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                          GiriĢ 

 

     Tədqiqat mövzusunun aktuallığı. Ümumi bir ifadə ilə desək ÜDM-in 

heablanmasında istifadə olunan statsitik metodlarla müəyyən edilməyən, uçota 

alınmayan iqtisadi fəaliyyətlərlə xarakterizə olunan müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyat müasir dövrümüzdə ölkələrin bunu müəyyən etməkdə və gizli 

iqitisadiyyatla mübarizə məsələsində bir çox problemlərlə qarĢı qarĢıya qaldığı 

ciddi bir məsələdir. ĠnkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə rəsmi və gizli 

iqtisadiyyatın bir biri ilə əlaqəsi və bunun müəyyənləĢdirilməsi istiqamətlərində 

fərqli yanaĢmalar göstərməkdədir. MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyata qarĢı 

lazımi tədbirlər görülmədikdə gedərək artan bir sürətlə ilk olaraq sosial həyata 

daxili olaraq və daha sonra iqtisadi tarazlığın pozulmasına səbəb olur. MüĢahidə 

olunmayan iqtisadyyatın həcminin qiymətləndirilməsi dövlətin gizli 

fəaliyyətlərdən itirdiyi gəlirləri aĢkara çıxartmağa imkan verir. Bir ölkədə 

müĢahidə olunmayan iqtisaiyyatın həcminin öyrənilməsi yolu ilə, həmin ölkədə 

korrupsiyanin, vergi yükünün və biznesdə dövlət tənzimlənməsi səviyyəsi 

barəsində müəyyən fikirlər söyləməyə imkan verir. Bu göstəricini ölkə 

iqtisadiyyatının indikatoru da adlandırmaq olar. Rəsmi iqtisadiyyatda müĢahidə 

olunmayan iqtisadiyatın nəzərə alınması ölkənin beynəlxalq təĢkilatlarda öz 

mövqeylərini müəyyən etməyə təsir edir. Deyilən arqumentləri nəzər alaraq deyə 

bilərik ki, müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın həcminin qiymətləndirilməsi 

onunla mübarizədə və qanuniləĢdirilə bilən müəyyən hissəsi ilə bağlı dövlət 

siyasətinin istiqamətlərini, metod və mexanizmlərini doğru müəyyən etməyə 

imkan verir və bu da dövlət siyasətinin səmərəliliyini artırır. Bütün bunlar 

müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın həcminin müəyyənləĢdirilməsini və onun 

statistik tədqiqini vacibliyini göstərir və eyni zamanda mövzunun aktuallığından 

xəbər verir. Ġqtisadiyyatın inkiĢaf səviyyəsindən asılı olmayaraq bu problem 

bütün ölkələrdə mövcuddur və Azərbaycan da istisan deyildir. Və deyilənləri 
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nəzərə alsaq Azərbaycanda müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın statistik 

tədqiqinə ehtiyac vardır ki, buda tədqiqat iĢini xüsusən aktual edir. 

    Bu tədqiqat iĢində müĢahidə olunmayan iqtisadiyyata qarĢı görülən 

tədbirlərdən daha çox Azərbaycandakı müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın 

çərçivəsini müəyyənləĢdirilməsi və onun statistik tədqiqi üzəridə dayanılmıĢdır. 

Bu qiymətləndirilmələrin aparılmasından öncə gizli iqtisadiyyatın ölçülməsi 

metodları barəsində məlumatlar verilmiĢ və ardınca bu metodların tətbiqinə 

keçilmiĢdir. 

     Dissertasiyanın məqsəd və vəzifələri. Bu tədqiqat iĢinin əsa məqsədi 

Azərbaycanda müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın statistik tədqiqi məslələridir. 

Təqiqatın məqsədinə uyğun olaraq baĢlıca vəzifələr aĢağıdakılardır: 

 Ölkədə sosial-iqtisadi inkiĢafında və beyneəlxalq müqayisəlikdə müĢahidə 

olunmayan iqtisadiyyatın statistik tədqiqinin rolunu araĢdırmaq; 

 Azərbaycan Respublikasında istehsal edilmiĢ qeyri-rəsmi ÜDM-in quruluĢ 

və dinamikasının statistik tədqiqi; 

 Ölkədə müĢahidə olunmayan iqtisadiyyata təsir edən əsas səbəblərin 

öyrənilməsi; 

 MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın mövcud nəzəriyyəsi və onun tədqiqi 

məsələləri sahəsində beynəlxalq təcrübələrin konseptual əsaslarının 

ümumiləĢdirilməsi; 

 Ölkədə gizli iqtisadi fəaliyyətlərin ölkə iqtisadiyyatına təsirini öyrənmək; 

 Ġqtisadiyyatın sahələr üzrə gizli iqtisadiyyatın həcminin statistik tədqiqi; 

 Rəsmi satistikada müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın 

qiymətləndirilməsinin təkmilləĢdirilməsi məsələlərinin əsas 

istiqamətlərinin öyrənilməsi. 

     Tədqiqatın obyekti və predmeti. Təqiqat iĢinin obyekti müĢahidə 

olunmayn iqtisadiyyat, predmeti isə Azərbaycanda müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyatın statistik tədqiqi təĢkil edir. 
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     Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqiqatın orijinallığını xarakterizə edən 

yeniliklər aĢağıdakılardır: 

 Gizli iqtisadi fəaliyətlərin nəticələrini qiymətləndirən əsas makroiqtisadi 

göstərici kimi qeyri-rəsmi ÜDM-in milli hesablar sisteminin göstəriciləri 

arasında əlaqə müəyyən edilmiĢdir. 

 Qeyri-rəsmi ÜDM-in əsas xüsusiyyətləri müəyyən edilmiĢdir. 

 Azərbaycanda və dünya ölkələrində müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın 

xüsusiyyətlərinin və onun inkiĢaf səviyyəsinin müqayisəli satistik 

tədqiqi aparılmıĢdır. 

     Ġnformasiya bazası. Magistr tədqiqatının məlumat bazasını müxtəlif 

kitabxana qaynaqları, əlaqəli internet səhifələri, tezis, məqalə və jurnallar, 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Aərbaycan 

Respublikası Vergilər Nazirliyi və digər qurumların, beynəlxalq təĢkilatların 

məlumatları təĢkil edir. 

     Magistr dissertasiyasının strukturu. Magistr dissertasiyası giriĢ, üç fəsil, 

nəticə və ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Tədqiqatın həcmi 80 səhifədir və 34 

adda ədəbiyyat siyahısı vardır. Tədqiqatın birinci fəslində müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyatın nəzəri konseptual əsaslarından, ikinci fəsildə Azərbaycanda və 

dünaya ölkələrində müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın təhlili aparılmıĢ və 

üçüncü fəsildə isə Azərbaycanda müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın tədqiqinə 

yer verilmiĢdir. 
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                          I FƏSĠL   

      MĠLLĠ HESABLAR SĠSTEMĠNDƏ MÜġAHĠDƏ OLUNMAYAN 

ĠQTĠSADĠYYATIN NƏZƏRĠ-METODOLOJĠ ƏSASLARI 

 

1.1.   MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın nəzəri aspektlərinin təhlili  

   

    Müasir dövrdə iqtisadi fəliyyətlərin önəmli bir qisminin gizli iqtisadiyyatda 

reallaĢdığı bütün iqtisadçılara bəlli bir reallıqdır. Qərb ölkələrinin 

iqtisadiyyatlarında 1960-cı illərdə müzakirə olunmağa baĢlanmıĢ və 1970-ci illərdə 

isə ABġ iqtisadiyyatında illərlə davam edən inflyasiya, yüksək səviyyədə iĢsizlik, 

aĢağı artım sürəti və məhsuldarlığın azalması kimi problemlər eyni anda 

yaĢanmıĢdır.  Ġqtisadçıların eyni anda baĢ verən bu vəziyyəti ifadə etmək üçün 

1920-ci illərdə “iqtisadi krizis”, 1970-ci illərdə “staqflyasiya” terminlərin 

iĢlətmiĢlər.  Lakin bu terminlərin iqtisadiyyatın bu vəziyyətini yeterincə ifadə edə 

bilmədiyini gördükdə, iqtisadçılar tərəfindən iqtisadi fəaliyyətlərin baĢ verdiyi gizli 

bir sektorun mövcudluğu müzakirə olunmağa baĢlanmıĢdır.  1970-ci illərdə bu 

iqtisadi fenomen sənayeləĢmiĢ ölkələrin gündəmini zəbt etmiĢdir. 

   “MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyat”  müxtəlif ədəbiyyatlarda fərqli terminlərlə 

ifadə olunmuĢdur. Mövcud ədəbiyyatları araĢdırdığımız zaman qeyri-rəsmi, 

qeyri-formal, kölgə, gizli, qara, boz, yeraltı, qeyri-leqal, qeyri-müntəzəm, nağd pul, 

paralel, bəyan edilməyən, marjinal, ikinci, görünməyən, uçotdankənar, alaqaranlıq, 

ay iĢığı və vergiləndirilə bilməyən iqtisadiyyat və s.  kimi anlayıĢlardan istifadə 

olunduğunu görə bilərik. Bu iqtisadi fenomenin adlanmasının müxtəlifliyi onu təĢkil 

edən fəaliyyətlərin fərqlənməsindən qaynaqlanır. Beynəlxalq səviyyədə ümumi bir 

terminin olması arzu olunsa da, müxtəlif terminlərin istifadəsi də səhv sayılmır və 

hər bir tədqiqatçı iĢlətdiyi terminin gizli iqtisadi fəaliyyətlərin  xarakteristikasına 

uyğun istənilən terminləri iĢlədə bilər. Ölkəmizdə mövzuyla əlaqəli ədəbiyyatlarda 
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gizli, xəlvəti, kölgə, əlaltı, qeyri-rəsmi, müĢahidə edilməyən iqtisadiyyat 

terminlərinə rast gəlinir. Rəsmi olaraq isə Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin 

sənədlərində beynəlxalq təĢkilatların iĢlətdiyi mənada “müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyat”, kriminal və qeyri-kriminal sahələrin məcmusu mənasında  “gizli 

iqtisadiyyat”  və Beynəlxalq Əmək TəĢkilatının iĢlətdiyi mənada  “qeyri-formal 

iqtisadiyyat” terminlərindən istifadə olunur. Gizli iqtisadiyyatla bağlı iĢlədilən 

terminlərin istifadə xüsusiyyətləri cədvəl 1.1-də ətraflı verilmiĢdir. [ 30] 

                                                Cədvəl 1.1
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   “MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyat” termini MHS-93-də istehsalın 

sərhədlərinə daxil edilmiĢ və milli hesabların ətraflı Ģəkildə qurulması üçün 

ölçülməli olan, lakin müxtəlif səbəblərdən statistika sistemindən kənarda 

qalmıĢ fəaliyyət növlərinin təsviri üçün rahat addır. 

   MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyatla bağlı müxtəlif terminlərin olduğu kimi 

həmçinin, bir çox tədqiqatçıların fərqli tərifləri mövcuddur: 

1. Qreqori Menkyu: ”krminal və qeyri-krminal gizli iqtisadi fəaliyyətlərin 

məcmusu” 

2. Edgar Feige:” rəsmi hesablanan ÜDM göstəricisinin əhatə etməli olduğu qeydə  

alınmayan bütün iqtisadi fəaliyyətlər ”  

3.Freiderix ġneyder: ” nəticəsində əlavə dəyərin yaradıldığı və MHS Konvensiyası 

Ģərtlərinə uyğun olaraq, milli gəlir hesablarına daxil olmalı olduğu halda, faktiki 

olaraq milli statistika orqanları tərəfindən uçota alınmamıĢ bütün fəaliyyətlər ” 

4.Vito Tanzi: ”rəsmi statistikanın qeydə almalı olduğu halda, qeydə ala bilmədiyi  

məhsuldar iqtisadi fəaliyyətlərdir”  

5. Yuri Latov və Sergey Kovalyov: ” Dövlətin uçot və nəzarətindən kənar inkiĢaf  
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edən və buna görə də rəsmi statistikada əks olunmayan iqtisadi fəaliyyətlərdir ” 

6. Səfərov Səttar: “uçotdan, vergidən və digər icbari ödəniĢlərdən yayınan, 

Milli Gəlirin, ÜDM-nin uçotdan, nəzarətdən kənar qalan hissəsi olan 

qeyri-rəsmi, istehsalı, dövriyyəsi və xidmətlər göstərməsi qadağan olan 

fəaliyyətlərdən təĢkil olunan gizli iqtisadiyyat və qadağan olunmayan, lakin 

uçotdan, vergidən yayınmalardan təĢkil olunan kölgə iqtisadiyyatından 

ibarətdir”. 

     Bu təriflərdə də müxtəliflik terminlərdə olduğu kimi gizli iqtisadiyyatın 

müxtəlif fəaliyyət formalarından ibarət olması və tədqiqatçıların gizli iqtisadi 

fəaliyyətlərin uçotdan, vergidən yayınması, qanunsuz olması və bu səbəblər 

kimi fərqli aspektləri ön plana çəkərək öz tədqiqatlarına uyğun təriflər 

formalaĢdırmalarıdır. 

   Bir sıra məĢhur müəlliflərin yazdıqları iqtisadiyyat dərsliklərində gizli 

iqtiadiyyat makoiqtisadi kateqoriya olaraq makroiqtisadiyyat bölməsində izah 

olunur. BMT-nin 1993-cü il Milli Hesablar Sistemi Konvensiyasında ÜDM-i 

hesablamaq məqsədiylə qeydə alınmalı olan iqtisadi fəaliyyətlərin faktiki 

qeydə alınmamıĢ hissəsi kimi nəzərə alır ki, bu da gizli iqtisadiyyata qavramına 

makroiqtisadi prizmadan yanaĢmadır. 

MHS Konvensiyasında “istehsal sərhəddi”  anlayıĢı yaradılmıĢdır ki, bu da 

ÜDM-in hesablanması yalnız həmin “istehsal sərhəddi”ni əhatə edeən iqtisadi 

fəaliyyətlərin məcmusunu Ģərtləndirir. Ġqtisadi fəaliyyətlərin “istehsal 

sərhəddi”nə daxil olması üçün üç kriteriya əsas götürülür:  

1. Fəaliyyət nəticəsində əlavə dəyər yaranmalı 

2. Fəaliyyətin bazar buraxılıĢı olmalı 

3. Statistika xidmətləri tərəfindən qeydə alına bilməməli 

   Gizli iqtisadiyyatın əhatə dairəsində yer alan və bir-birindən asılı olmayan 

fərqliliklər göstərən sektorlar gəlirlərin əldə olunması aspektindən üç qrupa 

ayrılır: 

   1. Yeraltı istehsal (“kölgə” iqtisadiyyat, gizli fəaliyyət) 
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   2. Kriminal istehsal (illeqal, qeyri-qanuni) 

   3. Qeyri-formal sektor istehsalı (ev təsərrüfatlarının qeyri-bazar fəaliyyəti də daxil)  

    Gəlir əldə edənlərin əldə etdikləri real gəlirlərin bir hissəsini və ya hamısını 

gizlədirlər və bu gəlirlərdən ödənməli olan vergidən daha az və ya heç vergi 

ödəmirlər ki, bunlar da yuxarıdakı üç qrup üçün ortaq xüsusiyyətlərdir. 

MHS-də müĢahidə olunmayan iqtisadiyyat anlayıĢı və gizli iqtisadiyyat 

nəzəriyyəsinin predmeti  Sxem 1.1-də aydın Ģəkildə verilmiĢdir. [30] 

 

Sxem 1.1-də göründüyü kimi Ģəxsi istehlak məqsədli ev təsərrüfatı istehsalı 

ÜDM hesablanmasında nəzərə alınmır və statistik proqramların 

yetərsizliyindən müĢahidə olunmayan istehsal da iqtisadi problem hesab 

edilmədiyi üçün gizli iqtisadiyyat qavramından kənarda qalır. ġəxsi istehlak 

məqsədli ev təsərrüfatı fəaliyyətlərin “istehsal sərhəddindən” kənar qalması 
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iqtisadçılar tərəfindən müsbət qarĢılanmır. Azərbaycanda da müĢahidə 

edilməyən iqtisadiyyatın statistikası dedikdə, kölgə istehsal, qeyri-formal 

istehsal və ev təsərrüfatlarının istehsal etdiyi və həmçinin özlərinin də istehlak 

etdiyi məhsulların uçotu nəzərədə tutulur. 

   Yeraltı istehsal (gizli istehsal) fəaliyyətləri - qanunlara zidd deyildir, lakin 

qanuni olan bu fəaliyyətlərdən əldə olunan gəlirlər dövlət qeydiyyatından kənar 

saxlanılır. Yəni, qanunla icazə verilən mal və xidmətlərin istehsalı məĢğul olub, 

ancaq vergilərdən , sosial ödəmələrdən və digər hüquqi öhdəliklərdən 

yayınmaq məqsədi ilə hüquqi və ya fiziki Ģəxs kimi qeydiyyata alınmaqdan və 

bu fəaliyyət barəsində dövlət orqanlarına məlumat verilməsində maraqlı 

olmayan təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti aiddir. 

   Qeyri-qanuni (kriminal istehsal) fəaliyyətə ölkədə mövcud olan 

qanunvericiliklə qadağan olunmuĢ mal və xidmətlərin istehsalı ilə məĢğul 

olan, habelə  digər qanunsuz fəaliyyət göstərən subyektlərinin fəaliyyəti aid 

edilir. Bu sektorda görülən fəaliyyətlər iqtisadi bir dəyərə sahib olmasına 

baxmayaraq, qanunlara və əxlaqi dəyərlərə tamamilə ziddir. Kriminal iqtisadi 

fəaliyyət sahələri: 

 Narkotik istehsalı və ticarəti (narkobiznes) 

 FahiĢəlik, pornoqrafik məhsullar 

 Silah qaçaqmalçılığı 

 Fırıldağçılıq, dələduzluq 

 Qanunsuz qumarxana iĢlətmək 

 Saxta qiymətli kağızlar və valyuta bazarları 

 Oğurluq malların ticarəti 

 Ġnsan al-veri və orqan mafiası və s. siyahını daha da uzatmaq olar.  

    Mal və xidmətlərin qeyri-qanuni istehsalı, nağd pulun qanunsuz dövriyyəsi, 

qeyri-qanuni gəlirlərin “yuyulması”, rüĢvət və qanuna zidd olan digər fəaliyyət 

rəsmi iqtisadiyyatla daim yanaĢıdır. Beləliklə, qeyri-qanuni fəaliyyət özünü 
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ictimai həyatın və iqtisadiyyatın bir çox sahələrində göstərir və bu fəaliyyət 

çərçivəsində böyük həcmdə mallar, gəlirlər və kapital dövr edir. Məhz bu 

səbəbdən də bütün dünyada həmin fəaliyyətin statistik öyrənilməsinə və 

qiymətləndirilməsinə maraq artmıĢdır. Praktikada gizli və qeyri-qanuni 

fəaliyyəti bir-birindən fərqləndirmək çətindir və adətən bu tələb olunmur. Hər 

iki fəaliyyət mal və xidmətlər istehsalının milli hesablar sisteminin müəyyən 

olunmuĢ sərhədlərinə daxildir və ümumi daxili məhsulun həcmində nəzərə 

alınmalıdır. Lakin bu tələb olunduqda aĢağıdakı meyarlardan istifadə olunması 

tövsiyə edilir: gizli fəaliyyəti inzibati qaydalara və normalara uyğun gəlməyən 

fəaliyyət, qeyri-qanuni fəaliyyətə isə Cinayət Məcəlləsi ilə təqib edilən 

fəaliyyət aid edilir.  Tərəflər arasında qarĢılıqlı razılıq əsasında həyata 

keçirilən və iqtisadi əməliyyat xarakteristikalarına malik olan qeyri-qanuni 

fəaliyyətin bütün növləri MHS-də qanuni fəaliyyət növləri ilə eyni qadada 

nəzərə alınır.  Mal və xidmətlərin qeyri-qanuni istehsalı qiymətləndirilməli və 

rəsmi statistika hesabatlarındakı məlumatlarla yanaĢı məhsul və xidmətlər 

buraxılıĢına daxil edilməlidir. Müvafiq olaraq MHS-in digər göstəricilərinə də 

düzəliĢlər olunmalıdır: aralıq istehlak, əlavə dəyər, əmək haqqı, mənfəət, 

qarıĢıq gəlirlər, ilkin gəlirlərin qalığı, sərəncamda qalan ümumi gəlir, mal və 

xidmətlərin son istehlakı, idxal, ixrac və s. 

Qanunla qadağan olunmuĢ hər cür fəaliyyət milli gəlir hesablarında yer 

almaz. RüĢvət, oğurluq, qumar oynamaqla əldə edilən gəlirlər bu qazancları 

əldə edənlər prizmasından baxdıqda gəlir olmaqla yanaĢı iqtisadiyyata böyümə 

effekti vermək xüsusiyyətinə malik deyillər. Sadəcə əvvəllər yaranmıĢ dəyərin 

əl dəyiĢməsinə səbəb olan cinayətlərdir. Bu səbəbdən də bu fəaliyyətlər 

nəticəsində əldə edilən gəlirlər ÜDM-ə və gizli iqtisadiyyat anlayıĢına daxil 

edilməməlidir. Qeyri-qanuni fəaliyyət növlərini iki baĢlıq altında, yəni ÜDM-ə 

daxil olan və daxil olmayan qeyri-qanuni fəaliyyət növləri kimi tədqiq edə 

bilərik. 
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    ÜDM-in hesablanması zamanı qeyri-qanuni istehsalın aĢağıdakı növləri 

nəzərə alınmalıdır: 

1) qeyri-qanuni məhsulların istehsalı və yayılması, məsələn, qadağan olunmuĢ 

narkotik maddələr, pornoqrafik materiallar; 

2) qeyri-qanuni xidmətlərin istehsalı (məsələn, fahiĢəlik xidmətləri); 

3) istehsalçılar tərəfindən xüsusi icazə olmadan qanuni mal və xidmətlərin 

istehsalı: tibbi təcrübə; qumar oyunlarının təĢkili; alkoqollu içkilərin 

istehsalı; qanunsuz balıq ovu, ovçuluq, meĢə tədarükü (brakonyerlik); saxta 

malların istehsalı və satıĢı (saxta əmtəə niĢanlı mallar) və bədii əsərlərin 

orijinallarının lisenziyalaĢdırılmamıĢ nüsxələri (məsələn, proqram 

təminatları, audio-video kassetlər və disklər);  tütün, silah, alkoqollu 

içkilər, ərzaq mallarının qaçaqmalçılığı; qeyri-qanuni miqrantların 

sərhəddən keçirilməsi;  çirkli pulların yuyulması. [28] 

    Ġctimai təhlükəsizliyə və mənəviyyata, əhalinin sağlamlığına zərər gətirən 

mal və xidmətlərin istehsalı qeyri-qanuni istehsala aid olunur. Bu növ istehsal 

fəaliyyətinin ayrı-ayrı ölkələrdə yayılmasının miqyası və dərəcələri 

müxtəlifdir. Qeyri-qanuni istehsalın öyrənilməsinə baĢladıqda ölkədə onun 

hansı növünün daha çox yayıldığını müəyyənləĢdirmək lazımdır. 

“MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın ölçülməsinə dair metodoloji 

vəsaitdə” MHS-in tələblərinə cavab verən qeyri-qanuni fəaliyyətin bəzi növləri 

nəzərə alınmamıĢdır.  Bu növlərdən insan və transplantat alveri, sifariĢlə adam 

öldürmə, saxta pulların hazırlanması kimi fəaliyyət növlərini qeyd etmək olar. 

Bu növ fəaliyyət, adətən alıcı və satıcı arasında qarĢılıqlı razılıq əsasında, bazar 

qiymətləri ilə həyata keçirilir və  buna görə də, MHS-in nəzəriyyəsinə uyğun 

olaraq ÜDM-in hesablanmasında nəzərə alınmalıdır. Bundan əlavə, 

MHS-93-dən fərqli olaraq 2008-ci ilin MHS-də mal və xidmətlərin istehsalı 

sərhədlərinə oğurluq (müəssisəyə məxsus əmlakın oğurlanması) və rüĢvət 

(müəssisələr tərəfindən hər hansı güzəĢt və imtiyazların əldə edilməsi 
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məqsədilə vəzifəli Ģəxslərə verilən rüĢvət) kimi kriminal əməliyyatlar da daxil 

edilmiĢdir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, qeyri-qanuni fəaliyyət nəticəsində 

yaradılan mal və xidmətlər MHS-də qanuni yolla istehsal olunan məhsullarla 

yanaĢı, eyni qaydalarla nəzərə alınmalı, qiymətləndirilməli və əks 

etdirilməlidir. Lakin, qeyri-qanun istehsalın məlumat mənbəələri və hesablama 

qaydalarının öz xüsusiyyətləri vardır. ÜDM-də nəzərə alınmayan qeyri-qanuni 

fəaliyyət növləri də vardır ki, ÜDM istehsalı ilə bağlı olmayan qeyri-qanuni 

fəaliyyət növləridir ki, bunlara misal üçün, reketçilik, Ģəxsi mülkiyyətə qarĢı 

cinayətlər və s. daxildir.  MHS-nin prinsiplərinə əsasən gəlirlərin, yaxud 

aktivlərin (qanuni və ya qanunsuz) təkrar bölüĢdürülməsi ilə bağlı 

qeyri-istehsal fəaliyyəti ÜDM-də əks olunmur və ona daxil deyil.  Qanunsuz 

qeyri-istehsal fəaliyyətinin konkret formaları özləri də müxtəlifdir. Məsələn, 

onlara aĢağıdakı hüquqpozmalar aiddir: 

a. Ģəxsi mülkiyyətə qarĢı bütün növ cinayətlər: oğurluq, soyğunçuluq, 

quldurluq, basqınçılıq, fırıldaqçılıq, xidməti vəziyyətindən istifadə edərək 

vəzifəli Ģəxsin tamahkarlıq məqsədilə əmlakı mənimsəməsi, yaxud onunla 

ehtiyatsız davranması; 

b. bəzi təsərrüfat cinayətləri: alıcıların və sifariĢçilərin aldadılması (ölçüdə, 

çəkidə, hesabda aldatma), ticarət və baytarlıq qaydalarının pozulması; 

c. vəzifə cinayətləri: xidməti səlahiyyətindən yaxud vəzifədən sui-istifadə, 

səhlənkarlıq, rüĢvət alma, antimonopol qanunvericiliyinin pozulması və 

vəzifə saxtakarlığı; 

d. digər cinayətlər: ziyankarlıq, odlu silahların, döyüĢ sursatı və ya partlayıcı 

maddələrin oğurlanması, girov götürmə , təsərrüfat subyektlərinin rüĢvətlə  

təĢkil edilmiĢ əlaqələri əsasında mənfəət və güzəĢtlər əldə etməsi və s. [ 28] 
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Maliyyə cinayətlərinin əksər hissəsi təkrar bölüĢdürmə əməliyyatlarıdır 

və ÜDM-in hesablanmasında nəzərə alınmır. Əmanətlərlə və valyutalarla, 

sığorta bazarı, plastik kartlarla bağlı fırıldaqçılıq, saxta maliyyə sənədləri ilə, 

bankların kompyuter Ģəbəkəsinə daxil olunmaqla pul vəsaitlərinin 

mənimsənilməsi kimi əməliyyatlar maliyyə cinayətlərinə ən çox xas olan 

cinayət növləridir. Əmlakla bağlı cinayətlər (məsələn, pulların ya da malların 

oğurlanması) gəlirlərin və aktivlərin təkrar bölüĢdürülməsidir, onlar qarĢılıqlı 

razılaĢma ilə həyata keçirilmir və buna görə də MHS-in istehsal sferasına daxil 

edilmir. Bu fəaliyyətin nəticələri   MHS-in digər düzəliĢlər hesabındakı 

aktivlərin həcmində və aktiv və passiv balanslarında öz əksini tapmalıdır. 

Qeyri-formal sektorda istehsal – ev təsərrüfatlarının qeyri-korporasiya 

müəssisələri tərəfindən adi mal və xidmətlərin satıĢ üçün nəzərdə tutulan 

istehsalıdır. Ev təsərrüfatlarının qeyri-korporasiya müəssisələri mal və 

xidmətlərin bazarda satıĢı məqsədilə yaradılır, iqtisadi fəaliyyətin istənilən 

növü ilə məĢğul ola bilər və əksər hallarda bunlar bir fərddən ibarət olan 

müəssisələrdir. Misal üçün, hamballar, canlı heyvan al-veri edənlər, təmir və 

məiĢət xidmətləri göstərənlər, evlərdə özəl dərs verənlər və repetitorlar, səyyar 

satıcılar və s. Əgər ev təsərrüfatına məxsus qeyri-korporasiya müəssisəsi öz 

aktivlərini, o cümlədən nağd pul Ģəklində olan maliyyə aktivlərini həmin ev 

təsərrüfatının ümumi aktivlərindən ayıra bilirsə, artıq o korporasiyaya çevrilir. 

Qeyri-qanuni istehsaldan fərqli olaraq qeyri-formal fəaliyyət çərçivəsində 

əsasən istehsalı və yayılması tamamilə leqal olan mal və xidmətlər istehsal 

olunur. Qeyri-formal sektor bir çox ölkələrdə iqtisadiyyatın, xüsusilə də əmək 

bazarının, mühüm hissələrindən birini təĢkil edir və müəyyən sahələrdə 

məĢğulluğun, istehsalın və əhalinin gəlirlərinin təmin edilməsində mühüm rol 

oynayır. Qeyri-formal sektorun beynəlxalq tərifi 1993-cü ildə Əmək 

Statistiklərinin 15-ci Beynəlxalq Konfransının qərarı ilə müəyyən edilmiĢdir. 

Bu tərifə görə qeyri-formal sektor geniĢ mənada məĢğulluğun və gəlirlərin 

təmin edilməsi məqsədilə mal və xidmətlər istehsal edən vahidlərin məcmusu 
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kimi xarakterizə edilə bilər. Bu vahidlər fəaliyyətlərini adətən aĢağı səviyyəli 

təĢkilati struktur Ģəraitində, istehsal faktorları baxımından əmək və kapitalı 

fərqləndirmədən və əhəmiyyət kəsb etməyən miqyasda həyata keçirir. Əmək 

münasibətləri mövcud olduğu halda, rəsmi müqavilə və zəmanətlərə deyil, 

əksər hallarda qeyri-müntəzəm məĢğulluq, qohumluq əlaqələri və Ģəxsi 

münasibətlər əsasında qurulur.  Ev təsərrüfatları tərəfindən istehsal edilən və 

özlərinin son istehlakı üçün nəzərdə tutulan istehsal. Bu, ev təsərrüfatları 

tərəfindən istehsal edilən və satıĢ üçün deyil, yalnız özlərinin Ģəxsi istifadəsi 

üçün nəzərdə tutulan çörək və çörək məhsulları, süd və süd məhsulları, ət, 

yumurta, meyvə, tərəvəz, bostan və s. bu kimi məhsulların, habelə xidmətlərin 

istehsalıdır. Qeyri-qanuni fəaliyyətdən gizli və qeyri-formal iqtisadiyyatı 

fərqləndirmək lazımdır. Gizli və qeyri-formal fəaliyyətin nəticələri ÜDM-ə 

daxil edilməlidir və əksər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da belə istehsal 

ÜDM-də nəzərə alınır.  Gizli və qeyri-formal iqtisadiyyat kəsiĢə də bilər. 

Misal üçün, vergiləri ödəyən, ali məktəbə qəbul olunmaq üçün Ģagirdləri 

hazırlayan müəllim-repetitorun xidmətləri qeyri-formal iqtisadiyyata aiddir. 

Eyni zamanda, həmin xidmətləri göstərən, lakin vergi ödəməyən 

müəllim-repetitorun xidmətləri öz mahiyyətinə görə qeyri-formal iqtisadiyyata 

aid edilsədə, vergi ödəməkdən boyun qaçırma halı olduğu üçün həm də gizli 

iqtisadiyyata aiddir.  Azərbaycanda müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın əsas 

hissəsini gizli və qeyri-formal istehsal və xidmətlər sahəsi təĢkil edir.  

  

 

 

 

1.2.   MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın qiymətləndirmək üçün 

informasiya mənbələri və ölçülməsi üsulları 
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MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyatı ölçmək üçün təxmini hesablama 

metodları mövcudur. Gizli iqtisadiyyatı  dəqiq qiymətləndirmək mümkün 

olmadığı üçün bu hesablama metodları yalnız təxmini (ehtimal edilə biləcək) 

nəticələr verə bilər. Bu hesablama metodları ölkədən ölkəyə və istifadə Ģəklinə 

görə fərqli nəticələrə malik olurlar. Müxtəlif ədəbiyyatlarda müĢahidə 

olunmayan iqtisadiyyatı qiymətləndirmək üçün əsasən aĢağıdakı iki metodun 

adı  çəkilir. 

1. Mikro metod (BirbaĢa) 

2. Makro metod (Dolayı) 

    Mikro metod müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın strukturunu öyrənilməsi 

baxımından olduqca əlveriĢli bir  metoddur, lakin bununla yanaĢı 

dezavantajlara da sahibdir. AraĢdırmalar zamanı maddi xərc və çox vaxt tələb 

etməsi, gizli iqtisadiyyatı bütünlüklə əhatə etməməsi və araĢdırmanın dəqiq 

zaman kəsiyində olması kimi mənfi tərəflərini qeyd etmək olar. Bu metodda 

anket-sorğu və vergi-təftiĢ kimi əsas üsullardan istifadə olunur. 

Anket-sorğu üsulu - bəzən statistik metod da adlandırılan bu üsul Milli 

statistika xidmətləri tərəfindən geniĢ istifadə olunur. Anket-sorğu üsulu gizli 

iqtisadi fəaliyyətə daxil olan və ya olması ehtimal olan ev təsərrüfatları, 

firmalar, iĢləyənlər və s. arasında tətbiq edilir. Qiymətləndirmənin etibarlı lığı 

tamamilə sorğuda iĢtirak edənlərin cavablarından və ya  baĢqa cür ifadə etsək 

anketdəki suallar  nə dərəcədə dürüst cavab verəcəklərindən asılıdır. MüĢahidə 

olunmayan iqtisadiyyatın qiymətləndirilməsində birbaĢa ölçmə metodunun ən 

önəmli üstünlüyü müəyyən bəlli zamanda gizli iqtisadiyyat haqqında detallı 

informasiya əldə edilməsinin mümkünlüyüdür. YaxĢı hazırlanmıĢ anket 

nəticəsində gizli iqtisadiyyatın struktur özəlliklərini aĢkara çıxartmaq 

mümkündür. 
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Ġkinci birbaĢa yanaĢma olan vergi-təftiĢ metodu vergi gəlirlərini, vergi 

idarələrini və digər qurumlarda aparılan təftiĢə əsaslanır. Vergi dairələrində 

bəyan edilən gəlirlərlə müəyyən təftiĢ nəticəsində ölçülən gəlirlər 

qarĢılaĢdırılaraq gizli iqtisadiyyatın ölçüsü təxmin edilməyə çalıĢılır. Ancaq 

vergidən yayınma hallarını müəyyən etmək üçün illik aparılan təftiĢlər yetərsiz, 

həm də vergiləndirilə bilən fəaliyyət sahələri ilə məhdudlaĢır. 

   Hər iki mikro metodun ən böyük mənfi xüsusiyyəti gizli iqtisadiyyatın 

böyüklüyü ilə bağlı məhdud göstəricilər verməsidir. Ən önəmli isə onların 

müĢahidə olunmayan iqtisadi fəaliyyətləri bütünlüklə əhatə etməməsidir və hər 

iki metod müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın uzun müddətli dövürdə inkiĢaf 

və artımı ilə bağlı qiymətləndirə bilməməsidir. Bununla yanaĢı ən böyük 

üstünlüyü əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi gizli iqtisadiyyatda çalıĢanların 

strukturu və onun haqqında detallı informasiyanın əldə oluna bilməsidir. 

    Makro metod və ya makroiqtisadi göstərici yanaĢması kimi də bilinən 

dolayı ölçmə üsulları müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın böyüklüyü ilə 

əlaqədar informasiyanın verməsi olabiləcək makroiqtisadi göstərici 

dəyərlərinin zaman içərisində dəyiĢməsini dəyərləndirməkdədir. Bu baxımdan 

da ÜDM yanaşması, Məşğulluq yanaşması, Monetar yanaşma və Vergi təhlil 

yolu ilə ölçmə üsulu metodlarından söz açmaq mümkündür. 

    ÜDM yanaĢması. ÜDM-in hesablanmasında istehsal, gəlir və məsrəf 

üsulları olmaqla üç fərqli metoddan istifadə olunur. Gizli iqtisadiyyatın 

olmadığını fərz etsək, onda hər üç metoda görə hesablanan ÜDM dəyərləri eyni 

olmağı gərəkir. Lakin, bu bir fərziyyə olduğu üçün və gizli iqtisadiyyatın 

mövcudluğu Ģəraitində, məsrəf metodu ilə hesablanan ÜDM dəyəri digər 

metodlarla hesablanan ÜDM dəyərindən daha böyük olması gözlənilməlidir. 

Bu səbəbdən, fərqli üsullarla hesablanan ÜDM dəyərləri arasındakı fərqlərin 

gizli iqtisadiyyatın ölçüsü ilə bağlı informasiya verməsini anlamaq olar. Ancaq 



19 
 

, valyuta və qızıl və s. kimi aktivlərə investisiya meylinin olduğu zamanlarda və 

xarici transferlərin olduğu Ģəraitdə bu yanaĢma sağlam nəticə verməyə bilər. 

     MəĢğulluq yanaĢması. Bu metodda təhlil olunan göstərici ümumi 

məĢğulluğun zaman içərisində göstərdiyi inkiĢafıdır. Əgər iĢçilər rəsmi 

sektordan ayrılıb gizli sektorda fəaliyyət göstərirsə və ya ümumi iĢçi qüvvəsi 

artdığı zaman ümumi məĢğulluq nisbəti artmırsa rəsmi statistikalarda ümumi 

məĢğulluq rəqəmlərində azalma olacaqdır. Bu metodda müəyyən bir il və ya 

dövr əsas kimi götürülür və keçən zaman ərzində gizli iqtisadiyyatın yox və ya 

minimum səviyyədə olması fərz edilir və gizli sektorda nə qədər iĢçinin 

çalıĢdığı təxmin edilir. ĠĢçi qüvvəsinin artımı zamanı ümumi məĢğulluq 

göstəricilərinində artması təbii bir prosesdir. Bu vəziyyətdə iĢçi qüvvəsi ilə 

məĢuğulluq göstəriciləri ölkə əhalisinin sayı ilə qarĢılaĢdırılır və bir nisbət 

tapılır ki, bu da müəyyən zaman kəsiyində inkiĢafı, gizli sektorda iĢləyənlərin 

sayının artıb azalması haqqında  informasiya verə bilir. 

     Monetar yanaĢma. Bu yanaĢma monetar statistik göstəricilətdən istifadə 

edərək gizli iqtisadiyyatın ölçüsünün təxmin edilməsində istifadə olunur. Bu 

yanaĢmada üç müxtəlif üsul var: 

1. Məcmu sövdələĢmələrin (tranzaksiyalar) həcmi (Edgar Feige) 

2. Nağd pul nisbəti (Peter Qutman) 

3. Nağd pul tələbi (Vito Tanzi) 

    Birinci üsul E.Feige tərəfindən inkiĢaf etdirilmiĢdir. E.Feige, məcmu 

sövdələĢmələrin həcmi və ya mal və xidmətlərin ümumi həcmi ilə rəsmi ÜDM 

arasanında sabit bir nisbətin olduğunu nəzərdə tutur. Bu yanaĢmanın əsasında 

FiĢerin “Pulun Miqdarı nəzəriyyəsi” dayanır. 

MV=PT , burada M- pulun miqdarı , V- pulun dövriyyə sürəti, P- ümumi 

qiymətlər, T- mal və xidmətlərin ümumi həcmidir. Bu yanaĢmaya görə məcmu 

sövdələĢmələrlə (T) ilə ÜDM arasında əlaqə uzun müddətdə sabitdir. Bu 
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səbəbdən də müəyyən bir dövrdə MV ilə verilən ÜDM dəyərilə statistikanın 

verdiyi rəsmi ÜDM arasında  yaranan fərq gizli iqtisadiyyatın ölçüsünü verir. 

Praktikada pulun dövriyyə sürəti rəsmi və gizli iqtisadiyyatda eyni deyildir 

lakin, bu yanaĢmada pulun dövriyyə sürəti sabit olaraq qəbul edilir. Nəzəri 

olaraq aydın olan bu üsul praktikada tətbiqi nisbətən əlveriĢsizdir. 

    İkinci üsul müĢahidə olunmayan iqtisdiyyatın ölçüsünü müəyyən etmək 

üçün pul bazarlarındakı hərəkətlər izlənilir və müĢahidə olunmayan iqtisadi 

sektordakı fəaliyyətlərin əsasən nağd formada aparıldığı, çek və sənəd kimi 

ödəmə vasitələrindən istifadə olunmadığı qəbul edilir. Bundan baĢqa, 

iqtisadiyyatda gizliliyin olmadığı zamanlarda dövriyyədəki pulun miqdarının 

ümumi depozitlərə nisbəti sabit qaldığı düĢünülür. Bu nisbətin müəyyən 

dövrlərdə artdığı zaman nağd pula olan tələbin artmasını və dolayısıla gizli 

iqtisadiyyatın da artmasını göstərir. Bu metodun ən əsas mənfi tərəfi gizli 

iqtisadi fəaliyyətlərin nağd pulla aparıldığı və pulun dövriyyə sürəti həm gizli , 

həm də rəsmi iqtisadiyyatda eyni qəbul edilməsidir. Əslində isə gizli 

iqtisadiyyatda da çek və digər səndlərdən ödəmə vasitəsi kimi istifadə olunur, 

eyni zamanda texnologiyanın inkiĢaf etdiyi bir zamanda artıq “Bitcoin” kimi 

kriptovalyutaların mövcudluğu internet üzərindən aparılan əməliyyatların geniĢ 

vüsət almasına təkan vermiĢdir. Və belə nəticəyə gələ bilirik ki, gizli 

iqtisadiyyatda pulun dövriyyə sürəti rəsmi iqtisadiyyatdakından daha sürətlidir. 

Nağd pul nisbəti metodu ilə gizli ÜDM-in hesablanması düsturu: 

             Yq = Yr 
       

   
    

Burada, Yq – gzili ÜDM, Yr- rəsmi ÜDM, D – tələbli depozit həcmi, C- 

dövriyyədəki pulun miqdarı, Ko – baza ilindəki C/D nisbəti. 
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    Üçüncü üsul, eyni zamanda Ekonometrik yanaĢma adlanan bu metodda 

nağd pula tələb ekonometrik bir tənliklə təxmin edilir. Ekonometrik 

yanaĢmada da digər monetar metodlarda olduğu kimi gizli iqtisadiyyatda 

tranzaksiyaların nağd Ģəkildə və pulun dövriyyə sürəti də rəsmi və gizli 

iqtisadiyyatda eyni olduğu qəbul edilir. Nağd pulun geniĢ mənada pula olan 

nisbətinin, adam baĢına düĢən real gəlirin, əmanət faiz dərəcəsi və s. vergi 

dərəcəsi və inflyasiya dərəcəsinə bağlı olan bu yanaĢmada nağd pula tələb 

reqressiya təhlili yolu ilə hesablanır. Ġkinci mərhələdə vergi dəyiĢkənlərinin 

sıfır qəbul edərək verginin olmadığı hallarda yaranan ikinci nağd pul tələbi 

hesablanır və hesablanan iki nağd pul təxmini arasında fərq müĢhadi olunayan 

iqtisadiyatla bağlı nağd pul səviyyəsini vermiĢ olur. Sonucu mərəhələdə isə 

pulun dövriyyə sürətindən istifadə edərək və müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyatdakı nağd pul səviyyəsində götürməklə gizli iqtisadiyyatın 

ölçüsünü hesablayırıq. 

Vergi təhlil yolu ilə ölçmə üsulu zamanı baĢqa məqsədlər üçün məcmu 

vergi statistik göstəricilərinin təhlili yolu ilə, ümumiyyətlə bəyan edilməyən 

və ya vergiləndirilməli olduğu halda vergidən kənar qalan gəlirləri 

hesablamaq məqsədi daĢıyır. Bəyan edilməyən və ya vergidən kənar gəlirlər, 

baĢqa mənbələrdən hesablanan ÜDM hesabları daxilində yer ala bilər və 

bunlar təhlil olunmalıdır. Bu səbəblə də, mövcud ÜDM dəyərləri götürülərək 

hesablanan uçotdan kənar gəlirlər mənasındakı gizli iqtisadiyyat ilə ÜDM-in 

tərifinə uyğun olmasına baxmayaraq, mövcud ÜDM-in içinə daxil olmadığı 

düĢünülən gizli iqtisadiyyatı qarıĢdırmamaq lazımdır. Bu metod uçotdan 

kənar iqtisadiyyatı ölçmək, vergi yoxlaması zamanı bəyan edilməyən 

gəlirlərin müəyyənləĢdirilməsi nəticəsində meydana çıxan fərqlərin gizli 

iqtisadiyyatın ölçülərinə təsir etdiyi düĢünülərək yaradılmıĢ bir metoddur. 

 Gizli və qeyri-formal fəaliyyətin statistik tədqiqi vacib məsələdir.Yüksək 

keyfiyyətə malik olan milli hesabların mövcudluğu  iqtisadi siyasət və iqtisadi 
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təhlil məqsədləri üçün olduqca mühümdür.. Milli hesablarda ölkədə həyata 

keçirilən iqtisadi fəaliyyətin əhatə olunma səviyyəsi həmin hesabların 

keyfiyyətini xarakterizə edən əsas amillərdəndir.  

Bəzi iqtisadi vahidlər tərəfindən fəaliyyətlərinə dair məlumatların 

gizlədilməsi, təhrif edilməsi və ya tam təqdim edilməməsi milli hesablar 

statistikası üzrə dürüst və dolğun məlumatların əldə edilməsini çətinləĢdirir və 

çatıĢmayan məlumatların müxtəlif üsullarla tamamlanmasını tələb edir. 

MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın miqyasının qiymətləndirilməsi və 

məlumatların dolğunluğunun və dürüstlüyünün təmin edilməsi məqsədilə 

əsasən aĢağıdakı üsullardan istifadə olunur: 

1. iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələri üzrə xüsusi seçmə statistik 
müayinələrin keçirilməsi; 

2. müxtəlif mənbələrdən (inzibati mənbələr, müəssisələr statistikası, 
ev təsərrüfatlarının müayinəsi və s.)  əldə edilən məlumatların 

uzlaĢdırılması və müqayisəsi; 

3. balans üsulları (mal axını üsulu, ehtiyatlar və onların istifadəsi 

cədvəllərinin qurulması və s.); 

4. ekspert hesablamalar və qiymətləndirmə. 

Gizli və qeyri-formal fəaliyyətin qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq 

praktikada geniĢ istifadə edilən üsullardan biri, əsasən müəssisələr 

statistikasının məlumatları ilə əhalinin iqtisadi fəallığına dair ev 

təsərrüfatlarında keçirilən seçmə müayinənin nəticələrinin müqayisəsinə 

əsaslanan “əmək sərfi” (və ya “Əmək bazarının müayinəsi”) metodudur. [28 ] 

Qeyri-qanuni istehsalın ölçülməsinin əsas üsulları vardır. Qeyri-qanuni 

istehsalın parametrlərinin tədqiqi üçün rəsmi statistikada  iĢlənən ənənəvi 

metodlardan istifadə etmək mümkündür: 

- seçmə müĢahidələrin keçirilməsi; 

- balans üsulu; 

- Ģərti indikatorlardan istifadə edilməsi; 
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- monetar üsullar və s. 

Qeyri-qanuni istehsalın hər hansı konkret növü üzrə məlumatlar 

ÜDM-in  hər üç aspekti (istehsal, gəlirlər və istifadə) üzrə aparılan 

hesablamalar əsasında formalaĢdırılmalı, məlumatlar müqayisə edilərək 

uyğunlaĢdırılmalıdır. Çox hallarda ÜDM-in hər hansı bir aspekti üzrə 

məlumatların olmadığı  ya da cüzi olduğu ilə rastlaĢmaq olar. Belə hallarda  

çatıĢmayan məlumatları əldə etmək məqsədilə milli hesabların baza 

tənliklərindən istifadə etmək olar: 

- mal və xidmətlərin ehtiyatları (buraxılıĢ + idxal ) bərabərdir mal və 

xidmətlərin istifadəsinə (aralıq istehlak + son istehlak + ümumi yığım + 

ixrac); 

- əsas qiymətlərdə ümumi əlavə dəyər bərabərdir buraxılıĢ çıxılsın 

aralıq istehlak; 

- bazar qiymətlərində ÜDM bərabərdir muzdlu iĢçilərin əmək haqqı 

üstəgəl istehsala və idxala xalis vergilər üstəgəl ümumi 

mənfəət/ümumi qarıĢıq  gəlir; 

- bazar qiymətlərində ÜDM bərabərdir son istehlak xərcləri üstəgəl 

ümumi yığım, üstəgəl ixrac, çıxılsın idxal. 

   Qeyri-qanuni fəaliyyət növlərinin ölçülməsinin üsulları eksperimental 

xarakter daĢıyır və müvafiq üsulların axtarıĢı dünyanın bir çox ölkələrində 

davam edir. 

Qeyri-qanuni fəaliyyətin ÜDM-ə daxil edilməsinin bir neçə səbəbi var: 

1) ÜDM-in  tam əhatəliliyinin təmin edilməsi; 

2) Mal, xidmət, gəlirlər və aktivlərin axınlarının ümumi 
uyğunluğunun təmin edilməsi; 

3) Ölkələr arasında milli hesablar statistikası üzrə məlumatlarının 

müqayisəliliyinin təmin edilməsi. [28] 
 

Qeyri-qanuni fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin əsas məlumat 

mənbələrindən istifadə olunur. Qeyri-qanuni fəaliyyətin adi məlumat 

mənbələri əsasında qiymətləndirilməsi olduqca çətindir. Ona görə də, 

qeyri-qanuni fəaliyyətin ayrı-ayrı növlərinin ölçülməsində rəsmi statistikada 

istifadə olunan üsul və məlumatlardan fərqlənən digər məlumat mənbələri və 
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üsullardan istifadə olunmalıdır. Qeyri-qanuni fəaliyyətin elementlərinin 

qiymətləndirilməsinin yalnız statistika orqanlarının məlumatları ilə həll etmək 

mümkün deyil. Ona görə bu problemlərin həllinə bütün əlaqədar nazirlik və 

idarələri cəlb etmək lazımdır. Qeyri-qanuni fəaliyyətin qiymətləndirməsi üçün 

statistiklər öz məlumatları ilə yanaĢı Daxili ĠĢlər Nazirliyi, AR Vergilər 

Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, AR Səhiyyə Nazirliyi və digər aidiyyəti 

orqanların məlumatlarından, həmçinin müstəqil elmi-tədqiqat institutlarının 

bu sahədə apardıqları  tədqiqatların nəticələrindən istifadə etməlidirlər. Bu 

məlumatlardan aĢağıdakıları sadalamaq olar: 

 narkotik, psixotrop və analoji maddələrin qanunsuz dövriyyəsi üzrə 

qeydə alınan cinayətlər, qeyri-qanuni istehsalla bağlı satıĢ, göndərmə, 

əldə etmə, saxlama, daĢınma, yenidən emal olunma ilə bağlı cinayətlər, 

eləcə də müsadirə edilmiĢ narkotik və psixotrop mallarının natura 

Ģəkilində miqdarları; 

 iqtisadi cinayətlər (qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, müəllif və 

qarıĢıq hüquqların pozulması, cinayət nəticəsində ya da cinayət yolu ilə 

əldə edilən pul vəsaitlərin  və digər əmlakın  leqallaĢdırılması 

(yuyulması), qiymətli metalların, daĢların qanunsuz dövriyyəsi və s.) 

    Qeyri-qanuni fəaliyyətin ölçülməsi üçün istifadə edilən aĢağıdakı əsas 

məlumat mənbələrini göstərmək olar: 

 iĢ qüvvəsinin və digər ev təsərrüfatlarının statistik müayinələrinin 

məlumatları əsasında qeyri-leqal məĢğulluq və qeyri-leqal bazarda mal 

və xidmətlərin alınmasına dair əldə edilmiĢ məlumatlar; 

 hüquq-mühafizə orqanlarının  məlumatları (məsələn, növləri üzrə 
qeydə alınmıĢ cinayətlərin sayı, müxtəlif cinayətlərin qeydə alınması 

əmsalları); 

 gömrük orqanlarının və sərhəd qoĢunlarının dövlət sərhədinin 

pozulması, qaçaqmalçılıq, müsadirə edilmiĢ mallar barədə məlumatları; 

 qeyri-qanuni fəaliyyətlə bağlı qeydiyyatda olanların və müalicə 

alanların (məsələn, narkomanların) sayı haqqında səhiyyə orqanlarının 
məlumatları; 

 Mərkəzi Bank tərəfindən qeyri-leqal idxal və ixrac  üzrə tədiyyə 
balansına edilən əlavə hesablamalar haqqında məlumatları. Bu cür 

hesablamaların məlumat bazası kimi ölkəyə gətirilən və çıxarılan 
valyutanın miqdarı, güzgü statistikası və balans üsulları əsasında 
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müəyyən edilmiĢ qeyri-qanuni mal dövriyyəsi və qaçaqmalçılığa dair 
məlumatları və ekspert qiymətləndirmələrini istifadə etmək olar; 

 qeyri-qanuni fəaliyyətin tədqiqatı ilə məĢğul olan və onun xüsusi 
müĢahidəsini aparan elmi-tədqiqat institutlarının qiymətləndirmələri; 

 ictimai və xeyriyyə cəmiyyətlərinin qeyri-qanuni fəaliyyətlə bağlı 

informasiyaları; 

 sığorta Ģirkətlərinin məlumatları, məsələn, avtomobil oğurluğu və 

onların dəyəri haqqında məlumatlar; 

 qeyri-qanuni fəaliyyət mövcud olan hər-hansı sahə və sektor haqqında 

respondentlərin rəyinin öyrənilməsi əsasında əldə edilmiĢ məlumatlar; 

 müxtəlif qeyri-rəsmi məlumatlar dövri mətbuatdan, Ġnternetdən, 
televiziyadan əldə etmək olar (bu məlumatlar qeyri-qanuni fəaliyyətin 

və pul axınlarının birbaĢa qiymətləndirilməsinə imkan verməsə də, 
dolayı məlumat mənbəyi kimi istifadə edilə bilər); 

 baĢqa ölkələrdə qeyri-qanuni fəaliyyətin qiymətləndirməsinə dair 
məlumatlar. 

Hesablamaları aparmaq üçün bütün məlumat mənbələrini iki qrupa 

bölmək olar: 

 bilavasitə qeyri-qanuni fəaliyyətin qiymətləndirilməsinə 

istiqamətləndirilmiĢ göstərici və meyarlarla təmin edən 

mənbələr; 

  ümumi vəziyyəti tamamlayan analitik - informasiya 

məlumatları mənbələri. 

Qeyd etmək lazımdır ki, nazirlik və digər inzibati orqanlar, əsasən də 

hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən qeyri-qanuni fəaliyyət üzrə aparılan 

hesablamalar statistika orqanlarında aparılan hesablamalardan fərqlənə bilər 

və buna görə də, MHS-in məqsədləri üçün istifadə olunan inzibati 

məlumatlara müvafiq konseptual düzəliĢlər edilməlidir. [28] 

Konkret sahələrdə gizli iqtisadi fəaliyyətin göstəricilərinin müəyyən 

edilməsi üçün bu və ya digər konkret metodun seçilməsi sahə haqqında 

məlumatın əldə edilməsi xüsusiyyətindən və mənbəyindən, əlavə müayinələr 

aparılmasının mümkünlüyündən və çoxlu sayda digər amillərdən asılıdır. Buna 

görə də bütün sahələr üçün vahid və universal yanaĢma təklif etmək mümkün 
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deyildir. Daha çox adekvat nəticələr verən metoddan istifadə etmək lazım gəlir. 

Təcrübə göstərir ki, hesabatların əldə edilmiĢ məlumatçılarını öz ara larında 

müqayisə etmək üçün, onları müxtəlif metodlarla bir-birindən asılı olmayaraq 

eyni zamanda tərtib etmək daha məqsədəuyğundur.   

   Deməli, həm gizli, həmdə qeyri-qanuni istehsal fəaliyyəti makroiqtisadi 

göstəricilərin hesabatında uçota alınmalıdır. Bu göstəricilərin praktiki cəhətdən 

tərtib edilməsi kifayət qədər çətindir və əsaslı qiymətləndirmələr birbaĢa 

məlumat əsasında əldə edilə bilməz. Belə hallar qeyri-qanuni və ya gizli 

istehsalın müəyyən edilməsindən baĢlayır. Onlarn belə olma səbəbi ondan 

ibarətdir ki, istehsalçılar öz fəaliyyətlərini dövlət orqanlarından, o cümlədən 

statistikadan gizlədir. Bütün bunlarla yanaĢı, bəzi məlumatlar dolayısı ilə də 

olsa əldə edilə bilər. 

 Beləliklə araĢdırma göstərir ki, statistika təcrübəsində müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyatın miqyasını qiymətləndirərkən həm birbaĢa, həm də dolayı 

metodlardan istifadə edilir. Bu zaman əsas məlumat mənbəyi kimi müntəzəm 

statistik hesabatlar çıxıĢ edir. Müntəzəm statistik hesabatlar əsas statistika 

sisteminə xidmət edir və bu məlumatlar qiymətləndirilməyə bilməz.  

  Sahələr üzrə də müntəzəm statistik hesabat məlumatlarından istifadə 

zamanı ortaya çıxan problem ilkin məlumatların keyfiyyətinin təhlil 

edilməsidir. Onu da qeyd edək ki, təcrübədə hesabatlarda olan yanlıĢ və dəqiq 

məlumatları fərqləndirmək xeyli çətindir.   

 

Azərbaycanda müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın göstəricilərinin 

qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan əsas məlumat mənbələri qeyri-rəsmi 

fəaliyyətin xüsusi çəkisinin yüksək olduğu sahələrdə aparılan xüsusi seçmə 

müayinələrin nəticələri hesab edilir. Məlumatların əldə edilməsi bilavasitə 

müĢahidə əsasında və satıcıların sorğusu əsasında həyata keçirilir. Qeyri-rəsmi 

ticarət üzrə müĢahidələr bir neçə ildir ki, aparılır və bu istiqamətdə müəyyən 

müsbət nəticələr əldə edilmiĢdir. Bununla yanaĢı, qeyri-rəsmi istehsal 
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haqqında məlumatların əldə edilməsi üçün xüsusi müĢahidələrdən və kənd 

təsərrüfatı müayinələrindən  də geniĢ istifadə edilir. Lakin araĢdırma göstərir 

ki, müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın qiymətləndirilməsi sahəsində müəyyən 

metodoloji çatıĢmazlıqlar vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.    Gizli iqtisadiyyata səbəb olan əsas amillər və onların təhlili 

   Gizli iqtisadiyyatın səbəblərinin öyrənilməsi onun ümumi iqtisadiyyatdakı 

payını təxmin edilməsi və minimum səviyyəyə endirilməsi üçün vacib 

məsələdir. MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın formalaĢması və 

geniĢlənməsinə səbəb olan amillərin müəyyənləĢdirilməsi cəmiyyətin 

sosial-iqtisadi və maliyyə xüsusiyyətlərinə bələd olmaqla və onların tam olaraq 

öyrənilməsi ilə mümkündür. Bu amillərin gizli iqtisadiyyat üzərindəki təsirləri, 

ölkələrin inkiĢaf səviyyəsi, iqtisadi sabitlik, makroiqtisadi göstəricilərlə bağlı 
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ölkədən ölkəyə dəyiĢdiyi kimi eyni zamanda ölkə daxilində müəyyən zaman 

kəsimlərində də fərqliliklər göstərə bilər. Gizli iqtisadiyyatın maliyyə, iqtisadi, 

siyasi, sosial, psixoloji, texnologiyanın inkiĢafı və hüquqi amillər kimi bir çox 

səbəbləri mövcudur. Ġqtisadiyyatın az inkiĢaf etməsi, yüksək inflyasiya, 

iqtisadi siyasət, qeyri-sabitlik, böhranlar, rəsmi iqtisadiyyatda məĢğulluğun və 

gəlirlərin məhdud olması və s kimi faktorlar gizli iqtisadiyyata təsir edən əsas 

amillər olaraq qarĢımıza çıxmaqdadır. 

    İqisadi amillər arasında bir çox faktorlar sadalaya bilərik ki, bunlara inkiĢaf 

səviyyəsi, iqtisadi qeyri-sabitlik, gəlirlərin qeyri-bərabər paylanması və adam 

baĢına düĢən orta gəlirin aĢağı olması və s. göstərə bilərik.  

    İqtisadi sabitlik qiymətlərin ümumi səviyyəsinin, məĢğulluq faizi, istehsal 

səviyyəsi və digər iqtisadi göstəricilərin sabit olması və qəbul olunan aralıqda 

olmasıdır. Ġqtisadiyyatda kiçilmə və böhran vaxtlarında yaranan iĢsizlik ilə 

əsasən geniĢlənmə dövründə görülən inflyasiya gizli iqtisadiyyatı hərəkətə 

keçirən  amillərdəndir. Gizli iqtisadiyyatın yüksək olduğu ölkələrdə ən önəmli 

iqtisadi problemlərindən biri inflyasiyadır. Ġnflyasiya zamanı vergi 

ödəyicilərinin “ĢiĢmiĢ” gəlirlərinin də vergiyə cəlb olunmasına səbəb olur və 

nəticə olaraq bəzi vergi ödəyiciləri gəlirlərini vergi orqanlarından gizlətməyə 

meyil edir. Müəssisələr öz gəlirlərini inflyasiyanın təsirindən qorumaq üçün 

inflyasiya mühasibatlığını tətbiq etməlidirlər ki, nəticə olaraq, onların real 

gəlirlərin ortaya çıxarda bilsin. 

    İnflyasiya səbəbi ilə gəlirləri azalan istehlakçılar və istehsalçılar gizli 

məĢğulluq sahələrinə istiqamətlənirlər. Bu səbəblərlə də inflyasiya yüksək olan 

ölkələrdə gizli iqtisadiyyatın ölçüləri daha da böyükdür. 

   Az inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə iqtisadi göstəricilərə baxdıq görərik ki, olduqca 

ədalətsiz bir gəlir bölgüsünü görə bilərik. Milli gəlirdə aĢağı paya sahib olan 

qruplar öz gəlirlərini artırmaq üçün gizli iqtisadiyyata yönələcəkdir. Əlavə iĢ 

tələbi ilə də əmək bazarlarına uĢaqlar və qadınlarda daxil olacaqdır ki, bu da 

gizli məĢğuluğu artırmıĢ olacaqdır. Dövlətlərin də ən əsas məqsədlərindən biri 
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gəlirlərin ədalətli bölüĢdürülməai olmalıdır. Gizli iqtisadiyyat milli gəlirin 

ədalətli Ģəkildə bölgüsünə əngəl törədir. Ölkədə orta təbəqəli əhalinin az 

olması, aĢağı və yüksək təbəqənin daha çox olması gizli iqtisadiyyatamüsbət 

təsir edən faktordur. 

    İqtisadi böhranlar zamanı iĢsiz kütlə rəsmi iqtisadiyyatda tapa bilmədiyi 

iĢləri gizli iqtisadiyyatda axtarmağa yönəlirlər. Müəssisələr də böhranın mənfi 

təsirlərindən yayınmaq üçün istehsalı gizli yollarla təmin etməyə çalıĢırlar və 

bununla da xərclərini azaltmağa səy göstərirlər. Gizli iqtisadiyyatda daha asan 

iĢ tapan iĢçilər aĢağı gəlir qarĢılığında iĢlədikləri üçün də istehsalçıların istehsal 

xərclərini azaltmıĢ olurlar.  

     Nağd iqtisadiyyatın mövcudluğu da gizli iqtisadiyyata təsir edən əsas 

amillərdən sayılır. ÖdəniĢlərin nağd pul ilə və ya barter vasitəsilə həyata 

keçirdikdə ortada ödəniĢsübutlar qalmır. Lakin plastik kartlarla həyata 

keçirilən ödəniĢlər gizli iqtisadiyyatla mübarizədə effektiv nəticələrə malikdir. 

Ġqtisadiyyatda pul və mal və xidmətlər olmaqla iki axın mövcuddur. ĠnkiĢaf 

etmiĢ ölkələrdə (ĠEÖ) vergi yoxlamaları pul vəsaitlərinin hərəktini izləməklə 

həyata keçirilir, çünki pulun hərəkəti əsasən banklar üzərindən həyata keçir ki, 

bu da bank sistemində izlər buraxır və dolayısı olaraq, bu əməliyyatları 

müəyyənləĢdirmək asanlaĢır. Mal və xidmətlər isə iz buraxmazlar və bu 

hərəkətləri vaxtında müəyyən etmədikdə daha sonra müəyyən etmək mümkün 

olmur. ĠnkiĢaf etməmiĢ ölkələrdə mal və xidmətlərin hərəkətinə əsasən vergi 

təhlili aparılır, çünki bu ölkələrdə maliyyə sektoru inkiĢaf etməmiĢdir və nağd 

pul iqtisadiyyatı daha çox inkiĢaf etmiĢdir. 

   ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə (ĠEOÖ) aqrar sektorun ÜDM-də payı tətbiq 

olunan iqtisadi siyasətlər, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının azalması, 

qlobal böhran və digər səbəblərdən azalmasını müĢahidə edə bilərik. Aqrar 

sektorda kiçilmə iĢsizliyin artmasına və insanların Ģəhərlərə axın etməsinə 

səbəb olur. Bu sektorda iĢləyənlər əsasən ixtisasız kadrlar olduqları üçün rəsmi 
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iqtisadiyyatda uçotdan kənar qala bilirlər və gizli iqtisadiyyatda məĢğulluğun 

artmasına yol açırlar. 

    Maliyyə amillərinin təsiri. Vergi ilə bağlı problemlər gizli iqtisadiyyatı 

ortaya çıxartan amillərdəndir. Bamk sisteminin zəif inkiĢaf etməsi və əhalinin 

etibar etməməsi, mühasibat və audit konsaltinq xidmətlərinin yetersizliyi və s. 

saymaq olar. 

   Gizli iqtisadiyyatın bir çox mənfi təsirləri var belə ki, vergi gəlirlərinin 

azalması dövlətin yeni vergilərin yaratmasına və ya mövcud vergiləri 

artırmasına səbəb olur. Artan vergilər isə gizli iqtisadiyyata yol açır. Vergi 

dərəcəsinin yüksək olması vergi ödəyənlərin gəlirləini azaldır və iqtisadi-ticari 

fəaliyyətlərini məhdudlaĢdırı ki, bu da iqtisadi fərdlərin vergidən yayımasına 

və gizli iqtisadiyyata yönlənməyə təĢviq edir. Vergi dərəcəsini artması vergi 

gəlirlərini artırmaz, çünki vergi ödəyiciləri az vergi ödəməyi arzu edirlər. 

Gözlənilən vergi gəlir ilə reallaĢan vergi gələri arasındakı fərq gizli 

iqtisadiyyata yönəlmiĢ mənbə qədərdir. Vergi dərəcəsi ilə gizli iqtisadiyyat 

arasında düz mütənasib əlaqə mövcudur. Vergi dərəcəsini artıĢı ilə bağlı 

yaranan təsirlər bir çox tədqiqtların mövzusu olmuĢdur və bu mözuda ən çox 

adı çəkilən alim Artur Lafferdir. AĢağıda verilən “Laffer əyrisi” qrafikində bu 

nəzəriyyənin nəticələri ətraflı Ģəkildə A.Laffer tərifindən izah edilmiĢdir. 
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1)  Laffer Əyrisinə görə vergi dərəcəsi 0% olduqda heç bir vergi gəlir yoxdur. 

2)  Vergi dərəcəsi 100% olduqda da heç bir istehsal olmayacaq və heç bir 

vergi gəliri də yaranmayacaq belə ki, heç kim yalnız vergi ödəmək üçün 

fəaliyyət göstərməz. 

3) t vergi dərəcəsində isə vergi gəlirləri (r) ən yüksək həddə (D) çatmıĢ olur. 

   Vergidən yayınma hallarına təsir edən bir faktor vətəndaĢların dövlətin 

vergi gəlirlərini hara və necə xərcləməsinə baxıĢ bucağından formalaĢır. Əgər 

dövlət layihələrində korrupsiya, yeyinti halları olarsa və beləliklə vergilərin 

düzgün xərclənmədiyi Ģühbəsi vətəndaĢlarda formalaĢar bu zaman vergiyə 

qarĢı dirəniĢ yaranar. Bütün bunlarla yanaĢı vergidən yayınma yolları zamana, 

iqtisadi və sosial siniflərə görə fərqli formalarda ola bilər. Misal üçün böyük iĢ 

adamları, iri bizneslər hüquqi yollarla vergidən yayındığı halda, kiçik və orta 

sahibkarlar birbaĢa olaraq yayınmağa çalıĢırlar. 

   Sosial amillər gizli iqtisadiyyatın geniĢlənməsinə və miqyasına təsir edən 

önəmli faktorlardandır. Sosial amillərdən qaynaqlanan  faktorlardan əhali 

artımı və strukturu, daxili və xarici miqrasiya, gəlir səviyyəsi, urbanizasiya və 

iĢsizlik kimi səbəbləri göstərə bilərik. 
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   Əhalinin atım sürəti bildiyimiz kimi, iqtisadi böyümə sürətindən daha 

çoxdur və təbii olaraq müəyyən zaman içində iĢsizliyin artmasına səbəb olan 

faktordur. Bu vəziyyətdə isə əmək qabiliyyətli əhali daha aĢağı əmək haqqı ilə, 

sosial sığortasız, əlveriĢsiz iĢ mühitində və ağır Ģərtlərlə iĢləməyə hazır olur. 

AĢağı gəlirlə yaĢaya bilməyən əhali əlavə iĢ yerlərində iĢləməyə məcbur olurlar 

ki, bunun üçün də gizli iqtisadiyyatda əlavə fəaliyyət göstərirlər. 

    Əhalinin təhsil səviyyəsi ilə gizli iqtisadiyyat arasında müsbət bir əlaqə 

vardır ki, təhsil səviyyəsi yüksək olan cəmiyyətlərdə gizli iqtisadiyyta meyil 

daha aĢağı olur və vergi mədəniyyəti bele cəmiyyətlərdə yüksək olur.  

Əxlaq normaları aĢınmıĢ cəmiyyətlərdə narkotik, qanunsuz qumar, fahiĢəlik, 

qaçaqmalçılıq və digər qeyri-qanuni gizli iqtisadi fəaliyyətlər artmıĢ olacaq. 

Gəlir səviyyəsi artan vergi ödəyiciləri vergi haqqında qanunlar üzrə peĢəkar 

olan maliyyə məsləhətçilərin bilik və təcrübəsindən yararlana bilmələri 

gəlirlərini daha az göstərə bilmələrinə kömək olur, lakin gəlir səviyyəsi aĢağı 

olan təbəqə bu xidmətlərdən istifadə edə bilmirlər. Gəlir səviyyəsi ilə vergidən 

yayınma arasında bağlılığın olması haqqında aparılan emprik tədqiqatlar 

göstərmiĢdir ki, gəlir artdıqca vergidən yayınma istəyi də artır, nəticə olaraq isə 

deyə bilərik ki, gəlir səviyyəsi ilə vergidən yayınma halları arasında pozitiv bir 

əlaqə vardır. 

    Korrupsiya və rüĢvət gizli iqtisadiyyata təkan verən baĢlıca ünsürlərdəndir. 

QarıĢıq bürokratiyanın höküm sürdyü ölkələrdə müxtəlif Ģəxslər bu əngəli 

aĢmaq üçün rüĢvətə əl atırlar. Korrupsiyanın höküm sürdüyü iqtsadiyyatlarda 

haqsız rəqabətin də yaranmasi ilə sahibkarlıq və biznes fəaliyyətini olduqca 

məmfi təsir edir. Məmur himayəçiliyi və yüksək təbəqələrin  formalaĢdırdığı 

monopoliya biznes və sahibkarlıq mühitinin inkaĢafına mane törədir, buda gizli 

iqtisadi fəaliyyətlərin artmasına səbəb olur. Bu kimi amillərin höküm etdiyi 

ölkələrdə vergi gəlirləri ilə iqtisadiyyatı dirçəltmək müĢkül məsələdir. 

    Korrupsiya və ədalətsiz gəlir bölgüsü olan ölkələrdə vergi əxlaqını 

formalaĢdırmaq çox çətindir. Nəticə olaraq bu kimi mənfiliklər vətəndaĢların 
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dövlət orqanlarına, hakimiyyətə olan inamını zədələyərək iqtisadi, siyasi, sosial 

inkiĢafı təxrib edir. 

    Psixoloji amillər də gizli iqtisadiyyat təsir edən amillərdəndir ki, insanların 

hobbi olaraq gördükləri iĢlərdən həzz almaları, “qonĢudan qalma geri” prinsipi, 

cəmiyətdə sosial statusu və özünü sübut etmə kimi faktorlar yer alır. 

Ġnsanlar hobbi olaraq müəyyən gizli iqtisadi fəaliyyətlər görürlər, məsələn, öz 

əl qabiliyyətlərindən istifadə edərək müxtəlif əl iĢləri hazırlayıb satırlar və 

bundan zövq də alırlar. 

    Ġnsanlar digərlərinin gizli iqtisadi fəaliyyətlərini gördükdə onlarda da 

cəsarət yaranır ki, onlarda bu fəaliyyətlərə can atmıĢ olurlar. Aparılan bir 

araĢdırmaya görə vergidən yayınan Ģəxslərlə əlaqəsi olanlar fərdlər 

olmayanlara nisbətən daha çox vergidən yayınmağa meyilli olurlar. 

   Fərdlərin cəmiyyətdə öz statuslarını yüksəltmək, özlərini təsdiq etmək 

istəklərini həyata keçirməyi qanuni fəaliyyət yolları ilə məhdudlaĢdığından 

onları gizli iqtisadi fəaliyyətə sürükləyir. 

   Texnoloji amillər müasir dövrümüzdə gizli iqtisadiyyata sürətli böyümə 

imkanları vermiĢdir. Ġnternetin sürətli inkiĢafı onun imkanlarını daha da 

artırmıĢdır. Digər sahələr kimi internetin də gizli, hamının bilmədiyi “Deep 

Web” adlanan sahəsi mövcudur ki, bura girilməsi qadağan olunmuĢ sahədir və 

bu saytlara adi axtarıĢ motorları ilə çatmaq qeyri-mümkündür. “Deep Web”ə 

daxil olan saytlar  ümumi saytların 90%-i təĢkil edir ki, buda internetdə olan 

məlumatlardan 400-500 dəfə çoxdur. “Deep Web”-dən əsasən killerlər, silah, 

narkotik, insan alveri ilə məĢğul olanlar, mərc oyunlarının təĢkilatçıları və s. 

Ģəxslər istifadə edirlər. Burda geniĢ yayılmıĢ ödəniĢ üsulları kriptovalyutalardı 

ki, bunlarında ən geniĢ yayılanı “Bitcoin”-dir. Bitcoin sahiblərinin anonim 

olması kriminal aləmin və kölgə iqtisadiyyatının iĢtirakçılarının böyük 

marağına səbəb olmuĢdur. Tranzaksiyaların tam anonimliyi təmin olunan 

ödəniĢ sistemi satıĢı, insan alveri, silah və çirkli pulların yuyulmasına zəmin 

yaradır. Bu səbəbdən 2013-cü ilin may ayında ABġ-ın Milli Təhlükəsizlik 
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Departamenti ödəniĢ sistemində bitcoinlərdən istifadə edilməsinə qadağa 

qoyaraq bitcoini çirkli pulların yuyulmasında əsas maliyyə aləti olduğunu iddia 

etmiĢdir.  [27] 

    Bu tədqiqatda müxtəlif ədəbiyyatlardan, beynəlxalq qiymətləndirmələrdən 

və rəsmi statistik bazalardan istifadə edərək aparılan təhlillər Azərbaycanda 

gizli iqtisadiyyata təsir edən müxtəlif amilləri ortaya çıxartmıĢdır. AĢağıdakı 

amillər Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın inkiĢaf etməsinin əsas 

səbəblərindəndir: 

a) Ġqtisadi-instutsional amillər: 

 Tarixən aqrar ölkə olduğumuza baxmayaraq bu sahənin inkiĢaf etməməsi 

 MəĢğulluq problemləri və gizli məĢğulluğun yüksək olması 

 Mövcud iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi 

 Sosial ödəniĢlər və vergi yükünün nisbətən yüksək olması 

 Əsas instutsional parametrlərin ĠEÖ-nin səviyyəsinə çatmaması 

 Xarici iqtisadi tərəfdaĢların yüksək gizli iqtisadi əlaqələrə malik olması 

 Nağd iqtisadiyatın kök salması 

 Qeyri-neft sektorunun zəif inkiĢafı 

b) Sosial amillər: 

 Bir milyondan çox məcburi köçkün və qaçıqınların mövcudluğu 

 Regionların inkiĢaf etməməsi nəticəsində rayonlardan Bakı Ģəhərinə 

insanların axın etməsi 

c) Psixoloji amillər: 

 Milli mentalitet 

 Qeyri-rəsmi hobbi fəaliyyətlərindən məmnunluq hissi 

 Əsasən yaĢlı nəslin nağd pul vərdiĢləri              

                       

                       II Fəsil 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA VƏ DÜNYA ÖLKƏLƏRĠNDƏ       

GĠZLĠ  ĠQTĠSADĠYYATIN  STATĠSTĠK  TƏHLĠLĠ 
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2.1.   Azərbaycan Respublikasında gizli iqtisadiyyatın həcmi və onun 

dinmikasının təhlili 

 

    Azərbaycan Respublikasında müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın 

qiymətləndirilməsinə və alınan nəticələri rəsmi makroiqtisadi göstəricilərə 

əlavə edilməsi prosesinə 1998-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Statistika Komitəsi baĢlamıĢdır.Və müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın 

kəmiyyət qiymətləndirməsinin kefiyyətini artırmaq məqsədi ilə də Dövlət 

Statistika Komitəsi daxilində xüsusi bölmə yaradılmıĢdır. Azərbaycanda gizli 

iqtisadiyyatın təhlili ilə bağlı aparılan tədqiqtlara baxdıqda görərik ki, daha çox 

bu sahədə görkəmli tədqiqtaçılar olmuĢdurlar ki, onlar da tədqiqtlarını əsasən 

dolayı metodlarla aparmıĢlar və 1989-2007-ci illəri əhatə etmiĢdir. 

Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın kəmiyyət qiymətləndirməsini müxtəlif 

qurumlar və tədqiqatçılar aparmağa çalıĢmıĢdılar. Müxtəlif dövrlərdə xarici 

tədqiqatçılardan avstraliyalı professor Fridrix ġneyder, M.Lako, Y.Eylat və 

C.Zinnes və s., yerli tədqiqatçılardan isə Azərbaycan Dövlət Ġqtisad 

Universitetinin müəllimi, fəlsəfə doktoru ElĢən Bağırzadə və qeyri-hökumət 

təĢkilatı olan “Himayədar” Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə Ġnformasiya və 

Resurs Mərkəzi gizli iqtisadiyyatın müxtəlif metodlarla kəmiyyət 

qiymətləndirməsini aparmıĢlar. Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın kəmiyyət 

qiymətləndirilməsi aĢağıdakı  Cədvəl 2.1-də ətraflı Ģəkildə verilmiĢdir. 
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Qeyd olunan Azərbaycan üçün gizli iqtisadiyyt haqqında hesablamlar 

düĢünürük ki, Azərbaycan reallıqlarını tam əhatəli nəzərə alınamıĢdır. 

Fikrimizcə daha real nəticələr ölkəmizin iqtisadi reallığını maksimum nəzərə 

alaraq Qutman və Tanzi metodlarla qiymətləndirməyə çalıĢan Azərbaycan 

Dövlət Ġqtisad Universitetinin müəllimi, tədqiqtçı, iqtisadçı ElĢən 

Bağırzadənin hesablamalarına və əlbəttə ki, rəsmi nəticələr kimi Dövlət 

Statistika komitəsinin hesablamaların statistik təhlilinə diqqət çəkmək 

istərdik. ElĢən Bağırzadənin Tanzi metodu ilə E-views 5.1 proqram paketində 

hesablamalrının nəticələri aĢağıdakı  Qrafik 2.1-də  verilmiĢdir: 



37 
 

 

Qrafikdən aydın olur ki, 1996-cı ildə 94,5% ən yüksək səviyyədə, 2007-ci 

ildə isə minimum səviyyədə, yəni 44,0% olmuĢdur. Əlbəttə ki, bu nəticələr 

yüz faizlik həqiqəti əks etdirə bilməz və bunu metodun yetərsizliyi ilə də 

asanlıqla izah etmək olar. Lakin tədqiqatçının rəsmi mənbə kimi Mərkəzi 

Bankın statistik göstəricilərindən və Azərbaycan iqtisadiyyatına bir iqtisadçı 

kimi də yaxından bələd olması alınan nəticələrin reallığa daha yaxın hesab 

etmək olar. 

  Qutman metodu ilə qiymətləndirmə zamanı ElĢən Bağırzadə baza ilinə 

əsasən iki variantda hesablamalar aparmıĢdır. 1991-2006-cı illər üzrə illik və 

aylıq   
 

 
 nisbəti hesablanmıĢ və təhlil nəticəsində məlum olmuĢdur ki, 

Azərbaycanda K-nın minimum səviyyəsi 1992-ci ildə 0,8 olmuĢdur. 

Birinci variantda baza ili kimi 1992-ci ili , K0=0,80 götürmüĢdür və aĢağıda 

Qrafik 2.2-də təhlilin nəticələri verilmiĢdir. 
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                                                   Qrafik 2.2 

 

Qrafik 2.2-də gördüyümüz kimi Azərbaycanda müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyatın həcmi 2003-cü ilədək artan istiqamətdə inkiĢaf etmiĢ, sonra isə 

tədricən azalma müĢahidə olunmuĢdur. 

Ġkinci variantda 1995-2006-cı il üzrə baza ili kimi 1995-ci il və Ko=1,86 qəbul 

edərək hesablanmıĢdır. 1995-ci ildən olaraq iqtisadi artımla parelel Ģəkildə 

struktur dəyiĢikliklər aparılmıĢ və makroiqtisadi sabitlik əldə olnmuĢdur ki, 

bu da bizə tutarlı əsas ola bilər. Qrafik 2.3-dən də müĢahidə etdiyimiz kimi 

ikinci variantda daha aĢağı nəticələr əldə ounmuĢdur. Gizli iqtisadiyyatın 

səviyyəsi 2002-ci ilə qədər  artmıĢ, daha sonra isə azalma tendensiyası 

göstərmiĢdir. Və gördüyümüz kimi  2002-ci ildə səviyyə ən yüksək həddə , 

yəni 62,9% olmuĢ, 2006-cı ildə isə 16,3%-ə kimi düĢmüĢdür. Ümumilikdə 

deyə bilərik ki, ikinci variantdakı nəticələr Dövlət Statistika Komitəsinin və 

professor Fridrix ġneyderin hesablamalarına yaxın olmuĢdur. Nəticələr ətraflı 

Ģəkildə aĢağıda Qrafik 2.3-də göstərilmiĢdir. 
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    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi də BMT-nin müvafiq 

standartlarından irəli gələrək, hər il olduğu kimi müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyatın həcmini qiymətləndirir. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi 

statistik qiymətləndirmə zamanı gizli iqtisadiyyatın kriminal sahəsini və 

həmçinin də neft sektorunda  informal iqtisadiyyatın olmadığını qəbul 

edərək kəmiyyət qiymətləndirməsi aparır.  AĢağıdakı Qrafik 2.4-də 

Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin informal iqtisadiyyatın statistik 

təhlili bağlı kəmiyyət qiymətləndirilməsinin 2000-2011-ci illər üzrə nəticələri  

açıqlanmıĢdır. Gördüyümüz kimi qrafikdən də aydın olur ki, Azərbaycanda 

informal iqtisadiyyatın həcmi 2000-ci ildə 19,5% olmuĢ, sonra isə 2001-ci 

ildə maksimum səviyyəyə çatmıĢdır, sonrakı illərdə isə tədricən azalma meyli 

göstərək 2011-ci ildə minimum səviyyəyə qədər, yəni 9,0%-ə düĢmüĢdür. 

                                                   Qrafik 2.4 



40 
 

 

AĢağıda verilən Cədvəl 2.2-də Azərbaycanda 2001-2011-ci illərdə gizli 

iqtisadiyyatın nisbi həcmindəki dəyiĢmələr verilmiĢdir. 

 

AraĢdırma çərçivəsində təhlil etdiyimiz müxtəlif metodlarla aparılan 

hesablamalara diqqət yetirsək, baxmayaraq ki, nəticələr kəskin fərqlənsələr 

də Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın nisbi həcmi 1990-cı illərlə müqayisədə 

2000-ci illərdə daha aĢağı meyilli olmuĢdur. 
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2.2.    Bir sıra dünya ölkələrində gizli iqtisadiyyatın ölkə 

iqtisadiyyatında payı və onun dinamikası 

 

     Tədqiqatımızda dünya miqyasında bütün ölkələrin iqtisadi 

məlumatlarının tam Ģəkildə əlçatan olmaması ilə əlaqədar olaraq əsasən 

iqtisadi məlumatları asan əldə olunan ölkələr seçilmiĢ və ĠnkiĢaf EtmiĢ 

Ölkələr (ĠEÖ), Keçid iqtisadiyyatlı ölkələr və ĠnkiĢaf Etməkdə Olan Ölkələr 

(ĠEOÖ) olaraq üç baĢlıq altında qeyd edilmiĢdir. 

    İnkişaf etmiş ölkələrdə gizli iqtisadiyyat. ĠEÖ-də də gizli iqtisadiyyatın 

ciddi miqyasda böyük olduğu qəbul edilir, lakin bu ölkələrdə gizli 

iqtisadiyyatın həcmi ĠEOÖ-də və keçid iqtisadiyyata malik ölkələrlə 

müqayisədə daha aĢağı səviyyədədir. Gizli iqtisadiyyatın həcmi ĠEÖ-də 

ÜDM-in 8%-i ilə 30% arasında müəyyən edilmiĢdir.[ 34] 

    Amerika Birləşmiş Ştatlarında gizli iqtisadiyyatla bağlı tədqiqatlar ilkin 

olaraq Cagan tərəfindən aparılmıĢdır(1958). Sonralar isə Caganın metodunu 

Qutman, Tanzi və Feige inkiĢaf etdirmiĢdirlər. 1977-ci ildə Feige ABġ-da 

gizli iqtisadiyyatı hesablayarkən onun metodunun əsasın FiĢerin bərabərliyi 

təĢkil etmiĢdir (MV=PT, Gizli iqtisadiyyat=MV-PT). Buna görə də Feige 

1976-cı ildə gizli iqtisadiyyatın həcmini 19,1% tapdığı halda, 1978-ci ildə 

26,6% hesablamıĢdır. Qutman da 1979-cu ildə apardığı araĢdırmalarda 

1976-cı ilin məlumatlarından istifadə edərək ABġ-da gizli iqtisadiyyatın 

həcminin milli gəlirin 10%-ni təĢkil etdiyini hesablamıĢdır, lakin 1981-ci ilin 

məlumatlarına əsasən apardığı hesablamlarda isə gizli iqtisadiyyatın ÜDM-in 

14-15%-i olduğunu müəyyənləĢdirmiĢdir. Tanzi isə öz hesablamalarında 

1980-ci ildə 4,5% həsmində gizli iqtisadiyyatın olduğunu söyləmiĢdir.  

ABġ üçün müxtəlif metodlarla gizli iqtisadiyyatın hesablanması illə bağlı 

təxminlər CƏDVƏL 2.3-də verilmiĢdir. 
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    Ġngiltərədə gizli iqtisadiyyatla bağlı araĢdırmalar Dilot və Morris 

tərəfindən 1981-ci ildə ev təsərrüfatlarının tədqiq etməklə gizli iqtisadiyyatın 

həcmini təxmin etməyə çalıĢmıĢlar. Əgər bir ailə gəlirlərinin 20%-dən artığını 

xərcləyərsə bu ailənin uçotdan kənar qeyri-rəsmi gəlirlərinin olduğu qəbul 

edilir. Buna görədə gizli iqtisadiyyatın həcmi 1977-ci ildə ÜDM-in 2,3%-3% 

arasında olduğu təxmin edilmiĢdir. Lakin Dilot və Morrisin tədqiqatlarında 

ailələrin 30%-i gəlirləri haqqında informasiya verməmiĢdir. Mathews isə 

hesablamalarında 1973-cü ili baza kimi götürərək iĢsizlik və gəlir vergisi 

göstəricilərindən istifadə edərək gizli iqtisadiyyatın həcmini 1979-cu il üçün 
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3% ilə 10,9% arasında müəyyən etmiĢdir.(Ohiggins 1989) Feige isə məcmu 

sövdələĢmələr metodu ilə 1979-cu ildə gizli iqtisadiyyatın ÜDM-in 14,5%-i 

səviyyəsində təxmin etmiĢdir. 

Cədvəl 2.4-də Ġngiltərə üçün müxtəlif hesablamalar göstəruilmiĢdir. 

 

    İtaliyada böyük miqyasda gizli iqtisadiyytın varlığı 1970-ci illərdən 

etibarən italıyanların yaĢamına təsir etməkdədir. 1990-cı illərdə aparılan 

”Təmiz əllər” əməliyyatı ilə qeyri-qanuni fəaliyyətin mənbəyi olan mafiya 

sisteminə böyük zərbə vurulmuĢdur. 

Ġtaliya Beynəlxalq Statistika Ġnstitutunun (ĠSTAT) məlumatları və Tanzi 

metodundan istifadə edən Bovi 1980-1997-ci illəri əhatə edən 

hesablamalarında Ġtaliyada gizli iqtisadiyyatın həcmini 21,2%-22,6% 

səviyyəsində təxmin etmiĢdir(Bovi 2004). Kontini isə gizli iqtisadiyyatı 
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ölçmək üçün məĢğulluq meteodundan istifadə etmiĢdir. Kontini gizli 

məĢğulluğun ümumi məĢğullağa nisbətini 1976-cı ildə 8,9% və 1977-ci ildə 

isə 9,8% səviyyəsində qeyd etmiĢdir. 

Ġtaliya üçün gizli iqtisadiyyatın həcmi barəsində Cədvəl 2.5-də ətraflı 

verilmiĢdir. 

 

    Almaniyada gizli iqtisadiyyatın qiymətləndirməsini Kirchgassner 

1955-1980-ci illərdə Tanzi metodu ilə ölçməyə çalıĢmıĢdır. O, 1960-cı ildə 

gizli iqtisadiyyatın həcmini 0,1%-lə 1,4% arasında olduğunu hesablamıĢdır, 

1980-ci il üçün isə 8,6%-14,6% arasında olmuĢdur. Daha sonralar isə 

müxtəlif metodlarla Broesterhauizen, Langfeldt, ġneyder, Enste, Mummert, 

Conson və digərləri Almaniya üçün gizli iqtisadiyyatı qiymətəndirməyə 

çalıĢmıĢdır. 



45 
 

Cədvəl 2.6-da Almaniya üçün gizli iqtisadiyyatın ölçüləri ilə bağlı bəzi 

hesablamalar verilmiĢdir. 

 

     Kanadada gizli iqtisadi fəaliyyətlər iqtisadiyyata mənifi təsrilər 

göstərməklə mübahisələrə səbəb olmaqdadır. Kanadada gizli iqtisadiyyala 

mübarizə üçün ədalətli və bərabər vergi sisteminin olması söylənilmiĢdir. 

Either milli hesablardakı gəlir və xərclərdən yaranan fərqdən istifadə edərək 

1969-1980-ci illərdə gizli iqtisadiyyatı qiymətləndirməyə çalıĢmıĢdır. O, 

1969-cu il üçün 29,4%, 1975-ci il üçün 19,6% və 1980-ci il üçün isə 15,5% 

həcmidə qiymətləndirmə aparmıĢdır. Berger isə gizli iqtisadiyyatı 

sənədləĢdirilməməiĢ və uçota alınmamıĢ fəaliyyətlər olaraq qəbul edib və bu 
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istiqamətdə yola çıxaaq gəlir və xərclərdən istifadə edərk Kanadada 1981-ci il 

üçün gizli iqtisadiyyatın həcmini 3,5%  səviyyəsində ölçmüĢdür. Sonralar 

isə Mirus və digərləri müxtəlif metodlarla gizli iqtisatiyyatı hesablamağa 

çalıĢmıĢdılar. 

Kanada üçün gizli iqtisadıyyatın həcmini qiymətləndirmək üçün aparılan bəzi 

tədqiqatlar Cədvəl 2.7-də verilmiĢdir. 

Yuxarıda bir neçə ölkələri ayrıca qeyd etdik, indi isə digər inkiĢaf etmiĢ 

ölkələri ümumi Ģəkildə aĢağıdakı Qrafik 2.5-də müqayisəli 

qarĢılaĢdırılmasını verək. 
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 Qrafikdən baxsaq görərik ki, yüksək göstərici əsasən Cənubi Avropa 

ölkələrində müĢahidə olunmaqdadır ki, burda vergilər yüksək olduğu üçün 

daha çox fərdlərin gizli iqtisadi fəaliyyətə istiqamətlənməsinə səbəb olur. 

    Berlin Divarının yıxılması və Sovet Ġttifaqının dağılmasından sonra 

meydana gələn ölkələr iqtisdi ədəbəiyyatlarda “keçid iqtisadiyyatlı” ölkələr 

olaraq tanınmıĢdır. Yeni yaranmıĢ olduqlarından, keçmiĢdə sosialist 

iqtisadiyyata malik olduğları və bu sistemdə də gizli iqtisadiyyatın varlığı 

qəbul edilmədiyi üçün bu ölkələrə görə “gizli iqtisadiyyat” anlayıĢı yeni bir 

anlayıĢ sayılırdı. Lakin bu ölkələr müstəqillik əldə etdikdən sonra gizli 

iqtisadiyyat sürətlə geniĢlənəməyə baĢlamıĢdır. Bir çox keçid iqtisadiyyatlı 

ölkələr keçid dövründə böyük miqyasda gizli iqtisadi problemlər yaĢamıĢlar. 

Bu gizli iqtisadi fəaliyyətlərin bəziləri qanunsuz sayıldığından uçota 

alınmamıĢdır. Kiçik istehsalçılar və pərakəndə sektorda iĢləyənlər 

fəaliyyətləri nəticəsində yetərincə gəlir əldə etmədikləri üçün də rəsmi 

iqtisadiyyat keçib vergi ödəməyi seçməzlər. Buna baxmayaraq, keçid 

iqtisadiyyatlı ölkələrdə gizli iqtisadi fəaliyyətlrin bir qismi qismən bəyan 

edilməkdədir. Misal üçün, firmaların qeydiyyatdan keçdiklərinə baxmayaraq, 

iĢçiləri qeydiyyatda olmurlar. 
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Yuxarıdakı Cədvəl 2.8-də keçid iqtisadiyyatlardakı bəzi gizli 

iqtisadiyyatların həcmi qiymətləndirilmiĢdir. ġərq bloku ölkələrdə gizli 

iqtisadiyyatın həcmi daha böyükdür. Bu ölkələrdə yayığın olan fikirlərə görə 

mal və xidmətlərin paylanmasının əsas bir qismi rəsmi ÜDM-də yer almaz. 

Gizli iqtisadiyyatın ən aĢağı səviyyəsi Çexiya Respublikası və 

Slovakiyadadır. Ən yüksək isə Azərbyacan və Gürcüstada müĢahidə olunur 

(Alexeev və Pyle, 2003). 

   Gizli iqtisadiyyat sektoru bir çox inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə (ĠEOÖ) 

iqtisadi fəaliyyətlər üzərində mühüm təsirlərə malikdir. Beynəlxalq Əmək 

TəĢkilatının hesabatlarına görə 1990-1994-cü illərdə Latın Amerikası 

ölkələrində gizli sektor yeni yaradılmıĢ iĢ sahələrinin 80%-ini təĢkil edir. 

Afrikada məĢğulluğun 61%-i gizli iqtiadiyyatda yaranmaqdadır. Asiya 

ölkələrində isə böhrandan əvvəl bu göstərici 40%-50% arasında olmuĢdur. 
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  Gizli iqtisadiyyatla narkotik biznesi arasındakı əlaqə çox qarmaĢıq bir 

məsələdir. Qanunsuz narkotik istehsalın əsas olaraq iqtisadi səbəblərdən 

meydana gəldiyi düĢünülür. Qanunsuz narkotik istehsalı ilə ÜDM və insan 

inkiĢaf indeksi arasında olan əlaqəni araĢdıran tədqiqatçılar nəticədə konkret 

nəticə tapa bilməmiĢdilər. Ġqtisadi inkiĢafın gizli iqtisadiyyatın azalmasına 

səbəb olması da düĢünülən məsələlərdəndir. 

    ĠEOÖ-də gizli iqtisadiyyatın böyüklüyü ĠEO və keçid iqtisadiyyatlı 

ölkələrlə müqayisədə daha yüksək olması haqqında bir çox araĢdırmalar 

mövcudur. ĠEOÖ-də gizli iqtisadiyyatın həcmi 13% ilə 76% arasında 

dəyiĢməkdədir. Cədvəl 2.9-da inkiĢaf etməkdə olan bəzi ölkələr üçün gizli 

iqtisadi tədqiqatların nəticələri verilmiĢdir. 

 

     Dünya Bankı da ölkələrdə gizli iqtisadiyyatın həcmi ilə bağlı 

açıqlamalar vermiĢdir. Dünyada gizli iqtisadiyyat getdikcə geniĢlənməkdədir. 

Hazırda dünya iqtisadiyyatında onun çəkisi 35,5 faizə çatıb. “Ġqtisadi forum” 
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jurnalının məlumatına görə, Dünya Bankı bu günlərdə 151 ölkə haqqında 

hesabat açıqlayıb. Hesabatda bildirilir ki, 1999-2007-ci illərdə aparılmıĢ 

tədqiqatın nəticəsinə görə, bütün dünyada kölgə iqtisadiyyatının payı 

artmaqda davam edir və hazırda ÜDM-nin 35,5 faizi həddinə çatıb. 1999-cu 

ildə bu göstərici 32,9 faiz təĢkil edib. Bankın hesablamalarına görə, ən az gizli 

iqtisadiyyat Ġsveçrədə (8,6 faiz), ABġ-da (8,8 faiz), Avstriyada (9,8 faiz) və 

Lüksemburqda (9,9 faiz) qeydə alınıb. Ən çox gizli iqtisadiyyat isə 

Gürcüstanda (70 faiz), Boliviyadada (68,1 faiz) və Azərbaycanda (63,3 faiz) 

müĢahidə edilib. Bütün reytinq cədvəllərində ön sıralarda olan Baltikyanı 

ölkələrdə də vəziyyət ürəkaçan deyil. Latviyada 1999-cu ildə gizli 

iqtisadiyyatının payı 39,6 faiz idisə, 2007-ci ildə onun payı 44,3 faizə 

yüksəlib. Bu ölkə siyahıda 109-cu yerdədir. Nisbətən yaxĢı vəziyyət 

Litvadadır. 151 ölkə arasında 64-cü olan Litvada ÜDM-nin 31,9 faizi 

həcmində qanunsuz dövriyyə mövcuddur. Estoniya isə 40,3 faiz göstərici ilə 

Latviyada 7 pillə aĢağıda - 102-ci yerdədir. 

QonĢu Rusiyada bu göstərici 48,6 faiz təĢkil edir. ġimal qonĢumuz siyahıda 

130-cu yerdədir. Ukrayna 145-ci (54,9 faiz), Belorus 136-cı (49,8 faiz) yeri 

tutub. Bankın məlumatına görə, 151 ölkə arasında yalnız 11 ölkədə gizli 

iqtisadiyyatın payı azalıb.  [27] 

     Gizli iqtisadiyyatın müxtəlif problemləri Beynəlxalq TəĢklatların, 

əsasən də avropa Birliyinin diqqət mərkəzində yer almıĢdır. 1991-ci ildə 

Cenevrədə Avropa statistiklərinin konfransı olmuĢ və bu konfrans 

qeyri-formal və gizli iqtisadiyyata bağlı idi. 1992,1993-cü illərdə keçirilən 

sonrakı konfrans və seminarlarda qeyri-formal sahənin ölçülməsi və 

monitorinqinə həsr edilmiĢdir. 1996-cı ildə Avropa Ġqtisadi komissiyası, 

BMT və OECD-nin birgə keçirilən sessiyasında Milli hesablar sistemi 

çərçivəsində gizli iqtisadiyyatın  ölçülməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə 

edilmiĢdir. Bu çərçivədə EUROSTAT-da  gizli iqtisadiyyatla bağlı xüsusi 

iĢçi qrupu yaradılmıĢdır. Gizli iqtisadiyyat problemi bir ölkə ilə 
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məhdudlaĢmayan, dünyadakı bütün ölkələri maraqlandıran bir problem 

olması, gizli iqtisadi problemin həllinin tapılmasının da beynəlxalq 

müstəvidə olmasını zəruri edir. AĢağıdakı Cədvəl 2.10-da 2005-ci il üzrə 

Hertiage Foundation , Milli statistika xidmətləri və F.ġneyderin bəzi ölkələr 

üzrə hesablamalrını ümumi olaraq göstərilmiĢdir. 
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                         III FƏSĠL 

 AZƏRBAYCANDA MÜġAHĠDƏ OLUNMAYAN ĠQTĠSADĠYYATIN 

STATĠSTĠK TƏDQĠQĠ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

3.1.   Ġqtisadiyyatın sahələr üzrə müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın 

ölçülməsi məsələləri 

  

     Gizli və qeyri-formal fəaliyyətləri nəzərə almaqla iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələri üzrə istehsalın ümumi həcmi qiymətləndirilir. Ġqtisadiyyatın hər bir 

sahəsinin öz ölçülməsi metodologiyasına malikdir. AĢağıda iqtisadiyyatın 

müxtəlif sahələrində müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın ölçülməsi 

məsələlərinə nəzər yetirək. MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın ölçülməsi, 

güclü təhlili, habelə iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə çatıĢmayan 

informasiyanın müəyyən edilməsi yalnız məhsul istehsalı baxımından yanaĢma 

yolu ilə ola bilər. Məhsul istehsalı haqqında informasiya müəssisələrin birbaĢa 

statistik müayinələri yolu ilə və yaxud inzibati mənbələrdən əldə edilir. 

Ġnformasyaların əldə edilməsi zamanı əmin olmaq vacibdir ki, qeyri-bazar 

istehsalçıları da daxil, bütün müəssisələr üzrə məlumatlar əhatə edilmiĢdir. 

   Sənayedə gizli iqtisadiyyatı qiymətləndirmək üçün ilk növbədə buraya daxil 

olan gizli iqtisadi və qeyri-formal fəaliyyətləri müəyyənləĢdirmək lazımdır. 

Sənaye sahəsində gizli iqtisadi fəaliyyətlər aĢağıdakılardır: 

 uçota alınmıĢ təsərrüfat subyektləri tərəfındən istehsal edilmiĢ 

məhsulun bir qisminin gizlədilməsi; 

 lisenziyasız mal və xidmətlərin istehsalı; 
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 istehsalına qanunla icazə verilən malların gizli istehsalı.  

Sənaye sahəsində qeyri-formal fəaliyyətlər: 

 ev təsərrüfatlarına aid olan qeyri-koorporativ müəssisələr 

çərçivəsindəki istehsal; 

 qeyri-müntəzəm fərdi fəaliyyətlər. 

Bütün bu fəaliyyət növləri gizli və qeyri-formal istehsal anlayıĢına aiddir. 

Praktikada, ayrı-ayrı təsərrüfat subyektləri üçün bir və ya bir neçə gizli və 

qeyri-formal iqtisadi fəaliyyət xas ola bilər. 

Hazırkı metodika respublika miqyasında tətbiq edilən və inzibati-ərazi 

subyektləri üzrə tətbiqi nəzərdə tutulan istehsal edilmiĢ sənaye məhsulunun, 

görülən sənaye xarakterli iĢlərin və göstərilən xidmətlərin dəyər ifadəsində 

iqtisadi hesablamalar sisteminin Ģərhini özündə ehtiva etdirir. 

Rəsmi qeydə alınan fəaliyyət sahəsində əlavə hesablamalar istehsalçı 

müəssisələri tam əhatə etməklə həyata keçirilir. 

Qeyri-formal fəaliyyət sahəsində ev təsərrüfatlarının istehsal etdiyi 

məhsulun və fiziki Ģəxslər tərəfindən göstərilmiĢ xidmətlərin həcmi, 

gizlədilmiĢ istehsal fəaliyyəti sahəsində isə iqtisadi gəlir qazanmaq məqsədilə 

hüquqi Ģəxslər tərəfindən gizlədilmiĢ və yaxud azaldılmıĢ məhsulun həcmi 

əlavə olaraq hesablanır. Məhsul istehsalının həcminin gizlədilməsi və yaxud 

azaldılması, bir qayda olaraq, vergidən, sosial və digər ödəniĢlərdən yayınma, 

eləcə də dövlət statistika hesabatlarının doldurulmasından yayınma məqsədi 

daĢıyır. [ 28] 

Sənayedə gizli və qeyri-formal fəaliyyət üzrə istehsalın həcmi ev 

təsərrüfatlarında istehsal olunan məhsulların, fiziki Ģəxslər tərəfindən 

göstərilən sənaye xarakterli xidmətlərin və hüquqi Ģəxslər tərəfindən gizlədilən 

məhsul istehsalı həcminin cəmindən meydana gəlirr. Gizli və qeyri-formal 

sənaye fəaliyyəti üzrə həcmlərin qiymətləndiriliməsi seçmə müayinələr 

sistemi və qeyri-müstəqim qiymətləndirmələrə əsaslanan hesablama 
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üsullarından istifadə edilir. 

Ev təsərrüfatlarında məhsul istehsalı ailə büdcələrinin mal qrupları üzrə 

keçirilən seçmə müayinələrin məlumatları əsasında aĢağıdakı formada 

hesablanır: 

Vet = Aġ100 : (100 x As) x Q x Əm  

Burada, Vet - ev təsərrüfatlarında məhsul istehsalı;  

Aġ100 - emaldan natura ifadəsində məhsul alınmıĢdır (orta hesabla hər yüz 

ailəyə); 

As - ailənin orta say tərkibi; nəfər 

Q - məhsul vahidinin satınalma qiyməti; 

Əm - ilin sonuna mövcud əhalinin sayı, nəfər 

Vergi orqanlarında uçotdan keçmiĢ, həmçinin  də uçotdan 

keçməmiĢ fiziki Ģəxslər tərəfindən əhaliyə göstərilmiĢ sənaye xarakterli 

xidmətlərin həcmi aĢağıdakı fəaliyyət növləri üzrə müəyyənləĢdirilir: 

• mebelin və ağac məmulatlarının hazırlanması.paltarların fərdi tikiĢi və 

trikotaj məmulatlarının toxunması; 

• ayaqqabıların fərdi tikiĢi; 

• metal məmulatlarının hazırlanması; 

Rəsmi qeydiyyatdan keçmiĢ hüquqi Ģəxslər tərəfindən gizlədilmiĢ 

məhsulun həcmi qeyri-müstəqim ekspert qiymətləndirmələri əsasında müəyyən 

edilir. Bu həcmlərin müəyyənləĢdirilməsində əsas yanaĢma üsulu vergi 

orqanlarının nəzarət iĢinin yekunlarıbarəsində məlumatı ola bilər. 

Hesablamalar zamanı ƏDV üzrə sənədli təftiĢ qaydasında yoxlanılan vergi 

tədiyyəçiləri haqqında informasiyadan  aĢağıdakı ardıcıllıqla istifadə edilir: 

   [(ƏDV - Csp): Sst] x Sim x Pv 

V g  =  -------------------------------------x  Əh,               

   P 

burada Vg - gizlədilmiĢ sənaye məhsulunun miqdarı; 
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ƏDV - əlavə dəyər vergisinin ödənilməsinə dair yoxlamaların nəticələrinə 

görə
 
əlavə hesablanmıĢ ödəniĢlər; 

Csp - ƏDV ödəniĢlərinin pozuntularına görə əlavə hesablanmıĢ cərimə,  

peniyalar və sanksiyaları; 

Sst - iqtisadiyyatın bütün sahələrində sənədli təftiĢlə yoxlanılmıĢ və 

pozuntular müəyyən edilmiĢ vergi tədiyyəçilərinin sayı; 

Sim - sənaye müəssisələri kimi qeydiyyata alınmıĢ və faktiki iĢləyən 

hüquqi Ģəxslərin sayı; 

Pv - sənədli təftiĢlə yoxlamları vergi ödəyicilərinin ümumi sayında 

pozuntular aĢkara çıxarılan vergi ödəyicilərinin payı, %; 

P - satıĢdan faktiki əldə olunan gəlirdə ƏDV-nin payı, % ; 

Əh - vergi orqanlarının yoxladığı bütün obyektlər üzrə əlavə 

hesablamaların orta həcmi və sənaye müəssisəsində orta hesabla bir yoxlama 

üzrə əlavə hesablamalar arasındakı nisbət əmsalı. 

    Gizli və qeyri-formal fəaliyyət nəzərə alınmaqla sənaye istehsalının ümumi 

həcminin əldə edilmiĢ qiymətləndirmələri sahələrarası balans iĢlənib 

hazırlanandan sonra, gələcəkdə daha da dəqiqləĢdirilə bilər. 

Məhsul istehsalı aĢağıdakı alqoritm əsasında müəyyən olunur: 

Vüh = Es - Eə - Ġd + Ġx + Ġa + Ġə + Y                          

burada,  Vüh - sənaye istehsalının həcmi; 

Eə,  Es - hesabat dövrünün əvvəlinə və sonuna əmtəə axını  

iĢtirakçılarının anbarlarında olan ehtiyatlar; 

Ġd, Ġx - sənaye məhsulunun idxalı və ixracı;  

Ġa - sənaye məhsulunun aralıq istehlakı; 

Ġa - sənaye məhsulunun  aralıq istehlakı; 

Ġə - əhali tərəfindən istehlak edilmiĢ sənaye məhsulunun miqdarı;                                        

Y - yığıma yönəldilmiĢ sənaye məhsulunun miqdarı. 

 Nəqliyyat və rabitə statistikası sahəsində gizli və qeyri-formal fəaliyyətlər 
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nəzərə alınmaqla nəqliyyat xidmətlərinin həcminin qiymətləndirilməsi aparılır. 

Ġqtisadiyyatın qeyri-formal sektorunda avtomobil nəqliyyatı ilə daĢınan 

yüklərin həcmi Wqf «Azəravtonəqliyyat» Dövlət Konserninin nəqliyyat 

müfəttiĢliyinin informasiyasına görə, xətdə yoxlanılmıĢ nəqliyyat vasitələrinin 

sayı -Sy, müəyyən edilmiĢ pozuntuların sayı - Spoz. və sonuncuların xüsusi 

çəkisinin (a) yükdaĢımaların qeyri-formal həcminə nisbətinin (Wqf) və 

avtomobil nəqliyyatı ilə yükdaĢımaların ümumi həcminin (Wform + Wqf) 

yayılması barəsində informasiyalardan istifadə edilməklə qiymətləndirilir: 
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 əmsalı «Azəravtonəqliyyat» Dövlət Konsernindən məlumatlar daxil 

olduqca hər rüb dəqiqləĢdirilir. 

Gizli və qeyri-formal fəaliyyət nəzərə alınmaqla yük avtomobil nəqliyyatı 

ilə göstərilən xidmətlərin ümumi həcmi kiçik müəssisələr və sahibkarlar nəzərə 

alınmaqla yükdaĢımaların həcmlərinin iqtisadiyyatın qeyri-formal sektorunda 

yükdaĢımaların həcmləri ilə toplanmasından alınan cəmlə müəyyənləĢdirilir. 

Xidmət və turzim sahəsində əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcminin 

ölçülməsinin öz metodologiyası vardır. Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərə 

müəssisə və fiziki Ģəxslər tərəfindən göstərilmiĢ, istehsalçının tədavülünü 

ödəyən və onlara gəlir gətirən bütün xidmətlər aiddir. 

 Əhaliyə pullu xidmətlərin müəyyən hissəsi iqtisadiyyatın qeyri-formal 

sektoru tərəfindən həyata keçirilir. Gizli və qeyri-formal fəaliyyətə həm rəsmi 

qeydiyyatdan keçməmiĢ müəssisə və fiziki Ģəxslərin qeyri-formal fəaliyyəti, 

həm də iqtisadiyyatın mütəĢəkkil sektorunun gizli fəaliyyəti aiddir. 

Ġqtisadiyyatın mütəĢəkkil sektorunda gizli fəaliyyətin həcmini ənənəvi statistik 

üsul ilə uçota almaq mümkün deyildir. Bu səbəbdən də aĢağıdakı göstəriciləri 
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fərqləndirmək olar: 

 qeydiyyatdan keçməmiĢ müəssisələr tərəfindən əhaliyə göstərilən pullu 

xidmətlərin həcmi; 

 qeydiyyatdan keçmiĢ, dövlət statistika orqanlarına təhrif olunmuĢ 

məlumat vermiĢ müəssisələr tərəfindən göstərilən pullu xidmətlərin 

həcmi; 

 qeydiyyatdan keçmiĢ, yerləĢdiyi ərazidəki dövlət statistika orqanlarına 

hesabat verməyən müəssisələr tərəfindən göstərilən pullu xidmətlərin 

həcmi; 

 hüquqi Ģəxs yaratmadan, sahibkarlıqla məĢğul olan fiziki Ģəxslər 

tərəfindən əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi. 

Gizli və qeyri-formal fəaliyyət də daxil edilməklə əhaliyə göstərilən pullu 

xidmətin ümumi həcminin hesablanması qeyri-formal iqtisadiyyatda xidmətin 

ayrı-ayrı qrupları üzrə yuxarıda qeyd olunmuĢ göstəricilərin ardıcıl hesablanıb 

rəsmi qeyd olunmuĢ sahələr üzrə məlumatlar da əlavə edilməklə hesablanır. 

Hesabat göstəriciləri və xidmətin ayrı-ayrı növləri üzrə hesablanmıĢ 

göstəricilər arasında əlavə hesabat əmsalı hesablanır. AlınmıĢ əmsal  

hesabatda nəzərdə tutulmuĢ xidmətin müvafiq növlərinə, yəni mənzil, 

kommunal xidməti, təhsil sistemi xidmətinə və s. tətbiq olunur. Xidmətin 

ayrı-ayrı növləri üzrə xidmətlərin cəmi əhaliyə göstərilmiĢ pullu xidmətlərin 

ümumi həcmini təĢkil edir. 

Gizli və qeyri-formal fəaliyyət də daxil edilməklə əhaliyə göstərilən pullu 

xidmətin ümumi həcmi - X  hesabat və əlavə hesablanmıĢ məlumatların 

cəmindən ibarətdir: 

 

X=XR+XRO+XRG+XQRM+XF 

 

XR - kiçik sahibkarlıq subyektləri üzrə məlumətlar da daxil edilməklə, 

hesabat təqdim etmiĢ müəssisələr tərəfindən əhaliyə göstərilən pullu xidmətin 



59 
 

həcmi; 

XRO - rəsmi qeydiyyatdan keçmiĢ, lakin hesabat təqdim etməmiĢ 

müəssisələr tərəfindən əhaliyə göstərilmiĢ xidmətin həcmi; 

XRG - statistika orqanlarına hesabat verən bütün müəssisələr üzrə 

göstərilən pullu xidmətin gizlədilmiĢ həcminin qiymətləndirilməsi; 

XQRM- qeyri-formal məĢğuliyyəti olan, uçota alınmamıĢ müəssisələr 

tərəfindən əhaliyə göstərilmiĢ pullu xidmətin həcmi; 

XF - hüquqi Ģəxs yaratmadan sahibkarlıqla məĢğul olan fiziki Ģəxslər 

tərəfindən əhaliyə göstərilən pullu xidmətin həcmi. 

Əhaliyə  göstərilmiĢ  pullu  xidmətin  gizli  və  qeyri-formal 

fəaliyyətinin həcminin əlavə hesablama əmsalı aĢağıdakı formula ilə müəyyən 

edilir: 

                    Kə=
rX

X  

 

X - pullu xidmətin gizli və qeyri-formal fəaliyyətinin həcmi də daxil 

edilməklə əhaliyə göstərilən pullu xidmətin ümumi həcmi; 

Xr - kiçik sahibkarlıq subyektləri üzrə məlumatlar da daxil edilməklə, 

hesabat təqdim etmiĢ müəssisələr tərəfindən əhaliyə göstərilən pullu xidmətin 

həcmidir. 

     Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin ümumi həcminin hesablanmasının 

obyektivliyinə nəzarət həata keçirilir. Hazırki təlimat əsasında gizli və 

qeyri-formal fəaliyyətin qiymətləndirilməsi də daxil edilməklə, əhaliyə 

göstərilən pullu xidmətin hesablanmıĢ həcminin obyektivliyi aĢağıdakı üsullarla 

yoxlanılır:  

1. Müvafiq  dövr  üzrə  əhaliyə  göstərilən  pullu  xidmətlərin   

həcminin pərakəndə əmtəə dövriyyəsi ilə müqayisəsi (uzun müddətli dinamika 

üzrə bu nisbət pullu xidmətlərin çəkisinin artması ilə müĢahidə olunur, kiçik 

zaman intervalında bu dəyiĢiklik cüzi olur); 
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2. Pullu xidmətin hesablanmıĢ həcminin dinamikası ilə ev təsərrüfatlarının 

büdcəsinin   müayinəsi   əsasında   xidmətin   ödənilməsinə   çəkilən   

xərclərin dinamikasının müqayisəsi; 

3. Fiziki Ģəxslər tərəfindən əhaliyə göstərilən pullu xidmətin həcmi ilə müvafiq 

dövr ərzində vergi orqanının əhaliyə pullu xidmət göstərmiĢ sahibkarların 

ümumi gəliri haqqında məlumatlarının müqayisəsi.[ 28] 

    Dövlət Statistika Komitəsinin qiymətləndirmələrinə əsasən Azərbaycan 

iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrində qeyri-rəsmi yaradılmıĢ əlavə dəyərin 

ÜDM-dəki payı və dinamikası Cədvəl 3.11-də verilmiĢdir. 2013-cü il uzrə isə 

iqtisadiyyatın sahələrində yaradılmıĢ əlavə dəyərdə müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyatın payına nəzər yetirsək bu rəqəm sənayedə 2,3%, kənd 

təsərrüfatında 9,4%, tikintidə 11,6%, ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri 

üzrə xidmətlər sahəsində 29,1%, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 9,3%, 

turistlərin yerləĢdirilməsi və ictimai iaĢə xidmətləri sahəsində 21,6%, sosial və 

digər xidmətlər sahəsində 20,7% təĢkil edir Cədvəl 3.12. 
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Sənayedə rəsmi statistika müĢahidələrindən kənarda qalan istehsalın 

xüsusi çəkisinin nisbətən kiçik olması fəaliyyəti müĢahidələrlə tam əhatə edilən 

neft-qaz hasilatı və emalı sektorunun sənayedə yüksək paya ,yəni 2013-cü ildə 

89,9 faiz malik olması ilə bağlıdır. Qeyri-neft sənayesində isə müĢahidə 

olunmayan istehsalın 2013-cü ildə payı 23,1 faiz səviyyəsində qiymətləndirilir.  
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Müayinənin nəticəsində müəyyən olmuĢdur ki, məlumatlar əsasən 

tikinti, emal sənayesi, ticarət, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, turistlərin 

yerləĢdirilməsi və ictimai iaĢə, sosial və digər xidmət sahələrində təhrif edilir. 

Sahibkarların vergi, statistika və digər dövlət orqanlarına təqdim etdikləri hər 

10 hesabatdan 6-da, o cümlədən 20 nəfərədək iĢçisi olan müəssisələrin 10 

hesabatından 7-də, 20 nəfərdən 50 nəfərədək iĢçisi olanların 6-da, 100-dən artıq 

iĢçisi olanların isə 5-də təhrif etmələrə yol verilir. Bu hesabatlarda gəlirlər 

faktiki olduğundan orta hesabla 29,1 faiz, əmək haqqı xərcləri 23,8 faiz az, 

xammal-material xərcləri 14,5 faiz, xidmətlərin ödənilməsi xərcləri 16,1 faiz, 

digər maddi xərclər isə faktiki olduğundan 6,3 faiz artıq göstərilir. [ 28] 

Emal sənayesi üzrə təhrif edilmiĢ hesabatlarda gəlirlər faktiki 

olduğundan 25,8 faiz, tikintidə 33,4 faiz, ticarətdə 44,4 faiz, nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatında 33,8 faiz, turistlərin yerləĢdirilməsi və ictimai iaĢədə 29,4 faiz, 

sosial və digər xidmət sahələrində 22,3 faiz az göstərilir. Xammal-material 

xərcləri emal sənayesində 17,7 faiz, tikintidə 22,5 faiz, ticarətdə 10 faiz, 

nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 20 faiz, turistlərin yerləĢdirilməsi və 

ictimai iaĢə sahəsində 17,9 faiz, sosial və digər xidmət sahələrində 10 faiz artıq 

göstərilir. ĠĢçilərin əmək haqqına çəkilmiĢ xərclər emal sənayesində 22,5 faiz, 

tikintidə 38,4 faiz, ticarətdə 28,3 faiz, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 

35,0 faiz, turistlərin yerləĢdirilməsi və ictimai iaĢə sahəsində 24,4 faiz, sosial və 

digər xidmət sahələrində 18,9 faiz az göstərilir. Rəsmi qeydiyyatda olmayan 

iĢçilərin faktiki ödənilmiĢ əmək haqlarının xüsusi çəkisi emal sənayesində 13,8 

faiz, tikintidə 33,3 faiz, ticarətdə 10,9 faiz, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 

sahəsində 10 faiz, turistlərin yerləĢdirilməsi və ictimai iaĢə sahəsində 25 faiz, 

sosial və digər xidmət sahələrində 10 faiz təĢkil edir. 

Respondentlər xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi xərclərinin 

ĢiĢirdilməsini də qeyd etmiĢlər. Beləliklə, müayinə nəticəsində iqtisadiyyatın 

əsas sahələri üzrə gəlir və xərc göstəricilərində təhrifetmələrlə bağlı lazımi 

düzəliĢlərin edilməsi üçün zəruri informasiyalar əldə edilmiĢdir. 2011-ci il 
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üzrə ümumi daxili məhsulun hesablanmasında məlumat çatıĢmazlıqlarının bu 

növü üzrə hesabat rəqəmlərinə 211,9 milyon manat və ya ÜDM-in 0,4 faizi 

qədər əlavə edilmiĢdirsə, müayinənin nəticələri bu əlavələrin 991,0 milyon 

manat (ÜDM-in 1,9 faizi) səviyyəsinə çatdırılmasına əsas vermiĢdir. 

Dünya praktikas;nda müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın 

qiymətləndirilməsi üçün ən yaxĢı metod balans üsulu hesab olunur. Bu üsul 

“xərclər - buraxılıĢ” cədvəllərinin tərtib edilməsi prosesində özünü daha yaxĢı 

göstərir, çünki bu cədvəllərdə həm əmtəə və xidmətlərin ayrı-ayrı qruplarının 

ehtiyat və istifadəsi arasındakı uyğunluq, həm də hər üç üsulla ,yəni istehsal 

üsulu, son istifadə üsulu və ilkin gəlirlər üsulu ilə hesablanmıĢ ÜDM arasındakı 

uyğunluq təmin edilir. Bu cədvəlləri sahələrarası balans da adlandırıllar. 

Məhsul və xidmətlərin istehsalı və bölüĢdürülməsinin sahələrarası balansı ölkə 

iqtisadiyyatının strukturu, onun sahələri arasında mövcud əlaqələri, o cümlədən 

ÜDM-in istehsalı və istifadəsinin strukturunu dərindən analiz etməyə imkan 

verir. Balansda məhsul çeĢidlərinin geniĢ siyahısı üzrə istehsal olunmuĢ məhsul 

və xidmətlərin istehlakın və yığımın bütün istiqamətləri üzrə istifadəsi, maddi 

ehtiyatların və xərclərin strukturu, yaradılmıĢ əlavə dəyərin bölüĢdürülməsi və 

iqtisadi təhlil üçün zəruri olan digər informasiyalar öz əksini tapır. 

“Xərclər-buraxılıĢ” cədvəlləri təkrar istehsalın müasir nəzəriyyəsində eyniadlı 

metodoloji yanaĢmanın bir hissəsidir və bu metodologiyanın hazırlanmasına 

görə amerikalı iqtisadçı V.Leontyev 1973-cü ildə iqtisadiyyat üzrə Nobel 

mükafatına layiq görülmüĢdür.   

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsində statistika 

sahəsində mövcud olan beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq “xərclər-buraxılıĢ” 

cədvəlləri hər 5 ildən bir hazırlanır və sonuncu dəfə 2011-ci ilin yekunları 

üzrə tərtib edilmiĢdir. Zəruri məlumatların əldə edilməsi məqsədilə, ölkə 

ərazisində fəaliyyət göstərən 8 mindən çox müəssisə və təĢkilatda məhsul 

istehsalına çəkilən xərclərin statistik tədqiqi məqsədilə tədqiqat aparılmıĢdır. 
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Əvvəlki dövrlərdə hazırlanmıĢ balanslardan fərqli olaraq 2011-ci ilin 

sahələrarası balansı daha geniĢ olaraq tərtib olunmuĢ və bura, beynəlxalq 

praktikaya uyğun olaraq iqtisadiyyatda yerli məhsulun istifadəsi matrisi, 

ticarət vasitəçiliyi və nəqliyyat əlavələri matrisləri, vergilərin ayrı-ayrı növləri 

üzrə məhsula və idxala vergilər matrisləri, idxal olunmuĢ mal və xidmətlər 

matrisi əlavə edilmiĢdir. 

Məhsul və xidmət növlərinin 107 qrupu bölgüsündə ehtiyatların 

yaranması və istifadəsinə dair məlumatları özündə birləĢdirən 2011-ci ilin 

“Məhsul və xidmətlərin istehsalı və bölüĢdürülməsinin sahələrarası balansı” 12 

minə yaxın göstəricidən ibarət olmaqla beynəlxalq təcrübəyə və MHS-2008-ə 

uyğun olaraq tərtib edilmiĢdir.  

Balans məlumatlarının təhlili göstərir ki, 2011-ci ildə ölkədə məhsul və 

xidmətlər ehtiyatları 86,0 milyard manat təĢkil etmiĢ, ehtiyatların 88,6 faizi 

daxili istehsal, 11,4 faizi idxal edilmiĢ mal və xidmətlərin hesabına 

formalaĢmıĢ, ölkə daxilində istehsal olunmuĢ mal və xidmətlərin 41,8 faizi  

isə ixrac edilmiĢdir. 

Bu dövrdə ölkə daxilində istifadə edilmiĢ ehtiyatların 37,7 faizi aralıq 

istehlaka, 43,6 faizi son istehlak xərclərinə sərf edilmiĢ, 18,7 faizi isə yığıma 

yönəldilmiĢdir. Aralıq istehlaka sərf edilmiĢ mal və xidmətlərin 67,4 faizi  

istehsal, 32,6 faizi  isə xidmət sahələrində istifadə edilmiĢdir. 

Sahələrarası balansın göstəricilərinə uyğun olaraq, 2011-ci ildə ölkədə 

istifadə edilmiĢ sənaye məhsulunun 52,8 faizi daxili istehsal, 47,2 faizi isə 

idxal hesabına təmin olunmuĢdur. Sənaye məhsulu ehtiyatlarının 19,7 faizi 

aralıq istehlaka, 18,8 faizi yığım və son istehlaka sərf edilmiĢ, 61,5 faizi isə 

ixrac edilmiĢdir. 

 

2011-ci ilin sahələrarası balansı göstəricilərinin 2006-cı il üzrə 

hazırlanmıĢ balansın rəqəmləri ilə müqayisə etdikdə görmək olar ki, ölkənin  
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məhsul və xidmətlər ehtiyatlarında daxili istehsalın xüsusi çəkisi 8,0 faiz 

bəndi, o cümlədən kənd, meĢə və balıqçılıq təsərrüfatları üzrə 10,0 faiz bəndi,  

sənaye məhsulu üzrə isə 7,9 faiz bəndi artmıĢ, məhsul (xidmətlər) istehsalında 

aralıq istehlak xərclərinin payı 7,6 faiz bəndi azalmıĢdır. Ev təsərrüfatlarının 

son istehlak xərclərində yeyinti məhsullarının alınmasına çəkilmiĢ xərclərin 

xüsusi çəkisi 12,5 faiz bəndi azalmıĢ, müxtəlif xidmətlərin (kommunal 

xidmətlər istisna olunmaqla) ödənilməsi xərcləri isə müvafiq olaraq 10,7 faiz 

artmıĢdır. Bütün bunlar son illər ərzində ölkə iqtisadiyyatında və əhalinin 

rifahında baĢ vermiĢ dəyiĢiklikləri müsbət xarakterizə edir. 
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3.2.    Rəsmi statistikada müĢahidə olunmayan iqtiadiyyatın statistik 

qiymətləndirilməsinin təkmilləĢdirilməsi istiqamətləri 

 

 

     Statistika fəaliyyəti rəsmi və qeyri-rəsmi həyata keçirilir. Rəsmi statistika 

dövlət statistika orqanları tərəfindən  yerinə yetirilir. Qeyri-rəsmi statistika isə 

digər orqanlar tərəfindən həyata keçirilir. Rəsmi statistikada müĢahidə qanunlar 

və hüquqi sənədlər əsasında həyata keçirilir və yığılan məlumatlar məxfi 

saxlanılır. Statistik müĢahidələrin təkmilləĢdirilməsi statistika sahəsində 

aparılan islahatların əsas prinsiplərinə əsaslanaraq həyata keçirilir. Ġlk növbədə 

bu prinsip statistik məlumatların əldə olunmasının sahə prinsipindən müəssisə 

statistikasına keçiddən ibarətdir ki, bu da müəssisə və təĢkilatların vahid 

registrinin tərtib olunmasını tələb edir. Statistikanın əsas istiqamətlərindən biri 

vahid dövlət registri əsasında inzibati və statistik registrin təkmilləĢdirilməsi və 

inkiĢaf  etdirilməsidir. Makroiqtisadi göstəricilərin düzgün hesablanmasının 

təmin edilməsində əsas amil təsərrüfat subyektlərinin uçotunun tam 

aparılmasıdır. Hüquqi Ģəxslərin və onların xüsusi bölmələrinin fəaliyyətlərinin  

statistik müĢahidəsi statistik registrin köməyi ilə aparılır.  

      Son illərdə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyatın statistik qiymətləndirilməsi ilə bağlı bir sıra iĢlər həyata 

keçirilmiĢ, bir neçə Avropa ölkəsinin təcrübəsi öyrənilmiĢ və Azərbaycan 

təcrübəsində tətbiq edilmiĢdir. Ġlk növbədə hesablamaların metodoloji əsasları 

yaradılmıĢdır.  

Aidiyyati dövlət qurumları ilə razılaĢdırılmaqla sahibkarlıq 

subyektlərinin gizli və ev təsərrüfatlarının qeyri-formal fəaliyyətinin statistik 

tədqiqinə dair metodoloji vəsait hazırlanaraq təsdiq edilmiĢdir. Əmək bazarının 
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müayinəsi üsuluna əsaslanan bu vəsait müəssisələrdən rəsmi statistika hesabatı 

formaları vasitəsilə toplanan məlumatlarla əhalinin iqtisadi fəallığına dair ev 

təsərrüfatları arasında hər rüb keçirilən seçmə müayinəsinin nəticələrinin 

müqayisəli təhlilini nəzərdə tutur və sahibkarlıq subyektlərinin gizli, ev 

təsərrüfatlarının qeyri-formal fəaliyyətinin miqyasının qiymətləndirilməsinə, 

məĢğul olan əhalinin sayı, istehsal olunmuĢ mal və xidmətlərin və yaradılmıĢ 

əlavə dəyərin həcmi barəsində informasiyanın əldə edilməsinə imkan verir. 

Bu üsulu tətbiq etməklə gizli və qeyri-formal istehsalın həcminin 

müəyyən edilməsi aĢağıdakı ardicilliqla həyata keçirilir:  

1) əhalinin iqtisadiafəallığınaadair müayinənin məlumatları əsasında 

iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri, ortaavə kiçik müəssisələr bölgüsündə 

iqtisadiyyatda məĢğul olan əhalinin sayının tam məĢğulluq ekvivalentinə 

çevirməklə hesablanması; 

2) rəsmi statistika müĢahidələri nəticəsində əldə edilmiĢ informasiya 

əsasında iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri, orta və kiçik müəssisələr 

bölgüsündə bir iĢçiyə düĢən məhsul buraxılıĢının və əlavə dəyərin həcminin 

hesablanması; 

3) əhalinin iqtisadi fəallığına dair müayinənin məlumatları əsasında  

hesablanmıĢ iqtisadiyyatda məĢğul olan əhalinin sayının rəsmi statistika 

müĢahidələrinin nəticələri üzrə muzdla iĢləyənlərin və fərdi əmək fəaliyyəti 

ilə məĢğul olanların sayı arasında fərqlərin müəyyən edilməsi; 

4) aĢkar olunmuĢ fərqlərin müvafiq fəaliyyət növləri və müvafiq ölçülü 

müəssisələr üzrə bir iĢçiyə düĢən məhsul buraxılıĢının və əlavə dəyərin 

həcminə vurmaqla sahibkarlıq subyektlərinin gizli və ev təsərrüfatlarının 

qeyri-formal fəaliyyəti nəticəsində istehsal olunaraq rəsmi statistika 

hesabatlarında öz əksini tapmamıĢ məhsulun vəəəlavə dəyərin həcminin 

hesablanması. 

 Metodoloji vəsaitdən əlavə müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın 

qiymətləndirilməsində əsas problem olan məlumat çatıĢmazlıqları növlərinin 
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təsnifatı da hazırlanmıĢdır. Sənəddə məlumat çatıĢmazlıqları 7 növ üzrə 

təsnifləĢdirilir: gizli fəaliyyət, qeyri-qanuni fəaliyyət, rəsmi qeydiyyata 

alınması tələb edilməyən istehsalçıların fəaliyyəti, müĢahidədən kənarda 

qalmıĢ hüquqi Ģəxslərin fəaliyyəti, müĢahidədən kənarda qalmıĢ fərdi 

sahibkarların-fiziki Ģəxslərin fəaliyyəti ilə bağlı məlumat çatıĢmazlıqları, 

istehsalçılar tərəfindən statistika və digər dövlət orqanlarına təqdim olunan 

hesabatlarda məlumatların qəsdən təhrif edilməsi ilə bağlı məlumat 

çatıĢmazlıqları və statistik məlumatlarda digər çatıĢmazlıqlar. Təsnifatın bir 

fraqmentinə - statistika müĢahidəsindən kanarda qalmıĢ hüquqi Ģəxslər üzrə 

çatıĢmayan məlumatlara nəzər salaq.  

Bu növə daxildir: 

a) registrə daxil edilməli olan, lakin faktiki olaraq daxil edilməyən hüquqi 

Ģəxslər üzrə informasiya; 

b) registrdə mövcud olan, lakin fəaliyyət növü, ərazi və ya digər kodların, 

habelə iĢçilərin sayı göstəricisi səhv olduğundan müĢahidədən kanarda qalmıĢ 

hüquqi Ģəxslər üzrə informasiya; 

c) düzgün rekvizitlərlə biznes-registrdə mövcud olan, lakin statistik 

müayinənin təĢkili prosesində yol verilmiĢ nöqsanlara görə əhatə edilməyən 

hüquqi Ģəxslər haqqında informasiya; 

d) müəssisənin istehsal vahidləri haqqında informasiyanın səhv olması 

nəticəsində hüquqi Ģəxslərin müayinədən kanarda qalmıĢ hissəsi üzrə 

məlumatlar. 

Məlumat çatıĢmazlıqları növlərinin müəyyən edilməsi və 

təsnifləĢdirilməsinin əsas mühüm əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, birbaĢa 

statistik metodla müĢahidə olunması mümkün olmayan iqtisadi fəaliyyətin hər 

bir növü üzrə informasiyaların  tam əhatə olunub-olunmamasının aĢkar 

edilməsi prosesini sadaləĢirdirir. Həmçinin də həmin növlərin təsnifləĢdirilməsi 

və əlavə hesablamaların aparılması metodologiyalarının beynəlxalq 

müqayisəliliyini təmin edir............ 
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Hesabatlarda məlumatların təhrif edilməsi hallarının müəyyən olunması 

istiqamətində görülən iĢlərdən biri - bu sahədə ilk dəfə olaraq müvafiq statistik 

müayinənin həyata keçirilməsi olmuĢdur. Müayinənin məqsədi ölkədə 

fəaliyyət göstərən müəssisə və təĢkilatlar tərəfindən dövlət orqanlarına təqdim 

edilən statistik hesabat və bəyannamələrdə məlumatların təhrif olunması 

dərəcəsinin qiymətləndirilməsi olmuĢdur. Müayinədə iĢtirak etmək üçün 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü olan auditor 

təĢkilatlarının mütəxəssisləri və sərbəst auditorlarına, həmçinin Statistik 

vahidlərin dövlət registrində “Mühasibat uçotu və audit sahəsində fəaliyyət; 

vergilər üzrə məsləhətlər” fəaliyyət növü üzrə qeydiyatda olan fərdi 

sahibkarlara müraciət edilmiĢdir.  

     Azərbaycan Respublikasında statistika sahəsində həyata keçirilən 

islahatların daha da inkiĢaf etdirilməsini təmin etmək, ölkə iqtisadiyyatında və 

cəmiyyətin həyatında baĢ verən proseslərlə bağlı yarana biləcək problemləri 

vaxtında həll etmək məqsədi ilə “2013-2017- ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında rəsmi statistikanın inkiĢafı Dövlət Proqramı” hazırlanmıĢdır. 

2013-2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkiĢafı 

Dövlət Proqramında rəsmi statistikanın inkiĢafı istiqamətləri göstərilmiĢdir. 

Dövlət Proqramının əsas məqsədi ölkədə statistika sahəsində iĢlərin 

təkmilləĢdirilməsi, o cümlədən statistik məlumatlarla təminatın daha da 

yaxĢılaĢdırılması və milli statistik göstəricilər sisteminin dünya standartları 

səviyyəsinə çatdırılmasıdır. Son illərdə rəsmi statistika sahəsindəki müsbət 

istiqamətdə dəyiĢikliklər və nailiyyətlərlə yanaĢı, ölkə iqtisadiyyatının 

modernləĢdirilməsi və cəmiyyətin həyatında gedən proseslərin rəsmi 

statistikada adekvat əks etdirilməsinin zəruriliyi dövlət statistika orqanları 

qarĢısında yeni vəzifələr qoyur. 2013-cü ildə yeni informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi əsasında statistik məlumatların yığılması, iĢlənməsi, 

saxlanması və yayılması sistemi müasirləĢdirilmiĢdir. 2013-2017-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkiĢafı Dövlət Proqramının 
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2013-cü ildə yerinə yetirilmiĢ tədbirlərin əsas istiqamətlərindən biri 

respondentlərə düĢən statistik yükün azaldılması və statistik informasiya 

istifadəçiləri ilə aparılan iĢlərin kefiyyətinin artırılması olmuĢdur. Dövlət 

Proqramının istiqamətlərindən biri də Milli hesablar sisitemi və makroiqtisadi 

göstərcilər statistikasını təkmilləĢdiirlməsinə yönəldilmiĢdir. 

     Belə ki, “MHS-2008” əsasında təkmilləĢdirilməsi nəzərdə tutulan hesab 

və cədvəllərin yenidən iĢlənməsi ölkədə rəsmi statistikanın əsas 

prioritetlərindən biri hesab edilir, makroiqtisadi proseslərin təsviri və təhlili 

üçün istifadə olunur və iqtisadi əməliyyatların və göstəricilərin kompleks, 

ardıcıl və uzlaĢdırılmıĢ Ģəkildə qiymətləndirilməsinə Ģərait yaradır. Bu iĢləri 

həyata keçirmək üçün “MHS-2008” də Ümumi Daxili Məhsul göstəricisinin 

həcminə, strukturuna və artım sürətinə təsir edən amillərin statistik praktikaya 

tətbiq edilməsi, resurslara dair ehtiyat və istifadə cədvəllərinin tərtibi və 

“MHS--2008” - in digər göstəriciləri ilə qarĢılıqlı uyğunluğunun təmin 

edilməsi, dövlət sektoru hesablarının “MHS-2008” - in yeniləĢdirilmiĢ 

tələblərinə uyğun qurulması, aktiv və passivlərinə dair dəqiq informasiyanın 

əldə edilməsi, turizm, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və 

energetikanın köməkçi hesablarının qurulması üçün metodologiyanın 

hazırlanması və “MHS-2008” çərçivəsində milli statistika təcrübəsində ilk dəfə 

olaraq satellit hesabların qurulması nəzərdə tutulur. 

Rəsmi statistika sistemində dövriyyədə olan informasiya axınlarının 

optimallaĢdırılması üçün istifadəçilərin statistik informasiyaya olan tələbləri 

tədqiq edilməlidir. Milli statistika sistemi təkmilləĢdikcə statistika orqanlarına 

daxil olan məlumatların həcmi, kütləviliyi, dövriliyi, onların toplanması, 

iĢlənməsi və istifadəçilərə təqdim edilməsi texnologiyası da daim dəyiĢir. 

Məlumdur ki, statistik məlumatların böyük həcmi əsasən respondentlərdən 

toplanır. Odur ki, son zamanlar beynəlxalq aləmdə respondentlərin yükünün 

azaldılması problemi milli statistika orqanlarının ən vacib vəzifələrindən biri 

olmuĢdur. Ġnternet texnologiyası məlumatların toplanması, iĢlənməsi, 
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saxlanması və ötürülməsində köklü dəyiĢikliklərin əmələ gəlməsinə səbəb 

olmuĢdur. Bunları nəzərə alaraq interaktiv istifadə olunan metaməlumatların 

yaradılması və istifadəsinin təĢkili statistika xidmətinin qarĢısında duran 

mühüm vəzifədir. Statistika fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara 

uyğunlaĢdırılması beynəlxalq metaməlumatların öyrənilməsi və tətbiq 

edilməsini tələb edir. 

Dövlət Statistika Komitəsi də rəsmi statistikanın təkmilləĢdirlməsi 

istiqamətində müxtəlif layihələr həyata keçirilib və dünyanın qabaqcıl 

ölkələrinin təcrübəsi öyrənilir. Azərbayca Dövlət Statistika Komitəsi ilə 

Almaniya Federativ Respublikasının Federal Statistika Ġdarəsi arasında 

statistika sahəsində əməkdaĢlıq haqqında birgə niyyət Bəyannaməsi 

imzalanmıĢdır. . Bu Bəyannamənin imzalanması Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Statistika Komitəsi və Almaniya Federativ Respublikasının Federal 

Statistika Ġdarəsi arasında statistika sahəsində informasiya texnologiyalarının 

tətbiq edilməsi, müasir statistik metod və üsulların tətbiq olunması, hər iki 

ölkənin sosial iqtisadi inkiĢafına dair statistik məlumat və nəĢrlərin mübadiləsi 

və bir sıra digər sahələrdə təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsinə geniĢ 

imkanlar açacaqdır.  

1999-cu ildə imzalanmıĢ "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 

Komitəsi ilə Bolqarıstan Respublikasının Milli Statistika Ġnstitutu arasında 

statistika sahəsində əməkdaĢlıq saziĢinə uyğun olaraq iki ölkənin statistika 

orqanları arasında 2010-2012-ci illəri əhatə edən dövr üçün tədbirlər planının 

imzalanması da nəzərdə tutulur. Tədbirlər planına uyğun olaraq iki il ərzində 

statistik məlumatların yayılması siyasəti və marketinq, ticarət, xidmət və 

turizm, xarici ticarət, əmək, əhalinin həyat səviyyəsi və ev təsərrüfatları, 

demoqrafiya və sosial statistika sahələrində əməkdaĢlıq nəzərdə tutulur. 

Yuxarıda qeyd olunan bu üç tədbirin müvəffəqiyyətlə baĢa çatdırılması  

 



73 
 

Azərbaycanda rəsmi statistikanın dünya standartlarına uyğun qurulmasına, 

Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təqdim olunan statistik məlumatların 

beynəlxalq müqayisəliliyinin təmin olunmasına geniĢ imkanlar açacaqdır. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsində ümumi daxili 

məhsul, əhalinin gəlirləri və digər makroiqtisadi götəricilərin dürüstlüyünü 

təmin etmək məqsədilə müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın parametrlərinin 

qiymətləndirilməsi məhz gizli və qeyri-formal istehsalın ölçülməsi 

istiqamətlərində aparılır. 
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                    NƏTĠCƏ 

 

 

Tədqiqat iĢində rəsmi statistik məlumatlardan istifadə olunaraq ölkədə 

müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın səviyyəsinin statistik tədqiqi aparılmıĢ və 

aĢağıdakı ümumi nəticələrə nail olunmuĢdur: 

 

1. “Gizli iqtisadiyyat” anlayıĢına vahid yanaĢma olaraq Azərbayca Dövlət 

Statistika Komitəsinin sənədlərində beynəlxalq təĢkilatların iĢlətdityi 

mənada “müĢahidə olunmayan iqtisadiyya”, Beynəlxalq Əmək 

TəĢkilatının iĢlətdiyi kimi “qeyri-formal iqtisadiyyat” və qeyri kriminal və 

kriminal iqtisadi sektorların cəmi kimi “gizli iqtisadiyyat” anlayıĢlarından 

istifadə olunur. Tədqiqatçıların bu fenomeni hansı adla adlandırması da 

yanlıĢ sayılmaz və tədqiqatçı gizli iqtisadiyytaın əhatə etdiyi hissəsinə 

uyuğun olaraq müxtəlif adlardan istifadə edə bilər. 

2.  Hər hansı bir ölkənin ümumi iqtisadi vəziyyətini qiymətləndirərkən 

kompleks göstəricilərdən istifadə olunur ki, Ümumi Daxili Məhsul 

göstəricisi ən öndə gələnlərdən sayılır. Bu Göstərici müxtəlif təĢkilatların 

da qəbul etdiyi vahid standart kimi Milli Hesablar Sisteminin (2008) əsas 

göstəricilərindən biridir. ÜDM göstərici ölkə iqtisadiyyatının  ümumi 

vəziyyətin xarakterize edir, yəni “aysberqin görünə üzü” effektinin verirsə 

artıq qeyri-rəsmi ÜDM göstəricisinin qiymətləndirilməsi zamanı ölkə 

iqtisadiyyatının arxa fonda baĢ verən dəyiĢiklərdən xəbər verir. Bu da ölkə 

iqtisadiyyatının real vəziyyətini öyrənməkdə nə dərəcədə əhəmiyyətli 

olduğunu göstərir. 

3.  Azərbaycanda müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın ölçülməsi üçün 

müxtəlif metodlar imkanları öyrənilmiĢ və nəticə olaraq “məĢğulluq 

metodu”, “nağd pul nisbəti”, və “nağd pula tələb” metodlarla gizli 

iqtisadiyyatın həcminin təxmin edilməsi mümkünlüyü aĢkar edilmiĢdir. 
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4.  MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyata səbəb olan müxtəlif amillər 

mövcudur. Azərbaycanda da əsas səbəblər kimi fiskal səbələr, iqtisadi 

səbəblər, sosial səbəblər, psixoloji səbəblər və s. müəyyən edilmiĢdir. 

Ġqtisadi inkiĢafın mövcud səviyyəsi, regionla iqtisadi bərabərsizlik. Aqrar 

sahənin inkiĢafdan qalması, vergi yükünün yüksək olması, kor təbii 

urbanizasiya prosesi, erməni iĢğalçılq siyasətinin doğurduğu amillər, nağd 

pul vərdiĢinin yayığın olması və s. kimi problemlər müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyata yol acmaqdadı. 

5.  Azərbaycanda və dünya ölkələrində müĢahidə olunmayan iqtisadiyyat 

inkiĢaf səviyyəsi öyrənilmiĢdir. Müqayisə zamanı məlum olmuĢdur ki, 

müĢahidə olunmayan iqtisadiyyat hər bir ölkədə özünə məxsus 

xüsusiyyətlərə malik olaraq formalaĢmıĢdır və buna görə də gizli 

iqtisadiyyatın səviyyəsi müxtəliflik nümayiĢ etdiri. Əvvəlki illərə nəzər 

yetirdik də dünya üzrə gizli iqtisadiyyatın nisbi səviyyəsi Azərbaycanda 

ilk sıralarda yer alırdısa artıq son illər aparılmıĢ iqtisadi islahatlar və 

iqtisadi inkiĢaf ölkədə gizli iqtisadiyyatın həcmində kəskin azalmaya 

səbəb olmuĢdur. Azərbaycanda müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın 

dinamikasının təhlili bele deməyə əsas verir. 

6.  Ölkədə müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın ümumi səviyyəsinin və onun 

iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsünün düzgün qiymətləndirilməsi, həm 

məsələnin miqyasını aĢkara çıxarmaqda, həm də bu yöndə təsirli dövlət 

siyasətinin aparılması üçün çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycan 

iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrində qeyri –rəsmi fəaliyyətlərdən yaranan 

əlavə dəyərin rəsmi ÜDM-dəki payı və dinamikasını statistik tədqiqi onu 

göstərir ki, tikinti, otel və restoranlar , emal sənayesi və əmək bazarı 

sahəsində müĢahidə olunmayan qitisadiyyatın ümmumi həcmi artdığı 

halda, ticarət , nəqliyyat, kənd təsərrüfatə, təhsil və səhiyyə sahəsində 

azalma müĢahidə edilmiĢdir. 
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   Tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın 

qiymətləndirilməsi və onun statistik tədqiqi metodologiyası müəyyən inkiĢaf 

keçsə də, araĢdırmaçılar arasında ən geniĢ yayılmıĢ yanaĢamaya əsasən 

dövrümüzdə mövcud olan heç bir metod müĢahidə olunmayan iqtiasdiyyatın 

səviyyəsinin dəqiq ölçməyə yetərsiz qalır. Lakin məlum qiymətləndirmə 

metodları müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın mütləq və nisbi həcmini, dövlət 

gəlirləri üzərindəki təsirləri, artım sürətini və s digər məsələlərə qisməndə 

cavab tapmağa kömək edir ki, buda dövlətin iqtisadi siyasəti sahəsində gördüyü 

tədbirlər barəsində olduqca əhəmiyyət daĢıyır. 
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                         R E F E R A T 

      Tədqiqat mövzusunun aktuallığı. Ümumi bir ifadə ilə desək ÜDM-in 

heablanmasında istifadə olunan statsitik metodlarla müəyyən edilməyən, uçota 

alınmayan iqtisadi fəaliyyətlərlə xarakterizə olunan müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyat müasir dövrümüzdə ölkələrin bunu müəyyən etməkdə və gizli 

iqitisadiyyatla mübarizə məsələsində bir çox problemlərlə qarĢı qarĢıya qaldığı 

ciddi bir məsələdir. ĠnkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə rəsmi və gizli 

iqtisadiyyatın bir biri ilə əlaqəsi və bunun müəyyənləĢdirilməsi istiqamətlərində 

fərqli yanaĢmalar göstərməkdədir. MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyata qarĢı 

lazımi tədbirlər görülmədikdə gedərək artan bir sürətlə ilk olaraq sosial həyata 

daxili olaraq və daha sonra iqtisadi tarazlığın pozulmasına səbəb olur. MüĢahidə 

olunmayan iqtisadyyatın həcminin qiymətləndirilməsi dövlətin gizli 

fəaliyyətlərdən itirdiyi gəlirləri aĢkara çıxartmağa imkan verir. Bir ölkədə 

müĢahidə olunmayan iqtisaiyyatın həcminin öyrənilməsi yolu ilə, həmin ölkədə 

korrupsiyanin, vergi yükünün və biznesdə dövlət tənzimlənməsi səviyyəsi 

barəsində müəyyən fikirlər söyləməyə imkan verir. Bu göstəricini ölkə 

iqtisadiyyatının indikatoru da adlandırmaq olar. Rəsmi iqtisadiyyatda müĢahidə 

olunmayan iqtisadiyatın nəzərə alınması ölkənin beynəlxalq təĢkilatlarda öz 

mövqeylərini müəyyən etməyə təsir edir. Deyilən arqumentləri nəzər alaraq deyə 

bilərik ki, müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın həcminin qiymətləndirilməsi 

onunla mübarizədə və qanuniləĢdirilə bilən müəyyən hissəsi ilə bağlı dövlət 

siyasətinin istiqamətlərini, metod və mexanizmlərini doğru müəyyən etməyə 

imkan verir və bu da dövlət siyasətinin səmərəliliyini artırır. Bütün bunlar 

müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın həcminin müəyyənləĢdirilməsini və onun 

statistik tədqiqini vacibliyini göstərir və eyni zamanda mövzunun aktuallığından 

xəbər verir. Ġqtisadiyyatın inkiĢaf səviyyəsindən asılı olmayaraq bu problem 

bütün ölkələrdə mövcuddur və Azərbaycan da istisan deyildir. Və deyilənləri 

nəzərə alsaq Azərbaycanda müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın statistik 

tədqiqinə ehtiyac vardır ki, buda tədqiqat iĢini xüsusən aktual edir. 
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    Bu tədqiqat iĢində müĢahidə olunmayan iqtisadiyyata qarĢı görülən 

tədbirlərdən daha çox Azərbaycandakı müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın 

çərçivəsini müəyyənləĢdirilməsi və onun statistik tədqiqi üzəridə dayanılmıĢdır. 

Bu qiymətləndirilmələrin aparılmasından öncə gizli iqtisadiyyatın ölçülməsi 

metodları barəsində məlumatlar verilmiĢ və ardınca bu metodların tətbiqinə 

keçilmiĢdir. 

     Dissertasiyanın məqsəd və vəzifələri. Bu tədqiqat iĢinin əsa məqsədi 

Azərbaycanda müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın statistik tədqiqi məslələridir. 

Təqiqatın məqsədinə uyğun olaraq baĢlıca vəzifələr aĢağıdakılardır: 

 Ölkədə sosial-iqtisadi inkiĢafında və beyneəlxalq müqayisəlikdə müĢahidə 

olunmayan iqtisadiyyatın statistik tədqiqinin rolunu araĢdırmaq; 

 Azərbaycan Respublikasında istehsal edilmiĢ qeyri-rəsmi ÜDM-in quruluĢ 

və dinamikasının statistik tədqiqi; 

 Ölkədə müĢahidə olunmayan iqtisadiyyata təsir edən əsas səbəblərin 

öyrənilməsi; 

 MüĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın mövcud nəzəriyyəsi və onun tədqiqi 

məsələləri sahəsində beynəlxalq təcrübələrin konseptual əsaslarının 

ümumiləĢdirilməsi; 

 Ölkədə gizli iqtisadi fəaliyyətlərin ölkə iqtisadiyyatına təsirini öyrənmək; 

 Ġqtisadiyyatın sahələr üzrə gizli iqtisadiyyatın həcminin statistik tədqiqi; 

 Rəsmi satistikada müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın 

qiymətləndirilməsinin təkmilləĢdirilməsi məsələlərinin əsas 

istiqamətlərinin öyrənilməsi. 

     Tədqiqatın obyekti və predmeti. Təqiqat iĢinin obyekti müĢahidə 

olunmayn iqtisadiyyat, predmeti isə Azərbaycanda müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyatın statistik tədqiqi təĢkil edir. 

     Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqiqatın orijinallığını xarakterizə edən 

yeniliklər aĢağıdakılardır: 
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 Gizli iqtisadi fəaliyətlərin nəticələrini qiymətləndirən əsas makroiqtisadi 

göstərici kimi qeyri-rəsmi ÜDM-in milli hesablar sisteminin göstəriciləri 

arasında əlaqə müəyyən edilmiĢdir. 

 Qeyri-rəsmi ÜDM-in əsas xüsusiyyətləri müəyyən edilmiĢdir. 

 Azərbaycanda və dünya ölkələrində müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın 

xüsusiyyətlərinin və onun inkiĢaf səviyyəsinin müqayisəli satistik 

tədqiqi aparılmıĢdır. 

     Ġnformasiya bazası. Magistr tədqiqatının məlumat bazasını müxtəlif 

kitabxana qaynaqları, əlaqəli internet səhifələri, tezis, məqalə və jurnallar, 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Aərbaycan 

Respublikası Vergilər Nazirliyi və digər qurumların, beynəlxalq təĢkilatların 

məlumatları təĢkil edir. 

     Magistr dissertasiyasının strukturu. Magistr dissertasiyası giriĢ, üç fəsil, 

nəticə və ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Tədqiqatın həcmi 80 səhifədir və 34 

adda ədəbiyyat siyahısı vardır. Tədqiqatın birinci fəslində müĢahidə olunmayan 

iqtisadiyyatın nəzəri konseptual əsaslarından, ikinci fəsildə Azərbaycanda və 

dünaya ölkələrində müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın təhlili aparılmıĢ və 

üçüncü fəsildə isə Azərbaycanda müĢahidə olunmayan iqtisadiyyatın tədqiqinə 

yer verilmiĢdir. 
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                         S U M M A R Y 

      The  thesis  consists  of  an  introduction,  three  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. 

      In the first chapter of the study was explained about the 

theoritical-conceptual bases of the non-observed economy. 

      In the second chapter of the study was analyzed the non-observed economy 

in the countries of the world and Azerbaijan. 

      And in the third chapter was investigated the non-observed economy in the 

sectors of economy in Azerbaijan. In Azerbaijan given an explanation 

development trends of the official statistics on the estimating of the non-observed 

economy. 
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                          Р Е З Ю М Е  

      Диссертационная работа состоит из введения, 3 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 первом разделе исследования разъясняются не 

наблюдающиеся теорео-концептуальные основы экономики .   

 Во втором разделе исследования анализируется экономика, не 

наблюдающаяся в мире, и в Азербайджане. В оценки не наблюдающейся 

экономики в Азербайджане дано описание о направлении развития 

офицальной статистики.              

 В третьем разделе исследуется экономика, которая не 

наблюдается ни в одной экономической области Азербайджана.   

 

 


