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I FƏSİL 
 

STATİSTİKA ELMİNİN PREDMETİ, METODU VƏ 

VƏZİFƏLƏRİ 
 

1. Statistika haqqında anlayış 
 

Bütün elmlərdə olduğu kimi statistika elmi də müəyyən tədqiqat 

obyektinə və predmentinə malikdir. Statistika elminin tədqiqat obyekti 

öyrənilərkən onun məqsədi və tədqiqat istiqamətləri müəyyənləşdirilir. 

Statistika elminin prinsipləri və metodları onun predmetinin 

öyrənilməsi metodologiyasını təşkil edir. 

Statistika - ictimai həyatın təlabatlarından yaranan öz predmeti və 

tədqiqat üsulu olan müstəqil ictimai elmdir. Statistika latın sözü 

“status“-dan və italyan sözü “stato”-dan əmələ gəlmişdir. “Status” 

hadisənin vəziyyəti, “stato” isə “dövlət” mənasında işlədilir. 

 Statistika terminindən ilk dəfə 1746 - cı ildə alman filosofu və 

hüquqşünası professor Qotfrid Axenval istifadə etmişdir. Lakin o 

dövrdə Q.Axenvalın statistika haqqında baxışları müasir statistika 

elminə olan baxışlardan çox-çox uzaq idi. Q.Axenval alman təsviri 

məktəbinin görkəmli nümayəndəsi olmuşdur. Alman təsviri 

məktəbindən 100 il qabaq əmələ gəlmiş ingilis siyasi hesab məktəbinin 

statistikaya baxışları müasir statistika elminə olan baxışlara daha yaxın 

olmuşdur. Siyasi hesab məktəbinin yaradıcıları görkəmli ingilis alimləri 

Con Qraunt ( 1620-1674) və Vilyam Petti (1623-1687) olmuşdur. 

Kapitalist istehsal üsulunun tədqiqatçısı K. Marks V.Pettini 

“statistikanın yaradıcısı” adlandırmışdır. 

Statistikanın əmələ gəlməsi və inkişafı dilin və hesab əməliy-

yatlarının inkişafına uyğun olmuşdur. Cəmiyyətin inkişafı və insanların 

təcrübə ehtiyacı statistikanın əmələ gəlməsini və inkişafını tələb 

etmişdir. Statistikanın əmələ gəlməsi dövlətin əmələ gəlməsi və 

inkişafı ilə sıx əlaqədar olmuşdur. Məhsuldar qüvvələrin, istehsal 
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münasibətlərinin inkişafı statistikanın yaranması və inkişafının mühüm 

amillərindəndir. Statistika təcrübəsinin inkişafının ümumiləşdirilməsi 

nəticəsində statistika elmi yaranmışdır. Statistikanın formalaşması 

prosesi çox uzun və mürəkkəb olmuşdur. Onun yaranması təsərrüfat 

uçotunun yaranmasından başlanmışdır. Təsərrüfat uçotunun yaranması 

isə qədim dövrə mənsubdur.  

 

2. Statistikanın predmeti metodu və əsas xüsusiyyətləri  
 

Statistika elmlər arasında mühüm yer tutan, özünə məxsus 

predmeti və tədqiqat metodu olan bir elm sahəsidir. O uzun inkişaf 

tarixinə malik olan bir elmdir. 

Statistika ictimai elmdir. Onun predmetinin əsas xüsusiyyəti, 

həyatda baş verən kütləvi sosial-iqtisadi hadisələrin kəmiyyət tərəfini 

və onların qanunauyğunluqlarını tədqiq etməkdir. Statistika elminin 

birinci mühüm xüsüsiyyəti ondan ibarətdir ki, o, ayrı-ayrı faktları 

deyil, kütləvi və ayrı-ayrı faktlardan ibarət olan çox götürülmüş hadisə 

və prosesləri tədqiq edir. Statistika tədqiqatının vəzifəsi 

ümumiləşdirici göstəriciləri almaqdan və təsadüfləri nəzərə almayan 

ancaq kütləvi hadisələrdə baş verən qanunauyğunluqları konkret 

məkan və zaman şəraitində tədqiq etməkdir. Bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində kütləvi hadisələrin qanunauyğunluqlarını öyrənmək daha 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bazar münasibətləri şəraitində statistika 

kütləvi sosial- iqtisadi hadisələrin kəmiyyət tərəflərinin və onların 

inkişaf qanunauyğunluqlarının öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir. 

Bu xüsusiyyət statistikanı digər elm sahələrinə - fəlsəfə, iqtisadi 

nəzəriyyə, coğrafiya və digər elmlərə yaxınlaşdırır. 

Statistikanın əsas müddəaları bir tərəfdən sosial və iqtisadi nəzə-

riyyənin qanunlarına əsaslanır, ictimai hadisələrin inkişafı qanunlarını 

nəzərdən keçirir, cəmiyyətin inkişafı üçün onların əhəmiyyətini, 

səbəblərini və nəticələrini müəyyən edir. Digər tərəfdən, bir çox sosial 
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elmlərin qanunları statistika təhliləri ilə müəyyən edilmiş statistik 

göstəricilər və nümunələr əsasında qurulur.Beləliklə, statistika sosial 

elmlərin qanunlarını müəyyənləşdirir və onlar  da öz növbəsində 

statistika müddəalarını əsaslandırır. Statistikanın nəzəri əsasları 

riyaziyyatla yaxından əlaqələnir, ona görə ki, kəmiyyət xüsu-

siyyətlərinin ölçülməsi, müqayisəsi və təhlili üçün riyazi göstəriciləri, 

qanunları və metodları tətbiq etmək lazımdır. Sosial-iqtisadi hadisə və 

proseslərin dinamikasını öyrənmək, qarşılıqlı əlaqə və asılılığı müəyyən 

etmək ali riyaziyyatdan və riyazi təhlildən istifadə etmədən mümkün 

deyil. 

Statistika elminin digər xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, 

o, hər şeydən əvvəl, sosial – iqtisadi hadisələrin kəmiyyət tərəfini 

konkret məkan və zaman şəraitində öyrənir. Deməli, statistikanın 

predmeti sosial iqtisadi hadisələrin həcmini və kəmiyyət nisbətlərini 

onların əlaqə və inkişaflarının qanunauyğunluğunu öyrənməkdir. 

Məsələn, statistika ölkəmizdə istehsalın, bölgünün və istehlakın 

iqtisadi xarakterizəsini, əhalinin sayını və bölgələr üzrə onların 

məskunlaşmasını, əhalinin maddi həyat səviyyəsini və s. öyrənir. 

Statistika ictimai hadisələrin kəmiyyət nisbətlərini öyrənir. Məsələn, 

Azərbaycan Respublikasında 2019- cu ildə (01 yanvar) əhalinin 

ümumi sayı 9981,5 min nəfər, 4982,4 min nəfər kişilər 4999,1 min 

nəfər qadınlar olmuşdur, 1000 nəfər kişiyə (4999,1:4982,4)*1000= 

1003 nəfər qadın düşür. 

Kəmiyyət müəyyənliklərinin öyrənilməsi statistikanın predmeti 

olub obyektiv xüsusiyyətə malikdir. Statistika məlumatlarında onların 

ifadə olunmasından asılı olmayaraq sosial - iqtisadi hadisələr hər bir 

zaman müəyyən səviyyəyə malik olurlar. Onlar həmişə məkan və 

zaman şəraitində dəyişirlər. Belə halda statistika riyaziyyatdan nə ilə 

fərqlənir? Bizim fikrimizə görə statistikanın əsas xüsusiyyəti müəyyən 

keyfiyyətlə kütləvi sosil - iqtisadi hadisələrin kəmiyyət tərəflərini 
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konkret məkan və zaman şəraitində öyrənir. Riyaziyyat üçün 

kəmiyyətin konkret məzmunu əhəmiyyət kəsb etmədiyi (həmişə 5x5 = 

25) halda, statistika üçün rəqəmlər keyfiyyət məzmunu olmadıqda, 

həmçinin müəyyən məkan və zamanda ifadə olunmadıqda hər cür 

mənasını itirmiş hesab olunur.  

Statistikada sadəcə olaraq, 10, 20 və sair rəqəmləri yoxdur. Sta-

tistika elmində rəqəmlər adlı, həmçinin müəyyən məkan və zamana 

(vaxta) aid olurlar. Bu mənada statistika riyaziyyatdan tamamilə fərq-

lənir. 

Kəmiyyət müəyyənliyi statistikanın predmetinin obyektiv xüsu-

siyyətidir. Statistika tərəfindən müəyyənləşdirilən kəmiyyət xarak-

terizəsi statistika məcmuyunun bütün vahidləri üçün qeydə alınmış 

birdəfəlik, həmişəlik və dəyişməz deyildir. Onlar bir məcmuyu 

vahidindən digər məcmuu vahidinə doğru məkan və zamanda dəyi-

şirlər. Həyatda olan sosial – iqtisadi hadisələrin variasiyasının qarşısını 

almaq mümkün deyildir. Sosial – iqtisadi hadisələrin variasiyası 

statistika elminin labüdlüyünün, onun mövcudluğunun mühüm şərtidir. 

Əlamətin variasiyası dedikdə statistika məcmuyunun ayrı-ayrı 

vahidlərinin bir-birindən fərqlənməsi başa düşülür. 

Statistikanın predmeti ictimai hadisələrin öyrənilməsi, dinamikası 

və inkişaf istiqamətidir. Statistika kütləvi xarakterli sosial-iqtisadi 

hadisələri və prosesləri, onlara təsir edən amilləri araşdırır. 

Statistikada, ictimai hadisələrin araşdırılması üçün xüsusi metod-

lar və üsullar hazırlanır və tətbiq olunur ki, bu da birlikdə statistik me-

toddur.  

Statistikanın metodoloji əsası dərk etmə, sosial fəlsəfə nəzəriy-

yəsidir. Bu o deməkdir ki, statistika sosial-iqtisadi hadisələri qarşılıqlı 

əlaqədə, asılılıqda, daim dəyişməkdə və inkişafda tədqiq edir. Sosial – 

iqtisadi hadisələrin belə formada öyrənilməsi sosial fəlsəfənin 

müddəalarından irəli gəlir. Kəmiyyət və keyfiyyət, zərurət və 
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təsadüfilik, səbəb, qanunauyğunluq və digər bu kimi kateqoriyaların 

sosial fəlsəfə tərəfindən elmi işlənilməsi statistika elminin predmeti, 

metod və vəzifələrini düzgün dərk etməyə imkan verir. Dialektik 

metod statistika elminə sosial-iqtisadi hadisələri düzgün öyrənmək 

üçün metodoloji əsasdır. Bununla bərabər, statistika bir elm kimi 

sosial – iqtisadi hadisələrin kəmiyyət tərəflərini keyfiyyət tərəflərindən 

ayırmadan öyrənmək üçün özünə məxsus spesifik üsul və metodlara 

malikdir. 

Predmetini öyrənmək üçün istifadə etdiyi spesifik üsul və 

metodlar statistika elminin metodologiyasını təşkil edir. Spesifik üsul 

və metodlara statistika müşahidəsi, statistika materiallarının yekunlaş-

dırılması və qruplaşdırılması, yekun məlumatlarının statistika 

cədvəllərində və qrafiklərdə verilməsi, ümumiləşdirici göstəricilərin 

(nisbi və orta kəmiyyətlərin, variasiya göstəricilərinin, indekslərin və 

s.) tətbiqi və balans metodu daxildir. Bu spesifik metodlar statistika 

elminin inkişafına uyğun olaraq inkişaf etmiş və təkmilləşmişdir. 

Statistik tədqiqat 3 mərhələdə aparılır:  

• statistik müşahidə; 

• yekunlaşdırma və qruplaşdırma; 

• təhlil. 

Statistik müşahidə nəticəsində toplanmış kütləvi ilkin məlumatlar 

işlənilir və təhlil edilir, tədqiqat əlaməti üzrə qruplaşdırılır. Məsə-lən, 

əhalinin siyahıyaalınması yolu ilə toplanmış məlumatlar əsasında 

əhalinin cinsi, yaşı, ailə vəziyyəti və s. üzrə əhalinin qruplaşdırılması 

həyata keçirilir. 

Hadisələr külliyatından eynicinsli vahidlərin bir qrupda 

yerləşdirilməsi qruplaşdırma adlanır. 

İctimai hadisələrin kəmiyyət tərəfini – onların həcmi, quruluşu, 

dinamikası, qarşılıqlı əlaqəsi və sairəni xarakterizə edən statistik 

məlumatlar statistik göstəricilər adlanırlar. Fərdi hadisələr fərdi 
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statistik göstəricilərlə xarakterizə olunurlar. Kütləvi hadisələri, onların 

məcmusunu xarakterizə edən göstəricilər yekunlaşdırıcı adlanırlar. 

Yekunlaşdırıcı göstəricilər mütləq, nisbi və orta kəmiyyət formasında 

ifadə olunurlar. 

Yekunlaşdırıcı göstəricilər ifadəsilə kütləvi hadisələrin fərdi 

xüsusiyyətləri nəzərə alınır və təsadüfi tərəddüdlər ləğvləşdirilir. Buna 

görə də yekunlaşdırıcı göstəricilərdən istifadə edərkən, onlar qabaqcıl 

və geri qalan qruplarla, ayrı-ayrı sahələr və s. ilə əlaqələndiril-

məlidirlər. Yekunlaşdırıcı göstəricilər keyfiyyətcə eyni cinsli məcmular 

üçün hesablanmalıdır. 

İctimai qanunların kütləvilik xarakteri və onların özünə məxsus 

fəaliyyəti, çoxsaylı faktlar məcmusunun tədqiqinin zəruriliyini 

müəyyən edir. 

Həqiqiliyin mürəkkəbliyi və onun çoxmənalı olması daha əhəmiy-

yətli olan əlaqələrin tədqiqini tələb edir. Məsələn, müəssisənin renta-

belliyinin artması haqqındakı kəmiyyət məlumatları özü özlüyündə 

dərin iqtisadi təhlil predmeti ola bilməz. Lakin, istehsalın ren-

tabelliyini təyin edən amillərin qarşılıqlı əlaqəsini – işin həcmi, işçi 

qüvvəsi və sairə ilə təminatını əlaqəli öyrənməklə rentabelliyi təhlil et-

mək olar. 

Statistik təhlil statistik tədqiqatların son mərhələsidir. Bu 

mərhələyə obyektiv nəticələr əldə etmək üçün hadisə və proseslərin 

inkişaf qanunlarının yekunlaşdırılması, məlumatların statistik 

işlənilməsi daxildir. Statistik təhlil prosesində ictimai hadisələrin və 

proseslərin strukturu, dinamikası və qarşılıqlı əlaqəsi öyrənilir. 

Statistik təhlilin əsas mərhələləri aşağıdakılardır: 

• faktların aşkarlanması və qiymətləndirilməsi; 

• əlamətin xüsusiyyətlərini və səbəblərini müəyyənləşdirmək; 

• əlamətin müqayisə bazası üçün qəbul edilən normativ, plan və 

digər göstəricilərin müqayisə edilm əsi; 
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• nəticələrin, proqnozların, və ehtimalların formullaşdırılması; 

• irəli sürülən hipotezlərin statistik təhlili. 

Predmet və hadisələrin qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı asılılığı 

onların mövcudluğunun qanuniliyi kimi başa düşülür. 

Sosial – iqtisadi hadisələrin kəmiyyət xarakterizəsini statistika 

müəyyən rəqəmlərlə ifadə edir. Onların kəmiyyət tərəflərinin xarak-

terizəsi statistika göstəriciləri adlanır. Mürəkkəb hadisələri hər tərəfli 

əks etdirən göstəricilər məcmuyu göstəricilər sistemini təşkil edir. 

Statistika elminin mühüm xüsusiyyətlərindən biri də ondan 

ibarətdir ki, o sosial-iqtisadi hadisələrin quruluşunu xarakterizə edir. 

Kütləvi sosial-iqtisadi hadisələrin daxili quruluşunu öyrənmək statistika 

elminin mühüm vəzifəsidir. Statistika bu quruluşu müəyyən etməli, 

statistik göstəricilərilə ifadə etməli və əks etdirməlidir. Quru-luşu təhlil 

edərkən sosial – iqtisadi hadisələrin tərkib hissələri aşkar edilir. 

Hadisələrin bu tərkib hissələri tamla və özləri arasında müqayisə edilir. 

Həmin quruluş eyni tipli digər quruluşla müqayisə edilir və tərəddüdün 

səbəbləri aşkar edilir. Bunun əsasında quruluşun optimallaşdırılması üzrə 

təkliflər verilə bilər. Sosial-iqtisadi hadisələrin quruluşunu müəyyən-

ləşdirmək üçün qruplaşdırma metodundan istifadə edilməlidir .  

Statistika elminin çox mühüm xüsusiyyətlərindən biri onun sosial-

iqtisadi hadisələrin məkan və zamanda dəyişilməsini öyrənməkdir. 

Sosial–iqtisadi hadisələrin məkanda dəyişilməsi onların quruluşunun 

təhlili vasitəsilə aşkar edilir. Sosial-iqtisadi hadisələrin səviyyə və 

quruluşunun dəyişilməsi dinamikada tədqiq olunur. Həyatda baş verən 

hadisə və proseslərin dinamikada təhlilinə onların müəyyən vaxt anına, 

yaxud vaxt arasında səviyyələrinin, həcminin və orta səviyyələrinin 

müəyyən edilməsi, dəyişilməsinin kəmiyyətinin və sürətinin müəyyən 

edilməsi dəyişilmənin əsas meylinin müəyyənləşdirilməsi və onların 

qanunauyğunluğunun aşkar edilməsi, həmçinin statistik proqnozların 

verilməsi daxildir. 
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Həyatda baş verən hadisələr və onların əlamətləri qarşılıqlı əlaqə 

və asılılıqdadırlar. Hadisələrin birinin dəyişilməsi digərinin dəyişil-

məsinə səbəb olur. Məsələn, əmək məhsuldarlığının yüksəlməsi 

məhsulun maya dəyərinin azalmasına səbəb ola bilər. Əlaqə və asılılıq-

ların müəyyənləşdirilməsi statistika elminin daha mühüm xüsusiy-

yətlərindən biridir.  

Beləliklə, statistika elminin predmetini aşağıdakı kimi müəyyən-

ləşdirmək olar. Statistika ictimai elmlər sistemində mühüm yer tutur, o 

keyfiyyətcə müəyyən kütləvi sosial – iqtisadi hadisələrin kəmiyyət 

tərəflərini öyrənir, onların quruluşunu və bölgüsünü, məkanda 

yerləşməsini, dinamikada dəyişilməsini, əlaqə və asılılıqlarını, ümumi 

meyllərini, qanunauyğunluqlarını konkret məkan və zaman şəraitində 

öyrənir. Statistika kütləvi sosial-iqtisadi hadisələrin kəmiyyət 

tərəflərini keyfiyyət tərəfindən ayırmadan konkret məkan və zamanda 

öyrənən bir elmdir. Sosial-iqtisadi hadisələrin keyfiyyəti aramla, 

kəmiyyəti isə sürətlə dəyişir. Bu o deməkdir ki, sosial – iqtisadi 

hadisələrin kəmiyyət tərəfinə nisbətən keyfiyyəti daha sabit olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sosial – iqtisadi hadisələrin kəmiyyət 

tərəflərinin dəyişilməsinə digər amillərlə birlikdə təbii və texniki 

amillər də təsir göstərir. Statistika sosial-iqtisadi hadisələrin kəmiyyət 

tərəflərinin dəyişilməsinə təbii və texniki amillərin təsirini də öyrənir. 

Belə amillərdən təbii şəraitin (havanın temperaturunun, yağıntının 

miqdarının və s.) kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına təsirini, 

yeraltı sərvətlərin (neft, qaz və s.) coğrafi şəraitinin əmək 

məhsuldarlığına və məhsulun maya dəyərinə təsirini, texniki tərəqinin 

məhsul istehsalının həcminə və əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə 

təsirini və s. göstərmək olar. 
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3.Statistika elminin nəzəri əsasları, əsas kateqoriya və anlayışları 
 

Statistika elminin mühüm anlayış və kateqoriyalarından biri müşahidə 

edilən və ya ölçülən vahidlərin xarakterik xüsusiyyətini, xassəsini 

müəyyənləşdirən əlamətdir. Məsələn, əhali üzrə əhalinin cinsi, yaşı, milli 

tərkibi, təhsil səviyyəsi, doğum, ölüm, təbii artım, kəbin və s. əlamət 

adlanır. Tikinti sənaye müəssisələrinin əlamətlərinə müəssisələrdə əsas 

istehsal fondlarının dəyəri, mənfəət, fəhlələrin sayı və s. daxildir. 

Əlamətlər atributiv (keyfiyyət) və kəmiyyət əlamətlərinə bölünür. 

Mühüm xüsusiyyətlərinə, xassələrinə görə bir-birindən fərqlənən 

əlamətlər atributiv (keyfiyyət) əlamətlər adlanır. Keyfiyyət əlamətinə, 

əhalinin ictimai qruplara, milli tərkibinə görə bölünməsini, müəssisə-lə-

rin mülkiyyət formalarına görə bölünməsini, əməyin xarakterinə görə 

fərqlənən bölgüsünü və s. misal göstərmək olar. Keyfiyyət əlamətləri 

atributiv əlamətlər də adlanır. Fəlsəfi mənada atributiv predmetin əsas 

xassəsi deməkdir. Qarşı-qarşiya duran keyfiyyət əlamətlərinin birinin 

qəbul edilməsi alternativ əlamət adlanır. Alternativ əlamətə əhalinin 

savadlı – savadsız, evli-evsiz olması, istehsal olunmuş məmulatın 

yararlı-yararsız olması və s. misal ola bilər. Alternativ əlamətlər 

bilavasitə kəmiyyətlə ifadə oluna bilirlər. Ayrı-ayrı qiymətlərı 

kəmiyyətcə bir-birindən fərqlənən əlamətlərə kəmiyyət əlamətləri 

deyilir. Buradan aydın olur ki, kəmiyyət əlamətləri rəqəmlə ifadə 

olunur. Məsələn, işləyənlərin əmək haqqı, onların yaşı, iş stajları, 

müəssisələrin əsas fondlarının həcmi, ümumi daxili məhsulun həcmi, 

müəssisələrin mənfəəti və s. kəmiyyət əlamətləri adlanır.  

Əlamətlər mühüm və qeyri-mühüm əlamətlərə ayrılır. Sosial – 

iqtisadi hadisələri bilavasitə xarakterizə edən, onların mahiyyətini, əsas 

məzmununu göstərən əlamətlərə mühüm əlamətlər deyilir. Sosial – 

iqtisadi hadisələrin daxili məzmunu ilə əlaqədar olmayan, onları dolayı 

yolla xarakterizə edən əlamətlərə qeyri- mühüm əlamətlər deyilir. 
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Statistika elminin mühüm anlayış və kateqoriyalarından biri 

statistik məcmudur. Hər hansı bir əlamət üzrə eyni keyfiyyətli sosial – 

iqtisadi hadisələr çoxluğu, çoxluq kütləsi statistik məcmu adlanır. 

Statistik məcmunun mövcudluğu həm məkan, həm də zamanda 

şərtlənməlidir. Belə statistik məcmuya misal göstərmək olar: 

Azərbaycan Respublikasında 2017 il ildə rəsmi qeydə alınmamış 

nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı 22796 nəfər o 

cümlədən, şəhər yerlərində 8167 nəfər, kənd yerlərində 14629 nəfər 

olmuşdur. Statistik məcmunun ayrı-ayrı vahidləri məcmu vahidləri 

adlanır. Məsələn, Azərbaycan Respublikasında 2009-cu il 13-22 aprel 

tarixlərində əhalinin ümumi siyahıyaalınmasına görə əhalinin ümumi 

sayı 8922,447 min nəfər olmuşdur. Bu statistika məcmuyunda əhalinin 

ayrı-ayrı şəxsləri (fərdləri) məcmu vahidi adlanır. Məcmu vahidlərinin 

eyni olması onları statistika məcmusunda ifadə olunmağa imkan verir. 

Bununla bərabər, məcmu vahidləri müəyyən əlamətə görə bir-birindən 

fərqlənirlər. 

Ölçmə üsuluna görə əlamətlər ilkin və ikinci dərəcəliyə bölünür. 

İlkin əlamətlər bütövlükdə məcmu vahidini, yəni mütləq dəyərləri ifadə 

edir. İkinci dərəcəli əlamətlər birbaşa ölçülmür, ancaq hesablanır ( 

maya dəyəri, məhsuldarlıq və.s). İlkin əlamətlər statistik məcmunun 

müşahidəsinin əsasını təşkil edir, ikinci dərəcəli əlamətlər isə 

məlumatların işlənməsi və təhlili prosesində müəyyən edilir və ilkin 

əlamətlərin nisbətini göstərir. 

Zamana münasibətdə an və fasiləli əlamətlər fərqləndirilir. An 

əlamətlər tədqiq olunan obyekti statistik tədqiqat planı ilə müəyyən 

edilmiş müəyyən bir zamanda xarakterizə edir. Fasiləli əlamətlər 

proseslərin nəticələrini xarakterizə edir. 

Məcmu vahidləri onlara xas olan əlamətə görə müxtəlif qiymətlərə 

malik olarsa, buna statistika elminin çox mühüm kateqoriyası olan 

əlamətin variasiyası (dəyişməsi) deyilir. 
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Əlamətin variasiyası təsadüfi səbəblərin təsiri əsasında baş verir. 

Bir qayda olaraq, sosial–iqtisadi hadisələrdə əlamətin variasiyası daha 

geniş miqyasda baş verir. Məsələn, Azərbaycan Respublika-sında 

əhalinin sayına görə şəhərlərin variasiyası bir cox amillərin təsiri al-

tında - tarixi, etnoqrafik, iqtisadi, sosial və bir cox digər amillərin təsiri 

nəticəsində baş verir. Respublikada mövcud olan kəndli təsərrüfatları 

bir-birindən ailə üzvlərinin sayına, işləyənlərin sayına, gəlirlərinin 

həcminə, torpaq sahəsinə, əkin sahəsinə və digər amillərə görə bir-

birindən fərqlənirlər. Əlamətin variasiyasını öyrənmək statistikanın 

mühüm vəzifələrindən biridir. 

Sosial-iqtisadi hadisələrin nəzəri və təcrübəvi tədqiqi əlamətin 

variasiya göstəricilərini hesablamaqla həyata kecirilir. Variasiya 

göstəriciləri statistika məcmuyunun yekcinsliyini xarakterizə etmək 

üçün də istifadə edilir. 

Statistika elminin mühüm kateqoriyası statistika qanunauyğunlu-

ğudur. Statistika qanunauyğunluğu kütləvi, çox götürülmüş məlu-mat-

lar əsasında müəyyən edilə bilər. Qanunauyğunluq dedikdə hadisələrdə 

baş verən təkrar olunmanı və ardıcıl dəyişilməni başa düşmək lazımdır. 

Statistika qanunauyğunluğu məkan və zamanda kütləvi hadisə və 

proseslərin kəmiyyətcə dəyişilməsi deməkdir. Statistika qanunauyğun-

luğu ayrı-ayrı məcmu vahidlərinə xas deyildir. 

Böyük ədədlər qanununa uyğun olaraq statistika qanuna-uyğun-

luğu çox götürülmüş müşahidə məlumatı əsasında orta kəmiyyətdə 

özünü biruzə verir. 

Sosial – iqtisadi hadisələrin qanunauyğunluğunun statistika 

vasitəsilə müəyyənləşdirilməsi fikri hələ XVII əsrin ortalarında siyasi 

hesab məktəbinin görkəmli nümayəndələri olan C.Qraund və 

V.Pettinin London əhalisinin təbii hərəkəti haqqında bülletenin tədqiqi 

zamanı deyilmişdir. Deməli, statistika qanunauyğunluğu kütləvi 

məlumatın təhlili əsasında müəyyənləşdirilə bilər. Onların mahiyyətini 



 

20 

ilk dəfə Belçika statistiki A.Ketle özünün məşhur “Sosial fizikanın 

təcrübəsi“ əsərində tədqiq etmişdir. O, müəyyən etmişdir ki, kütləvi 

sosial – iqtisadi hadisələr, məsələn, doğum, cinayət və s. müəyyən 

qanunauyğunluğa tabedirlər. Bu qanunauyğunluq bir çox amillərin, 

daimi fəaliyyətdə olan səbəblərin və təsadüfi səbəblərin təsiri 

nəticəsində baş verir. Daimi fəaliyyətdə olan səbəblər hadisələrdə baş 

verən dəyişmələrin nizamlı təkrar olmasına, təsadüfi səbəblər isə bu 

nizamda tərəddüdlərin olmasına gətirib çıxarır. Statistika 

qanunauyğunluğu təsadüfi kənarlaşmaları, tərəddüdləri nəzərə 

almayaraq ümumi inkişaf meylini müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

Statistika bununla müəyyən səbəblərə görə cəmiyyətdə baş verən 

təsadüfi kənarlaşmaların nizama salınmasına kömək göstərir. 

Beləliklə, statistika qanunauyğunluğu kütləvi faktların obyektiv 

kəmiyyət qanunauyğunluğudur. O, obyektiv qanunların fəaliyyəti nəti-

cətində baş verir. Statistika qanunauyğunluğu daima həmin hadisəni t-

örədən kompleks şərtlərin qalması haqqında orta kəmiyyətin 

sabitliyinə təminat verir. Çünki, statistika qanunauyğunluğu kütləvi 

statistika müşahidə məlumatı əsasında müəyyənləşdirilə bilər. Bu da 

statistika qanunauyğunluğunun böyük ədədlər qanunu ilə qarşılıqlı 

əlaqədə olmasını göstərir. 

Beynəlxalq əməkdaşlıq qismən Azərbaycan statistika sisteminin 

beynəlxalq metodlara, standartlara və təsnifatlara uyğunlaşdırılması, 

statistik məlumatların mübadiləsi, iqtisadi islahatların idarə edilməsi və 

həyata keçirilməsi üçün zəruri makro və mikro iqtisadi statistik 

məlumatlarla təminatı istiqamətlərində həyata keçirilir.  

Ölkənin bazar iqtisadiyyatına keçməsi ilə əlaqədar olaraq, 

statistikanın qarşısında kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur və bu tədbirlər “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair” Dövlət 

Proqramı ilə müəyyənləşdirilmişdir. Dövlət Proqramına uyğun olaraq, 
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2012-ci ilədək iqtisadi sahələr üzrə makroiqtisadi göstəricilərin və 

onların hesablanması metodologiyasının, beynəlxalq statistika 

standartlarının tələblərinə əsasən statistik müşahidələrin və 

göstəricilərin metodologiya və proqramlarının təkmilləşdirilməsinə, 

iqtisadi-statistik standart təsnifatlar sisteminin inkişaf etdirilməsi və 

beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş təsnifatlara uyğun milli statistika 

təsnifatlarının hazırlanması və ölkə praktikasında tətbiqinə, statistik 

müşahidələrin müasir metodlarının tətbiqi əsasında respondentlərə 

düşən məlumat yükünün minimuma endirilməsinə, dövlət hakimiyyəti 

orqanlarının hazırladığı statistik informasiya resurslarının inteqrasiya 

və uyğunlaşdırılmasına, müasir informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının tətbiqi əsasında rəsmi statistika orqanlarında 

statistik informasiyaların toplanması, işlənməsi, saxlanması və 

yayılması sisteminin yeniləşdirilməsinə, statistik informasiyanın 

istifadəçiləri ilə qarşılıqlı əlaqə sisteminin inkişafına, beynəlxalq əmək-

daşlığın təşkili və genişləndirilməsinə və yerli statistika orqanlarının iş 

şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqətin yetirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur.  

 

4. Statistika bir elm kimi onun əsas sahələri 
 

Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi bütün sahə statistikasının meto-

doloji əsasını, özəyini təşkil edir, sosial hadisələrin statistik tədqiqinin 

ümumi prinsip və üsullarını işləyib hazırlayır və statistikanın ən ümumi 

kateqoriyasıdır. 

İqtisadi statistikanın vəzifəsi xalq təsərrüfatının vəziyyətini, sahə-

lərin qarşılıqlı əlaqəsini, məhsuldar qüvvələrin bölgüsü xüsusiy-

yətlərini, maddi, əmək və maliyyə resurslarının mövcudluğunu əks 

etdirən sintetik göstəricilərin işlənib hazırlanması və təhlilindən 

ibarətdir.  
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Sosial statistika əhalinin həyat tərzini və sosial münasibətlərin 

müxtəlif aspektlərini xarakterizə etmək üçün göstəricilər sistemini 

formalaşdırır. 

Ümumiyyətlə, statistika real məlumatları toplayır və aşağıdakı 

fərqləndirici xüsusiyyətlərə malikdir: birincisi, statistika ictimai 

hadisələrin kəmiyyət tərəfini öyrənir: ölçü, həcm, kəmiyyət və.s.; 

ikincisi, statistika əlamətin keyfiyyət aspektlərini araşdırır. Statistika 

elmi keyfiyyət və kəmiyyət aspektlərini həmişə birgə tədqiq edir. 

Statistika sosial-iqtisadi hadisə və prosesləri müəyyən zaman və 

məkanda tədqiq edir. Öyrənilən ictimai hadisə və proseslər daimi 

dəyişir və inkişaf edir. Tədqiq olunan hadisələrin və proseslərin 

dəyişməsi ilə bağlı kütləvi məlumatların toplanması və işlənilməsi 

statistik müşahidə əsasında aşkar edilir.  

İctimai elmlər öz nəzəri qanunlarını müəyyənləşdirmək və təsdiq-

ləmək üçün statistikadan istifadə edirlər. Statistik tədqiqatların istifad-

əsi, sosiologiya, siyasi elmlər və bir çox digər ictimai elmlərə söykənir. 

Statistikanın nəzəri əsaslarını təsdiq etmək üçün yalnız sosial 

tədqiqatlar lazımdır, lakin onun praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 

statistik məlumatların təhlili olmadan əsas şirkət və ya böyük istehsal 

obyektləri özlərinin iqtisadi və sosial strategiyalarını inkişaf etdirə 

bilməz. Bu məqsədlə, müəssisələrdə həmin sahədə peşəkar təlim 

keçmiş mütəxəssisləri cəlb edən xüsusi analitik şöbələr və xidmətlər 

yaradılır.  

 Kütləvi hadisələrə  hər zaman  müxtəlif amillər təsir göstərir. Bu 

amillərin təsiri əhəmiyyətli və qeyri əhəmiyyətli ola bilər. 

  Bütün məcmuya nisbətən fərdi hadisələr daha çox təsadüfi və 

qeyri təsadüfi amillərin təsirinə məruz qalırlar. Belə təsadüfi amillər, 

məcmuda olan ayrı-ayrı fərdi əlamətlərin artması, eləcə də azalmasına 

təsir edə bilirlər. Məcmunu təmsil edən vahidlərin müşahidəsi əsasında 

hesablanmış yekunlaşdırıcı göstəricilərdə vahidlərin fərdi əlamət 
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səviyyəsi fərqləri qarşılıqlı surətdə aradan qaldırılır. Məhz, bu zaman 

böyük rəqəmlər qanunu özünü biruzə verir. Yəni bu qanunun tələbinə 

görə tədqiqata daha çox vahidlər daxil edilməlidir ki, yekunlaşdırıcı 

statistik göstərici tipik olsun, çünki məhz belə şəraitdə tədqiq edilən 

hər bir vahid təsadüfi amillərin təsirindən azad olur. 

Məcmunun hər bir elementini idarə edən, dinamika qanu-

nauyğunluğundan fərqli olaraq, statistik qanunauyğunluq, çox saylı 

vahidlərin müəyyən vaxt momentinə bütün amillərin təsiri altındakı 

tipik dəyişməsini, yerləşməsini təyin edir. 

 Statistik qanunauyğunluq – məcmu proseslərin obyektiv kəmiyyət 

qanunauyğunluğudur. Bu obyektiv qanunların təsir fəaliyyəti 

nəticəsində baş verir, lakin çoxsaylı statistik müşahidələrin nəticəsində 

müəyyənləşdirilir. 

Cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin inkişafı statistika elminin 

qarşısında yeni-yeni vəzifələr qoymaqla vahid statistika elminin yeni 

sahələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur.Vahid statistika elminin 

aparıcı sahəsi statistikanın ümumi nəzəriyyəsidir. 

Statistika elminin hər bir sahəsinin tədqiqat obyekti vardır və onlar 

müəyyən göstəricilər sisteminin mahiyyətini aydınlaşdırır, onların 

alınma qaydası və metodlarını işləyirlər. Statistika elminin bütün 

sahələrində statistika elminin aparıcı sahəsi olan statistikanın ümumi 

nəzəriyyəsinin hazırladığı prinsip və metodlar tətbiq edilir. 

Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi sosial-iqtisadi hadisələrin rəqəm-

lərlə ifadə olunmasının ən ümumi prinsipləri, qaydaları və qanunları 

haqqında elmdir. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi statistika elminin 

ümumi anlayış və kateqoriyalarını işləyir. 

Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi statistika müşahidəsinin nəzəriy-

yəsinin, statistika materiallarının qruplaşdırılması və yekunlaş-

dırılmasının prinsipləri və aparılma qaydalarını, ümumiləşdirici gös-

təricilərin hesablanması qaydalarını işləyir. 
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Statistikanın ümumi nəzəriyyəsində mütləq, nisbi və orta kəmiyyət 

göstəricilərinin mahiyyəti və müəyyənləşdirilməsi, onların qurulma-

sının elmi metodologiyasını işləyir. O, statistikanın ən mühüm anlayış 

və kateqoriyası olan əlamətin variasiyasını ölçür və təhlil edir, sosial-

iqtisadi hadisələrin və onların əlamətlərinin qarşılıqlı əlaqəsini, əlaqənin 

sıxlığını reqressiya-korrelyasiya metodu ilə təhlilini verir. 

Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi sosial-iqtisadi hadisələrin inkişaf 

qanunauyğunluqlarını öyrənmək məqsədilə dinamika sıralarının qu-

rulma qaydasını və onların təhlili məsələlərini işləyir, hadisələrin mə-

kan və zamanda dəyişilməsini öyrənmək üçün indekslər sisteminin 

qurulması və təhlili prinsiplərini işləyir. Statistikanın ümumi nə-zəriy-

yəsi statistika tədqiqatının ümumi prinsipləri və metodlarının mahiy-

yətini verir. 

Statistika elminin digər sahələri statistikanın ümumi nəzəriyyəsinin 

kateqoriyaları, göstəriciləri və metodlarından istifadə edərək öz 

tədqiqat obyektlərini öyrənirlər. Beləliklə, statistikanın ümumi 

nəzəriyyəsi vahid statistika elminin digər sahələrinin metodoloji əsasını 

təşkil edir. 

Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi statistika müşahidəsinin, 

qruplaşdırılma nəzəriyyəsinin aparılması prinsiplərini, orta kəmiyyətlər, 

indekslər, reqressiya-korrelyasiya təhlili metodlarını, dinamika 

sıralarının tərtibi və təhlili metodlarını işləyirsə, statistika elminin digər 

sahələri özlərinin göstəricilər sistemini tədqiq etmək üçün həmin 

metodlardan istifadə edirlər və müvafiq hesablamanı aparırlar. 

Bütün bunlarla bərabər, statistikanın ümumi nəzəriyyəsi statistika 

elminin tarixini, yəni onun əmələ gəlməsi və inkişafını, ölkədə 

statistika xidmətinin təşkili qaydalarını işləyir və ayrı-ayrı ölkələrdə 

statistikanın təşkili təcrübəsini öyrənir. Beləliklə, statistika elmi 

sistemində statistikanın ümumi nəzəriyyəsi xüsusi yer tutur. 

Statistika elminin mühüm sahələrindən biri də iqtisadi statistikadır. 

İqtisadi statistika iqtisadiyyatın bütün sahələrində baş verən nisbətləri, 
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sahələrin quruluşunu, qarşılıqlı əlaqələrini və təkrar istehsalın 

elementlərini öyrənir. İqtisadi statistika iqtisadi fəaliyyət sahələrində 

göstəricilər sistemini işləyir.  

İqtisadi statistikanın quruluşunda makro-iqtisadi statistika xüsusi 

yer tutur. Makro-iqtisadi statistika ölkənin iqtisadiyyatını kompleks 

öyrənən metodlar işləyir, sahələrarası əlaqələri və s. öyrənir. İqtisadi 

statistikanın tərkibinə müəssisələr statistikası, sənaye statistikası, kənd 

təsərrüfatının statistikası, istehsal sahələrində əmək statistikası, ticarət 

statistikası, tikinti statistikası və digər istehsal sahələrinin statistikası 

daxildir. Sahələr statistikası statistikanın ümumi nəzəriyyəsinin və 

iqtisadi statistikanın metod və kateqoriyalarına istinad edərək öz 

tədqiqat obyektlərini öyrənirlər. 

Statistika elminin üçüncü sahəsi sosial statistikadır. Sosial statis-

tika, birinci növbədə, əhalini, həmçinin əhalinin yaşayış şəraitini, əmək 

prosesində onların münasibətlərini öyrənir. Onun əsas məqsədi in-

sanların sosial şəraitinin müxtəlif tərəflərini və həyat tərzlərini komp-

leks öyrənməkdir. 

Sosial statistikanın tərkibinə əhali statistikası, əhalinin həyat 

səviyyəsi, mədəniyyət statistikası, ictimai fikir, siyasi, mənəviyyat və 

digər sahələr statistikası daxildir. Bunların hər biri öz tədqiqat 

obyektləri sahəsində göstəricilər sistemini işləyir və öyrənirlər. 

Bunlardan başqa sahələr statistikasına səhiyyə statistikası, əsaslı 

tikinti, qiymətlərin əmələ gəlməsi, nəqliyyat statistikası və s. daxildir.  

Sahələr statistikası müvafiq sahələrdə sosial-iqtisadi hadisələrin 

kəmiyyət tərəflərini keyfiyyət tərəfləri ilə qarşılıqlı əlaqədə və onların 

inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənir. 

Statistika elminin bütün sahələri qarşılıqlı əlaqədədirlər və burada 

üstünlük statistikanın ümumi nəzəriyyəsinə verilir. Çünki statistikanın 

ümumi nəzəriyyəsi statistika elminin digər sahələrinin metodoloji 

əsasını təşkil edir. 
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5. Azərbaycan Respublikasında statistikanın inkişaf mərhələləri. 
 

Azərbaycan ərazisində statistikanın müntəzəm təşkilinə Şamaxı 

(1846-cı ildən 1859-cu ilədək), Bakı (1859-cu il) və Gəncə (1867-ci 

il) quberniyalarının yaradılmasından sonra onların tərkibində Statistika 

Komitələrinin fəaliyyəti ilə başlanılmışdır.  

Həmin dövrdən başlayaraq 1917-ci ilədək tərtib edilən, özündə 

20-27 statistik cədvəli birləşdirən quberniyaların illik hesabatları 

statistik xarakterli çoxsaylı məlumatları - əhalinin, mal-qaranın, fəhlə-

lərin, yarmarkaların, fabrik və zavodların sayını, əkin və məhsulları, 

yarmarka dövriyyələrini, əsas malların ticarət qiymətlərini, hərbçilərin 

sayını və bir çox başqa məlumatları əhatə edirdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq mövcudluğu 

dövründə (1918-1920) ölkə ərazisində statistik məsələlərə rəhbərlik 

edən vahid orqanın yaradılmasına tam nail olunmasa da, ayrı-ayrı 

nazirliklərin tərkibində statistika ilə bağlı müəyyən qurumlar yara-

dılmışdır. Bu qurumlar 15 noyabr 1918-ci il tarixindən Dövlət Əmlakı 

və Əkinçilik Nazirliyinin tərkibində Statistika şöbəsi və 1919-cu il iyul 

ayından isə Əkinçilik Nazirliyinin Torpaq Fondu şöbəsində Statistika 

bürosu kimi fəaliyyətdə olmuşdur. 

1920-ci il iyulun 8-də Nəriman Nərimanovun imzası ilə 

Azərbaycan İnqilab Komitəsi tərəfindən statistiklərin müvəqqəti 

kollegiyası haqqında əsasnamə təsdiq edilmişdir. 

1924-cü ildən Azərbaycan ərazisində yerli statistika orqanlarının 

yaradılmasına başlanmış və sonrakı illərdə bütövlükdə yerlərdə 

statistika orqanlarının yaradılması həyata keçirilmişdir. 

1928-ci il sentyabrın 28-də Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə 

Komitəsi və Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Şurası Azərbaycan 

SSR Mərkəzi Statistika İdarəsi haqqında yeni əsasnamə təsdiq edir. 

1948-ci ilin avqustunda respublika Mərkəzi Statistika İdarəsi 

Dövlət Plan Komissiyasından ayrılaraq, SSRİ Nazirlər Soveti yanında 
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Mərkəzi Statistika İdarəsinə tabe olur. Bu, statistika orqanlarının 

işinin yaxşılaşdırılması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. 

1987-ci ildə Azərbaycan SSR Mərkəzi Statistika İdarəsi 

Azərbaycan SSR Dövlət Statistika Komitəsinə çevrilir və Azərbaycan 

SSR Nazirlər Kabinetinin 30 mart 1988-ci il tarixli qərarı ilə Azərbaycan 

SSR Dövlət Statistika Komitəsi haqqında əsasnamə təsdiq edilir. 

Müasir mərhələdə statistikanın əsas vəzifəsi Azərbaycan 

Respublikasında sosial-iqtisadi hadisələri hərtərəfli əsaslandırmaqdan 

ibarətdir. Bazar münasibətləri şəraitində sosial-iqtisadi hadisələrin 

dərk edilməsində statistikanın əhəmiyyəti daha da artmışdır. Belə 

şəraitdə regional və ölkə səviyyəsində idarəetmə orqanların informasi-

yaya olan tılabatlarını təmin etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edərək 

istifadəçilərin tələblərini təmin edən yeni göstəricilər sisteminin 

yaradılmasını zəruri etdi. Bütün bunlar beynəlxalq uçot və statistikanın 

təcrübəsində qəbul edilmiş və bazarın tələblərini ödəyə bilən Milli 

Hesablar Sisteminə (MHS) keçidi zərurətə çevirdi.  

1994-cü il Azərbaycan statistikasının tarixində xüsusi il olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ulu Öndər Heydər Əliyev 

tərəfindən 18 fevral 1994-cü ildə "Statistika haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu imzalanmışdır. Qanunda Avropa İqtisadi 

Komissiyasının 1992-ci il aprelin 15-də Cenevrədə keçirilən 47-ci 

sessiyasının qərarı ilə təsdiq edilmiş "Avropa İqtisadi Komissiyası 

regionunda rəsmi statistikanın əsas prinsipləri"nin bütün tələbləri nəzərə 

alınaraq, Azərbaycan Respublikasında təsərrüfatçılıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan subyektlərin Dövlət reyestrinin və beynəlxalq təsnifatlarla uzlaş-

dırılmış milli təsnifatların yaradılması, ölkə ərazisində dövlət statistika 

müşahidələrinin keçirilməsi, statistik sirr, dövlət statistika orqanları 

işçilərinin sosial müdafiəsi və s. xüsusi maddələr qeyd edilmişdir. 

Hazırda Dövlət Statistika Komitəsi sistemi aparatdan, Naxçıvan MR 

Dövlət Statistika Komitəsindən, Bakı Şəhər Statistika İdarəsindən, 83 
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rayon (şəhər) statistika idarəsindən (şöbəsindən) və Dövlət Statistika 

Komitəsinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumdan – Elmi-

Tədqiqat və Statistik Innovasiyalar Mərkəzindən ibarətdir. 

Müstəqillik dövrü ərzində Azərbaycanda rəsmi statistikanın 

təkmilləşdirilməsi, bu sahədə islahatların başa çatdırılması və 

beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, cəmiyyətin daha geniş 

məlumatlandırılması və statistikanın dövlətin iqtisadi siyasətinə uyğun 

daha da inkişaf etdirilməsi, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 

informasiya təminatının yaxşılaşdırılması, statistik göstəricilər 

sisteminin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması, iqtisadiyyatın 

dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını səciyyələndirən yeni statistik 

məlumatların əldə edilməsi və onun beynəlxalq statistika standartları 

səviyyəsinə yüksəldilməsi diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu məqsədlə, 

Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən statistika sahəsində islahatların 

aparılması və onun təkmilləşdirilməsi haqqında beşillik dövlət 

proqramları işlənib hazırlanmış və həyata keçirilmişdir. Bu illər ərzində 

5 Dövlət Proqramı (1993-1997, 1998-2002, 2003-2007, 2008-2012-

ci, 2013-2017-ci illəri əhatə edən) yerinə yetirilmiş, sonuncu, “2018–

2025-ci illəri əhatə edən Proqram Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 14 fevral 2018-ci il Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş və onun yerinə yetirilməsinə başlanmışdır. 

  “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi 

Statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramının məqsədi Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş milli iqtisadiyyat perspektivi və iqtisadiy-

yatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrində qarşıya qoyulmuş 

hədəf və prioritetlərə çatma vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün in-

formasiya təminatının təkmilləşdirilməsini, inzibati məlumat mənbə-

lərindən istifadənin genişləndirilməsini və milli statistika sistemində 



 

29 

aparılan islahatların daha da sürətləndirilməsini təmin etməkdən 

ibarətdir.  

IIII    FFƏƏSSİİLL.. 

STATİSTİK MÜŞAHİDƏ 
 

1. Statistik müşahidənin konsepsiyası, onun həyata keçirilməsi 

mərhələləri 
 

İstənilən iqtisadi və ya sosial prosesin hərtərəfli tədqiqi onun 

kəmiyyət tərəfinin ölçülməsini və keyfiyyət mahiyyətini xarakterizə 

etməyi nəzərdə tutur. Sosial-iqtisadi hadisə və prosesləri öyrənmək 

üçün statistik metodlardan istifadəyə başlamazdan əvvəl, tədqiqat 

obyektini tam və etibarlı şəkildə təsvir edən geniş məlumat bazası 

olmalıdır.  

Sosial - iqtisadi hadisələrin kəmiyyət tərəflərinin statistik tədqiqi 

aşağıdakı ardıcıl üç mərhələdən ibarətdir: 

1) Statistika müşahidəsi; 

2) Müşahidə materiallarının yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması; 

3) Yekunlaşdırılmış materialların təhlilidir. 

Həyatda baş verən kütləvi hadisə və proseslər haqqında ilkin 

məlumatın toplanılması üzrə elmi əsasda təşkil edilmiş və aparılmış işə 

statistika müşahidəsi deyilir. Deməli, statistika müşahidəsi kütləvi 

məlumat əldə edilməsində ilk mərhələ  olub, sosial-iqtisadi hadisələrin 

tədqiqində çox mühüm yer tutur. Məhz bu mərhələdə, buraxılan xəta 

sonrakı tədqiqat mərhələlərinə mənfi təsir etməyə bilməz. Ona görə də 

hər bir statistika tədqiqatının nəticəsi öyrənilən sosial-iqtisadi hadisələr 

haqqında toplanılan məlumatın tamlığından, düzgün olmasından və 

vaxtında uçota alınmasından asılıdır. Bu da statistika müşahidəsinin 

elmi əsasda təşkil olunmasından və müntəzəm qaydada aparılmasından 

asılıdır. 
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Statistik müşahidə prosesinin müntəzəm olması, statistik məlu-

matların toplanması və təşkili, keyfiyyəti və etibarlılığını yoxlamaq və 

yekun materialların təqdim edilməsi ilə bağlı məsələləri əhatə edən 

xüsusi hazırlanmış plana əsasən həyata keçirilir. Statistik müşahidənin 

kütləvi xarakteri, tədqiq olunan hadisə və ya prosesin təzahürü 

hallarının tam əhatə olunması ilə təmin olunur, yəni statistik müşahidə 

prosesində tədqiq edilmiş məcmunun fərdi vahidləri deyil, məcmunun 

bütün vahidlərinin kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətləri 

müəyyənləşdirilir və qeyd olunur. 

 

2. Statistik müşahidənin növləri və metodları 
 

Statistikanın ümumi nəzəriyyəsinin vəzifəsi statistik müşahidənin 

formalarını, növlərini və metodlarını müəyyən etməkdir. Bununla ya-

naşı, müşahidə üsullarının harada, nə vaxt və hansı metodlarla tətbiq 

ediləcəyi barədə qərar qəbul edir. Beləliklə, statistik müşahidələr ix-

tisaslı işçi heyətinin cəlb edilməsini, onun təşkilini, planlaşdı-rmasını, 

hazırlanmasını və həyata keçirilməsini hərtərəfli düşünməyi tələb edən 

əziyyətli və mürərəkkəb bir işdir. 

Statistik müşahidələr aşağıdakı qruplara bölünə bilər: 

• məcmu vahidlərinin əhatə dairəsinə görə; 

• faktların qeydiyyatına görə. 

Məcmu vahidlərinin əhatə dairəsinə görə statistik müşahidələr iki 

növə bölünür: ümumi və qeyri-ümumi. Ümumi (tam) müşahidədə 

tədqiq olunmuş məcmunun bütün vahidləri  əhatə olunur. Ümumi 

müşahidə tədqiq olunan hadisə və proseslər barədə məlumatların 

bütövlüyünü təmin edir. Bu cür müşahidə əmək və maddi ehtiyatların 

izafi xərcləməsidir, çünki lazımi məlumatların bütün həcmini toplamaq 

və işləmək üçün xeyli vaxt tələb olunur. Bir çox hallarda müşahidə 

olunan məcmunun olduqca böyük olduğu və ya məlumat əldə etməsi 
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mümkün olmadığı halda ümumi müşahidə mümkün deyildir, məsələn, 

sorğu edilən məcmu vahidləri çox olduqda məcmunun bütün 

bölmələri haqqında məlumat əldə etmək mümkün deyildir. Buna görə 

də onların qeyri-ümumi müşahidələrin aparılması daha əlverişlidir. 

Qeyri-ümumi müşahidədə tədqiq olunacaq məcmunun yalnız bir 

hissəsi əhatə olunur, məcmunun hansı hissəsinin müşahidəsinin 

aparılacağını əvvəlcədən müəyyənləşdirmək vacibdir və nümunə üçün 

əsas kimi hansı meyarlar istifadə edilməsi məsələləri müəyyənləş-

dirilməlidir. Qeyri-ümumi müşahidənin aparılmasının üstünlüyü qısa 

müddətdə həyata keçirilməsi, az əmək və material xərcləri ilə 

əlaqələndirilir, məlumatlar operativ əldə olunur. Qeyri-ümumi müşahi-

dələrin bir neçə növü var: seçmə müşahidə, əsas kütlədən seçmə, 

monoqrafik. 

Seçmə müşahidə, təsadüfi seçmə üsulu ilə seçilmiş, elmi 

prinsiplərlə araşdırılmış məcmunun bir hissəsinin müşahidəsidir. 

Düzgün təşkili ilə seçmə müşahidə bütün məcmuya  müəyyən bir 

ehtimalla tətbiq oluna biləcək kifayət qədər dəqiq nəticələr verir. 

Seçmə müşahidə yalnız tədqiq edilmiş məcmu qrupları deyil, həm də 

əlamətlərin qeyd edildiyi vaxtın seçilməsindən ibarətdirsə, bu 

müşahidə an moment metodu adlanır. 

Əsas kütlədən seçmə müşahidəsi məcmu vahidlərinin tədqiq 

edilmiş xüsusiyyətlərinin əhəmiyyəti ilə bağlı olan ən əhəmiyyətli 

müşahidəni əhatə edir. Bu müşahidə ilə məcmunun ən böyük 

vahidləri nəzərə alınır və bu işin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətləri qeyd 

olunur. Məsələn, böyük kredit təşkilatlarının 15-20% -i araşdırılır və 

onların investisiya portfelinin məzmunu qeydə alınır. 

Monoqrafiya müşahidəsi üçün məcmunun yalnız fərdi vahid-

lərinin əhatəli və dərin öyrənilməsi, hər hansı bir xüsusiyyətə malikdir 

və ya yeni bir hadisə və prosesləri təmsil edir. Bu müşahidənin 

məqsədi  hadisə və proseslərin inkişafında mövcud olan və ya mey-
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dana çıxan tendensiyaları müəyyən etməkdir. Məcmunun fərdi vahid-

lərinin monoqrafik tədqiqatında daha detallı olmayan müşahidələrdə 

aşkarlanmayan çox əhəmiyyətli əlaqələri və nisbətləri düzəltməyə 

imkan verən ətraflı araşdırma aparılır. Statistik-monoqrafiya 

müşahidəsi tibbdə, ailənin büdcəsi və s. sorğularda istifadə olunur. 

Monoqrafiya müşahidəsinin ümumi  və qeyri-ümumi müşahidələrlə 

yaxından əlaqəli olduğunu qeyd etmək vacibdir. Əvvəla, məcmu va-

hidlərinin qeyri-ümumi və monoqrafik müşahidə edilməsində meyar-

ların seçilməsi üçün kütləvi tədqiqatların məlumatları lazımdır. İkin-

cisi, monoqrafiya müşahidəsi öyrənilən obyektin əsas xüsusiyyətlərini 

müəyyənləşdirməyə, öyrənilmiş məcmunun strukturunu aydınlaş-

dırmağa imkan verir. Alınmış son nəticə yeni bir kütləvi sorğunun təş-

kili üçün əsas ola bilər.  

Statistika müşahidəsi faktların qeydə alınmasına görə fasiləsiz və 

yaxud cari, dövri və birdəfəlik müşahidə növlərinə ayrılır. 

Sosial-iqtisadi hadisələrin vəzityyətində baş verən dəyişikliklər 

başvermə anında qeydə alınarsa, belə müşahidə cari müşahidə adlanır. 

Məsələn, ölüm, doğum, nikah vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qey-

diyyatı (VVAQ) daimi olaraq həyata keçirilir. Cari müşahidədə fakt-

ların baş vermə anı ilə onun qeydə alınma vaxtı arasında çox fərq əmə-

lə gəlməsinə yol vermək olmaz. Belə müşahidə hər hansı hadisənin 

dinamikasını öyrənmək məqsədilə aparılır. 

Müəyyən dövrdən  bir, vaxtaşırı aparılan müşahidəyə dövrü mü-

şahidə deyilir. Dövrü müşahidələr, bir qayda olaraq, bənzər bir proq-

ram və vasitədir ki, belə tədqiqatların nəticələri müqayisə edilə bilər. 

Dövrü müşahidəyə kifayət qədər uzun müddət ərzində həyata keçirilən 

əhalinin siyahıya alınması və aylıq, üç aylıq(rüblük), yarımillik, illik və 

s. olan statistik müşahidələrin bütün formalarını misal göstərmək  olar. 

Statistika məlumatına ehtiyac əmələ gəldikdə aparılan müşahidəyə 

birdəfəlik müşahidə deyilir. Birdəfəlik müşahidələr, faktların onların 
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meydana gəlməsi ilə deyil, müəyyən bir anda və ya bir müddət ərzində 

olmaları ilə izah edilir.  Birdəfəlik statistika müşahidəsinə misal olraq 

müxtəlif dövrlərdə aparılan əsas fondların uçota  alınmasını, cins mal-

qaranın, tənəklərin, tut ağaclarının, məktəblərin, ticarət şəbəkələrinin 

və s. uçota alınmasını göstərmək olar. 

Statistika məlumatları müxtəlif üsullarla toplanıla bilər. Statistika 

müşahidəsinin mühüm üsullarına aşağıadkılar daxildir: bilavasitə 

müşahidə, sənəd üsulu və sorğu. Sosial- iqtisadi  hadisənin xüsusiy-

yətindən asılı olaraq məlumat toplanılmasında bu və ya digər müşahidə 

üsulundan istifadə edilir. 

Bilavasitə müşahidə üsulunda qeydiyyatçıların şəxsən sosial-

iqtisadi hadisəni sayması, ölçməsi və çəkməsi əsasında faktları müəy-

yənləşdirir və statistika sənədlərində qeydiyyat aparırlar. Bilavasitə 

müşahidə üsuluna misal olaraq, mal-qaranın ümumi siyahıya alın-

masından sonra düzəliş vermək üçün aparılan nəzarət gəzintisini, 

meyvə ağaclarının, vaqonların və s. üçota alınmasını və s. göstərmək 

olar. Müşahidənin bu üsulla aparılmasında xüsusi təlimatlandırılmış, 

hazırlıqlı kadrlar iştirak etdikləırinə görə alınan məlumat dəqiq və 

dolğun olur. 

Sənəd üsulu ilə aparılan statistika müşahidəsində informasiya 

mənbəyi kimi ayrı-ayrı uçot sənədlərində verilən məlumatdan istifadə 

edilir. Müəssisə, idarə və təşkilatların verdikləri statistika hesabatları 

ilk uçot sənədləri əsasında tərtib edilir. İlk uçot sənədləri lazımi 

səviyyədə aparılarsa, sənəd üsulu ilə sosial-iqtisadi hadisələr haqqında 

dəqiq məlumat əldə etmək mümkündür.  

Statistika müşahidəsinin aparılmasında sorğu üsululundan da 

geniş sürətdə istifadə edilir. Sorğu üsulu ilə statistika müşahidəsində 

lazımi məlumat soruşulan şəxsin verdiyi cavabın qeydə alınması əsa-

sında toplanılır. Əhalinin siyahıyaalınmasında sorğu üsulu tətbiq edilir, 

yəni siyahıyaalınma vərəqəsində qoyulmuş suallara cavab soru-
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şulanların cavabı əsasında qeydiyyat aparılır. Sorğu üsulu ekspedisiya 

(şifahi sorğu), özünüqeydəalma, müxbir və anket müşahidə üsullarına 

ayrılır. 

Ekspedisiya və ya şifahi sorğu üsulunda xüsusi hazırlanmış 

qeydiyyatçılar statistika formulyarlarında qoyulmuş suallara cavabı 

soruşulan şəxsin şifahi ifadəsi əsasında qeydə alırlar. Bu üsulla əhali 

haqqında daha dəqiq məlumat əldə etmək mümkündür, çünki 

müşahidə xüsusi təlimat  keçmiş kadrlar, qeydiyyatçılar tərəfindən 

həyata keçirilir. 2019– cu il əhalinin siyahıya alınması ekspedisiya 

üsulu ilə aparılmışdır . 

Özünüqeydəalma müşahidə üsulunda statistika sənədlərində 

qoyulmuş suallara cavab soruşulan şəxslərin özü tərəfindən yazılır. 

Burada qeydiyyatçıların vəzifəsi statistika formulyarların soruşulan 

şəxslərə paylamaqdan və onları təlimatlandırmaqdan və müəyyən 

vaxtdan sonra, həmin formulyarları toplayıb statistika orqanlarına ver-

məkdən ibarətdir. 1970, 1979 və 1989 -–cu illərdə əhalinin siyahıya 

alınmasında bəzi suallara cavab özünüqeydəalma müşahidəsilə həyata 

keçirilmişdir. Özünüqeydəalma üsulunun əsas nöqsanı proqramda 

qoyulmuş suallara verilən cavabların müxtəlif olmasıdır. Belə nöqsanlara 

yol verməmək üçün qeydiyyatçılar nəzarəti  güçləndirməlidirlər. 

Müxbir üsulu ilə müşahidənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

müşahidə aparan orqan statistika formulyarlarını yerlərdəki könüllü 

müxbirlərə göndərir. Müxbirlər statistika formulyarlarında qoyulmuş 

suallara cabab yazaraq, onları müşahidə aparan orqana qaytarırlar. Bu 

üsulla müşahidənin aparılması xeyli az vəsait tələb edir, lakin alınan 

statistika materiallarının keyfiyyəti tələb olunan səviyyədə olmur, 

çünki alınan cavabların düzgünlüyünü yerlərdə bilavasitə yoxlamaq 

mümküm olmur. Bu üsulla suallara verilən cavablarıın müxtəlifliyi 

daha kəskin surətdə özünü büruzə verir. 
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Müasir dövrdə anket üsülu ilə müşahidədən də tez-tez istifadə 

edilir.  Anket müşahidə üsulunda qoyulmuş suallar dövri mətbuatda 

nəşr olunur, ya da ayrı-ayrı şəxslərə göndərilir. Həmin suallara 

cavabların verilməsi könüllülük prinsipinə istinad edir. Ona görə də 

anketdə qoyulmuş sualların hamısına cavab alınmır: Belə bir müşahidə 

üsülu çox tez-tez ayrı-ayrı sosial-iqtisadi hadisələr haqqında ictimai 

fikirləri öyrənmək işində istifadə edilir. Hadisələr haqqında çox dəqiq 

məlumat tələb olunmasında belə müşahidə üsulundan istifadə etmək 

məqsədəuyğun deyildir. 

Sorğu anketində respondentlər sorğuları, könüllü və gizli şəkildə 

doldururlar. İnformasiya əldə etmək üçün bu metod etibarlı deyil, 

nəticələr yüksək dəqiqlik tələb olunmayan tədqiqatlarda istifadə 

olunur. Hadisələr haqqında çox dəqiq məlumat tələb olunmasında belə 

müşahidə üsulundan istifadə etmək məqsədəuyğun deyildir. 

Statistika nəzəriyyəsində statistik müşahidənin növləri və metod-

larından əlavə, statistik müşahidələrin forması da nəzərdən keçirilir: 

hesabat, xüsusi təşkil edilmiş statistik müşahidələr, registr (qeydlər). 

Statistik hesabat statistika müşahidəsinin əsas formasıdır. Sta-

tistika orqanlarına müəssisələr və təşkilatlar tərəfindən təqdim olun-

muş xüsusi sənədlər şəklində araşdırılan hadisələr barədə müəyyən bir 

müddətdə və müəyyən forma ilə məlumat verilir. Statistik hesabat 

formaları, statistik məlumatların toplanması və işlənməsi metodları, 

rəsmi statistika standartlarıdır və ictimaiyyətlə əlaqələrin bütün 

sahələri üçün məcburidir. Statistik hesabatlar ixtisaslaşmış və tipikdir. 

Tipik hesabat göstəricilərinin tərkibi bütün müəssisələr və təşkilatlar 

üçün eynidır, ixtisaslaşdırılmış hesabat göstəricilərinin tərkibi isə 

iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sektorlarının xüsusiyyətlərinə və fəaliyyətlərinə 

görə fərqlənir. Təqdimat baxımından statistik məlumatlar gündəlik, 

həftəlik, on gündəlik, iki həftəlik, aylıq, üç aylıq, yarımillik və illik ola 
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bilər. Statistik hesabat telefonla, rabitə kanallarına elektron poçt 

vasitəsi ilə göndərilə bilər və cavabdeh şəxslər tərəfindən imzalanır. 

Xüsusi təşkil edilmiş statistik müşahidələr statistika orqanları tərə-

findən təşkil edilən və ya hesabatla əhatə olunmayan hadisələri öyrən-

mək üçün və ya məlumatların dərin öyrənilməsi, yoxlanılması və aydın-

laşdırılması üçün təşkil edilən məlumatların toplusudur. Müxtəlif sayımlar, 

bir dəfə araşdırmalar xüsusi təşkil edilmiş statistik müşahidələrdir. 

Registr məcmunun ayrı-ayrı vahidlərinin vəziyyətinin fasiləsiz şə-

kildə qeydə alındığı müşahidə formasıdır. Registrdə hər bir müşahidə vahidi 

bir sıra göstəricilərlə xarakterizə olunur. Bütün göstəricilər müşahidə vahidi 

registrdə saxlanılana qədər saxlanılır. Bəzi göstəricilər hər zaman dəyişməz 

qalır, bəziləri isə müəyyən dövrdən sonra dəyişə bilər.  

Statistikanın  təcrübəsində əhalinin və müəssisələrin registrləri bir-

birindən fərqləndirilir. Əhalinin  registrində  ölkənin adbaad  və mün-

təzəm yeniləşdirilən siyahısı verilir. Burada müşahidənin proqramı 

ümumi əlamətlər üzrə məhdudlaşır. Belə əlamətlərə şəxsin cinsini, 

doğulduğu tarixi və yeri, evləndiyi tarixi misal göstərmək olar. Bu cür 

əlamətlər bütün müşahidə dövründə dəyişilməz qalır, kəbinin vəziyyəti 

isə dəyişilən əlamətdir. Registrdə, bir qayda olaraq, ancaq o dəyişilən 

əlamətlər mühafizə olunur ki, onların dəyişilməsi  sənədləşdirılmiş 

olsun. 

Hər bir anadan olmuş və xaricdən gəlmişlər haqqında məlumat 

registrdə qeydə alınır. Ölənlər və yaxud daimi yaşayış yerindən xaricə 

getmiş şəxslər registrdən çıxarılır. Əhalinin registri ölkənin ayrı-ayrı 

bölgələri üzrə aparılır. Yaşayış yeri dəyişəndə müşahidə vahidi üzrə 

məlumat müvafiq ərazinin registrinə verilir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

əhalinin registrində, digər registrlər məcmu vahidinin əhəmiyyətli  his-

səsinin müşahidə ilə əhatə olunmasına baxmayaraq, əlamətlərin məh-

dud sayı üzrə məlumat toplanılır. Ona  görə  registr aparılmasına  bax-
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mayaraq xüsusi təşkil edilmiş statistika müşahidəsinin aparılmasını, o 

cümlədən əhalinin siyahıyaalınmasının aparılmasını tələb edir. 

Müəssisələrin registri iqtisadi fəaliyyətin bütün növlərini özündə 

əhatə edir və müəyyən dövr ərzində yaxud vaxt anında müşahidə obyek-

tinin hər bir vahidi üzrə əsas əlamətlərin qiymətləri ifadə olunur. Müəs-

sisələrin registrində müəssisənin təşkil olunduğu vaxt, onun adı və ünvanı, 

telefonu, təşkilati-hüquqi forması haqqında, quruluşu, iqtisadi fəaliyyət 

növü, məşğul olanların sayı və s. haqqında məlumat verilir. 

 

3. Statistik müşahidənin proqram və metodik məsələləri 
 

Statistik müşahidənin hazırlanmasında həll edilməli olan ən vacib 

məsələlərdən biri də müşahidənin məqsədini, obyektini və vahidini 

müəyyən etməkdir. 

Faktiki olaraq hər hansı bir statistik müşahidənin məqsədi 

amillərin qarşılıqlı əlaqələrini aşkar etmək, sosial-iqtisadi hadisə və 

proseslərin ölçüsünü və onun inkişaf modellərini qiymətləndirmək 

üçün etibarlı məlumat əldə etməkdir. Müşahidə vəzifələrinə əsasən 

onun proqramı və təşkilatı formaları müəyyənləşdirilir. Müşahidənin 

məqsədi müşahidə obyektini təyin etmək, yəni müşahidə edilməli olanı 

müəyyən etməkdir. 

Müşahidə obyekti araşdırılacaq ictimai hadisələrin və ya 

proseslərin bir hissəsidir. Müşahidə obyekti bir sıra müəssisələr 

(kredit, təhsil, və s.), əhali, fiziki obyektlər (bina, nəqliyyat, avadanlıq) 

ola bilər. Müşahidə obyektinin tədqiqi zamanı öyrənilən məcmunun 

sərhədlərini dəqiq müəyyənləşdirmək vacibdir. Bunu etmək üçün, 

obyektin məcmuya daxil olub-olmamasını müəyyən edən əsas 

xüsusiyyətləri dəqiq şəkildə müəyyən etmək lazımdır. Məsələn, müasir 

avadanlıqla təchiz edilmiş tibb müəssisələrinin sorğusunu aparmazdan 

əvvəl, araşdırılacaq klinikaların kateqoriyasını və ərazi mənsubiyyətini 
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müəyyənləşdirmək lazımdır. Müşahidə obyektini ayrı-ayrı 

elementlərdən və müşahidə vahidlərindən ibarətdir. 

Müşahidə vahidi məlumat mənbəyi olan müşahidə obyektinin tər-

kib hissəsidir, yəni müşahidə vahidi qeydə alınacaq əlamətlərin daşı-

yıcısıdır. Statistik müşahidənin xüsusi tapşırıqlarından asılı olaraq, mü-

şahidə vahidi ev və ya şəxs ola bilər. Müşahidə obyektləri statistika 

orqanlarına statistik hesabat təqdim etdikdə hesabat vahidləri adlanır. 

Məcmu vahidi müşahidə obyektinin tərkib elementidir və bu 

məlumatlardan müşahidə vahidi haqqında məlumat alınır, yəni, məcmu 

vahidi hesabın əsasını təşkil edir və müşahidə prosesi zamanı qey-

diyyatdan keçməli olan xüsusiyyətlərə malik olan müşahidə obyektinin 

tərkib hissəsidir. Məsələn, meşə ağaclarının siyahıya alınmasında ayrı-

ayrı ağaclar müşahidə vahidi meşəlik özü isə müşahidə obyekti kimi 

çıxış edir.  

İctimai həyatda hər bir hadisə və ya proseslər bir çox əlamətə 

malik olur, ancaq bütün bunlar haqqında məlumat əldə etmək qeyri-

mümkündür və ya əlamətlərin hamısına tədqiqat üçün eytiyac olmur, 

buna görə də müşahidə hazırlığında müşahidənin məqsəd və vəzifələri-

nə uyğun olaraq hansı əlamətlərin qeydiyyata alınacağını müəyyən 

etmək üçün müşahidənin proqramını hazırlamaq lazımdır.  

Statistik müşahidə proqramı bir sıra məsələləri həll edir  ki, bu da 

öz növbəsində müşahidə prosesində statistik məlumatları əks  

etdirməlidir. Müşahidə proqramının inkişafı çox mühüm və vacib bir 

vəzifədir və müşahidə prosesinin necə həyata keçiriləcəyinə bağlıdır.  
 
 

 
 

 
 

 

4. Statistik müşahidənin təşkili, hazırlanması və aparılması 

məsələləri 
 

Statistik müşahidənin müvəffəqiyyətli hazırlanması və aparılması 

üçün təşkilati dəstək məsələləri həll edilməlidir.  
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Statistika müşahidəsinin təşkilat planı müşahidənin lazımi səviy-

yədə aparılmasını təmin edən tədbirlər sisteminin həyata keçirilməsini 

nəzərdə tutur. Müşahidənin təşkilat planı mühüm sənəd olmaqla, onun 

təşkili və aparılmasının mühüm məsələlərini özündə əks etdirir.  

Statistik müşahidə sistematik olaraq, elmi prinsiplər əsasda təşkil 

edilmiş, sosial və iqtisadi həyatın müxtəlif hadisələrinə dair ilkin 

məlumatların toplanması prosesi olan statistik tədqiqatın ilkin 

mərhələsidir. Statistik müşahidə statistik məlumatların toplanması və 

təşkili, keyfiyyəti və etibarlılığını yoxlamaq və yekun materialların 

təqdim edilməsi ilə bağlı məsələləri əhatə edən xüsusi hazırlanmış 

plana əsasən həyata keçirilir. Statistik müşahidə kütləvi mahiyyəti 

öyrənilən bir hadisə və ya prosesin təzahürüdür, yəni statistika 

müşahidəsi zamanı tədqiq edilmiş məcmunun vahid bir hissəsinin 

kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətləri ölçülür, qeyd olunur və bütün 

məcmunun tam əhatə olunması təmin edilir.  

Statistik müşahidənin hazırlanması prosesi müşahidə məqsədi və 

obyektini, qeydə alınacaq əlamətlərin tərkibini, müşahidə vahidinin 

seçilməsini müəyyənləşdirir. Məlumatların toplanması üçün sənəd 

formalarını hazırlamaq və onları əldə etmək üçün vasitələri və üsulları 

seçmək lazımdır. 

Müşahidənin təşkilat planında müşahidənin obyekti, məqsəd və 

vəzifələri; müşahidəni aparacaq təşkilatın adı, müşahidənin aparılması 

vaxtı və müddəti, hazırlıq işləri, müşahidəni aparmaq üçün kadrların 

seçilməsi və öyrədilməsi, müşahidənin aparılması qaydası, statistika 

materiallarının təhvil verilməsi qaydası, ilkin və son yekunların 

çıxarılması və s. ətraflı xarakterizə olunur.  

Statistika elmi təcrübəni ümumiləşdirərək müşahidənin bir sıra 

ümumi prinsiplərini işləyib hazırlamışdır. Belə ki, müqayisəli məlumat əldə 

etmək üçün müşahidəni eyni vaxtda, eyni proqram əsasında və ölkənin 

bütün ərazisini əhatə etməklə aparılması məqsədəuyğun hesab edilir. 
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Təşkilat planının vacib elementi müşahidə orqanının göstərici-

sidir. Müşahidə aparılmasına kömək etmək üçün çağırılan təşkilatlar 

daxilində daxili işlər orqanları, vergi yoxlamaları, ictimai təşkilatlar, 

fərdlər, könüllülər və sair daxil ola bilər. 

Statistika müşahidəsinin aparılmasında müşahidənin yerinin və 

vaxtının müəyyən edilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Müşahidənin 

yerinin seçilməsi əsasən müşahidənin məqsədindən asılı olaraq  həyata 

keçirilir. Əgər ölkə üzrə əhalinin tərkibini öyrənmək üçün məlumat 

əldə etmək lazımdırsa, o zaman müşahidə ölkənin bütün ərazisini 

əhatə etməlidir. Bakı və Sumqayıt şəhərlərində istehlak səbətinin 

dəyəri haqqında məlumat toplamaq lazımdırsa, o zaman müşahidə bu 

iki şəhərin ərazisində aparılmalıdır. 

Etibarlı məlumat əldə etmək üçün müşahidənin aparılması 

vaxtının da düzgün seçilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Məsələn, 

əhalinin siyahıyaalınması, adətən, qış aylarında aparılır, çünki bu 

dövrdə əhalinin hərəkətində yer dəyişmələri az olur. 

Müşahidənin aparılmasında müşahidənin müddətinin düzgün 

müəyyən edilməsinin də mühüm əhəmiyyəti vardır. Müşahidənin müd-

dəti dedikdə, müşahidə olunan faktların statistika formulyarlarında 

qeydə alınması, yəni kütləvi məlumatın toplanılmasının aparılması 

üçün lazım olan vaxt başa düşülür. Müşahidənin müddəti, bir qayda 

olaraq, günlə müəyyən edilir, müşahidənin başlanma və qurtarma tarixi 

göstərılır. Müşahidənin müddəti işin həcmindən,  informasiyasının 

toplanması ilə məşğul olan işçilərin sayından asılı olaraq müəyyən 

edilir. Müşahidənin müddəti nə qədər qısa olarsa, müşahidə olunan 

hadisə haqqında bir o qədər dəqiq məlumat əldə oluna bilər. Əhalinin 

siyahıyaalınmasında müşahidənin müddəti bir qayda olaraq, 8 gün 

müəyyən edilir. 

Statistik müşahidə sistematik olaraq, elmi prinsiplər əsasda təşkil 

edilmiş, sosial və iqtisadi həyatın  müxtəlif hadisələrinə dair ilkin 
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məlumatların toplanması prosesi olan statistik tədqiqatın ilkin 

mərhələsidir. Statistik müşahidə statistik məlumatların toplanması və 

təşkili, keyfiyyəti və etibarlılığını yoxlamaq və yekun materialların 

təqdim edilməsi ilə bağlı məsələləri əhatə edən xüsusi hazırlanmış 

plana əsasən həyata keçirilir.  
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FFƏƏSSİİLL  IIIIII..    

STATİSTİKA MATERİALLARININ YEKUNLAŞDIRILMASI 

VƏ QRUPLAŞDIRILMASI. STATİSTİKA   CƏDVƏLLƏRİ VƏ 

QRAFİKLƏRİ. 

 

1. Statistik qruplaşmanın əsas formaları və üsulları 
   

Sosial-iqtisadi hadisə vahidlərinin mühüm əlamətlər üzrə yekcins 

qruplara ayrılmasına statistikada qruplaşdırma deyilir. Qruplaşdırma 

statistik məlumatların işlənilməsinin ən səmərəli metodlarından biridir. 

Qruplaşdırma külli miqdarda olan ictimai hadisələrin tədqiqinin ən 

mühüm mərhələsidir. 

Statistik məlumatların sosial-iqtisadi tədqiqində və orta, nisbi və 

s. yekunlaşdırıcı göstəricilərin hesablanmasında qruplaşmadan istifadə 

olunması zəruridir. Məhz, düzgün və əlverişli qruplaşdırmanın kömək-

liyi ilə ictimai həyat hadisələrinin mürəkkəbliyini ifadə etmək və 

statistik kəmiyyətlərlə əks etdirmək olar. Deməli, qruplaşdırma 

metodu yekunlaşdırıcı statistik göstəricilər metodu ilə birlikdə sosial-

iqtisadi hadisə və proseslərin düzgün  dərk olnması  üçün vasitəsidir. 

Qruplaşma təhlil və sintezin həyata keçirilməsi təzahürüdür və bu 

zaman aşağıdakı məsələlər həll olunur: 

1) Sosial-iqtisadi tiplərin müəyyyənləşdirilməsi; 

2) Sosial-iqtisadi hadisələrin quruluşunun öyrənilməsi; 

3) Tərtib olunmuş qruplar arasındakı əlaqənin öyrənilməsi. 

İstənilən qruplaşma iki mürəkkəb məsələyə əsaslanır: qrup 

əlamətinin seçilməsi və tədqiq olunan qrupların sayının təyini. 

Qrup əlamətinin seçilməsi – seçilən əlamətə görə tədqiq olunan 

vahidlərin bir qrupda cəmləşdirilməsi, qruplaşma nəzəriyyəsi və 

statistik işləmələrin, mühüm və mürəkkəb məsələdir. Qrupun əsasını 

yaratmaq məqsədilə, ən əhəmiyyətli və həlledici əlamətlər seçilməlidir. 
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n

xx
d minmax 

Qrup əlamətləri kəmiyyət və keyfiyyət əlamətləri ola bilər. 

Keyfiyyət əlaməti (bunlara: sosial vəziyyət, cins, ixtisas, təhsil və 

s. aiddir) üzrə qruplaşma apararkən seçilmiş amilin hədlərini düzgün 

müəyyən etmək lazımdır ki, qruplaşdırılan vahidlərin hansı qrupa aid 

olması məlum olsun. 

Məsələn, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin hər il çap 

etdirdiyi statistik göstəricilər külliyatında əmək qabiliyyətli əhalinin 

aşağıdakı qruplaşması verilir: cəmi əhali, o cümlədən, əmək qabiliyyəti 

yaşına çatmamış, əmək qabiliyyətli yaşda və əmək qabiliyyətli yaşdan 

yuxarı olanların sayı. 

Qruplaşma üçün əsas götürülmüş kəmiyyət əlamətinin tərəddüdü 

nəzərə alınmalıdır. Çünki eyni cinsli qrupların sayı, əlamətin tərəddüdü 

və müşahidəyə daxil olan vahidlərin sayından asılıdır. Hər bir qrup, 

məcmuya daxil olan vahidlərin tipik xarakterini əks etdirməlidir. 

Kəmiyyət əlamətinə görə qruplaşmada qruplar arasındakı fasilələr 

təyin olunmalıdır. Fasilələr bərabər və qeyri-bərabər ola bilər. Qeyri-

bərabər fasilələr öz növbəsində getdikcə artan və azalan olurlar. Qrup 

fasilələri açıq və qapalı ola bilərlər. Məcmu daxilində əlamətin 

dəyişməsi bərabər ölçüdə olduqda bərabər fasiləli qruplardan istifadə 

olunur. Bu zaman fasilənin həddi aşağıdakı formula ilə hesablanır: 
 

                                  
n

R
d     olduğundan 

                                        R x x max min          

   

 

 

         olar 

Burada,   

d     -  fasilənin kəmiyyətini; 
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  maxx   -  əlamətin yüksək qiymətini; 

      
minx   -  əlamətin aşağı qiymətini; 

R əlamətin maksimum qiyməti ilə minimum qiyməti arasında fərqi; 

n    -  qrupların sayını göstərir. 

Qrupların optimal sayı ümumi məcmuda keyfiyyət müxtəlifliyinini 

xarakterizə etmək üçün seçilir. Bir çox hallarda qrupların optimal sayı  

Amerika  statistiki Stercess  tərəfindən  işlənib hazırlanmış  aşağıdakı 

düsturla  müəyyən edilir: 

n = 1 + 3.32 lg N   və ya,    n= 1.44 ln N + 1 

Burada,  n –qrupların sayını, 

 N-məcmudakı vahidlərinin sayını, 

lg – onluq loqarifmanı,  

ln –natural loqarifmanı     göstərir. 

Misal.1. 50 tikinti  şirkətinin illik  xərclərinin həcmininin mak-

simum məbləği 300 min manat minimum məbləği 90 min manat 

olmuşdur (rəqəmlər şərtidir). Verilən məlumat əsasında qrupların 

optimal sayının seçilməsi lazımdır.  

Qrupların sayını necə müəyyənləşdirmək olar? Qrupların sayını 

müəyyənləşdirmək üçün nümunəmizdəki məcmu vahidlərinin  sayı, 

yəni tikinti  şirkətinin sayı 50 olduğuna görə : (loqarifmik cədvəldən 

istifadə edərək) onluq loqarifma  lg50=1,699-yə bərabər oldugundan, 

n = 1 + 3.32 lg N = 1+3.32lg50 = 1+3.32*1,699 =1+5,64= 6,64 

olacaq və ya (loqarifmik cədvəldən istifadə edərək) natural loqarifma 

ln 50=3,912 oldugundan, n = 1.44 ln N + 1=1.44 ln 50 + 

1=1,44*3,912+1= 6,63 olacaq. 

 Hər 2- halda nümunədəki qrupların sayı tam sayda 6 və ya 7  ola 

bilər. Bu nümunədəki qrupların sayını 7-götürərək   qrupları təşkil 

edək. Öncə fasilə kəmiyyətini (d)-ni tapmalıyıq.  

                                      30
7

90300





n

R
d  



 

45 

Sonra əlamətin minumum (aşağı )qiymətinin yəni 90-ın üzərinə 

fasilə kəmiyyətini 30-u  gəlməklə 1-ci qruru təşkil edirik. 2-ci qrupu 

təşkil etmək üçün 1-ci qrupun yuxarı sərhəddi (120) 2-ci qrurun aşağı 

sərhəddinə gətirilir və üzərinə fasilə kəmiyyəti 30 gəlinir, 3- cü qrupu 

təşkil etmək üçün  2-ci qrurun yuxarı sərhəddi (150) 3-cü qrurun aşağı 

sərhəddinə gətirilir və üzərinə fasilə kəmiyyəti 30  gəlinir, 4-cü qrupu 

təşkil etmək üçün  3-cü qrurun yuxarı sərhəddi(180)  4-cü qrurun 

aşağı sərhəddinə gətirilir və üzərinə fasilə kəmiyyəti 30 gəlinir, 5-ci 

qrupu təşkil etmək üçün  4-cü qrurun yuxarı sərhəddi (210) 5-ci 

qrurun aşağı sərhəddinə gətirilir və üzərinə fasilə kəmiyyəti 30   

gəlinir, 6-cı qrupu təşkil etmək üçün  5-ci qrurun yuxarı sərhəddi 

(240)  6-cı qrurun aşağı sərhəddinə gətirilir və üzərinə fasilə kəmiyyəti 

30 gəlinir, 7-ci qrupu təşkil etmək üçün  6-cı qrurun yuxarı sərhəddi 

(270)  7-ci qrurun aşağı sərhəddinə gətirilir və üzərinə fasilə kəmiyyəti 

30 gəlinir  və aşagıdakı yeddi qrup təşkil olunur. 

I-qrup          90-120           (90+30) 

II-qrup         120-150         (120+30) 

III-qrup        150-180        (150+30) 

IV-qrup        180-210         (180+30) 

V-qrup          210-240         (210+30) 

VI-qrup         240-270         (240+30) 

VII-qrup       270-300         (270+30) 

Nəticədə alınan qrup təhlilin tələblərinə cavab vermirsə, onda qru-

pu yenidən təşkil etmək olar. Çox sayda qrup təşkil etmək üçün səy 

göstərməmək lazımdır, çünki belə olan hallarda qruplar arasındakı 

fərqlər cüzi olur.  

Beləliklə, bütün hallarda qruplar strukturlaşdırılmalıdır ki, onların 

əmələ gətirdiyi qruplar reallığa mümkün qədər tamamilə uyğun gəlsin. 

Qrupların sayının müəyyən olunmasında istifadə olunan üsullardan 

biri də orta kvadratik uzaqlaşmadan () istifadə ediməsidir. Bu zaman 
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göstəricinin dəyişmə diapazonunun bərabər olduğu fərz olunur. Fasilənin 

kəmiyyəti 0,5 -ya bərabər olduqda məcmu 12 qrupa,  (2/3) -ya bərabər  

olduqda 9 qrupa və -ya bərabər olduqda 6 qrupa bölünür. 

Əgər məcmu vahidlər arasında əlamətin tərəddüdü çox böyükdür-

sə, qeyri-bərabər fasiləli qruplaşma istifadə olunmalıdır (qeyribərabər 

fasilələr əsasən çox sürətlə artan kəmiyyətlər üçün istifadə olunur). 

Belə fasilələrin istifadə olunması onunla əlaqədardır ki, aşağı 

qruplarda göstəricilər arasındakı az fərqin əhəmiyyəti böyükdür, digər 

qruplarda isə bu fərq əhəmiyyətli deyil. 

Əlamətin  həcmi  böyük  hədlərdə  dəyişirsə,  onda  qruplaşmada  

əlamətin   həcminin  loqarifminə  uyğun  fasilələr qəbul oluna bilər. 

Qrupları təyin edərkən hər bir qrupun  sərhəddinin  kəmiyyəti  

göstərilməlidir. Qrup əlaməti diskretdirsə, (kəsilən) qrupların sərhəddi 

dəqiq verilməlidir. 

Diskret əlamətləri üzrə qruplaşdırmanı təşkil etmək nisbətən çətin 

deyildir. Məsələn, fəhlələrin tarif dərəcələrinə görə qruplaşdırılmasında 

tarif dərəcələrinin sayı qədər (5-6) qrup təşkil olunur. 

Məsələn: Müəssisədə  fəhlələrin əmək haqqı  üzrə  bölgüsü  

haqqında verilmiş  məlumatı(cədvəl 1), (rəqəmlər şərtidir) diskret 

əlamət üzrə qruplaşdırmaya   nümunə göstərmək olar.                                                                      

 

Cədvəl 1 

Tarif dərəcələrinə görə fəhlələrin 

əmək haqqı   

fəhlələrin sayı (nəfər) 

I    20 

II   25 

III  35 

IV  40 

V    15 

Cəmi   135 
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Qruplaşdırma bir əlamət üzrə aparılarsa, belə qruplaşdırma sadə 

qruplaşdırma adlanır (cədvəl 2). 

 

Cədvəl.2 

2014-2018-ci illər Respublikanın sənayesində işləyən işçilərin orta illik 

siyahı sayı, min nəfərlə 

 

İllər İşçilərin orta illik siyahı sayı, min 

nəfər 

2014 101,9 

2015 98,1 

2016 96,7 

2017 104,0 

2018 108,5 

 

*Mənbə:  AR DSK 

 

Cədvəl.2-dəki məlumatdan aydın görünür ki, respublikanın 

sənayesində işləyən işçilərinin orta illik siyahı sayı 2014–cü ilə nisbətən 

2018-ci ildə 6.6 min nəfər artmışdır.  

İki və daha çox əlamət üzrə aparılan qruplaşdırmaya quraşıq 

(kombinasiyalı) qruplaşdırma deyilir (cədvəl 3). 

Mürəkkəb sosial-iqtisadi hadisələrin təhlilində quraşıq 

qruplaşdırma mühüm əhəmiyyət  kəsb edir. Eyni zamanda onu da 

nəzərə almaq lazımdır ki, quraşıq qruplaşdırmada qruplaşdırma 

əlamətinin sayının artması ilə əlaqədar olaraq, qrupların sayı sürətlə 

artır. Ona görə  də quraşıq qruplaşdırmada iki, üç qruplaşdırma 

əlamətindən artıq götürülməsi nəticənin təhlilini mürəkkəbləşdirə bilər, 

onların aydın oxunuşunu və başa düşülməsi işini çətinləşdirər. 
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                                                                                    Cədvəl 3.  

2014-2018-ci illərdə Respublikanın sənayesində işləyən işçilərin orta 

illik siyahı sayı və orta aylıq nominal əmək haqqı. 

 

İllər İşçilərin orta illik 

siyahı sayı, min nəfər 

Orta aylıq nominal əmək 

haqqı,  

manat 

2014 101,9 626,9 

2015 98,1 677,7 

2016 96,7 812,9 

2017 104,0 783,3 

2018 108,5 698,7 

 

*Mənbə:  AR DSK 
 

Misal.2.Cədvəl 4-ün məlumatlarına əsasən qruplaşma metodunu 

tətbiq etməklə hesablayaq (rəqəmlər şərtidir): 

1) Qrupların sayını; 

2) Nizamnamə kapitalının  orta illik həcminə görə sığorta 

şirkətlərinin həcmininin qruplarını;  

3) Qruplarda sığorta şirkətlərinin sayı və qrupların  xüsusi çəkisini . 

Həlli:  

1)Qrupların sayını tapmaq üçun; 

(loqarifmik cədvəldən istifadə edərək) onluq loqarifma 

lg15=1,176-yə bərabər oldugundan, 

 n = 1 + 3.32 lg N =1+3.32lg15= 1+3,9=4,9 olacaq  

və ya (loqarifmik cədvəldən istifadə edərək) natural loqarifma  

ln 15=2,708  oldugundan, 

n=1.44 ln 15 + 1=1,44*2,708+1=4,9 olacaq. 
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n

xx
d minmax 

Cədvəl 4. 

Sığorta şirkətinin sıra 

nömrəsi 

Sığorta şirkətlərinin nizamnamə 

kapitalının    orta illik həcmini mln.man. 

1 15,5 

2 15,9 

3 16,7 

4 16,1 

5 15,2 

6 16,8 

7 10,6 

8 18,9 

9 15,1 

10 19,0 

11 14,8 

12 17,5 

13 18,6 

14 14,6 

15 15,6 

Cəmi 240.9 

 

Hər 2- halda nümunədəki qrupların sayı ( 4,9) tam sayda 4 və ya 

5  ola bilər.  Beləliklə qrupların sayı 4 və ya 5  olacaq. 

2) Nizamnamə kapitalının  orta illik həcminə görə sığorta 

şirkətlərinin həcmininin qruplarını müəyyən edək;  

Qrup əlaməti kimi şirkətinin nizamnamə kapitalının  orta illik 

həcmini qəbul edirik. Bu əlamətə görə şirkətinin nizamnamə 

kapitalının  orta illik həcmini bərabər fasiləli 4 qrupa bölmək üçün, 

fasilənin həcmini aşağıdakı formula ilə təyin edək: 

 

 

  

 1,2
4

6,1019



d
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Deməli, qruplar arasındakı əlamət fasiləsinin həcmi (kəmiyyəti) 

2.1 mln. manatdır. 

Sığorta şirkətlərinin nizamnamə kapitalının    orta illik həcminin 

müəyyən etdiyimiz fasiləsinin həcmi (kəmiyyəti) səviyyəsinə görə  

sığorta şirkətlərinin qruplarını tərtib edək. Həmin fasilə kəmiyyəti 

əsasında aşağıdakı qrupları təşkil edək: 
 

I qrup  10.6 – 12,7 (10,6+2,1= 12.7)  

II qrup  12,7 – 14.8 (12 .7+2,1= 14.8)  

III qrup 14.8 – 16.9 (14.8+2,1= 16.9)  

IV qrup 16.9 – 19.0 (16.9+2,1= 19,0) 

 

3)Qruplarda sığorta şirkətlərinin sayı və qrupların xüsusi çəkisini 

müəyyən edək . 

Nizamnamə kapitalının  orta illik həcminə görə sığorta şirkətlərinin 

həcmininin qrupları, qruplarda təşkilatların sayı və qrupların xüsusi 

çəkisini (cədvəl 5) tərtib edirik: 

Cədvəl 5 

Sığorta şirkətlərinin 

nizamnamə kapitalının 

orta illik həcmininin 

qrupları, mln.man. 

Sığorta 

şirkətlərin

in sayı 

Müvafiq qrupda sığorta şir-

kətlərinin xüsusi çəkisi,  

%-lə 

10.6 – 12,7    1 6.7 

12,7 – 14.8    2 13.3 

14.8– 16.9     8 53.3 

16.9– 19.0     4 26.7 

Cəmi 15 100% 

 

Yuxarı və şağı sərhədləri olan qrup qapalı adlanır. Açıq qrupları  

göstərmək üçün açıq fasilələr: «qədər», «çox» və daha «çox» və s. 
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istifadə oluna bilər. Bizim numunəmizdədi qrup qapalı qrupdur. 

10.6 – 12,7  

12,7 – 14.8  

14.8 – 16.9  

16.9 – 19.0   

Açıq qrupa aşagıdakı qrupu nümunə göstərmək olar: 

10.6 – ya qədər 

10.6 – 12,7 

12,7 – 14.8  

14.8 – 16.9  

16.9 – 19.0   

19.0  – və daha çox.  

Fasiləsiz tərəddüd edən əlamətə görə vahidlər məcmusunu qrup-

laşdırarkən, hər bir qrupun başlanğıc və son həddi təyin olunmalıdır. 

Məsələn, əhalinin əmanətlərinin həcminə görə əmanət bankında 

qruplaşması (min.man.):  

100.0-ə  qədər,  

100-120.0,  

120-130.0 

130.0  və çox.  

Bu misalda 100.0-ə qədər, əmanət həcmi birinci qrupun yuxarı həddini 

və ikinci qrupun aşağı həddidir; 120.0 min.man. – müvafiq olaraq ikin-

ci qrupun yuxarı həddini və üçüncü qrupun aşağı həddini göstərir və s. 

 

2.Qruplaşmanın formaları. 
 

Qruplaşma metodu ilə məsələ həllində qruplaşmanın əsasən 

aşağıdakı formalarından istifadə olunur: tipik, quruluş, analitik. 

Tipik qruplaşdırma vasitəsilə ən başlıca statistik məsələ həll 

olunur: məcmu vahidləri üzrə sosial-iqtisadi tiplər müəyyənləşdirilir, 
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yəni məcmudan keyfiyyəicə fərqlənən ayrı-ayrı qruplar yaradılır. 

Qruplaşmanı bu forma üzrə apararkən qrup əlamətinin düzgün təyin 

olunmasının xüsusi rolu vardır. Tədqiq edilən hadisənin məzmununun 

təhlilindən asılı olaraq qruplaşmanın əsası (yəni qruplaşmada əsas 

əlamət) müəyyənləşdirilir. 

Tipik qruplaşdırmaya misal olaraq sənaye istehsalının mülkiyyət 

formalarına görə qruplaşdırmasını göstərmək olar(cədvəl 6). 
                

         Cədvəl.6 

Sənaye istehsalının mülkiyyət formalarına görə qruplaşdırılması, faizlə. 

 Mülkiyyət formaları 2017 2018 2019 2020 

Sənaye üzrə, cəmi  100,0 100,0 100,0 100,0 

dövlət sektoru 19,7 17,0 17,9 21,7 

qeyri-dövlət sektoru 80,3 83,0 82,1 78,3 
 

*Mənbə:  AR DSK 
 

Cədvəl 6-ın məlumatından  görünür ki, 2017- –ci ilə nisbətən 

2020-ci ildə sənaye istehsalının strukturunda dövlət mülkiyyətinin 

xüsusi çəkisi 2 faiz artmış, qeyri-dövlət mülkiyyətinin xüsusi çəkisi isə 

2 faiz azalmışdır. 

Quruluş qruplaşmaları, sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin bu və 

ya digər əlamətə görə tərkib hissələrinin inkişafını və ya onların 

quruluşunu əks etdirirlər. 

Sosial-iqtisadi hadisələrin quruluşunu xarakterizə edən qruplaşdır-

maya misal olaraq Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati 

şəhər və rayonları üzrə əhalinin sayının dəyişməsi dinamikasını göstər-

mək olar( cədvəl 7). 

 Analitik qruplaşmalar vasitəsilə hadisələr arasındakı qarşılıqlı 

əlaqələr və onlara təsir edən müxtəlif əlamətlər tədqiq olunur. Belə 

qruplaşmalar vasitəsilə, tədqiq edilən hadisə və prosesin inkişafına 

təsir edən səbəb və nəticə amillərini təyin etmək olar ( cədvəl 8).     
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Cədvəl. 7 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati şəhər və rayonları üzrə 

əhalinin sayının dəyişməsi (ilin əvvəlinə min nəfər). 

 
 
İllər 

Əhalinin 
sayı(ilin 
əvvəlinə) 
min nə-
fər 

o cümlədən: əhalinin ümumi sayına görə, 
faizlə 

şəhər 
əhalisi 

kənd 
əhalisi 

şəhər 
əhalisi 

    kənd 
    əhalisi 

2016  9705,6  5152,4 4553,2   53.09 46.91 

2017  9810,0  5199,0 4611,0   53 47 

2018  9898,1  5237,8 4660,3   52.9 47.1 

2019  9981,5  5273,9 4707,6   52.8 47.2 

2020  10067,1  5312,0 4755,1   52.8 47.2 

2021  10119,1  5358,5 4760,6   53,95 47,05 
 

*Mənbə:  https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ 

8 saylı cədvəldəki məlumatdan aydın görünür ki, əsas istehsal 

fondlarının orta illik həcmi artdıqca, hər müəssisəyə düşən məhsul 

istehsalı sürətlə artır. 

          Cədvəl 8 

Əsas fondların həcminə görə müəssisələrin qruplaşdırılması 

Əsas fondların orta illik 
dəyərinə görə müəssisə 
qrupları, milyon manat 

Müəssisə-
lərin sayı 

 

Əsas fond- 
ların orta illik 
dəyəri, milyon 

manat 

Hər müəssisəyə 
düşən məhsul, 
milyon manat 

0.7-3.7 5 7.8 1,56 

3.7-6.7 8 40.5 5,06 

6.7-9.7 11 76.1 6,92 

9.7-12.7 6 67.9 11,32 

Yekun 30 196.4 30 
 

Rəqəmlər sıraları. Məcmu vahidlərin hər biri öz inkişafında fərdi 

xüsusiyyətə malikdir. Tədqiq edilən əlamətin mütləq səviyyəsi də bu 

səbəbdən müxtəlif olur. Həmin vahidlər tədqiqat əlaməti səviyyəsinə görə 

də bir birindən tərəddüd (variasiya) üzrə qruplaşdırılırlar. Belə qruplar 

rəqəmlər sırası adlanır. Rəqəmlər sırasında vahidlərin sayı (həcmi) və ya 

yekuna nisbətən xüsusi çəkisi verilə bilər; sayıla bilməyən keyfiyyət 

https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/


 

54 

göstəricisinə görə də qruplaşdırıla bilər. 

3.Təkrar qruplaşma. 
 

Təkrar qruplaşma ilkin məlumatlar əsasında qruplaşdırılmış 

statistik məlumatların yenidən qruplaşdırılmasıdır. İlkin qruplaşma 

məcmu vahidlərin sıradakı yerləşmə xarakterini və ya tədqiq olunan 

hadisənin (prosesin) istiqamətini daha dəqiq əks etdirə bilmədikdə, 

belə qruplaşmadan istifadə olunur. Təkrar qruplaşma ilə iki yeni tipli, 

adətən iriləşdirilmiş qrup yaranır: 

a) fasilələrin iriləşdirilməsi;  

b) xüsusi çəki üzrə qruplaşma.  

Aşağıdakı məlumatlardan istifadə etməklə fasilələri iriləşdirməklə 

təkrar qruplaşma aparaq. 

 Misal.3.İl ərzində  tikinti sənayesi müəssisələrinin məhsullarının 

satışının həcmi üzrə aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdır ( cədvəl 9) 

(rəqəmlər şərtidir). 
                   

           Cədvəl 9 

Məhsul satışının həcminə görə 

müəssisələrin qrupları, mln.man. 

Müəssi- 

sələrin sayı 

Qrup üzrə satışın 

həcmi, mln.man. 

5-ə qədər 28 170 

5-10 18 120 

10-15 24 180 

15-25 8 97 

25-55 16 360 

55-65 14 410 

65-75 8 190 

75-105  16 750 

105-205 42 2180 

205 və  çox 26 3560 

Cəmi 200 8017 
 

Tərtib olunmuş cədvəl satışın səviyyəsini qaneedici dərəcədə 

əyani surətdə əks etdirmir. Cədvəl vasitəsilə yekun göstəricinin 

quruluşu verilir, lakin, qruplar üzrə məhsulun satışının dəyişməsinin 
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dəqiq və dürüst qanunauyğunluğunu əks etdirmir. 

Təkrar qruplaşma aparmaqla sıraları bir-birinə yaxınlaşdırıb 

aşağıdakı 6 qrupu yaradaq( cədvəl 10): 

           

 Cədvəl 10 

Məhsul satışının həc-

minə görə müəssisələ-

rin qrupları, mln.man. 

Müəssisələrin 

sayı 

Qrup üzrə illik satışın 

həcmi, mln.man. 

5-ə qədər 28 170 

5-15 42 300 

15-55 24 457 

55-105 38 1350 

105-205 42 2180 

200 və çox 26 3560 

Cəmi 200 8017 

 

Cədvəldən göründüyü kimi yeni qruplar ilk qruplara nisbətən 

sıxlaşdırılmış əvvəlki qrup sərhədlərinin iriləşdirilməsilə yaranmışdır. 

Belə ki, II qrupa məhsulunun həcmi 5-15 mln.man. arasında olan II, 

III müəssisələr (18+24) və müvafiq olaraq onların məhsul satışının 

cəmi (120+180) də  buraya daxil edilmişdir. Eyni qaydada müvafiq 

göstəricilər üzrə digər qruplar da iriləşdirilmişdir. Yekun etibarilə 

qruplaşma daha əlverişli və əyani alınmışdır. Tamamilə aydın bir meyl 

aşkarlanır: müəssisə qruplarının iriləşdirilməsilə, satılan məhsulun 

həcmi artır. 

 Misal.4.Əsas fondların orta illik dəyərinə görə və hər müəssisəyə 

düşən məhsulun həcminə  görə ( cədvəl 11) qruplaşdırılma aparılmış-

dır (rəqəmlər şərtidir): 
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Cədvəl 11 

Əsas fondların orta illik dəyərinə görə 

müəssisə qrupları, milyon manat 

Hər müəssisəyə düşən 

məhsul, milyon manat 

5-ə qədər 300 

5-9 280 

9-15 2400 

15-23 6000 

23-35 12000 

35-41 11000 

41 və çox 5000 

Cəmi 36980 

 

Tələb olunur: 5-qədər, 5-10, 10-20, 20-30, 30-dan çox 

fasilələrlə yeni qruplar təşkil edin. 

Yeni, birinci qrupa ilkin qruplaşmada verilmiş həcmi tamamilə 

daxil edirik. İkinci – 5-10 qrupuna, üçüncü  qrup fasiləsindən 1 

götürmək lazımdır. Bu qrupun fasiləsi 6-a bərabərdir. Deməli, bu 

qrupdan 1/6 hissə (1:6) götürülməlidür. Beləliklə, yeni ikinci qrupun 

həcmi: 280+2400/6280+400 680 min man. olur. 

Üçüncü yeni qrupa, ilkin qruplaşma üzrə bu qrupdan qalan qalıq – 

2000=(2400-400) və dördüncü qrupun həcminin 1/6 hissəsi daxil 

edilməklə, cəmi 3000=(2000+1000) min man. alırıq. Yeni dördüncü 

qrupun həcmi üçünjü qrupdan qalıq və beşinji qrupun bir hissəsindən 

alınır. Bu hissəni hesablamaq üçün 230-350 fasiləsindən (fasilənin 

həcmi 120-ə bərabərdir) əvvəlki fasiləyə 20 əlavə olunmalıdır (bu 

fasilənin yuxarı həddini 250-ə bərabər etmək üçündür). Buna görə də, 

fasilənin 20:120=1:6 bərabər hissəsini götürmək lazımdır. Bu qrupda 

həjm 11760 min manatdır, deməli 12000x(1:6)= 2000 min man. yeni 

dördüncü qrupa daxil edilməlidir. Yeni dördüncü qrupa ilkin dördüncü 

qrupdan qalan qalıq da daxil olunmalıdır: 5000=(6000-1000); 
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5000+2000=7000 min man. Yeni beşinci qrupa daxildir: əvvəlki 

beşinci qrupun qalığı + altıncı qrupun həcmi + yeddinci qrupun həcmi; 

yəni 10000=(12000-2000); 10000+11000+5000 min manat. 

Apardığımız qayda ilə alınan yeni qruplaşmanın nəticəsini cədvəl 

12-də veririk: 

Cədvəl -12 

Müəssisə- 

lərin 

qrupları 

Əsas fondların orta illik 

dəyərinə görə müəssisə qrup-

ları, milyon manat 

Hər müəssisəyə 

düşən məhsul, 

milyon manat 

1 5-ə qədər 300 

2 5-10 680 

3 10-20 3000 

4 20-30 7000 

5 30 və çox 26000 

 Cəmi 36980 
 

Təkrar qruplaşmanın ikinci üsulu hissə üzrə qruplaşmadır. Bu 

üsul üzrə hər bir yeni yaradılan qrupda məcmu vahidlərin bir hissəsi 

yerləşdirilir. Məhz hansı hissənin köhnə qrupdan yenisinə keçməsi 

təyin edilir. Bunu misalla izah edək. 

Məsələn:İki tikinti sənaye müəssisəsi  üzrə aylıq əmək məhsuldarlığı 

səviyyəsinə görə qruplaşması verilir (cədvəl-13) (rəqəmlər şərtidir). 

 

Cədvəl -13 

I müəssisə II müəssisə 

Əmək məhsul-
darlığı  səviy-
yəsinə görə 
fəhlələrin 

qrupları, min 
man. 

Qrup üzrə 
fəhlələrin 

xüsusi çəkisi, 
yekuna görə, 

%-lə 

Əmək məhsul-
darlığı səviy-
yəsinə görə 

fəhlələrin qrup-
ları, min man. 

Qrup üzrə 
fəhlələrin 

xüsusi çəkisi, 
yekuna görə, 

%-lə 

120-a qədər 6 - - 

120-140 3 120-150 3 

140-160 5 150-160 18 
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160-180 10 160-190 29 

180-200 35 190-220 21 

200-220 16 220-250 15 

220-240 17 250-280 8 

240-260 2 280-310 6 

260-280 6 - - 

Cəmi  100 Cəmi  100 

 

İki tikinti sənaye müəssisəsi  üzrə müqayisə oluna bilən 

göstəricilər hesablamaq məqsədilə təkrar qruplaşma aparaq. Buna 

görə də hər iki tikinti sənaye müəssisəsi  üzrə məlumatları yenidən 

qruplaşdırırıq.  Nəticədə cədvəl -14-dəki qruplar alınır: 
 

Cədvəl -14 

I müəssisə II müəssisə 

Əmək 

məhsuldarlığı  

səviyyəsinə 

görə fəh-

lələrin qrup-

ları, min man. 

Qrup üzrə 

fəhlələrin 

xüsusi çəki-

si, yekuna 

görə, %-lə 

Əmək məhsul-

darlığı səviy-

yəsinə görə 

fəhlələrin qrup-

ları, min man. 

Qrup üzrə 

fəhlələrin 

xüsusi çəkisi, 

yekuna görə, 

%-lə 

120-160 14 3+18/3x1=3+6 9 

160-200 45 29+18/3x2 41 

200-240 33 21+15/3x1 26 

240-280 8 8+15/3x2 18 

280-320 - 6 6 

Cəmi  100 Cəmi  100 

 

 

 

4. Statistik cədvəllərin formaları və tərtib olunması üsulları 
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Statistik müşahidənin məlumatları toplandıqdan və hətta qruplaş-

dırıldıqdan sonra onları müəyyən, vizual sistemləşdirmə olmadan qav-

ramaq və təhlil etmək çətindir. Statistik yekunlaşdırma və qruplaş-

dırmaların nəticələri statistik cədvəllər şəklində verilir. Statistik mə-

lumatların yekunlaşdırma və qruplaşdırılmasının nəticələri daha səmərəli 

qavranılmaq məqsədilə cədvəl formasında izah edilir. Düzgün və 

məqsədəuyğun tərtib edilmiş cədvəl məzmunca çox sayda olan mətn 

yazısını əvəz edə bilər. Cədvəldə yerləşdirilmiş və yekunlaşdırılmış 

məlumatların təhlili, tədqiq edilən obyektin qanunauyğunluqlarını 

müəyyənləşdirməyə və müvafiq nəticə  əldə etməyə imkan verir. 

Statistik təcrübə və tədqiqat işlərində müxtəlif mürəkkəblikdə 

olan cədvəllərdən istifadə olunur. Bu, öyrənilən obyektin təbiətindən, 

mövcud məlumatların miqdarından və təhlilin tapşırıqlarından asılıdır. 

Cədvəldə hər hansı obyektlərin və ya ərazi vahidlərinin sadə siyahısı 

varsa, cədvəl sadə adlanır. Sadə cədvəlin mövzusunda statistik 

qruplaşmalar olmur. Bu cədvəllər statistik praktikada ən geniş tətbiqə 

malikdir, məsələn, Azərbaycan şəhərlərinin əhaliyə görə xüsusiyyətləri, 

orta əmək haqqı və s. Sadə cədvəl  ərazilərin siyahısını ehtiva edirsə, 

məsələn, bölgələr, ərazilər, muxtar respublikalar. və s. ərazi cədvəli 

adlanır. Sadə cədvəl yalnız təsviri məlumatları ehtiva edir, onun 

analitik imkanları məhduddur. Öyrənilən məcmunun hərtərəfli təhlili, 

xüsusiyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi daha mürəkkəb cədvəllərin - qrup və 

birləşmə cədvəllərinin qurulmasını nəzərdə tutur. Qrup cədvəlləri, 

sadələrdən fərqli olaraq, mövzuda müşahidə obyektinin vahidlərinin 

sadə siyahısını deyil, onların bir vacib əlamətə görə qruplaşdırılmasını 

ehtiva edir. Qrup cədvəli o halda daha mürəkkəb ola bilər ki, təkcə hər 

bir qrupdakı vahidlərin sayını deyil, həm də subyektin qruplarını 

kəmiyyət və keyfiyyətcə xarakterizə edən bir sıra digər mühüm 

göstəriciləri ehtiva edir. Bu cür cədvəllər çox vaxt qruplar üzrə 

ümumiləşdirilmiş göstəricilərin müqayisəsi məqsədilə istifadə olunur 
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ki, bu da bəzi praktiki nəticələr çıxarmağa imkan verir. Qarışıq 

cədvəllər daha çox analitik imkanlara malikdir. 

Bütün növ statistik cədvəllərdən  ən çox sadə cədvəllərdən istifa-

də olunur, qrup və xüsusilə kombinasiyalı statistik cədvəllər daha az 

istifadə olunur və xüsusi təhlil növlərini aparmaq üçün ehtiyat cəd-

vəlləri qurulur. Statistik cədvəllər düzgün qurulduqda kütləvi sosial 

hadisələri ifadə etmək və öyrənmək üçün əsas şərtlərdən biridir. 

İstənilən statistik cədvəlin forması onun ifadə etdiyi hadisənin 

mahiyyətinə və onun öyrənilməsinin məqsədlərinə tam şəkildə uyğun 

olmalıdır. Cədvəl kiçik və yığcam olmalıdır, adı, ölçü vahidlərinin 

göstəricisi, həmçinin məlumatın aid olduğu vaxt və yer olmalıdır. 

Cədvəldəki sətir başlıqları və sütunlar qısa və aydın olmalıdır. 

Cədvəlin rəqəmsal məlumatlarllarının  həddən artıq qarışıq olması, 

səliqəsiz dizayn onu oxumağı və təhlil etməyi çətinləşdirir.  

Əlavə məlumat tələb olunarsa, statistik cədvəllər, məsələn, kon-

kret göstəricinin xarakterini, istifadə olunan metodologiyanı və s. izah 

edən qeydlərlə müşayiət olunur. Bu qaydalara əməl olunarsa, statistik 

cədvəl öyrənilən sosial-iqtisadi hadisələrin vəziyyəti və inkişafı 

haqqında statistik məlumatların təqdim edilməsi, işlənməsi və 

ümumiləşdirilməsinin əsas vasitəsinə çevrilir. 
 

5.Satistik cədvəlin mübtədası və xəbəri. 
  

Cədvəlin statistik mübtədası və statistik xəbəri anlayışını praktiki 

olaraq yadda saxlamaq mühümdür. 

Cədvəlin mübtədası müşahidə obyekti ilə əlaqədardır və bir və ya 

bir neçə əlamətlər üzrə düzülmüş vahidlərin, onların qruplarının 

siyahısı və obyektin özüdür. Buna uyğun olaraq statistik cədvəllər: 

obyekt, siyahı, qrup (qruplar iki və daha artıq əlamətlər üzrə tərtib 

olunur) üzrə olurlar. Belə qrupların birgə tərtibi qarışıq cədvəl 

formasının alınması üçün istifadə olunur. Cədvəlin mübtədasının təyin 

olunması üzrə cədvəl nümunələri ilə izah edək. 
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Obyekt cədvəli. Mübtəda – İqtisadi fəal əhalinin sayı  (cədvəl-15): 

                                                              

 Cədvəl.15 

İllər İqtisadi fəal əhalinin sayı (min 

nəfər) 

2014 4840.7 

2015 4915.3 

2016 5012.7 

2017 5073.8 

2018 5133.1 
 

Siyahı cədvəli. Mübtəda –2020-ci ildə Əsas kapitala investisiyalar, 

min.man(cədvəl-16) .  

                                                                       Cədvəl.16 

 

2020 

Min 
 manat 

Ümumi 
həcmdə  
xüsusi 
çəkisi, 
faizlə 

Əsas kapitala investisiyalar, cəmi 17 226 110,7 100,0 

   o cümlədən maliyyə  mənbələri 
üzrə:      

Müəssisə və təşkilatların öz 
vəsaitləri 9 710 568,8 56,4 

Bank kreditləri 1 064 315,1 6,2 

Büdcə vəsaitləri 4 729 610,3 27,4 

Büdcədənkənar fondların vəsaitləri 258 446,2 1,5 

Əhalinin şəxsi vəsaiti 995 574,8 5,8 

Sair vəsaitlər 467 595,5 2,7 

  

Mənbə:https://www.stat.gov.az/      

Obyekt cədvəlindən fərqli olaraq siyahı cədvəlində müşahidənin yalnız 
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ayrı-ayrı vahidləri nəzərə çarpır. 

Qrup cədvəli. Mübtəda – sənaye müəssisələrinin qrupları üzrə hesabat 

ilində yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi(cədvəl-17): 
                                                                       

Cədvəl.17 

Fəhlələrin sayına görə sənaye 

müəssisələrinin qrupları, nəfər 

İl ərzində yerinə yetirilmiş işlərin 

həcmi, min.man. 

60-70 498,1 

70-80 526,05 

80-90 662,35 

90-100 725 

Yekun 2411,5 
 

Kombinələşmiş cədvəl. Mübtəda – iki və daha çox amillər üzrə məcmu 

vahidlərin birgə qruplaşmasını əks etdirir. Şəhərlərarası və beynəlxalq rabitə 

xidmətlərinin sayı 2013-2016-cı illər (cədvəl-18). 
 

Cədvəl-18 

    2013 2014 2015 2016 

Şəhərlərarası və beynəl-

xalq  kanalların sayı. 

ədəd 61 621 67 646 86 104 80 953 

o cümlədən beynəlxalq 15 669 16 507 16 455 17 361 

Rəqəm-elektron sistemli 

kanallarının sayı, ədəd  94 752 

104 

941 

101 

677 87 025 

Verici avtomatika sistemi 

ilə təchiz edilmiş çıxış 

kanallarının sayı. ədəd 58 495 61 493 82 999 71 128 

Şəhərlərarası çıxışı olan 

telefon aparatlarının sayı. 

min nömrə 1 460 1 472 1 413 1 341 

şəhər şəbəkələrində 1 163 1 175 1 126 1 084 

kənd şəbəkələrində 297 297 287 257 
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Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/communication/ 

 

Cədvəlin xəbəri. Mübtədanı xarakterizə etmək üçün qəbul edilmiş 

statistik göstəricilər sistemidir. 

Cədvəlin qurulması. Statistik cədvəllərin maketinin hazırlanması 

xüsusən mühüm məsələdir. Cədvəlin əsası olan maketi hazırlanarkən 

aşağıdakı qaydalara əsaslanmaq zəruridir: 

1. Maketin başlığı aydın və mümkün qədər qısa olmalıdır. Bu 

başlıq göstəricilərin vaxtı və yerini, cədvəlin əsas məzmununu əks 

etdirməlidir; 

2. Maketin hazırlanması sətr və süsunlardan ibarət olaraq 

düzbucaqlının çəkilməsindən başlanır. Sütun və sətrlərin ümumi sayı 

cədvəlin məzmunundan, mübtəda və xəbərin yerləşdirilməsindən və 

onların işlənilməsinin xarakterindən asılıdır. Cədvəlin xanaları 

nömrələnməlidir ki, izah üçün faydalı olsun. Yekun xana və sətrləri də 

nəzərə almaq lazımdır. 

Xəbərin göstəriciləri düşünülmüş sürətdə ardıcıl yerləşdirilməlidir 

ki, sonrakı təhlil hərtərəfli aparılsın. Qrup və kombinələşmiş 

cədvəllərdə müəyyənləşdirilmiş hər bir qruplardakı göstəricilərin siyahı 

sayı və vahidlərin sayı verilməlidir. 

3. Şaquli və üfuqi sütunların başlıqları yığcam, qısa və aydın 

olmalıdır. Cədvəldə bütün sütun və ya sətirlər üçün ümumi olan ölçü 

vahidi cədvəlin başlığında göstərilməlidir. 

4. Zəruri hallarda cədvəldə göstəricilərin hesablanması me-

todologiyası, müşahidə obyektinin hüdudu və s. aid olan arayışlar 

qeydiyyat formasında verilməlidir. 

5. Cədvəldə aşağıdakı şərti işarələrdən istifadə olunur: mə-

lumatların olmaması – üç nöqtə, hadisənin olmaması – tire, cədvəldə 

qəbul olunmuş ölçü vahidi nöqteyi nəzərindən, hadisənin kəmiyyəti az 

əhəmiyyətli olduqda – 0.0. 

Cədvəlin statistik cəhətdən düzgün tərtib olunmasının əsas 
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məqsədi orada verilən məlumatların təhlilini əhəmiyyətli dərəcədə 

yüngülləşdirmək və sadələşdirmək üçün onların maksimum qısa, 

yığcam və aydın olmasını təmin etməkdir. Cədvəlin oxunuşu və təhlili 

onun başlığından başlanmalıdır, sonra isə mübtəda və xəbərə keçmək 

lazımdır. 

 
 

6. Statistik qrafiklərin əhəmiyyəti, formaları və tərtibi üsulları. 
 

Müşahidə  nəticəsində əldə edilən yekunlar və ya bütövlükdə 

statistik təhlil, kəmiyyət göstəriciləri yalnız cədvəl şəklində deyil, həm 

də qrafik formada təqdim edilə bilər. Statistik məlumatların təqdim 

edilməsi üçün qrafiklərdən istifadə statistik məlumatlara vizual 

məlumat və ifadəlilik verməyə, onların qavranılmasını və bir çox 

hallarda təhlili asanlaşdırmağa imkan verir. Statistik göstəricilərin 

qrafik təsvirlərinin müxtəlifliyi bir hadisənin və ya prosesin ən ifadəli 

nümayişi üçün böyük imkanlar verir. 

Statistikada qrafiklər müxtəlif həndəsi fiqurlar şəklində kəmiyyət 

göstəriciləri və onların nisbətlərinin şərti işarələridir: nöqtələr, xətlər, düz 

fiqurlar və s. Statistik qrafik öyrənilən hadisənin mahiyyətini, ona xas olan 

qanunauyğunluqları dərhal qiymətləndirməyə imkan verir.  

İqtisadi-statistik tədqiqatlarda qrafiklər xüsusi rol oynayır. Qrafik-

lərin köməyi ilə sosial-iqtisadi hadisələrin inkişafındakı qanunauyğun-

luqları asanlıqla aşkar etmək və onları əyani şəkildə təsvir etmək mümkün 

olur. Statistika məlumatının başa düşülə biləcək şəkildə əhaliyə 

çatdırılmasında da qrafiklərin rolu böyükdür. Qrafiklərin çox böyük 

əyanilik xarakteri vardır. Onlar qüvvətli təbliğat – təşviqat vasitəsidir. 

Qrafikləri qurmaqda məqsəd statistika  məlumatını geniş xalq  

kütləsi  üçün əyani, başa düşüləcək şəkildə  təsvir etməkdən və  

statistika məlumatını ümumiləşdirməkdən, öyrənilən hadisə üçün 

xarakterik olan əlaqə və nisbətləri aydınlaşdırmaqdan ibarətdir. 
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Statistik məlumatların təhlili məqsədilə qrafiki metodlar tədqiq 

edilən hadisə və proseslərin inkişafının, bölgüsü və yerləşdirilməsi 

qanunauyğunluqlarını əyani surətdə təqdim etməyə imkan yaradır.  

Statistik qrafiklərin ən başlıca cəhəti - onların əyaniliyindədir. 

Şərti işarələrin köməyi ilə - həndəsi xətt və fiqur (diaqramlar), nöqtə 

və ya coğrafi kartoqramlar vasitəsilə tədqiq edilən statistik məcmunun 

xarakterinin əyaniliyinə nail olunur.  

Hər bir tədqiqatçı statistik qrafiklərin əhəmiyyətini aydınlaş-

dırmalı, qrafiklərin qurulması texnikasına, onların oxunuşu və təhlilinə 

yiyələnməli, eləcə də iqtisadi tədqiqatlarda bu qrafiklərdən istifadə et-

məyi bacarmalıdır. 

Qurulma üsulu, forması və həll olunan məsələlərin xarakterinə 

görə qrafiklərin əsas iki növündən istifadə olunur: diaqramlar və 

statistik xəritələr. 

Qrafiki təsvirlərin formasından asılı olmayaraq onların 

qurulmasında aşağıdakı ümumi elementləri aydınlaşdırmaq zəruridir:  

1) qrafikin növü;  

2) qrafikin sahəsi;  

3) miqyas;  

4) koordinat sistemi. 

Qrafikin növü qrafikin ifadə edilən kəmiyyətlərin xarakterinə 

(rəqəmli materialların xarakteri və məzmunu) uyğun olmasıdır.  

Qrafikin sahəsi (dairəsi) – həndəsi işarələrin yerləşdirildiyi 

boşluqdur. 

Qrafikin miqyası rəqəm kəmiyyətlərinin qrafik təsvirə çevrilməsi-

nin şərti ölçüsüdür, miqyaslar miqyas şkalası sistemilə təyin olunur. 

Miqyas şkalası, ayrı-ayrı nöqtələri müəyyən rəqəm kimi oxunan 

xətdir. Qrafikin dərəcələrə bölünmüş lövhəsi düzxətli və əyrixətli, 

bərabər və qeyri-bərabər fasiləli ola bilər. Qrafik onun şərhi ilə bitir - 

qrafiki aydınlaşdıran dəqiq ad, onun məzmununa başlıq vermək 
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lazımdır. 

Bərabər fasiləli qrafiki hissələrdə kəmiyyətlər rəqəmlərlə 

göstərilirsə bərabər fasiləli şkala alınır. Statistik qrafikləri qurarkən 

əsasən bərabər fasiləli şkala alınır ki, burada götürülmüş hissələr bir-

birindən proporsional məsafədə olurlar. 

Qeyri-bərabər şkalaların formalarından biri də loqarifmlik miqyas 

şkalasıdır. Belə hallarda qrafiki hissələr rəqəmlərə deyil, onların 

loqarifminə uyğun olur. 

Aydın olduğu kimi, 10-un əsasının loqarifmi 1-dir (1001); 
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Şəkil 1. Miqyaslar 
  

İqtisadi – statistik təhlildə istifadə olunan diaqramların formaları 

müxtəlifdir.  

 

7.Qrafiklərin növləri. 

 

Statistika məlumatının təsviri üçün istifadə edilən qrafikləri iki 

qrupa - diaqramlara və statistika xəritələrinə ayırmaq olar. 

Statistik xəritələr hadisənin ərazi üzrə yerləşməsini göstərir. 

Statistika xəritələrinin ən geniş yayılmış növlərindən kartoqramları və 

kartodiaqramları göstərmək olar. Kartoqramla statistika məlumatı, 

məsələn, əhalinin sıxlığı haqqında məlumat coğrafi xəritədə rəngləmək 

və yaxud ştrixləməklə təsvir edilir. Yüksək sıxlığa malik olan rayon, 

ölkə daha tünd rənglənir. Statistik kartoqramlarda, coğrafi kartların 
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konturlarına şərti işarələri çəkməklə (diaqram işarələrini nöqtə, 

müxtəlif ştrixləmə və rəngləmə ilə) rəqəm, kəmiyyətlər ifadə olunur. 

Statistika məlumatı coğrafi xəritə və ya tor üzərində şərti işarələr 

əsasında həndəsi fiqurlarla təsvir edilərsə, buna kartodiaqram deyilir. 

 Qrafiklərin ən geniş yayılmış növü diaqramlardır.Bir-birindən 

asılı olmayan göstəricilərin sadə bir müqayisəsi üçün, diaqramlardan 

da istifadə edilə bilər. Diaqramlar təsvir olunan hadisənin ölçüsünü öz 

ərazisinin ölçüsündə ifadə edir. Sözügedən tipin diaqramlarını əldə 

etmək üçün müxtəlif geometrik formalar istifadə olunur: kvadrat, 

dairə, bəzən düzbucaqlı.  

Statistika məlumatının həndəsi fiqurlar sisteminin köməyi ilə 

təsvirinə diaqram deyilir.  

Diaqramlar:  

- statistika göstəricilərinin müqayisəsi diaqramına,  

- quruluş və quruluş dəyişikliyi diaqramına;  

- dinamika diaqramına;  

- tapşırığın yerinə yetirilməsi qrafikinə;  

- variasiya sıraları qrafikinə;  

- əlaqə qrafikinə ayrılır.  

Diaqramları qurmaq üçün ən çox həndəsi fiqurlardan və xətlərdən 

istifadə edilir. 

Radial diaqramlar (xətti qrafiklər) hadisələrin zamana görə 

dəyişməsini ifadə edirlər. Belə diaqramlarda çevrə ilə tədqiq edilən 

hadisənin səviyyəsini, radius ilə dövr müddətini işarə edirlər. Xətti 

qrafiklərin qurulması üçün əsasən düzbujaqlı koordinat sistemindən 

istifadə olunur. Absis oxunda göstəricinin zamana görə səviyyəsi, 

ordinat oxunda isə – tədqiq olunan göstərijinin kəmiyyəti qeyd olunur. 

Hər iki koordinat oxunun qeydiyyatına görə hər bir səviyyənin qrafik 

sahədəki vəziyyəti təyin olunur. Xətlərin qeydiyyat səviyyələrini 

birləşdirməklə qrafikin empirik xətti, yəni tədqiq olunan hadisənin 
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zamana görə və ərazi üzrə inkişaf xarakteri və istiqamətini əks etdirən 

statistik bir əyri alınır. Xətti diaqramın köməyilə, Azərbaycanda 2010-

2016-cı illərdə dövlət mülkiyyətində istifadəyə verilmiş yaşayış 

evlərinin ümumi sahəsinin dəyişməsinin izahını veririk (cədvəl.19). 

Misal 5. Azərbaycanda 2010-2016-cı illərdə dövlət 

mülkiyyətində istifadəyə verilmiş yaşayış evlərinin ümumi həcmdə 

xüsusi çəkisi, faizlə ( cədvəl.19). 
                                                                      

Cədvəl.19 
                                                    

İllər 

      Dövlət mülkiyyəti  

Ümumi sahə, min kv. metr 

  

2010 311 

2011 260 

2012 367 

2013 670 

2014 205 

2015 171 

2016 121 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ 

 

 Düzbucaqlı koordinat sisteminin absis oxunda zaman dövrlərini 

(illəri), ordinat oxunda isə – istifadə verilmiş yaşayış evlərinin ümumi 

sahəsi haqqındakı məlumatları yerləşdirək (şəkil.2) 
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Şəkil.2. Azərbaycanda 2010-2016-cı illərdə dövlət mülkiyyətində 

istifadəyə verilmiş yaşayış evlərinin ümumi sahəsinin dinamikası 

  

Alınmış şəkil 2-dən göründüyü kimi Azərbaycanda dövlət 

mülkiyyətində istifadəyə verilən evlərin ümumi sahəsi göstərilən illər 

ərzində ardıcıl və sistematik olaraq azalmaq üzrədir. 

Sütunlu (lentvari) diaqramlar. Sütunlu diaqramlar qrafiklə təsvirin 

ən sadə, ən əyani formasıdır. Ona görə də təcrübədə sosial-iqtisadi 

hadisələri bir-biri ilə müqayisə etmək üçün hadisənin zaman etibari ilə 

dəyişilməsini və quruluşunu xarakterizə etmək üçün sütunlu 

diaqramlardan geniş surətdə istifadə olunur. 

Sütunlu diaqramları qurmaq üçün düzbucaqlı koordinat 

sistemindən istifadə edilir. Şkalalar absis və ordinat oxları üzərinə 
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köçürülür. Adətən məkan və dövrlər absis oxunda, müəyyən miqyas 

əsasında hadisələrin vaxt hesabi ilə dəyişilməsini xarakterizə edən 

kəmiyyət göstəriciləri isə ordinat oxunda yerləşdirilir. Koordinat 

oxlarında statistika məlumatı eyni enlikdə olan düzbucaqlı sütunlar 

vasitəsilə təsvir edilir. Düzbucaqlı sütunlar şaquli şəkildə yerləşərsə 

sütunlu diaqram, üfüqi şəkildə yerləşərsə lentvari diaqram adlanır. 

 Bu diaqramlarda tədqiq olunan hadisə və prosesin həcmi və 

quruluşunun zamana və əraziyə görə dəyişməsini əyani sürətdə 

göstərmək və müqayisə etmək üçün istifadə olunur. 

 Sütunlu (lentvari) diaqramlarının qurulmasında aşağıdakı 

tələblərə rəayət etmək zəruridir: 

 a) şkala sıfırdan başlayır;  

b) şkala fasiləsiz olmalıdır;  

c) sütunlar əsas xətt üzərində bərabər fasilə ilə yerləşdirilir;  

d) şkala və sütunlarda rəqəm məlumatları göstərilir. 

 Misal 6. Azərbaycan əhalisinin ümumi sayı haqqındakı məlu-

matlar əsasında diaqram  quraq (cədvəl.20).  

                                                                        Cədvəl.20 

Azərbaycan əhalisinin ümumi sayı haqqındakı məlumatlar 

İllər 
Respublikada əhalinin ümumi sayı  

(ilin sonuna), min nəfər 

2010 8997,6 

2011 9111,1 

2012 9235,1 

2013 9356,5 

2014 9477,1 

2015 9593,0 

2016 9705,6 

2017 9810,0 
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Mənbə: https://www.stat.gov.az/ 
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Şəkil 3. Azərbaycan əhalisinin dinamikası (ilin sonuna) 
 

Qrafikdən göründüyü kimi tədqiqat illəri üzrə respublika 

əhalisinin sayı artmaq istiqamətindədir(şəkil 3). 

Misal 7. Sütunlu diaqramın qurulması qaydasını 2010, 

2013,2014,2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının tikinti müəsi-

sələrində işçilərin orta illik sayı misalında izah edək (cədvəl-21). 

                                                                                 

Cədvəl-21 

2010, 2013, 2014, 2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının tikinti 

müəsisələrində işçilərin orta illik sayı(yanvarın 1-i üçün) 

    

 İllər İşçilərin orta illik siyahı sayı, min nəfər 

2010 68,3 

2013 101,4 

2014 101,9 

2015 98,1 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/communication/ 
 

Bu məlumatı qrafiklə təsvir etmək üçün absis və ordinat oxunu  

çəkmək lazımdır. Ordinat oxunun uzunluğu göstəricinin maksimum 
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qiymətinə bərabər götürülmüş miqyasa uyğun olmalıdır. Miqyas müəyyən 

edildikdən sonra ordinat oxu üzərində şkala qurulur. Sonra illərin sayına 

və göstəricilərin qiymətinə uyğun olaraq 4 sütun qurmaq lazımdır. 

Sütunlar arasındakı məsafə və sütunların eni bərabər olmalıdır. Sütunların 

arasındakı məsafəni 1.5 sm və sütunların enini 1 sm - ə bərabər götürsək, 

nəticədə şəkil 4-də təsvir olunan diaqram alınar. 

 

 

      

 

 

 

 

 

Şəkil 4.  2010, 2013, 2014, 2015-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasının tikinti müəsisələrində işçilərin orta illik sayı 

(min nəfər )yanvarın 1-i üçün. 

         

Cədvəl 22. 

         Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati şəhər və 

rayonları üzrə əhalinin sayının dəyişməsi (ilin əvvəlinə min nəfər). 

 

 

İllər 

Əhalinin 

sayı 

(ilin 

əvvəlinə), 

min nəfər 

o cümlədən: əhalinin ümumi 

sayına görə, faizlə 

şəhər 

əhalisi 

     kənd 

əhalisi 

şəhər 

əhalisi 

    kənd 

    əhalisi 

2016  9705,6  5152,4 4553,2   53.09 46.91 

2017  9810,0  5199,0 4611,0   53 47 

2018  9898,1  5237,8 4660,3   52.9 47.1 

2019  9981,5  5273,9 4707,6   52.8 47.2 
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2020  10067,1  5312,0 4755,1   52.8 47.2 

2021  10119,1  5358,5 4760,6   52,95 47,05 

 

Sütunlu diaqramlar vasitəsilə eyni zamanda sosial-iqtisadi 

hadisələrin həm quruluşunu, həm də dinamikasını öyrənmək olar. 

Bunun üçün Azərbaycan Respublikasında iqtisadi və inzibati şəhər və 

rayonları üzrə şəhər və kənd əhalisinin xüsusi çəkisinin dəyişilməsi 

haqqında aşağıda verilən məlumatdan istifadə etmək olar (cədvəl-22). 

Bu məlumatı sütunlu diaqramda təsvir etmək üçün ordinat oxu 100% 

-ə bərabər götürülən  6 sütun çəkmək lazımdır (Şəkil  5).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil  5.Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 

şəhər və kənd əhalisinin xüsusi çəkisinin dəyişilməsi xüsusi  

çəkilərinin dəyişilməsi 

 

      Göründüyü kimi sütunlu diaqram Azərbaycan Respublikasında 

iqtisadi və inzibati şəhər və rayonları üzrə şəhər  və kənd əhalisinin  

xüsusi çəkilərinin necə dəyişildiyini əyani şəkildə göstərmək imkanına 

malikdir. 2021-ci ilin əvvəlinə əhalinin ümumi sayında şəhər əhalisi 

52.95 faiz, kənd əhalisi isə 47.05 faiz olmuşdur. 

      Fiqurlu diaqramlar. Xətti diaqramların xüsusi bir növü  də fiqurlu 

diaqramlardır. İctimai hadisələri daha əyani şəkildə xarakterizə etmək  
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üçün həmin hadisələrə uyğun gələn fiqurlardan istifadə edilir. Bu 

zaman ölçü vahidi kimi şərti fiqurlar tətbiq olunur.  

 Kvadrat və dairəvi diaqramlar. Kvadrat  və dairəvi diaqramlar 

müstəvi diaqramların mühüm növləri hesab olunur. Sosial – iqtisadi 

hadisələrin əlamətlərinin qiymətləri bir – birlərindən ciddi surətdə 

fərqləndikdə onları sütunlu  diaqramla təsvir etmək əlverişli olmur. Belə 

halda kvadrat  və dairəvi diaqramlardan istifadə etmək məsləhət görülür. 

Kvadrat və dairəvi diaqramlar həm sosial-iqtisadi hadisələrin vaxt etibarilə 

dəyişilməsini xarakterizə etmək, həm də eyni dövrə və ya vaxt anına aid 

olan kəmiyyətləri müqayisə etmək üçün istifadə edilir. 

      Kvadrat və dairəvi  diaqramlar vasitəsilə statistika məlumatını 

təsvir etmək üçün, birinci növbədə, həmin məlumatın kvadrat kökünü 

almaq lazımdır. Sonra müəyyən miqyas əsasında , tərəfləri alınmış 

nəticələrə proporsional olan kvadrat və dairə qurmaq lazımdır. 

      Misal.8.Kvadrat diaqramın qurulmasını Azərbaycan Respublika-

sının dörd iri şəhərinin (Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir) əhalisinin 

sayı misalında izah edək.  

2021- ci  ilin əvvəlinə (01.01.2021-ci il) olan məlumata görə Bakıda 

2300.5min nəfər, Gəncədə 335.8 min nəfər, Sumqayıtda 346.4 min 

nəfər və Mingəçevirdə 106.4  min nəfər əhali olmuşdur. Həmin 

məlumatın kvadrat kökü Bakı üzrə 5.2300  = 47,96, Gəncə üzrə   

8.335  =  18.32, Sumqayıt üzrə   4.346 = 18.61 və Mingəçevir  

üzrə  4.106  =10,31 təşkil edir. 

          Əgər Mingəçevir şəhərinin əhalisini 1 sm - ə bərabər qəbul 

etsək, o zaman kvadratlar aşağıdakı nisbətdə götürülməlidir: 4,8; 1.83; 

1.86 ; 1.0. Buradan aydın olur ki, Bakı şəhərinin əhalisi tərəfləri 4,8 

sm; Gəncə şəhərinin əhalisi tərəfləri 1.83 sm, Sumqayıt şəhərinin 

əhalisi tərəfləri 1.86 sm, Mingəçevir şəhərinin əhalisi tərəfləri 1 sm 

olan kvadratlarla təsvir edilməlidir  (Şəkil 6).  
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                   Bakı                Sumqayıt       Gəncə     Mingəçevir 
 

Şəkil 6.  2021-ci ilin əvvəlinə Azərbaycan Respublikasının dörd iri 

şəhərlərinin əhalisi, min nəfərlə (kvadrat diaqram). 
 

Dairəvi diaqramı qurmaq üçün radiusları təsvir edilən hadisənin 

kəmiyyətinin kvadrat kökünə mütənasib olan dairələr çəkmək 

lazımdır. Yuxarıdakı misal əsasında dairəvi diaqramı qursaq, nəticədə 

7 – ci şəkildəki dairəvi diaqram alınar. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

                Bakı                 Sumqayıt            Gəncə          Mingəçevir 
 

 

Şəkil 7. 2021-ci ilin əvvəlinə Azərbaycan Respublikasının dörd iri 

şəhərlərinin əhalisi min nəfərlə (dairəvi diaqram). 
 

Sektorlu diaqram. Sektorlu diaqramlarda sosial-iqtisadi hadi-

sələrin tərkibini, quruluşunu göstərən məlumat təsvir olunur. Təsvir 

edilən hadisənin tərkibinə, quruluşuna müvafiq olaraq, radiuslarla 
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346.4 

 

 

335.8  
106.4   
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335.8 
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sektorlara bölünən dairə sektorlu diaqram adlanır. Sektorlu diaqramla 

hadisəni  təsvir etmək üçün, bir qayda olaraq, sahələri 100 faizə  

bərabər olan dairə və ya kvadrat götürülür. Sonra, həmin dairə və ya 

kvadrat təsvir edilən məcmuyun ayrı-ayrı  hissələrinə tənasüb olaraq 

sektorlara bölünür. Bunun üçün sektorların mərkəzi bucaqları tapılır 

və transportir vasitəsilə bölüşdürülür. Əgər hadisənin tərkib hissələri 

mütləq kəmiyyətlə verilərsə, onda mərkəzi bucaqları müəyyən etmək 

üçün 
0

360  – ni tama bölüb, alınan nəticəni ardıcıl olaraq tamın tərkib 

hissələrinin mütləq qiymətinə vurmaq lazımdır. Əgər hissə yekuna 

görə faizlə ifadə olunmuşdursa, o zaman 
0

360 -ni 100-ə bölüb, alınan 

nəticəni (3.6) faizlə ifadə olunan hissələrin xüsusi çəkilərinə vurmaq, 

yaxud hissənin xüsusi çəkisini 
0

360 -yə vurmaq lazımdır. 

Sektorlu diaqramın qurulmasını Azərbaycan Respublikasında 

əhalinin sayında şəhər və kənd əhalisinin xüsusi çəkiləri misalında izah 

edək. 

Misal.9. 2021 – cü ilin əvvəlinə ümumi əhalinin sayında şəhər 

əhalisi 52,95 faiz, kənd əhalisi 47,05 faiz olmuşdur. Həmin məlumata 

görə mərkəzi bucaqlar şəhər əhalisi üçün 52,95*3,6= 062.190 , kənd 

əhalisi üçün 47,05 *3,6= 038.169   olacaqdır. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Şəkil 8.  2021 – cü ilin əvvəlinə Azərbaycan Respublikasının 

şəhər və kənd əhalisinin  dinamikası (min nəfərlə ) 

ş ? h ? r  ? Şəhəralisi k ? nd  ? Kənd əhalisil 

4760.6 

5358.5 
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 Misal 10. 2015-ci ildə mühüm növ məhsulların idxalı haqında 

aşağıdakı məlumatlara əsasən sektorlu diaqramla ifadə edək(cədvəl-

23)  

 

Cədvəl 23. 

  2015-ci ildə mühüm növ məhsulların idxalı 

Mallar 

Məbləği, 

min ABŞ 

dolları   

Müvafiq 

dövriyyənin 

xüsusi 

çəkisi, %-lə 

Mühüm növ məhsulların idxalının 

ümumi həcmi, min ABŞ dolları   

         

71740,9 

 

100 

O cümlədən: 

Diri iribuynuzlu heyvanlar, ədəd 41 963,8 

 

58,5 

Diri ev quşları, min ədəd 5 767,7 8 

İribuynuzlu heyvan əti, ton 10 899,7      15,2 

Quş əti və onun əlavə məhsulları, ton  6 240,9 8,7  

Təzə və dondurulmuş balıq, ton 6 868,7 9,6 

 

 Tamın hissələrinin xüsusi çəkisini əks etdirən sektorların 

üçbucaqlarını təyin etmək üçün, onların faiz ifadələrini 3,60–yə 

vurmaq lazımdır. 

Həlli: Verilmiş məlumatları sektor-diaqramı qurmaq üçün cədvəl-

5-in məlumatlarına əsasən üzrə mərkəzi küncləri təyin edək: 

 - Diri iribuynuzlu heyvanlar üzrə 58,5x3,60=2110 

-  Diri ev quşları 8x3,60=28,800 

-  İribuynuzlu heyvan əti 15,2x3,60=54,720  

- Quş əti və onun əlavə məhsulları, 8,7 x3,60=31,20  

- Təzə və dondurulmuş balıq 9,6x3,60=34,560.  

 Pərkardan istifadə etməklə dairələri müvafiq sektorlara bölürük 
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(şəkil 9). 

58%

8%

15%

9%
10% Diri iribuynuzlu 

heyvanlar, ədəd 
(58,5%)

Diri ev quşları, min 
ədəd (8%)

 

Şəkil 9. 2015-ci ildə mühüm növ məhsulların idxalı 
 

Poliqon (çoxbucaqlı) adətən diskret (kəsilən) sıraların ifadəsi üçün 

istifadə olunur. Poliqonu qurmaq üçün üfüqü xətdə əlamətin variasiya 

edən kəmiyyətləri, şaquli xətdə isə – mütləq və ya nisbi ədədlər verilir.  

 Əgər statistik məlumatlar aylar üzrə verilirsə, onda dairəni ra-

diuslarla hər biri bir ayı əks etdirən 12 bərabər hissəyə bölürlər. Miq-

yasa uyğun olaraq hər ay üzrə faktiki məlumatların səviyyəsinə görə 

radiusda qeyd (nöqtə) edilir. Bu qayda ilə alınmış nöqtələr xətlə bir-

birilə birləşdirilir. Nəticə etibarilə alınmış burulğan xətt, tədqiq edilən 

hadisənin il daxilindəki dövrlər üzrə dəyişməsini xarakterizə edir. 

 Qistoqramma (sütunlu diaqram) adətən fasiləli sıralar üçün 

istifadə olunur. Onu belə qururlar: üfüqü xətdə əlamətin qrupları, 

şaquli xətdə isə say (kəmiyyət) göstərilir. Hər bir bölmədə, sahəsi 

həmin bölmənin (qrupun) sayını əks etdirən düzbucaqlıları qururlar. 

 Statistik təhlil bir neçə il üçün aylar üzrə aparıldığı hallarda inki-

şafın istiqaməti (artması, azalması) qanunauyğunluğunu aşkar etmək 

zəruri olduğu hallarda buruqvari radial diaqramdan istifadə olunur.  

Hesablamanı dairənin mərkəzindən başlayaraq, çevrənin radiusları 

dərəcələrə bölünmüş miqyas qəbul edilir. Bir qayda olaraq, radial 

diaqramların əsası kimi təkrar olunan dövrlər (müvafiq illərin aylar və 

ya rüblər üzrə səviyyələri) götürülür.  

Misal 11. İl ərzində respublikadan xarici ölkələrə gedən turistlər-
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in sayını radial diaqramla ifadə edək (cədvəl-24), (rəqəmlər şərtidir). 

Cədvəl-24 

Aylar Turistlərin sayı, min nəfər 

I 10,8 

II 10,5 

III 11,7 

IV 13,5 

V 19,5 

VI 24,2 

VII 25,5 

VIII 24,7 

IX 23,7 

X 21,7 

XI 16,2 

XII 14 

Cəmi 216 

Həlli: Turistlərin orta aylıq sayı 216:12=18 min nəfərdir.18 min 

turistlərin orta aylıq sayı olduğuna görə, həmin ölçülü radiusu olan 

(R=18 min nəfər) bir çevrə çəkək(şəkil 10). 
 

 

Şəkil 10. İl ərzində respublikadan xarici ölkələrə gedən turistlərin 

sayının qrafiki təsviri 

 

Üfüqü diametrdə, radiusun uzunluğunu 2 sm-ə bərabər olmaq 

şərtilə miqyas qəbul edirik. Deməli, 1 sm = 18:2=9 min nəfər. Bundan 

sonra bütün dairəni (ildəki ayların sayına uyğun), hər biri bir ayı təmsil 

etməklə, 12 radiusa bölürük. Hər bir ay üzrə verilmiş faktiki 

məlumatın həjmini miqyasa uyğun, radiusda qeyd edirik. Orta aylıq 
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səviyyədən çox olan göstəriji, radiusun davamında, dairədən kənar 

qeyd edilir. Ayrı-ayrı ayların qeydləri öz aralarında birləşdirilir. 

IV FƏSİL. 

MÜTLƏQ VƏ NİSBI KƏMİYYƏTLƏR 

 

1.Statistik göstəricilərin məqsədi və növləri 

 

Cəmiyyətin iqtisadi və sosial inkişafının müəyyənləşdirilməsində 

əsasən iki növ göstəricidən istifadə olunur: planlaşdırılan (proqnoz) və 

hesabat (statistik). Planlaşdırılan (proqnoz)  göstəricilər, gələcək 

dövrlərdə əldə olunacaq göstəricilərin müəyyən konkret kəmiyyətlərini 

ifadə edir. Hesabat (statistik) göstəriciləri, müəyyən bir müddətdə 

iqtisadi və sosial inkişaf üçün faktiki əldə olunmuş əsil nəticələri 

xarakterizə edir. Bu, ictimai bir hadisənin və ya prosesin müəyyən bir 

məkan və zaman şəraitində keyfiyyətcə  dəyişməsinin obyektiv 

kəmiyyət xarakteristikasıdır. Hər bir statistik göstərici yüksək 

keyfiyyətli sosial-iqtisadi məzmuna və  metodologiya malikdir. 

 Statistik göstəricilər  bu və ya digər statistik formaya (quruluşa) 

malikdir və aşağıdakıları ifadə edə bilər: 

• məcmu vahidlərin ümumi sayını; 

• bu vahidlərin kəmiyyət qiymətlərinin ümumi cəmi; 

• orta qiyməti ; 

• nisbi qiyməti və s. 

Statistik göstəricilərin də müəyyən bir kəmiyyət olçusü vardır ki, 

buna, müəyyən ölçü vahidlərində ifadə olunan statistik göstəricinin 

ədədi qiyməti və ya göstəricinin kəmiyyəti deyilir. Göstəricinin 

kəmiyyəti ümumiyyətlə məkan və zamanla dəyişir. Buna görə məkan 

və zaman statistik göstəricinin məcburi atributu hesab olunur. 
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Statistik göstəricilər şərti olaraq ilkin (həcm, kəmiyyət,ekstensiv) 

və ikinci dərəcəliyə (törəmələr, yüksək keyfiyyətli,intensiv) bölünmüş 

ola bilər. 

İlkin göstəricilər ya məcmu vahidlərinin ümumi sayını, ya da 

onların hər hansı bir atributunun dəyərlərinin cəmini xarakterizə edir. 

Dinamikada, zaman keçdikcə dəyişməklə, onlar bütövlükdə iqtisadiy-

yatın və ya konkret halda müəssisənin inkişaf yolunu geniş  formada 

xarakterizə edir. Statistik formaya görə bu göstəricilər ümumi statistik 

qiymətlərdir. 

İkinci dərəcəli göstəricilər adətən orta və nisbi göstəricilər kimi ifadə 

edilir və adətən dinamikada inkişafın intensivliyini xarakterizə edir. 

Sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin mürəkkəb toplusunun 

ölçüsünü xarakterizə edən göstəricilər çox vaxt sintetik adlanır 

(ümumi daxili məhsul, milli gəlir, ictimai əmək məhsuldarlığı, istehlak 

səbəti və s.). İstifadə olunan göstəricilərin hesablanmasında natural 

(təbii),  dəyər və əmək (adam-saatla, standart saatlarla) ölçü 

vahidlərindən istifadə olunur. Ərazidən asılı olaraq regional, bölgələr 

səviyyələrdə hesablanmış göstəricilər və s. fərqlənir.  

Statistik tədqiqat obyektinin həcmindən və məzmunundan asılı 

olaraq fərdi (məcmunun ayrı-ayrı vahidlərini xarakterizə edən) və 

ümumi göstəricilər fərqləndirilir. Beləliklə, məcmunu və ya vahidlər 

dəstlərini xarakterizə edən statistik göstəricilər ümumi göstəricilər 

adlanır. Ümumi göstəricilər aşağıdakı fərqli xüsusiyyətlərinə görə 

statistik tədqiqatlarda çox mühüm rol oynayır: 

- tədqiq olunan sosial hadisələrin vahidlərinin aqreqatlarının 

ümumi (konsentratlaşdırılmış) təsvirini vermək; 

-  hadisələr arasında mövcud olan əlaqə və asılılıqları ifadə edir və 

bununla da hadisələrin qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməsini təmin edir; 

- hadisələrdə baş verən dəyişiklikləri, onların inkişaf qanunauy-

ğunluqlarını və s. səciyyələndirir, yəni nəzərdən keçirilən hadisələrin 
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iqtisadi və statistik təhlilini, onları müəyyən edən amilləri, o cümlədən 

ümumiləşdirici kəmiyyətlərin özünün tərkib hissələrinə parçalanması 

əsasında aparır və s. 

Mürəkkəb iqtisadi və sosial kateqoriyaların obyektiv və etibarlı 

tədqiqi yalnız vəhdətdə və qarşılıqlı əlaqədə dövlətin müxtəlif 

aspektlərini və bu kateqoriyalarının inkişaf dinamikasını xarakterizə 

edən statistik göstəricilər sistemi əsasında mümkündür. 

Sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin vəhdətini və qarşılıqlı 

əlaqəsini obyektiv şəkildə əks etdirən statistik göstəricilər birdəfəlik 

qurulmuş qanunlar deyildir. Əksinə, cəmiyyətin, elmin, kompüter 

texnologiyasının dinamik inkişafı, statistik metodologiyanın 

təkmilləşdirilməsi ona gətirib çıxarır ki, dəyərini itirmiş köhnəlmiş 

göstəricilər dəyişir və ya yox olur və sosial-iqtisadi inkişafın mövcud 

şəraitini obyektiv və etibarlı şəkildə əks etdirən yeni, daha təkmil 

göstəricilər meydana çıxır.  

Beləliklə, statistik göstəricilərin qurulması və təkmilləşdirilmə-

sində iki əsas prinsipə əməl edilməlidir: 

• obyektivlik və reallıq (göstəricilər müvafiq iqtisadi və sosial 

kateqoriyaların (konsepsiyaların) mahiyyətini doğru və adekvat şəkildə 

əks etdirməlidir; 

• hərtərəfli nəzəri və metodoloci əsaslılıq (göstəricinin dəyərinin 

müəyyən edilməsi, ölçülə bilənliyi və dinamikada müqayisəliliyi elmi 

əsaslandırılmalı, aydın və asan formalaşdırılmalı və vahid şərhdə 

birmənalı şəkildə tətbiq edilməlidir). 

Bundan əlavə, göstəricilərin kəmiyyəti müvafiq iqtisadi və ya 

sosial hadisənin (sənaye və regional səviyyələr, ayrı-ayrı müəssisə və 

ya işçilər və s.) vəziyyətinin və ya inkişafının səviyyəsini, miqyasını və 

keyfiyyət əlamətlərini nəzərə alaraq düzgün qiymətləndirilməlidir. Eyni 

zamanda, göstəricilərin konstruksiyası kəsişən xarakter daşımalı, təkcə 

müvafiq göstəriciləri ümumiləşdirməyə deyil, həm də onların qruplar 
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və aqreqatlar üzrə keyfiyyətcə bircinsliyini təmin etməyə, bir 

göstəricidən digərinə keçidi tam təmin etməyə imkan verməlidir. 

Nəhayət, statistik göstəricinin qurulması, onun strukturu və mahiyyəti 

tədqiq olunan hadisə və ya prosesi hərtərəfli təhlil etmək, onun inkişaf 

xüsusiyyətlərini xarakterizə etmək və ona təsir edən amilləri müəyyən 

etmək imkanlarını təmin etməlidir. 

Statistik göstəricilərin hesablanması və tədqiq olunan hadisələrə dair 

məlumatların təhlili statistik tədqiqatın üçüncü və son mərhələsidir. Sta-

tistik təhlildə statistik göstəricilərin bir neçə növü nəzərə alınır: mütləq, 

nisbi və orta qiymətlər. Ümumiləşdirici statistik göstəricilərə həmçinin 

dinamika sıralarının analitik göstəriciləri, indekslər və sair addir. 

 

2.Mütləq kəmiyyətlər onların ifadə formaları. 
 

Statistik müşahidə əhatə dairəsindən və məqsədlərindən asılı ol-

mayaraq həmişə müəyyən sosial-iqtisadi hadisə və proseslər haqqında 

mütləq göstəricilər, yəni keyfiyyət müəyyənliyi şəraitində sosial-iq-

tisadi hadisə və proseslərin kəmiyyət xarakteristikası olan göstəricilər 

şəklində məlumat verir. Mütləq göstəricilərin keyfiyyətcə müəyyənliyi 

ondadır ki, onlar bilavasitə öyrənilən hadisənin və ya prosesin konkret 

məzmunu ilə, onun mahiyyəti ilə bağlıdır. Bu baxımdan mütləq 

göstəricilər və mütləq kəmiyyətlər onun mahiyyətini (məzmunu) ən 

dolğun və dəqiq əks etdirən müəyyən ölçü vahidlərinə malik olmalıdır. 

Mütləq göstəricilər statistik tədqiqatın əlamətlərinin kəmiyyət 

ifadəsidir. Məsələn, artım əlamətdir, onun mənası isə artımın kəmiyyət 

göstəricisidir. 

Mütləq göstərici tədqiq olunan hadisənin və ya prosesin müəyyən 

bir məkanda və müəyyən zamanda ölçüsünü xarakterizə edir. 

Statistik göstəricilərin mahiyyəti və məzmunu onları əks etdirən 

iqtisadi və sosial hadisələrə və proseslərə uyğun olmalıdır. Bütün 
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iqtisadi və sosial kateqoriyalar və ya anlayışlar mücərrəddir, ən 

əhəmiyyətli xüsusiyyətləri, hadisə və ya proseslərin ümumi əlaqələrini 

əks etdirir və hadisələrin və ya proseslərin ölçülərini və nisbətlərini 

ölçmək üçün, yəni onlara uyğun kəmiyyət xüsusiyyətlərini vermək 

üçün hər bir kateqoriyaya (konsepsiyaya) uyğun iqtisadi və sosial 

göstəriciləri inkişaf etdirir. Sosial-iqtisadi hadisələrin və proseslərin 

kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətlərinin birliyini təmin edən iqtisadi 

kateqoriyaların mahiyyəti göstəriciləridir. 

Bütün statistika göstəriciləri məcmu vahidlərinin əhatə olunma-

sına görə fərdi və ümumi göstəricilərə ayrılır. 

Fərdi göstəricilər - bilavasitə statistik müşahidə prosesində alınır 

və ilkin uçot sənədlərində qeyd olunur. Fərdi göstəricilər müəyyən 

hadisə və proseslərin statistik müşahidəsi prosesində kəmiyyət 

əlamətinin qiymətləndirilməsi, hesablanması, ölçülməsi nəticəsində 

əldə edilir. Fərdi mütləq göstəricilərə misal  olaraq bir növbədə bir işçi 

tərəfindən istehsal olunan detalların sayını, ayrı-ayrı ailədəki uşaqların 

sayını və.s. göstərmək olar.     

İki fərdi mütləq göstəricilərin nisbətini xarakterizə edən göstərici 

fərdi nisbi göstərici adlanır. 

Fərdi göstəricilərdən fərqli olaraq, yekun (ümumi) göstəricilər 

statistika məcmuyunun bir hissəsini, yaxud statistika məcmuyunu 

bütövlükdə xarakterizə edirlər. 

Yekun (ümumi) mütləq göstəricilər, bir qayda olaraq, fərdi müt-

ləq göstəricilərin cəmlənməsi ilə əldə edilir. Yekun (ümumi)  mütləq 

göstəricilər fərdi mütləq göstəricilərin qiymətlərinin ümumiləşdirilməsi 

və qruplaşdırılması nəticəsində əldə edilir. Belə ki, məsələn, əhalinin 

siyahıyaalınması prosesində dövlət statistika orqanları ölkə əhalisinin 

sayı, onun regionlar üzrə bölgüsü, cinsi, yaşı və s. üzrə yekun 

məlumatları alırlar. 
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Mütləq göstəricilərə statistik müşahidə nəticəsində deyil, hər 

hansı hesablama nəticəsində alınan göstəricilər də aid oluna bilər. Bir 

qayda olaraq, bu göstəricilər iki mütləq göstərici arasındakı fərqdir. 

Məsələn, əhalinin təbii artımı (azalması) müəyyən müddət ərzində 

doğulanların sayı ilə ölənlərin sayı arasındakı fərq kimi tapılır, il üzrə 

istehsalın artımı ilin sonuna məhsulun həcmi ilə ilin əvvəlinə buraxılan 

məhsulun həcmi arasındakı fərq kimi tapılır, ölkə iqtisadiyyatının 

inkişafı üçün uzunmüddətli proqnozlar tərtib edilərkən maddi, əmək 

və maliyyə resursları haqqında təxmini məlumatlar hesablanır. 

Nümunələrdən göründüyü kimi, bu göstəricilər mütləq ölçü 

vahidlərinə malik olduğundan mütləq göstəricilər adlandırılacaq. 

Statistik müşahidə əsasında toplanmış informasiya, tədqiq edilən 

ictimai hadisə külliyatının kəmiyyət tərəfini əks etdirir.  

Mütləq kəmiyyətləri tədqiq edərkən onların məğzi və forması, 

ölçü vahidi müəyyənləşdirilməlidir; nisbi kəmiyyətlərin məğzi və 

əhəmiyyəti, onların növü və ifadə formaları təyin olunmalıdır. 

Mütləq kəmiyyətlər tədqiq olunan hadisə və proseslərin (tikinti 

işlərinin həcmi, tələbələrin qrupda sayı) həcmini, onların səviyyəsini 

(firmanın, tikinti kompaniyasının əsas istehsal fondlarının orta illik 

dəyəri), nisbi münasibətini (məsələn, mühəndis-texniki işçilərlə fəhlələr 

arasında) və s. xarakterizə edirlər. 

Mütləq kəmiyyətlər hadisələrin natural (təbii) əsasını əks etdirir, 

yəni ya tədqiq edilən məcmu vahidlərinin sayını, onun ayrı-ayrı 

komponentlərini və ya onların natural (təbii) xüsusiyyətlərindən (çəki, 

uzunluq və s.) yaranan natural (təbii) vahidlərdə mütləq ölçülərini  və 

yaxud  onların iqtisadi xassələrindən (dəyər, əmək məsrəfləri) yaranan 

ölçü vahidləri ilə ifadə edir. Buna görə mütləq kəmiyyətlər həmişə 

müəyyən bir ölçüyə malikdir. 

Məsələn, 2018-ciildə bir ev təsərrüfatına düşən elektrik enerjisinin 

istehlakı, 3 158,9 kVt.saat, 2019-cu ilin əvvəlinə Azərbaycan 
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Respublikasının əhalisinin sayı 9981,5 min nəfər, 2019-cu ildə ölkənin 

ümumi daxili məhsulu 81681,0 milyon manata çatmışdır və.s. 

Bundan əlavə, ümumi daxili məhsul (ÜDM), milli gəlir, ictimai 

əmək məhsuldarlığı, istehlak səbəti və s.) istifadə olunan ölçü 

vahidlərindən asılı olaraq mütləq kəmiyyətlər natural (təbii),  əmək və 

dəyər ölçü vahidlərilə ifadə olunurlar.  

Natural (təbii) ölçü vahidləri ilə hadisə və proseslərin təbii 

xüsusiyyətləri səciyyələndirilir. Natural (təbii) ölçü vahidlərinə ton, 

kiloqram, metr və s. kimi ölçü vahidləri daxildir, məsələn: mənzil 

tikintisinin həcmi 5000 m2 təşkil etmişdir. 

Bəzi hallarda, sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin xüsusiy-

yətlərinə uygun olaraq iki ölçü vahidindən istifadə olunur. Məsələn, 

elektrik enerjisi istehsalı kilovat-saatla, yük dövriyyəsi ton-kilometrlə 

və s.  

Bəzi hallarda, natural ölçü vahidləri ilə bərabər şərti natural ölçü 

vahidlərindən də istifadə olunur. Eyni keyfiyyətli eyni məhsul müxtəlif 

növlərə ayrılırsa, onları ümumilikdə ifadə etmək üçün şərti natural 

ölçü vahidindən istifadə oluna bilər. 

Məsələn, müxtəlif gücə malik olan traktorları şərti etalon 

traktora, yağlılıq faizinə görə müxtəlif faizli yağlıları şərti 82 faizli 

yağa, müxtəlif markalı beton markalarını şərti M400 beton markasına 

və s. çevirmək olar. 

Sosial-iqtisadi hadisələri şərti natural ölçü vahidinə çevirmək üçün 

xüsusi əmsallardan istifadə edilir. Xüsusi çevirmə əmsallarını 

hesablamaq üçün məhsul növlərinin ölçülərini şərti qəbul edilmiş 

ölçüyə bölmək lazımdır. Sosial-iqtisadi hadisələrin şərti natural ölçü 

vahidində ifadə olunmasını, müxtəlif markalı beton markalarının şərti 

M200 beton markasında ifadə olunmasını aşağıdakı misal əsasında 

izah edək. 
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Tutaq ki, bir beton istehsal edən tikinti sənaye  müəssisədə 

(1ayda) M200 markalı 80 min ton beton, M300 markalı 60 min ton 

beton, M400 markalı 40 min ton beton, M500 markalı 20 min ton 

beton istehsal edilmişdir (rəqəmlər şərtidir). Çevirmə əmsalı M200 

markalı beton üçün 1,0-ə (200: 200=1,0), M300 markalı beton üçün 

1,5-ə (300: 200=1,5), M400 markalı beton üçün 2,0-ə (400: 

200=2,0), M500 markalı beton üçün 2,5-ə (500: 200=2,5)bərabər 

olar. 

Deməli, şərti M200 beton markalı hesabı ilə tikinti sənaye 

müəssisədə beton istehsalı: 

 80*1,0+60*1,5+40*2,0+20*2,5=300 min ton təşkil etmişdir. 

Əmək ölçü vahidləri əmək xərclərini qiymətləndirməyə imkan verən, 

əmək ehtiyatlarının mövcudluğunu, bölüşdürülməsini və istifadəsini əks 

etdirən göstəriciləri xarakterizə etmək üçün istifadə olunur, məsələn, 

yerinə yetirilən işin əmək tutumu adam-günlə ölçülür. 

Bəzən isə əmək ölçü vahidləri yekcins olmayan məhsullar üzrə 

ümumi mütləq göstəriciləri əldə etməyə imkan vermir. Bu baxımdan, 

konkret məhsulun maya dəyərini və ya yerinə yetirilən işin həcmini 

xarakterizə etmək üçun dəyər (pul) ölçü vahidindən istifadə olunur. 

Məsələn, ölkə iqtisadiyyatı üçün milli gəlir, ümumi daxili məhsul kimi 

mühüm göstəricilər, müəssisə səviyyəsində isə mənfəət, öz vəsaitləri 

və borc vəsaitləri pul ifadəsi ilə ifadə olunur. 

 

3.Nisbi kəmiyyətlər onların ifadə formaları və  novləri. 
 

Mütləq göstəricilərlə yanaşı, statistikada ümumiləşdirici 

göstəricilərin ən vacib formalarından biri nisbi göstəricilərdir - bunlar 

konkret hadisələrə və ya statistik obyektlərə xas olan kəmiyyət 

nisbətlərinin ölçüsünü ifadə edən ümumiləşdirici göstəricilərdir. Nisbi 

göstəriciləri hesablayarkən, bir-biri ilə əlaqəli iki göstəricinin nisbəti 

(əsasən mütləq) ölçülür ki, bu da statistik təhlildə çox vacibdir. Nisbi 
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göstəricilər statistik tədqiqatlarda geniş istifadə olunur, çünki onlar 

müxtəlif göstəriciləri müqayisə etməyə imkan verir və belə bir 

müqayisəni aydınlaşdırır. Nisbi kəmiyyətlər iki mütləq kəmiyyətin 

müqayisəsindən (tutuşdurulmasından) alınır və onlar arasındakı 

kəmiyyət nisbətini əks etdirir. Nisbi kəmiyyətin hesablanmasında 

məxrəc, yəni müqayisə üçün götürülmüş kəmiyyət əsas və ya 

müqayisə bazası adlanır, müqayisə olunan kəmiyyət isə – cari və ya 

hesabat adlanır. Müəyyən mənada baza ölçü vahidi kimi başa düşülür. 

Əgər baza vahid kimi qəbul edilirsə, eyni adlı kəmiyyətlərin 

müqayisəsi nəticəsi əmsal kimi ifadə olunur; əgər müqayisə bazası 100 

qəbul edilirsə  faizlə (%); baza kimi 1000 götürülürsə – promil – ‰; 

baza kimi 10000 götürülürsə – 0/000-prodesimille adlanır. Promilledən 

- əhali statistikasında, prodesimilledən - isə səhiyyə statistikasında 

geniş istifadə edilir.    

Məsələn, 2019-cu  ilin əvvəlinə respublikamızda əhalinin sayı 

9981,5 min nəfər olmuşdur: onlardan 80 və yuxarı yaşda olanların sayı 

149,9 min nəfər olmuşdur. 

151000
5,9981

9,149
 ‰ 

Deməli, 2019-cu  ilin əvvəlində 80 və yuxarı yaşda olanların sayı 

hər 1000 nəfərə 15 nəfər təşkil etmişdir. 

 Müxtəlif adlı kəmiyyətlərin müqayisəsindən də adlı nisbi 

kəmiyyətlər alınır. Məsələn, tikintidə fondverimi göstəricisi, tikinti-

quraşdırma işlərinin əsas fondların orta illik dəyərinə bölməklə alınır. 

Bu əmsal əsas fondların hər bir manatına düşən tikinti-quraşdırma 

işlərinin (manatla) həcmini əks etdirir. 

Məzmunu və dərk olunmasından asılı olaraq həcm göstəricilərinin 

müqayisəsi məqsədilə hesablanan nisbi kəmiyyətlər aşağıdakı 

formalara bölünürlər: plan tapşırığı nisbi kəmiyyəti, plan tapşırığının 
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yerinə yetirilməsi nisbi kəmiyyəti, quruluş, dinamika, müqayisə, 

koordinasiya, intensivlik, iqtisadi inkişaf səviyyəsi. 

Plan tapşırığı nisbi kəmiyyəti hesabat dövrünə nisbətən plan dövrü 

üçün nəzərdə tutulan göstəricilərin necə dəyişilməsini xarakterizə 

etmək üçün istifadə edilir. Plan tapşırığı nisbi kəmiyyəti, adətən, faizlə 

ifadə olunur və onu hesablamaq üçün hesabat dövründə nəzərdə 

tutulan plan tapşırığı göstəricisini 100-ə vurub müqayisə üçün əsas 

götürülmüş dövrün  faktiki göstəricisinə bölmək lazımdır Məs, bir 

tikinti şirkətində 2018-ci ildə 60 mln man gəlir əldə edilmişdir.  

Həmin şirkətində 2019-cu ildə gəlir 78 mln man çatdırmaq 

nəzərdə tutulmuşdur. 

%130%100
60

78


 
Deməli, 2018-ci ilə nisbətən 2019-cu ildə, şirkətinin gəlirini 30% 

(130%-100%) artırmaq plan tapşırığı öhdəliyi  nəzərdə tutulmuşdur. 

Plan tapşırığının yerinə yetirilməsi nisbi kəmiyyəti, öhdəçiliyin 

yerinə yetirilmiş faktiki həcminin (məsələn, tikinti-quraşdırma işlərinin 

həcmi), müqavilədə göstərilən həcmə (müqavilə üzrə tikinti-

quraşdırma işlərinin həcmi) nisbəti kimi hesablanır. 

Plan tapşırığının yerinə yetirilməsi nisbi kəmiyyətini hesablamaq 

üçün hesabat dövründə əldə edilmiş həqiqi nəticəni 100-ə vurub plan 

tapşırığına və ya planda nəzərdə tutulmuş göstəriciyə bölmək lazımdır. 

Tutaq ki, bir sexdə 2019-cü ildə plan tapşırığı ilə 40 min ədəd detal 

istehsal edilməli idi, faktiki isə 44 min ədəd detal istehsal edilmişdir. 

Buradan plan tapşırığının yerinə yetirilməsi nisbi kəmiyyəti təşkil edər:  

44000x100:40000=110%.  

Deməli, 2019-cu ildə, sexdə plan tapşırığı 10% (110%-100%) 

artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 

Quruluş nisbi kəmiyyəti tədqiq olunan məcmunun tərkibini 

xarakterizə edir. Ayrı-ayrı hissələrin (xüsusi çəki) tama nisbətini əks 
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etdirirlər. Quruluş nisbi kəmiyyətini hesablayarkən tamın hər bir 

mütləq elementi onun mütləq məcmusuna bölünüb, 100-ə vurmaqla 

hesablanır və alınmış yekun faizlə ifadə olunur. 

Misal1. 2014-cı ildə respublikada iqtisadiyyatda iqtisadi fəal əha-

linin sayı  orta illik sayı – 4840.7 min nəfər, 2016-cı ildə – 5012.7 min 

nəfər və 2018-ci ildə – 5133.1 min nəfər olmuşdur. Quruluş nisbi 

kəmiyyətini hesablamaqla iqtisadi fəal əhalinin xüsusi çəkisini (his-

səsini), yəni bu və ya digər mülkiyyət formasında və istifadə xüsu-

siyyətinə görə məşğul olan əhalinin quruluşu təyin olunur(cədvəl.1). 
 

Cədvəl 1 

 

 

İllər 

İqtisadi 

fəal 

əhalinin 

sayı (min 

nəfər) 

o cümlədən: İqtisadi fəal 

əhalinin ümumi 

sayına görə, 

faizlə 

kişilər qadınlar  kişilər qadınlar  

2014 4840.7  2475.7 2365.0   51,14 48,86 

2015 4915.3  2510.8 2404.5   51.08 48.92 

2016 5012.7 2573.2 2439.5   51.3 48.7 

2017 5073.8  2609.0 2464.8   51.42 48.58 

2018 5133.1  2637.4 2495.7   51,38 48,62 

 

*Mənbə:  AR DSK 
 

Respublikamızda  2014-2018-ci illərdə məşğul olanların 

quruluşunu müqayisə etməklə belə nəticəyə gəlmək olur ki, iqtisadi 

fəal əhalinin ümumi sayı artmaqla bərabər, onların cinsiyyətə görə 

xüsusi çəkiləri də dəyişir (cədvəl 1).  

Dinamika nisbi kəmiyyətləri, tədqiq olunan hadisə və prosesin 

dövr (zaman) ərzində dəyişməsini xarakterizə edir. 

Dinamika nisbi kəmiyyəti cari dövr səviyyəsinin keçmiş (baza) 
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dövrünə bölünməsilə hesablanır. Keçmiş dövrün səviyyəsi müqayisə 

üçün baza (100 və ya vahid) qəbul edilir, sonrakı dövrün səviyyələri 

isə bazaya nisbətən faizlə və ya əmsal kimi nəzərə alınır. Dinamika 

nisbi kəmiyyətləri artım tempi və ya azalmasını ifadə edirlər. 

Məsələn, tədqiqatın məqsədindən asılı olaraq bir neçə illər üzrə 

baza və zəncirvari dinamika nisbi kəmiyyətləri hesablamaq olar. Sırada 

verilmiş hər bir dövrün mütləq səviyyəsini özündən əvvəlki dövrün 

səviyəsinə bölməklə zəncirvari (silsiləvi) dinamika nisbi kəmiyyətlərini 

hesablamaq olar. Baza(əsas)  dinamika nisbi kəmiyyətləri, ikinci 

dövrdən başlayaraq, hər bir dövrün səviyyəsini baza qəbul edilmiş 

dövrün səviyyəsinə bölməklə hesablanır. 

Misal.2 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 və 2018-ci illər üzrə 

Azərbaycanda iikinti-quraşdirma işlərinə sərf edilmiş investisiyalar 

haqqında (cədvəl 2) məlumatlar verilmişdir. 

                                                                                 Cədvəl 2 

Tikinti-quraşdirma işlərinə sərf edilmiş investisiyalar 

 İllər Min  manat 

2013 11 837 485,4 

2014 13 287 645,3 

2015 11 722 891,9 

2016 11 531 951,9 

2017 12 447 039,1 

2018 11 737 621,4 
 

Mənbə:https://www.stat.gov.az/source/construction/ 

 

Cədvəl 2-in məlumatları əsasında baza(əsas) dinamika nisbi 

kəmiyyətini hesablamaq üçün 2013-cü ilin səviyyəsini baza(əsas)  və 

yaxud 100% kimi qəbul edirik; onda: 

2014: 2013= 13 287 645,3: 11 837 485,4=1,123
 

https://www.stat.gov.az/source/construction/
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2015: 2013= 11 722 891,9: 11 837 485,4=0,990 

2016: 2013= 11 531 951,9: 11 837 485,4=0,974 

2017: 2013= 12 447 039,1: 11 837 485,4=1,051 

2018: 2013= 11 737 621,4: 11 837 485,4=0,991 

Zəncirvari (silsiləvi) dinamika nisbi kəmiyyətləri: 

2014: 2013= 13 287 645,3: 11 837 485,4=1,123
 2015: 2014= 11 722 891,9: 13 287 645,3=0,882 

2016: 2015= 11 531 951,9: 11 722 891,9=0,983 

2017: 2016= 12 447 039,1: 11 531 951,9=1,079 

2018: 2017= 11 737 621,4: 12 447 039,1=0,943 

Zəncirvari (silsiləvi)  və baza (əsas) dinamika nisbi kəmiyyətləri 

bir biri ilə əlaqədardır. Ardıcıl olaraq zəncirvari (silsiləvi)   dinamika 

nisbi kəmiyyətlərinin vuruqlarından müvafiq olaraq baza (əsas)  nisbi 

kəmiyyətləri alınır. 

Verilən misal göstəriciləri üzrə: 

1,123*0,882*0,983*1,079*0,943=0.991
 Dinamika sırasının sonuncu səviyyəsinin mütləq həcmini birinci 

dövrün səviyyəsinə bölməklə baza dinamika nisbi kəmiyyəti 

hesablanır: 

                

  11 737 621,4: 11 837 485,4=0,991 

Müqayisə nisbi kəmiyyətləri eyni adlı kəmiyyətlərin müxtəlif 

obyekt və ya əraziyə nisbətəni xarakterizə edir.  

 

Misal.3 2019-cu ilin əvvəlinə (1 yanvar) Azərbaycan 

Respublikasının  5-iqtisadi rayonları üzrə rəsmi qaydada qeydə alınmış 

tikinti müəssisələrinin sayı  (cədvəl 3) əsasında müqayisə nisbi 

kəmiyyətini izah edək. 
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  Cədvəl 3 

 

İqtisadi rayonlar 
2019 

Tikinti müəssisələrinin sayı 

cəmi 

Abşeron iqtisadi rayonu 155 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 80 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu  44 

Lənkəran iqtisadi rayonu  48 

Aran iqtisadi rayonu 203 
 

Mənbə:https://www.stat.gov.az/source/construction/ 

 

Əgər Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə tikinti müəssisələrinin 

sayını müqayisə üçün baza qəbul etsək onda müqayisə nisbi kəmiyyəti. 

Aran iqtisadi rayonundakı tikinti müəssisələrinin sayı Şəki-Zaqatala 

iqtisadi rayonundakı tikinti müəssisələrinin sayından dəfə 

(203:44=4,6) 4,6  çoxdur. 

İqtisadi inkişaf səviyyəsinin nisbi kəmiyyəti – əhalinin hər bir 

nəfərinə düşən müxtəlif məhsul növlərinin həcminin istehsalını 

(istehlakını) xarakterizə edir. Bu nisbi kəmiyyətlər müvafiq məhsul 

növünün illik istehsalı (satışı) həcminin, həmin ildə əhalinin orta illik 

sayına nisbəti kimi hesablanır və ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsini əks 

etdirirlər.  

İntensivlik nisbi kəmiyyəti hər hansı bir hadisə və ya prosesin 

müəyyən bir əhatədə yayılmasını, inkişafını xarakterizə edir. 

Yayılmanın intensivliyini ölçür, həmin hadisənin müəyyən əhatədə 

yayılma sıxılığını göstərir. Bu kəmiyyətlər həmişə müxtəlif adlı və 

ölçülü kəmiyyətlərin nisbətindən alınır. Misal olaraq iqtisadi 

göstəriciləri – fondverimi, əməyin enerji ilə silahlanmasını və ya 

ölkələr, şəhərlər və s. üzrə əhalinin sıxlığını göstərmək olar.  

https://www.stat.gov.az/source/construction/
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Məsələn, respublikamızda Ümumi Daxili Məhsul 2019-cu ildə 

cəmi 81681,0 mlyn. manat, əhalinin sayı isə 9981,5 min nəfər 

olmuşdur. Deməli, respublika əhalisinin hər bir nəfərinə düşən Ümumi 

Daxili məhsulun həcmi 8183 manat (81681,0: 9981,5) olmuşdur. 

Misal.4  Respublikamızda 2017-2018-ci illərdə (1 yanvar) 

əhalinin hər bir nəfərinə düşən ərzaq məhsullarının istehlakı cədvəl 4-

dəki  kimi olmuşdur : 

                                                                              Cədvəl .4 

İllər 2017 2018 

Ət və ət məhsulları, kq 37,4 39,8 

Süd və süd məhsulları, l 238,1 240,2 

Yumurta, ədəd 158 153 

Balıq və balıq məhsulları, kq 7,9 7,3 

Şəkər  26,3 24,7 

Bitgi yağı 16 15,1 

Kartof, kq 75,2 71,3 

Tərəvəz və bostan məhsulları 129 181 

Meyvə və giləmeyvə 71,2 73,4 

Un  73,2 73,4 

Mənbə: DSK “Azərbaycan - faktlar və rəqəmlər 2019” 

 

Koordinasiya nisbi kəmiyyəti, tamın hissələrinin bir-birinə 

nisbətini əks etdirir. Məsələn, poliklinikada həkimlərlə kiçik tibb 

işçilərinin sayının nisbətəni, bütün əhali üzrə kişilərin sayının qadınların 

sayına nisbəti, tikinti təşkilatında hər mühəndisin sayına düşən 

fəhlələrin sayı və s. 

Koordinasiya nisbi kəmiyyətlərini hesablayarkən tamın bir tərkib 

hissəsi baza qəbul edilir, digər hissələrin hər biri baza ilə müqayisə 

olunur, bazaya nisbət təyin edilir. Nəticə etibarilə müəyyənləşdirilir ki, 
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müqayisə olunan hissə baza qəbul edilmiş hissədən neçə dəfə çoxdur 

və ya azdır və ya baza kimi qəbul edilmiş hissənin 1, 10, 100, 1000 və 

s. sayına müqayisə olunan hissənin neçə vahidi düşür. 

Misal.5 cədvəl 5-in məlumatından  göründüyü kimi 2019-cu ilin 

əvvəlində respublikamızın əhalisnin ümumi sayı 9981,5 min nəfər, o 

cümlədən  kişilər 4982,4 min nəfər, qadınlar 4999,1 min nəfər 

olmuşdur. Deməli 2019-cu ilin əvvəlində respublikamızın əhalisnin 

ümumi sayında hər 1000 nəfər kişiyə (4999,1:4982,4)*1000= 1003 

nəfər qadın düşür.                                       

                                                                        Cədvəl.5 

                               Əhalinin cins üzrə bölgüsü (min nəfərlə) 

Mənbə:https://www.stat.gov.az/source/construction/ 

 

İllər 
Əhalin sayı    

cəmi              

o cümlədən: Hər 1000 

kişiyə düşən 

qadınların sayı 
kişilər qadınlar 

2015 9593,0 4775,8 4817,2 1009 

2016 9705,6 4835,6 4870,0 1007 

2017 9810,0 4891,2 4918,8 1006 

2018 9898,1 4938,0 4960,1 1005 

2019 9981,5 4982,4 4999,1 1003 

https://www.stat.gov.az/source/construction/
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VV   FF ƏƏ SS İİ LL   
  

OORRTTAA  KKƏƏMMİİYYYYƏƏTTLLƏƏRR  
 

1. Orta kəmiyyətlər və onların hesablanmasının ümumi 

prinsipləri 
 

Məlumdur ki, hər bir məcmu vahidləri çoxsaylı əlamətlərə malik-

dir. Əlamətlərdən hansını götürsək, ayrı-ayrı vahidlər üçün onun kə-

miyyəti fərqli olacaq və ya statistikada deyildiyi kimi, bir vahiddən di-

gərinə tərəddüd (variasiya) edəcək. Beləliklə, məsələn, bir işçinin əmək 

haqqı onun ixtisası, işinin xarakteri, iş stajı və bir sıra digər amillərlə 

müəyyən edilir və buna görə də çox geniş diapazonda dəyişir.  

Orta kəmiyyətlər kütləvi sosial hadisələrin yekun 

xarakteristikasını verən ümumiləşdirici statistik göstəricilərə aiddir, 

çünki onlar dəyişən əlamətin çox saylı fərdi qiymətləri əsasında 

hesablanır. Orta kəmiyyətin mahiyyətini aydınlaşdırmaq üçün həmin 

hadisələrin əlamətlərinin qiymətlərinin formalaşması xüsusiyyətlərini 

nəzərə almaqla orta kəmiyyəti hesablamaq lazımdır. 

Orta kəmiyyət – eynitipli hadisələrin qanunauyğunluğunu  

xarakterizə edən, ən geniş yayılmış ümumiləşdirici göstəricidir. 

Ayrı-ayrı vahidlərin xüsusiyyətini və orta kəmiyyətin, məcmu 

vahidlərin ümumiləşdirici göstəricisi olduğunu nəzərə alaraq, onların 

hesablanmasında aşağıdakılara diqqət yetirilməlidir: 

- orta kəmiyyətin hesablanması üçün götürülən məlumatların 

keyfiyyəti, orta səviyyəsi hesablanan əlamətin keyfiyyəti, və tədqiq 

olunan əlamətlərin qarşılıqlı əlaqəsi nəzərə alınmalıdır; 

- orta kəmiyyət eyni cinsli məcmu üzrə hesablanır; 

- yekun orta kəmiyyətləri qrup orta kəmiyyətləri ilə təhlil etmək 

lazımdır. Bu qayda ilə dəyişmələrin qanunauyğunluğunun daha tam 

ifadəsini təmin etmək olar; 
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- orta kəmiyyət hesablamaq üçün məcmudan vahid düzgün 

seçilməlidir. 

Statistik təhlildə iki böyük sinfə bölünən müxtəlif növ 

ortalamalardan istifadə olunur: 

dərəcəli orta kəmiyyətlər( orta hesabi, orta harmonik, orta 

kvadratik, orta həndəsi); 

quruluş orta kəmiyyətlər (moda mediana).  

Orta hesabi kəmiyyət tərəddüd (variasiya) edən əlamətlərin 

mütləq cəminin onların sayına bölünməsilə hesablanır. 

Əgər əlamətin fərdi səviyyəsini (yəni tikintidəki hər bir fəhlənin 

əmək haqqını) x, x, x və s. xn -ə ( bu misalda n10), bərabər işarə 

edib orta hesabi kəmiyyəti x  ilə işarə etsək, onda orta hesabi 

kəmiyyətin cəbri hesablanmasını aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:   

n

x

n

xxxx
x n 





..321 

 

Nəticə etibarilə alınmış formula – sadə orta hesabi kəmiyyətin 

hesablanması formuludur. 

Misal 1. Tutaq ki, 10 nəfər tikinti sənaye müəssisəsində işləyən 

fəhlələrin aylıq əmək haqqının səviyyəsi aşağıdakı kimidir (man.): 

1300, 1300, 1300, 1350, 1350, 1350, 1350, 1400,  1400, 1400    

Orta əmək haqqı nəyə bərabərdir? 

Həlli: bir fəhlənin orta aylıq əmək haqqını, təyin etmək üçün 

bütün fəhlələrin əmək haqqını toplayıb, yekunu onların sayına (10-a) 

bölürük: 

 


10

4001+4001+4001+3501+3501+3501+3501+3001+3001+1300
x 1350

10

13500
  

manat. 

Gətirilən misalda fəhlələrin fərdi əmək haqlarının əksəriyyətinin 

mütləq səviyyəsi bir neçə dəfə rast olunur. Belə hallarda əlamətin orta 
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səviyyəsini orta əmək haqqını daha sadə üsulla hesablamaq olar: 

variantları cəmləmədən əvvəl hər bir variantın səviyyəsini onların 

rastolma tezliyinə vurmaq lazımdır. Bu proses çəkiləri nəzərə almaq 

deməkdir: yəni təkrar olunan variantı həmin variantın təkrar olunma 

sayına vurub hasilləri toplamaq. Variantların təkrarı onların çəkiləri – 

xüsusi çəkiləridir və belə hesablanma çəkili üsul adlanır. Bu misalda 

variant – hər bir fəhlənin əmək haqqı səviyyəsi (x), fəhlələrin sayı (f) 

isə onların çəkiləridir. 

Bunlara uyğun olaraq hesablamanı ümumi şəkildə belə göstərmək 

olar: 


 







f

fx

ffff

fxfxfxfx
x

n

nn
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332211 . 

 

Alınmış formula çəkili orta kəmiyyətin hesablanması formulasıdır, 

hesablanmış orta kəmiyyət isə bütün fəhlələr içərisində ayrı-ayrı 

variantların müxtəlifliyini nəzərə alır.  

Misal 2. Fəhlələrin aylıq əmək haqqı və sayı cədvəl.1-dəki 

kimidir; orta əmək haqını hesablayaq. 

 Həlli. Bir fəhlənin arta aylıq əmək haqqı səviyyəsini x  

hesablayaq: 

                                                                                       Cədvəl-1. 

Aylıq əmək haqqı 

(variant) 

man., x 

Fəhlələrin sayı 

(çəki), 

f 

Variantın çəkiyə  

vurulması  

(xf), man. 

1300 3 3900 

1350 4 5400 

1400 3 4200 

Cəmi 10 13500 



 

100 


 


f

fx
x

  

olduğundan,     

 

  





10

34001+43501+31300
x 1350

10

13500
 manat. 

Hər bir fəhlə qrupu üzrə əmək haqqı fondu  variantların çəkilərə 

vurğusu, bu nəticələrin (vuruqların) toplanması isə bütün (10) 

fəhlələrin əmək haqqı fondunu təşkil edir. 

Orta kəmiyyəti hesablayarkən, nəzərə alınmalıdır ki, o hansı 

kəmiyyətlərin tutuşdurulmasından alınacaq və hansı kəmiyyətlə 

ölçüləcək. Bu qaydaya uyğun olaraq orta kəmiyyətin hesablanmasının 

müvafiq formulası istifadə olunur. 

Misal 3. Cədvəl 2-də verilmiş məlumatlara əsasən orta kəmiyyəti 

hesablayaq. 

                                                                                       Cədvəl-2. 

                                            

Sığorta 

şirkətlərinin 

nömrəsi 

Baglanılmış 

müqavilələri

n sayı 

Yığılmış 

ümumi  

sığorta haqları 

min manat. 

Məhsuldarlıq, 

Bir müqavilə 

üzrə  

1 600 60000 100 

2 800 90000 112,5 

3 700 77000 110 

Cəmi 2100 227000 ? 

 

Həlli:   

1. Əgər orta məhsuldarlığını hesablamaq üçün yığılmış ümumi  

sığorta haqları  və bağlanılmış müqavilələrin sayı verilirsə, onda təyin 

edilməli orta kəmiyyət ümumi  sığorta haqlarının  şirkətlərin ümumi 
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müqavilələrinin sayına bölünməsi ilə hesablanır, yəni orta 

məhsuldarlıq:  


 


f

fx
x

  olduğundan,     

1,108
2100

227000
x     

 

 

 

 

 

Deməli sürət və məxrəcdə verilən məlumatların ilkin uyğunluğunu 

nəzərə almaqla orta kəmiyyət orta aqreqat formulası ilə hesablandı: 


 


f

fx
x . 

 2. Əgər məxrəc ( bağlanılmış müqavilələrin sayı ) verilir, lakin 

surətin məlumatları aşkar deyilsə, onda orta hesabi kəmiyyətin çəkili 

formasından istifadə olunur. Beləliklə: 

007+800+006

700101+80012,51+600100 







f

fx
x 1,108

2100

227000
   

  

Misal 4. Cədvəl 3-də verilmiş məlumatlar əsasında tikinti şirkətlərində 

məşğul olanların orta aylıq əmək haqqını hesablayın.  

 

Cədvəl-3. 

Aylıq əmək haqqı səviyyəsinə görə 

fəhlələrin qrupları, man. 

Fəhlələrin sayı, yekuna 

görə, %-lə 

900-1000 15 

1000-1100 18 

1100-1200 32 

1200-1300 25 

1300-1400 10 

cəmi 100 

 Həlli: bu misalda hər bir işçi qrupu üzrə fəhlələrin sayı, onların 
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ümumi sayındakı xüsusi çəki kimi (%-lə) verilir. 

Bundan başqa fasiləli sırada əmək haqqı hər qrup üzrə dəqiq 

«başlanğıc-son» həddinə görə variasiya edir.  

Hesablamanı asanlaşdırmaq məqsədilə fasiləli sıra diskret sıraya  

çevrilməlidir. Bu məqsədlə hər qrup üzrə aşağı və yuxarı həddin 

cəminin yarısı alınmalıdır. Məsələn, sonuncu misalda birinci qrup üzrə 

əmək haqqı 900-1000 manatdır. Bu qrup üçün diskret sırada variantın 

həcmi: (900-1000):2=950 manat olur və s. 

 İkinci qrup üzrə (1000-1100):2=1050 

Üçüncü qrup üzrə(1100-1200):2=1150 

Dördüncü qrup üzrə(1200+1300):2=1250 

Beşinci qrup üzrə(1300+1400):2=1350 

Diskret sırada variantların həcmini cədvəldə yazaq.Bu halda aylıq 

əmək haqqı səviyyəsinə görə fəhlələrin qrupları cədvəl  4-ün 3-cü 

sütunundakı rəqəmləri verəcək. 
              

Cədvəl-4. 
 

Aylıq əmək haqqı 

səviyyəsinə görə 

fəhlələrin qrupları, 

man., x 

Fəhlələrin 

sayı, 

yekuna 

görə, %-

lə(f) 

 Aylıq 

əmək haqqı 

səviyyəsi  

nin orta 

həddi, 

Variantın 

çəkiyə  

vurulması  

(xf), man. 

900-1000 15 950 14250 

1000-1100 18 1050 18900 

1100-1200 32 1150 36800 

1200-1300 25 1250 31250 

1300-1400 10 1350 13500 

Cəmi 100  114700 

Cədvəl 4-ün məlumatlarına əsasən orta kəmiyyəti (bir fəhlənin 

orta aylıq əmək haqqını) orta hesabi kəmiyyətin çəkili formulasından 
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istifadə etməklə hesablayaq: 


 


f

fx
x

   

olduğundan,     

 

1147=
100

114700
=

10+25+32+18+15

105031+250251+320151+180051+15950 
x        man. 

 

Beləliklə, bir fəhlənin orta əmək haqqı 1147 manat olmuşdur.   

Başqa bir misal: Əgər məlumatlar bərabər fasiləli rəqəmlər 

sırasında açıq qrup  üzrə verilərsə (cədvəl  5)  orta aylıq əmək haqqını 

necə hesablamalı ?                                                                        

                

Cədvəl-5. 

Aylıq əmək haqqı 

səviyyəsinə görə 

fəhlələrin qrupları, 

man., x 

Fəhlələri

n sayı, 

yekuna 

görə, %-

lə(f) 

Aylıq əmək haqqı 

səviyyəsi  

nin orta həddi, 

 manatla  (x) 

 

Variantın 

çəkiyə  

vurulması  

(xf), man.  

1000-ə qədər 15 950 14250 

1000-1100 18 1050 18900 

1100-1200 32 1150 36800 

1200-1300 25 1250 31250 

1300- və daha çox 10 1350 13500 

Cəmi 100  114700 
 

Belə bir məlumat əsasında orta aylıq əmək haqqını hesablamaq 

üçün birinci növbədə əmək haqqının orta fasiləsini müəyyən etmək 

lazımdır. Fasilənin orta kəmiyyətini müəyyən etmək üçün hər bir 

qrupun minimum və maksimum qiymətlərini cəmləyib ikiyə bölmək 

lazımdır. Misalda birinci və axırıncı qruplar açıq fasilə ilə verilmişdir. 
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Belə halda birinci qrupun aşağı sərhəddi şərti olaraq qonşu qrupun 

(II- qrupda fasilə 100 olduguna görə) fasiləsində olduğu kimi 100 

manat az götürülür, yəni 900-1000 olar, axırıncı V  qrupda isə (IV-

qrupda fasilə 100 olduguna  görə) 100 manat çox götürülür,1300-

1400 manat götürülür. 

      Beləliklə, orta fasilə olacaqdır. 
     

     Birinci qrupda          950
2

1000900



 manat, 

     İkinci qrupda        1050
2

11001000



  “____” , 

     Üçüncü qrupda          1150
2

12001100



  “____”,  

     Dördüncü qrupda      1250
2

13001200



  “____” , 

     Beşinci qrupda           1350
2

14001300



  “____” 

  

Orta fasilənı müəyyən edildikdən sonra, orta aylıq əmək haqqını 

hesabi orta kəmiyyətin çəkili düsturu ilə hesblamaq olar: 


 


f

fx
x

 

olduğundan,  

  1147=
100

114700
=

10+25+32+18+15

105031+250251+320151+180051+15950 
x  

Variantların çəkiləri olmadıqda, yaxud eyni olduqda hesabi orta 

kəmiyyətin sadə düsturu tətbiq edilir. Variantlar fasiləli variasiya 

sıraları şəklində verildikdə, birinci növbədə orta fasilə müəyyən 

edilməli, sonra çəkili hesabi orta kəmiyyət düsturu ilə orta kəmiyyət 

hesablanmalıdır. 

Orta kəmiyyətin asanlaşdırılmış metodla hesablanması moment 

üsulu və ya hesablamanın sıfırdan başlanması metodu adlanır. 
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Hesablamanın başlanğıcı (şərti sıfır) seçilir. Başlanğıc (x), sırada 

ən çox çəkisi (tezliyi) olan variantdır. Sonra hər bir variantın 

başlanğıcdan (x-dan) fərqi hesablanır; yəni: x x1 0 , 

x x x x x xn2 0 3 0 0  , , ..., . Daha sonra alınmış tərəddüdlərin 

fərqlərini fasilənin həcminə (d-yə) bölüb x-ləri tapırıq: 

d
n x

d

xx
x

d

xx
x

d

xx
x

d

xx











 0
3

03
2

02
1

01 ,...,,, . 

 Həll olunan misalda çəkilərin mütləq səviyyəsi deyil, onların nisbi 

kəmiyyəti verilmişdir və onlar çəki kimi istifadə olunacaq. 

Ümumi orta kəmiyyəti aşağıdakı formula ilə hesablayırıq: 

0xdxx  . 

Misal 5. Dördüncü misalda verilən məlumatlardan istifadə 

etməklə, moment üsulu ilə bir fəhlənin orta əmək haqqını hesablayaq( 

cədvəl-6). 

Həlli. Orta əmək haqqının hesablanması üçün moment üsulundan 

istifadə edək cədvəl 6 – dan  göründüyü kimi ən çox çəkisi (tezliyi) 

olan variant  (x=1150), fasilə kəmiyyəti d=100. 

                             Cədvəl-6. 

Aylıq əmək 

haqqı səviy-

yəsinə görə 

fəhlələrin 

qrupları, 

man., x 

Fəhlələrin 

sayı, ye-

kuna 

görə, %-lə    

f 

Aylıq 

əmək 

haqqı sə-

viyyəsi  

nin orta 

həddi, 

(x) 

x xi  0  

 

 

)1150( 0 x  

ii x
d

xx


 0  

 

(d=100) 

fxi  

900-1000 15 950 -200 -2 -30 

1000-1100 18 1050 -100 -1 -18 

1100-1200 32 1150 0 0 0 

1200-1300 25 1250 100 1 25 

1300-1400 10 1350 200 2 20 

cəmi 100  0  -3 
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Verilən misalda çəkilərin orta vuruğu yoxdur və onlar ixtisar 

olmur. x-dan olan tərəddüdlərin ümumi vuruğu d-yə: 100-ə 

bərabərdir. 0xdxx   formulası üzrə orta kəmiyyəti hesablamaq 

üçün əvvəlcə x -i, yəni tərəddüllərin orta səviyyəsini  
 


x

x f

f
 

hesablamaq lazımdır. Hesablamaların nəticəsi göstərir ki, 3 fx ,     

100 f .  

Onda misalımız üzrə tərəddüdün orta həcmi: 

    03,0
100

3










f

fx
x  

 1147115010003,00  xdxx  man. olur.  

      
 

2.Orta harmonik kəmiyyət 
 

Orta harmonik kəmiyyət orta hesabi kəmiyyətin çevrilmiş 

formasıdır və hesablama üçün çəkilər bilavasitə ilkin məlumatlarda 

deyil, digər göstəricilərdən biri tərkibində vuruq kimi verilmiş olduqda 

istifadə olunur. 

Sadə orta harmonik kəmiyyət aşağıdakı formula ilə hesablanır: 




x

n
xharmonik 1

. 

Çəkili harmonik kəmiyyət isə aşağıdakı kimi hesablanır: 

 






x

M

M
xharmonik . 
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Misal 6. Birinci fəhlə bir saatda 4,8 m2, ikinci fəhlə – 5,6 m2, 

üçüncü isə – 5,2 m2 suvaq işlərini yerinə yetirə bilir. Səkkiz saatlıq iş 

günü ərzində eyni şəraitdə işləyən üç suvaqçı fəhlələrin orta əmək 

məhsuldarlığını hesablayın. 

Həlli. Sadə hesabi orta kəmiyyət formulası ilə saatlıq orta 

məhsuldarlığı hesablayaq: 

 

5,2=
3

15,6
=

3

5,2+5,6+4,8



n

x
x  m2. 

 

Əgər hər bir suvaqçı-fəhlə bununla gündəlik normanı yerinə 

yetirmiş olsaydı, onda alınmış orta kəmiyyəti düzgün hesab etmək 

olardı. Lakin, fəhlələr bütün günü işləmişlər, yəni göstərilmiş 

məhsuldarlıqla fəhlələrin hər biri 8 saat ərzində işləmişlər. 

Buna görə də hər bir fəhlənin gördüyü  bütün iş həcmi nəzərə 

alınmalıdır. Beləliklə, orta saatlıq məhsuldarlıq 
 




x

n
xharmonik 1

   

 düsturu kimi hesablanmalıdır . 

Hər bir fəhlənin əmək məhsuldarlığı, bütün iş vaxtının orta vaxta, 

1m2 suvaq işlərinə sərf olunan vaxta bölünməklə hesablanır. Buna 

görə də orta saatlıq əmək məhsuldarlığı: 
 

2,5
278,02

1440

5,2

608
+

5,6

608
+

4,8

608

 608+608+608





x  m2 

 

Orta əmək məhsuldarlığını aşağıdakı formula ilə də hesablamaq 

olar: 
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2,5

5,2

1
+

5,6

1
+

4,8

1
608

 6083













harmonikx

 m2. 

Beləliklə, orta harmonik kəmiyyətin hesablanmasının sadə formulası 

aşağıdakı kimi ifadə edilir: 








x

n

xxxx

n
x

n

harmonik 11
...

111

321

. 

 

Simvolik işarələrdən istifadə edərək, harmonik orta kəmiyyətin 

çəkili formasının hesablanmasının nəzəri ifadəsi aşağıdakı formula ilə 

olur: 









M
x

M
xharmonik 1

. 

Burada 
1

x
M  –  orta   səviyyəsi   hesablanan   əlamətin   

çevrilmiş formasının ümumi həcmidir, yəni  
 

1 1 1 1 1

1

1

2

2

3

3
x
M

x
m

x
m

x
m

x
m

n

n          ... . 

 Bu hesablama – orta harmonikin çəkili formasıdır. 

Bunun hesablanmasını misalla göstərək. 

Misal 7. Cədvəl 7-da verilmiş məlumatlara əsasən orta harmonik 

kəmiyyəti  hesablayaq ( rəqəmlər şərtidir). 
 

Cədvəl-7. 

   Sığorta 

şirkətlərinin 

nömrəsi 

Yığılmış ümumi  

sığorta haqları min 

manat. 

Məhsuldarlıq, 

Bir müqavilə üzrə  

manat. 

1 60000 100 

2 90000 112,5 

3 77000 110 
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Həlli:  Cədvəl 7-dən  göründüyu kimi variantın çəkiləri haqda 

məlumat yoxdur  ona görə də orta harmonik kəmiyyətin  çəkili 

düsturundan istifadə etmək lazımdır: Yəni orta harmonik kəmiyyət 

108,1 manat olacaq. 

   1,108

110

77000

5,112

90000

100

60000

770009000060000











x

M

M
x  

Misal 8. Avtomobil ilk 420 kilometri 70 km / saat sürətlə, qalan 300 

kilometri isə 75 km / saat sürətlə hərəkət etmişdir.Tələb olunur: orta 

sürəti hesablayın.  

 

Həlli:  72

75

300

70

420

300420











x

M

M
x  km / saat 

Həndəsi orta  kəmiyyət n sayda artım faktoru olduqda istifadə 

olunur, əlamətin fərdi qiymətləri, bir qayda olaraq, əvvəlki səviyyəyə 

nisbət olaraq zəncirvari(silsiləvi) qaydada qurulmuş dinamika nisbi 

kəmiyyətləridir. Beləliklə, həndəsi orta  kəmiyyət orta artım tempini 

xarakterizə edir.  

Həndəsi orta  kəmiyyətin sadə düsturu aşağıdakı kimidir: 

 

xxxx nh
n ........

21

_

  

 Burada n əmsalların sayıdır,  

 

Misal 9. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 və 2018-ci illər üzrə 

Azərbaycanda tiikinti-quraşdirma işlərinə sərf edilmiş investisiyalar 

haqqında (cədvəl 8) məlumatlar verilmişdir. 

                                                                                 



 

110 

 Cədvəl 8 

Tikinti-quraşdirma işlərinə sərf edilmiş investisiyalar (yanvarın 1-nə) 

 İllər Min  manat 

2013 11 837 485,4 

2014 13 287 645,3 

2015 11 722 891,9 

2016 11 531 951,9 

2017 12 447 039,1 

2018 11 737 621,4 
 

Mənbə:https://www.stat.gov.az/source/construction/ 

 

Tələb olunur:   

Cədvəl 8-in məlumatları əsasında  tikinti-quraşdirma işlərinə sərf 

edilmiş investisiyaların orta artım tempini hesablayın. 

Həndəsi orta  kəmiyyəti hesablamaq üçün öncə zəncirvari 

qaydada hər bir dövrü özündən əvvəlki dövrə nisbətən əmisalını 

hesablayaq: 

2014: 2013= 13 287 645,3: 11 837 485,4=1,123
 2015: 2014= 11 722 891,9: 13 287 645,3=0,882 

2016: 2015= 11 531 951,9: 11 722 891,9=0,983 

2017: 2016= 12 447 039,1: 11 531 951,9=1,079 

2018: 2017= 11 737 621,4: 12 447 039,1=0,943 

Sonra tapdığımız bu əmsalları həndəsi orta  kəmiyyətin sadə 

düsturunda yerinə yazaraq, 

956,0943,0079,1983,0882,05 123,1 x  

Beləliklə, həndəsi orta  kəmiyyətin sadə düsturundan istifadə 

edərək  tapırıq ki, orta artım tempi 0,956 və ya 95,6% -ə bərabərdir. 

Həndəsi orta  kəmiyyətin çəkili düsturu aşağıdakı kimidir: 
 

https://www.stat.gov.az/source/construction/
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f fn

n

ff
h xxxx .......

2

2

1

1
 

Misal 10. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 və 2018-ci illər üzrə 

Azərbaycanda tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilmiş investisiyalar 

haqqında (cədvəl 9) məlumatlar verilmişdir. 
 

Cədvəl 9 

Tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilmiş investisiyalar (yanvarın 1-nə) 

 İllər Min  manat 

2013 11 837 485,4 

2015 11 722 891,9 

2018 11 737 621,4 
 

Mənbə:https://www.stat.gov.az/source/construction/ 

 

Tələb olunur: Cədvəl 9-un məlumatları əsasında tikinti-quraşdirma 

işlərinə sərf edilmiş investisiyaların orta artım tempini hesablayın. 

 Həndəsi orta  kəmiyyəti hesablamaq üçün öncə zəncirvari 

qaydada hər bir dövrü özündən əvvəlki dövrə nisbətən əmisalını 

hesablayaq: 

Cədvəl 9-un məlumatına əsasən qeyri-bərabər dövrlər üzrə 

olduğu üçün (2013,2015=2il) və(2015,2018=3il) orta illik artım 

tempini üçün həndəsi orta kəmiyyətin çəkili  düsturundan istifadə 

olunur: 

 
f fn

n

ff
h xxxx .......

2

2

1

1
 

Zəncirvari (silsiləvi) dinamika nisbi kəmiyyətləri təşkil edər: 

2015:2013=11 722 891,9: 11 837 485,4=0,990 

2018: 2015=11 737 621,4: 11 722 891,9=1,00  

Sonra tapdığımız bu əmsalları həndəsi orta  kəmiyyətin çəkili 

düsturunda yerinə yazaraq, 

https://www.stat.gov.az/source/construction/
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f fn

n

ff
h xxxx .......

2

2

1

1
 

 

904,09801,000,1 3990,0 2 55 
h

x  

Beləliklə, həndəsi orta  kəmiyyətin çəkili düsturundan istifadə 

edərək  tapırıq ki, orta artım tempi 0,904 və ya 90,4% -ə bərabərdir.   

Bundan başqa orta kvadratik, orta kubik dərəcəli orta 

kəmiyyətlərindən də istifadə olunur: 

 k=2 olduqda      
n

x x
kvadratik




2

 orta kvadratik sadə 

k=2 olduqda      




f

f
x x

kvadratik

2

 orta kvadratik çəkili 

 

k=3 olduqda      3

3

n
x x

kubik


  orta kubik sadə 

k=3 olduqda      3

3





f

f
x x

kubk
 orta kubik çəkili 

 
 

3. Quruluş orta kəmiyyətlər. 
 

Öyrənilən hadisədə ən çox təsadüf olunan variant və ya yüksək 

tezliyə malik olan variant moda adlanır. 

      Diskret variasiya bölgü sıralarında modanı hesablamaq üçün heç 

bir riyazi hesablama aparmağı tələb etmir. Quruluş orta kəmiyyətlərin-

dən ən çox kommersiya müəssisələrində istifadə edilir. Belə ki, bazarlarda 

satılan məhsulların qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsində, kütləvi məhsul 

istehsalının və satışının (məsələn, ayaqqabı, müxtəlif paltar və sair) 

proqnozlaşdırılmasında və s. moda göstəricisindən istifadə edilir.  

    Misal 11.  Tutaq ki, bir kommersiya müəssisəsində satılmış 
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köynəklərin ölçüsünə görə alınmış kişi köynəklərin bölgüsü cədvəl 10-

dakı kimi olmuşdur.  

Cədvəl 10-un məlumatdan göründüyü kimi, moda 42 nömrəli 

köynək ölçüsüdür, çünki ən çox tələbat 42 nömrəli ölçüyə məxsusdur 

(70 ədəd ), bu da alıcıların 22,6 faizini təşkil edir. Bu, modanın hesabi 

orta kəmiyyətə nisbətən üstün cəhətini göstərir. Belə ki, heç bir cəbri 

hesablama aparmadan orta kəmiyyəti müəyyənləşdirmək mümkün 

olmuşdur. 
 

                                                             Cədvəl-10. 

   Kişi köynəklərinin ölçüsü   Alınmış kişi köynəklərinin sayı, ədəd 

36 2 

37 6 

38 25 

39 27 

40 50 

41 55 

42 70 

43 45 

44 20 

45 10 

Yekun 310 

     Bərabər fasiləli variasiya bölgü sıralarında moda aşağıdakı düsturla 

hesablanır.: 

)()( 3212

12
00

ffff

ff
dXM




     

     Burada X0  -  modal fasiləsinin aşağı sərhəddini, 

d-  fasilə kəmiyyətini, 

1f  -    modal variantdan əvvəlki çəkini, 

2f  -  modal variantın çəkisini, 

 3f – modal variantdan sonrakı çəkini göstərir. 
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 Misal 12. Bir sənaye müəssisədə işləyən (cədvəl-11) 240 fəhlənin iş 

stajına görə bölgüsü aşağıdakı məlumatla xarakterizə olunur.                                                              

 Cədvəl-11. 

   İş stajına görə fəhlə qrupları, illə Fəhlələrin sayı 

5 ilə qədər 8 

5-7 30 

7-9 40 

9-11 70 

11-13 36 

13-15 40 

15-17 10 

17 və daha çox 6 

Yekun  240 

 

      Fasiləli variasiya sırasında təqribi ən yüksək tezliyə  malik olan 

variant fasiləsi moda adlanır. Məqsəd  modal fasiləsinin ortasını 

müəyyən etməkdir. Bizim misalda modal fasiləsinin kəmiyyəti 9-11 il 

olacaqdır, çünki ən yüksək tezlik ( 70 fəhlə, yəni bütün fəhlələrin 29 

faizi) bu qrupa məxsusdur. Moda təşkil edər: 

94.9
)3670()4070(

4070
290 




M  il. 

      Müəyyən qaydada düzülmüş variasiya  sırasını tən iki bərabər 

hissəyə bölən ədəd mediana adlanır. Bu o deməkdir ki, tək üzvlü 

variasiya sırasında sıranın mərkəzində yerləşən variant mediana 

olacaqdır. Ardıcıl düzülmüş variasiya bölgü sırası cüt olarsa, mediana 

ortada yerləşən iki variantın hesabi orta kəmiyyəti kimi müəyyən 

edilir. Məsələn, bir qrupda oxuyan 21 tələbə müvəfəqiyyət balına görə 

ardıcıl düzülərsə, 11-ci tələbənin müvəfəqiyyət balı yəni 11-ci 
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tələbənin balı mediana olacaqdır. Əgər bir qrupda 22 tələbə oxuyarsa 

müvəfəqiyyət balına görə ardıcıl düzülərsə, onda ortada yerləşən 11-ci 

və 12-ci tələbələrin müvəfəqiyyət ballarını cəm edib 2-yə bölmək 

lazımdır, yəni mediana 11,5 olar. Diskret variasiya sıraları əsasında 

mediananı hesablamaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur: 

                            
2

1


n
M e    

 Nümunəmizdə  21 tələbənin müvəfəqiyyət balına görə mediana 

bərabər olar: 

                       11
2

121

2

1








n
M e  

22 tələbənin müvəfəqiyyət balına görə mediana bərabər olar: 
 

                            5,11
2

122

2

1








n
M e  

      Fasiləli variasiya sıraları əsasında mediananı hesablamaq üçün 

aşağıdakı düsturdan istifadə edilir:  

m

m

e
f

S
f

dXM
1

0
2






 

     Burada X0 – median fasiləsinin aşağı sərhəddini, 

                  d-  median variantında fasilənin böyüklüyünü. 

                   f -variasiya sırasında çəkilərin (tezliklərin) cəmini, 

)1( mS  - mediana fasiləsindən əvvəl olan variantların çəkilərinin artan 

yekunla cəmini, mf   - mediana fasiləsində variantın çəkisini göstərir. 

      Yuxarıdakı (cədvəl.11)  əsasında mediananı hesablamaq üçün fəh-

lələrin artan yekunla sayını müəyyən etmək lazımdır (bax. cədvəl.12-

nin 3-cü sütunu).  
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 Cədvəl.12 

İş stajına görə     fəhlə 

qrupları, illə  x 

Fəhlələrin 

sayı 

f 

Artan yekunla fəhlələrin sayı 

5 ilə qədər 8 8 

5-7 30 (30+8)=38 

7-9 40 (30+8+40)=78 

9-11 70 (30+8+40+70)=148 

11-13 36 (30+8+40+70+36)=184 

13-15 40 (30+8+40+70+36+40)=224 

15-17 10 (30+8+40+70+36+40+10)=234 

17 və daha çox 6 (30+8+40+70+36+40+10)=234=240 

Cəmi 240              - 

 

       Tələb olunur: (cədvəl.12)  məlumatlar əsasında mediananı  

hesablayın:  

Qeyd: Bərabər fasiləli qrup üzrə mediananı hesablamaq üçün öncə 

ni
f



2

 hesablayıb, sonra alınmış kəmiyyətdən  böyük olan, ona ən 

yaxın olan artan yekuna görə tezliklərin cəmini hesablayıb, mediana 

fasiləsində variantı müəyyən etdikdən sonra hesablama 

aparırıq.Nümunəmizdə (cədvəl.12) 120
2

240

2


 f   olduguna görə 

120-ə ən yaxın və ondan böyük artan yekuna görə tezliklərin cəmi  

148  olacaq, yəni  mediananı (9-11) qrup variantı  üzrə  

hesablamalıyıq. 

 

Həlli: 

-  (median fasiləsinin aşağı sərhəddi 0x =9);  

- (median variantında fasilə kəmiyyəti d=2);  
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- (mediana fasiləsindən əvvəl olan variantların çəkilərinin 

(tezliklərin )  artan yekunla cəmi 78
1


Sm
);  

- (variasiya sırasında çəkilərin (tezliklərin) cəmi f =240); 

- ( mediana fasiləsində variantın çəkisi 70mf ). 

Bu qiymətləri düsturda yerinə yazaq:  
 

2,10
70

78
2

240

292
1

0 












m

m

e
f

S
f

dXM  il 

  

      Beləliklə, fasiləli variasiya sırasını hesabi orta kəmiyyət, moda və 

mediana çox düzgün xarakterizə edir. Hesabi orta kəmiyyət bölgü 

mərkəzinin əsas xarakterizəsidir. Belə ki, ondan variantların 

uzaqlaşmalarının cəmi sıfra barabərdir. 

      Moda, mediana və hesabi orta kəmiyyətin nisbətləri statistika 

məcmuyunda əlamətin bölgüsünün xarakterini göstərməklə, onun 

asimetriliyini qiymətləndirməyə imkan verir. 

      Simmetrik bölgüdə, yəni normal bölgüdə göstəricilərin üçünündə 

qiymətləri uyğun olur. 

      Variasiya sırasının quruluşunun xarakterizə olunmasında moda və 

mediana göstəricilərinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Ona görə də onlar 

statistikada quruluş orta kəmiyyətləri adlandırılır. 

      Variasiya sırasının quruluşunun xarakterizə olunmasında mediana-

dan başqa, əlamətin vahidlərini dörd, on və yaxud yüz bərabər hissəyə 

bölən qiymətlərində müəyyən edilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Bunlar kvartillər, desillər və persentillər adlanırlar. 

      Məcmuyun düzülmüş sırasını dörd bərabər hissəyə bölən əlamətin 

qiymətlərinə kvartillər deyilir. Kvartillər məcmuyun əlamətinin ən 

aşağı qiyməti 1Q   üçün (məcmuyun 
4

1  hissəsi) və yuxarı qiyməti 3Q  

üçün hesablanıla bilər. 2Q  orta kvartil olub medianaya bərabər olur. 
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Bu o deməkdir ki, məcmuyu vahidinin 25 faizi 
1Q   kəmiyyəti üzrə az 

olacaqdır; vahidin 25 faizi 
1Q  və 

2Q  arasında olacaqdır; vahidin 25 

faizi 
2Q   və 3Q  arasında, qalan 25 faizi isə 3Q  – dən çox olacaq. 

      Fasiləli variasiya sıraları üzrə 
1Q   və 3Q  kvartillərini hesablamaq 

üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə edilir: 

1

11

11
4

1

Q

Q

Q
f

Sf

dXQ



 ; 

3

13

33
4

3

Q

Q

Q
f

Sf

dXQ



  

        Burada 1QX  - aşağı kvartilə aid olan fasilənin aşağı 

sərhəddidir (fasilə, ilk 25%  ötən, artan tezliklər üzrə müəyyən edilir); 

     3QX    - yuxarı kvartilə aid olan  fasilənin aşağı sərhəddidir( fasilə 

ilk 75 % ötən artan tezliklər üzrə müəyyən edilir):  

     d  – fasilə kəmiyyətidir; 

     1Qf   - aşağı kvartilə aid fasilənin tezliyidir; 

     3Qf - yuxarı kvartilə aid fasilənin tezliyidir;  

     11QS   - aşağı kvartilə aid fasilədən qabaqkı fasilənin artan yekunla 

tezliyidir; 

     13QS  yuxarı kvartilə aid fasilənin artan yekunla tazliyidir. 

Cədvəl.12-in məlumatı əsasında 1Q və 3Q  kvartillərini 

hesablayaq: 

Cədvəl.12-ki göstəricilər əsasında 1Q  kvartili aşağıdakı kimi olar: 

Qeyd: Bərabər fasiləli qrup üzrə 1Q  kvartilini hesablamaq üçün 

öncə ü
f



4

 hesablayıb, sonra alınmış kəmiyyətdən  böyük olan, ona 

ən yaxın olan artan yekuna görə tezliklərin cəmini hesablayıb, 1Q  
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kvartili  fasiləsində variantı müəyyən etdikdən sonra hesablama 

aparırıq. Nümunəmizdə (cədvəl.12) 60
4

240

4


 f   olduguna görə 

60-a ən yaxın və ondan böyük artan yekuna görə tezliklərin cəmi  78  

olacaq, yəni  
1Q  kvartilini (7-9) qrup variantı  üzrə  hesablamalıyıq. 

Həlli: 

 

- (
1Q  kvartilinin fasiləsinin aşağı sərhəddi 70 x );  

- (fasilə kəmiyyəti d=2); 

-  (
1Q  kvartilinin fasiləsindən əvvəl olan variantların 

çəkilərinin(tezliklərinin)  artan yekunla cəmi 38
11


SQ
) ;  

- ( variasiya sırasında çəkilərin(tezliklərin)   cəmi  240 f );  

- (
1Q  kvartili fasiləsində variantın çəkisi 401 Qf ). 

 Bu qiymətləri düsturda yerinə yazaq: 

1.8
40

38
4

240

274

1

1

11

11 










Q

Q

Q
f

Sf

dXQ  il,  

 Eyni qaydada  cədvəl.12-ki göstəricilər əsasında 3Q  kvartili aşağıdakı 

kimi olar: 

Qeyd: Bərabər fasiləli qrup üzrə 3Q  kvartilini hesablamaq üçün 

öncə if 
4

3  hesablayıb, sonra alınmış kəmiyyətdən  böyük olan, ona 

ən yaxın olan artan yekuna görə tezliklərin cəmini hesablayıb, 

3Q kvartili  fasiləsində variantı müəyyən etdikdən sonra hesablama 

aparırıq. Nümunəmizdə (cədvəl.12) 180
4

2403

4

3



 f   olduguna 

görə 180-a ən yaxın və ondan böyük artan yekuna görə tezliklərin 
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cəmi  184  olacaq, yəni  3Q  kvartilini (11-13) qrup variantı  üzrə  

hesablamalıyıq. 

Həlli: 

- ( 3Q  kvartilinin fasiləsinin aşağı sərhəddi 110 x ); 

-  (fasilə kəmiyyəti d=2); 

-  ( 3Q  kvartilinin fasiləsindən əvvəl olan variantların çəkilərinin 

(tezliklərin)   artan yekunla cəmi 148
13


S Q
) ; 

-  ( variasiya sırasında çəkilərin (tezliklərin) cəmi  240 f ); 

- ( 3Q  kvartili fasiləsində variantın çəkisi 361 Qf ). 

 

Bu qiymətləri düsturda yerinə yazaq: 

 

77,12
36

148
4

2403

2114

3

3

13

33 











Q

Q

Q
f

Sf

dXQ  il olar. 

Variasiya bölgüsü sıralarında 
1Q   və 3Q   kvartillərdən başqa, 

düzülmüş sıranı 10 bərabər hissəyə bölən (variantlar) desillər  də 

müəyyən edilə bilər. Desillər də kvartillər də olduğu kimi hesablanır. 

       Bütün bu göstəricilər variasiya bölgü sıralarının təhlilində 

öyrənilən məcmuyunu hərtərəfli xarakterizə etməyə imkan verir. 

      Bölgü normal bölgüyə yaxın olduqda, mediana, moda və orta 

kəmiyyət arasında olur, özü də mediana modaya nisbətən orta 

kəmiyyətə daha yaxın olur.  

           Sağtərəfli asimmetriyada orta kəmiyyət, mediana və moda 

arasında nisbət aşağıdakı kimi:  

                                         0MMX e 


, 

      Soltərəfli asimmetriyada isə bu nisbət aşağıdakı kimi olur:  
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0MMX e 


 

4. Hesabi orta kəmiyyətlərin əsas xassələri 
 

      Hesabi orta kəmiyyətin bir sıra riyazi xassələri vardır. Onlar hesabi 

orta kəmiyyətin mahiyyətini daha tam açıqlamağa və hesablamanı daha 

da sadələşdirməyə imkan verir. Bu xassələrin öyrənilməsinin mühüm 

təcrübəvi əhəmiyyəti vardır. O xassələrdən aşağıdakıları göstərmək 

olar: 

1.Orta kəmiyyətin çəkilərin cəminə hasili ayrı-ayrı variantların müvafiq 

çəkilərinə hasilinin cəminə bərabər olar, yəni  


xffx .  
  

Cədvəl.13-ün məlumatı əsasında 1-ci xassəni izah edək: 
 

Cədvəl-13. 

Aylıq əmək 

haqqı (variant) 

man., x 

Fəhlələrin sayı 

(çəki), 

f 

Variantın çəkiyə  

vurulması  

(xf), man. 

1300 3 3900 

1350 4 5400 

1400 3 4200 

Cəmi 10 13500 
 

 

 





10

34001+43501+31300
x 1350

10

13500
 manat. 

1350


x  
 

100 f  

13500100*1350 


fx  
  

Bərabərliyin sol tərəfi=13500 

Bərabərliyin sağ tərəfi  
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 xf =1300*3+1350*4+1400*3=13500  olar. 

Beləliklə hər iki tərəf bir-birinə bərabərdir. 

 


xffx  

Yəni 13550=13550 

2. Variantın bütün çəkilərini A dəfə artırsaq və yaxud azaltsaq orta 

kəmiyyətin qiyməti dəyişməz. Bu xassənin mahiyyətini Cədvəl 14-ün 

məlumatı əsasında izah edək: 
 

Cədvəl-14. 

Aylıq əmək 

haqqı (variant) 

man., x 

Fəhlələrin 

sayı (çəki), 

f 
A

f
 

10A  

A

f
x    

1300 3 0,3 390 

1350 4 0,4 540 

1400 3 0,3 420 

Cəmi 10 1 1350 
 

     Variantın çəkilərini 10-a ixtisar etməklə orta aylıq əmək haqqı 

təşkil edər: 

1350
1

1350









A

f
A

f
x

x  manat 

Cədvəl 13-ün məlumatına əsasən eyni nəticəni alırıq:   Yəni  

cədvəl 14-də variantın bütün çəkilərini sabit bir  A ədədi( 10)  dəfə 

azaldıb   hesablama aparmaqla orta kəmiyyətin qiymətinin dəyişməz 

oldugunu gördük. Yəni: 





10

34001+43501+31300
x 1350

10

13500
 manat. 

3. Variantların çəkilərinin mütləq qiymətləri əvəzində onların xüsusi 

çəkiləri əsasında orta kəmiyyəti hesablasaq, orta kəmiyyətin qiyməti 
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dəyişməz. Hesabi orta kəmiyyətin bu xassəsini 10 nömrəli cədvəlin 

məlumatı əsasında hesablayaq. Bu məqsədlə variantların hər bir 

çəkisini 100 vurub 10-a bölsək, variantların çəkiləri aşağıdakı kimi 

olacaqdır. ( %-lə ) : 30, 30,40. Əgər xüsusi çəkiləri P ilə işarə etsək, o 

zaman hesabi orta kəmiyyətin çəkili düsturunu aşağıdakı kimi yazmaq 

olar (cədvəl-15). 
 

 

Cədvəl-15. 

Aylıq əmək haqqı 

(variant) 

man., x 

Fəhlələrin xüsusi çəkisi faizlə, 

p 

1300 30 

1350 40 

1400 30 

cəmi 100 
 

 

1350
100

135000

403030

301400401350301300










p

xp
x  manat. 

 

4. Əgər variantları müəyyən sabit (A) ədəd qədər artırsaq  və 

yaxud azaltsaq, onda orta kəmiyyət həmin ədəd qədər artar və yaxud 

azalar. Ona görə hesablamanı apardıqdan sonra orta kəmiyyətin 

üstünə çıxılmış sabit ədədi gəlmək və ya çıxmaq lazımdır.  Sabit ədəd 

çıxılanda orta kəmiyyət aşağıdakı düsturla: 

A
f

fAx
x 





 )(

, 

sabit ədəd üstə gələndə isə aşağıdakı düsturla: 

A
f

fAx
x 





 )(

      hesablanıla bilər. 
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Hesabi orta kəmiyyətin 4-cü xassəsi əsasında 13-cü cədvəldə 

verilmiş məlumatdan istifadə edərək orta aylıq əmək haqqını müəyyən 

edək (cədvəl 16)  
                                                                        

 

Cədvəl 16 

Aylıq əmək 

haqqı 

(variant) 

man., x 

Fəhlələrin sayı 

(çəki), 

f 

Ax   

1300A  

 

  fAx   

1300 3 0 0 

1350 4 50 200 

1400 3 100 300 

cəmi 10 - 500 

Sabit ədəd çıxmaqla orta kəmiyyət təşkil edər:  
      

13501300
10

500)(








A
f

fAx
x  manat 

 

5.Əgər hər bir variantı sabit götürülmüş bir ədədə (A) bölsək, yaxud 

vursaq, o zaman orta kəmiyyət həmin sabit ədəd dəfə azalar, yaxud da 

artar. Variantları sabit ədədə bölməklə orta kəmiyyət aşağıdakı 

düsturla hesablanıla bilər: 

A
f

f
A

x

x 



)(

 

 

 Hesabi orta kəmiyyətin beşinci xassəsini tətbiq etməklə orta aylıq 

əmək haqqını 13 saylı cədvəldə verilmiş məlumat əsasında hesablayaq 

(cədvəl 17). 

                                                                 Cədvəl 17 
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Aylıq əmək 

haqqı (variant) 

man., x 

Fəhlələrin 

sayı (çəki), 

f 

Variantların 

sabit ədədə 

nisbəti, 
A

x
 

A=10 

f
A

x
)(  

1300 3 130 390 

1350 4 135 540 

1400 3 140 420 

cəmi 10 - 1350 
 

135010
10

1350
)(






A
f

f
A

x

x  

 

    6. Hesabi orta kəmiyyətin 4-cü və 5-ci xassələrinin birgə tətbiqi 

onun hesablanmasını daha da sadələşdirə bilər. Bu şərti sıfır üsulu da 

adlanır. Bu zaman hesabi orta kəmiyyət aşağıdakı an düsturu ilə 

hesablanıla bilər. 

Ad
f

f
d

Ax

x 







)(

 

 

      Burada A – variantlar sırasından götürülmüş sabit  ədəddir, d-

fasilə kəmiyyətidir. Hesabi orta kəmiyyətin altıncı xassəsini tətbiq 

etməklə orta aylıq əmək haqqını 18 saylı cədvəldə verilmiş məlumat 

əsasında hesablayaq.                                                                                

      Cədvəl 18 
 

Aylıq əmək 

haqqı (variant) 

man., x 

Fəhlələri

n sayı 

(çəki), 

f 

Orta 

fasilə, 

x  

x-A 

1350A
 

d

Ax 

 

d=50 

f
d

Ax
)(



 

1275-1325 3 1300 -50 -1 -3 

1325-1375 3 1350 0 0 0 

1375-1425 4 1400 50 1 4 
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cəmi 10 - - - 1 

135513505135050
10

1
)(










Ad
f

f
d

Ax

x manat 
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VV II   FF ƏƏ SS İİ LL   
  

VVAARRİİAASSİİYYAA  GGÖÖSSTTƏƏRRİİCCİİLLƏƏRRİİ  
 

1. Variasiya anlayışı, əlamətin variasiyasını ölçmək üçün istifadə 

olunan mütləq və nisbi göstəricilər 
 

 Statistik tədqiqatın məqsədi öyrənilən statistik məcmunun əsas 

xüsusiyyətlərini və qanunauyğunluqlarını müəyyən etməkdir. Statistik 

müşahidə məlumatlarının yekunlaşdırılması prosesində bölgü sıraları 

qurulur. Qruplaşmanın əsası kimi götürülən əlamətin keyfiyyət və ya 

kəmiyyət xarakterli olmasından asılı olaraq, bölgü sıraları iki növə 

bölünür : - atributiv (keyfiyyət) və variasiya (kəmiyyət). 

Variasiya termini latın sözü, “variationdan” əmələ gəlmişdir, bu 

da dəyişmək, tərəddüd, müxtəliflik deməkdir. Lakin hər cür müxtəlif-

liyi variasiya adlandırmaq olmaz. Statistikada əlamətin variasiyası 

dedikdə, müxtəlif amillərin təsiri altında yekcins məcmuyu hüdudunda 

öyrənilən əlamətin kəmiyyətcə dəyişmələri başa düşülür. 

Variasiya  məcmu vahidlərinin tədqiqat əlamətinin kəmiyyət 

göstəricisinin müxtəlifliyidir. 

 Əlamətin variasiyasını ölçmək üçün müxtəlif mütləq və nisbi 

göstəricilərdən istifadə olunur. Variasiyanın mütləq göstəricilərinə 

(variasiya genişliyi, orta xətti uzaqlaşma, dispersiya, orta kvadratik 

uzaqlaşma) və nisbi (ossilyasiya əmsalı, xətti variasiya əmsalı, 

variasiya əmsalı) göstəriciləri daxildir. 

Variasiya göstəriciləri də ümumiləşdirici göstəricilərə aiddir. Bu 

göstəricilərdən bir sıra məsələlərlə bərabər, orta kəmiyyətin sosial-

iqtisadi hadisələri nə dərəcədə düzgün xarakterizə etməsini 

müəyyənləşdirmək üçün də istifadə edilir. 

  Variasiyasının genişliyi (R) variasiyanın ən sadə göstəricisidir və 

məcmu vahidlərin ən böyük və ən kiçik əlamət kəmiyyəti arasındakı 

fərq kimi hesablanır, buradan: 
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                                R x x max min
. 

 

 Variasiyanın genişliyi yalnız kənar hədlərin həcmindən asılıdır və 

buna görə də variasiyanın genişliyi əlamətin tərəddüdünü qaneedici 

qədər dəqiq xarakterizə etmir.Variasiyanın qalan bütün göstəriciləri 

məcmu vahidlərin hər bir vahidinin əlamət səviyyəsinin tərəddüdünü 

nəzərə almaqla hesablanır. 

 Orta xətti uzaqlaşma ( d ) bütün vahidlərin orta hesabi 

kəmiyyətdən ( x ) uzaqlaşmalarının mütləq cəminin onların sayına 

nisbəti ilə ölçülür.  

 Orta xətti uzaqlaşmanı hesablayarkən, tərəddüdün orta 

kəmiyyətdən hansı tərəfə (-, +) meylindən asılı olmayaraq, 

uzaqlaşmaların hamısını toplamaq lazımdır. 

 Orta xətti uzaqlaşma aşağıdakı ardıcıllıqla hesablanır: 

 1) sadə orta kəmiyyət: 

                              x
x

n



, 

 çəkili orta kəmiyyət: 

                                       x
x f

f





; 

təyin edilir; 

 2) hər bir variantın (x) orta kəmiyyətdən uzaqlaşması təyin olunur: 

                                                 x x ; 

 3) tərəddüdlərin mütləq cəmi hesablanır: 

 

  sadə       x x , 

 

  çəkili   x x f  ; 

 4) tərəddüdlərin cəmi variantların sayına bölünür: 
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  sadə xətti uzaqlaşma 
 

                                          
n

xx
d

 
   

  çəkili xətti uzaqlaşma 
 

                                          


 


f

fxx
d  

 

 Tədqiq edilən əlamətin tərədüdü dərəcəsinin əsas ölçü gös-

təriciləri, statistikada dispesiya (2) və orta kvadratik uzaqlaşmadır 

(). Dispersiya, tərəddüd edən əlamətin orta hesabi kəmiyyətdən 

uzaqlaşmalarının kvadratları cəminin, onların sayına nisbətidir. 

Dispersiya aşağıdakı formula ilə hesablanır:  
 

 sadə dispersiya: 

                                      2

2


( )x x

n
, 

 çəkili dispersiya: 

                                    
2

2


 


( )x x f

f
. 

 Orta kvadratik uzaqlaşma – məcmudakı əlamətin variasiyasının 

mütləq ölçüsünün ümumiləşdirici göstəricisidir. 

 Orta kvadratik uzaqlaşma dispersiyanın kvadrat kökünə 

bərabərdir və aşağıdakı formula ilə hesablanır: 

 sadə 

                                          
( )x x

n

2

, 

 çəkili 
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( )x x f

f

2

. 

  

Misal 1. İki müəssisənin işçilərinin sayı və onların aylıq əmək ödənişi 

haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir (cədvəl 1).                                                                                  

                                                                                          

Cədvəl 1 

 İşləyənlərin 

sıra nömrələri 

Müəssisələr 

1-ci müəssisədə 

 aylıq əmək ödənişi, 

manat 

2-ci müəssisədə  

aylıq əmək 

ödənişi, manat. 

        1                      1000              1600 

        2                      1400              1650 

        3                      1800              1750 

        4                      2200              1900 

        5                      2600              2100 

Cəmi                      9000               9000 

 

 Təyin edin: 

1) Hər bir müəssisə üzrə variasiyanın genişliyini; 

2) Hər bir müəssisə üzrə işçilərin orta aylıq əmək ödənişini; 

3)Orta xətti uzaqlaşmanı; 

3)Dispersiyanı; 

4)Orta kvadratik uzaqlaşmanı; 

5)Variasiya əmsalını. hesablamalı: 

 Həlli:  

 1).Variasiyanın genişliyi: 

1-ci müəssisədə, 260010001600 manat;  

2-ci müəssisədə, 2100-1600= 500 manat. 
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2) Cədvəl 1 –in  məlumatı əsasında hər bir müəssisə üzrə işçilərin orta 

aylıq əmək ödənişini hesablayaq : 

Məlumatlar fərdi qaydada verildiyinə görə variasiya 

göstəricilərinin sadə düsturlarından istifadə etməliyik: 

 Öncə hər bir müəssisə üzrə işçilərin orta aylıq əmək ödənişini 

hesablayaq: 

1-ci müəssisədə, manat
n

x
x 1800

5

9000
1 
   

2-ci müəssisədə, manat
n

x
x 1800

5

9000
2 
  

3) Orta xətti uzaqlaşmanı hesablayaq : 

 

Hər bir müəssisə üzrə orta aylıq əmək ödənişini hesabladıqdan sonra 

orta xətti uzaqlaşmanı hesablayaq (cədvəl 2). 

                                                                                        Cədvəl 2 

Cədvəl.2-in məlumatlarına əsasən hər bir müəssisə üzrə orta xətti 

uzaqlaşmanı hesablayaq: Məlumatlar fərdi qaydada verildiyinə görə 

orta xətti uzaqlaşmanın sadə düsturlarından istifadə etməliyik: 

1-ci müəssisə 2-ci müəssisə 

Əməyin 

ödənişi, 

man 

1



 xx

18001 x  



 1xx  
Əməyin 

ödənişi, 

min 

man 



 2xx

18002 x  



 2xx
 

1000 - 800 800 1600 -200 200 

1400 - 400 400 1650 -150 150 

1800 0 0 1750 -50 50 

2200 +400 400 1900 +100 100 

2600 +800 800 2100 +300 300 

Yekun : - 2400 Yekun: - 800 



 

133 

 1-ci müəssisədə   manat
n

xx

d 480
5

24001

1 










  

2-ci müəssisədə      manat
n

xx

d 160
5

8002

2 










 

olacaq. 

4).Dispersiya: 

Cədvəl.1-in məlumatlarına əsasən Hər bir müəssisə üzrə dispersiyanı 

hesablayaq (cədvəl 3). 

                                                                        Cədvəl 3 

 

Məlumatlar fərdi qaydada verildiyinə görə dispersiyanın sadə 

düsturlarından istifadə etməliyik: Dispersiyanı hesablamaq üçün öncə 

orta kəmiyyəti hesablamalıyıq: 

Öncə hər bir müəssisə üzrə işçilərin orta aylıq əmək ödənişini 

hesablayaq: 

1-ci müəssisədə,  

1-ci müəssisə 2-ci müəssisə 

Əməyin 

ödənişi, 

man 

1



 xx

18001 x

 

 21xx   
Əməyin 

ödənişi, 

min 

man 



 2xx

18002 x  

 22xx   

1000 - 800 640000 1600 -200 40000 

1400 - 400 160000 1650 -150 22500 

1800 0 0 1750 -50 2500 

2200 +400 160000 1900 +100 10000 

2600 +800 640000 2100 +300 90000 

Yekun : - 1600000 Yekun: - 165000 
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manat
n

x
x 1800

5

26002200180014001000
1 





  

2-ci müəssisədə,  

manat
n

x
x 1800

5

21001900175016501600
2 





 

1-ci müəssisədə dispersiya bərabər olar,  

320000
5

1600000)( 2

12

1 





n

xx
  

 

2-ci müəssisədə dispersiya bərabər olar,  

 

33000
5

165000)( 2

22

2 





n

xx
  

 5).Orta kvadratik uzaqlaşma: 

1-ci müəssisədə orta kvadratik uzaqlaşma bərabər olar,  

 

7,565320000
)( 2

1

1 





n

xx
  

2-ci müəssisədə orta kvadratik uzaqlaşma bərabər olar,  

7,18133000
)( 2

2

2 





n

xx
  

  

  Variantların çəkiləri muxtəlif olduqda  variasiya göstəricilərinin 

hesablanması ilə tanış olaq: 

Misal.2 Müəssisənin işçilərinin sayı və onların aylıq əmək ödənişi 

haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir (cədvəl 4). 
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Cədvəl 4 

 

Təyin edin: 

1) Aylıq əmək ödənişi üzrə variasiyanın genişliyini; 

2) İşçilərin orta aylıq əmək ödənişini;  

3)orta xətti uzaqlaşmanı; 

4)Dispersiyanı; 

5)Orta kvadratik uzaqlaşmanı.hesablamalı: 

 Həlli:  

 1).Variasiyanın genişliyi: 

Aylıq əmək ödənişi üzrə variasiyanın genişliyini; 260010001600 

manat,  

2) İşçilərin orta aylıq əmək ödənişi;  

Variantların çəkiləri muxtəlif olduğuna görə  işçilərin orta aylıq əmək 

ödənişini hesablamaq üçün hesabi orta kəmiyyətin çəkili düsturundan 

istifadə etmək lazımdır: 

orta aylıq əmək ödənişi: 

  man
f

fx
x 1840

561054

52600622001018005140041000










  

 

3)Orta xətti uzaqlaşma; 

Əməyin ödənişi,man İşçilərinin sayı 

1000 4 

1400 5 

1800 10 

2200 6 

2600 5 

Yekun : 30 
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Cədvəl.4-ün məlumatlarına əsasən orta xətti uzaqlaşmanı hesab-

layaq: Variantların çəkiləri muxtəlif olduğuna görə orta xətti uzaq-

laşmanın çəkili düsturundan istifadə etmək lazımdır: Orta xətti uzaq-

laşmanı hesablamaq üçün öncə hər bir variantın orta kəmiyyətdən 

uzaqlaşmasını ( x x ) hesablamaq lazımdır sonra ( x x )-ni modula 

salmaq ,modula saldıqdan sonra müvafiq çəkilərə vurub, cəmləyib 

alınan kəmiyyəti çəkilərin cəminə bölmək lazmdır(cədvəl 5) .  

                                                                                     Cədvəl 5 

397
30

11920












f

fxx

d  

 

4)Dispersiyanı hesablamaq üçün öncə orta kəmiyyəti 

hesablamalıyıq:  

Öncə işçilərin orta aylıq əmək ödənişini hesablayaq: 

Variantların çəkiləri muxtəlif olduğuna görə  işçilərin orta aylıq əmək 

ödənişini hesablamaq üçün hesabi orta kəmiyyətin çəkili düsturundan 

istifadə etmək lazımdır: 

Əməyi

n ödə-

nişi, 

man  

x 

İşçilərinin 

sayı nəfər 

f 



 xx  


 xx  fxx 


 

1000 4 1000-1840=  -840 840 3360 

1400 5 1400-1840= -440 440 2200 

1800 10 1800-1840= -40 40 400 

2200 6 2200-1840=360 360 2160 

2600 5 2600-1840=760 760 3800 

Yekun  30   11920 
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man
f

fx
x 1840

561054

52600622001018005140041000










  

 Cədvəl.4-ün məlumatlarına əsasən dispersiyanı hesablayaq: 

 Variantların çəkiləri muxtəlif olduğuna görə dispersiyanı çəkili 

düsturundan istifadə etmək lazımdır: Dispersiyanı çəkili qaydada 

hesablamaq üçün öncə hər bir variantın orta kəmiyyətdən tərəddünü 

( x x ) hesablamaq lazımdır sonra( xx  )-ni kvadrata yüksəldib 
2)( xx , müvafiq çəkilərə 

vurub fxx  2)( ,cəmləyib fxx  2)( alınan kəmiyyəti çəkilərin 

cəminə bölmək lazmdır )))(( 2 ffxx   (cədvəl 6) 

 

  Cədvəl 6 

   

Cədvəl.6-nın məlumatlarına əsasən dispersiya )( 2  bərabər olar:  

249067
30

7472000)( 2

2 






f

fxx
  

 

 

Əməyin 

ödənişi,man x 

İşçilərinin 

sayı nəfər 

f 



 xx   2xx 

 

  fxx 
2

 

1000 4 1000-1840=  -

840 

705600 2822400 

1400 5 1400-1840= -

440 

193600 968000 

1800 10 1800-1840= -40 1600 16000 

2200 6 2200-1840=360 129600 777600 

2600 5 2600-1840=760 577600 2888000 

Yekun  30   7472000 



 

138 

5)Orta kvadratik uzaqlaşma )(  bərabər olar: 

 

49907249067
)( 2








f

fxx
  

 

Məlumatlar  bərabər fasiləli qrup formasında verildikdə variasiya 

göstəricilərinin hesablanması ilə tanış olaq: 

Misal.3 Müəssisənin işçilərinin  yaş qrupları və sayı haqqında 

aşağıdakı məlumatlar verilmişdir (cədvəl 7). 

                                                                  Cədvəl 7 

Müəssisənin işçilərinin  yaş qrupları İşçilərinin sayı nəfər f 

30-34 12 

34-38 15 

38-42 30 

42-46 25 

46-50 18 

Yekun: 100 
 

Təyin edin: 

 1)İşçilərin orta yaşını; 

 2)Dispersiyanı; 

 3)Orta kvadratik uzaqlaşmanı;  

 Həlli:  

  1) İşçilərin orta yaşını; 

Cədvəl 7-nin məlumatları qrup formasında və qrup  variantlarının 

çəkiləri muxtəlif olduğuna görə  işçilərin orta yaşın hesablamaq üçün 

hesabi orta kəmiyyətin çəkili düsturundan istifadə etmək lazımdır:  

Bunun üçün öncə orta fasilə kəmiyyətini müəyyən etmək lazımdır 

(cədvəl 8 ,sütun-2).                                                                                                                                             

       

 

Cədvəl 8 
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Müəssisəninişçilərini

n yaş qrupları 

İşçilərinin yaş  

qrupları orta fasilə 

İşçilərinin sayı nəfər 

f 

30-34 (30+34):2=32 12 

34-38 (34+38):2=36 15 

38-42 (38+42):2=40 30 

42-46 (42+46):2=44 25 

46-50 (46+50):2=48 18 

Yekun:  100 
 

Orta fasilə kəmiyyətini müəyyən etdikdən sonra (cədvəl 8)  hesabi 

orta kəmiyyətin çəkili düsturundan istifadə etməklə müəssisənin 

işçilərinin orta  yaşını  hesablamaq  olar: 

 

yaş
f

fx
x 88,40

100

4088

1825301512

18482544304015361232












2)Dispersiyanı hesablamaq üçün öncə orta kəmiyyəti hesablamalıyıq. Nü-

munəmizdə (cədvəl 8)   müəssisənin işçilərinin orta  yaşı 40,88-ə bə-

dabərdir. Cədvəl.8-in məlumatlarına əsasən dispersiyanı hesablayaq: 

Variantların çəkiləri muxtəlif olduğuna görə dispersiyanı çəkili 

düsturundan istifadə etmək lazımdır: Dispersiyanı hesablamaq üçün 

(cədvəl 9) öncə hər bir variantın orta kəmiyyətdən tərəddünü ( x x ) 

hesablamaq lazımdır sonra( xx  )-ni kvadrata yüksəldib 2)( xx , 

müvafiq çəkilərə vurub fxx  2)( ,cəmləyib fxx  2)( alınan kəmiy-

yəti çəkilərin cəminə bölmək lazmdır 


 

f

fxx 2)(                                                                                           
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Cədvəl 9 

Müəssis

əişçiləri

nin  yaşı  

qrupları 

Orta fasilə 

x 

İşçiləri

nin 

sayı 

nəfər f 



 xx   2xx 

 

  fxx 
2

 

30-34 (30+34):2=32 12 32-40,88=-8,88 78,8544 946,2528 

34-38 (34+38):2=36 15 36-40,88=-4,88 23,8144 357,216 

38-42 (38+42):2=40 30 40-40,88=-0,88 0,7744 23,232 

42-46 (42+46):2=44 25 44-40,88= 3,12 9,7344 243,36 

46-50 (46+50):2=48 18 48-40,88= 7,12 50,6944 912,4992 

Yekun  100   2482,56 

 

Cədvəl.9-un məlumatlarına əsasən:  

orta kəmiyyət, 

yaş
f

fx
x 88,40

100

4088

1825301512

18482544304015361232










  

dispersiya )( 2  bərabər olar:  

8256,24
100

56,2482)( 2

2 






f

fxx
  

3)Orta kvadratik uzaqlaşma )(  bərabər olar: 
 

98,48256,24
)( 2








f

fxx
  

 Əlamətin variasiyasını ölçmək üçün aşağıdakı nisbi göstəricilərdən 

istifadə olunur: 

 1)Ossilyasiya əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:     

%100


x

R
Vg

 

burada  R – variasiya genişliyidir,  


x  – orta kəmiyyətdir  
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4 nömrəli cədvəlin məlumatı əsasında: 

 Variasiya genişliyi   R=260010001600,  

Orta kəmiyyət, 

 man
f

fx
x 1840

561054

52600622001018005140041000










  

olduğundan   ossilyasiya əmsalı bərabər  olar: 

%87%100
1840

1600
%100 



x

R
Vg  

 2)Xətti variasiya əmsalının düsturu belədir:  

%100






x

d
V

d

.  

Burada   


d orta xətti uzaqlaşma, 


x  – orta kəmiyyətdir 

5 nömrəli cədvəlin məlumatı əsasında 

 397
30

11920












f

fxx

d   

man
f

fx
x 1840

561054

52600622001018005140041000












olduğundan xətti variasiya əmsalı bərabər  olar:  

%6,21%100
1840

397
%100 







x

d
V

d

 

3)Variasiya əmsalı. Yekcins məcmu vahidlərinin dəyişməsi səviyyəsini 

öyrənmək, müxtəlif xarakterli və həcmli əlamət tərəddüdünü müqayisə 

etmək məqsədilə nisbi göstərici – variasiya əmsalı hesablanır. Bu gös-

tərici orta kvadratik uzaqlaşmanın () tədqiq olunan əlamətin orta 

kəmiyyətinə ( x ) bölünüb 100-ə vurulması kimi hesablanır (V) və 

variasiya əmsalı adlanır. 
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  %100


x

V


  

burada       - orta kvadratik uzaqlaşmadır. 


x  – orta kəmiyyətdir  

9 nömrəli cədvəlin məlumatı əsasında 

98,48256,24
)( 2








f

fxx
  

yaş
f

fx
x 88,40

100

4088

1825301512

18482544304015361232










  

olduğundan variasiya əmsalı bərabər  olar: 

%2.12%100
88.40

98.4
%100 



x

V


  

Variasiya əmsalının həcminə görə variasiya dərəcəsi haqqında 

mühakimə yürütmək olar: variasiya əmsalı V nə qədər böyükdürsə, 

orta kəmiyyət ətrafında əlamətin səviyyəsi nə qədər çox səpələnmişsə, 

məcmu öz tərkibinə görə bir o qədər az yekcinsdir və  ya orta 

kəmiyyət bir o qədər az əhəmiyyətlidir və əksinə. 

Nəzəriyyə sübüt edir ki, tədqiq olunan məcmu üzrə V>40%-dirsə, 

əlamətin tərəddüdü yüksək sayılır. Misalımızın nəticəsi müəssisənin 

işçilərinin  yaşlarının tərəddüdünün az əhəmiyyətli olduğunu göstərir. 

 
2. Rəqəmlər sırasında fərdi göstəricilərə əsasən dispersiyanın 

sadələşdirilmiş üsulla hesablanması 
 

Dispersiya bir sıra riyazi xüsusiyyətlərə malikdir, bunlardan 

istifadə olunması hesablamanı xeyli sadələşdirir. Bu xüsusiyyətlərə  

aşağıdakılar aiddir : 
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 1. Əgər əlamət kəmiyyətinə eyni bir daimi A kəmiyyətini əlavə 

etsək (çıxsaq), dispersiya dəyişməz. 

 2. Əlamətin variantlarını (x) daimi bir ədəd k dəfə azaltsaq 

dispersiya həmin k dəfə azalar. 

 3. Dəyişməyən (sabit) A kəmiyyətindən x əlamətinin  tərəddüdü-

nün orta kvadratı, x əlamətinin dispersiyasından, orta hesabi kəmiyyət 

( x ) ilə daimi A kəmiyyəti arasındakı fərqin kvadratı qədər artıqdır. 

 4. Əlamətin dispersiyası, əlamətin kəmiyyətinin orta kvadratı ilə 

onların orta kəmiyyətinin kvadratı arasındakı fərqə bərabərdir, yəni 

  A x A2 2( ) . 

Qeyri-bərabər fasiləli variasiya sıralarında dispersiyanı hesablamaq 

üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə olunur: 

 
22

222 )(
















n

x

n

x
xx , sadə 

 çəkili dispersiyanı isə bu formula ilə hesablanır: 
 

 
2

2

222 )(












 











f

fx

f

fx
xx

 

Misal.4 Müəssisənin işçilərinin  gündəlik məmulat hasilatı və işçilərin 

sayı haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir  (cədvəl 10).                                                                                                                                    

 

Cədvəl 10  
 

Məmulat 

hasilatı, 

ədəd 

İşləyənlə

rin 

sayı if  

Orta 

fasilə

ix  

 

ii fx   

 
2

ix  

 

ii fx 2
 

30- 40 10 35 350 1225 12250 

40-60 20 50 1000 2500 50000 

60-70 30 65 1950 4225 126750 

70-80 70 75 5250 5625 393750 

80-100 40 90 3600 8100 324000 

100-110 20 105 2100 11025 220500 

110-120 6 115 690 13225 79350 
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120-130 4 125 500 15625 62500 

Yekun: 200 - 15440 61550 1269100 

Təyin edin: 

 1) Dispersiyanı; 

 2)Orta kvadratik uzaqlaşmanı;  

     3)Variasiya əmsalını.  

 Həlli: İzah edilən metod ilə dispersiyanın hesablanması aşağıdakı 

ardıcıllıqla olur: 

 1.Orta hesabi kəmiyyət müəyyən olunur: 

 


i

ii

f

fx
x ; 

 2.Alınmış orta kəmiyyət kvadrata yüksəldilir ( )x 2 ; 

 3.Hər bir variant kvadrata yüksəldilir 2

ix ; 

 4.Variantların kvadratları onların tezliyinə (çəkilərinə) vurulur  

ii fx 2
; 

 5.Variantların kvadratlarının onların tezliyinə (çəkilərinə) 

vuruqları cəmlənir 
ii fx 2
; 

 6.Alınmış cəmlər çəkilərin cəminə bölünür və əlamətin orta 

kvadratı alınır 

 


i

ii

f

fx
x

2

2 ; 

 7.Kvadratların orta kəmiyyəti ilə orta hesabi kəmiyyət arasındakı 

fərq hesablanır – yəni dispersiya 2 2 2 x x( ) . 

 Bizim misalımızda 

  Orta kəmiyyətin kvadratı olar : 

  ;84.59592.77
200

15440 2

22
2




























i

ii

f

fx
x  

Variantların kvadratlarının orta kəmiyyəti təşkil edər: 
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5.6345
200

1269100
2

2 



i

ii

f

fx
x  

   Dispersiya təşkil edər:    

66.38584.59595.6345
2

22 


xxx  Buradan orta kvadratık 

uzaqlaşma bərabər olar :  

64.1966.385
2

2 


xxx   

 Variasiya əmsalı olar : 
 

%28.25%100
7.77

64.19
%100 



x


  

 Belə nəticə çıxarmaq olar ki, 2-nın tərəddüdlərinin orta kvadratı, 

bərabərdir: əlamətin kəmiyyətinin orta kvadratı x 2  minus əlamətin 

orta kəmiyyətinin kvadratı  ( )x 2 və ya dispersiya bərabərdir: ikinci 

moment (m2 ) minus birinci momentin kvadratı m1
2 . 

 Başqa sözlə: 
 

m
x f

f
2

2





  -  statistikada ikinci moment, 

m
x f

f
1 




 -  birinci moment adlanır.  

 Yuxarıda qeyd edilən riyazi şərtlərə əsasən: 
 

 2

12

22 mmd  ;   

 

2

12 mmd  . 
 

 Bərabər fasiləli rəqəmlər sırasında dispersiyanın ikinci xü-

susiyyətini tətbiq etməklə, aşağıdakı formulanı alırıq: 
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                            2

12

22 mmd  . 

Dispersiyanın izah edilmiş üsulu statistikada moment və ya şərti «0»-

dan hesablama üsulu adlanır. 

3. Dispersiyanın moment üsulu ilə hesablanması 
 

Əlamətin göstəriciləri bərabər fasiləli olduqda, moment üsulunu 

və ya hesablamanı şərti qəbul edilmiş sıfırdan başlamaqla aparmaq 

mümkün olur. 

Sadələşdirilmiş üsulla dispersiyanı hesablamağa nail olmaq üçün düz-

ləndirilmiş rəqəmlər sırasında orta variant (və ya ən çox tezliyi olan 

variant) olur. Bizim misalımızda bu 3-cü variantdır (bax. cədvəl. 11). 

Bundan sonra (xi  A)-nı tapırıq (sütun 4); bu fərqlərin hər birini 

d-yə (variantlar arasındakı fasilənin həjminə) bölürük. Misalımızda 

d=10. Alınmış nəticələr cədvəlin 5-ci sütununda verilir; fərqlər variant-

ların çəkilərinə vurulur (sütun 6);  
d

Ax   kvadrata yüksəldilir (sütun 7); 

alınmış nəticə müvafiq variantların çəkilərinə vurulur və 8-ci sütunda 

yazılır; orta variant  müvafiq çəkilərə  vurulur xf  (sütun 9) . 

Misal.5 Bərabər fasiləli rəqəmlər sırasında müəssisənin işçilərinin  

gündəlik məmulat hasilatı və işçilərin sayı haqqında aşağıdakı 

məlumatlar verilmişdir  (cədvəl 11),  həmin məmulat əsasında orta 

kəmiyyəti, dispersiyanı və orta kvadratik  uzaqlaşmanı  moment üsulu 

hesablayaq.                                      

                                                                                         Cədvəl 11 

Məmula

t 

hasilatı,

ədəd 

İşləyə

n-lərin 

sayı  f 

Orta 

fasilə 

x  

 

xi–A  

A=5

5 

 

d

Axi   

d=10 

 

f
d

Axi 

 

 
2








 

d

Axi

 

 

f
d

Axi

2








 

 

 

xf 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30- 40 10 35 -20 -2 -20 4 40 350 

40-50 20 45 -10 -1 -20 1 45 900 
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50-60 30 55 0 0 0 0 0 0 

60-70 70 65 10 1 70 1 70 4550 

70-80 40 75 20 2 80 4 160 3000 

Cəmi 170  0  110  315 8800 

 Həlli: Cədvəlin məlumatlarına əsasən orta kəmiyyət: 
 

 51,75=
170

8800
=


 


f

fx
x . 

  

Dispersiyanın hesablanması üçün aşağıdakı formuladan istifadə edirik: 

 2222 )(xxd  , 

 Və ya daha ardıcıl formada: 



























 











2
2

22

f

fx

f

fx
d

. 

 Misalınmız üzrə dispersiya bərabərdir: 
 

143)42,085,1(100
170

110

170

315
10

2

22 



















  ədəd  

 

 Orta kvadratik uzaqlaşma: 
 

11,96=143  ədəd. 

 
 4.Alternativ əlamətin dispersiyası 

     

Statistikada kəmiyyət əlamətlərinin variasiya göstəriciləri ilə 

bərabər, alternativ əlamətin variasiya göstəricilərinin müəyyən edilməsi 

də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Öyrənilən məcmuda əlamətə malik 

olan vahidlər  və əlamətə malik olmayan vahidlər olduqda, belə 

əlamətlərə alternativ əlamət deyilir. Məsələn, nikahların və 
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boşanmaların sayı, müəssisədə işləyənlərin ali təhsili olanlara və ali 

təhsili olmayanlara bölünməsi və s. alternativ əlamətlər adlanırlar.  

Statistika məcmu vahidləri  N -lə, məcmu vahidlərində əlamə 

malik olan vahidləri M - lə işarə etsək, o zaman əlamətə malik olan 

vahidlərin hissəsi təşkil edər: 
N

M
p  . Onda əlamətə malik 

olmayanların hissəsi aşağıdakı kimi müəyyən edilər: 

 
N

MN
q


 . 

      Deməli, əlamətə malik olanlar və əlamətə malik olmayanların 

hissələrinin cəmi vahidə bərabər olar : 1 qp , buradan 
qp

pq





1

,1
 

    Alternativ əlamətlərin tərəddüdlərinin statistika ifadəsində öyrənilən 

əlamətin mövcudluğu “1” lə, onun olmaması isə “0”-la  işarə olunur. 

O zaman alternativ əlamətlərin orta kəmiyyəti: 

 p
qp

p

qp

qp
x 











 001
 olar, dispersiyası isə 

   
pqpqpqqppq

qp

qppq

qp

qppp
p 









 )(

01 22
2222

2   

      Alternativ əlamətin dispersiyasının maksimum qiyməti 0.25 - ə 

bərabərdir.  

Misal.6  Azəraycan Memarlıq və İnşaat  Univesitetində “ 

Menecment”  ixtisası üzrə   II kursda təhsil alan 75 nəfər tələbənin 15 

nəfəri təqaüd alanlardır (rəqəmlər şərtidir). 

      Buradan: Tələbələrin  sayı 75N  

 Əlamətə malik olanlar (təqaüd alanlar); ,2,0
75

15


N

M
p  

  Əlamətə malik olmayanlar( təqaüd almayanlar); 

 8,0
75

1575








N

MN
q    olar,  
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dispersiya  16.08.02.02  pqp . 

Orta kvadratik uzaqlaşma isə 4.061.0  pqp  olar. 

 

 

5. Dispersiyanın formaları və toplanması qaydası 
 

Statistik təhlildə dispersiyanın bir neçə forması (qrup, qruplar 

üzrə orta dispersiya, qruplararası dispersiya, ümumi dispersiya) və 

onların toplanması qaydası istifadə olunur. 

Dispersiya vasitəsilə qrup üzrə verilən variasiya sırasında əlamətin 

tərəddüdü müəyyən edilir. Əhatə etdiyi məcmu vahidlərindən asılı 

olaraq dispersiyanın müxtəlif formasını hesablamaq olar. 

Məcmu vahidləri qruplara bölünmüş halda verilirsə, onda hər bir 

qrup üzrə dispersiya hesablanır. Belə dispersiya qrupdaxili variasiyanı 

əks etdirir. 

 Qrupdaxili dispersiya da 2 (siqma)  ilə işarə olunur və 

aşağıdakı formula ilə hesablanır: 
 

 i
ix x

n

2

2


( )

  - sadə; 

 i

ix x f

f

2

2


 


( )
  - çəkili. 

 Qruplar üzrə qrupdaxili orta dispersiya: 
 




i

i i

i

f

f

2

2





. 

 Qruplararası dispersiya qrup əlaməti hesabına yekun əlamətinin 

dəyişməsi variasiyasını ölçür (əks etdirir), yəni qrup orta kə-

miyyətlərinin ( x ) ümumi orta kəmiyyət  ( x i ) ətrafındakı variasiyasını 

(tərəddüdünü)müəyyən edir. 
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 Qruplar arası dispersiya aşağıdakı formula ilə hesablanır: 


 


i

ii

f

fxx 2

2
)(

 , 

 f i  - ayrı-ayrı qruplardakı variantların sayıdır (çəkisi, rast olma 

tezliyidir). 

Ümumi dispersiya (2) əlamətin variasiyasını ölçməyə imkan verir 

və bütün amillərin təsirindən yaranır. Ümumi dispersiya aşağıdakı 

formula ilə təyin olunur: 

                                                  2 2 2 i . 

Yəni qruplar üzrə orta dispersiya üstəgəl qruplararası dispersiya 

bərabərdir ümumi dispersiya. 

 Misal.7. İki tikinti sənaye müəssisəsində illik nəqliyyat  xərcinin 

həcmi  haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir (bax. cədvəl 12): 

 Tələb olunur: 1)  Hər bir müəssisənin nəqliyyat  xərcinin orta həc-

mini; 2) qruplar üzrə qrupdaxili dispersiyanı; 3) qruplar üzrə (qrup-

daxili) orta dispersiyanı; 4) qruplararası dispersiyanı; 5) dispersiyanın 

toplanması qaydası üzrə ümumi dispersiyanı hesablayın. 

                                        

Cədvəl 12.  
 

illik nəqliyyat  

xərcinin 

həcminin 

qrupları 

mln.manatla 

                                          I -Müəssisə  

Müəssi

sələrin 

sayı f 

Orta 

fasilə 

x 

xf  

1xx  

2

1)( xx   fxx  2

1)(

 

1-3 10 2 20 -3,85 14,8225 148,225 

3-5 6 4 24 -1,85 3,4225 20,535 

5-7 5 6 30 

0,15 

 0,0225 0,1125 

7-9 15 8 120 

2,15 

 4,6225 69,3375 

9-11 4 10 40 4,15 17,2225 58,89 
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Cəmi 40  234   297,1 

illik nəqliyyat  

xərcinin 

həcminin 

qrupları 

mln.manatla 

                                          II -Müəssisə 

Müəssi

sələrin 

sayı 

f 

Orta 

fasilə 

x 

xf 2xx   2

2 )( xx   fxx  2

2 )(  

 

1-3 5 2 10 -1 1 5 

3-5 10 4 40 4 16 160 

5-7 10 6 60 4 16 160 

7-9 5 8 40 -1 1 5 

9-11 15 10 150 9 81 1215 

Cəmi 50  300   1545 

 

Həlli: 1)  Hər bir müəssisənin nəqliyyat  xərcinin orta həcmi: Cədvəlin 

12-nin məlumatlarına əsasən  

I müəssisə üzrə  orta kəmiyyət: 
 

 5,85=
40

234
=1


 


f

fx
x . 

 

II müəssisə üzrə  orta kəmiyyət  

6=
50

300
=2


 


f

fx
x    

2) qruplar üzrə (qrupdaxili) dispersiya; 

 I müəssisə üzrə  nəqliyyat  xərcinin dispersiyası 

4,7
40

1,297)( 2

12

1 






f

fxx
  

 II müəssisə üzrə  nəqliyyat  xərcinin dispersiyası 

31
50

1545)( 2

12

2 






f

fxx
  olar. 

3) qruplar üzrə orta dispersiya; 
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Növbəti mərhələdə qruplar üzrə qrupdaxili orta dispersiya 

hesablanmalıdır: 

5,20
90

1846

5040

5013+40,47
=

2

2









i

ii

i
f

f
  mln.man. 

4) qruplararası dispersiya;  

Hesablamanın növbəti mərhələsində qruplararası dispersiyanı təyin 

etmək zəruridir. Bu göstəricini hesablamaq üçün ümumi orta 

kəmiyyətdən də x  (5,93 mln. man.) istifadə olunmalıdır. Yəni 

nümunəmizdə I müəssisə üzrə  orta kəmiyyət: 

 5,85=
40

234
=1


 


f

fx
x  

  II müəssisə üzrə  orta kəmiyyət  

6=
50

300
=2


 


f

fx
x    oluğundan  hər iki müəssisə üzrə ümumi orta 

kəmiyyət 

 

 olar. 

 

 Ümumi orta kəmiyyəti ( x = 5,93) hesabladıqdan sonra növbəti 

mərhələdə qruplararası dispersiyanı təyin etmək olar: 

006,0
90

501,0

5040

50)93,56(40)93,585,5()( 222

2 











i

ii

f

fxx
  

 

 Statistik nəzəriyyəyə görə müəyyən edilmişdir ki, qruplar üzrə 

hesablanmış orta dispersiya, qrup əlamətindən başqa, qalan bütün 

amillərin variasiyaya təsirini müəyyən edir, qruplararası dispersiya isə 

məhz qrup amilinin variasiyasını müəyyən edir. Buna görə də bu 

dispersiyaların toplanması – tədqiq olunan əlamətin variasiyasının 

həddidir – və ümumi dispersiyaya bərabərdir.  

93,5
5040

5064085,5










f

xf
x
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5) dispersiyanın toplanması qaydası üzrə ümumi dispersiyanı 

hesablayaq: 

 Bizim misalımız üzrə:  

506,20006,05,20222   i  

 Dispersiyanın toplanması qaydasının böyük praktiki əhəmiyyəti 

ondadır ki, bu göstərici vasitəsilə ümumi dispersiyanın qruplararası 

dispersiyadan asılı olmasının aydınlaşdırılması asanlaşır. Başqa sözlə, 

müəyyənləşdirilir ki, ümumi dispersiyanın neçə hissəsi (həcmi) 

qruplararası təsir edən amillər hesabına baş verir. Belə asılılığı 

determinasiya əmsalı adlandırırlar və qruplararası dispersiyanın ümumi 

dispersiyaya nisbəti kimi hesablayırlar.  Bu nisbət yunan hərfi «eta» - 

 ilə işarə edilir və 0-la 1 arasında tərəddüd edir. 

 Misalımızda determinasiya əmsalı:  

0003,0
506,20

006,0
2

2
2 




    və ya 0,03%-dir. 

  Determinasiya əmsalının kvadrat kökü empirik korrelyasiya 

münasibəti adlanır və belə hesablanır:  

%7,1017,00003,0
506,20

006,0
2

2





 . 

Deməli, əlaqə çox zəifdir. 

 
 

6. Bölgü qanunauyğunluğu haqqında anlayış 
 

  Böyük ədədlər qanunu ilə birlikdə onunla dialektik əlaqədə olan 

bölgü qanunları müşahidənin statistik nəticələrinin qiymətləndirilməsi 

üçün fundamental əhəmiyyət kəsb edir. Kibernetoloq N.Vaqner 

səbəbsiz yerə statistikanı bölgü elmi adlandırmırdı. Təsadüfi dəyişənin 

bölgü qanunu - dəyişən əlamətin mümkün variantları ilə onların 

müvafiq tezlikləri arasında müəyyən  bir əlaqədir. 
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Bölgü qanunları yekcins populyasiyada variasiyanın ümumiləş-

dirici xarakteristikasıdır. Variasiya sıralarında əlamətin qiymətləri, 

artan tezliklər əvvəlcə artır, sonra isə maksimum qiymətə çatdıqdan 

sonra azalmağa başlayır. Variasiya sıralarında tezliklərin belə 

qanunauyğun dəyişməsi bölgü qanunauyğunluğu adlanır. 

İ.Zusmilx və A.Keteletdən başlayaraq, V.Leksisin sabitlik nəzə-

riyyəsi ilə bitən nəzəri inkişaf tarixini V.İ. Bortkiewicz "Statistik qanu-

nauyğunluqlar haqqında" məqaləsində (1905) statistik kəmiyyətlərin 

sabitliyini yaradan səbəblər, sabitliyin mənası məsələsinə toxunulmuş-

dur. 

Bölgü sıraları əlamətin variasiyasının formalaşmasına təsir edən 

ümumi amilləri ifadə edir və kütləvi hadisələrdə daha aydın şəkildə 

özünü göstərir. Variasiya sıralarının təhlilinin əsas məqsədi verilmiş 

bölgü sıraları üçün təsadüfi amillərin təsirini istisna etməklə, bölgü 

qanunauyğunluqlarını müəyyən etməkdir. 

Riyazi statistikadan məlumdur ki, məcmu  vahidlərinin miqdarının 

artması və qrupların fasilə kəmiyyğtinin azalması ilə bölgü histoqramı 

bu qrafiklərin müəyyən həddi olan hamar əyriyə getdikcə daha çox 

yaxınlaşır. Bu xətt bölgü  əyrisi adlanır. Başqa sözlə desək, bölgü 

əyrisi variasiya sırasında fasiləsiz tezlik dəyişikliyi xətti şəklində qrafik 

təsvirdir, funksional olaraq variantın dəyişməsi ilə bağlıdır. Bölgü 

əyrisini qurarkən, variantlar absis oxu boyunca, tezliklər və ya çəkilər 

isə ordinat oxu boyunca çəkilir. 

Empirik və nəzəri bölgülər olduğuna görə, bölgü əyriləri müvafiq 

olaraq empirik və nəzəri əyrilərinə bölünür.Empirik bölgü əyrisi tədqiq 

olunan hadisə üçün xarakterik olmayan həm ümumi, həm də təsadüfi 

səbəbləri əks etdirən müşahidə məlumatlarından alınan faktiki əyridir. 

Bir qayda olaraq, az sayda müşahidələr əsasında qurulmuş empirik 

bölgü əyrilərini analitik şəkildə təsvir etmək çətindir, buna görə də 

nəzəri bölgülərdən statistik müşahidəni müəyyən etmək, oxşar 
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məlumatların müxtəlif dəstlərini müqayisə etmək və ümumiləşdirmək 

üçün istifadə olunur. 

Nəzəri bölgü əyrisi müəyyən bir bölgü növünü xarakterizə edən 

və  variantın  dəyişməsi ilə tezliklərin dəyişməsi arasındakı funksional 

əlaqəni ifadə edən əyridir. O, ümumi bölgü qanunauyğunluğunu ifadə 

edir və təsadüfi amillərin təsirini istisna edir. 

Qrafik təsvir bölgü sıralarının təhlilini asanlaşdırır. Bununla belə, 

bütün bölgü üçün nəzəri əyrinin seçilməsi olduqca çətin məsələdir. 

Bölgü əyriləri sosial hadisələrin qanunauyğunluqlarının müəyyən 

edilməsində geniş istifadə olunur. Belə ki, məsələn, L. Vodno yaşa 

görə bölgünü tədqiq edərək, yaş tezliklərinin dəyirmi nömrələrdə yığıl-

masını "aşkar etdi". Quetelet, çağırışçıların artımının paylanmasını 

nəzərə alaraq, kiçik boylu çağırışçıların tezliyinin həddindən artıq 

qiymətləndirilməsinə diqqət çəkdi. E. Levasseur, paylama əyrilərinin 

köməyi ilə, yaşlarını kiçik hesab edən "qadınların sirrini" kəşf etdi. 

Empirik bölgü əyrilərinin aşağıdakı növləri var: unimodal (sim-

metrik, orta dərəcədə asimmetrik və son dərəcə asimmetrik) və multi-

modal ( çox təpəli ). 

Yekcins statistika məcmuyu adətən unimodal bölgülərlə təsvir 

olunur. Çox təpəli bölgü əyrilərini nəzəri cəhətdən təsvir etmək 

olduqca çətindir. Çox təpə bölgüsü tədqiq olunan məcmunun müxtə-

lifliyini və ya qruplaşdırmanın zəif təşkil olunmasını göstərir. Buna 

görə də, bölgülərlə bir neçə təpə varsa, o zaman yekcins qrupları ayır-

maq üçün məlumatları yenidən qruplaşdırmaq lazımdır. 

Bölgünün ümumi mahiyyətinin aydınlaşdırılması təkcə onun 

yekcinslik dərəcəsinin qiymətləndirilməsini deyil, həm də bölgü  

formasının öyrənilməsini nəzərdə tutur.  

Bölgü əyrisinin formasını empirik sıraların orta səviyyənin 

göstəriciləri (orta, moda, median) və variasiya göstəriciləri kimi 
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xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə təsvir etmək olar. Lakin onlar 

bölgün qanunları haqqında kifayət qədər məlumat vermirlər.  

     Variasiya bölgü sıralarının statistik təhlilinin mühüm vəzifələrindən 

biri bölgünün qanunauyğunluğunu və onun xarakterini müəyyən 

etməkdir. Statistika qanunauyğunluğu kimi bölgü qanunauyğunluğunu 

da ancaq kütləvi məlumat əsasında müəyyənləşdirmək mümkündür. 

Bölgünün qanunauyğunluğunu aşkar etmək üçün variasiya bölgü 

sırasını qurarkən statistika məcmuyunda çox olan məlumatdan istifadə 

edilməlidir. Bundan başqa, bölgü sıralarının düzgün qurulmasında 

qrupların optimal sayının və fasilə kəmiyyətinin müəyyən edilməsinin 

də mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Belçika statistiki Adolf Ketle bəzi kütləvi hadisələrin variasiyasını 

K.Hausson və P.Laplasın təqribən eyni vaxtda kəşf etdikləri bölgü 

xətasının qanununa tabe  olmsını göstərmişdir. Bu bölgünü əks etdirən 

qrafiki aşağıdakı 1 nömrəli şəkildə vermək olar. Bölgünün normal 

qanununa  görə əlamətlərin  fərdi  qiymətlərinin  tərəddüdü 


x = + 3    

hüdudunda olur. Buna “3 sıqma” qaydası deyilir. Bu o deməkdir ki, 

1000-dən 997 vahidi, yaxud bütün vahidlərin 99.7 % - i bu  hüdudda 

olur. A.Ketle normal bölgü qanununu universal qanun hesab edib. Bu 

qanunun fəaliyyətinin zəruri şəraiti  kimi orta kəmiyyətin sabit 

olmasını qəbul etmək lazımdır. 
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Şəkil.1 Normal bölgü əyrisi 

Surətlə dəyişən sosial-iqtisadi hadisələrdə normal bölgü 

qanununun fəaliyyətinə az rast gəlmək olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, simmetrik bölgüdə mərkəzi bölgüdən hər 

iki tərəfə bərabər dayanan istənilən iki variantın tezlikləri bir-birinə 

bərabər oluir. Belə bölgülərdə hesablanılan orta kəmiyyət, moda və 

mediana da bir-birinə bərabər olur.  

Müxtəlif ölçü vahidlərində ifadə olunan bir neçə bölgünün 

asimmetriyasını öyrənmək üçün nisbi asimmetriya göstəricisi ( sA ) 

hesablanır.  


0MX

As






 və ya 


e
s

MX
A






 

 

      

Asimmetriya əmsalı sıfırdan böyük olduqda,  yəni  As>0 olduqda 

asimmetriya sağ tərəfli, asimmetriya əmsalı sıfırdan kiçik olduqda, yəni 

As<0 olduqda, asimmetriya sol tərəfli olur. Bunları qrafik  şəkilində 

aşağıdakı kimi vermək  olar (şəkil 2, 3) 

Variasiya sıralarının statistik öyrənilməsinin əsas məqsədlə-rindən 

biri bölgünün qanunauyğunluğunu aşkar etmək və onun xarakterini 

müəyyənləşdirməkdir. Statistika qanunauyğunluğunda olduğu kimi, 

bölgü qanunauyğunluğu da ancaq kütləvi müşahidə məlumatı əsasında 

aşkar edilir. Bununla əlaqədar olaraq bölgü qanunauyğunluğunu aşkar 

etmək üçün kifayət qədər çox yekcins statistika məcmuyu əsasında 

variasiya sıralarını qurmaq lazımdır. Bölgü qanunauyğunluğunu 
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müəyyən etmək üçün variasiya sıralarının düzgün qurulmasının da 

mühüm əhəmiyyəti vardır.  

   

          

 

 

 

                     
 

 Şəkil 2. Sağtərəfli asimmetriya       Şəkil 3. Soltərəfli asimmetriya 

 
 

Sağtərəfli asimmetriyada moda medianadan, mediana isə orta kə-

miyyətdən böyük olur, yəni 


 XMM e0
. Asimmetriya göstəricisi kimi, 

ən çox üçüncü qaydada mərkəzi momentin ( 3M ) həmin sırada orta 

kvadratik uzaqlaşmanın kubuna ( 3 )   nisbətindən istifadə edilir: 

3

3




sA  

     Burada 3  - mərkəzi moment (an)  adlanır və özü də aşağıdakı 

düsturla hesablanır: 

                  








f

fxx 3

3

)(
  

       Asimmetriya göstəricisi nəinki asimmetriyanın kəmiyyətini, həm-

çinin onun baş məcmuda mövcudluğunu yoxlamaq üçün istifadə edilir. 



 

159 

   Asimmmetriya əmsalı 0.5-dən (işarələrdən asılı olmayaraq) çox 
olduqda, onu əhəmiyyətli, 0,25 –dən az olduqda isə onu əhəmiyyətsiz 
hesab etmək olar. 

    Asimmetriyanın sA  əhəmiyyətliliyinin qiymətləndirilməsi, müşahi-

dənin sayından (n) asılı olan, orta kvadratik xətanın asimmetriya 

əmsalı (
sA ) əsasında aparılır. Asimmetriya əmsalını aşağıdakı 

düsturla hesablamaq olar :  

 
)3)(1(

)1(6






nn

n
sA  

     Sosial-iqtisadi hadisələrin bölgüsündə simmetrik bölgüyə nisbətən 

asimmetrik bölgüyə daha çox rast gəlmək mümkündür. 

     Normal bölgüyə nisbətən faktiki əyri bölgünün şiş təpəliliyi və ya 

yastıtəpəliliyi eksçes bölgü adlanır. Eksçes bölgünün dikliyini, yəni 

şiştəpəliliyini  və yaxud yastıtəpəliliyini xarakterizə edir. Simmetrik 

bölgü növünün eksçes göstəricisi aşağıdakı düsturla hesablanıla bilər: 

3
4

4 



kE . 

    Normal bölgü qanununda    0kE   olur. 

    Eksçes göstəricisi  daha dəqiq, mərkəzi momentin dördüncü 

qaydasını istifadə etməklə müəyyən edilir: 

n

xx





4

4

)(
  

     Eksçesin orta kvadratik uzaqlaşma xətası aşağıdakı düsturla  

hesablanır:  

)5)(3()1(

)3)(2(24
2 




nnn

nnn
KE  

     Burada  n - müşahidənin sayıdır. 

     Statistikada nəzəri bölgünün müxtəlif növlərindən  -  normal 

bölgüdən, binominal bölgüdən, Puasson bölgüsündən  və s . bölgüdən 

geniş surətdə istifadə edilir. 
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    Nəzəri bölgü kimi ən çox normal bölgüdən istifadə olunur.: 
2

2

1

2

1 t

t e
n

Y   

 Burada tY  normal bölgü əyrisinin ordinatıdır; 








xx
t standartlaşdırılmış uzaqlaşmadır. n və e riyazi sabit 

kəmiyyətdir. ;1415.3n  7182.2e  

     Normal bölgü  variasiya sırasının variantları  ( x ) , onların orta 

kəmiyyəti  ( 


x  )  və orta kvadratik uzaqlaşması  ( )  əsasında qurula 

bilər. Normal bölgü iki parametrlə  - hesabi orta kəmiyyət  (


x )  və 

orta kvadratik uzaqlaşma ( ) ilə tam müəyyən edilir. 

     Riyazi statistikadan məlumdur ki,  K Pirsonun  
2  meyarı, Ro-

monovskinin, Yastremskinin və Kolmoqorovun yaxınlıq kriteriyaları 

faktiki bölgünün normal bölgüyə uyğun olması haqqında müvafiq 

göstəricilər əsasında aydın təsəvvür əldə etməyə imkan verir. 

     K.Pirsonun uyğunluq kriteriyası  (
2 )  aşağıdakı düsturla 

hesablanır : 

 



n

ne

f

ff )(2 ;  burada fe  və nf   - müvafiq olaraq emprik və 

nəzəri tezlikləri göstərir. 

     
2   kəmiyyətinin köməyi əsasında  xüsusi cədvəl ilə  P  (

2 ) 

ehtimalı müəyyən edilir. P ehtimalı əsasında empirik və nəzəri bölgülər 

arasındakı kənarlaşmaların əhəmiyyətli və yaxud əhəmiyyətsiz olması 

haqqında fikir söyləmək mümkündür. 

     Kolmoqorovun yaxınlıq meyarı   ( )   aşağıdakı düsturla 

hesablanır.: 




f

D


. 
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    Burada  D - artan yekunla emprik və nəzəri tezliklər arasındakı 

fərqin maksimum qiymətidir,  f  - empirik tezliklərin cəmidir. 

    Kolmoqorovun meyarının tətbiqinin zəruri şərti çox götürülmüş 

müşahidə məlumatının olmasıdır. Kolomoqorovun  meyarı  100 –dən 

çox olaraq müşahidə məlumatı əsasında hesablanıla bilər. 
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V I I   F Ə S İ L  
 

SEÇMƏ MÜŞAHİDƏSİ 
 

1. Seçmə müşahidəsinin aparılmasının məqsədi və  

prinsipləri 
 

Məcmu  vahidlərini əhatə etməsinə görə statistik müşahidə ümumi 

(başdan-başa) və qeyri-ümumi (başdan-başa olmayan) qaydada təşkil 

edilə bilər.Ümumi (başdan-başa) müşahidə tədqiq edilən məcmunun 

bütün vahidlərini, qeyri- ümumi ( başdan-başa olmayan) müşahidə -

yalnız məcmunun hissələrinin vahidlərini əhatə edir. 

Seçmə müşahidə qeyri- ümumi müşahidənin ən çox istifadə edilən 

növlərindən biridir. Bu müşahidə təsadüfi qaydada seçilmiş bəzi 

vahidlərin tədqiqatçının maraq dairəsinə uyğun olaraq bütün məcmunu  

təmsil edə bilməsi fikrinə əsaslanır. 

Seçmə müşahidəsinin məqsədi məlumat əldə etmək, ilk növbədə, 

öyrənilən bütün məcmunun ümumiləşdirici xüsusiyyətlərini müəyyən 

etməkdir. 

Əksər hallarda seçmə müşahidəsinin məqsədi ümumi müşahidənin 

məqsədi  ilə üst-üstə düşür və ona görə də sual yaranır ki, 

müşahidənin iki növündən - ümumi və ya seçmə - hansının aparılması 

daha məqsədəuyğundur. 

Bu məsələni həll edərkən statistik müşahidə üçün aşağıdakı əsas 

tələbləri nəzərə almaq lazımdır: 

• informasiya etibarlı olmalı, yəni mümkün qədər reallığa uyğun 

olmalıdır; 

• məlumat tədqiqat problemlərini həll etmək üçün kifayət qədər 

dolğun olmalıdır; 

• operativ məqsədlər üçün istifadə etmək üçün məlumatın 

seçilməsi mümkün qədər tez həyata keçirilməlidir; 

• təşkili və aparılması üçün material və əmək xərcləri minimal 

olmalıdır. 
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Seçimə müşahidəsində bu tələblərə ümumi müşahidə ilə 

müqayisədə daha çox əməl olunur. Seçmə müşahidəsi elmi prin-

siplərinə ciddi şəkildə uyğun olaraq təşkil edilərsə və həyata 

keçirilərsə, yəni vahidlərin seçilməsinin təsadüfiliyini və vahidlərin 

kifayət qədər sayını təmin edərsə ümumi müşahidə  ilə müqayisədə 

üstünlükləri təmin edilə bilər. Bu prinsiplərə uyğunluq tədqiqatçını 

maraqlandıran xüsusiyyətlərə uyğun olaraq bütün tədqiq olunan 

çoxluğu təmsil edən yəni, təmsilçi (nümayəndə) olan vahidlər 

toplusunu əldə etməyə imkan verir.  

Seçmə müşahidə apararkən tədqiq olunan obyektin yəni məcmu-

nun bütün vahidləri deyil, yalnız xüsusi seçilmiş hissəsi öyrənilir.  

Seçmənin birinci prinsipi - təsadüfiliyin təmin edilməsi - öyrənilən 

məcmu vahidlərinin hər birini seçərkən müşahidəyə  daxil olmaq üçün 

bərabər imkanın təmin edilməsindən ibarətdir. Təsadüfi seçim 

müəyyən metodologiya üzrə seçimdir, məsələn, lot üzrə seçim, 

təsadüfi ədədlər cədvəlindən istifadə və s. 

Seçmənin ikinci prinsipi - seçilmiş vahidlərin kifayət qədər sayını 

təmin etmək - seçmənin reprezentativliyi konsepsiyası ilə sıx bağlıdır. 

İstənilən seçmə müşahidə konkret məqsəd və aydın şəkildə tərtib 

edilmiş konkret tapşırıqlarla həyata keçirildiyi üçün reprezentativlik 

anlayışı tədqiqatın məqsəd və vəzifələri ilə dəqiq bağlıdır. Tədqiq 

olunan bütün məcmudan seçilmiş hissə, ilk növbədə, tədqiq olunan və 

ya ümumiləşdirici xarakteristikanın formalaşmasına əhəmiyyətli təsir 

göstərən xüsusiyyətlərə münasibətdə təmsilçi olmalıdır. 
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2.Baş və seçmə məcmuyu, onların ümumi xarakteristikaları  

 

Seçmə müşahidəsində “baş məcmu” və “seçmə məcmu” 

anlayışlarından istifadə olunur. Öyrənilən hadisənin bütün məcmu 

vahidlərinin cəminə baş məcmu deyilir. Tədqiq etmək üçün baş 

məcmudan seçilmiş vahidlərin məcmuyu seçmə məcmu adlanır. 

Baş məcmu  ilə seçmə məcmu arasında bir qayda olaraq, statistik 

müşahidənin səhvi adlanan müəyyən uyğunsuzluq olur. Ümumi ( 

başdan-başa)  müşahidə zamanı səhvlər qaçılmazdır, lakin onlar 

müxtəlif səbəblər nəticəsində yaranır. Mümkün seçmə xətasının 

miqdarı qeydiyyat xətaları və reprezentativ (təmsiletmə)  xətaları ilə 

bağlıdır. Qeydiyyat səhvləri və ya texniki səhvlər müşahidəçilərin 

qeyri-kafi ixtisası, qeyri-dəqiq hesablamalar və s. ola bilər. 

Reprezentativ (təmsiletmə) xətası dedikdə, seçmə məcmu ilə baş 

məcmu arasındakı uyğunsuzluq başa düşülür.  

Reprezentativ (təmsiletmə) səhvləri təsadüfi və ya sistematik ola 

bilər. Sistemli səhvlər müəyyən edilmiş seçim qaydalarının pozulması 

ilə əlaqələndirilir. Təsadüfi səhvlər ümumi məcmunun müxtəlif 

kateqoriyalı vahidlərinin seçmə müşahidəsində  kifayət qədər düzgün 

təmsil olunmaması ilə izah olunur. 

Baş məcmudan vahidlərin seçilməsi üsulu və seçmənin əhatə 

olunmasından asılı olmayaraq, baş və seçmə məcmularının tərkibi 

xarakteri müxtəlif olur. Yəni seçilən vahidlər baş məcmunun 

xarakterik xüsusiyyətini tam əks etdirmir, təmsiletmə  səviyyəsi tam 

təmin olunmur. Baş məcmuda əlamətin ümumiləşdirici göstəricisi olan 

orta kəmiyyət baş orta kəmiyyət adlanır və " x "-lə işarə olunur. 

Seçmə məcmuyunda əlamətin orta kəmiyyəti seçmə orta kəmiyyət 

adlanır və " x~ "-lə, dispersiyası isə seçmə dispersiya adlanır və "
2

0 "-la 

işarə edilir. 
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 Seçmə səhvinin hüdudu  , 

 xxx
~~  . 

Burada  

x
x

N

i



;    ~x
x

n

i



    olur.  

N, ümumi məcmu vahidlərinin sayı, n seçmə məcmu vahidlərinin 

sayı,  x
~  -  seçmənin səhvinin hüdudu adlanır. 

Seçmə müşahidəsi ehtimal nəzəriyyəsinə əsaslanır. Buna uyğun 

olaraq göstəricilərin (seçmənin səhvi, seçmə hissəsinin səhvi, onların 

orta səviyyəsi, seçmənin zəruri hissəsi və s.) hesablanmasında ehtimal 

nəzəriyyəsinin istifadə etdiyi formulalar tətbiq olunur. 

Baş məcmuda əlamətə malik olan vahidlərin sayını "M"-lə, baş 

məcmudakı bütün vahidlərin sayını "N"-lə işarə etsək, onda əlamətə 

malik olanların hissəsini 
N

M
P   düsturu ilə, əlamətə malik 

olmayanların hissəsini isə 
N

MN
q


  düsturu ilə hesablamaq olar. 

Buradan aydındır ki, p+q həmişə vahidə bərabər olur. Deməli, p+q=1 

olduğunu bilərək q=1-p yazmaq olar.      

Seçmə məcmuyunda əlamətə malik olan vahidlərin sayının (m) seçmə 

məcmuyundakı vahidlərin sayına (n ) olan nisbəti nisbi tezlik adlanır və 

aşağıdakı düsturla hesablanar: 

                               
n

m
W   

Misal.1. Cədvəl 1-də verilmiş məlumatlar əsasında baş məcmu  ilə 

seçmə məcmu arasında uyğunsuzluğu (xətanı) izah edək:  
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Cədvəl 1  

Tikinti şirkətlərində məşğul fəhlələrin orta aylıq əmək haqqı və sayı.      

 Orta aylıq əmək haqqı səviyyəsi 

manatla 

Fəhlələrin sayı nəfər 

950 75 

1050 90 

1150 160 

1250 125 

1350 50 

Cəmi 500 

 

Cədvəl 1-in məlumatlarına əsasən  variantların çəkiləri müxtəlif 

olduğuna görə, (baş orta kəmiyyət və baş dispersiyanın) 

hesablanmasında çəkili düsturlardan istifadə etməliyik. 

              Hesabi orta kəmiyyətin çəkili düsturu    

 

 


f

fx
x

  olduğundan,     

baş orta kəmiyyət: 

 1147=
500

573500
=

50+251+601+09+75

505031+1250251+1600151+900051+75950 
x  

Baş dispersiya: 

14291
500

7145500

501251609075

502)11471350(125)11471250(160)11471150(90)11471050(75)1147950(

)(

2222

2

2
















f

fxx


  

 

Baş  hissə :  
N

M
P 65,0

500

325

500

7590160
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Misal.2.Cədvəl 1-in məlumatlarına əsasən  seçmə müşahidəsi 

aparmaq üçün təsadüfi qaydada 500 nəfər fəhlələrdən 50 nəfər (10%) 

fəhlə seçilmişdir. Fəhlələr orta aylıq əmək haqqı səviyyəsi görə 

aşağıdakı kimi paylanmışdır (cədvəl.2). 

                                                                       Cədvəl 2 

Orta aylıq əmək haqqı səviyyəsi manatla  Fəhlələrin sayı nəfər 

950 8 

1050 10 

1150 14 

1250 12 

1350 6 

Cəmi 50 

 

Seçmə orta kəmiyyəti, seçmə dispersiyanı və 1150 manat və daha 

çox orta aylıq əmək haqqı alan fəhlələrin nisbi tezliyini (xüsusi 

çəkisini) həmin məlumat əsasında hesablayaq: 

Cədvəl 2-in məlumatlarına məlumatlarına əsasən  variantların 

çəkiləri müxtəlif olduğuna görə, (seçmə orta kəmiyyət və seçmə 

dispersiyanın) hesablanmasında çəkili düsturlardan istifadə etməliyik. 

Seçmə orta:  

1146
50

57300

50

613501212501411501010508950~










f

xf
x

 

Seçmə dispersiya: 

15584

50

779200

61214

6)11461350(12)11461250(14)11461150(

108

10)11461050(8)1146950()~(

222

222

2

0




















f

fxx


 

Nisbi tezlik isə: 
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 64,0
50

32

50

61214





n

m
W  və ya 64%   təşkil edər. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, seçmə məcmuyunun göstəriciləri (seçmə 

orta kəmiyyət, seçmə dispersiya və nisbi tezlik) dəyişən kəmiyyətdir, 

yəni seçilənlərin tərkibindən asılı olaraq həmin göstəricilər dəyişə bilər. 

Baş və seçmə məcmu üzrə  alınmış nəticələri cədvəldə verək 

(cədvəl 3). 

Cədvəl.3 

Baş və seçmə məcmuyunun göstəriciləri  
 

Göstəricilər Baş məcmu Seçmə məcmu 

Orta aylıq əmək haqqı 

səviyyəsi manatla 

1147 1146 

Dispersiya  14291 15584 

1150 manat və daha çox əmək 

haqqı  alan fəhlələrin hissəsi  

 

0,65 

 

0,64 
 

 

Cədvəldən aydın görünür ki, baş və seçmə məcmuyunun 

göstəriciləri bir-birindən fərqlənir. Belə ki, baş orta kəmiyyətlə ( x ) 

seçmə orta kəmiyyət ( x~ ) arasındakı fərq 1manat , baş hissə (P) ilə 

nisbi tezlik (W) arasındakı fərq isə 0,01 və ya 1 faiz təşkil edir. 

Seçmə məcmuyuna düşən sahələrin tərkibindən asılı olaraq həmin 

fərq azala və yaxud arta bilər. 

 

3. Seçmə müşahidəsi xətasının hesablanması qaydası 
 

 Seçmə məcmuyunun ümumiləşdirici göstəriciləri (seçmə orta 

kəmiyyət, seçmə dispersiya və nisbi tezlik) dəyişən kəmiyyətlərdir. 

Seçmə məcmuyu göstəriciləri baş məcmuyun müvafiq göstəriciləri 

ətrafında müxtəlif qiymətlərlə tərəddüd edə bilər. Tərəddüd dərəcəsi 

yüksək olduqda, seçmə müşahidəsinin nəticələrini baş məcmuya aid 

etmək olmaz, yəni seçmənin nəticələri real hesab edilə bilməz. Seçmə 
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göstəricilərinin baş məcmuyun göstəricilərindən tərəddüd dərəcəsi 

seçmənin orta xətası göstəricisi ilə xarakterizə olunur. 

 Seçmənin göstəriciləri kimi, seçmə xətası da dəyişən kəmiyyətdir. 

Seçmə xətası seçmə məcmuyuna düşən vahidlərdən asılı olaraq 

müxtəlif qiymətlərə malik ola bilər. Ona görə də mümkün xətalardan 

seçmənin orta xətası hesablanılır. Seçmə orta kəmiyyətin ( x~ ) baş orta 

kəmiyyətdən, seçmə hissənin isə baş hissədən mümkün tərəddüdlərini 

ölçmək üçün dispersiya, yəni orta kvadrat uzaqlaşma hesablanır. Bu 

kəmiyyəti yunan hərfi "mi" kvadratı ( 2 ) ilə işarə etsək, onda 

düsturları müvafiq surətdə orta üçün 
n

xxi

x

 


2

2
~

)~(
   və hissə 

üçün 
n

pwi

p

 


2

2
)(

  yazmaq olar. 

 Böyük ədədlər qanununun riyazi teoremlərində sübut edilmişdir 

ki, seçmə orta kəmiyyətin (hissənin) dispersiyası ilə baş dispersiyanın 

və seçilənlərin sayı arasında aşağıdakı münasibət mövcuddur: seçmə 

orta kəmiyyətin dispersiyası ( 2 ) baş məcmuda əlamətin 

dispersiyasının ( 2 ) seçilənlərin sayına (n) olan nisbətinə bərabərdir, 

yəni 
n

2
2 

  . Bu ifadənin kvadrat kökü, yəni 
n

2
   seçmənin 

orta xətası adlanır. Məlum olduğu kimi, seçmə müşahidəsini apararkən 

baş dispersiya haqqında məlumat olmur. Ona görə seçmə 

dispersiyadan istifadə edilir. Bu zaman düstur aşağıdakı kimi yazılır:  

n

2

0
  . 

Seçmənin orta xətası hissə üçün aşağıdakı düsturla hesablanır: 

n

pq
p   
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Burada pq – alternativ əlamətin dispersiyasıdır. Lakin bilmək 

lazımdır ki, seçmə müşahidəsini apararkən baş məcmuda alternativ 

əlamətin dispersiyası haqqında məlumat verilmir, bu zaman alternativ 

əlamətin dispersiyası kimi W(1-W) götürülür. Onda seçmənin orta 

xətası hissə üçün aşağıdakı düsturla müəyyən edilir: 

n

ww )1( 
  

Seçmənin orta xətası düsturundan aydındır ki, seçmənin orta 

xətası əlamətin orta kvadrat uzaqlaşması ilə düz, seçmə məcmuyun 

kvadrat kökü ilə tərs mütənasibdir. Baş məcmuda əlamətin tərəddüd 

dərəcəsi nə qədər yüksək olarsa, seçmənin orta xətası da yüksək olar 

və əksinə, əlamətin tərəddüd dərəcəsi kiçildikçə , seçmənin orta xətası 

da kiçilir. Bu o deməkdir ki, baş məcmuda əlamətin tərəddüd dərəcəsi 

yüksək olanda orta kvadrat uzaqlaşma da yüksək olur. Bunun 

nəticəsində seçmənin orta xətası da çox olur. Onu da göstərmək 

lazımdır ki, seçmə müşahidəsini təşkil edərkən baş məcmuda 

vahidlərin sayı məlum olmadığına görə, baş məcmuda əlamətin 

tərəddüdünün kəmiyyəti də məlum olmur. Deməli, biz ancaq seçmə 

məcmuyunda əlamətin tərəddüd dərəcəsini hesablaya bilərik. Riyazi 

statistikada sübut olunmuşdur ki, seçmə dispersiya orta hesabla baş 

dispersiyadan bir qədər kiçikdir və onların nisbətini aşağıdakı düsturla 

ifadə etmək olar: 

1

2

0

2




n

n
  

Düsturdan aydın görünür ki, seçilənlərin sayı artdıqca əmsal 

1n

n
 vahidə yaxınlaşır.  Onun nəticəsində baş dispersiya ilə seçmə 

dispersiya arasında fərq azalır, yəni baş dispersiya seçmə dispersiyaya 

bərabər olur 
2

0

2    . 
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Seçmənin orta xətası seçilənlərin sayının kvadrat kökü ilə tərs 

mütənasibdir, deməli, xətanın həcmini azaltmaq üçün seçilənlərin 

sayını artırmaq lazımdır. Məsələn, seçmənin orta xətasını 4 dəfə 

azaltmaq üçün seçilənlərin sayını 16 dəfə artırmaq, xətanı 5 dəfə 

azaltmaq lazım gələrsə, seçilənlərin sayını 25 dəfə artırmaq lazımdır və 

s. 

Seçmənin orta xətası iki amildən – baş məcmuda öyrənilən 

əlamətin tərəddüd dərəcəsindən və seçilənlərin sayından asılıdır. 

Yuxarıda verilmiş misal əsasında orta və hissə üçün seçmənin orta 

xətasını hesablayaq. Misaldan göründüyü kimi:  

,50n  142912  , 65,0p , 35,0q  

bu məlumatı seçmənin orta xətası düsturunda yerinə yazsaq, 

seçmənin orta xətasını təyin edərkən: 
 

9,1682,285
50

142912



nx


  manat, 

 

hissəni təyin edərkən: 

067,000455,0
50

2275,0

50

35,065,0





n

pq
p  və ya 6,7 % alarıq. 

  

Bu düsturların isbatı təkrar seçmə qaydası üçün riyazi statistikada 

verilmişdir. Təkrar seçmə üsulunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki,  

seçmə prosesində baş məcmudakı vahidlərin ümumi sayı dəyişmir, 

sabit qalır. Yəni nümunəmizdəki (cədvəl.1) 500 vahiddən seçilmiş 50 

vahid  qeydə alındıqdan sonra baş məcmuya qaytarılır və həmin 

məcmu vahidi bütün məcmu vahidləri kimi yenidən seçmə məcmuyuna 

düşə bilər. Ona görə də  bu prinsip əsasında aparılan seçmə təkrar 

seçmə üsulu adlanır. Təkrar  olmayan seçmədə isə  500 vahiddən 

seçilmiş 50 vahid  qeydə alındıqdan sonra baş məcmuya qaytarılmır və 
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yenidən seçmə məcmuyuna düşə bilməz. Yəni nümunəmizdəki seçmə 

təkrar olmayan  qaydada (cədvəl.1) 450 vahiddən (500-50=450) seçilə 

bilər. Bu prinsip əsasında aparılan seçmə təkrar olmayan seçmə üsulu 

adlanır. 

Təcrübədə təkrar seçmə üsuluna az təsadüf olunur. Seçmə çox 

vaxt təkrar olmayan qaydada aparılır. Təkrar olmayan seçmədə seçmə 

məcmuyuna düşmüş vahidlər baş məcmuya qaytarılmır. Ona görə də 

seçmə prosesində baş məcmudakı vahidlərin sayı azalır. Seçmə təkrar 

olmayan qaydada aparıldıqda yuxarıdakı düsturlara kök altında 
N

n
1    

vuruğunu əlavə etmək lazımdır. Burada 
N

n
  - baş məcmuda seçilmiş 

vahidlərin hissəsini göstərir. Seçilənlərin sayı baş məcmudan az 

olduğuna görə həmin vuruq həmişə vahiddən kiçik olur. Ona görə də 

təkrar seçməyə nisbətən təkrar olmayan seçmədə seçmənin orta xətası 

az olur. Qeyd etmək lazımdır ki, seçilənlərin faizi azaldıqca həmin 

vuruq (
N

n
1 ) vahidə yaxınlaşır. Məsələn, 5 faizli seçmədə o 0,95-ə, 

2 faizli seçmədə isə 0,98-ə bərabər olur. Ona görə də təcrübədə 

seçmənin orta xətası, seçmənin təkrar olmayan qayda üzrə 

aparılmasına baxmayaraq bəzən təkrar seçmə qaydasında istifadə 

olunan düsturlar əsasında hesablanır. 

Seçmənin orta xətası seçilənlərin mütləq sayından çox, nisbi 

hissəsindən (seçilənlərin faizindən) isə az asılıdır. Bunu misal əsasında 

izah edək. Tutaq ki, birinci halda 5000 vahiddən ibarət olan baş 

məcmudan 250 vahid, ikinci halda isə 100000 vahidə bərabər olan baş 

məcmudan da 250 vahid seçilmişdir. Hər iki halda dispersiyanın 25-ə 

bərabər olduğunu nəzərə alsaq onda birinci halda 5 faizli seçmədə 

seçmənin orta xətası: 
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 308,0095,095,01,0)
5000

250
1(

250

25
)1(

2


N

n

n


  

ikinci halda   seçmənin orta xətası: 

315,009925,09925,01,0)
100000

250
1(

250

25
)1(

2


N

n

n


  təşkil edər. 

 
4. Seçmənin orta xətasının son həddinin hesablanması 

 

Seçmənin orta xətasının həcmini müəyyən etdikdən sonra onun 

mümkün olan hüdudlarını hesablamaq lazımdır. Seçmənin orta xətası 

seçmə məcmuyunun ümumiləşdirici göstəricilərinin baş məcmuyun 

müvafiq göstəricilərindən mümkün tərəddüdlərini müəyyən etmək 

üçün istifadə edilir. Müəyyən ehtimalla sübut etmək olar ki, seçmənin 

göstəricilərinin baş məcmuyun göstəricilərindən tərəddüdü müəyyən 

kəmiyyətdən kənara çıxa bilməz. Həmin kəmiyyəti seçmə xətasının 

son həddi adlandırmaq olar. 

Seçmə xətasının son həddinin yunan hərfi " " (delta) ilə, 

ehtimaldan asılı olan əmsalı "t" ilə işarə etməklə, seçmə xətasının son 

həddinin düsturunu aşağıdakı kimi yazmaq olar: 

 t  və yaxud 
n

t
2

 . 

 

Ədəbiyyatda "t" etibarlılıq əmsalı da adlanır. 

Düsturdan göründüyü kimi, seçmə xətasının son həddi seçmənin 

orta xətası və ehtimaldan asılıdır. 

Özünün mütləq kəmiyyətinə görə seçmə və baş məcmuyun 

ümumiləşdirici göstəriciləri arasındakı fərq müəyyən ehtimalda, 

müəyyən bir kəmiyyətdən yüksək olmamaqla seçmə xətasının son 

həddindən kənara çıxa bilməz. Bu böyük ədədlər qanununun 

mahiyyətindən irəli gəlir. Belə ki, P.L.Çebışevin dediyi kimi, vahidə 



 

174 

yaxınlaşan ehtimalla təsdiq etmək olar ki, seçmə məcmuyunun həcmi 

kifayət qədər çox olduqda seçmə məcmuyunun ümumiləşdirici göstə-

riciləri baş məcmuyun müvafiq göstəricilərindən az fərqlənəcəkdir. 

Seçmə xətasının son həddi düsturunun nəzəri cəhətdən əsaslan-

dırılması P.L.Çebışevin teoremində verilmişdir. P.L.Çebışevin teoremi, 

A.M.Lyapunovun həmin teoremə etdiyi düzəlişi nəzərə almaqla, 

əlamətin orta qiymətinin müəyyən edilməsinə tətbiq edildikdə 

aşağıdakı kimi:  

),(~
2

t
n

txxP 
















  

hissə üçün isə belə: 

)(t
n

pq
tPWP 








  yazıla bilər. 

Burada, dtet

t

t 


2
0

2

2

2
)(


  olar. 

)(t  funksiyasının qiyməti xüsusi tərtib edilmiş cədvəl əsasında 

müəyyən edilir. Həmin cədvəldən aydın görünür ki, t-nin qiyməti 

artdıqca, ehtimal (P) sürətlə vahidə yaxınlaşır. 

Bunu aşağıdakı cədvəl.4-də verilmiş məlumatdan aydın görmək olar.  

Cədvəl.4 

Etibarlılıq əmsalının (t) müxtəlif kəmiyyətlərində ehtimalın 

qiyməti 
 

t Ehtimal  p t Ehtimal  p 

1,0 0,6827 2,1 0,9643 

1,1 0,7287 2,2 0,9722 

1,2 0,7699 2,3 0,9786 

1,3 0,8064 2,4 0,9836 

1,4 0,8385 2,5 0,9876 

1,5 0,8664 2,58 0,99 
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1,6 0,8904 2,6 0,9907 

1,7 0,9109 2,7 0,9931 

1,8 0,9281 2,8 0,9949 

1,9 0,9426 2,9 0,9963 

1,96 0,95 3,0 0,9973 

2,0 0,9545 3,28 0,9990 

 

Beləliklə, seçmə xətasının son həddi müəyyən ehtimalla seçmə 

tədqiqatının dəqiqliyini xarakterizə edir. Məsələn, 0,997 ehtimalla 

təsdiq etmək olar ki, seçmə məcmuyu göstəriciləri baş məcmuyun 

göstəricilərindən 3 -dən çox uzaqlaşmayacaqdır. Deməli, 1000-

dən ancaq üç halda 3  qədər uzaqlaşma ola bilər.  

Misal.3.Tutaq ki, müəssisənin işçilərinin  gündəlik məmulat 

hasilatı öyrənmək məqsədi ilə 1700 işçidən təsadüfi təkrar olmayan 

qaydada 170 işçi seçilmişdir. Sorğu əsasında müəyən edilmişdir ki, 

işçilərinin  gündəlik məmulat hasilatına görə bölgüsü üzrə seçmə orta 

kəmiyyət və dispersiya aşağıdakı kimi olmuşdur (bax cədvəl .5) 0,997 

ehtimalla baş orta kəmiyyətin mümkün hüdudlarını hesablayaq: 

     Cədvəl 5 

Məmulat 

hasilatı 

qrupları,

ədəd 

İşləyən

-lərin 

sayı  

nəfər f 

Orta 

fasilə 

x  

 

xi–A  

A=55 

 

d

Axi   

d=10 

 

f
d

Axi 

 

 
2








 

d

Axi

 

 

f
d

Axi

2








 

 

  1    2    3     4 5 6 7 8 

30- 40 10 35 -20 -2 -20 4 40 

40-50 20 45 -10 -1 -20 1 45 

50-60 30 55 0 0 0 0 0 

60-70 70 65 10 1 70 1 70 

70-80 40 75 20 2 80 4 160 

Cəmi 170  0  110  315 

 

 Həlli: Cədvəlin məlumatlarına əsasən  
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 Bir fəhlənin orta hasilatı , seçmə orta kəmiyyət: 

47,615510
170

110
)(

~ 







Ad

f

f
d

Ax

x
 ədəd, 

dispersiya:

82,178)5547,61(10
170

315
)~(

)(
2222

2

2

0 







Axd

f

f
d

Ax

  təşkil 

edər. 0,997 ehtimalla baş orta kəmiyyətin mümkün hüdudlarını 

hesablayaq: 

92,2973,039468,039,0052,13

)
1700

170
1(

170

82,178
3)1(

2

0




N

n

n
tx



  

ədəd. 

xxx  ~   

92,247,61 x   

39,6492,247,61 x  ədəd; 

 55,5892,247,61 x  ədəd; 

Deməli, bütün müəssisənin işçilərinin (1700)   gündəlik 

məmulat hasilatı 58,55 və 64,39 ədəd arasında tərəddüd edəcəkdir.  

 

                                    5.Seçmə üsulları  
 

Baş məcmudan vahidlər təsadüfi, mexaniki, tipik və yaxud seriyalı 

seçmə üsulları ilə seçilə bilər. Təsadüfi, tipik və seriyalı seçmə üsulları 

həm təkrar, həm də təkrar olmayan seçmə qaydasında aparıla bilər. 

Təsadüfi seçmə vahidlərin baş məcmudan, həqiqətən təsadüfi, 

heç bir sistem tətbiq etmədən, bəxtə-bəxt olan seçmə üsuludur. Lakin, 

bu seçməni aparmaqdan əvvəl, baş məcmunun hər bir vahidinin seçmə 

məjmusuna daxil ola bilmə şansının labüdlüyünə inam olmalıdır. 
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Mexaniki seçmə, baş məcmudakı vahidlərin tədqiqat əlamətinin 

həcminə görə düzləndirilmiş (azdan çoxa və ya çoxdan aza doğru) 

sırasından aparılır. Məsələn, işçilərin tabel nömrəsi, evlərin və ya 

binaların nömrələri və s. 

Mexaniki seçməni aparlmaq üçün, baş və seçmə məcmularının 

həcminə görə seçmənin sayı (xüsusi çəkisi) təyin olunur. Məsələn, 

əgər 1500000 ədəd məcmudan 2%-li seçmə aparılacaqsa, yəni 30000 

ədəd vahid seçiləcəksə, onda seçmənin uyğunluğu 

1/50=(1/1500000:30000) olmalıdır. 

Təsadüfi və mexaniki seçmədə, seçilən vahidlərin nümayəndəliyini 

xarakterizə edən göstəriciləri hesablamaq üçün aşağıdakı 

formulalardan istifadə edirlər(bax cədvəl .6): 

                                                                                Cədvəl .6 

Göstəricilər Təsadüfi təkrar 

seçmədə 

Təsadüfi qeyri-təkrar 

seçmədə 

Seçmənin  

orta səhvi 





2

n
 


 











2

1
n

n

N
 

Seçmənin orta 

səhvinin hüdudu 
 x t

n


2

  x t
n

n

N
 











2

1  

Hissənin  

orta səhvi 
 

w w

n

( )1
  














w w

n

n

N

( )1
1  

 

burada  2  - seçmə məcmusunun dispersiyası; 

 w - seçilən hissə; 

 n  - seçmənin sayı; 

 N - baş məcmudakı vahidlərin sayı; 

 t  -  ehtimal səviyyəsi (P) verilərkən Laplasın inteqral funksiyaların 

səviyyəsi cədvəli üzrə təyin olunan inam əmsalıdır. 
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Misal 4. Təkrar təsadüfi seçmə ilə tikinti sənaye müəssisəsində 

çalışan işçilərin orta yaşını təyin etmək üçün 100 işçi müşahidə 

edilmişdir. Tədqiqat nəticəsilə müəyyən olunmuşdur ki, işçilərin  orta 

yaşı 36 və orta kvadratik uzaqlaşması  0,5 -dir. İşçilərin ümumi 

sayının 25%-nin yaşı 49-dan çoxdur. 0,954 ehtimalı ilə baş 

məcmudakı işçilərin orta yaşınının hüdudlarını təyin edin. 

Həlli: Müşahidə olunmuş işçilərin orta yaşı aşağıdakı 

hüdudlardadır: 
~ ~ ~ ~x x x x x     . 

Baş məcmu üzrə orta hüdudu təyin etmək üçün, orta kəmiyyətin 

səhvinin hüdüdunu hesablayaq: 

 

n
tx

2
  

 

1,0
100

25,0
2  x   

 

0,954 ehtimalı ilə təsdiq etmək olar ki, işçilərin orta yaşı aşağıdakı 

hüdudlarda ola bilər: 

 

36  0,1    və ya   1,036361,036     
 

49-dan artıq yaşı olan işçilərin xüsusi çəkisi aşağıdakı hüdudlarda 

ola bilər: 

w p ww w     . 

Seçmənin hissəsi aşağıdakı formula ilə təyin olunur: 

w
m

n
 , 
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burada m - müşahidə əlamətinə malik olan vahidlərin xüsusi çəkisidir: 

25,0
100

25
w  

 Hissə üçün seçmə səhvini (  w ) aşağıdakı formula ilə hesablayaq: 

 

087,0
100

75,025,0
2

)1(








n

ww
tw   və ya 8,7% 

 

 Deməli, 0,954 ehtimalı ilə təsdiq etmək olar ki, yaşı 49-dan artıq 

olan işçilərin hissəsi (xüsusi çəkisi) aşağıdakı hüdudlardadır: 

 

p25% 8,7%    və ya  16,3 p  33,7%. 

 

 Misal 5. 4000 nəfər tələbənin gündəlik dərslərini hazırlamaq üçün 

ayırmış olduqları vaxtı  təyin etmək üçün, 5%-li təsadüfi qeyri-təkrar 

seçilməsi aparılmışdır.  

Müşahidə nəticəsində aşağıdakı məlumatlar alınmışdır: 

 

tələbələrin ayırmış olduqları vaxt saatla:   4   5   6    7     8      9 

tələbələrin sayı:                                        36  46 27  41    29  21  

 0,997 ehtimalı ilə baş məcmuda tələbələrin dərslərini hazırlamaq 

üçün ayırmış olduqları orta vaxtın hüdudlarını təyin edək. 

 Həlli: Nəzəri cəhətdən aydındır ki, baş məcmunun orta kəmiyyəti 

x x x ~ ~ - a bərabərdir. 

 Seçmə təsadüfi qeyri-təkrar üsulla aparıldığına görə müvafiq 

formulalarla seçmənin orta kəmiyyətini və seçmənin səhvini müəyyən 

etməliyik, bundan sonra isə baş məcmunun orta kəmiyyətinin 

hüdudunu təyin edə bilərik. 
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 Seçmə məlumatlarına əsasən tələbələrin ayırmış olduqları orta vaxtı  

və seçmə məcmusunun dispersiyasını hesablayaq(bax cədvəl .7). 

                                                                           

Cədvəl .7 

tələbələrin 

ayırmış 

olduqları vaxt  

saatla X 

tələbələ-

rin sayı, f 

X f  X X
~   X X

~ 2

  X X f 
~ 2

 

4 36 144 -2,22 4,93 19,71 

5 46 230 -1,22 1,49 7,44 

6 27 162 -0,22 0,048 0,29 

7 41 287 +0,78 0,61 4,26 

8 29 232 +1,78 3,17 25,36 

9 21 189 +2,78 7,73 69,56 

Cəmi 200 1244   126,62 

 

22,6
200

1244~ 






f

fx
x   saat. 

 

 
633,0

200

62,126
~ 2

2

0 






f

fxx
 . 

 Təsadüfi qeyri-təkrar seçmədə seçmənin səhvinin hüdudu 

aşağıdakı formula ilə təyin edilir: 

16,0
4000

200
1

200

663,0
31~

2

0 


















N

n

n
tx


 saat. 

 Məcmuda tələbələrin dərslərini hazırlamaq üçün ayırmış olduqları 

orta vaxtın hüdudlarını müəyyən edək: 
 

x x x  ~ ~ 6,22± 0,16 saat. 
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 0,997 ehtimalı ilə təsdiq etmək olar ki tələbələrin dərslərini 

hazırlamaq üçün ayırmış olduqları orta vaxt 6,06 x 6,38 saat 

hüdudlarındadır. 

Tipik seçmə və onun göstəricilərinin hesablanması.Verilmiş baş 

məcmu məlumatlarını qruplara bölmək imkanı olduqda, vahidlərin 

seçilməsi tipik üsulla aparılır. Təsadüfi və mexaniki seçmə üsulunda 

seçilən vahidlərin tərkibinə hər bir qrupdan mütənasib sayda (hissədə) 

vahidlər daxil edilir. Tipik qrupların həcminə mütənasib olaraq seçilən 

vahidlərin sayını müəyyən etmək üçün aşağıdakı formuladan istifadə 

olunur: 
 

                                               n n
N

N
i

i , 

 

burada  Ni  – i qrupunun həcmi; 

  n  –  i qrupundan seçilən vahidlərin sayıdır. 

 Tipik seçmədə səhvin orta səviyyəsi aşağıdakı formulalarla 

hesablanır: 

   
n

i

2


       -   təkrar seçmədə 

 

   









N

n

n

i 1

2


  - təkrar olmayan seçmədə 

 Burada   
2

i - seçmə məcmusunun orta qrupdaxili 

dispersiyasıdır. 

 Misal 6. Tutaq ki, Universitetin 3 fakültəsində tələbələrin sayına  

mütənasib olaraq, tələbələrin orta müvəffəqiyyət balını öyrənmək 

məqsədilə 5%-li qeyri-təkrar seçmə üsulu qrupları seçilmişdir. Seçmə 

nəticəsində aşağıdakı kəmiyyətlər alınmışdır cədvəl .8). 

 



 

182 

Cədvəl .8 

Fakültələr üzrə 

tələbələrin 

qrupları 

Fakültələr 

üzrə 

tələbələrin 

ümumi sayı  

Müşahidə 

tələbələrin 

ümumi sayı 

nəfər 

Orta səviyyə 

 nəfər  Orta bal Disper-

siya 

I 1800 90 65 44 

II 2600 130 72 24 

III 1400 70 75 16 

 Həlli: verilmiş qrupdaxili dispersiyalara əsasən orta dispersiyanı 

hesablayaq. 

27,28
290

8200
=

70+130+90

7016+13024+9044
=

2
2








i

ii

i
f

f
 . 

 İnam əmsalının – t3 olduğunu bilərək seçmənin orta səviyyəsini 

və səhvin hüdudlarını hesablayaq: 

3,02985,0
5800

290
1

290

27,28









x , 

 

 tx  

.9,03,03 x  

 Seçmənin orta kəmiyyətini hesablayaq: 

55,70
70+130+90

7057+13027+9065~ 






i

ii

f

fx
x  bal. 

 Deməli, 0,997 ehtimalı ilə təsdiq etmək olar ki, seçmə məcmusu 

üzrə bir tələbənin  orta balı aşağıdakı hüdudlardadır: 

70,550,9 x  70,55+0,9 bal. 
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 Hər bir fakültə qrupu üzrə seçmənin zəruri həcmini hesablayaq: 

 

680004116+006224+0081 44i  iN , 

 120
680

180044
2901 


n  nəfər; 

107
680

260024
2902 


n  nəfər; 

64
680

140016
2903 


n  nəfər. 

 Alınmış nəticələrə əsasən seçmənin orta səhvini təyin edək: 

 

304,0
5800

290
1

290

27,28
1

2




















N

n

n

i , 

 

buradan seçmənin səhvinin hüdüdunu tapırıq: 

 

=t=30,304=0,913 

 

 Belə nəticəyə gəlirik ki, baş məcmu üzrə tələbələrin orta balı  

aşağıdakı hüdudlardadır: 
 

70,55-0,913  x 70,55+0,913. 
 

Seriyalı seçmə və onun göstəricilərinin hesablanması Seriyalı 

seçmənin məzmunu ondadır ki, məcmudan təsadüfi qaydada vahidlər 

əvəzinə qrupların (seriyaların, yuvaların) seçilməsi aparılır. Seçilmiş 

qrup (seriya) daxilində başdan başa müşahidə aparılır. Seriyalı 

seçmədə vahidlərin seçilməsi təkrar və qeyri-təkrar aparıla bilər. 
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Seriyalı seçmənin orta səhvi yalnız qruplararası dispersiyanın 

həcmindən asılıdır və aşağıdakı formula ilə hesablanır: 
 

    



2

r
   - təkrar seçmədə; 

    


 










2

1
r

r

R
 - qeyri-təkrar seçmədə, 

burada   r - seçilmiş seriyaların sayı; 

  R - seriyaların ümumi sayıdır. 

 Qruplararası dispersiyanı aşağıdakı formula ilə hesablayırlar: 

2
2


(~ ~)x x

r

i , 

burada   ~x i - i  seriyasının orta kəmiyyəti; 

  ~x  -bütün seçmə məcmusu üzrə orta kəmiyyətdir. 

 Misal 7. Tutaq ki, Universitetin 9 fakültələrindən birində 30 qrup 

vardır. Tələbələrin müvəffəqiyyətini öyrənmək məqsədilə təkrar 

olmayan qaydada 10%-li seriyalı seçmə nəticəsində 3 qrup seçilmişdir. 

Müşahidə nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, qruplarda tələbələrin 

orta müvəffəqiyyət balı 75, 78 və 84-dir. 0,994 ehtimalı ilə müəyyən 

etmək lazımdır ki, qruplarda tələbələrin orta müvəffəqiyyət balı hansı 

hüdudlardadır. 

 Həlli: Qruplarda orta müvəffəqiyyət balı nəzəri cəhətdən 

aşağıdakı hüdudlarda olmalıdır: 
 

~ ~ ~ ~x x x x x     . 

 Seriyalı seçmə də seçmə məcmusu üzrə orta kəmiyyət aşağıdakı 

kimi hesablanır: 
 

79
3

48+87+57~ x bal. 
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 Seriyalı seçmənin dispersiyasını aşağıdakı formula ilə təyin edirik: 

 2

2


 (~ ~)x x

r

i
, 

burada  ~x i  - seriyaların orta kəmiyyəti; 

  ~x  - seriyalı seçmənin orta kəmiyyətidir. 

 Dispersiyanın səviyyəsi: 
 

14
7984797879752 

3

)-(+)-(+)-(
222

 . 

 

 İndi təkrar olmayan qaydada seriyalı seçmənin səhvinin hüdudunu 

hesablayaq: 
 

1,4
30

3
1

3

14
2~ 








x  bal. 

 

 Nəticələrə görə, 0,954 ehtimalı ilə təsdiq etmək olar ki, tələbələrin 

orta müvəffəqiyyət balı x 794,1-dir. 

                              



2

r
 

  

Misal 8. “Rəvan” topdansatış bazasına hər bir qutuda 50 ədəd 

olmaqla 200 bağlama alçipan gətirilmişdir. Alçipanın  keyfiyyətini 

yoxlamaq məqsədilə 5%-li seriyalı seçmə aparılmışdır. Müşahidə 

nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, zay alçipanın xüsusi çəkisi 8% 

təşkil etmişdir. Seriyalı seçmənin dispersiyası 0,0025-dir. 

 Tələb olunur ki, 0,954 ehtimalı ilə gətirilmiş bağlamalarda zay 

alçipanın xüsusi çəkisinin hüdudlarını təyin edin. 

 Həlli: Zay alçipanın xüsusi çəkisinin hüdudları nəzəri cəhətdən 

aşağıdakı kimi hesablanmalıdır: 

w p ww w      
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 Bu məqsədlə seçmədə hissənin səhvinin hüdudunu hesablamalıyıq: 




















200

10
1

10

0025,0
212

2

R

r

r


0,03 və ya 3%. 

 

 Bundan sonra, 0,954 ehtimalı ilə sübüt etmək olar ki, zay 

alçipanın  çəkisi aşağıdakı hüdudlardadır: 
 

8-3% 8 8+3%        və ya         5 %  x  11%. 
 

 Seçmə müşahidəsini aparmaq üçün seçiləcək vahidlərin sayının 

təyin olunması zəruridir. Səhvin səviyyəsi verildiyi hallarda, tələb 

olunan vahidlərin sayının təyin olunması, vahidlərin sayı verilərkən 

seçmənin səhvinin təyin olunmasının əks məsələsidir. 

 Deməli, qeyri-təkrar təsadüfi seçmədə seçilən vahidlərin sayı 

aşağıdakı formula ilə hesablanmalıdır: 
 

n
t


2 2

2




. 

 Buradan isə səhvin hüdudu bərabərdir 

 

  t
n

2

. 

 Qeyri-təkrar təsadüfi və mexaniki seçmədə seçmənin vahidlərinin 

sayı aşağıdakı formula ilə hesablanır: 

n
t N

N t




2 2

2 2 2




. 

 Tipik seçmədə: 

222

22

i

i

tN

Nt
n






 . 
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 Seriyalı seçmədə isə aşağıdakı kimi hesablanır: 
 

r
t R

R t




2 2

2 2 2




. 

 

 Misal 9. Tutaq ki, 8500 tələbəsi olan bir Universitetdə 

tələbələrin müvəffəqiyyətini müəyyənləşdirmək məqsədilə orta balı 

öyrənmək  üçün seçiləcək tələbələrin  sayını 0,997 ehtimalla müəyyən 

etmək lazım gəlir. Aparılmış tədqiqatlara əsasən əvvəlki illərdə seçmə 

dispersiya 225-ə, seçmənin orta xətasının son həddi isə 3 bala bərabər 

olmuşdur. Buradan seçiləcək tələbələrin sayı təşkil edər: 

                                    225
3

2253
2

2

2

22








t

n  

 

 Misal 10. İlin yarımilliyi ərzində mülkiyyət sığortası üzrə 

müqavilələrin ümumi sayı 201300 olmuşdur. Mülkiyyət sığortası 

müqavilələlərinin ümumi sayındakı xüsusi çəkisini müəyyən etmək 

üçün təsadüfi qeyri-təkrar seçmə nəzərə alınır. Əvvəlki müşahi-

dələrdən məlumdur ki, dispersiya 0,21-dir. 0,997 ehtimalı ilə səhvin 

səviyyəsi 0,035-dən çox olmamaq şərtilə seçmənin sayını (nəfər) 

müəyyən edin. 

 

                       1531
21.09201300)035,0(

20130021,09
2222

22














tN

Nt
n  

 

 Misal 11. “Sənan” topdansatış bazasına hər bir qutuda 50 ədəd 

olmaqla 2000 bağlama alçipan gətirilmişdir. Alçipanın keyfiyyətini 

yoxlamaq məqsədilə mexaniki üsulla 100 bağlama seçilmişdir. 

Yoxlama nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bütün alçipanın 90%-i 

standartlara uyğundur. Seriyalı seçmənin dispersiyası 25-dir. 0,997 

ehtimalı ilə baş məcmuda birinci növ alçipanın xüsusi çəkisinin 
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hüdudlarını təyin edin. 

 Həlli: Seçmənin vahidlərinin sayını müəyyən edək: 

222
529+9,02000

2000259
222

22














tR

Rt
r  ədəd. 

 Standartlara uyğun alçipanın xüsusi çəkisi aşağıdakı hədlərdə 

hesablanmalıdır: 

w p ww w     . 

 Xüsusi çəkisi (hissə) üçün səhvin həcmini belə təyin edirik: 

051,0
2000

1800
1

1800

25
3 








w

 və ya 5,1%. 

 Deməli 0,997 ehtimalı ilə təsdiq etmək olar ki, gətirilmiş alçipanın 

tərkibində birinci növ alçipanın xüsusi çəkisi: 

 

84,9p95,1% arasında tərəddüd edir. 
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VV II II II   FF ƏƏ SS İİ LL   

  

DDİİNNAAMMİİKKAA  SSIIRRAALLAARRII  

 

1. Sosial-iqtisadi hadisələrin dinamikası və onun statistik 

öyrənilməsinin vəzifələri 

 

  Cəmiyyətdə baş verən sosial-iqtisadi hadisə və proseslər daim 

dəyişməkdə və inkişaf etməkdədir. Zaman keçdikcə (aydan-aya, ildən-

ilə və.s) əhalinin sayı və onun tərkibi, istehsalın həcmi, əmək 

məhsuldarlığının səviyyəsi və s. dəyişir, ona görə də statistikanın ən 

mühüm vəzifələrindən biri də sosial-iqtisadi  hadisələrin zamanla 

dəyişməsi və onların inkişaf qanunauyğunluğu haqqında məlumatların 

öyrənilməsidir. Statistika bu problemi dinamika sıraları qurmaq və 

təhlil etməklə həll edir. 

Dinamika sıraları tədqiq olunan hadisənin inkişaf səviyyəsini 

zamana görə kəmiyyətcə xarakterizə edir. Sıraya iki element daxildir: 

vaxt (t) və sıranın səviyyəsi (y). 

Hadisənin miqyasını, ölçüsünü xarakterizə edən kəmiyyət 

göstəriciləri sıranın səviyyəsi adlanır. Hər bir dinamika sırası istinad 

etdiyi səviyyələrə uyğun  olan dövrlərin (zaman) göstəricilərini ehtiva 

edir. 

Statistik müşahidənin nəticələrini yekunlaşdırarkən iki növ mütləq 

göstəricilər alınır. 

 Onlardan biri hadisənin müəyyən bir zamanda vəziyyətini 

xarakterizə edir. Belə göstəricilərin kəmiyyətini yalnız müəyyən zaman 

anına müəyyən etmək olar və ona görə də bu göstəricilər müvafiq 

olaraq an (moment) dinamika sıraları adlanır. An dinamika sıralarında 

sıranın səviyyəsi müəyyən tarixə verilir. Belə göstəricilərə əhali, 

avtomobil parkı, mənzil fondu, əmtəə ehtiyatları və s. daxildir. 
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Digər göstəricilər hər hansı bir  hadisə və prosesin müəyyən bir 

müddət üçün (gün, ay, rüb, il və s.) nəticələrini xarakterizə edir. Bu 

cür göstəricilərə, məsələn, doğulanların sayını, istehsal olunan 

məhsulların miqdarını, yaşayış binalarının istifadəyə verilməsini, əmək 

haqqı fondunu və s. aid etmək olar. Bu göstəricilər  yalnız müəyyən 

bir zaman dövrü üçün hesablana bilər, buna görə də belə göstəricilər 

sırası fasiləli dinamika sıraları adlanır. 

Dinamika sıraları müxtəlifdir və aşağıdakı əlamətlərə görə 

təsnifləşdirilirlər: 

 1) İlkin məlumatların keyfiyyət səviyyəsi və formasından asılı 

olaraq, dinamika sıraları mütləq, nisbi və orta kəmiyyətlərdən ibarət 

ola bilər. 

 Misal 1. İstifadəyə verilmiş yaşayış evləri (yanvarın 1-i üçün, min 

kvadrat metr ) (cədvəl.1): 

                                                                                Cədvəl .1 

İllər   İstifadəyə verilmiş yaşayış evləri 

2013 2 197 

2014 1 932 

2015 2 121 

2016 2 017 

2017 2 250 

2018 2 403 

  

Mənbə:www.stat.gov.az/source/construction/ 

 

Cədvəl.1-də də ardıcıl olaraq mütləq kəmiyyətlərdən ibarət olan  

bərabər  fasiləli sıralar verilmişdir. 

Misal 2. Tikinti-quraşdirma işlərinə sərf edilmiş investisiyalar 

(yanvarın 1-i üçün, min manat ) (cədvəl.2):   
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                                                                                   Cədvəl .2 

İllər   Əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 

2013 125,0 

2014 111,8 

2015 86,6 

2016 77,4 

2017 100,4 

2018 91,2 

 

Mənbə:www.stat.gov.az/source/construction/ 

 

Cədvəl.2-də də ardıcıl olaraq nisbi kəmiyyətlərdən ibarət olan  

bərabər  fasiləli sıralar verilmişdir. 

 Misal 3. 2010 - 2018 Tikintidə işçilərin orta illik sayı (yanvarın 1-

i üçün, min nəfər ) (cədvəl.3):   

Cədvəl .3 

 İllər İşçilərin orta illik siyahı sayı, min nəfər 

2010 68,3 

2011 78,6 

2012 95,4 

2013 101,4 

2014 101,9 

2015 98,1 

2016 96,7 

2017 104,0 

2018 108,5 

 

Mənbə:www.stat.gov.az/source/construction/ 
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Cədvəl.3-də də ardıcıl olaraq orta kəmiyyətdən barət olan  

bərabər  fasiləli sıralar verilmişdir. 

 2. Dinamika sırasının səviyyəsinin vaxt momentindən (ayın, rübün və 

ilin əvvəlinə və ya sonuna) və ya dövründən (gün, ay, il) asılı olaraq 

dinamika sıraları moment və fasiləli (məlumatlar dövr ərzində olduğu 

hallarda) olurlar. 

 Misal 4. Respublika üzrə müvafiq illərin yanvar ayının 1-nə 

istifadəyə verilmiş yaşayış evlərini ( min kvadrat metr ) (cədvəl.4) 

göstərmək olar:  

Cədvəl .4 

İllər   İstifadəyə verilmiş yaşayış evləri 

2000 487 

2003 1 339 

2004 1 359 

2005 1 593 

2010 2 049 

2016 2 121 

2017 2 017 

2018 2 250 

  

Mənbə:www.stat.gov.az/source/construction/ 
  

Cədvəl.4-ün  göstəriciləri yalnız bir günə (məhz yanvarın 1-inə) 

aid olduğuna görə, bunları 2000-2018-ci illərin cəmi kimi toplamaq 

olmaz.  

 3. Səviyyələr arasındakı müddətin uzunluğundan asılı olaraq, 

dinamika sıraları bərabər və qeyri-bərabər fasilə ilə ola bilər.  

 Cədvəl.5-də verilmiş moment sırası bərabər fasiləlidir. 

Misal 5. 2010 - 2018 Tikintidə işçilərin orta aylıq nominal əmək 

haqqı, manat (yanvarın 1-i üçün, manat) (cədvəl.5):   
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Cədvəl .5 

 İllər Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 

2015 677,7 

2016 812,9 

2017 783,3 

2018 698,7 
 

Mənbə:www.stat.gov.az/source/construction/ 
 

Cədvəl.6-da verilmiş moment sırası qeyri-bərabər fasiləlidir. 

Misal 6. İstifadəyə verilmiş yaşayış evləri (yanvarın 1-i üçün, min 

kvadrat metr ) (cədvəl.6):   

 Cədvəl .6 

İllər   İstifadəyə verilmiş yaşayış evləri 

2000 487 

2003 1 339 

2004 1 359 

2005 1 593 

2010 2 049 

2016 2 121 

2017 2 017 

2018 2 250 
 

Mənbə:www.stat.gov.az/source/construction/ 

 

2. Səviyyələrin tutuşdurulması və dinamika sıralarının 

qovuşdurulması 
 

 Dinamika sıraları qurarkən və təhlil edərkən, ilk növbədə 

sıralarının səviyyələrinin bir-biri ilə müqayisə ediləcəyinə diqqət 

yetirməlidir, çünki yalnız bu halda dinamika sıralaraları sosial-iqtisadi 

hadisələrin inkişafını düzgün əks etdirə bilər. Dinamika sıralarının 

qeyri müqayisəli olması əsasən aşağıdakı səbəblərdən olur: 
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 1) Ölkə, vilayət, şəhər və ya rayon sərhədlərinin dəyişməsi ilə 

əlaqədar olaraq ərazicə qeyri-müqayisəlilik. Belə hallarda köhnə 

sərhəddə olan məlumatlar yenisi ilə əvəz olunmalıdır, yeni sərhədlərlə 

hesablanmalıdır. 

 2) Obyektlərin əhatə dairəsi, müqayisə oluna bilməyən məlu-

matlardan ibarət olduğuna görə, qeyri-müqayisəli sıralar. Belə sıraların 

müqayisəli hala gətirilməsi dinamika sıralarının qovuşdurulması ilə 

olur. Bu zaman mütləq kəmiyyət nisbi kəmiyyətlərlə əvəz olunur və 

faizlə ifadə edilirlər. 

 Misal 7. Tutaq ki, “Rəvan”   topdan satış  müəssisəsi  tərəfindən 

məhsul satışı haqqında aşağıdakı məlumatlar verilir (müvafiq illərin 

qiymətlərilə) (cədvəl.7):   

Cədvəl.7 
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2017-ci ilə qədərki qiymətlərlə 

satışın həcmi, mln.man. 
61 66 68 70 - - - - 

2017-ci ildən sonrakı 

qiymətlərlə 
- - - 75 77 79 82 85 

 qovuşdurulmış (müqayisə 

oluna bilən) mütləq kəmiyyətlər 

sırası, mln.man. 
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 qovuşdurulmış 

sıranın nisbi kəmiyyətləri, 

2017-ci ilə nisbətən, %-lə 

8
7
 

9
4
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7
 

1
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1
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1
0
9
,3
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Satılmış məhsulun həcminin dinamikasını təyin etmək məqsədilə 

onları bir-birinə uyğunlaşdırıb, müqayisə oluna bilən formaya 

gətirdikdən sonra dinamika sırasını təhlil etmək olar. Müqayisəli 

məlumatlar sırasını almaq üçün 2014-2021-ci illərdəki satılmış məhsul 

həcmini 2017-ci ilin qiymətləri ilə hesablamaq lazımdır. Bunun üçün 

yeni hesablanma əmsalını müəyyənləşdiririk: K=75:70=1,071. 

Dinamika sırasının 2017-ci ilə qədərki qiymətlə olan səviyyələrini 
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həmin əmsala vurmaqla, (61*1,071=65,3; 66*1,071=70,7; 

68*1,071=72,8) yeni qiymətlərlə, satılmış məhsulun müqayisə oluna 

bilən həcmlərini hesablamış oluruq. Müqayisə oluna bilən nisbi 

kəmiyyətləri almaq üçün, yeni və köhnə sərhədlərdə 2017-ci ilin 

səviyyəsini (70 və 75) 100% qəbul edirik və qalan səviyyələri bu 

səviyyələrə nisbətən faizlə (müvafiq olaraq: köhnə qiymətlərlə – 70-ə 

nisbətən və yeni qiymətlərlə – 75-ə nisbətən) hesablanır. Beləliklə, 

2017-2021-ci illərdə (cədvəlin sonuncu sətirində ) məhsul satışının 

nisbi səviyyələri alınır. 

 Ayrı-ayrı ölkə və ya inzibatı vahidlərin iqtisadi göstəricilərinin 

inkişafını zamana görə müqayisə etmək, statistikada paralel müqayisə 

adlanır. Lakin, belə müqayisələr qiymətlərin və göstəricilərin 

hesablanması metodikasının müxtəlifliyi üzündən həmişə çətinləşir. 

 Buna görə də statistikada müxtəlif ölkələrin eyni göstəricilərini 

müqayisə etmək üçün dinamika sıralarının bir əsasa gətirilməsi 

metodundan istifadə olunur. Belə hallarda tədqiq olunmaq üçün 

götürülmüş göstəricinin il ərzindəki həcmi baza, 100% qəbul edilir, 

qalan illərin səviyyəsi baza qəbul edilmiş ilin səviyyəsinə nisbətlə 

hesablanır. 

 Misal 8. Paralel müqayisə üçün 2015-2019-cu illər üzrə 

Azərbaycanın və Rusiyanın ticarət dövriyyəsinin ( ixracının) mütləq və 

nisbi səviyyələrini ( mln. ABŞ dolları ) müqayisə edək (cədvəl.8):   

         

Cədvəl.8 

Ölkələr 2015 2016 2017 2018 2019 

Azərbaycan  12,7 13,5 15,3 19,5 19,6 

Rusiya 343,5 285,7 357,3 450,3 424,4 

 

Mənbə:https://www.stat.gov.az/source/trade/ 
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Azərbaycanın və Rusiyanın ticarət dövriyyəsinin səviyyələrini 

(2015=100%). 

Cədvəl.9 

Ölkələr 2015 2016 2017 2018 2019 

Azərbaycan  100 1,06 dəfə 1,2  dəfə  1,54 dəfə 1,54 dəfə 

Rusiya 100 0,83 dəfə 1,04 dəfə 1,31 dəfə 1,24  dəfə 

  

Cədvəl.9-dan göründüyü kimi Azərbaycanda 2015-2019-cu illərdə 

ticarət dövriyyəsinin mütləq və nisbi həcmi getdikcə artır.   

 

3. Dinamika sıralarının analitik göstəriciləri 
 

Dinamika sırasının analitik göstəriciləri həm əsas, həm də silsiləvi 

( zəncirvari) qaydada hesablana bilər. Bu zaman müqayisə edilən 

göstərici cari (hesabat), müqayisə üçün əsas olan göstərici – əsas 

(baza) adlanır. 

 İkincidən başlayaraq hər bir səviyyəni özündən əvvəlki il ilə 

müqayisə etməklə, silsiləvi ( zəncirvari) nisbi göstəricilər alınır. Əgər 

sıradakı hər bir dövrün səviyyəsi, baza qəbul edilmiş dövrlə müqayisə 

olunursa, əsas (baza) nisbi göstəriciləri alınır. 

 Dinamika sıralarının ayrı-ayrı səviyyələrinin dəyişməsi intensivli-

yiyini xarakterizə etmək üçün mütləq artım, artım sürəti, nisbi artım və 

bir faiz nisbi artımın mütləq qiyməti göstəricilərindən istifadə olunur.  

Mütləq artım , müəyyən dövr ərzində tədqiq olunan göstəricinin 

səviyyəsinin artmasını və ya azaltmasını xarakterizə edir. Bu göstərici 

iki müqayisə olunan səviyyənin fərqidir və artıb-azalmanın mütləq 

dəyişməsini ifadə edir: 

Mütləq artım həm əsas, həm də silsiləvi ( zəncirvari) qaydada 

hesablana bilər: 
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Dinamika sırasının ilk səviyyəsini y1,  

son səviyyəsini yn,  

sıranın cari səviyyəsini yi,  

özündən qabaqkı səviyyəni yi-1,  

mütləq artımı  ilə işarə etsək,  

o zaman mütləq artım silsiləvi qaydada: 

                                              1 iii yy  

əsas qaydada isə , 

                                             1yyi   

düsturları ilə hesablana bilər.  

Misal.9. Tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilmiş investisiyaların 

həcmi (yanvarın 1-i üçün, min manat ) haqqında verilmiş məlumatlar 

əsasında mütləq artımın həm əsas, həm də silsiləvi (zəncirvari) qay-

dada hesablanmaısı cədvəlin 3-cü və 4-cü sütunlarında   verilmişdir 

(cədvəl.9). 

Cədvəl .9 

İllər 

Min  manat 

özündən qabaqkı ilə 

görə silsiləvi  


i
=y

i
-y

i-1
 

2013-cü ilə görə əsas 

 =y
i
-y

1
 

2013 

11 837 

485,4 - - 

2014 

13 287 

645,3 

13 287 645,3-11 837 

485,4=1450159,9 

13 287 645,3-11 837 

485,4=1450159,9 

2015 

11 722 

891,9 

11 722 891,9-13 287 

645,3= -1564753,4 

11 722 891,9- 

11 837 485,4=-134593,5 

2016 

11 531 

951,9 

11 531 951,9-11 722 

891,9=-190,940 

11 531 951,9- 

11 837 485,4=-305533,5 

2017 

12 447 

039,1 

12 447 039,1-11 531 

951,9=915087,2 

12 447 039,1-837 11 

485,4=609553,7 

2018 

11 737 

621,4 

11 737 621,4-12 447 

039,1=-709417,7 

11 737 621,4-11 837 

485,4=-99864 
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Mənbə:www.stat.gov.az/source/construction/ 

Nisbi artım. Mütləq artımın müqayisə üçün əsas götürülmüş 

səviyyəyə nisbəti nisbi artım adlanır. Nisbi artımın hesablanmasının 

digər üsulundan biri də artım sürətindən 100-ü çıxmaqdır (artım sürəti 

əmsal şəkilində hesablanırsa, vahidi çıxmaq lazımdır). Nisbi artım 

faizlə ifadə olunursa, onun hesablanması aşağıdakı düsturlar vasitəsilə 

həyata keçirilir: 

Silsiləvi qaydada -  %100
1





i

i
i

y
n   yaxud  . 100 ii SN  

Əsas (baza)  qaydada - %100
1





y

n  yaxud  100 SN . 

Misal 10. Nisbi artımın əsas (baza) və silsiləvi (zəncirvari)  qay-

dada hesablanmasını 2013-2018-ci illərdə tikinti-quraşdırma işlərinə 

sərf edilmiş investisiyaların həcminə görə izah edək (cədvəl. 10;11). 

                                                                               

 Cədvəl .10 

2013-2018-ci illərdə tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilmiş 

investisiyaların həcmi. 

İllər Min manat i=yi-yi-1 

Özündən əvvəlki 

ilənisbətən silsiləvi  

=yi-y1 

2013-cü ilə görə  əsas 

2013 

11 837 

485,4 

  

2014 13 287645,3 

13287645,3-11837485,4 

=1450159,9 

13287645,3-11837485,4 

=1450159,9 

2015 11 722 91,9 

11722891,9-13287645,3= 

-1564753,4 

1122891,9-11837485,4= -

134593,5  

2016 11 531 51,9 

11531 951,9-11 722 891,9 

= -190,940 

11 531951,9-11837485,4-

305533,5  

2017 12 447039,1 

12447039,1-

11531951,9=915087,2 

12447039,1-11837485,4= 

609553,7 

2018 11 737621,4 11737621,4-12 447 11737621,4-1183785,4= -
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039,1= -709417,7  99864 

 

Mənbə:www.stat.gov.az/source/construction/ 

Verlmiş məlumatlar əsasında nisbi artımın əsas (baza) və silsiləvi 

(zəncirvari)  qaydada hesablanmaq üçün öncə əsas (baza) və silsiləvi 

(zəncirvari) qaydada mütləq artımı hesablanmaq tələb olunur 

(cədvəl.10).                                 

Mütləq artımı hesabladıqdan sonra  (cədvəl.10) alınmış qiymətlərə 

əsasən əsas (baza) və silsiləvi (zəncirvari)  qaydada nisbi artımı 

hesablaya bilərik (cədvəl.11): 
                                                                                             

Cədvəl .11 

2013-2018-ci illərdə tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilmiş 

investisiyaların həcmi 

İllər Min manat %100
1





i

i
i

y
n  

Özündən əvvəlki 

ilənisbətən silsiləvi  

%100
1





y

n  

2013-cü ilə görə  əsas 

2013 11 837 485,4   

2014 13 287645,3 

1450159,9x100:118

37485,4=12,25 

1450159,9x100:118374

85,4=12.25 

2015 11 722 91,9 

-1564753,4x100: 

3287645,3=-11,77 

-134593,5x100: 

11837485,4 = -1.137 

2016 11 531 51,9 

-

190,940x100:11722

891,9 =-1,63 

-305533,5 x100: 11 837 

485,4 =-2.58 

2017 12 447039,1 

915087,2x100: 

11 531 951,9 =7,9 

609553,7x100: 11837  

485,4=5,15 

2018 11 737621,4 

-709417,7x100: 

12447039,1=-5,7 

-99864x100:11837 

485,4=-0.84 
 

Mənbə:www.stat.gov.az/source/construction/ 
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Artım sürəti (S)– dəyişmənin intensivliyi göstəricisi olub, mü-

qayisə olunan sıranın baza səviyyəsindən neçə dəfə çox (və ya az) 

olduğunu ifadə edir. 

 Artım sürəti (S),  iki müqayisə olunan səviyyələrin nisbəti kimi 

təyin edilir. 

 Əsas (baza) artım sürəti -     %100
1


y

y
S i . 

 Silsiləvi (zəncirvari) artım sürəti i -    %100
1


i

i
i

y

y
S . 

Misal 11. Artım sürətinin əsas (baza) və silsiləvi (zəncirvari)  

qaydada hesablanmasını 2013-2018-ci illərdə tikinti-quraşdırma işlə-

rinə sərf edilmiş investisiyaların həcminə görə izah edək (cədvəl.12):                                                          
                                                                                  

     Cədvəl .12 

İllər Min manat 
%100

1


i

i
i

y

y
S  

Özündən əvvəlki 

ilənisbətən silsiləvi  

%100
1


y

y
S i  

2013-cü ilə görə  əsas 

2013 

11 837 

485,4        100 100 

2014 

13 287 

645,3 

13 287 645,3 x100: 11 

837 485,4=112,25 

13 287 645,3 x100: 11 

837 485,4=112,25 

2015 

11 722 

891,9 

11 722 891,9 x100: 13 

287 645,3=88,2 

11 722 891,9 x100: 11 

837 485,4=99 

2016 

11 531 

951,9 

11 531 951,9 x100: 11 

722 891,9=98,37 

11 531 951,9 x100: 11 

837 485,4=97,4 

2017 

12 447 

039,1 

12 447 039,1 x100: 11 

531 951,9=107,93 

12 447 039,1 x100: 11 

837 485,4=105,1 

2018 

11 737 

621,4 

11 737 621,4 x100: 12 

447 039,1=94,3 

11 737 621,4 x100: 11 

837 485,4=99,1 
 

Mənbə:www.stat.gov.az/source/construction/ 
 

Əsas (baza) və silsiləvi (zəncirvari) qaydada hesablanmış artım sürəti 

arasında qarşılıqlı əlaqə vardır. Silsiləvi (zəncirvari) artım sürətlərini bir-

birinə vurduqda müvafiq dövrün əsas(baza) artım sürəti göstəricisini və 
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əksinə, əsas (baza) artım sürətini bir-birinə böldükdə müvafiq dövrün 

silsiləvi (zəncirvari) artım sürəti göstəricisini tapmaq olar.  

991.0943.00793.19837.0882.01225.1 S  və ya  99,1% 
 

  

Bir faiz nisbi artımın mütləq qiyməti– özündən əvvəlki ilin (baza 

ilinin) yüzdə bir hissəsini əks etdirir. Bu göstərici hesablamaq üçün 

silsiləvi (zəncirvari) qaydada mütləq artımı silsiləvi (zəncirvari)  qay-

dada nisbi artımın faizlə ifadəsinə bölmək lazımdır. Bu göstəricini 

aşağıdakı düsturla hesablamaq olar: 

%i

i

n
m


  

Burada i  silsiləvi (zəncirvari) mütləq artımdır, %in  silsiləvi 

(zəncirvari) nisbi artımın faizlə ifadəsidir. 

Misal 12. Bir faiz nisbi artımın mütləq qiymətinin hesablanmasını 

2013-2018-ci illərdə tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilmiş 

investisiyaların həcminə görə izah edək (cədvəl.13): 
                                                                                   

                                                                                  Cədvəl .13 

2013-2018-ci illərdə tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilmiş 

investisiyaların həcmi. 

İllər Min manat i=Yi-Yi-1 

Özündən 

əvvəlki  

ilə nis-

bətən 

silsiləvi  

%100
1





i

i
i

y
n

Özündən 

vvəlki ilə 

nisbətən 

silsiləvi 

%i

i

n
m


  

Bir faiz nisbi artımın 

mütləq qiyməti 

2013 

11 837 

485,4 

   

2014 

13 287 

645,3 1450159,9 12,25 

1450159,9:12,25= 

118380,4 

2015 11 722 - -11,77 -1564753,4:(-11,77) 
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891,9 1564753,4  =132944,2 

2016 

11 531 

951,9 -190,940 1,63 -190,940: 1,63 =117,14 

2017 

12 447 

039,1 915087,2 7,9 915087,2: 7,9 =115,8 

2018 

11 737 

621,4 -709417,7  5,7 -709417,7 : 5,7=124,5 

Cəmi 72564635 - - - 

Mənbə:www.stat.gov.az/source/construction/ 

Alınmış hesablanma deməyə əsas verirki, 2014-cü və 2015-ci 

illərdə  bir faiz nisbi artımın mütləq qiyməti sonrakı illərlə müqaisədə  

daha yüksək olmuşdur. 

  Dinamika sıralarında hesablanan orta kəmiyyətlərə: sıranın orta həc-

mi; mütləq artımın orta səviyyəsi, orta artım tempi və orta artım sürəti 

aid edilir. 

 Sıranın orta səviyyəsi  ( y ), dinamika sırasının bütün dövrü üçün 

xarakterik olan orta kəmiyyət səviyyəsini əks etdirir. Dinamika 

sıralarında orta səviyyə orta xronoloci qaydada hesablanır. Orta 

xronoloci kəmiyyət fasiləli və moment sıraları üçün müxtəlif üsulla 

hesablanır. Bərabər fasiləli sıralarda orta səviyyə orta hesabi 

kəmiyyətin sadə, qeyri-bərabər fasiləli sıralarda – orta hesabi 

kəmiyyətin çəkili forması ilə hesablanır: 

sadə y
y

n

  ; çəkili  y

yt

t




, 

burada   y - dinamika sırasında səviyyə;   n - dövrlərin sayı; 

  t - səviyyələr arasındakı dövr uzunluğudur. 

 Cədvəl.13-ün məlumatlarına əsasən 2013-2018-ci illərdə tikinti-

quraşdırma işlərinə sərf edilmiş investisiyaların həcmi 72564635 min 

manat, yəni : 
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 8,12094105
6

72564635



n

y
y      min manat. 

 Bərabər fasiləli moment sıralarında orta xronoloji səviyyə 

aşağıdakı formula ilə hesablanır: 

y

y y y y y y y y

n

n n










 






1 2 2 3 3 4 1

2 2 2 2

1

...

 



   



1

2

1

2

1

1 2 3y y y y

n

n...

. 

 Misal 13. “Sənan” topdan satış  müəssisəsində  hesabat ilinin 

birinci yarımilliyinin hər ayının 1-nə əmtəə qalığı aşağıdakı  kimi 

olmuşdur (min.man.) (rəqəmlər şərtidir) (cədvəl.14):                                  

                                                                                      Cədvəl .14 

səviyyələr 

arasındakı 

dövrlər(t) 

1/I   1/II    1/III   1/IV    1/V        1/VI        1/VII 

Əmtəə 

qalığı(y) 

1540 1620 1760 1860 1880 1940 2060 

 

 Orta aylıq əmtəə qalığı bərabərdir: 

 

1810
6

10860

6

2

2060
+9401+8801+0861+7601+0621+

2

1540

y  min.manat. 

 

 Bu göstəricini belə ardıcıllıqla da hesablamaq olar:  
 

 yanvar = (1540+1620):2=1580 min.man; 

fevral  = (1620+1760):2=1690 min.man; 

mart  = (1760+1860):2=1810 min.man; 

aprel  = (1860+1880):2=1870 min.man; 
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                      may = (1880+1940):2=1910 min.man; 

iyun  = (1940+2060):2=2000 min.man. 
 

 Orta aylıq əmtəə qalığı bərabər: 
 

1810
6

2000+9101+8701+8101+6901+1580
y  min.man. 

Qeyri-bərabər fasiləli moment dinamika sıralarında sıranın orta 

səviyyəsi, orta xronoloji kəmiyyətin çəkili formulası ilə hesablanır: 

 

     
 

 
y

y y t y y t y y t

t t t t

y y t

t

n n n

n

i i i

i


        

    


  






1 2 1 2 3 2 1 1

1 2 3 1

1

2 2

...

...
, 

burada yi – dinamika sırasının səviyyələri; 

  ti – səviyyələr arasındakı vaxt fasiləsinin uzunluğudur. 
 

 Hesablamanı belə də sadələşdirmək olar: 

y
yt

t




. 

Misal.14 Tutaq ki, bir tikinti təşkilatında 2019-cü ildə dövriyyə  

vəsaitlərinin qalığı  haqqında aşağıdakı məlumat verilmişdir (min.man.) 

(cədvəl.15).Qeyri-bərabər fasiləli moment dinamika sıralarında sıranın 

orta səviyyəsini hesablamaq tələb olunur:        

            

                                             Cədvəl .15 

Dövrlər(səviyyə) (t) 1/I    

1/IV    

1/VI

I        

I/XI 31/XI

I 

dövriyyə  vəsaitlərinin 

qalığı(y)   

2000 2400 3000 2600 2800 

 

Qeyri-bərabər fasiləli moment dinamika sıralarında il ərzində 

dövriyyə  vəsaitlərinin orta aylıq qalığı təşkil edər: 
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3,2608
24

62600

)2433(2

2)28002600(4)26003000(3)30002400(3)24002000(







y

  

min manat. 

 

 Misal 15. 2021-ci ildə sığorta  şirkətlərindən birində toplanılmış 

sığorta haqlarının məbləği haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir 

(min.man.) (cədvəl.15).: 

 Sığorta haqlarının orta illik məbləğini hesablamaq tələb olunur: 

 

 

 Cədvəl .16 

İlin təqvim 

dövrləri 

Sığorta 

haqlarının 

cəmi 

məbləği, y 

Dövrün 

uzunluğu, 

gün, t 

Müvafiq sığorta 

haqlarının məbləği, 

yt 

1-31/I 1740 31 53940 

1-28/II, 1-31/III 1558 59 90742 

1/IV-31/V 637 61 38857 

1/VI-31/VIII 1688 92 155296 

1/IX-30/XI 2172 91 197652 

1/XII-31/XII 1690 31 52390 

Cəmi  - 365 588877 

 

 Beləliklə, 2021-ci ildə sığorta haqlarının orta illik məbləği: 

 

4,1613
365

588877





t

yt
y  mln.man. olmuşdur 

 Mütləq artımın orta həcmi, dinamika sırasının səviyyəsinin 
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inkişaf sürətini əks etdirir. Mütləq artımın orta səviyyəsi, dövrlər üzrə 

artımların orta hesabi kəmiyyəti kimi hesablanır: Mütləq artımın orta 

illik həcmi  əsas (baza) və silsiləvi (zəncirvari) mütləq artımlar 

əsasında hesablanır: 

Silsiləvi (zəncirvari) qaydada, 

 

 

 

Əsas (baza) qaydada 

 

 

düsturu ilə hesablanır. 

Misal 16. 2013-2018-ci illərdə tikinti-quraşdırma işlərinə sərf 

edilmiş investisiyaların həcmi haqqında verilmiş məlumat əsasında 

mütləq artımın orta illik həcmini  həm əsas (baza), həm  də silsiləvi 

(zəncirvari) qaydada hesablayaq (cədvəl.17).: 

             

Cədvəl .17 

2013-2018-ci illərdə tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilmiş 

investisiyaların həcmi. 

İllər Min manat i=yi-yi-1 

Özündən əvvəlki 

ilənisbətən silsiləvi  

=yi-y1 

2013-cü ilə görə  əsas 

2013 11837 485,4   

2014 13 287645,3 

13287645,3-11837485,4 

=1450159,9 

13287645,3-11837485,4 

=1450159,9 

2015 11 722 91,9 

11722891,9-13287645,3= 

-1564753,4 

1122891,9-11837485,4= -

134593,5  

2016 11 531 51,9 

11531 951,9-11 722 891,9 

= -190,940 

11 531951,9-11837485,4-

305533,5  

2017 12 447039,1 12447039,1- 12447039,1-11837485,4= 

11

.........
21










 nn

in

y

1

1




 n

yy
n

y
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11531951,9=915087,2 609553,7 

2018 11 737621,4 

11737621,4-12 447 

039,1= -709417,7  

11737621,4-1183785,4= -

99864 

 

Mənbə:www.stat.gov.az/source/construction/ 

 

Silsiləvi (zəncirvari) qaydada mütləq artımın orta illik həcmi  , 

 

 

 

 

 

 

Əsas (baza) qaydada mütləq artımın orta illik həcmi   

 

 

 

 

olar. 

 Orta artım tempi, dinamika sırasının səviyyələrinin intensivliyinin 

ümumi, yekunlaşdırıcı göstəricisidir. 

 Sosial-iqtisadi hadisələrin artımı mürəkkəb faizlər qaydası ilə təyin 

olunduğuna görə – variantlar toplanmır, lakin bir-birinə vurulmaqla 

əlaqədardırlar – orta illik artım sürəti, illik artım sürətlərindən, orta 

həndəsi kəmiyyət kimi hesablanır: 

SSSS n

n ........
21

_

  

Cədvəl.12-in məlumatına əsasən orta illik artım sürəti bərabər olar: 

956,05 943,00793,19837,0882,01225,1
1

_

 S
  

və ya 95,6% 

664,16
5

99864

16

4,118374854,11737621

1

1















 n

yy
n

y

664.16
16

864.99

1

)7,709417(2,915087)190940()4,1564753(9,1450159











 ny
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 Templər əvəzinə, sonuncu ilin səviyyəsini birinci ilin səviyyəsinə 

bölüb n1 dərəcəsindən almaqla orta artım sürətini hesablamış oluruq: 

1

1

 n n

y

y
S  

Cədvəl.12-in məlumatına əsasən orta illik artım sürəti bərabər olar: 

956,0
4,11837485

1,11737621
16  S  

 

 və ya 95,6% 

Buradan orta illik nisbi artım təşkil edər: 

 

Qeyri-bərabər fasiləli moment dinamika sıralarında orta illik artım 

sürətini hesablamaq üçün həndəsi orta kəmiyyətin aşağıdakı 

düsturundan istifadə edilir: 

 

 

Burada    t-vaxt fasiləsidir,   

             t -vaxt fasiləsinin cəmidir. 

Misal 17. Tutaq ki, “ Rəvan” topdan satış  müəssisəsində 2014-

2017-ci illərdə satışın orta illik artım sürəti 1,08, 2017-2018-ci illərdə 

isə 1,05 olmuşdur, o zaman beş il ərzində orta artım sürəti təşkil edər: 

 

 
 

və ya 106% olmuşdur. 

 Orta illik artım sürəti bərabərdir: orta artım tempi minus 100%.  

Bizim misalımızda: 

 

olur. 

%4,41006,95100  Sn

 
t tn

n

tt

SSSS .......
2

21

06,105,108,15
23

S

%6100106100  Sn
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4. Əsas inkişaf meylinin sürüşkən orta kəmiyyət üsulu ilə 

müəyyən edilməsi 

 

 Dinamika sıralarının təhlili və yekunlaşdırıcı metodlarından biri də, 

onun əsas istiqamətini və ya trendini müəyyən etməkdir. Əsas 

istiqamətin aşkar edilməsi iki üsulla aparılır: sürüşdürmə yolu ilə orta 

səviyyənin hesablanması və analitik üsulla düzləndirmə. 

Birinci üsulla hesablamada, düzləndirmədə dövrlərin fasilələri 

iriləşdirilir, mütləq səviyyələr toplanır və onlardan (toplanmış 

cəmlərdən) orta səviyyələr hesablanır. 

 

Misal 18. “Sənan” topdan satış müəssisəsində 2005-2020-ci 

illərdə satışın həcmi haqqında verilmiş məlumat əsasında dövrlərin 

iriləşdirilməsi izah edək (rəqəmlər şərtidir) (cədvəl.18).: 

                                                                               

 Cədvəl .18 

İllər Satışın həcmi min man 

2005 439,4 

2006 378,4 

2007 403,8 

2008 330,2 

2009 367,8 

2010 370,4 

2011 359,8 

2012 312,0 

2013 304,4 

2014 300,6 

2015 311,0 

2016 429,2 



 

210 

2017 446,8 

2018 625,0 

2019 788,2 

2020 938,0 

 

Cədvəldə verilmiş məlumatdan istifadə edərək dinamika sırasının əsas 

meylini aşkar etmək üçün illik səviyyələrdən beşillik və orta illik 

səviyyələrə keçək, o zaman dövrləri iriləşdirilmiş yeni sıralar alarıq 

(cədvəl.19). 
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Cədvəl .19 

Beşilliklər Satışın həcmi min man 

 Ümumi yığım Orta illik 

2005-2009 1482,8 296,56 

2010-2015 1587,8 317,56 

2016-2020 2289,2 457,84 

 

Cədvəl.19-un məlumatlardan göründüyü kimi satışın həcmi 

beşilliklər və orta səviyyələr üzrə artmağa doğru meylini göstərir. 

 Dinamika sırası əsasında ardıcıl sürüşdürülən dövrlər üzrə 

hesablanılan orta kəmiyyətlərə sürüşkən orta kəmiyyətlər deyilir. 

 Sürüşkən orta kəmiyyətlər sıranın üç, beş, yeddi və daha çox 

səviyyələri əsasında hesablana bilər. Sürüşkən orta kəmiyyət sıranın üç 

üzvü əsasında hesablandıqda sıranın birinci və axırıncı səviyyələri, beş 

səviyyə əsasında hesablandıqda isə sıranın iki əvvəlki və iki axırıncı 

səviyyələri olmur, yəni sıranın səviyyələri müvafiq miqdarda azalır.  

 Bu hesablamada orta səviyyə sürüşdürmə üsulu ilə təyin edilir, 

yəni ardıcıl olaraq qəbul edilmiş dövrdən əvvəlki sıra çıxarılır, sonrakı 

isə əlavə edilir: 

y
y y y y y

1

1 2 3 4 5

5


   
; 

        y
y y y y y

2

2 3 4 5 6

5


   
  və s. 

 

Misal 19. Bir rayon üzrə 2005-2021-ci illərdə sement istehsalının 

həcmi haqqında verilmiş məlumat əsasında sürüşdürmə 

(hamarlaşdırma) yolü ilə üç illik səviyyələr əsasında sürüşkən orta 

kəmiyyətin hesablanmasını göstərək (rəqəmlər şərtidir) (cədvəl.20). 

                                                                                     

Cədvəl .20 
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İllər  

min 

ton 

Sement istehsalının 

sürüşkən orta 

kəmiyyəti 

cəmi, min ton 

Sement istehsalının üç 

illik sürüşkən orta 

kəmiyyəti, min ton 

2005 179 - - 

2006 189 179+189+187=555 555:3=185 

2007 187 179+187+170=536 536:3=179 

2008 170 187+170+183=540 540:3=180 

2009 183 170+183+178=531 531:3=177 

2010 178 183+178+181=542 542:3=181 

2011 181 178+181+187=546 546:3=182 

2012 187 181+187+178=546 546:3=182 

2013 178 187+178+183=548 548:3=183 

2014 183 178+183+197=558 558:3=186 

2015 197 183+197+201=581 581:3=194 

2016 201 197+201+183=581 581:3=194 

2017 183 201+183+195=579 579:3=193 

2018 195 183+195+195=573 573:3=191 

2019 195 195+195+184=574 574:3=191 

2020 184 195+184+204=583 583:3=194 

2021 204 - - 

 

 Misal 20. 2005-2021-ci illərdə sığorta ödənişlərinin həcmi 

haqqında verilmiş məlumat əsasında sürüşdürmə (hamarlaşdırma) yolü 

ilə 5 hədli yekunlardan orta səviyyələrin hesablanmasını göstərək 

(rəqəmlər şərtidir) (cədvəl.21). 

                                                                             

  Cədvəl .21 
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İllər  Min.man 
Beş il həcminin  

cəmi 

Sürüşdürmə yolu ilə beş 

ilin cəmindən alınmış orta 

səviyyələr 

2005 240 - - 

2006 250 - - 

2007 256 1200 240,0 

2008 260 1276 255,2 

2009 258 1274 254,8 

2010 252 1276 255,2 

2011 248 1276 255,2 

2012 258 1278 255,6 

2013 260 1282 256,4 

2014 260 1292 258,4 

2015 256 1294 258,8 

2016 258 1296 259,2 

2017 260 1300 260,0 

2018 262 1302 260,4 

2019 264 1330 266,0 

2020 258 - - 

2021 266 - - 
 

 Analitik düzləndirmədə dinamika sırasının səviyyələri zamanın 

funksiyası y f tt  ( ) kimi hesablanır. Bu metoddan istifadə etdikdə, belə 

fərz olunur ki, dinamika sırasının səviyyələrini təxmini olaraq riyazi 

funksiyalarla ifadə etmək olar. Sosial-iqtisadi hadisələrin zamana görə 

dəyişməsini öyrənmək məqsədilə düzxətli, ikinci parabola, loqarifmli 

əyri və s.ilə analitik düzləndirmə tətbiq olunur. 

 Analitik düzləndirmənin müvafiq metodunun tətbiq olunması, 

öyrənilən hadisənin xarakteri və qanunauyğunluqlarının təhlili əsasında 

təyin olunur. 

Düzxətli düzləndirmədə ən kiçik kvadratlardan istifadə olunur, bu 

da o deməkdir ki, düzləndirilmiş səviyyələr daha çox ilkin səviyyələrə 



 

214 

yaxınlaşır, yəni onların kvadratları jəminin fərqləri minimumdur. 

Nəzəri chətdən bu tələb aşağıdakı formula ilə ifadə olunur: 

( )y y i
2  – min., 

burada y – faktiki səviyyələr; 

  yi – həmin səviyyələrə müvafiq düzləndirilmiş səviyyələrdir. 

 Dinamika sırasını düzxətli üsulla düzləndirmək üçün aşağıdakı 

üsulla tənlikdən istifadə edək: 

taayt 10  , 

burada t –  zamanın (vaxtın, dövrün) şərti işarəsi; 

  a, a - düzləndirilən səviyyələrin parametrləridir. 

 Ən kiçik kvadratlar cəminin fərqini qane edən düzxətlinin 

parametrləri aşağıdakı tənlik sisteminin həlli ilə müəyyən edilir: 
 

na + a  t =  y, 
 

a  t + a  t2 =  yt. 
 

 Tənliklərin həll olunması, a və a parametrlərinin aşağıdakı 

ifadəsini almağa imkan verir: 
 

a
t y t ty

n t t t
0

2

2






  
 

; 

 

a
n ty t y

n t t t
1 2




 

 


. 

 

 Əgər t-nin qiymətlərinin cəmi sıfra bərabər olmaq şərtilə götürülər-

sə, yəni hesablama ili tədqiq olunan dövrün ortasından başlamaqla apa-

rılarsa, onda tənlik sistemi sadələşir və parametrlər belə hesablanır: 

a
y

n
0 
 ;  a

y t

t
1 2





. 

 Sıradakı səviyyələrin sayı təkdirsə (t0), onda t-nin şərti işarələri 

belə olur: 
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sıfırdan yuxarı -1, -2, -3 və i.a., sıfırdan aşağı isə +1,+2,+3 və i.a. 

 Əgər sıradakı səviyyələrin sayı cütdürsə (t0), onda t-nin şərti 

işarələri belə olur: 
 

   -7  -5             -3          -1          +1         +3        +5         +7 
 

 t2-ın göstəricilərini aşağıdakı kimi hesablamaq olar: 

Sıradakı səviyyələrin sayı cüt olanda(2, 4, 6, 8 ..): 
 

t
n n2

2 1

3
 

( )
; 

Sıradakı səviyyələrin sayı tək (3, 5, 7, 9 ..)  olanda: 

t
n n2

2 1

12
 

( )
. 

  

Misal.21. Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-2020 –ci illər üzrə 

əsas tikinti maşınlarının (ekskavatorların) mövcudluğu haqqında 

məlumatları əsasında düzxətli tənliklə dinamika sırasını 

düzləndirək(cədvəl.22). 

                                                                                Cədvəl .22 

2013-2020 –ci illər üzrə əsas tikinti maşınlarının (ekskavatorların)  

mövcudluğu(ilin sonuna sayı, ədəd) 

 

İllər  Ekskavatorlar -      cəmi 

2013 1 822 

2014 1 960 

2015 2 089 

2016 2 085 

2017 1 927 

2018 1 882 

2019 1 828 

2020 1 849 
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Mənbə:https://www.stat.gov.az/source  

Cədvəl .22-də məlumatlar cüt üzvülü əsasda (8-il) verildiyinə görə 

(t0), şərtini təmin etmək üçün onda t-nin şərti işarələrini cədvəl.23-

ün 3-cü sütununda yerinə yazaraq öncə a və a parametrlərini 

hesabladıqdan sonra  dinamika sırasının dəyişməsinin ümumi 

istiqaməti tənliyi müəyyən etmək olar: 

                                                                                    Cədvəl .23 

İllər 

Ekskavato

rların sayı 

ədəd (y) 

t t2 ty 

t

taayt

)5,7(25,1930

10




 

2013 1 822 -7 49  1 822×(-7)=-12754 1982,75 

2014 1 960 -5 25  1 960×(-5)=-9800 1967,75 

2015 2 089 -3 9  2 089×(-3)=-6267 1952,75 

2016 2 085 -1 1  2 085×(-1)= -2 085 1937,75 

2017 1 927 1 1   1 927×(1)= 1 927 1922,75 

2018 1 882 3 9   1 882×(3)=5646 1907,75 

2019 1 828 5 25   1 828×(5)=9140 1892, 75 

2020 1 849 7 49 1 849×(5)=12943 1877, 75 

Cəmi 15442 0 168 -1260 15442 
 

Hesablamaların nətiələrinə əsasən tənliyin parametrlərini təyin 

edək. 

25,1930
8

15442
0 


n

y
a ;  

  5,7
168

1260
21 






t

ty
a  

 Deməli, dinamika sırasının dəyişməsinin ümumi istiqaməti tənliyi 

belə olur: 

ttaayt )5,7(25,193010   
 

 Qeyd etməliyik ki, bu məsələnin həlli üçün qəbul etdiyimiz şərtə 

(t0) əsasən a1930,25 parametri düzləndirilmiş dinamika sırasının 
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mərkəzi, a(-7,5)t müddəti ərzində orta  artımdır. Tənlikdəki 

parametrlərin qiymətlərindən müvafiq illər üzrə t-nin qəbul edilmiş 

işarələrindən istifadə olunmaqla yt-nin səviyyələri (cədvəl.23-ün 6-cı 

sütununda) hesablanmışdır.  

75,1982)7)(5,7(25,1930102013  taay   

 

25,1967)5)(5,7(25,1930102014  taay  

kimi hesablanır. 

 

İndi də sıradakı səviyyələrin sayı tək  olduğu halda düzxətli 

tənliklə dinamika sırasınının düzləndirilməsini izah edək.(cədvəl.24). 

Misal.22. Dövlət Statistika Komitəsinin 2012-2020 –ci illər üzrə 

əsas tikinti maşınlarının (ekskavatorların) mövcudluğu haqqında 

məlumatları əsasında düzxətli tənliklə dinamika sırasını 

düzləndirək(cədvəl.24). 

                                                                                  Cədvəl .24 

2013-2020 –ci illər üzrə əsas tikinti maşınlarının (ekskavatorların)  

mövcudluğu(ilin sonuna sayı, ədəd) 

İllər  Ekskavatorlar -      cəmi 

2012 1 886 

2013 1 822 

2014 1 960 

2015 2 089 

2016 2 085 

2017 1 927 

2018 1 882 

2019 1 828 

2020 1 849 
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Mənbə:https://www.stat.gov.az/source  

 

Cədvəl .24-də məlumatlar tək üzvülü əsasda (9-il) verildiyinə 

görə (t0), şərtini təmin etmək üçün onda t-nin şərti işarələrini 

cədvəl.25-in 3-cü sütununda yerinə yazaraq öncə a və a 

parametrlərini hesabladıqdan sonra  dinamika sırasının dəyişməsinin 

ümumi istiqaməti tənliyi müəyyən etmək olar: 

                                                                                    Cədvəl .25 

İllər 

Ekskavator

-ların sayı 

ədəd (y) 

t t2 ty 

t

taayt

)47,7(3,1925

10




 

2012 1 886 -4 16 1 886×(-4)=-7544 1955,18 

2013 1 822 -3 9  1 822×(-3)=-5466 1947,71 

2014 1 960 -2 4  1 960×(-2)=-3920 1940,24 

2015 2 089 -1 1  2 089×(-1)=- 2 089 1932,77 

2016 2 085 0 0  2 085×(0)= 0 1925,3 

2017 1 927 1 1   1 927×(1)= 1 927 1917,83 

2018 1 882 2 4   1 882×(2)=3764 1910,36 

2019 1 828 3 9   1 828×(3)=5484 1902, 89 

2020 1 849 4 16 1 849×(4)=7396 1895, 42 

Cəmi 17328 0 60 -448 17328 

 

Hesablamaların nətiələrinə əsasən tənliyin parametrlərini təyin 

edək. 

3,1925
9

17328
0 


n

y
a ;  

  47,7
60

448
21 






t

ty
a  

 

Misalımıza əsasən, dinamika sırasının dəyişməsinin ümumi istiqaməti 

tənliyi belə olur: 

ttaayt )47,7(3,192510   

Tənlikdəki parametrlərin qiymətlərindən müvafiq illər üzrə t-nin 
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qəbul edilmiş işarələrindən istifadə olunmaqla yt-nin səviyyələri 

(cədvəl.25-ün 6-cı sütununda) hesablanmışdır.  

Sosial–iqtisadi hadisələrin dinamikasının tədqiqində müəyyən 

dövr daxilində naməlum səviyyənin tapılması dinamika sırasının 

interpolyasiyası adlanır.  

Proqnozlaşdırma sıranın məlum olmayan gələcək səviyyələrinin 

müəyyənləşdirilməsi əsasında aparılır. Məlum olmayan keçmiş və 

gələcək səviyyələrin müəyyən edilməsi dinamika sıralarının 

ekstropolyasiyası adlanır. 

Dinamika sıralarının interpolyasiyası və ekstropolyasiyası 

keyfiyyətcə eyni dairələr əsasında aparılarsa, düzgün nəticə verə bilər.  

Dinamika sırasının analitik metodla ekstropolyasiyasını cədvəl.23-

ün məlumatları əsasında izah edək. 

Cədvəl.23-də sıra 2020-ci illə qurtarır. 2021-ci ildə t –nin qiyməti 

9-a, 2022-ci ildə 11-ə, 2023-cü ildə 13-ə bərabər olacaqdır.  

Beləliklə əsas tikinti maşınlarının (ekskavatorların) sayı 2021-ci 

ildə , 

75,18629)5,7(25,1930102021  taay  ədəd,  

2022-ci ildə,  

75,184711)5,7(25,1930102022  taay  ədəd, 

2023-cü ildə  

75,183213)5,7(25,1930102023  taay ədəd  

olacaq. 

 

 Yəni keçmiş dövrlərin dinamika sırasının dəyişməsinin ümumi 

istiqaməti əsasında gələcəyin proqnozunu vermək mümkündür. 
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5. Mövsüm əmsalının hesablanması 
 

Xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrinin xüsusiyyətindən və 

mühümlüyündən asılı olmayaraq, mövsümdən asılı olan tərəddüdün 

aydanlaşdırılmasının çox böyük əhəmiyyəti vardır. Məlumatları aylar 

və rüblər üzrə verilmiş dinamika sıralarını tədqiq edərkən, həmişə  il 

ərzində mövsümllər üzrə onların tərəddüdü aşkar edilir. Buna görə də 

bu tərəddüdləri mövsümi tərəddüd adlandırılırlar. Mövsümdən asılı 

olan tərəddüdlərin dəyişməsini müəyyən etmək üçün, bir neçə (3 ildən 

az olmayaraq) ildə aylar və ya rüblər üzrə verilmiş dinamika sıralarının 

səviyyələri təhlil olunmalıdır. Mövsümdən asılı olan dəyişikliklərin 

kəmiyyət xarakteri – mövsüm indeksi (Is) aşağıdakı hesablamalardan 

sonra təyin olunur: 

1) müvafiq illər üzrə verilmiş eyni adlı ay məlumatlarından, hər ay 

üçün orta hesabi kəmiyyət təyin olunur - y i ; 

2) sonra onlardan, müvafiq aylar üçün ümumi orta kəmiyyət ( y ) 

hesablanır; 

3)orta aylıq səviyyələr, dövr üçün hesablanmış ümumi – orta 

kəmiyyətə bölünür, nəticə isə 100%-ə vurulur: 

%100
y

y
İ i

s . 

 Misal  23. Sıgorta  şirkətində könüllü  sıgorta üzrə 2019-2021-ci 

illərin ayları ərzində bağlanılmış müqavilələrin sayı haqqında 

məlumatlar əsasında (rəqəmlər şərtidir) daimi orta kəmiyyət metodu 

əsasında mövsüm indeksini hesablanması (cədvəl.26) izah edək. 

Öncə eyni adlı dövrlər üzrə sadə orta hesabi kəmiyyəti 

hesablayaq: 

 yanvar:   70
3

210

3

807060
1 


y ; 



 

221 

 fevral:  90
3

270

3

1008090
2 


y    və s. 

 Bundan sonra orta aylıq səviyyələr ( y i ) əsasında ümumi orta 

səviyyəni hesablayırıq ( y ):  

6,81
12

979



n

y
y

i . 

                                                                             

 Cədvəl .26 
 

Aylar  Bağlanılmış sıgorta müqavilələrin sayı  Mövsüm 

 əmsalı 

 2019 

yi 

2020 

yi 

2011 

yi 

Üç il üzrə or- 

ta hesabla, yi  

( y yi : )100 

Yanvar  60 70 80 70 85,5 

Fevral  90 80 100 90 110,3 

Mart 75 85 80 80 98,3 

Aprel 59 70 69 66 80,9 

May 72 64 68 68 83,3 

İyun  110 105 115 110 134,8 

İyul  89 88 84 87 106,6 

Avqust  78 82 50 70 85,8 

Sentyabr  85 75 95 85 104,2 

Oktyabr 70 65 60 65 79,7 

Noyabr 71 67 66 68 83,3 

Dekabr 100 120 140 120 147,1 

Sıranın orta 

səviyyəsi 

72,4 80,9 83,75 81,6 100,0 

  

 İndi aylar üzrə mövsüm indeksini hesablamaq olar: 

 yanvar:  %7,85%100
6,81

70
1

sİ ; 
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 fevral:  %3,110100
6,81

90
2

sİ  və s.  
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IIXX  FFƏƏSSİİLL  

  

QARŞILIQLI ƏƏLLAAQQƏƏLLƏƏRRİİNN  SSTTAATTİİSSTTİİKK  TTƏƏDDQQİİQQİİ  

 

1.Əlaqələrin tədqiqinin məqsədi və əhəmiyyəti 

 

 Cəmiyətdə baş verən bütün hadisə və proseslərin bir-birilə 

qarşılıqlı əlaqə və asılılıqda öyrənilməsi statistik tədqiqatın ən mühüm 

vəzifələrindən biridir. Bildiyimiz kimi ictimai həyatda baş verən hadisə 

və proseslər bir-birilə qarşılıqlı əlaqə və asılılıqda olub, birinin 

dəyişilməsi digərinin dəyişilməsinə, inkişafına səbəb olur. Hadisə və 

prosesləri qarşılıqlı əlaqə və asılılıqda öyrənmək  müsbət nəticə verə 

bilər. 

Ölkənin iqtisadi fəaliyyət sahələri arasında, eyni zamanda ayrı-ayrı 

sahələr daxilində mövcud olan hadisələr arasında çox sıx əlaqə vardır. 

Həmin sosial-iqtisadi hadisələrin göstəriciləri arasında da belə qarşılıqlı 

əlaqə və asılılıq mövcuddur. Məsələn, fəhlələrin əmək haqqı ilə əmək 

məhsuldarlığı, məhsulun maya dəyəri ilə əmək məhsuldarlığı, məhsul 

istehsalının həcmi ilə əmək məhsuldarlığı, əmək məhsuldarlığı ilə hər 

işləyənə düşən əsas istehsal fondlarının dəyəri və s. arasında sıx əlaqə 

və asılılıq vardır. Göstərilən göstəricilərin hər biri bir çox müxtəlif 

amillərin təsiri nəticəsində dəyişir. Belə ki, əmək məhsuldarlığının 

səviyyəsi əməyin mexanikləşdirilməsi səviyyəsindən, fəhlələrin iş 

stajından, tarif dərəcələrindən və bir sıra digər amillərin təsiri 

nəticəsində dəyişir. 

Sosial-iqtisadi hadisələrin dəyişilməsinə səbəb olan əlamət amil 

(faktor) əlaməti, amil əlamətlərinin təsiri əsasında dəyişən əlamət isə 

nəticə əlaməti olur. Məsələn, əməyin mexanikləşdirilməsi, fəhlələrin 

tarif dərəcələri, iş stajları və s. amil əlamətləri, əmək məhsuldarlığının 

səviyyəsi isə nəticə əlamətidir. Əsas istehsal fondlarının dəyəri və 
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məhsul istehsalının həcmi arasında əlaqə tədqiq edilərkən əsas istehsal 

fondlarının dəyəri amil əlaməti, məhsul istehsalının həcmi isə nəticə 

əlaməti kimi götürülür. 

 Sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin qarşılıqlı əlaqələrinin 

öyrənilməsi üzrə statistikanın əsas məsələləri aşağıdakılardır: 

 1.Əlaqə mövcudluğunu aşkar etmək, öyrənmək, amil və nəticə 

əlamətlərinin əlaqə sıxlığını ölçmək; 

 2.Müəyyən edilmiş əlaqəni müvafiq tənliklə ifadə etmək. 

 Statistikada əlaqələrin öyrənilməsinin olduqca çoxsaylı metodla-

rından istifadə olunur. Tədqiqat məqsədi və məsələləri, eləcə də, 

sosial-iqtisadi hadisələrin məzmunundn asılı olaraq, qarşılıqlı əlaqənin 

öyrənilməsinin müvafiq metodundan istifadə edilir. Sosial-iqtisadi 

hadisələrin statistik tədqiqində, əlaqənin kəmiyyətjə ifadəsi heç də əsas 

məsələ sayılmır. Əlaqələrin istiqaməti və xarakteri, amillər arasındakı 

təsir gücünün müəyyənləşdirilməsi çox mühümdür. 

 Məlum olan əlaqələrin təzahür formaları olduqca müxtəlifdir. 

 Bir hadisənin digərindən asılılığı dərəcəsinə görə əlaqələrin iki tipi 

müəyyən edilmişdir: 

 1. Funksional (tam) asılılıq; Funksional əlaqədə amil əlamətilə 

nəticə əlamətinin dəyişilməsi arasında tam asılılıq olur. Amil əlamətinin 

müəyyən kəmiyyətinin dəyişilməsi nəticə əlamətinin kəmiyyətinin 

dəyişilməsinə tam uyğun olarsa, belə əlamətlər arasında olan əlaqə 

funksional əlaqə adlanır. 

 2.Statistik və ya korrelyasiya (tam olmayan) əlaqə – bu əlaqə 

formasında tədqiq olunan hadisələr arasında ciddi asılılıq olmur. 

Korrelyasiya əlaqə formasında bir çox amil əlamətinin dəyişməsinin 

təsiri nəticəsində nəticə əlamətinin orta qiyməti dəyişir.Deməli, 

statistik və ya korrelyasiya əlaqə, funksional asılılıqdan fərqli olaraq 

hər bir hadisə (proses) üçün deyil, yalnız müvafiq tipli hadisələrin 

məcmusu üçün orta göstərici kimi təzahür edir. Məsələn, məlumdur 
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ki, əmək məhsuldarlığı ilə fəhlənin iş stajı arasında əlaqə əhəmiyyətli 

dərəcədə sıxdır. Lakin, eyni iş stajı olan ayrı-ayrı fəhlələrin əmək 

məhsuldarlığı, ciddi surətdə fərqlidir, çünkü əmək məhsuldarlığına iş 

stajından başqa çox saylı amillər də təsir edir. Yalnız eyni şəraitdə iş-

ləyən fəhlələrin çox sayı tədqiq olunmaqla, əmək məhsuldarlığı ilə iş 

stajı arasında asılılığın mövcudluğunu və dərəcəsini aşkar etmək olar. 
 

 

2. Qarşılıqlı əlaqənin korelyasiya-reqressiya metodları ilə təhlili 
 

 Sosial-iqtisadi hadisələr arasındakı əlaqəni müəyyən etmək 

məqsədilə korrelyasiya təhlili tətbiq olunur. 

 Korelyasiya təhlilinin əsas məsələləri aşağıdakılardır: 

 1.Amil və nəticə əlamətləri arasındakı əlaqə sıxlığını kəmiyyətcə 

xarakterizə etmək; 

 2. Amil əlamətinin artması və ya azalması ilə nəticə əlamətinin 

dəyişməsi istiqamətini təyin etmək; 

 3.Hesablanmış əlaqənin təsadüfü və ya qeyri-təsadüfü olması 

sualını cavablandırmaq. 

 Əlaqə formasının aşağıdakı müxtəlifliyi mövcuddur: 

 1.Xətti əlaqə. 

 Xətti əlaqənin tənliyinin parametrləri aşağıdakı formula ilə təyin 

olunur: 

xaay 10  , 

burada  y - nəticə əlamətinin fərdi göstəriciləri; 

  x - amil əlamətinin fərdi göstəriciləri; 

  a a0 1,  - xətti tənliyin parametrləri (reqressiya tənliyi). 

 Xətti tənliyin parametrləri a a0 1,  iki  normal tənliklərin sisteminin 

ən kiçik kvadratları üsulu ilə hesablanır: 

na a x y

a x a x yx

0 1

0 1
2

 

 

 

  

;

.

 



 

226 

Misal 1. Bir tikinti firması üzrə fəhlələrin iş stajı və aylıq əmək 

haqqı aşağıdakı məlumatlarla xarakterizə olunur. Reqressiya tənliyinin 

parametrlərini təyin etmək üçün hesablama cədvəlini tərtib edək 

( cədvəl.1):    

Cədvəl.1 
 

Fəhlənin 

tabel 

nömrəsi 

İş  

stacı,  

il, x 

Aylıq əmək 

haqqı,  

man., y 

xy x2 y x =996,5+52,7x 

1 4 1225 4900 16 1207,3 

2 5 1260 6300 25           1260 

3 6 1300 7800 36 1312,7 

4 7 1350 9450 49 1365,4 

5 8 1400 11200 64 1418,1 

6 9 1500 13500 81 1470,8 

Cəmi 39 8035 53150 271 8034,3 

  

Həlli: Normal tənlik sisteminə cədvəldəki faktiki məlumatları 

keçirməklə, alırıq: 

6a + 39 a =8035; 
 

 39 a + 271 a =53150 

 

burada:            a =996,5;   

                                      a= 52,7 olur. 

 

 Deməli, bir fəhlənin orta əmək haqqı y x =996,5+52,7x  olur. 

 Misala görə a= 52,7 - bu o deməkdir ki, fəhlənin iş stacı bir il 

artanda onun əmək haqqı 52,7 min manat artır. 

 2. Qeyri xətti əlaqə (reqressiya): 

 a) ikinci tərtibli parabola. 
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 Əlamətlər arasındakı əlaqə asılılığının xarakterini təhlil etmək 

üçün müvafiq əyrixətli tənliyin qurulması tələb olunur. Əgər əlamətlər 

arasındakı əlaqə qeyri-xəttidir və amil əlamətinin artmasilə nəticə 

əlamətinin intensiv artımı (azalması) baş verirsə, deməli reqressiya 

asılılığı ikinci tərtib parabola ilə ifadə oluna bilər: 

yx = a + ax + a x
2. 

 

 Bu münasibətdə iştirak edən əmsalları təyin etmək üçün ən kiçik 

kvadratlar üsulundan istifadə etməklə uyğun normal tənliklər sistemi 

qurulur:  

na + ax+ a x2=y ; 

a x + a x2 + ax3=xy ; 

a x2 + ax2
 + a x4=xy2

 . 

  

Misal 2. Amil və nəticə əlamətləri arasındakı əlaqə ikinci 

parabola tənliyi ilə təyin olunur: yx=a+ax+ax
2.  Məlum olmayan a, 

a, a əmsallarını (parametrləri) aşağıdakı məlumatlardan istifadə 

etməklə hesablayın və nəticələr edin( cədvəl.2):       
 

Cədvəl.2 

Tikinti sənaye müəssisələrinin 

№-si 

Əsas fondların 

həcmi, mlrd.man.x 

Məhsul buraxılışı,  

mlyn.man.y 

1 2 5 

2 3 7 

3 4 6 

4 5 7 

5 6 6 

6 7 8 

7 8 9 

8 9 8 

Cəmi 40 55 
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 Həlli: Misalın məlumatlarına əsasən əsas fondların həcmi,  

ilə məhsul buraxılışı arasındakı əlaqə əyrixətlidir və ikinci parabola ilə 

ifadə olunur: 

yx=a + ax + a x 
2. 

 İndi y
x
-in reqressiya tənliyinin nəzəri göstəricilərini hesablayaq 

cədvəl.3-də yazaq: 

Hesablama cədvəlindəki məlumatları normal tənlik sistemində 

göstərək: 

 I 8 a + 40 a + 284 a=55 ; 

 II 40a + 284a + 2024a=326 ; 

 III 284a + 2024a + 15332a=2186 . 

 Tənlikdə verilmiş bütün əmsalları a0-ın müvafiq əmsallarına 

bölürük: 

 I a + 5a + 35,5a=6,875 ; 

 II a + 7,1a + 50,6a=8,15 ; 

 III a + 7,13a + 54,0a=7,7 . 
 

Cədvəl.3 

Tikinti 

sənaye 

müəs-

sisələ-

rinin 

№-si 

Əsas 

fond-

ların 

həcmi,  

mlrd. 

man.x x 

Məhsul 

bura-

xılışı,  

mlyn. 

man.y 

x2 x3 x4 xy x2y yx 

1 3 7 9 27 81 21 63 2,3644 

2 2 5 4 8 16 10 20 1,3044 

3 4 6 16 64 256 24 96 3,6940 

4 5 7 25 125 625 35 175 5,2960 

5 6 6 36 216 1296 36 216 7,1694 

6 7 8 49 343 2401 56 392 9,3142 

7 8 9 64 512 4096 72 576 11,7304 

8 9 8 81 729 6561 72 648 14,4180 

Cəmi 40 55 284 2024 15332 326 2186 55,2908 
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 İkinci tənliyin göstəricilərindən birinci tənliyin və üçüncü tənliyin 

göstəricilərindən ikincinin müvafiq parametrlərinin fərqini alıb, 

aşağıdakı iki məchullu iki tənliyi hesablamış oluruq: 
 

 2,1a – 15,1a=1,25 ; 
 

 0,03a – 3,4a= – 0,45 . 

 Alınmış tənliklərin hər bir parametrini a-in müvafiq əmsallarına 

bölüb, birinci tənlikdən ikincinin fərqini alırıq: 
 

 a + 7,19 a= 0,595 ; 

 a + 113,3 a = –15 ; 

  

      –106,11 a = –14,405 

 

buradan:    a = –0,1357. 

 Alınmış nəticələrdən istifadə etməklə a və a  parametrlərin təyin 

edək: 

a  = 0,595 – 7,19 (–0,1357) = 0,595 – 0,976 = –0,3807; 
 

a = 6,875  (–0,3807) – 35,5(–0,1357) = 2,9139. 

 

 Parabola tənliyi belə ifadə olunacaq: 

yx = 2,914 + 0,3807x – 0,1357x2. 

 

 b) Hiperbola. 

 Nəticə əlaməti amil əlamətinin y artımı ilə hədsiz deyil, müəyyən 

həddə gəlib çatana qədər artırsa (azalırsa), onda belə əlamətin təhlili 

üçün hiperbola tənliyi tətbiq edilir: 

                              
x

aayx

1
10        

Belə tənliyin parametrlərinin normal tənlik sistemi ilə təyin edirlər: 
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na a
x

y0 1

1
   ; 

a
x
a

x
y
x

0 1

2
1 1 1

  








  . 

 

∑ ∑∑

∑∑ ∑∑

11
-

1

11

2

2

0

xx
n

xx

y
y

a x

x





 

∑ ∑∑

∑∑ ∑
11

-
1

1
-

2

1

xx
n

x
y

x

y
n

a

x



 

 Normal tənlik sistemini həll etməklə, hiperbolanın parametrlərini 

təyin edək. 

 Misal 3. 8 Kommersiya mağazaları üzrə aşağıdakı məlumatlar 

verilmişdir (mln.man.) (cədvəl.4):   

Parametrləri müəyyən edək: 

68,12
30211,030211,00094605,010

30211,00739452,20094605,07,70

11
-

1

11

∑ ∑∑

∑∑ ∑∑

2

2

0













xx
n

xx

y
y

a x

x
 

7,185
3021,030211,00094605,010

30211,07,700739452,210

11
-

1

1
-

∑ ∑∑

∑∑ ∑

2

1








xx
n

x
y

x

y
n

a

x
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Cədvəl.4 

Kom-

mersiya 

mağa-

zaları 

Pəra-

kəndə 

əmtəə 

dövriy-

yəsi, 

mln 

manat 

(x) 

Təda-

vül 

xərc-

ləri-

nin 

səviy-

yəsi, 

% y 

 

1/x 

 

1/x2 

 

y/x 

 

yx 

1 20 8,0 0,05000 0,0025 0,4000000 20,055 

2 24 6,3 0,04167 0,0017361 0,2625000 20,49 

3 27 6,7 0,03704 0,0013717 0,2481482 19,62 

4 38 6,5 0,03632 0,0006925 0,171053 17,61 

5 39 6,9 0,02564 0,0006575 0,176923 17,5 

6 40 7,2 0,02500 0,000625 0,180000 17,4 

7 42 8,8 0,02381 0,0005669 0,209524 17,1 

8 46 8,4 0,02174 0,0004726 0,182609 16,75 

9 47 5,9 0,02128 0,0004527 0,125532 16,66 

10 51 6,0 0,01961 0,0003845 0,117647 16,35 

Cəmi 372 70,7 0,30211 0,0094605 2,0739452 179,535 
 

Hiperbola tənliyi aşağıdakı kimi olacaq:  

            y x = 12,68 + – (-185,7)
1

x
. 

Parametrlərin qiymətlərini tənlikdə yerinə yazaq və y-ın dəyişən 

orta kəmiyyətlərini (


y x) müəyyən edərək(cədvəl.4 –də sonuncu 

sütuna yaza):   

61,17
38

5,187
68,12

62.19
27

5,187
68,12

49.20
24

5,187
68,12

055.22
20

5,187
68,12

1

4

3

2

101









y

y

y

aay
x
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3. Çoxamilli reqressiya 

 

 Statistik təhlildə çox zaman nəticə əlamətinin çox saylı amil 

əlamətlərindən asılılığını təyin etmək tələb olunur. Belə qarşılıqlı 

əlaqənin öyrənilməsi çoxamilli reqressiya adlanır. 

 Praktiki olaraq sosial-iqtisadi hadisələr arasındakı çoxamilli 

əlaqələri aşkar etmək üçün çoxamilli reqressiya tənliyinin müxtəlif 

formalarından istifadə olunur. Onlardan ən sadəsi üç amilli reqressiya 

tənliyidir: 

yxc  a + ax+ ac . 

 

 Bu tənliyin parametrlərini ən kiçik kvadratların metodu ilə, normal 

tənlik sistemi ilə təyin edək: 

 

n a + a x +  ac =y ; 

 

      ax + a x2 +  axc =yx ; 

 

 ac + a xc +  a c2 =cy . 

 

 Misal 4. Məhsul satışı (x), əsas istehsal fondlarının dəyəri (x) və 

müəssisələrin rentabelliyi (y) haqqında aşağıdakı məlumatlar 

verilmişdir(cədvəl.5): 

 Reqressiyanın parametrlərinin təyin olunmasının hesablama 

cədvəli (rəqəmlər şərtidir). 

                                                                                                      

 

 

 



 

233 

Cədvəl.5 
Sı- 

ra 

№- 

si 

Məhsul 

satışı 

mln. 

man, x1
 

ƏİF 

dəyəri, 

mlrd. 

man., 

x 2
 

Ren- 

ta- 

bellik 

(%),  

y 

yx x1
2

 
2y  xx yx x 2

2
 

1 24,6 3,2 2,3 7,36 605,16 5,29 78,72 56,58 10,24 

2 37,4 4,0 1,7 6,80 1398,76 2,89 149,60 63,58 16,00 

3 45,4 2,2 0,9 1,98 2061,16 0,81 99,88 40,86 4,84 

4 46,7 1,6 2,0 3,20 2180,89 4 74,72 93,40 2,56 

5 50,1 4,1 2,7 11,07 2510,01 7,29 205,41 135,27 16,81 

6 51,3 8,0 3,7 29,60 2631,69 13,69 410,40 189,81 64,00 

7 55,0 2,6 1,0 2,60 3025,00 1 143,00 55,00 6,76 

8 66,5 5,4 2,0 10,80 4422,25 4 359,10 133,00 29,16 

C
ə
m

 

377 31,8 

 

16.4 

 

73,41 

 

27588,9 

 

38.97 1520,8 

 

767.5 

 

150,37 

 

 

 Əlamətlər arasındakı əlaqəni təyin etməli. 

 Həlli: Hesablama cədvəlindən alınmış məlumatları normal tənlik 

sisteminə keçiririk: 

8a + 377a +  31,1a =16.4; 

377a + 27588,9a +1520,8a =767.5; 

31,1a +1520,8a +150,37a =73,41. 

 Normal tənlik sisteminini həll olunmasını asanlaşdırmaq məqsədilə, 

tənliyin bütün göstəricilərinin a-ın əmsalına bölürük: 

a + 47,125a + 3,8875a =2,05 ; 

 

a + 73,18a +  4,03a =2,035 ; 

 

a + 48,9a + 4,83a =2,36. 

 

 Sonra isə ikinci tənlikdən birincini və üçüncüdən ikincni çıxırıq: 
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25,055a +0,1425a = -0,015 ; 

-24,28a + 0,8a =  0,325. 

 

 Alınmış tənliklərin hər bir parametrini a-in əmsalına bölüb, birinci 

tənlikdən ikinsini çıxırıq: 

 

a +0,00568a = -0,0006; 

a -0,03295a = - 0,0134 ; 

 

-0,3238a = - 0,014 ; 

 

a = 0,043 . 

        

 a parametrinin qiymətini tənliyə yazıb, a və a parametrinin 

səviyyəsini hesablayırıq: 

Öncə a  parametrini hesablayırıq ,  

a +0,00568a = -0,0006; 

a +0,00568* 0,043 = -0,0006; 

a= - 0,0006-0,000244 

a= -0,000844. 

Sonra isə a parametrinin qiymətini hesablamaq üçün  yuxarıda ixtisar 

olunmuş tənliklərdən birində: a və a parametrinin qiymətini yerinə 

yazırıq: 

a + 47,125a + 3,8875a =2,05  

a + 47,125*(-0,000844) + 3,8875*0,043 =2,05  

 

a -0,03977+0,16716=2,05. 

a =1,9226. 
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Hər 3 parametrin qiyməti  aşağıdakı kimi olur: 

 

a = 0,043;          a = -0,000844;        a =1,9226. 

 Nəticə əlamətinin y (rentabellik səviyyəsi) iki təsir amili x, x-dən 

asılılığını təyin edən əlaqə tənliyi aşağıdakı formada olur: 

y x c= a + ax+ ac . 

y x c= 1,9226-0,000844x +0,043c . 

 

 

4.Xüsusi elastiklik əmsalının və digər korelyasiya göstəricilərinin 

hesablanması 
 

Reqressiya tənliyini həll edərkən, xətti və ya qeyri-xətti tənliyin 

seçimi, onların statistik qiymətləndirilməsinə  əsasən aparılmalıdır. Bu 

və ya digər tənliyin seçilməsi və tənlikdəki nəticə əlamətinin 

dəyişməsinə təsir edən amil əlamətlərinin əhəmiyyətliliyi müəy-

yənləşdirilməlidir. Adətən reqressiya əmsalı artıqca, amil əlamətinin 

təsiri seçiləcək tənlikdə artır. 

Belə hallarda, nəticə əlamətinə təsir edən, xarakterini 

müəyyənləşdirdiyimiz reqresiya əmsalı qarşısındakı işarəyə (mənfi – 

pis, müsbət - yaxşı) diqqət yetirilməlidir. 

 İqtisadi təhlildəki müqayisələri genişləndirmək məqsədilə iqtisadi 

şərhlərdə: 

 a) xüsusi elastiklik əmsalı istifadə olunur və bu göstərici aşağıdakı 

formula ilə hesablanır: 

Эx a
x

y
i i

i , 

burada x i  - müvafiq amil əlamətinin orta göstəricisi; 

  y  - nəticə əlamətinin orta göstəricisi; 

  ai - müvafiq amil əlamətinin reqressiya əmsalıdır. 
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 Elastiklik əmsalı, amil əlamətinin 1% təsiri nəticəsində, orta 

hesabla nəticə əlamətinin neçə faiz dəyişməsini göstərir. 

 Cədvəl.5-in göstəricilərin hesablanma cədvəlinin məlumatlarına 

əsasən elastik əmsalını ( iЭx ), yəni ilkin məlumatlara əsasən rentabellik 

(y), məhsul satışı (x) və əsas istehsal fondlarının dəyəri (mlrd.man. x) 

arasındakı əlaqəni təyin etmək məqsədilə, hesablayaq: 

 a = -0,000844; a = 0,043; 05,2
8

4,16
y ; 

 3,8875=
8

31,1
=47,125;=

8

377
21 xx  ; 

 

 -0,0194=
05,2

47,125
000844,01

11 
y

x
aЭx ; 

 ,08150=
05,2

8758,3
043,02

22 
y

x
aЭx . 

 b) determinasiyanın xüsusi əmsalı – korelyasiya əmsalının 

kvadratıdır (cüt, xüsusi və çox amilli). Bu əmsal xətti reqressiya 

təkliyinə daxil olan amillərin təsiri nəticəsindəki yekun əlamətinin 

dispersiyasının xüsusi çəkisini xarakterizə edir və aşağıdakı formula ilə 

təyin olunur: 

dx r xi yx ii
  , 

 

burada ryx i  - nəticə əlaməti ilə i-ci amil əlaməti arasındakı cüt 

korelyasiya əmsalı; 

       x i  -  standartlaşdırılmış səviyyədə çoxamilli reqressiya 

tənliyinin müvafiq əmsalıdır. 

 İstehsal olunmuş məhsul satışı – x1 amili üçün xüsusi 

determinasiya əmsalını hesablayaq: 
 

dx r xyx1 1
1

  ; 
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1

1

11

xy

yx

xyyx
r




 ; 

 

93,75
8

767,5
=1 


n

yx
yx

i ; 

 

05,2
8

4,16
= 


n

y
y ; 

 

125,47
8

377
1 


n

x
x

i ; 

 

87,4)05,2(
8

97,38
)( 2222  yyy ; 

 

2,287,42  yy  ; 

8,124725)17,4(
8

9,27588
)(= 22

1

2

1

2

1

 xxx ; 

 

32,358,12472

11

 xx  ; 

 

0367,0
32,352,2

125,4705,275,93
1





yxr ; 

 

01355,0
2,2

32,35
000844,01

11 
y

x
ax



 ; 

 

dx1  = - 0,0367  (-0,01355) = 0,000497. 
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Xətti korelyasiya əmsalının hesablanması üçün istifadə olunan ən 

əlverişli və sadə olan aşağıdakı formula hesab edilir: 
 

     
r

n xy x y

n x x n y y


 

 

  

   
2 2 2 2

. 

 

Burada əgər r1-dirsə, bu o deməkdir ki, bütün nöqtələr (x,y) 

düzünədir və  x ilə y arasındakı əlaqə asılılığı funksionaldır (bu 

vəziyyət həmçinin üç və daha çox normal yerləşmiş kəmiyyətlərə də 

aiddir). 

Xətti korelyasiya əmsalı mənfi 1 ilə müsbət 1 arasında:  

1r1 dəyişir. Reqressiya əmsalı və korrelyasiyanın işarələri həmişə 

eyni olur. 

Misal 5. Seçmə müşahidəsi məlumatlrına əsasən eyni tipli  7 

sığorta şirkətlərinin mənfəətliliyinin (mln.man., y) və gözlənilən xalis 

mənfəət norması (%, x) arasındakı əlaqə sıxlığını qiymətləndirək 

(rəqəmlər şərtidir). 

Həlli: Korelyasiya əmsalını təyin etmək üçün hesablama cədvəlini 

tərtib edirik(cədvəl.6): 

                                                                            Cədvəl.6 

Sığorta şirkətlərinin 

nömrəsi 

y x yx y 2 x2 

1 5 4 20 25 16 

2 0 6 0 0 36 

3 10 2 20 100 4 

4 15 9 135 225 81 

5 20 8 160 400 64 

6 25 6 150 625 36 

7 30 4 120 900 16 

Cəmi 105 39 605 2275 253 

Orta kəmiyyət 15 5.57 86.43 325.0 36.14 
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 Məlum olduğu kimi: 

r
xy x y

x y


 

 
. 

 Buradan alırıq: 

001=5)1(325)( 2222  yyy ; 

 

16,5=,57)5(14,36)( 2222  xxx  

296,0
61,5100

57,51543,86





r . 

 

 Hesablanmış məlumatlara əsasən görünür ki, xətti korelyasiya 

əmsalı üzrə səhvin orta kvadratik uzaqlaşması bərabərdir: 

387,0
17

)226,0(1

1

1 22












n

r
r . 

 

 Xətti və əyrixətli asılılıqda səbəb və nətijə əlamətləri arasındakı 

əlaqə sıxlığı korelyasiya münasibəti ilə müəyyən edilir. 

 Qruplar üzrə verilmiş məlumatlar tədqiqində empirik korelyasiya 

münasibəti hesablanır. Qruplararası dispersiyanın ümumi dispersiyaya 

münasibətini hesablamaqla, tədqiq olunan amillər arasındakı əlaqə 

aydınlaşdırılır. Bu nisbət determinasiya əmsalı adlanır və aşağıdakı 

formula ilə hesablanır: 






2
2

2
 , 

burada 2  - yekun əlamətinin, yəni reqressiya tənliyi üzrə hesablanmış 

– düzləndirilmiş göstərijilərin dispersiyası; 

   2  - nəticə əlamətinin empirik (faktiki) dispersiyasıdır. 

 Korelyasiya münasibəti 0-la 1 arasında (01)  tərəddud edir. 

Korelyasiya münasibəti 1-ə nə qədər çox yaxındırsa, əlamətlər 

arasındakı əlaqə bir o qədər sıxdır. 
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 Əlaqə sıxlığı göstəricisini hesablamaq üçün determinasiya 

əmsalının kvadrat kökü alınır. 

 Determinasiya əmsalı, səbəb əlaməti (x) təsiri altında olan nətijə 

əlamətinin (u) tərəddüdünün xüsusi çəkisini göstərir. Bu əmsal 

aşağıdakı formula ilə hesablanır: 

D
yx

y






2

2
    və ya  






2

2
 . 

 

 Statistik təhlildə həmçinin, korelyasiya əlaqəsini əks etdirən, korel-

yasiya indeksi hesablanır. Korelyasiya indeksinin formulası belədir: 

R
y x

y

x

y




 
 







2 2

2

2

2
1 , 

burada   
y x

2 2 - bütün amillərin təsiri nəticəsində yaranmış yekun 

əlamətinin variasiyasıdır. 

 Korelyasiya indeksi 0-la 1 arasında - 0R1 tərəddüd edə bilər. 

 Misal 6. Fəhlələrin iş stajı və aylıq əmək haqqı üzrə aşağıdakı 

məlumatlar verilir. (cədvəl.7): 

                                                                                       Cədvəl.7 

Fəhlənin tabel nömrəsi      İş stacı, il, x Aylıq əmək haqqı, man., y 

1 4 1225 

2 5 1260 

3 6 1300 

4 7 1350 

5 8 1400 

6 9 1500 

Cəmi 39 8035 
 

 Korelyasiya münasibətini hesablamaq üçün korelyasiya asılılığının 

forması təyin olunmalıdır, korelyasiya əlaqəsi forması aydınlaşdırıl-

malı, yəni korelyasiya əlaqəsi tənliyinin parametrləri hesablanmalıdır. 

Bu fəsilin 2 paraqrafında 1-ci məsələ həllində müəyyən olunduğu kimi, 
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iş stajı ilə əmək haqqı arasındakı əlaqə xətti xarakter daşıyır və 

yx=996,5+52,7x düzxətli tənliklə ifadə olunur. Korelyasiya münasibəti və 

korelyasiya indeksini hesablamaq üçün həmin məsələnin məlumatlarından 

istifadə etməklə aşağıdakı cədvəli qururuq (cədvəl.8): 
 

Cədvəl.8 

F
əh

lə
lə

ri
n
  

ta
b
el

 n
ö
m

rə
si

 

İş
 s

ta
jı

, 
il

 

Ə
m

ək
 h

aq
q
ı,

 

 m
an

. 
(y

) 

y x
=

9
9

6
,5

 

+
5

2
,7

x 

 

y yx x  

 

( )y yx x 2  

 

y y  

 

( )y y 2  

 

y-yx 

 

(y-yx)2 

1 4 1225 1207,3 -

131,75 

17358,06 -

114,17 

13034,79 17,7 313,29 

2 5 1260   1260 -79,05 6248,9 -79,17 6267,9 0 0 

3 6 1300 1312,7 -26,5 702,25 -39, 17 1534,3 -12,7 161,29 

4 7 1350 1365,4 26,35 694,3 10, 83 117,3 -15,4 237,16 

5 8 1400 1418,1 79,05 6248,9 60, 83 3700,3 -18, 1 327,61 

6 9 1500 1470,8 131,75 17358,06 160, 83 25866,3 29,2 852,644 

Cəmi 39 8035 8034,3 - 48610,47 - 50520,89 - 1891,99 

Orta  1339,17 1339,05  
 

 Buradan: 
 

 1) Korelyasiya münasibəti: 
 

98,0
89,50520

47,48610
2

2


y

yx




 . 

  

2) Determinasiya əmsalı: 

2 96,0
89,50520

47,48610
2

2


y

yx




. 

 

 3)Korelyasiya indeksi: 
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98,0
89,50520

99,1891
11

2

2




y

yy xR



. 

 

 Çoxamilli korelyasiya əmsalı, nəticə əlaməti ilə bir neçə amil 

əlaməti arasında, eləcə də hər cüt amil əlamətləri arasında xətti əlaqə 

mövcudluğunda təyin edilir. 

 Çoxamilli korelyasiya əmsalı aşağıdakı formula ilə hesablanır: 

r
r r r r r

r
yxz

yz yx yx yz xz

xz


   



2 2

2

2

1
, 

burada rxy , ryz , rxz  - cüt korelyasiya əmsallarıdır. 

 Çoxamilli korelyasiya əmsalını hesablamaqdan əvvəl, cüt 

korelyasiya əmsallarını hesablamaq zəruridir və bunlar aşağıdakı 

formulalarla təyin olunur: 
 

     
r

n yx y x

n x x n y y

yx 
 

 

  

   
2 2 2 2

; 

 

     
r

n yz y z

n z z n y y

yz 
 

 

  

   
2 2 2 2

; 

     
r

n xz x z

n z z n x x

xz 
 

 

  

   
2 2 2 2

. 

 Cüt korelyasiya əmsalları həm amil və nəticə əlaqələri, həm də 

amil - əlamətləri arasındakı əlaqə sıxlığını göstərir. 

 Onları aşağıdakı formulalarla da hesablamaq olar: 
 

r
yx x y

yx

x y


 

 
; 
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r
yz z y

yz

z y


 

 
; 

 

r
xz x z

xz

x z


 

 
. 

 Bu əmsalların orta kvadratik uzaqlaşmaları isə müvafiq 

formulalarla hesablanır: 

 x x x 2 2( ) ;  

 y y y 2 2( ) ; 

 

 z z z 2 2( ) . 

 

 Çoxamilli korelyasiya əmsalı 0-la 1 arasında dəyişir. 

 Misal 7. Sığorta şirkətlərinin sayı, onların aktivləri və daxil olmuş 

sığorta haqqları haqqında verilmiş məlumatlardan istifadə etməklə, 

həmin göstəricilər arasındakı əlaqə sıxlığını hesablayaq (mln. man.) 

(cədvəl.9): 

Cədvəl.9 

Sığorta 

şirkətlərinin 

nömrəsi 

Sığorta 

şirkətlərinin 

sayı (z) 

Sığorta 

şirkətlərinin 

aktivlərin həcmi 

(x) 

Sığorta şirkətlərinin daxil 

olmuş sığorta haqqlarının 

məbləği (y) 

1 2 180 16 

2 2 220 20 

3 4 240 30 

4 4 260 36 

5 6 360 44 

6 6 400 60 

7 8 560 80 

Cəmi  32 2220 286 
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 Həlli: Çoxamilli korelyasiya əmsalını təyin etmək üçün cədvəl.8-

in məlumatlarına əsasən hesablama cədvəlini tərtib edirik. 

Cədvəldəki hesablanmış göstəriciləri cüt korelyasiya əmsalları 

formulalarına keçirib, aşağıdakıları alırıq: 

   
985,0

86)2(14788220)2(202700

2220  107880

22





xyr ; 

 
 

   
958,0

86)2(147882)3(176

32 2861124

22





yzr ; 

 

Sığorta 

şirkətləri

nin 

nömrəsi 

y x y2 z z2 x2 yx yz xz 

1 16 180 256 2 4 8100 2280 36 360 

2 20 220 400 2 4 12100 4400 40 440 

3 30 240 900 4 16 14400 7200 120 960 

4 36 260 1296 4 16 16900 9360 144 1040 

5 44 360 1936 6 36 32400 15840 264 2160 

6 60 400 3600 6 36 40400 24000 360 2400 

7 80 560 6400 8 64 78400 44800 160 4480 

Cəmi  286 2220 14788 32 176 202700 107880 1124 11840 

Orta  

 

40.86 317.14 2112.57 4.57 25,14 28960 15411.428 160.57 1691.42 

  
 

   
953,0

220)2(2027002)3(176

176222042,1691

22





xzr . 

 

 Cüt əmsalların göstəricilərini formulaya keçirməklə, çoxamilli 

korelyasiya əmsalını hesablayaq: 
 

rxyz 
    




0 985 0 958 2 0 985 0 958 0 953

1 0 953
0 983

2 2

2

, , , , ,

,
, . 
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 Alınmış çoxamilli korelyasiya əmsalının səviyyəsi – 0,983, sığorta 

şirkətlərinin sayı, onların aktivləri və daxil olmuş sığorta haqqları 

arasında sıx əlaqənin olduğunu sübüt edir. 

5. Assosiasiya və kontinqensiya əmsallarının hesablanması 
 

 Statistikanın mühüm məsələlərindən biri də sosial hadisələrin 

statistik qiymətləndirilməsinin metodikasını işləməkdir. Bəzi hallarda 

sosial hadisələr keyfiyyət göstəricilərilə ifadə olunurlar. Belə şəraitdə 

iki keyfiyyət göstəricisi arasındakı əlaqə mövcudluğunu müəyyən 

etmək üçün assosiasiya və kontinqensiya əmsallarından istifadə 

olunur. Əlaqəni hesablamaq üçün rəqəmlə ifadə olunan material 

cədvəldə bir-birilə əlaqədar, qoşulma ilə verilir. Hesablama cədvəli 

dörd gözdən (yuvadan) ibarət olub a, b, c, d hərflərilə işarə edilir. Hər 

bir yuva əlamətin bu və ya digər seçiminə uyğun olur. 

 Assosiasiya və kontinqensiya əmsalının hesablanması üçün 

cədvəlin maketi: 

a b a+b 

c d c+d 

a+c b+d a+b+c+d 

 

 Assosiasiya əmsalının hesablanması aşağıdakı formula ilə olur: 

K
ad bc

ad bc
a 




. 

 

 Kontinqensiya əmsalı isə belə formula ilə: 
 

K
ad bc

a b b d a c c d
k 



      ( ) ( ) ( ) ( )
. 

 



 

246 

 Kontinqensiya əmsalı həmişə assosiasiya əmsalından az (aşağı) 

olur. Əgər  0,3Ka0,5-dirsə, keyfiyyət əlamətləri arasında  əlaqə 

mövjudluğunu təsdiq etmək olar. 

 Misal 8.Aşağıdakı məlumatlara əsasən tədris forması ilə tə-

ləbələrin müvəffəqiyyəti səviyyəsi arasındakı əlaqəni təyin edək 

(cədvəl.10): 

                                                                                Cədvəl.10 

Tədris Tələbə-lərin o cümlədən: 

forması sayı, cəmi müvəffəqdirlər qeyri müvəffəqdirlər 

Əyani  100 73 27 

qiyabi 100 34 66 

Cəmi  200 107 93 

 

 Həlli:Təyin edirik: 
 

K a 
  

 



 

73 66 34 27

73 66 34 27

4818 918

4818 918

3900

5736
0 68

+
 

+
, ; 

 

K k 
  

  
 

73 66 34 27

73 27 27 66 73 34 34 66

3900

9975 5
0 39

( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ,
, . 

 

 Deməli, tədris forması ilə tələbələrin müvəffəqiyyəti arasında əlaqə 

vardır, lakin az əhəmiyyətlidir. 

 
6. Əlaqə  sıxlığının ranq (rütbə) əmsallarının hesablanması 

 

 Sosial-iqtisadi hadisələrin təhlilində çox vaxt şərti qiymətlər, 

əmsallar, ranqlar qəbul etməklə (işlətməklə) qarşılıqlı əlaqələr 

müəyyənləşdirilir. Statistik təhlildə ən geniş istifadə olunan iki 

əmsaldır: Fexner əmsalı (Kf)  və Spirmen, bunlar vasitəsilə məcmunun 

dəyişməsinin müxtəlif tərəflərini, istiqamətlərini təyin edirlər. 
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 Kf –amil və nəticə əlamətlərinin variantlarının orta kəmiyyətinin 

işarəsi ilə üzlaşıb – üzlaşmamasına əsaslanır və belə hesablanır: 

K
c n

c n
f 




, 

burada c - amil və nəticə əlamətlərinin variantlarının orta kəmiyyətinin 

işarəsi ilə üzlaşması hallarının sayı; 

  n - işarələrin üzlaşmayan hallarının sayıdır. 

 Bu göstəriсi (Kf) əlaqənin istiqamətinin ümidli qiymətini təyin edir 

və əlaqə sıxlığını yalnız təxmini əks etdirir. 

 Spirmenin ranq korelyasiya əmsalı əlaqənin sıxlığı amil və nəticə 

əlamətləri ranqlarının işarələrinin üzlaşması və üzlaşmaması vasitəsilə 

əlaqənin istiqamətini xarakterizə edir. Onun formulası belədir: 

 

  



1

6

1

2

2

d

n n

i

( )
,  

burada d - əlamətin amil və nəticə ranqları arasındakı mütləq fərq; 

  n - təsdiq olunan sıranın rütbələrinin sayıdır. 

 Statistik nöqteyi-nəzədən əlamətlər arasında əlaqənin mövcudluğu 

o vaxt əhəmiyyətli hesab edilir ki, Spirmen və Kendalin ranq 

korelüasiya əmsalları 0,5-dən çox olsun.  

 Ranqlaşdırılmış sərbəst ədədlər arasındakı əlaqə sıxlığını təyin 

etmək üçün ranq korelyasiyasının çoxamilli əmsalı (konkordasiya 

əmsalı) tətbiq edilir  (W ) və aşağıdakı düsturla hesablanır:  

 

)( nnm

S
W




32

12
, 

 

burada  m  - amillərin sayı;  n  - müşahidələrin sayı;  

  S  - ranqların orta kəmiyyətinin kvadratları ilə ranqların 

kvadratlarının cəmi arasındakı tərəddüdlərin jəmidir. 
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 Misal 9. Məhsulun satışı (x, mln.man.) və həmin məhsulun satışı 

üzrə üstəlik xərclər (y, min man) arasındakı əlaqə  sıxlığını verilmiş 

məlumatlara görə təyin edək (orta kəmiyyət amil əlaməti üzrə x orta 

=20,95 ,nəticə əlaməti üzrə y orta =882,4) (cədvəl.11):. 

 

Cədvəl.11 

 

Məhsulların 

 sıra nömrəsi 

Satılmış 

məhsul, 

mln. 

man. 

Məhsul satışı 

üzrə üstəlik 

xərс- 

lər, min 

Variantların orta 

kəmiyyətdən tərəd-

düdü işarəsi 

Üzla- 

şır (c) üzlaş- 

mır 

 x man., y x y (n) 

1 17,5 506 - - c 

2 18,8 939 - + n 

3 12,0 462 - - c 

4 29,0 1108 + + c 

5 11,0 872 - - c 

6 23,4 804 + - n 

7 35,6 1368 + + c 

8 20,7 1002 - + n 

9 36,1 998 + + c 

10 15,4 965 -   + n 

orta kə-

miyyət 

20,95 882,4    

 

2,0
10

2

46

46





fK  

 

 Alınmış nəticə satılmış məhsulla, satış üzrə üstəlik xərclər 

arasındakı bilavasitə və orta səviyyəli əlaqə sıxlığının mövcudluğunu 

təsdiqləyir. 
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Cədvəl.11-in məlumatlarına ranqların korelyasiya əmsalını 

(Spirmen əmsalını) hesablayaq (cədvəl.12):  

 

 

 

 

Cədvəl.12 

Məhsul-

ların 

 sıra 

nömrəsi 

Satılmış 

məhsul, 

mln. 

man. 

Məhsul sa-

tışı üzrə üs-

təlik xərс- 

lər, min 

Əlamətlərin 

rancirləşdirilməsi 

Əlamətlərin 

ranq qiymətləri 

Ranq-

ların 

fərqi 

 

Ranqla-

rın fərq-

lərinin 

kvadratı 

 

 x man., y x y x y x-y (x-y)2 

1 17,5 506 11,0 462 5 3 2 4 

2 18,8 939 12,0 506 3 1 2 4 

3 12,0 462 15,4 804 10 6 4 16 

4 29,0 1108 17,5 872 1 5 -4 16 

5 11,0 872 18,8 939 2 2 0 0 

6 23,4 804 20,7 965 8 10 -2 4 

7 35,6 1368 23,4 998 6 9 -3 9 

8 20,7 1002 29,0 1002 4 8 -4 16 

9 36,1 998 35,6 1108 7 4 3 9 

10 15,4 965 36,1 1368 9 7   2 4 

Cəmi        82 

 

                            



1

6

1

2

2

d

n n

i

( )
 və ya     

                            

2

2 )1(

)(6
1







nn

yx
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503,0
990

360
1

)1100(10

826
1 




 . 

 

 Ranq əmsalı tədqiq olunan göstəricilər arasındakı bilavasitə və 

ciddi səviyyədə əlaqə sıxlığının mövcudluğunu əks etdirir. 
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X FƏSİL 

İQTİSADİ İNDEKSLƏR 

 

1. İndekslər haqqında ümumi anlayış və indeks metodu 

  

Statistika təcrübəsində orta göstəricilərlə yanaşı indekslərdən də 

geniş istifadə olunur. İndekslərin köməyi ilə bütövlükdə milli 

iqtisadiyyatın və onun ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı səciyyələndirilir, ən 

mühüm iqtisadi göstəricilərin formalaşmasında ayrı-ayrı amillərin rolu 

öyrənilir, iqtisadi göstəricilərin müəyyənləşdirilməsində və beynəlxalq 

müqayisələrində  geniş formada istifadə olunur. 

İndeks latın sözü  olub göstərici deməkdir, müəyyən şəraitdə 

tədqiq olunan eyni hadisənin səviyyəsinin digər şəraitlərdəki 

səviyyəsindən neçə dəfə fərqləndiyini göstərən nisbi kəmiyyətdir. 

Stastistik təhlildə indekslərdən geniş istifadə olunur. İndekslər xüsusi 

bir nisbi kəmiyyətlərdir, onların vasitəsilə sosial-iqtisadi hadisələrin 

zamana və məkana görə dəyişməsi  müəyyənləşdirilir və ya faktiki 

səviyyələri ilə plan səviyyələri  müqayisə olunur. İndekslər metodu ilə 

alınmış nəticələr təhlil edilən hadisələrin inkişafının xarakterini, onların 

quruluşunu və qarşılıqlı əlaqəsini, mürəkkəb hadisə və proseslərin 

dəyişməsində amillərin rolunu təyin etmək üçün istifadə edilir. 

İndeks metodundan istifadə edərkən müəyyən bir simvolizm, yəni 

şərti işarələr sistemi tətbiq olunur. Hər bir indeksləşdirilmiş göstərici 

xüsusi hərflə (adətən Latın dilində) göstərilir: 

q - fiziki ifadədə bu növdə istehsal olunan məhsulların və ya 

satılan malların miqdarı (həcmi); 

T - adam-saat və ya adam-günlə ölçülən məhsulların istehsalı 

üçün iş vaxtının (əməyin) ümumi miqdarını; bəzi hallarda eyni 

müəssisədə işçilərin orta əmək haqqı fondunu göstərir; 

z - məhsul vahidinin maya dəyəri; 
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t - istehsal vahidinin əmək tutumu; 

p - istehsal vahidinin və ya malın qiyməti. 

Deməli, iq müəyyən bir növdə istehsal olunan məhsulların və ya 

satılan malların kəmiyyətinin (fiziki həcminin) fərdi indeksi deməkdir; 

ip istehsal vahidinin və ya malın qiyməti indeksi; iz - verilmiş məhsul 

növünün fərdi vahid maya dəyəri indeksi və s. 

Sosial-iqtisadi hadisələr və onları səciyyələndirən göstəricilər 

mütənasib ola bilər, yəni ümumi ölçüyə malik olan ola bilər. Beləliklə, 

ayrı-ayrı müəssisələrdə istehsal olunan və ya müxtəlif mağazalarda 

satılan eyni tipli və çeşidli məhsulların və ya malların həcmi 

mütənasibdir və ümumiləşdirilə bilər, müxtəlif növ məhsulların və ya 

əmtəələrin həcmi isə müqayisə olunmazdır və birbaşa cəmlənə bilməz. 

Məsələn,  süd (litr), parça (metr), ayaqqabı (cüt) və kərpic (ədəd) 

müxtəlif ölçü vahidlərinə malik olduğuna ğörə birbaşa  cəmləmək 

mümkün deyil. Ümumi göstəricinin qurulmasında və hesablanmasında 

birbaşa cəmləşdirmənin müqayisəsizliyi və qeyri-mümkünlüyü təbii 

ölçü vahidlərinin fərqi ilə deyil, istehlak xassələrinin fərqliliyi, bu 

məhsulların və ya malların qeyri-bərabər təbii-maddi forması ilə izah 

olunur.  

Bu baxımdan, ümumi indeksləri hesablamaq üçün onların tərkib 

hissələrini müqayisəli formaya gətirmək lazımdır. Müxtəlif növ 

məhsulların və ya müxtəlif malların vəhdəti ondan ibarətdir ki, onlar 

əmək məhsuludur, müəyyən dəyərə malikdir və onun pul ifadəsi - 

qiyməti (p), hər bir məhsulun həmçinin maya dəyəri (z) və əmək 

tutumu (t) vardır. Bu keyfiyyət göstəriciləri  üçün ümumi ölçü kimi 

müxtəlif növ məhsulların müqayisəsi əmsallarından istifadə edilə bilər. 

Hər bir növ üzrə istehsalın həcmini (q)  məhsul vahidinin müvafiq 

qiymətinə, məsrəfinə (p) və ya əmək tutumuna vuraraq (t) müxtəlif 

növ məhsulların  müqayisəliyini etmək olar. 
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Yalnız bu və ya digər keyfiyyət göstəricisini (p, z, t) birbaşa 

onlara aid olan həcm göstəricisinə (q) vurmaqla (pq), (zq), (zq) hər bir 

məhsul növünün (və ya məhsulun) konkret iqtisadi prosesdə rolunu və 

çəkisini nəzərə ala bilərik. Beləliklə, indeks metodunun və indekslərin 

özünün birinci xüsusiyyəti indeksləşdirilmiş göstəricinin ayrılıqda 

deyil, digər göstəricilərlə birlikdə nəzərə alınmasıdır. 

İndekslənmiş göstəricini onunla əlaqəli başqa bir göstəriciyə vurmaq-

la, müxtəlif hadisələri ortaq ölçüyə gətirməklə onların kəmiyyət mü-

qayisəliliyini  və real iqtisadi prosesdə rolunu müəyyən  etmək olar.  

Ümumi indeks məcmunun bir neçə elementinin səviyyələrinin 

nisbətini xarakterizə edir (məsələn, müxtəlif təbii-maddi formaya malik 

bir neçə növ məhsulun buraxılış həcminin dəyişməsi və ya əmək 

məhsuldarlığının səviyyəsinin dəyişməsi,bir neçə növ məhsulun 

istehsalı). Əgər tədqiq olunan məcmu bir neçə qrupdan ibarətdirsə, 

onda hər biri ayrı-ayrı vahidlər qrupunun səviyyələrinin dəyişməsini 

xarakterizə edən mürəkkəb göstəricilər qrup (alt indekslər) indekslər, 

vahidlərin bütün məcmusunu əhatə edən göstəricilər ümumi indekslər 

adlanır.  

 
 

2. Fərdi indekslərin hesablanması 

 

  Fərdi indekslər eyni obyektə aid olan iki göstəricinin 

müqayisəsinin nəticəsidir, məsələn, məhsulun qiymətlərinin, onun satış 

həcminin müqayisəsi və s. Müəssisə və sahələrin fəaliyyətinin iqtisadi-

statistik təhlilində, keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərindən geniş 

istifadə olunur. Fərdi indeks yalnız bir hadisənin iki və daha çox dövr 

ərzində dəyişməsini təyin etdikdə hesablanır. 

 Tədqiq olunan sosial-iqtisadi hadisələrin və proseslərin xa-

rakterindən asılı olaraq: məhsulun fiziki həcm, maya dəyəri, qiymət, 

əmək məhsuldarlığı və s. indekslər hesablanır. 
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 Hadisənin səviyyəsi ilə müqayisə edilən dövr əsas dövr, səviyyəsi 

əsas dövrlə müqayisə edilən dövr isə hesabat dövrü adlanır. Əsas dövr 

sətiraltı “0”-la, hesabat dövrü isə sətiraltı “1”-lə işarə olunur. 2022-ci 

ildə birinci rübün məlumatı ilə 2021-ci ilin birinci rübünün məlumatı ilə 

müqayisə edilərsə, 2021-ci ilin birinci rübünün məlumatı əsas (baza) 

dövr, 2022-ci ilin birinci rübünün məlumatı isə hesabat (cari) dövrü 

olacaqdır. 

Fərdi indekslərin hesablanmsında  müqaisə olunan vahidlərin 

yekcinsliyi təmin olunmalıdır. Müəssisələrin və istehsal sahələrinin 

statistik və iqtisadi təhlilində keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinin 

fərdi göstəriciləri geniş şəkildə istifadə olunur.   

Qiymət indeksi hesabat (cari)  dövründə hər bir məhsul növünün 

qiymət səviyyəsinin əsas (baza) dövr ilə müqayisədə nisbi dəyişməsini 

xarakterizə edən keyfiyyət göstəricisidir. 

Məhsul vahidinin qiymətini “P” ilə işarə etsək, o zaman fərdi 

qiymət indeksinin düsturunu cəbri şəkildə aşağıdakı kimi yazmaq olar: 

                                             

p

p
i p

0

1  . 

 

 Burada, p -əsas (baza) dövrdə, p-hesabat (cari) dövründə 

məhsul vahidinin qiymətidir, i p
- fərdi qiymət indeksidir. 

 Fərdi qiymət indeksinin hesablanmsını misalla izah edək. 

Misal.1. Dövlət Statistika Komitəsinin 2019-2020-cu illərdə 

istehlak məhsullarının orta illik qiymətləri haqqında məlumatına əsasən 

fərdi qiymət indekslərininin hesablamasını izah edək (cədvəl 1). 

 

 

Cədvəl 1 

Məhsul  2019-cü il  2020-cü il 
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növləri Ölçü 

vahidi 

baza, p hesabat, p 

orta illik qiymət 

manat 

orta illik qiymət 

manat 

Uzun düyü  kq 3,66 3,53 

Yumuru düyü kq 1,97 2,09 

Bugda  unu kq 1,11 1,09 
 

 Mənbə:https://www.stat.gov.az/source/trade/ 
 

Fərdi qiymət indeksləri  cədvəl.2-dəki kimi hesablanır. 

                                                                                                                                                           

Cədvəl.2 

Məhsul 

növləri 

Fərdi qiymət indeksləri 

p

p
i p

0

1
 

Uzun düyü  3,53: 3,66=0,96 

Yumuru düyü 2,09: 1,97=1,06 

Bugda  unu 1,09: 1,11=0,98 
 

Cədvəl.2-dəki hesablamadan göründüyü kimi məhsul növləri  

üzrə baza dövrünə nisbətən hesabat dövründə uzun düyünün qiyməti 4 

faiz (96-100) azalmış, yumuru düyünün qiyməti 6 faiz (106-100) 

artmış bugda  ununun qiyməti isə 2 faiz (98-100) azalmışdır. 

Məhsulun fiziki həcm indeksi ayrı-ayrı məhsul növlərinin satışının 

və istehsalının həcminin müqayisənin aparıldığı əsas (baza) dövrə 

nisbətən hesabat (cari) dövründə neçə dəfə dəyişdiyini xarakterizə 

edən kəmiyyət göstəricisidir. Məhsulun fiziki həcmi “q” hərfilə işarə 

olunur və fərdi fiziki həcm indeksi cəbri ifadədə aşağıdakı düstur 

şəklində yazılır. 

                                              

q

q
iq

0

1
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   Burada, iq
 fərdi fiziki həcm indeksi, q

0

-əsas (baza)  dövrdə, q
1

-

hesabat (cari)  dövründə satılmış və ya istehsal edilmiş məhsulun fiziki 

həcmini göstərir. 

Fərdi fiziki həcm indeksinin hesablanmsını misalla izah edək. 

Misal.2. 2020-2021-ci illərdə kommersiya banklarından birinin 

ümumi kreditlərinin dəyişməsi haqqında məlumatlara əsasən fərdi fizi-

ki həcm indekslərininin hesablamasını izah edək (rəqəmlər şərtidir) ( 

cədvəl 3): 

                                                                                            Cədvəl.3 

Kredit növləri  2020  Baza, q 2021 Hesabat, q 

 Borcların orta illik 

həcmi, mln.man 

Borcların orta illik həcmi, 

mln.man 

Qısa müddətli 700 735 

Uzun müddətli 175 310 

 Tələb olunur: 

Fərdi fiziki həcm indeksini hesablayın. 

Fərdi fiziki həcm indeksləri  cədvəl.4-dəki kimi hesablanır. 

                                                                                                                                

Cədvəl.4 

Kredit növləri Fiziki həcm indeksləri 

q

q
iq

0

1
 

Qısa müddətli 735:700=1,05 

Uzun müddətli 310:175=1,77 

Cədvəl.4-dəki hesablamadan göründüyü kimi kommersiya 

bankında baza dövrünə (2020)  nisbətən hesabat dövründə (2021-ci 

ildə) qısa müddətli borcların orta illik həcmi 5 faiz (105-100) , uzun 

müddətli borcların orta illik həcmi isə 77 faiz (177-100) artmışdır. 

Keyfiyyət göstəriciləri indekslərindən biri məhsulun maya 

dəyərinin indeksidir. Məhsulun maya dəyəri “Z” ilə işarə edilir. 
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Məhsulun fərdi maya dəyəri indeksinin düsturunu aşağıdakı kimi 

yazmaq olar: 

z
z

iz

0

1  

Burada, iz
-məhsulun fərdi maya dəyəri indeksidir. z0

-əsas dövrdə, 

z1
-hesabat dövründə məhsul vahidinin maya dəyəridir.  

Məhsulun fərdi maya dəyəri indeksinin hesablanmsını misalla izah 

edək. 

Misal.3. Müxtəlif növ məhsul buraxılışı haqqında məlumatlara 

əsasən fərdi maya dəyəri indekslərininin hesablamasını izah edək ( rə-

qəmlər şərtidir) ( cədvəl 5)  :                                                                                   

                                                                                                                            

Cədvəl.5 

Məhsul 

növləri 

 

Ölçü  

vahidi 

Baza, z Hesabat, z 

Maya dəyəri, 

manat 

Maya dəyəri,manat 

A  kq 7,5 7,8 

B l 2,0 3,6 

C cüt 30 35 

Tələb olunur: 

Fərdi maya dəyəri indeksini hesablayın. 

Fərdi maya dəyəri indeksləri  cədvəl.6-dakı kimi hesablanır. 

Cədvəl.6 

Məhsul 

növləri 

Fərdi maya dəyəri indeksləri 

z
z

iz

0

1
 

A  7,8: 7,5=1,04 

B 3,6: 2,0=1,8 

C 35: 30=1,17 
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Əgər tədqiq olunan hadisə haqqında kəmiyyətlə ifadə olunan 

məlumatlar bir neçə il və ya bir neçə dövr üzrə verilirsə, onda 

zəncirvari(silsiləvi)  və əsas (baza) indekslərini (məhsul, qiyməti, maya 

dəyəri və s.) hesablamaq olar. 

 Zənсirvari (silsiləvi) həсm indeksini beş dövr üzrə verilmiş məlu-

matlara əsasən belə hesablamaq olar: 

3

4

2

3

1

2

0

1 ;;;
q

q
i

q

q
i

q

q
i

q

q
i qqqq  . 

 Həmin dövrlər üzrə əsas (baza) indeksləri: 

        .;;;

0

4

0

3

0

2

0

1

q

q
i

q

q
i

q

q
i

q

q
i qqqq     olur. 

 Zənсirvari (silsiləvi)  indekslərlə əsas (baza)  indeksləri arasındakı 

qarşılıqlı əlaqə mövcuddur və aşağıdakı kimi ifadə olunur: 
 

0

4

3

4

2

3

1

2

0

1

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q
 . 

Misal.4. Dövlət Statistika Komitəsinin Azərbaycan Respubli-ka-

sında 2013-2018-ci tikinti-quraşdirma işlərinə sərf edilmiş investisi-

yaların həcmi haqqında məlumatlara əsasən fərdi həcm indekslərinin 

əsas (baza) və zənсirvari (silsiləvi) qaydada hesablanmasını izah edək 

(cədvəl.7). 

Silsiləli fərdi həcm indekslərini bir – birinə vurduqda 2018-ci ilin 

əsas fərdi həcm indeksini alırıq (cədvəl.7). Nümunəmizdə silsiləvi fərdi 

həcm indeksindən əsas həcm indeksinə keçid aşağıdakı kimi yazıla 

bilər:  

0

5

4

5

3

4

2

3

1

2

0

1                     
q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q
   və ya  

2013

2018

2017

2018

2016

2017

2015

2016

2014

2015

2013

2014                     
q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q
   Nümunəmizə görə, 

bərabərliyin sol tərəfində ixtisar aparararaq : 
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991,0
4,11837485

4,11737621
  

  
1,12447039

4,11737621
    

9,11531951

1,12447039
    

9,11722891

9,11531951
    

3,13287645

9,11722891
    

4,11837485

3,13287645




 

alırıq. 

                                                                                        

Cədvəl .7 

İllər Min manat Silsiləvi qaydada 

fərdi fiziki həcm 

indekslərinin 

hesablanması 

Əsas qaydada fərdi 

fiziki həcm indeksləri-

nin hesablanması 

2013-cü ilə görə   

2013 11 837 485,4                 -               - 

2014 13 287 645,3 

13 287 645,3: 11 837 

485,4=1,1225 

13 287 645,3: 11 837 

485,4=1,1225 

2015 11 722 891,9 

11 722 891,9: 13 287 

45,3=0,882 

11 722 891,9: 11 837 

485,4=0,99 

2016 11 531 951,9 

11 531 951,9: 11 722 

891,9=0,9837 

11 531 951,9: 11 837 

485,4=0,974 

2017 12 447 039,1 

12 447 039,1: 11 531 

951,9=1,0793 

12 447 039,1: 11 837 

485,4=1,051 

2018 11 737 621,4 

11 737 621,4: 12 447 

039,1=0,943 

11 737 621,4: 11 837 

485,4=0,991 
 

Mənbə:www.stat.gov.az/source/construction/ 

 

Və ya cədvəl.7-nin 3-cü sütunundakı  bütün sətirin qiymətlərini 

bir-birinə vurduqda: 

991,0943,00793,19837,0882,01225,1  . 

4-cü sütununun sonuncu sətirində 2018-ci ilin əsas fərdi həcm 

indeksini (0,991) almış oluruq. 
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 Belə bir keçid, yəni  silsiləvi indeks sistemindən əsas indeks 

sisteminə və əksinə keçid mümkündür. Bu cür keçid sabit çəkilərlə 

ümumi indekslər sistemində də mümkündür. 

3.Ümumi (aqreqat) indekslərinin hesablanması 
 

Ümumi (birləşmiş) indeks məcmunun bir neçə elementinin 

səviyyələrinin nisbətini xarakterizə edir (məsələn, müxtəlif təbii-maddi 

formaya malik bir neçə növ məhsulun buraxılış həcminin dəyişməsi, bir 

neçə növ məhsulun istehsalı və ya əmək məhsuldarlığının səviyyəsinin 

dəyişməsi və.s). Ümumi indekslər mürəkkəb sosial-iqtisadi hadisələrin 

nisbətini ifadə edir və iki hissədən ibarətdir: indeksləşdirilmiş kəmiyyət 

və çəki. 

Dəyişməsi indeksi xarakterizə edən göstərici indeksdirilmiş 

kəmiyyət adlanır.İndeksləşdirilmiş göstəricilərin iki növü ola bilər:  

Onlardan bəziləri müəyyən bir hadisənin ümumi həcmini  ölçür və 

şərti olaraq həcm, ekstensiv adlanır (müəyyən bir növ məhsulun fiziki 

həcmi, işçilərin sayı, istehsala ümumi əmək xərcləri, istehsalın ümumi 

dəyəri və s.). Bu göstəricilər bilavasitə hesablama və ya cəmləmə 

nəticəsində alınır. 

Digər göstəricilər hadisənin və prosesin səviyyəsini məcmunun bu 

və ya digər vahidi baxımından ölçür və şərti olaraq keyfiyyət, intensiv 

adlanır: məhsul vahidinə düşən əmək sərfi, məhsul vahidinin maya 

dəyəri. və s. 

Onlar hadisə və ya prosesin intensivliyini, effektivliyini ölçür və 

bir qayda olaraq, orta, ya da nisbi kəmiyyətlərdir. 

Sosial-iqtisadi hadisələrin statistik tədqiqində  bir çox hallarda 

məcmunun müxtəlif elementlərini (milli gəlir, məhsul istehsalına 

çəkilən xərclər, işçilərin orta aylıq əmək haqqı və s.) müqayisə etmək 

lazım gəlir. Bilavasitə bir-birilə müqayisə oluna bilməyən mürəkkəb 
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məzmunlu hadisələri tədqiq etmək məqsədilə aqreqat indekslərindən, 

orta çəkili indekslərdən istifadə edirlər. 

 Aqreqat indekslərinin əsas formaları aşağıdakılardır: 

  

1.Fiziki həсm indeksi: 





00

01

pq

pq
İq

. 

 

 Bu formula ilə məhsul həcminin cari dövrdə baza dövrünə 

nisbətən dəyişməsinin mütləq həcmi surətlə məxrəc arasındakı fərq 

kimi hesablanır: 

 p pq q p q p  1 0 0 0 . 

 

Misal.5.  Müxtəlif növ məhsul buraxılışı haqqında məlumatlara əsasən 

fiziki həcm aqreqat indeksinin hesablamasını izah edək ( rəqəmlər 

şərtidir) ( cədvəl 8)  :                                                                                              

                                                                                                            Cədvəl.8 

Məh-

sul 

Növ-

ləri 

 

Öl-

çü  

vahi

di 

Məhsul 

isteh- 

sal 

edilmişdir,  

min  

Məhsul 

isteh- 

sal 

edilmişdir,  

min  

Məhsulun 

vahidinin 

qiyməti,  

man. 

Məhsulun vahi-

dinin qiyməti,  

man. 

2020 2021 2020 2021 

Baza(əsas), 

q  

Cari 

(hesabat), q  

Baza(əsas),  

p  

Cari (hesabat),  p  

A  kq 750 780 5 6 

B l 200 360 2 3 

C cüt 300 350 6 7 

 

Tələb olunur:  

Həlli, 
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Fiziki həcm aqreqat indeksini hesablayın: 

 13,1
5950

6720

630022005750

635023605780

00

01










pq

pq
İq

 və ya 113% 

 Nümunəmizə görə mütləq həcm (artım)  bərabərdir: 

 770595067200001   pqpqpqq
 

Nümunəmizə görə, 2020 –ci (əsas) ilə nisbətən nisbətən 2021-

ci (hesabat) ildə əmtəə dövriyyəsinin həcmi orta hesabla (113%-

100%)13 faiz artmışdır.  
 

 2.Qiymət indeksləri: 

     




10

11

qp

qp
İ p

    (Paaşenin formulası); 

           




00

01

qp

qp
İ p

   (Laspeyresin formulası). 

 

burada q – cari və baza dövrlərində eyni səviyyədə götürülmüş həcm 

(say) üzrə çəkilərdir. 

 Qiymət indekslərinin surətilə məxrəci arasındakı fərqin müxtəlif 

əhəmiyyətləri vardır. Belə ki, Paaşenin formulasına görə bu fərq, 

qiymətlərin dəyişməsinə görə əhalinin xərclərinin qənaətini (israfılığını) 

əks etdirir. 

 Laspeyres formulasına görə isə hesabat və baza dövrlərində 

məhsul satışının eyni həcmdə olduğu hallarda, mal dövriyyəsinin şərti 

mütləq artımı əks olunur. 

Misal.6. Cədvəl.8-in məlumatlara əsasən Paaşe və Laspeyres 

formulaları ilə aqreqat qiymət indekslərinin hesablamasını izah edək ( 

rəqəmlər şərtidir) . 

 Həlli, 

Cədvəl.8-in məlumatlara əsasən (Paaşenin formulası) ilə aqreqat 

qiymət indeks bərabər olar: 
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208,1
6720

8120

350636027805

350736037806

10

11










qp

qp
İ p

 

və ya 120,8% 

Paaşenin formulası  ilə hesablamamıza görə 2020 –ci ilə nisbətən 

2021-ci ildə  qiymət orta hesabla (120,8%-100%) 20,8 faiz artmışdır.  

Cədvəl.8-in məlumatlara əsasən (Laspeyresin formulası) ilə aq-

reqat qiymət indeks bərabər olar: 
 

21,1
5950

7200

750520023006

300720037506

00

01










qp

qp
İ p

 və ya 121%. 

 

Laspeyresin formulası  ilə hesablamamıza görə 2020 –ci ilə 

nisbətən 2021-ci ildə  qiymət orta hesabla (121%-100%) 21 faiz 

artmışdır.  

3. Mal dövriyyəsi indeksi: 

                                   




00

11

pq

qp
İ pq

, 

bu indeksdən istifadə etməklə, baza dövrünün çəkiləri ilə (qiymətlərlə) 

hesablama aparılır. 

 Misal.7. Cədvəl.8-in məlumatlara əsasən mal dövriyyəsi 

indeksinin hesablamasını izah edək ( rəqəmlər şərtidir). 

Həlli, 

Cədvəl.8-in məlumatlara əsasən mal dövriyyəsi indeksi bərabər olar: 

38,1
5950

8210

300620027505

350736037806

00

11










pq

qp
İ pq

 

 

Mal dövriyyəsi indeksinin sürəti ilə məxrəci arasındakı fərq 
 

 pq q p q p  1 1 0 0  

Nümunəmizə görə mal dövriyyəsi mütləq artımı  bərabərdir: 
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2260595082100011   pqpqpq
 

iki amilin təsiri nəticəsidir. Məhsulun qiyməti və onun həcminin 

(kəmiyyətinin) birlikdəki təsiri nəticəsində mal dövriyyəsinin dəyiş-

məsinin mütləq həcmi müəyyən edilir. 

4.Məhsulun maya dəyəri indeksi: 

Məhsulun maya dəyərinin aqreqat indeksinin düsturu aşağıdakı 

kimi yazılır: 

                                   10

11

qz

qz
J z






 

Paaşe formulası üzrə: 




10

11

qz

qz
İ z

  

Laspeyrasın formulası üzrə: 
 

 




00

01

qz

qz
İ z

. 

 

Misal.8. Cədvəl.9-un məlumatlara əsasən Paaşe və Laspeyres 

formulaları ilə aqreqat maya dəyəri indekslərinin hesablamasını izah 

edək ( rəqəmlər şərtidir) . 

Cədvəl.9 

Məhsul 

növü 

Satılmışdır,  

min man. 

Məhsul vahidinin maya 

dəyəri, min man. 

 Baza dövrü Hesabat 

dövrü 

Baza dövrü Hesabat 

dövrü 

A 5600 4400 7,4 8,6 

B 11800 11200 3,4 4,0 

Paaşe formulası üzrə maya dəyəri: 
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 1.117
70640

82640

001213.4+44007.4

001214.0+00448.6

10

11










qz

qz
İ z

 və ya111,7% 

Paaşenin formulası  ilə hesablamamıza görə baza dövrünə 

nisbətən hesabat dövründə maya dəyəri orta hesabla (111,7%-100%) 

11,7 faiz artmışdır.  

 Laspeyrasın formulası üzrə: 
 

 1.169
81560

95360

001813.4+00657.4

001814.0+00658.6

00

01










qz

qz
İ z

. və ya116,9% 

Laspeyresin formulası  ilə hesablamamıza görə baza dövrünə 

nisbətən hesabat dövründə maya dəyəri orta hesabla (116,9%-100%) 

16,9 faiz artmışdır.  

 

4. Fərdi indekslərə əsasən orta indekslərin hesablanması 
 

Fərdi və aqreqat indekslərin hesablanması metodologiyasından 

asılı olaraq hesabi orta və orta harmonik indekslər fərqləndirilir. Başqa 

sözlə, fərdi indeks əsasında qurulan ümumi indeks hesabi orta və ya 

harmonik indeks formasını alır, yəni hesabi orta və orta harmonik 

indeksə çevrilə bilər. 

Fərdi (qrup) indekslərin orta göstəricisi kimi ümumi indeksin 

qurulması ideyası olduqca başa düşüləndir: hər şeydən əvvəl, ümumi 

indeks indeksləşdirilmiş göstəricinin orta dəyişməsini xarakterizə edən 

ümumi bir ölçüdür, onun dəyəri olmalıdır və əlbəttə ki ayrı-ayrı 

indekslərin qiymətlərindən asılıdır. Orta göstərici şəklində aqreqat 

indeksin qurulmasının düzgünlüyünün meyarı onun məcmu indekslə 

eyniliyidir.Tədqiq olunan dövrlər ərzində məhsulun həcmi və ya qiy-

məti üzrə faktiki məlumatlar verilmədikdə, aqreqat indekslərini 

hesablamaq üçün həmin göstəricilərin fərdi indekslərindən müvafiq 
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dövr üçün istifadə edilir. Bu qayda ilə aqreqat indeksi orta hesabi 

indeksə çevrilmiş olur. Məsələn:  

Fiziki həcm indeksinin aqreqat düsturundan  orta indekslərinə 

keçmək üçün, fərdi həcm indeksi düsturundan  
1q – in qiymətini 

müəyyən edib 01 qiq q  aqreqat fiziki həcm indeksində yerinə yazsaq, 

hesabi orta fiziki həcm indeksini alarıq: 








00

00

00

01

qp

pqi
İ

qp

pq
İ

q

qq
. 

 

 2.Qiymət indeksini: 

Eyni qaydada fərdi  qiymət indeksi düsturundan p– in qiymətini 

müəyyən edib, 01 qip p  hesabi orta qiymət indeksini alarıq: 
 








10

10

10

11

qp

qpi
İ

qp

qp
İ

p

pp
. 

 

 Paaşenin orta harmonik indeksini: 
 








10

11

10

11

)1( qpi

qp
İ

qp

qp
İ

p

pp
. 

 

 Laspeyresin orta hesabi  qiymət indeksi belə olur: 
 








00

00

00

01

qp

qpi
İ

qp

qp
İ

p

pp
. 

 

 Qiymət indeksi ilə fiziki həcm indeksi arasında aşağıdakı əlaqə 

vardır: 

qppq İİİ  . 
 

  

5.Dəyişən tərkibli, sabit tərkibli və quruluş indekslərinin 

hesablanması 
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İqtisadi hadisələrin dinamikasını öyrənərkən bir sıra ardıcıl dövrlər 

üçün indekslər qurulur və hesablanır. Onlar bir sıra əsas (baza) və ya 

zəncirvari (silsiləvi) indekslərini təşkil edirlər. Əsas (baza)  indekslər 

seriyasında hər bir indeksdə indeksləşdirilmiş göstərici eyni dövrün 

səviyyəsi ilə, zəncirvari indekslər sırasında isə indeksləşdirilmiş 

göstərici əvvəlki dövrün səviyyəsi ilə müqayisə edilir. Bir sıra 

indekslər qurulursa, onda çəkilər sıranın bütün indeksləri üçün ya 

sabit, ya da dəyişən ola bilər. 

Dəyişən tərkibli (əmək haqqı üzrə) indeks aşağıdakı formula ilə 

təyin edilir: 








0

00

1

11

0

1
/ :

f

fx

f

fx

x

x
İ td

. 

 

 Bu indeks yalnız indeksləşən (əmək haqqının) göstəricinin dəyiş-

məsini deyil, həmçinin məcmunun quruluşunun (çəkilərin) dəyişməsini 

də əks etdirir. 

 Daimi (sabit) tərkibli indeks aşağıdakı formula ilə hesablanır: 
 








1

10

1

11

. :
f

fx

f

fx
İ tdaim

. 

 

 Bu indeks vasitəsilə yalnız indeksləşən kəmiyyətin dəyişməsi və 

bütün məcmuda tədqiq olunan göstəricinin (x) orta həcmi müəyyənləş-

dirilir. 

 Quruluş dəyişikliyi indeksi, tədqiq edilən hadisənin quruluşunun 

dəyişməsinin, həmin hadisənin orta səviyyəsinin dinamikasına təsirini 

xarakterizə edir. Quruluş indeksi aşağıdakı formula ilə hesablanır: 








0

00

1

10
:

f

fx

f

fx
İquruluş

. 

 

 Qeyd edilən indekslər arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur və belə 

təyin edilir: 

  Idəyişən tərkibli = Isabit tərkibli  Iquruluş dəyişikliyi ; 
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  Iquruluş dəyişikliyi = Idəyişən tərkibli : Isabit dəyişikliyi; 
 

 x
x f

f

x f

f
 






1 1

1

0 1

1

. 

 Qiymətin məhsulun maya dəyəri, fond verimi və əmək məh-

suldarlığının orta səviyyəsinin dəyişməsini təyin etmək üçün indekslər 

sistemi eyni qaydada qurulur.  

 Misal 9. İki tikinti firması üzrə aşağıdakı məlumatlar verilir  

( cədvəl.10): 

                                                                                   Cədvəl.10 

Ti- 

kinti 

fir- 

Orta aylıq  

əmək haqqı,  

man. 

 

İşlənilmişdir 

Əmək 

haqqı in 

deksləri Min adam gün Yekuna görə %-lə 

ma- 

ları 

Avqust 

x 

Sentyabr 

x 

Avqust 

T 

Sentyabr 

T 

Avqust 

T 

Sentyabr 

T 
0

1

X

X
İ   

1 920 940 36 31 32 25 1,022 

2 952 1016 70 93 68 75 1,067 

Cəmi  - - 106 124 100 100 - 
 

  Tələb olunur: 

       1.Hər ay üçün orta aylıq əmək haqqını; 

 2.Orta əmək haqqının dəyişən tərkibli indeksini; 

 3.İşlənilmiş vaxtdan asılı olaraq hər ay üçün orta əmək haqqını; 

 4.Sabit tərkibli əmək haqqı indeksini; 

 5.İşlənilmiş vaxtın xüsusi çəkisi indeksinin (quruluş indeksini) 

hesablayın. 

 Həlli: 

Hər ay üçün orta aylıq əmək haqqı; 

 979
124

123628

93+31

931016+31409

1

11

1 






T

Tx
x  man.; 
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      .13419
106

99760

106

70952+36209

0

00

0 






T

Tx
x   man. 

Orta əmək haqqının dəyişən tərkibli indeksi; 

06.1
13.941

997

0

1
. 

x

x
İ td  və ya 106 %. 

İşlənilmiş vaxtdan asılı olaraq hər ay üçün orta əmək haqqı; 

979
124

93101631940

1

11

1 






T

Tx
x  man. 

 
+

+

T

Tx
x 944

124

117056

9331

9395231920

1

10

0 




  man. 

Sabit tərkibli əmək haqqı indeksi; 

056,1
944

997

0

1
. 

x

x
İ tsabit

və ya 105.6%. 

İşlənilmiş vaxtın xüsusi çəkisi indeksinin (quruluş indeksi). 

  İquruluş d = İdəyişən t :  İsabit t =1,06:1,056=1,004 

 

 Beləliklə, orta əmək haqqının ümumi artımı 6 %-dir; bu artımın 

5,6%-i – firmadaxili amillərin təsiri; 0,4 %-i isə quruluş dəyişik-

liklərinə görə olmuşdur. Ay ərzində əmək haqqının mütləq artımı: 

x x x  1 0 997941.1355.87  manat olmuşdur. 

 Misal 10. İki müəssədə məhsul istehsalı və vaxt sərfi haqqında 

aşağıdakı məlumatlar verilir( cədvəl.11): 

 

Məhsul 

növü 

1-ci rübə nisbətən  

2-ci rübdə məhsulun 

fiziki həcm indeksi 

1-cü rübdə məhsul istehsalına sərf 

edilən ümumi vaxt məsrəfi, min 

adam saat 

A 1,02 300 

B 0,85 200 

 Təyin edin: 

 1.İki məhsul növü üzrə məhsul büraxılışı neçə faiz dəyişmişdir? 



 

270 

 2.Məhsulun istehsalına II rübdə ümumi əmək məsrəfi 6% 

azalmışdırsa, məhsulun əmək tutumu necə dəyişmişdir? 

 3.Əmək tutumunun məsrəfinin orta hesabla azalmasına görə iş 

vaxtına  qənaəti hesablayın. 

 Həlli: 

İki məhsul növü üzrə məhsul büraxılışı ; 

  529.0=
500

476
=

002+003

20085.0+30002.1
===

00

00

00

01 







tq

tiqq

tq

tq
İq

  

(orta hesabla məhsul buraxılışı 4,8% azalmışdır); 

Məhsulun istehsalına II rübdə ümumi əmək məsrəfi 6% 

azalmışdırsa;  

 i i itq t q  , buradan  0.987
0,952

0.94


q

tq

t
i

i
i   

     (əmək tutumu orta hesabla 1,3% azalmışdır); 

 tq
t

tqt q t q i t q iqq t      1 1 0 1 0 0 0 0  

Əmək tutumunun məsrəfinin orta hesabla azalmasına görə  

  6218.67199.957640050.94   min adam/saat  

iş vaxtına qənaət edilmişdir.. 

 

 Misal 11.Aşağıdakı məlumatlar verilmişdir ( cədvəl.12): 

                                                                                       Cədvəl.12 

Məhsul 

növləri 

Qiymət indeksləri Hesabat dövründə mal 

dövriyəsi, mln.man. 

Uzun düyü  0,96 400 

Yumuru düyü 1,06 600 

Bugda  unu 0,98 900 

 

 Təyin etməli: 

 1. Hesabat dövründə bütün məhsullar üzrə qiymətin orta 

səviyyəsinin dəyişməsini; 

 2.Əhalinin məsrəflərinin artmasını (azalmasını). 
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 Həlli: 

1.Hesabat dövründə bütün məhsullar üzrə qiymətin orta səviyyəsinin 

dəyişməsi; 

 
999,0

296225

296058

98.0

900

06,1

600

96,0

400

900600400

)1( 11

11










qpi

qp
i

p

p

 

(qiymətlər 0,1% aşağı düşmüşdür). 

 2. Qiymətlərin aşağı düşməsi hesabına əhalinin qənaəti 167 

mln.man. (296225-296058) olmuşdur. 
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FƏSİL XI. ÖLKƏ İQTİSADİYYATININ 

TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ SOSİAL-İQTİSADİ STATİSTİKA 

GÖSTƏRİCİLƏRİNİN ROLU 
 

1. Sosial-iqtisadi statistika anlayışı, predmeti və metodu 
 

Sosial-iqtisadi statistika iqtisadiyyatda və sosial sahədə kütləvi 

hadisələrin və proseslərin kəmiyyət xüsusiyyətlərini öyrənən bir elm 

sahəsidir. Sosial-iqtisadi statistika cəmiyyətdə baş verən müxtəlif iqtisadi 

və sosial proseslərin sistematik kəmiyyət təsvirini təmin edir. Bu elm 

sahəsinə sosial-demoqrafik statistika, əhalinin həyat səviyyəsi statistikası, 

əmək və məşğulluq statistikası, qiymət statistikası, investisiya statistikası, 

milli sərvət statistikası, müxtəlif sənaye sahələrinin (nəqliyyat, tikinti, əhali, 

kənd təsərrüfatı və s.) statistikası kimi bölmələr daxildir. 

Sosial-iqtisadi statistikada aşağıdakı göstəricilər istifadə olunur: 

• qiymət dinamikasının göstəriciləri; 

• istehsal olunan məhsulların həcmi və maya dəyərinin göstəriciləri; 

• əhalinin sayı və tərkibinin göstəriciləri; 

• əhalinin həyat səviyyəsinin göstəriciləri; 

• əhalinin gəlir və xərclərinin göstəriciləri; 

• əmək, maddi və maliyyə resurslarının göstəriciləri; 

• məhsuldarlıq və əmək haqqı göstəriciləri; 

• əsas və dövriyyə kapitalının mövcudluğu göstəriciləri; 

• makroiqtisadi göstəricilər. 

Yuxarıda göstərilən göstəricilər statistikanın ümumi nəzəriyyə-

sinin üsul, prinsip və metodlarından istifadə etməklə müxtəlif üsul-

larla hesablanır. Statistik metodologiyada mühüm şərt  cəmiyyətdə 

baş verən sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin zaman və məkanda və 

beynəlxalq miqyasda müqayisəliliyini təmin etməkdir. 

Beləliklə, sosial-iqtisadi statistikanın predmetini konkret məkan 

və zaman şəraitində sosial-iqtisadi göstəricilərin öyrənilməsi, onların 

dinamikasının və ən mühüm əlaqələrinin təhlili təşkil edir. 
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Sosial-iqtisadi statistikanın əsas vəzifələri: 

• sosial-iqtisadi siyasətin və dövlət proqramlarının formalaş-

dırılması sahəsində dövlət orqanlarının müvafiq qərarlar qəbul etməsi 

üçün zəruri olan məlumatların verilməsi; 

• dövlətin və əhali qruplarının iqtisadiyyatının və sosial sferasının 

vəziyyəti haqqında bütün maraqlı şəxsləri və qurumları məlumat-

landırmaq; 

• elmi-tədqiqat müəssisələrinə, ictimai-siyasi təşkilatlara ölkənin 

sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına dair məlumatların verilməsi. 

Sosial-iqtisadi statistikanın sadalanan vəzifələri ölkənin sosial-

iqtisadi inkişaf proqramının icrası ilə sıx qarşılıqlı əlaqədədir. Müasir 

sosial-iqtisadi statistikada istehsal gücündən istifadə səviyyəsinin 

artması və ya azalmasından asılı olaraq ümumi daxili məhsulun 

(ÜDM) istehsal həcmindəki dəyişiklikləri əks etdirən iqtisadi 

vəziyyətin göstəricilərinə böyük əhəmiyyət verilir və nəticədə isteh-

lakçı tələbindəki dəyişikliklər müəyyənləşdirilir. İqtisadi artım göstə-

riciləri istehsal gücünün artırılması, investisiyaların cəlb edilməsi, 

əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi nəticəsində ÜDM istehsalının 

həcminin dəyişməsini göstərir.  

Qeyd olunanlarla yanaşı, sosial-iqtisadi statistikanın mühüm 

vəzifəsi dövlət büdcəsinin təhlili, onun strukturunun, dinamikasının, 

formalaşma mənbələrinin və xərclənmə istiqamətlərinin öyrənilməsin-

dən ibarətdir. Bu baxımdan fiskal və büdcə siyasətinin effektivliyini 

qiymətləndirmək üçün müxtəlif mütləq və nisbi göstəricilərdən, o 

cümlədən dövlət büdcəsi kəsirinin ÜDM-yə nisbətindən istifadə 

olunur. Digər eyni dərəcədə vacib vəzifə əmanət dərəcəsinə təsir 

edən amilləri öyrənməkdir. Belə amillər bank faiz dərəcəsinin ölçüsü, 

sərəncamda olan gəlirin miqdarı, əmanətlərin gəlirliliyi və s.ola bilər. 

Hazırda Azərbaycanda xarici iqtisadi əlaqələr aktiv şəkildə 

inkişaf edir, belə ki, xarici ticarətdə etibarlı statistik məlumatlara, val-
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yuta məzənnələrinin statistik monitorinqinə, valyuta məzənnələrinin 

dinamikasına təsir edən amillərin təhlilinə maraq artır. 

Sosial-iqtisadi statistikanın növbəti vacib vəzifəsi pul və fond 

bazarlarının fəaliyyətinin təhlili və onların müxtəlif makroiqtisadi 

göstəricilərin inkişafına təsiridir. Bununla əlaqədar olaraq, statistika 

orqanları sosial-iqtisadi hadisələr arasındakı əlaqəni hərtərəfli və tam 

xarakterizə edən bir-biri ilə əlaqəli statistik göstəricilər sisteminə 

əsaslanaraq, siyasətin işlənib hazırlanması və idarəetmə qərarla-rının 

qəbulu üçün bütün zəruri məlumatları toplamlı, yekunlaşdırmalı, 

qruplaşdırmalı və sonra təhlil etməlidirlər. Ölkənin əmək, maddi və 

maliyyə ehtiyatlarının öyrənilməsi sosial-iqtisadi statistikanın digər 

mühüm vəzifəsidir ki, bu da aktiv və passiv balansını tərtib etməklə 

milli hesablar sistemindən istifadə etməklə həll edilir. 

Ətraf mühitin vəziyyətinə nəzarət və monitorinq həm də 

statistika orqanlarının üzərinə düşür ki, onlar təbii sərvətlərin 

tükənməsinə nəzarət etməli, təbii sərvətlərin vəziyyəti və onların 

istehlak şəraiti haqqında lazımi məlumatları təqdim etməlidirlər. 

Statistik məlumat sisteminə aşağıdakı kimi iqtisadi hadisələrin və 

proseslərin məlumatı, təsviri və təhlili daxildir: 

• ölkənin iqtisadi resurslarının strukturu və inkişafı; 

• əhalinin sayı, inkişafının ən mühüm göstəriciləri; 

• iqtisadi prosesin nəticələri, iqtisadi artım templəri; 

• gəlir bölgüsü; 

• inflyasiyaya təsir edən amillər; 

• məşğulluq və işsizlik və onlara təsir edən amillər; 

• əhalinin həyat səviyyəsinin, əmtəə və xidmətlərin istehlakının 

dinamikası; gəlir və əmanət; 

• investisiya prosesi, maliyyələşdirmə mənbələrinin səmərəliliyi; 

• maliyyə sisteminin fəaliyyəti: maliyyə əməliyyatları, dövlət 

büdcəsi, maliyyə borcu, fond bazarı; ətraf mühitin vəziyyəti. 
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Cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatının öyrənilməsində statistik 

metodologiyadan danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, o, tədqiq olu-

nan prosesləri, hadisələri, iqtisadi və sosial mühitin mexanizmlərini 

əks etdirən elmi əsaslarla işlənmiş anlayış və kateqoriyalara əsaslan-

malıdır. Belə elmi təşkil olunmuş təhlilin özəyini statistikanın ümumi 

nəzəriyyəsinin metodları ilə yanaşı, balans metodu təşkil edir. 

 
2. İqtisadi statistikanın göstəricilər sistemi və təşkili 
 

Müəyyən növ iqtisadi hadisələri və bütövlükdə bütün 

iqtisadiyyatı öyrənmək üçün statistik üsul və vasitələrdən istifadə 

edərək müəyyən rəqəmlər əsasında statistik məlumatlar əldə olunur. 

Statistikada istifadə olunan rəqəmlər mücərrəd olmadığından, yəni 

statistik məlumatları statistik göstəricilər kimi səciyyələndirdiyindən 

onlara riyazi ədədlər kimi baxılmamalıdır. 

İqtisadi statistikada iqtisadi göstəricilər hər hansı iqtisadi hadisə 

və ya prosesləri əks etdirən ümumiləşdirici məlumatlardır. İqtisadi 

statistikanın obyekti ölkəmizin iqtisadiyyatıdır ki, burada bütün 

tədqiq olunan proseslər və hadisələr təcrid olunmur, bir-biri ilə 

bağlıdır, ona görə də bu hadisə və prosesləri xarakterizə edən bütün 

statistik göstəricilər də təcrid olunmş formada deyil qarşılıqlı əlaqə və 

asılılıqda tədqiq olunmalıdır. Beləliklə, bütün statistik göstəricilər 

qarşılıqlı əlaqə və asılılıqda   olur və statistik göstəricilər sistemini təşkil 

edir. İqtisadi statistikada iqtisadi göstəricilər hər hansı bir iqtisadi 

hadisələri və ya prosesləri əks etdirən birləşdirilmiş məlumatlardır.  

Statistik göstəricilər sistemi birsəviyyəli və çoxsəviyyəli 

struktura malik olan və konkret statistik problemin həllinə yönəlmiş 

bir-biri ilə əlaqəli statistik göstəricilər məcmusudur . 

İqtisadi statistikanın göstəricilər sistemi bir çox iqtisadi 

məsələləri izah etmək üçün formalaşan və öz strukturu ilə müəyyən 
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sayda əlaqəyə malik olan iqtisadiyyatın statistik göstəricilərinin 

bazasıdır. Sistemin bütün göstəriciləri bir-biri ilə əlaqəli olduğundan 

hər hansı naməlum göstərici onun digər tərkib göstəricilərini bilməklə 

hesablana bilər. İqtisadi statistikanın göstəricilər sistemi müxtəlif 

səviyyələrdə cəmiyyətin bütün iqtisadi aspektlərini əhatə edir: ölkələr, 

regionlar - makro səviyyədə; müəssisələr, firmalar, birliklər, ailələr, 

ev təsərrüfatları - mikro səviyyədə. 

İqtisadi statistikanın göstəricilər sistemi aşağıdakı vəzifələrin 

həllinə yönəlmişdir: 

• Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının  inkişafını bir-biri 

ilə əlaqəli konfiqurasiyada göstərmək; 

• Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında baş verən 

proseslərin təhlilinin əsas məqsədlərini müəyyən etmək; 

• daxili və dünya təcrübəsi, beynəlxalq iqtisadi təşkilatların 

tövsiyələri nəzərə alınmaqla həm respublika, həm də regional 

səviyyədə təhlil üçün zəruri olan göstəricilər sistemini yaratmaq; 

• statistik məlumatların təşkili metoduna müasir yanaşmaları 

müzakirə etmək; 

• iqtisadi təhlilin məzmuna əsaslanan statistik metodlar 

toplusunu hazırlamaq. 

İqtisadi hadisələrin və proseslərin iqtisadi statistikanın göstəri-

cilər sistemi vasitəsilə öyrənilməsi prosesi statistik tədqiqat adlanır. 

İqtisadi statistikanın göstəricilər sistemi aşağıdakı xüsusiyyətlərə 

malikdir: 

-  əhalinin və cəmiyyətin həyat şəraiti dəyişir - müəyyən iqtisadi 

sistemin statistik göstəriciləri də dəyişir; 

- statistik göstəricilərin hesablanması üsullarının kompleksi daim 

təkmilləşdirilir. 

İqtisadi statistikanın göstəricilər sistemi əsasında iqtisadiyyatın 

problemlərinin həllinə daha böyük hazırlıq təmin edilir. 
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Statistik göstəricilərin növlərinin aşağıdakı təsnifatı mövcuddur. 

1) Məcmunun ayrı-ayrı vahidlərinin əhatə dairəsinə görə: 

• statistik məcmunun ayrıca vahidini xarakterizə edən fərdi 

statistik göstəricilər; 

• ayrı-ayrı statistik göstəricilərin yekunlaşdırılması yolu ilə 

hesablanan və əlamətin ümumi həcmini xarakterizə edən həcmli 

statistik göstəricilərə bölünən ümumi (icmal )statistik göstəricilər; 

• müxtəlif düsturlardan istifadə etməklə hesablanmış və bütün 

növ analitik məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulmuş təxmini statistik 

göstəricilər. 

2) Zaman amilinə görə: 

• müəyyən bir tarix üçün müəyyən edilmiş və müəyyən edilmiş 

an  üçün statistik məlumatlar; 

• müəyyən vaxt ərzində qurulan  fasiləli statistik məlumatlar. 

3) İfadə formasına görə:  

• iqtisadi hadisələrin və proseslərin mütləq qiymətlərini 

xarakterizə edən, onların keçici xüsusiyyətlərini əks etdirən mütləq 

göstəricilər;   

• bir mütləq göstəricini digərinə bölmək yolu ilə hesablanan 

iqtisadi proseslərin və hadisələrin kəmiyyət xüsusiyyətləri arasında 

tarazlığı göstərən nisbi göstəricilər; 

• orta statistik göstərici statistik məcmu kütləsində, müəyyən 

şəraitdə, habelə konkret məkan və zaman şəraitində məcmunun 

ümumiləşdirilmiş kəmiyyət xarakteristikasıdır. 

İqtisadi hüquqi şəxslərin vəziyyəti haqqında ilkin məlumatların 

toplanması və  işlənilməsi (emalı) üzrə bütün tədbirlər Azərbaycan 

Respublikasının dövlət statistika orqanları tərəfindən yerinə yetirilir. 

İqtisadi statistikanın təşkilində mühüm addım bütün təsərrüfat 

subyektləri haqqında (müəssisələrdən, təşkilatlardan, firmalardan) 

ilkin məlumatların toplanmasıdır. Eyni zamanda, əsas ilkin məlumat-
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ların toplaması metodları mühasibat və statistika hesabatları, reyestr-

lərin tərtib edilməsi, iqtisadi siyahıyaalma və əhalinin siyahıya alın-

ması, nümunə araşdırmaları və s. qaydasında aparılır. Hesabat məlu-

matları toplanmış bütün məlumatların əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil 

edir. İqtisadi statistikanın vəzifəsi toplanmış uçot məlumatlarını 

iqtisadi statistika tələblərinə uyğun formada təşkil etməkdir. 

Statistika orqanları məlumatların ötürülməsi və saxlanması üçün 

müasir kommunikasiya və kompüter texnologiyalarından istifadə 

etməklə effektiv bir sistem quraraq ilkin məlumatların toplanması 

üçün sadə bir sistem tətbiq etməlidirlər. 

İqtisadi statistikaya əsasən, iqtisadi təsnifatlara əsaslanan tədqiq 

olunan hadisələrin və proseslərin kəmiyyətcə xarakterizə olunması 

üçün bir metod nəzərdə tutulur ki, bu da ümumi məcmunun yekcins 

qruplara bölünməsi üçün meyarların müəyyən edilməsini nəzərdə 

tutur. Bu cür təsniflər fərdi qrupların kəmiyyət xüsusiyyətlərini və 

onların xüsusi çəkisini müəyyən etməyə imkan verir. Bundan əlavə, 

iqtisadi təsnifat məlumatların düzəldilməsinə kömək edir və onların 

kodlaşdırılması üçün əsas yaradır. 

İqtisadi statistikanın mühasibat uçotu ilə əlaqəsi əsas iki əlaqəsi 

vardır: mühasibat məlumatları ümumi statistik göstəricilərin hesablan-

masında istifadə olunur; İqtisadi statistikanın prinsipləri və tələbləri 

hesabların cədvəlini və mühasibat uçotu hesabat formalarını tərtib 

edərkən nəzərə alınır. Müxtəlif mənbələrdən alınan ilkin mə-

lumatlardan məcmu göstəricilərini hesablamaq üçün istifadə olunur. 

Kütləvi sosial-iqtisadi hadisələrin statistik tədqiqini təşkil edən 

statistika ilkin statistik anlayış, kateqoriyalarını və müxtəlif qeyd 

sistemlərini formalaşdırır. Bunlara göstəricilər sistemləri, ölçü 

vahidləri sistemləri, qruplaşdırma və təsnifatlar sistemləri, milli 

hesablar sistemləri, vahid sənədləşdirmə sistemləri və s. aiddir. 
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Statistikada göstəricilər sistemi dedikdə, sosial-iqtisadi hadisə-

ləri və onların qarşılıqlı əlaqəsində kateqoriyaları səciyyələndirən, 

semantik vəhdətlə bağlanmış və müəyyən konstruksiya məntiqinə 

tabe olan göstəricilərin siyahısı başa düşülür. Statistik göstəricilərin 

keyfiyyət və kəmiyyət qiymətləndirməsi var. Kəmiyyət göstəricisinin 

analitikliyinin əvəzsiz şərti onun vahid ölçü vahidləri sisteminə 

uyğunluğudur ki, bu da ölçülər, çəkilər, uzunluqlar, həcmlər üçün 

standartların siyahısını və bizim qəbul edilmiş tədqiqat obyektlərinə 

xas olan digər xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirir.  

Sosial-iqtisadi proseslərin və hadisələrin hərtərəfli statistik 

tədqiqi qruplaşmalar sisteminə əsaslandıqda daha səmərəli olur. 

Qruplaşdırma sistemi tədqiq olunan hadisələrin ən mühüm tərəflərini 

hərtərəfli əks etdirən, ən əhəmiyyətli əlamətlərinə görə bir-biri ilə 

əlaqəli statistik qruplaşmalar silsiləsidir. Əgər qruplaşma bir neçə 

əlamətə əsaslanırsa, belə qruplaşma kompleks adlanır. Qruplaşma 

xüsusiyyətlərinin növündən asılı olaraq, kəmiyyət və keyfiyyət 

əlamətlərinə görə qruplaşmalar fərqləndirilir. Statistik təcrübədə təd-

qiqatçı tez-tez keyfiyyət əlamətinin çoxlu sayda çeşidə malik olması 

ilə qarşılaşır və onların hamısını, məsələn, əsas fondların növlərini, 

mal və məhsulların çeşidini, fəhlə və qulluqçuların peşələri və s. 

sadalamaq məqsədəuyğun  hesab olnmur. Bu hallarda növlər üzrə 

təsnifat hazırlanır, yəni statistika ilə müşahidə olunan obyektlərin 

siniflərə (qruplara) sistemli şəkildə bölgüsü  həyata keçirilir. 

Təsnifat, adətən, uzun müddət istifadə edilən müşahidə vahidlə-

rinin sabit diferensiallaşdırılması kimi başa düşülür. Müşahidə obyek-

tində baş vermiş dəyişiklikləri əks etdirmək zərurəti yarandıqda 

təsnifatlar az və ya çox əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qala bilər. 

Təsnifatlar, bir qayda olaraq, milli və ya beynəlxalq standart kimi 

təsdiq edilir.  

    



 

280 

3. İqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsində istifadə edilən əsas 

statistik göstəricilər 

 

Müasir rəqaətli bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin əsas 

funksiyalarından biri ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətini tənzimləmək-

dir. Dövlət tənzimləməsinin əsas məqsədi iqtisadiyyatın səmərəliliyini 

və əhalinin həyat səviyyəsini artırmaqdır. Cəmiyyətin qarşısında duran 

ən böyük sosial-iqtisadi problemləri həll etmək üçün statistika 

ətrafımızda baş verən sosial və iqtisadi proseslərin bütün aspektlərini 

xarakterizə edən kompleks bir sistem təklif edir. İqtisadiyyatın və 

sosial sahənin inkişaf səviyyəsini və dinamikasını xarakterizə edən 

göstəricilər sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində statistikanın 

üzərinə çox böyük işlər düşür. 

İqtisadi səmərəliliyin meyarı milli gəlirin və ya onun artımnın 

xərclənmiş əmək və istehsal ehtiyatlarına olan optimal nisbətidir. 

Səmərəliliyin ümumiləşdirici göstəricisi faktiki xərclər və ya resurs-

larla sosial istehsalın əldə etdiyi nəticəni ölçür. Bu məqsədlə tez-tez 

faktiki qiymətlərlə ifadə olunan milli gəlirin həcmindən tez-tez istifadə 

olunur. 

Milli gəlir bir qayda  olaraq dövlət büdcəsinin formalaşması, öl-

kədə pul dövriyyəsi, beynəlxalq ödənişlər və s. kimi məsələrə xidmət 

edir. Milli gəlirlə hesablanan ümumi göstərici ümumi sosial məhsulun 

yaradılan hissəsinin bir hissəsi üzrə real qiymətin təyin edilməsinə 

imkan verir, bunun əsasında bölgələrararası balans nisbətləri, ayrı-ayrı 

məhsul növlərinin vahidinə görə birbaşa və dolayı xərclərin 

əmsallarını, ümumi dəyərini və regional strukturunu təyin edir. 

İqtisadiyyatın xərc səmərəliliyinin göstəricisi milli gəlir vahidinin 

istehsalına illik xərclərin real səviyyəsini əks etdirir. Bu, milli gəlirin 

istehsalına nə qədər əmək, xammal, material və yanacaq sərf etdiyini 

göstərir. 
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İnsan əməyindən istifadənin səmərəliliyinin ətraflı xarakteristi-

kası aşağıdakı göstəricilərin birləşməsi ilə ifadə olunur: 

• ictimai əməyin məhsuldarlığı; 

• məhsulların və işlərin əmək tutumu; 

• məhsuldarlığın və əmək haqqının artım templərinin nisbəti; 

• iş vaxtı fondlarından istifadə. 

Texniki tərəqqi, əsas və dövriyyə vəsaitlərinin istifadəsini xarak-

terizə edən çoxlu sayda göstəricilər mövcuddur. İstehsal fondlarının 

ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin göstəricilərinə əsas 

fondların vahidinə düşən istehsal edilmiş milli gəlir, əsas vəsaitlərin 

vahidinə düşən mənfəət və dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyə sürəti da-

xildir. Texniki tərəqqinin səmərəliliyi istehsal fondlarının məcmu ar-

tımının vahidinə istehsal olunan milli gəlirin artması, yeni texnolo-

giyanın tətbiqi üçün əsaslı xərclərin qaytarılma müddəti ilə xarakte-

rizə olunur. 

Dövlət tənzimlənməsində qiymətli kağızlar bazarının vəziy-

yətinin təhlili böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qiymətli kağızlar bazarının 

göstəriciləri səhmlər, istiqrazlar və s. növlər üzrə hesablanır. Qiymətli 

kağızlar bazarının indeksləri səhmlərin qiymətlərinin dinamikasını 

müəyyən edir, onları gündəlik, həftəlik, aylıq, rüblük, yarımillik, illik 

hesablamaq olar. Qiymətli kağızlar bazarı indeksləri müxtəlif bazar 

seqmentlərində qiymət dəyişikliklərini müqayisə etməyə və onların 

hansı sektorunun hazırda investorlar üçün daha sərfəli olduğu barədə 

nəticə çıxarmağa imkan verir. 

Müasir iqtisadi şəraitində əmtəə və xidmətlərin qiymətlərinin 

dinamikasının təhlili böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Bir çox 

iqtisadi problemlərin həllində istehlak malları bazarında inflyasiya 

proseslərini xarakterizə edən göstəricilərdən istifadə olunur. Malların 

qiymətlərinin dinamikasını qiymətləndirmək üçün istehlak qiymətləri 

indeksindən istifadə olunur. Bu, inflyasiyanın qiymətləndirilməsinə, 
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gəlirlərin indeksləşdirilməsinə, cari istehsal xərclərinin müəyyən 

edilməsinə kömək edir. İndeksin hesablanması metodologiyası bir çox 

ölkələr üçün eynidir və bu, beynəlxalq müqayisələr aparmağa imkan 

verir. Həmçinin iqtisadiyyatda proseslərin dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi üçün investisiyalar, mal və xidmətlərin ixracı və idxalı 

nəzərə alınmaqla dövlətdə istehsal olunan və istehlak edilən 

əmtəələrin bütün toplusu üzrə inflyasiyanın dərəcəsini qiymətləndirən 

deflyator indeksindən istifadə olunur. 

Ölkənin iqtisadi və sosial həyatının müxtəlif aspektlərinin 

xüsusiyyətləri əhalinin həyat səviyyəsinin statistik göstəriciləridir. 

Əhalinin həyat səviyyəsinin dövlət tənzimlənməsi vəzifəsi bu səviyyə-

də tendensiyaların öyrənilməsidir. Yaşayış standartlarının göstəri-

cilərinin əsas hissəsi əhalinin gəlirlərinin göstəricilərini, əhalinin 

xərcləri və istehlak göstəricilərini, xidmət sektorunun göstəricilərini, 

iş və istirahət şərtlərini və demoqrafik göstəriciləri əhatə edir. 

Gəlirlər əhalinin pul köçürmələri, əhalinin əmanətləri, əhalinin 

real gəliri, strukturu və dinamikası ilə xarakterizə olunur. Əhalinin 

xərcləri və istehlak göstəricilərinin öyrənilməsi ilə ailə büdcəsi, qida 

və qeyri-ərzaq məhsulları və xidmətlərinin istehlakı, onların strukturu və 

dinamikası nəzərdən keçirilir. Xidmət göstəricilərinə əmtəə dövriyyəsi, 

mənzil, ev və ictimai xidmətlərin göstərilməsi, sağlamlıq, təhsil, 

mədəniyyət və s. göstəricilər daxildir. Demoqrafik göstəricilərə  

doğum səviyyəsi, ölüm nisbəti, orta ömür uzunluğu və s. aiddir. 

Dövlət tənzimlənməsinin ən vacib vəzifələri iqtisadiyyatın 

müxtəlif sahələri arasında düzgün əmsalları ( nisbətləri) təmin etmək 

və uyğunsuzluğun qarşısını almaq, iqtisadiyyatın və sosial sahənin 

inkişafı üçün uzunmüddətli planların hazırlanmasıdır.  
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FƏSİL XII.  
 

MİLLİ HESABLAR SİSTEMİ 

 

1. Milli Hesablar Sisteminin (MHS) dövlətin sosial siyasətinidə 

rolu. 
 

Milli Hesablar Sisteminin (MHS) göstəriciləri ölkə miqyasında və 

digər ölkələrdə baş verən iqtisadi hadisələri və iqtisadi hadisələr 

arasındakı əlaqələri əks etdirir, onlar arasında iqtisadi fəaliyyət tədbiq 

olunur, onların iqtisadi fəaliyyətini müqayisə edir. MHS ölkəmizdə və 

digər ölkələrdə iqtisadi hadisələri, təsərrüfat əlaqələrini müqayisə 

etmək üçün əsas vasitələrdən biridir.İqtisadi fəaliyət haqqında 

informasiyanın keyfiyyəti iqtisadi fəaliyyətin düzgün və operativ 

olmasından aslıdır. MHS-də uçot hesabların hər iki tərəfinə bərabər 

olur. Buna baxmayaraq hər bir məhsulun müxtəlif ölçü vahidi vardır. 

Buna misal olaraq istehsal və gəliri göstərmək olar. MHS 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində istifadə olunur. Buna görə də iqtisadi 

siyasətin və inkişaf proqramlarının müqayisəsində və formalaşmasında 

əhəmiyyəti vardır. Əsas göstəricilər Milli Hesablar Sistemində cari 

bazar qiymətləri ilə hesablanır ancaq fiziki həcm indeksində isə 

dinamikanın təhlili sabit qiymətlərə əsasən hesablanır. Sabit qiymət-

lərlə hesablanan Ümumi Daxili Məhsul iqtisadi artım və azalmanın 

təhlil olunmasına yardım edir. Statistikada MHS-nin ən mühüm 

əhəmiyyətlərindən biri ölkədə iqtisadi hadisələrin səviyyəsi və 

dinamikası haqqında məlumat verir. Bu məlumatlara əsasən ölkədə 

iqtisadi siyasətin düzgün qurulmasına və planlaşdırılmasına dair 

qərarların qəbulu asanlaşır. Milli Hesablar Sistemi ölkələrdə iqtisadi 

fəaliyyəti ölçmək üçün tam və ardıcıl mühasibat göstəricilərin tətbiqi 

hesab edilir. Milli hesablar dövlət, ev təssərrüfatı, müəssisələrin 

istehsal, gəlir və s. fəaliyyətini göstərir.Milli Hesablar Sisteminin uzun 

inkişaf tarixi vardır. 300 il bundan əvvəl V.Petti və Q.Kinq ilk dəfə 
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milli gəlirə aid hesablamalar aparmışdırlar. Milli hesabdarlıq termininin 

holland iqtisadçısı Ed. Van Kliffor tərəfindən XX əsrin 30-cu illərin 

sonunda iqtisad elminə daxil edilməsi təklif etmişdir. Ed.Van Kliffor 

Milli hesabdarlıq terminindən ilk dəfə “De ECONOMİST” jurnalında 

istifadə etmişdir. Sonradan bu termin ölkənin milli təsərrüfatının 

göstəricilərini özündə birləşdirməyə başlamışdır. Milli hesabdarlığın 

formalaşmasında Jan Batist Seyin istehsal amilləri nəzəriyyəsinin də 

böyük rolu olmuşdur. Fransız aliminin nəzəriyyəsinə görə torpaq, 

əmək və kapital milli gəlirin və milli məhsulun istehsalında bərabər 

iştirak edirlər. Jan Batist Sey torpaq, əmək və kapitaldan başqa 

sahibkarlığında mühüm olduğunu  göstərmişdir. Jan Batist Sey 1828-

ci ildə nəşr olunmuş “Siyasi iqtisadiyyatın tam kursu” jurnalında 

sahibkarlığın önəmini milli hesablar baxımından göstərmişdir. Milli 

Hesabdarlıq 1930-cu ildən etibarən makroiqtisadi göstəricilərlə 

birlikdə ümumi təlabatın geniş istifadə olunan xərclərin 

kateqoriyalarının qarşılıqlı əlaqəsini özündə birləşdirir. İqtisadi 

böyümə və iqtisadiyyatın təhlili üçün Milli Hesablarda makroiqtisadi 

məlumatlardan istifadə olunur. Milli hesablara əsasən Böyük 

Böhrandan sonra daha çox tələbat yarandı. Buna iqtisadi fəalliyətin 

müqayisə edilməsi, muhasibat sisteminin təkminləşdirilməsi və s. səbəb 

oldu. Milli Hesablar Sistemi BMT-nin Statistika Komissiyası 

tərəfindən işlənilmiş, sabit hesablar qəbul edilmiş və dünya 

təcrübəsində 1953-cü ildən tətbiq olunmuşdur. Milli Hesablar Sistemi 

əvvəllər gəlir hesabının hesablanmasında istifadə olunmuşdur. İkinci 

Dünya Müharibəsindən sonrakı illərdə ölkələr arasında iqtisadi 

fəaliyyətin müqayisəsi vacib məsələrdən biri oldu. Buna görə də, 

müharibədən sonra balans hesabı geniş yayılmağa başladı. İlk dəfə 

milli hesablar rəsmi statistikada 1947-ci ildə ABŞ-da yarandı.Bundan 

sonra bir çox ölkələrdə Yaponyada, Avstraliyada, ABŞ-da həmçinin 

Avropa ölkələrində Hollandiyada, Danimarkada, Norveçdə, Fransada, 

İngiltərədə, İtalyada, Qərbi Avropada və başqa ölkələrdə tədqiq 
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olundu. Müharibədən sonra ölkələrdə yaranmış iqtisadi və sosial 

fəaliyyətə görə balans sistemində maraq artmağa başladı. Milli 

hesabdarlığın əsası Milli Hesablar Sistemidir. Bazar iqtisadiyyatında 

səmərəliliyi qiymətləndirməyə və statistik təhlil aparmağa kömək edir. 

İqtisadi modellər və proqnozlar MHS əsasında hazırlanır. Bundan 

sonra BMT, Beynəlxalq Falyuta Fondu, Dünya Bankı və başqa 

beynəlxalq təşkilatlar birlikdə balans hesabını yaratmağa başladılar. 

Beynəlxalq təşkilatlar və BMT milli hesabların və onun əsas 

kateqoriyalarının eyni cür başa düşülməsi üçün xeyli iş görmüşdür. 

Dünya ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların eyni sistemin, eyni 

qaydanın yaranmasında və tətbiqində maraqlı olmalarının səbəbi milli 

hesabların, milli gəlirlərin, əsas kateqoriyaların standart sistemdə 

işlənməsi, iqtisadi və sosial hadisələrin tədqiq edilməsi, ölkələr 

arasında müqayisəliliyin düzgün yerinə yetirilməsi üçün bu sistemin 

qəbul edilməsi vacib məsələ idi. 1951-ci ildə standartlaşdırılmış milli 

hesablar Parisdə keçirilmiş konfransda müzakirə olundu. Milli hesablar 

üzrə göstəricilərin, hesablama metodikalarının təkminləşdirilməsi üçün 

BMT-nin statistika orqanları tərəfindən yenidən işlənildi.Sonradan 

BMT-nin hazırladığı və qəbul etdiyi balans hesabları keçmiş SSRİ-nin 

tətbiq etdiyi Xalq Təsərrüfatı Balansı (XTB) göstəriciləri və 

hesablama qaydaları ilə müqayisə edilməyə başlanıldı. BMT-nin qəbul 

etdiyi və hazırladığı Beynəlxalq Milli Hesablar Sistemi (MHS) 1952-ci 

ildə nəşr edildi. BMT-nin Statistika Komissiyası tərəfindən hazırlanan 

sistem 1953-cü ildən sonrakı dövrlərdə 150-dən çox ölkədə tətbiq 

edilən ikitərəfli göstəricilər sistemidir.  

Milli mühasibat uçotunun obyekti ölkə iqtisadiyyatıdır. Milli 

uçotun predmeti makroiqtisadi göstəricilər sistemindən və onlardan 

formalaşan milli hesablardan, sahələrarası balans cədvəllərindən və 

digər cədvəllərdən istifadə etməklə ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətinin 

və inkişafının statistik təsviridir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sistemin 

bir çox ölkədə qəbul olmasının əsas səbəblərindən biri MHS-nin 
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ümumi hesablama qaydalarında dəqiqlik yaratması və daha aydın 

olmasıdır. MHS bank və kredit statistikası, makroiqtisadi göstəricilər 

sistemi arasında əlaqə yaradır, dövlət büdcəsinin statistikasının 

hesablanmasını təmin edir. Bundan başqa vahid hesablama sisteminin 

olması ölkələr arasında iqtisadi fəaliyyətin müqayisəni asanlaşdırır. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra onun yeni 

sosial, siyasi, iqtisadi şəraiti, Azərbaycan Respublikasının Avropa 

Şurasına daxil olması, beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi, 

statistika sahəsində məlumatların keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ölkədə 

stabil statistikanın yaranması və başqa sahələrdə Milli Hesablar 

Sisteminin (MHS) tətbiqinə tələbat yarandı. Beynəlxalq təcrübədə 

qəbul edilmiş Milli Hesablar Sistemi (MHS) Azərbaycan 

Respublikasında müstəqillik əldə etdikdən sonra 1994-cü ildən 

statistika və uçotun aparılması ilə beynəlxalq sistemə uyğun 

aparılmağa başlanıldı. Azərbaycanda statistikanın inkişafında 1994-cü 

ildə imzalanmış qərarın böyük rolu olmuşdur. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin imzaladığı 18 fevral 1994-cü il qərarına 

əsasən “Statistika haqqında” qanun qəbul edilmişdir. Həmin ildə 

“Statistika haqqında” qanunun qüvvəyə minməsi üçün Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisi qərar qəbul etmiş və Avropanın İqtisadi 

Kommisiyası qəbul etdiyi qərarın tələblərinə uyğun sistem 

hazırlanmışdır. “Statistika haqqında” qanunun qəbul edilməsi 

Azərbaycanda ilk dəfə statistika sahəsinin xüsusilə Milli Hesablar 

Sisteminin hüquqi mexanizmlər çərçivəsində tətbiqinə əsas verdi. 

Statistika metodologiyasının və Beynəlxalq statistika təşkilatları və 

digər təşkilatların, ilkin mühasibat və statistika hesablamalarının bazar 

iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun təşkil edilməsi Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin əsas məqsədlərdən biri 

oldu. Bu məqsədlə, Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən statistika 

sahəsində islahatların aparılması və onun təkmilləşdirilməsi haqqında 

beşillik dövlət proqramları işlənib hazırlanmış və həyata keçirilmişdir. 
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Bu illər ərzində 5 Dövlət Proqramı (1993-1997, 1998-2002, 2003-

2007, 2008-2012-ci, 2013-2017-ci illəri əhatə edən) yerinə yetirilmiş, 

sonuncu, 2018–2025-ci illəri əhatə edən Proqram Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinin 14 fevral 2018-ci il Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş və onun yerinə yetirilməsinə başlanmışdır. 

Dövlət Proqramlarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika Komitəsi Milli Hesablar Sisteminin fəaliyyətini dünya 

standartlarına uyğun olaraq tədbiq edir. Milli Hesablar Sistemi Beynəlxalq 

təcrübədə ən son versiyası 2008-ci ildə Birləşmiş Millətlər Milli Hesablar 

Sistemi (United Nations System of Accounts) tərəfindən yayıldı. 

Avropada isə Milli Hesablar Sistemi Avropa Hesablar Sistemi (European 

System of Accounts, ESA) adıyla yarandı. 

 “Mühasibat uçotu” sözü bu kontekstdə makroiqtisadi göstə-

ricilər sisteminin mühasibat uçotu ilə əlaqəsini əks etdirir. Milli müha-

sibat uçotunda mühasibat uçotunun əsas prinsiplərindən istifadəni 

izah edir: bütün göstəricilərin dəyər ifadəsi, balans metodu, ikili ya-

zılış metodu, iqtisadiyyatın fəaliyyətinin qeyri-məhdud müddətinin 

proqnozlaşdırılması. 

Milli mühasibat uçotu bazar iqtisadiyyatına, onun mexanizm-

lərinə və institutlarına diqqət yetirir. Milli uçot bazar iqtisadiyyatına 

əsaslanır, dövlət tərəfindən fəal şəkildə tənzimlənir. Milli hesablar 

sistemində dövlət əhaliyə qeyri-bazar (pulsuz) xidmətlər göstərən, 

gəlirləri həm iqtisadi, həm də sosial ədalət prinsipləri əsasında bölüş-

dürən və yenidən bölüşdürən müstəqil bölmələrlə təmsil olunur. 

Milli Hesablar Sistemi (MHS) dövlətin sosial siyasətinidə 

əhalinin rifah halının yüksəldilməsi üçün gəlirlərin yenidən bölüş-

dürülməsinin pul vəsaitlərinin hərəkətini göstərir, yəni milli uçot geniş 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə daxil olan açıq iqtisadiyyata 

yönəldilir. Belə bir iqtisadiyyat təkcə əmtəə və xidmətlər üçün deyil, 

həm də istehsal amilləri: əmək, kapital, sahibkarlıq, investisiya, yeni 
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texnologiyalar və s. üçün ölkənin sərhədləri boyunca hərəkət azadlığı 

ilə xarakterizə olunur. 

Milli mühasibat uçotu bazar iqtisadiyyatına keçidin milli 

şəraitinə uyğunlaşdırılmış, MHS-in beynəlxalq standartı əsasında və 

ona uyğun yaradılmış praktiki işlək sistemdir. 

Milli Hesablar Sistemi (MHS) milli bazar iqtisadiyyatına uyğun 

gələn, makro səviyyədə bir-biri ilə əlaqəli statistik göstəricilər sistemi 

ilə təmsil olunan, təsərrüfat fəaliyyəti, iqtisadiyyatın strukturu və 

onun əlaqələrinin ən mühüm qarşılıqlı əlaqələrinin nəticələrini 

səciyyələndirən konkret hesablar toplusu və balans hesabatları 

şəklində qurulan mühasibat uçotudur. 

 Milli mühasibat uçotu sistemində iki növ təsnifat vahidindən 

istifadə olunur: fəaliyyət və institusional vahidlər, sənaye və 

institusional sektorlar üzrə qruplaşdırılır. 

Əsas sektorlar üzrə institusional vahidlər: 

• xərclərin maliyyələşdirilməsi mənbələri əmək haqqı, əmlak 

gəlirləri, istehsal fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər, dövlətdən transfer  

olan ev təsərrüfatları və s; 

• ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatları. Bunlara həmkarlar ittifaqları, dini qurumlar, partiyalar və 

ictimai-siyasi hərəkatlar, üzvlük haqları və könüllü ianələr hesabına 

maliyyələşən ictimai təşkilatlar daxildir. Onlar ev təsərrüfatlarının 

xüsusi ehtiyaclarına cavab verən xidmətlər göstərirlər; 

• dövlət qurumları, o cümlədən dövlət orqanları və yerli 

özünüidarəetmə orqanları, dövlət büdcədənkənar fondları. Büdcədən 

maliyyələşən, istehsal olunan məhsul və ya xidmət göstərən müəssi-sələr 

istehlakçılara pulsuz və ya iqtisadi əhəmiyyətsiz qiymətlərlə verilir; 

• maliyyə institutlarına Mərkəzi Bank, kommersiya bankları, 

qeyri-dövlət sığorta fondları, investisiya şirkətləri və s. daxildir. 

Maliyyələşdirmə mənbəyi rəqabətli bazarda satılan, göstərilən xidmət-
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lərdən əldə edilən gəlirlər olan maliyyə xidmətləri, əsasən maliyyə 

vasitəçiliyi; 

• qeyri-maliyyə müəssisələri - iqtisadi əhəmiyyətli qiymətlərlə 

bazarda satılan məhsulları və qeyri-maliyyə xidmətlərini istehsal edən 

və öz xərclərini alınan mənfəət hesabına ödəyən institusional vahidlər. 

Milli mühasibat uçotu iqtisadiyyatı aktiv və öhdəliklər sistemi kimi 

öyrənir. İqtisadi aktiv aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur: 

• təsərrüfat subyektinin aktiv üzərində mülkiyyət hüququnun 

mövcudluğu; 

• bu mülkiyyət hüququnun reallaşdırılması təsərrüfat subyektinə 

gəlir və ya digər iqtisadi səmərə əldə etməyə ümid etməyə imkan verir; 

• aktivin qiymətləndirilməsi, yəni pulla ölçülməsi . 

Aktivlər maliyyə və qeyri-maliyyə bölünür. Maliyyə aktivlərinin 

dəyərini müəyyən edən maddi əsas yoxdur. Bir müəssisənin maliyyə 

aktivi digər müəssisənin maliyyə öhdəliyinə ziddir. Maliyyə 

aktivlərinə pul vəsaitləri və depozitlər, kreditlər, qiymətli kağızlar 

(veksellər, istiqrazlar), səhmlər, sığorta polisləri daxildir. 

Qeyri-maliyyə aktivləri1 iki qrupa bölünür: maddi və qeyri-

maddi; istehsal edilmiş və istehsal olunmamış. 

Milli mühasibat uçotunun yuxarıda göstərilən bütün anlayışları 

və göstəricilər onların formalaşdırdığı milli hesablarla təsvir olunur. 

Göstəricilər və milli hesablar bir-biri ilə əlaqəli və bir-birini 

tamamlayan sistem təşkil edir, ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatını dəqiq 

və hərtərəfli təsvir edir. 

 

2. Makro səviyyədə sosial-iqtisadi göstəricilərin statistikası 
 

Ölkənin inkişafını makro səviyyədə səciyyələndirən bir çox 

sosial və iqtisadi göstəricilər var. Bunlara ümumi daxili məhsul, 

ümumi və ya adambaşına ümumi milli gəlir, iqtisadi artım templəri, 

milli sərvət, dövlət borcu, ABŞ dollarının manata qarşı məzənnəsi 
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(Azərbaycan respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən 

edilir), qeydiyyatda olan işsizlərin sayı və s. daxildir. 

Yuxarıda göstərilən bütün sosial-iqtisadi göstəricilərdən ən 

mühümü dövlətin ümumi daxili məhsulunun göstəricisidir ki, onu bir 

neçə üsulla (istehsal mərhələsindən asılı olaraq) hesablamaq olar: 

1. İstehsal üsulu (əlavə dəyər istehsalı mərhələsində) - ÜDM-in 

dəyərini məhsulun ümumi həcmi ilə aralıq istehlak arasındakı fərq 

kimi müəyyən edilir və ya iqtisadiyyatın bütün sənaye və sahələrinin 

ümumi əlavə dəyərinin cəmidir.  Bu mərhələdə Ümumi Daxili Məhsul 

müxtəlif üsullarla hesablana bilər:  

- Bazar qiymətlərində Ümumi Daxili Məhsul bərabərdir əsas 

qiymətlərdə mal və xidmətlərin ümumi buraxılışı çıxılsın aralıq 

istehlakın ümumi dəyəri üstəgəl əlavə dəyər vergisi və idxala xalis 

vergilər, yəni ÜDM=ÜB-Aİ+ƏDV+İXV  

- Bazar qiymətlərində Ümumi Daxili Məhsul bərabərdir 

iqtisadiyyatın sahələrinin əlavə edilmiş dəyərinə (yəni ƏDV-siz 

məhsula və idxala xalis vergilər daxil edilməklə). ÜDM = ∑ ÜƏD. 

Bu zaman sahələr üzrə ÜƏD bazar qiymətlərində ÜB-la aralıq 

istehlakın fərqi kimi hesablanır: ÜƏD = ÜB – Aİ 

 - Bazar qiymətlərində ÜDM bərabərdir iqtisadiyyatın sektorları 

üzrə bazar qiymətlərində ÜƏD-in cəminə. ÜDM=∑ ÜƏD Bu 

metodla Ümumi Daxili Məhsulun hesablanması hər bir sahənin 

(sektorun) payını, iqtisadiyyatın inkişafının xarakterini və sahəvi 

quruluşunu əks etdirməyə imkan verir.  

2.Bölgü üsulu (istehsal olunan məhsulların bölüşdürülməsi 

mərhələsində istifadə olunur) - əməkdən əldə edilən gəlirlərin (əmək 

haqqı və ona hesablamalar, haqlar, təbii gəlirlər, komissiyalar və s.) 

cəmlənməsi nəticəsində əldə edilən istehsal amillərinin gəlirlərinin 

məcmusu kimi, əmlakdan gəlir (mənfəət, icarə, dividendlər və s.), 

qarışıq gəlirlər (kənd təsərrüfatından, özünüməşğulluqdan və s.) 
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hesablanır. Bu mərhələdə mal və xidmətlərin istehsalçılarının arasında 

bölünməsi ilkin gəlirlərin cəmi kimi xarakterizə olunur. Yəni ÜDM = 

ƏH + İSXV+İDXV + ÜM + ÜQG  Burada, ƏH - əmək haqqını, 

İXV - istehsala xalis vergiləri, İDXV - idxala xalis vergiləri, ÜM-

ümumi mənfəəti, ÜQG - mülkiyyətdən və sahibkarlıqdan ümumi 

qarışıq gəlirləri göstərir. Bölgü mərhələsində hesablanmış Ümumi 

Daxili Məhsul gəlirlərin tərkibini və quruluşunu, istehsal amillərinə 

xərcləri, istehsalçılar arasında ÜƏD-in bölgüsünü, vergi yükünü 

xarakterizə etməyə imkan verir. 

3. Son istifadə üsulu (xərclər baxımından) – ondan istifadə edən 

bütün təsərrüfat subyektlərinin (firmalar, ev təsərrüfatları, xarici 

vətəndaşlar, dövlətlər) xərclərinin cəmlənməsi nəticəsində, Ümumi 

Daxili Məhsul idxal və ixracın sldosu nəzərə alınmaqla (İX-İD) son 

istehlakla (Sİ), ümumi əmanətin (ÜƏ) cəmi kimi hesbalanır. Yəni 

ÜDM=Sİ+ÜƏ+İX - İD  

Ümumi milli məhsul= ümumi daxili məhsul + xaricidən daxil 

olan ilkin gəlirlərin saldosu, 

 Ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətini təhlil etmək üçün aşağıdakı 

göstəriciləri qruplaşdırmaq lazımdır: 

- milli gəlirin və dövlətin ümumi daxili məhsulunun 

iqtisadiyyatın sahə və sektorları üzrə bölgüsü; 

- dövlətin inzibati-ərazi bölgüsünə görə ümumi məhsulun, 

ümumi daxili məhsulun və milli gəlirin ərazi qruplaşdırılması; 

- ümumi daxili məhsulun və ümumi məhsulun mövcudluq 

formasına görə - maddi nemətlərə və xidmətlərə bölünməsi. 

Təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin göstəricilərinin dinamikası fiziki 

həcmin düsturu üzrə müvafiq indekslərinin hesablanması yolu ilə öy-

rənilir. 





00

01

pq

pq
İq
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burada 
00 pq əsas dövrdə ümumi daxili məhsulun, milli gəlirin faktiki 

dəyəridir; 
01 pq  - hesabat dövrünün eyni göstəricilərinin baza dövrünün 

qiymətlərində dəyəridir. 

Statistika nəzəriyyəsində ümumi daxili məhsul və milli gəlirin 

göstəricilərinin baza dövrü ilə müqayisəli qiymətlərə çevrilməsinin üç 

əsas üsulu mövcuddur: 

- əmtəə və xidmətlərin istehsalının həcminin baza dövrünün 

qiymətləri ilə bilavasitə qiymətləndirilməsinin köməyi ilə; 

- müvafiq indekslərdən istifadə etməklə ümumi daxili məhsulun 

və milli gəlirin hər hansı tərkib hissəsinin yenidən qiymətləndirilməsi 

yolu ilə; 

- istehlak qiymətləri indeksinə əsasən. 

Birinci metodu hesablamaq çox çətindir. Ən çox planlı idarəetmə 

sistemində istifadə olunurdu. Onun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

məhsulun fiziki həcmi (fiziki ifadədə) baza dövrünün müvafiq 

qiymətlərinə vurulur. Metod malların və xidmətlərin qiymətlərinin 

dəyişmə dinamikasını ətraflı nəzərə almağa imkan verir, lakin onun 

çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, əsas qiymətləri mütəmadi olaraq 

dəyişdirmək zərurəti yaranır və eyni zamanda mal və xidmətlərin 

müqayisəliliyi problemi də mövcuddur. onların keyfiyyətindəki 

dəyişikliklərə görə eyni ad (müxtəlif istehsal illəri üçün), aqreqat 

qiymət indeksini müəyyən edəcək bir sıra təmsilçi məhsulları 

axtarmağa məcbur edir və bu da çox əlverişsiz və mürəkkəbdir. 

İkinci üsul birincisi qədər dəqiq və mürəkkəb deyil və ondan 

ibarətdir ki, ümumi daxili məhsulun və milli gəlirin elementləri 

müvafiq indeksə, yəni tikinti məhsulları yenidən qiymətləndirilərkən 

kapital qoyuluşu indeksinə bölünməklə müqayisəli qiymətlərə çevrilir 

və maşın və avadanlıqlar yenidən qiymətləndirildikdə və s. istifadə 

olunur. Bu yenidən hesablama üsulu müvafiq qiymət indekslərinin 

hesablanması üçün kifayət qədər geniş baza tələb edir. 
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İstehlak qiymətləri indeksi əsasında qurulmuş sadalanan üsul-

ların üçüncüsü ən sadədədir, tam dəqiq deyil, lakin müqayisəli qiy-

mətləri hesablamaq üçün əlverişlidir və əksər inkişaf etmiş ölkələrdə 

istifadə olunur. Lakin bu üsul dövlət xidmətlərinin və investi-si-

yaların, ixrac-idxal əməliyyatlarının, iqtisadiyyatın digər sahə-lərində 

əsas vəsaitlərin qiymətlərinin dəyişmə dinamikasını nəzərə almır.    
                                               

                                                     

3.Milli sərvət statistikası 
 

Milli sərvət bütün əvvəlki nəsillərin əməyi ilə yaradılmış, ölkəyə 

və ya onun rezidentlərinə məxsus olan və bu ölkənin iqtisadi əra-

zisində və ondan kənarda (milli mülkiyyətdə) yerləşən, habelə tədqiq 

edilmiş və cəlb edilmiş toplanmış maddi və qeyri-maddi sərvətlərin 

məcmusudur.  

Milli sərvət statistikası onun bütün komponentləri üzrə 

ümumilikdə və hər bir kateqoriya üzrə ayrı-ayrılıqda məlumatların 

toplanması onun təhlilinə kömək edir, bunun əsasında milli sərvətlərin 

əsas axınlarını, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin investisiya fəallığını, 

iqtisadi inkişaf dərəcəsini müəyyən etmək mümkündür. Maliyyə 

aktivlərinin likvidliyi və milli sərvətlə bağlı əldə edilmiş statistik 

məlumatlar bütövlükdə ölkənin iqtisadi vəziyyətini, eləcə də ölkənin 

iqtisadi potensialının beynəlxalq standartlara nə dərəcədə uyğun 

olduğunu göstərir. Statistik məlumatları nəzərdən keçirərkən və təhlil 

edərkən ölkənin gələcək inkişafı üçün potensial, məqbul imkanları 

müəyyən etmək mümkündür. 

Milli sərvətin komponentləri: uçota alınan və dövriyyəyə cəlb 

edilən təbii ehtiyatlar (torpaq, faydalı qazıntılar, enerji ehtiyatları, 

meşələr və canlılar) hesab olunur.  

Təbii ehtiyatların xarakterik əlaməti kimi onların təkrar istehsal 

olunmayan nemətlər olduğunu ayırd etmək olar. 

 Təbii resurslarla bağlı məlumat əldə edərkən vacib olan 

məsələlər: 
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• təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə üzrə göstəricilər sistemini 

işləyib hazırlamaq; 

• ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin işini təhlil etmək, onların 

işinin səmərəliliyini qiymətləndirmək; 

• ətraf mühitin mühafizəsi məqsədləri üçün lazım olacaq maliyyə 

resurslarının həcmini müəyyən etmək; 

• insan amilinin təbii mühitə nə dərəcədə təsir etdiyini, habelə 

ətraf mühitin əhalinin həyat səviyyəsinin keyfiyyətinə necə təsir 

etdiyini təhlil etmək: 

• sərf olunmuş əmək nəticəsində əldə edilmiş maddi resurslar. 

Maddi ehtiyatlar istənilən vaxt istehsal oluna bilər, ona görə də onlar 

təkrar istehsal olunan mallardır; 

• milli mülkiyyət - istehsal prosesində formalaşır, ona daxildir: 

• əsas vəsaitlər (binalar, tikililər, nəqliyyat vasitələri, mexanizm-

lər, avadanlıqlar və s.). Əsas vəsaitlərin statistik məlumatları onların 

ümumi vəziyyətini, əsas fondların ölkə üzrə inkişaf perspektivlərini və 

hər bir sahə üzrə ayrı-ayrılıqda xarakterizə edir; 

• dövriyyə vəsaitləri (inventar - xammal, material, yanacaq, ehtiyat 

hissələri; bitməmiş istehsalat; hazır məhsul, material ehtiyatları və s.); 

• şəxsi əmlak. İqtisadi inkişaf səviyyəsini qiymətləndirmək üçün 

milli sərvət statistikasından istifadə olunur; 

• toplanmış elmi-texniki potensial; 

• intellektual potensial. 

Deməli, milli sərvətə dövlətin bütün istehsal və qeyri-istehsal 

aktivlərinin, ehtiyatlarının, fərdi və ictimai əmlakın dəyəri daxildir. 

Bəzi hallarda milli sərvətə işçilərin elmi-texniki səviyyəsi və təcrü-

bəsi daxildir. Milli sərvət keçmiş əməyin yığılmış məhsullarından, o 

cümlədən istehlak mallarından və təsərrüfat dövriyyəsində uçota alı-

nan və cəlb edilən təbii ehtiyatlardan ibarətdir. Milli sərvətlərin tərkib 

hissəsi kimi ehtiyatlar onların təyin olunduğu yerə və saxlanma 
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müddətinə görə ayrıca uçota alınır. Ölkənin qızıl ehtiyatları və 

dövlətin müdafiə ehtiyacları üçün ehtiyatlar da ayrıca nəzərə alınır. 

Milli sərvətlə bağlı hesablamalar hazırda mövcud olan cari və 

müqayisəli qiymətlərlə aparılır. Milli sərvətin statistik göstəriciləri 

ölkənin beynəlxalq miqyasda inkişaf səviyyəsini göstərir. 
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FƏSİL XIII 
 

ƏHALİ STATİSTİKASI 
 

1. Əhalinin təbii hərəkətinin statistik öyrənilməsi. 
 

Əhali statistikası demoqrafik hadisələrin və proseslərin statistik 

uçotu və təhlili üçün metodlar hazırlayır. 

Əhali statistikasının vəzifələrinə  aiddir:  

- əhalinin sayını müəyyən etmək; 

- onun ölkə ərazisində yerləşdirilməsinin təhlili;  

- əhalinin tərkibinin xüsusiyyətləri;  

- əhalinin təkrar istehsalı proseslərinin öyrənilməsi;  

- əhalinin perspektiv sayının və tərkibinin müəyyən edilməsi.  

Əhalinin sayı və tərkibi haqqında  əsas məlumat mənbələrinə 

əhalinin siyahıyaalınması, doğulanların, ölənlərin cari qeydləri, qeydə 

alınmış nikahların  və boşanmaların sayı və.s  aiddir. Ölkəmizdə 

siyahıyaalınma zamanı əhali haqqında məlumatların toplanması sorğu 

üsulu ilə həyata keçirilir.  

Sorğunun obyekti ailə və ya ev təsərrüfatıdır. Ailə qohumların 

mövcudluğunu nəzərdə tutan demoqrafik bir anlayışdır. Ev təsərrüfatı 

müəyyən edilmiş birlikdə yaşayan və ümumi ev təsərrüfatına rəhbərlik 

edən şəxslərin məcmusu kimi iqtisadi anlayışdır. Ailə bir nəfərdən, 

ailədən, bir-biri ilə qohumluq əlaqəsi olmayan bir neçə nəfərdən ibarət 

ola bilər. 

Məlumatların verilməsindən asılı olaraq əhalinin orta illik sayı 

müxtəlif üsullarla hesablana bilər. Əgər ilin əvvəlinə (Sə) və axırına 

(Sa) əhalinin sayına dair məlumat verilərsə, orta illik sayı hesabi orta 

kəmiyyətin sadə dusturu ilə hesablanır: 
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Əhalinin sayı haqqında məlumat bərabər fasilə ilə müəyyən vaxt 

anına verilərsə, əhalinin orta illik sayı xronoloji orta kəmiyyətin 

düsturu ilə hesablanmalıdır.  

                                    
Burada , 

n-sıranın səviyyələrinin sayıdır.  

Əhalinin sayı haqqında məlumat qeyri-bərabər fasilələrlə verilərsə, 

ortaillik sayı hesabi orta kəmiyyətin çəkili düsturu ilə hesablamaq 

lazımdır.  

                                        

 


i

ii

t

tS
S  

Burada , 

S - əhalinin orta illik sayını; iS  − -sıranın iki yanaşı səviyyəsinə 

əsasən hesablanan orta sayını; it - sıranın səviyyələri arasındakı 

fasiləni göstərir. 

Əhalinin orta illik artım sürətini hesabalmaq üçün həndəsi orta 

kəmiyyətin düsturundan istifadə olunur: 

Əsas qaydada, 

                                           ;   

 

Burada  -orta illik artım sürətini, 1S  sıranın birinci səviyyəsini, 

nS  sıranın son səviyyəsini göstərir. 

Silsiləvi qaydada        

                                 

Burada  -orta illik artım sürətini,   ………. , illər üzrə 

silsiləvi artım sürətini  göstərir.   

Misal 1. Dövlət Statistika Komitəsinin  2016-2021-ci illər üzrə 

əhalinin sayının( min nəfərlə) dəyişməsi haqqında məlumatı əsasında  

əhalinin orta illik artım sürətini izah edək (cədvəl.1). 
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Cədvəl.1 

 2016-2021-ci illər üzrə əhalinin sayının( min nəfərlə) dəyişməsi 

2016 9705,6 

2017 9810,0 

2018 9898,1 

2019 9981,5 

2020 10067,1 

2021 10119,1 
                                                   

Mənbə:https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ 

Əsas qatdada, 

   və ya 100,8% ,  

Silsiləvi qaydada        

     
və ya 100,8% ,  yəni 2016-2021-ci illər üzrə əhalinin orta illik artım 

sürəti  təqribən 0.8% (100,8-100) artmışdır. 

Siyahıyaalma apararkən əhalinin iki kateqoriyası fərqləndirilir: daimi 

əhali və  mövcud əhali. Ən son əhali, siyahıyaalma zamanı yerindən asılı 

olmayaraq, adətən müəyyən ərazidə yaşayan şəxslərin cəmidir. 

Daimi əhalinin tərkibindən qeydiyyat zamanı məskunlaşan 

ərazidən kənarda olan şəxslər qrupu fərqləndirilir. 

Belə bir qrup müvəqqəti yaşayanlar olaraq adlanır (işgüzar səfər, 

tətil, müvəqqəti iş)  

Mövcud əhali qeydiyyat zamanı daimi yaşayış yerindən asılı olma-

yaraq həmin ərazidə olan insanların məcmusudur. Mövcud əhalidən, 

qeydiyyat zamanı müəyyən ərazidə olan, lakin ondan kənarda daimi 

yaşayış yeri olan müvəqqəti yaşayan şəxslər fərqləndirilir. 

Əhali kateqoriyaları arasında əlaqə  aşaşıdakı  əlaqə var: 
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Əhali kateqoriyaları arasında əlaqə var: 

Beləliklə, bu əhali kateqoriyaları arasında asılılıq vardır. Bu asılılıq 

əhali kateqoriyaları balansını ifadə edir. Bunu aşağıdakı kimi yazmaq 

olar:  

DƏ = MƏ + MG - MY;  

MƏ = DƏ + MY - MG  

Burada: DƏ - daimi əhali; MƏ – mövcud əhali; MY - müvəqqəti 

yaşayanlar; MG - müvəqqəti getmişlər sayı deməkdir.  

Misal 2. Siyahıyaalma aparılarkən aparılarkən mənzildə 3 nəfər 

daimi sakin və daimi yaşadığı başqa şəhərdən gələn 1nəfər var idi. Bu 

mənzildə daimi yaşayanlardan 1nəfər (dəmiryolçu) bu qəsəbədən kən-

arda (yolda) növbətçi, 1 nəfər ezamiyyətə gedib, 1 nəfər isə xəstəxa-

nada olub. 

Bizim nümunəmizdə müvəqqəti sakinlərə başqa şəhərdən gələn 1 

nəfər daxil olacaq. Müvəqqəti olmayanlara ezamiyyətə gedənlər və 

xəstəxanada olanlar da daxil edilməlidir (xəstəxanada olan şəxslər 

hətta xəstəxana bu qəsəbənin ərazisində yerləşsə belə, müvəqqəti 

olmayan hesab olunur).  

 İzahı: Bu mənzilin daimi əhalisinə qeydiyyat zamanı olan 3 nəfər, 

həmçinin 1 nəfər dəmiryol işçisi, xəstəxanada olan1 nəfər və 

ezamiyyətə gedən 1 nəfər qadın daxildir. Cəmi 6 nəfər. Mövcud əhali 

5 nəfərdir: mənzildə daimi yaşayan 3 nəfər, başqa şəhərdən gələn 1 

nəfər və nəqliyyat işçisi 1 nəfər. 

Bu kateqoriyaların yuxarıdakı nisbətindən istifadə edərək daimi və 

faktiki əhalini hesablayaq: 
DƏ =MƏ + MG - MY= 5+ 2  –1 = 6 

MƏ = DƏ + MY - MG = 6 +1 – 2 = 5 

Təsərrüfat və mədəni quruculuqla bağlı təsərrüfat hesablamaları 

üçün daimi və faktiki (mövcud ) əhalinin sayı böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Şəhər nəqliyyatını, ticarət şəbəkəsini, su təchizatını planlaşdırar-

kən mövcud əhalidən çıxış etmək lazımdır; mənzil tikintisinin, 
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məktəblərin, əmək ehtiyatlarının həcmini hesablayarkən daimi əhalinin 

sayı haqqında məlumatlardan istifadə etmək lazımdır. 

Doğum və ölümlə əlaqədar əhalinin dəyişməsinə əhalinin təbii 

hərəkəti deyilir. Əhalinin təbii hərəkəti mütləq və nisbi göstəricilərlə 

xarakterizə olunur. 

Mütləq göstəricilərə doğulanların sayı, ölənlərin sayı və təbii 

artım daxildir. 

Əhalinin  dəyişməsi intensivliyini öyrənmək üçün əhalinin təbii 

hərəkətinin nisbi göstəricilərindən istifadə olunur. Nisbi göstəricilərlə 

əhalinin təbii hərəkəti demoqrafik hadisələrin illik sayının orta illik 

əhaliyə nisbəti kimi hesablanır və promil (‰) ilə ifadə olunur. Onlar 

hər 1000 nəfərə düşən hadisənin səviyyəsini xarakterizə edirlər. 

Demoqrafik prosesləri öyrənərkən əhalinin təbii hərəkətinin nisbi 

göstəricilərindən geniş istifadə olunur. Əhalinin təbii hərəkətinin nisbi 

göstəricilərinə aşağıdakı göstəricilər daxildir: 

1) Doğum əmsalı    

 

Burada    doğum əmsalını,   N  il ərzində doğulanların  sayını,  

S əhalinin orta illik sayını göstərir.  

2) Ölüm əmsalı:     

Burada    ölüm əmsalını,    M  il ərzində ölənlərin  sayını,     

S əhalinin orta illik sayını göstərir. 

3) Təbii artım əmsalı:    

    və  ya     

Burada   təbii artım əmsalını, N  il ərzində doğulanların  sayını,  

M  il ərzində ölənlərin  sayını, S əhalinin orta illik sayını göstərir. 

  Misal 3. Dövlət Statistika Komitəsinin  2016-2020-ci illər üzrə 

əhalinin təbii artım, doğulanlar və ölənlər haqqında məlumatı əsasında 
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:  a) Doğum əmsalını, b) Ölüm əmsalını, c) Təbii artım əmsalını    

(cədvəl.2) izah edək:     

 

Cədvəl.2 

İllər 

Əhalinin 

sayı 

 (1000 

nəfərlə) 

Şəhər və kənd yerləri üzrə 

      - cəmi (nəfər) 

təbii 

artım 

doğulanların 

sayı 
ölənlərin sayı  

2018 9898,1 81732 138982 57250 

2019 9981,5 85263 141179 55916 

2020 10067,1 50924 126571 75647 

 

Mənbə:https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ 
 

a) Doğum əmsalı, 

  
 

4 
 

4 
 

 
 

 b) Ölüm əmsalı, 
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c) Təbii artım əmsalı.  

 

  
 

və ya  olduğundan 

  
 

  
  

və ya               

 

  
 

və ya   olur. 

 

Doğum və ölüm əmsallarının hesablanmasında istifadə olunan 

göstəricilərdən biri də körpə ölümü əmsalıdır. Bu göstərici 1-yaşadək 

uşaqlardan (1000-nəfrə görə) neçə nəfərin öldüyünü müəyyənləş-

dirməyə imkan verir və iki komponentin cəmi kimi hesablanır: 

1) əvvəlki ildə doğulanlardan bir yaşa qədər ölənlərin sayının eyni 

dövrdə doğulanların ümumi sayına nisbəti; 

2) müəyyən bir ildə doğulanlar arasında bir yaşa qədər ölənlərin 

sayının həmin ildə doğulanların ümumi sayına nisbəti: 

 

Burada 0M  keçən il doğulmuş  və cari (hesabat) ilində ölən 

uşaqların sayını , 1M  cari (hesabat) ilində doğulmuş  və cari 
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(hesabat) ilində 1-yaşadək ölən uşaqların sayını, 0N  keçən il doğul-

muş  uşaqların sayını, 1N  cari (hesabat) ilində doğulmuş uşaqların 

sayını göstərir. 

Bir neçə yaş qrupları üçün yaşa görə doğum və ölüm nisbətləri 

hesablanır. Doğum və ölüm səviyyəsini xarakterizə etmək üçün 

yaşamaq əmsalı, doğulanların sayının ölənlərin sayına  nisbəti  və ya 

doğum əmsalının ölüm əmsalına nisbəti kimi əmsallara hesablanır: 
                     

                                 və ya       
 

Misal 4. Dövlət Statistika Komitəsinin  2016-2020-ci illər üzrə 

əhalinin təbii artımı haqqında məlumatı əsasında yaşamaq əmisalını 

izah edək (cədvəl.3): 

          Cədvəl.3 

İllər 

Əhalinin hər 1000 nəfərinə 

Şəhər və kənd yerləri üzrə - cəmi 

təbii artım doğulanların sayı ölənlərin sayı  

2016 10,6 16,5 5,9 

2017 8,9 14,8 5,9 

2018 8,4 14,2 5,8 

2019 8,7 14,3 5,6 

2020 5,1 12,7 7,6 

           Mənbə:https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ 

 İzahı: 

                       olduğundan,  

2016-cı ildə               
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2017-ci ildə                       

2018-ci ildə                      

2019-ci ildə                       

2020-ci ildə                      

Əhalinin təbii hərəkəti göstəriciləri adətən il üzrə hesablanır. Lakin 

daha uzun müddət üzrə də hesablana bilər. Belə hallarda yuxarıdakı 

düsturların həm surətindəki, həm də məxrəcindəki məlumatlar eyni 

dövtü əhatə etməlidir. Bütün əhali nəzərə alınmaqla hesablanan ümumi 

göstəricilərlə yanaşı, əhalinin təkrar istehsalına daha dərindən və 

hərtərəfli xarakteristika vermək üçün yaş, cins, peşə qruplan üzrə hər 

1000 nəfərə görə xüsusi əmsallar da hesablanır. Məsələn, yaş həddi 

nəzərə alınmaqla xüsusi doğum əmsalı müəyyən edilir. Bu göstəricini 

hesablamaq üçün doğulanların saymı 15 yaşdan 49 yaşadək olan 

qadınların orta sayına bölmək lazımdır. Yəni: 

Xüsusi doğum əmsalı: 

                                        
Ümumi və xüsusi doğum əmsalı arasında əlaqə var: 

 

 
   

   Burada  ,   - 15 yaşdan 49 yaşadək olan qadınların orta illik 

sayını,   S  münasib dövr uçün  əhalinin orta illik sayını göstərir.  
 

 

10004915
4915  



S

S
d

qadqad
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Burada  ,    il ərzində doöulanların sayını göstərir.  

 

Misal 5. İl ərzində rayon əhalisinin hərəkəti aşağıdakı məlumatlarla 

xarakterizə olunur, min nəfər: 

İlin əvvəlinə əhalinin sayı 28400 nəfər; 

– o cümlədən 15-49 yaş arası qadınlar 8920 nəfər; 

İlin sonunda əhalinin sayı 29200 nəfərdir 

– o cümlədən 15-49 yaş arası qadınlar 9000 nəfər; 

Bir il ərzində: 

- dogulanlar 274- nəfər; 

- ölənlər 320- nəfər; 

– 1 yaşadək ölən uşaqlar   6- nəfər. 

Təyin edin: 

1) regionun orta illik əhalisi və 15-49 yaş arası qadınların orta illik 

sayını; 

2) əhalinin təkrar istehsalı əmsalları:  

a) doğum , ölüm əmsalı; 

b) təbii artım əmsalı;  

c) xüsusi doğum əmsalını;  

d) körpə ölümü əmisalını. 

Həlli: 

regionun orta illik əhalisi, 

 
15-49 yaş arası qadınların orta illik sayı, 

8960
2

17920

2

90008920



qadS

 
 doğum əmsalı, 

    
 ölüm əmsalı,     
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təbii artım əmsalı  

 
 

 
bu da hər 1000 nəfər üçün itki deməkdir.  

xüsusi doğum əmsalı,                           

 
körpə ölümü əmisalı 

 
olmüşdur. 

Standartlaşdırılmış əmsallar müxtəlif ərazilərdə və ya bir ərazidə 

əhalinin müxtəlif vaxtlarda nəsilartımının ümumi göstəricilərinin 

(əhalinin təbii artımı, doğulanlar, ölənlər, cins bölgüsündə əhalinin 

təbii artımı və. ) müqayisəli təhlilini aparmaq üçün istifadə olunur. 

Standartlaşdırılmış əmsallar əhalinin strukturunda dəyişikliklərin 

təsirini azaltmağa kömək edir. 

Birbaşa standartlaşdırma metodundan istifadə edərək 

standartlaşdırılmış əmsal hesablanır:  

 

burada  xm
 tədqiq olunan əhalinin yaş əmsalıdır; Px - standartdan 

əvvəl qəbul edilmiş ümumi sayda müvafiq yaş qruplarının nisbətidir. 

 

2.Miqrasiya göstəriciləri 
 

Əhalinin mexaniki hərəkəti dedikdə miqrasiya nəticəsində əhalinin 

sayının dəyişməsi nəzərdə tutulur. Daxili və xarici miqrasiya, 

mövsümi, mayatnik (köç) miqrasiya (insanların yaşayış yerindən iş və 

ya təhsil yerinə gündəlik yerdəyişməsi)  bir-birindən fərqlənir. 
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Mexanik hərəkəti xarakterizə etmək üçün mütləq və nisbi 

göstəricilər hesablanır.  

Mütləq göstəricilərə daxildir: yaşayış məntəqələrinə gələnlərin sayı, 

yaşayış məntəqələrini tərk edənlərin sayı, miqrasiya (mexaniki) artımı. 

Nisbi göstəricilər miqrasiya proseslərinin intensivliyini xarakterizə 

edir: 

 Köçüb gəlmə əmsalı, 

 
 

Burada   köçüb gəlmə əmsalnı, G il ərzində köçüb gələnlərin 

sayııı, S əhalinin orta illik sayını göstərir. 
 

Köçüb getmə əmsalı , 
 

 
 

Burada   köçüb getmə əmsaını,    il ərzində köçüb gedən-

lərin sayını,  S əhalinin orta illik sayını göstərir. 

Miqrasiya əmsalı  

                                    
 

 və ya                
 

İstər demoqrafik amillərə (məhsuldarlıq, ölüm), istərsə də 

miqrasiyaya görə əhalinin hərəkətini xarakterizə etmək üçün əhalinin 

ümumi artım əmsalları hesablanır: 
 

 
 

Yəni əhalinin ümumi artım əmsalı bərabərdir təbii artım əmsalı  

üstəgəl miqrasiya (mexaniki) artımı, 
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 və yav    

Misal 6. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında 

2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq miqrasiya 

haqında  aşağıdakı məlumatlar verilmişdir ( min nəfərlə): 

Əhalinin orta illik 10100 

Ölkəyə daimi yaşamaq üçün gələnlər 1,7 

Ölkədən daimi yaşamaq üçün gedənlər 0,6 

Təyin etməli: 

1) miqrasiya intensivliyinin ümumi əmsalı; 

2) miqrasiya dövriyyəsinin intensivliyi əmsalı; 

3) miqrasiya səmərəliliyi əmsalı. 

 Həlli: 

miqrasiya intensivliyinin ümumi əmsalı, 

 

 
 

 

miqrasiya dövriyyəsinin intensivliyi əmsalı, 

 

 
 

miqrasiya səmərəliliyi əmsalı 
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Misal 7. İqtisadiyyatın sektorları üzrə aşağıdakı məlumatlar 

verilmişdir (min nəfər): 

İşçilərin orta sayı 50,796 

11 480 işçi işə götürülüb 

13 069 işçi işdən çıxarılıb 

458 əmək intizamının pozulmasına və könüllü olaraq işdən 

çıxarılanların sayı  

Təyin etməli: 

1) işə  qəbul əmsalı; 

2) işdən çıxma əmsalı; 

3) axın əmsalı. 

işə  qəbul əmsalı, 

 
 

işdən çıxma əmsalı, 

 
axın əmsalı. 

 

 
3.Əhalinin perespektiv sayının proqnozlaşdırılması üsulları 

  

Əhalinin perespektiv sayının  proqnozlaşdırılması  üçün ölüm 

cədvəlindən istifadə olunur. Ölüm cədvəli əhalinin siyahıyaalması, 

doğum və ölümün cari uçotunun məlumatına əsasən tərtib olunur.  

 Ölüm cədvəlinin göstəriciləri aşağıdakılardır: 

1)Yaş- “x”-lə işarə olunur. 
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2) “x”-yaşında olanların sayı .Bu göstərici xI
-lə işarə olunur, Sıfır 

yaşında olanların sayı adətən 100000 nəfər  qəbul olunur. 

3) “x”-yaşından (x+1) yaşına keçəndə ölənlərin sayı . Bu göstərici 

xd
-lə işarə olunur və  aşağıdakı düsturla  hesablanır: 

 

                             1 xxx IId
 

4) “x”-yaşlı şəxsin qarşıdakı il  ölənə ehtimalı sayı . Bu göstərici xq
-

lə işarə olunur və  aşağıdakı düsturla  hesablanır: 

                     x

x

x

xx
x

I

d

I

II
q 


 1

 
5) “x”-yaşlı şəxsin qarşıdakı  həyatının orta davametmə  müddəti. Bu 

göstərici xe
-lə işarə olunur və  aşağıdakı düsturla  hesablanır: 

 

                      x

wxx
x

I

III
e

).......(5,0 21 
 

 
  Burada ölüm cədvəli üzrə   yaşın son həddi  w ilə  işarə olunur. 

                                                                                                               

Sxem.1 

                             Əhalinin ölüm cədvəlinin sxemi 

yaş, 

il  

x il yaşa 

qədər 

yaşayanların 

sayı 

x yaşdan 

x+1 yaşa 

keçənlərin 

sayı 

qarşıdakı 

ömür 

müddətində 

ölüm 

ehtimalı 

x-yaşlı şəxsin 

qarşıdakı  həyatının 

orta davametmə  

müddəti. 

x  xI
 xd

 xq
 xe

 
0  l00 000 l 654 0,0l654 67.90 

1  98 346 662 0,00673 68,05 

2  97 684 289 0,00296 67,5l 

… 
    

… 
    

55 86 092 537 0,00624 1 8,50 
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56 85 555 712 0,00832 17,61 

…     

80 32740 2706 0,08265 0,92 

w 
    

 

Misal 8. X = 55 olduqda   xd
 və xq

 göstəricilərini hesablamasını 

izah edək: 

Həlli: 1-saylı sxemə əsasən yaza bilərik, 

5378555586092565555  IId
 

 

00624,0
86092

537

55

55
55 

I

d
q

 
 

4.Məşğulluq və işsizlik 

 

Əmək qabiliyyətli yaşda olan əmək qabiliyyətli əhali - Azərbaycan 

Respublikası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş aşağı və yuxarı yaş 

həddi arasında olan və hər hansı əmək fəaliyyətini həyata keçirmək 

iqtidarında olan şəxslərdir. 

İqtisadi fəal əhali (işçi qüvvəsi) - məşğul və işsiz əhalinin ümumi 

sayıdır.  

İqtisadi qeyri-fəal əhali - məşğul olmayan, iş axtarmayan və işə 

başlamağa hazır olmayan 15 və yuxarı yaşda olan şəxslərdir.  

Əmək  qanunvericiliyinə əsasən, uşaqların işə qəbul edilməsi üçün 

minimum yaş həddi 15 yaşdır. Həmin yaşdan 18 yaşınadək olan 

şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən onların valideynlərindən və ya 

övladlığa götürənlərdən (qəyyumlarından) birinin, yaxud qanunla 

onları əvəz edən şəxslərin yazılı razılığı alınmalıdır. 
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Əmək ehtiyatları - əmək qabiliyyətli yaşda olan əmək qabiliyyətli 

əhalinin, ölkə qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş yaş həddinə uyğun 

olaraq əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı olan və əmək qabiliyyətli yaş 

həddinə çatmamış işləyən şəxslərin ümumi sayıdır. 

Əmək qabiliyyətli yaşda olanlar –2020-ci ildə - kişilər 15-64, 

qadınlar 15-61 yaşda. 

İşsizlərə işlə təmin olunmayan, məşğulluq xidmətində işaxtaran 

kimi qeydiyyatda olan və ya işsiz kimi tanınan şəxslər daxildir. 

İşsizlərin iqtisadi fəal əhalidə xüsusi çəkisi işsizlik səviyyəsidir. 

İşsizliyin müddəti insanın hər hansı vasitələrdən istifadə etməklə iş 

axtardığı (iş axtarışına başlandığı andan işə düzələn ana qədər) 

müddətdir. 

İşsizlər haqqında məlumat həm mütləq, həm də nisbi göstəricilərlə 

xarakterizə edilə bilər. İşsizlərin mütləq sayı hər ayın əvvəlində bir 

anlıq göstəricidir. Ay ərzində belə bir tendensiya müşahidə olunur: nə 

qədər işsiz qeydiyyatdan çıxarılıb, işə götürülüb, erkən pensiyaya 

çıxarılıb, peşə hazırlığına göndərilib, işlə təmin olunub. 

İşsizlərin tərkibini təhsil səviyyəsi, cinsi, yaşayış yeri ilə 

xarakterizə etmək olar. 

Nisbi göstəricilərə məşğulluq xidmətində qeydiyyatda olan işsiz 

əmək qabiliyyətli vətəndaşların ümumi sayında işsizlərin faizi və 

işsizlik müavinəti alanların faizi daxildir. Ay, rüb, il üzrə işsizlərin və 

məşğul olanların orta sayı hesablanır. 

İşsiz şəxslər əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmayan, iş axtaran şəxslər 

kimi qeydiyyatdan keçmiş və ya işsiz kimi şəxslərdir. İşsizlərin iqtisadi 

təsir gücündə olan nisbəti işsizlik nisbətidir.  

İşsiz və işləyənlərin orta sayı aylıq, rüblük və illik hesablanır. 

İşsizlik səviyyəsi aşağıdakı formula ilə hesablanır: 
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Bu əmsal haqqı ödənilən əməyə tələbdən işsizlik dərəcəsini və ya 

işçi qüvvəsinin tələbdən artıq təklifini əks etdirir. Ümumi (standart) 

işsizlik səviyyəsi ilə yanaşı, onun müxtəlif aspektlərini xarakterizə 

edən digər göstəricilərdən də istifadə olunur, məsələn, gənclər 

arasında işsizlərin nisbəti, uzun müddət işsiz qalan qadınlar və s. 

müəyyən dövr, bu halda işsizlərin və məşğul olanların sayının orta 

aylıq (illik) göstəriciləri. Həmçinin, standart əmsal müəyyən bir tarixdə 

müəyyən edilə bilər. Bunun üçün həmin tarixdə işsizlərin və məşğul 

olanların sayı barədə mütləq məlumatlar götürülür. 

İşsizlik dərəcələrinin hesablanması üçün daha ətraflı və mürəkkəb 

üsullar mövcuddur ki, bu da əmək təklifinin tələbdən real artıqlığını 

müəyyən etməyə imkan verir. Bunlara, xüsusən, tam iş vaxtı 

ekvivalenti baxımından işsizlik nisbəti daxildir. 

Məşğulluğun kəmiyyətini müəyyən etmək üçün statistika mütləq 

və nisbi xüsusi göstəricilərdən istifadə edir. Mütləq göstəricilər iqtisadi 

potensialı, ölkənin iqtisadi inkişaf imkanlarını əks etdirir, çünki məşğul 

əhali istehsal prosesinin əsas elementidir. Mütləq göstəricilərə milli 

iqtisadiyyatda məşğul olanların sayı; xalq təsərrüfatında işləyənlərin 

bölgüsü; işçilərin iqtisadiyyatın sahə və sektorları, cinsi, yaşı, təhsil 

səviyyəsi üzrə bölgüsü; iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində işləyən 

əmək qabiliyyətli yaşda olan insanların sayı və s. 

Nisbi göstəricilər bütövlükdə əhalinin və onun ayrı-ayrı yaş 

qruplarının iqtisadi fəaliyyətdə iştirak dərəcəsini xarakterizə edir. 

Bunlar əhalinin məşğulluq səviyyəsi, əmək ehtiyatlarının məşğulluq 

səviyyəsi, əmək qabiliyyətli yaşda olan əhalinin məşğulluq səviyyəsi 

kimi göstəricilərdir. Əhalinin məşğulluq səviyyəsi aşağıdakı düsturla 

müəyyən edilir: 
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burada , mS
 - məşğul əhalinin sayı; S ümumi əhalinin sayıdır. 

Əmək ehtiyatlarının əlavə ödənilməsi əmsalı düsturla müəyyən edilir: 

 
burada Tr əmək resurslarının sayıdır. Bu əmsalı daha dar hesab 

etmək olar - yalnız əmək qabiliyyətli yaş anlayışına münasibətdə: 

                      

Burada qabS  əmək qabiliyyətli əhalidir. 

Sağlamlıq baxımından əmək qabiliyyətli əhalinin heç də 

hamısının əmək qabiliyyətli olmaması səbəbindən əmək qabiliyyətli 

əhalinin iqtisadiyyatda nə dərəcədə iştirak etdiyini müəyyən etmək 

çox vacibdir. Bunun üçün əmək qabiliyyətli əhalinin məşğulluq 

səviyyəsi məşğul olan əmək qabiliyyətli əhalinin onun ümumi sayına 

nisbəti kimi hesablanmalıdır. Bu əmsal 1-ə nə qədər yaxın olarsa, 

əmək qabiliyyətli əhali bir o qədər çox əmək fəaliyyətinə cəlb olunur.  

Pensiya yaşında olan əhalinin əmək fəaliyyətinə cəlb olunma 

dərəcəsini ölçmək məqsədəuyğundur. Bunun üçün pensiya yaşına 

çatmış işləyən şəxslərin sayını onların ümumi sayına bölmək lazımdır. 

Bu nisbət pensiya yaşına çatmış şəxslərin hansı nisbətdə əmək 

fəaliyyətində məşğul olduğunu göstərir. 

 

5. Əhalinin həyat səviyyəsi statistikası 

 

Əhalinin həyat səviyyəsi sosial-iqtisadi kateqoriyadır. İqtisadi 

ədəbiyyatda bu konsepsiya üçün vahid bir tərif yoxdur. Əhalinin 

həyat səviyyəsini xarakterizə edən vahid ümumiləşdirici göstəricisi 

olmadığına görə, bu kateqoriyanın müxtəlif aspektlərini əks etdirən 
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və aşağıdakı əsas bloklara bölünən bir sıra statistik göstəricilər 

hesablanır:  

• əhalinin gəlir göstəriciləri; 

• əhalinin istehlak göstəriciləri; 

• qənaət; 

• əhalinin mənzillə təmin edilməsi; 

• əhalinin gəlirlərinin və yoxsulluq səviyyəsinin göstəriciləri; 

• sosial-demoqrafik göstəricilər; 

• əhalinin həyat səviyyəsinin ümumi qiymətləndirilməsi. 

Əhalinin həyat səviyyəsinin statistik təhlili və qiymətləndirilməsi 

üçün ümumi və daxili məhsul, milli gəlir və adambaşına real gəlir, 

mənzil təchizatı və s. kimi müxtəlif göstəricilərdən istifadə olunur. 

Əhalinin göstəricilərinə, məsələn, nəsil artımı və ölüm, əhalinin orta 

yaş həddi və s aiddir. 

Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi ilə əhalinin gəlirləri, 

əhalinin maddi zəmanətlə təmin olunması və həyatın keyfiyyəti artır. 

Geniş mənada "həyat səviyyəsi" termini əhalinin müxtəlif ehtiyac 

və maraqları baxımından həyatlarını təmin etmək deməkdir. Bu 

konsepsiyaya yaşayış səviyyəsinin xüsusiyyətləri və göstəricilərini 

iqtisadi kateqoriyaları, iş və istirahət şərtlərini, yaşayış şəraitini, sosial 

təminatları, hüquq-mühafizəsi, təbii və iqlim şəraitlərini, ətraf mühitin 

mühafizəsi göstəricilərini, sərbəst vaxt  imkanlarını  aid etmək olar.  

Əhalinin həyat səviyyəsi və keyfiyyəti birbaşa insanların 

ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətindən asılıdır və əsas ehtiyacları 

qarşılamaq üçün  hər bir şəxs mütəmadi olaraq müəyyən gəlirə 

ehtiyac duyur. Azərbaycan Respublikası əhalisinin əsas gəlirləri əmək 

haqqıdır. 

Əmək haqqı, işçinin məşğulluq dövründə əldə etdiyi gəlirin bir 

hissəsidir. Əmək haqqı ilə yanaşı, əhalinin gəlir səviyyəsi və keyfiyyəti 
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sosial təminatdan, maddi və mənəvi faydalardan və xidmətlərdən, 

habelə əhalinin əsas kütləsinin təhsil səviyyəsindən və s asılıdır. 

Əhalinin həyat səviyyəsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında 

statistika bir çox problemi həll etməyə imkan verir, əsas məqsədi 

əhalinin həyat səviyyəsinə və keyfiyyətinə dair statistik məlumatların 

əldə edilməsidır.  

Əhalinin həyat səviyyəsinin statistikası aşağıdakı vəzifələrə 

malikdir:  

• əhalinin həyat səviyyəsinin və keyfiyyətinin obyektiv, etibarlı və 

hərtərəfli xarakterizə etdiyi göstəricilər sisteminin inkişafı; 

• əhalinin həyat səviyyəsinin və keyfiyyətinin dinamikasının 

statistik təhlili; 

• əhalinin həyat səviyyəsində və keyfiyyətində dəyişikliklərə təsir 

edən halların müəyyən edilməsi; 

• əhalinin həyat səviyyəsində və keyfiyyətində dəyişikliklərin əsas 

tendensiyalarının və qanunauyğunluqların müəyyən edilməsi; 

• regionlarda əhalinin həyat səviyyəsi və keyfiyyət göstəricilərinin 

təhlili; 

• ölkənin sakinlərinin maddi resurslara və xidmətlərə olan 

tələbatının müəyyən edilmiş istehlak normalarına nisbətən müqayisə 

olunma səviyyəsinin müəyyən edilməsi; 

• əhalinin həyat səviyyəsinə və keyfiyyətinə dair statistik 

məlumatların toplanması üçün mənbələr sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

• əlaqələndiriləcək əhalinin həyat səviyyəsi və keyfiyyətinin 

göstəricilərinin müəyyən edilməsi. 

 

6. Əhalinin gəlirlərinin, əmtəə və xidmətlərin istehlakının 

statistikası 
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Bildiyiniz kimi, əhalinin gəlirlərinin miqdarı tamamilə mal və 

xidmətlərin istehlakından asılıdır. Sosial statistikanın mühüm vəzifəsi 

ev təsərrüfatlarının büdcələrinin sistemli  şəkildə seçmə müşahidəsi 

tədqiqatlarının materialları əsasında əhalinin istehlak strukturunu 

müəyyən etməkdir. Adətən bu struktur əhalinin istehlak xərclərinin 

strukturu ilə müəyyən edilir. Bu xərclərin bir hissəsi olaraq aşağıdakı 

xərc sahələri fərqləndirilir: qida, bəzən spirtli içkilərin, qeyri-ərzaq 

məhsullarının mümkün ayrılması və xidmətlərə görə ödəniş. 

Əhalinin gəlirləri və əmtəə və xidmətlərin istehlakı əhalinin həyat 

səviyyəsinin təhlilində əsas xüsusiyyətlərdən biridir. Göstərici olaraq, 

yaşayış səviyyəsi bir nəfərə və ya ailəyə düşən pul gəliri kimi 

hesablanır. Gəlir artdıqca, əmtəə və xidmətlərin istehlakı artır, buna 

görə də istehlak olunan mal və xidmətlərin keyfiyyəti yüksəlir. 

Statistika gəlirlərin miqdarını və tərkibini, onun strukturunu, 

ümumilikdə bütün əhali üzrə dinamikasını, habelə ölkənin əraziləri, 

iqtisadiyyatın sahələri, ev təsərrüfatlarının növləri, əhalinin sosial 

qrupları kontekstində öyrənir. 

Əgər mal və xidmətlərin istehlakı azalırsa, o zaman gəlirə diqqət 

yetirmək lazımdır. Gəlirlərin azalması əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin 

azalmasına və nəticədə xərclərin azalmasına səbəb olur. Malların və 

xidmətlərin alınması üçün edilən xərclərə əhalinin istehlak xərcləri 

deyilir. Statistika istehlak xərclərinin səviyyəsini, dərəcəsini, 

dinamikasını və strukturunu öyrənir. 

Əhalinin gəlir və xərclərinin statistikası iqtisadiyyatın ümumi 

vəziyyətini və həyat səviyyəsini təhlil etmək, sosial və vergi siyasətini 

hazırlamaq, daxili ehtiyatları səfərbər etməklə investisiya prosesinin 

genişləndirilməsi imkanlarını qiymətləndirmək üçün informasiya bazası 

yaradır. Statistik təhlilin dəqiq olması üçün hesablama apararkən gəlir 

strukturunu bilmək lazımdır. Əhalinin gəlir strukturu aşağıdakı kimi 

qurulur: 
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• faktor gəliri: 

• maaş; 

• sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir; 

• əmlak gəliri; 

• köçürmə ödənişləri - bütün sosial pensiyalar və müavinətlər. 

Əhalinin ümumi gəlirinin və köçürmə ödənişlərinin cəmləsək, 

əhalinin ümumi gəliri əldə edilir. Bu gəlir növlərindən əhali vergilər və 

digər ödənişlər ödəyir. Əhalinin gəlirləri və əhalinin dövlətə ödəməli 

olduğu icbari ödənişlər haqqında statistik məlumatlara malik olmaqla, 

əhalinin sərəncamında olan gəlirləri hesablamaq mümkündür. Ümumi 

və sərəncamda olan gəlirin göstəriciləri müxtəlif ölkələrdə gəlirləri 

müqayisə etmək, habelə gəlirləri regionlar, əhalinin sahə gəlirləri, 

ərazilər üzrə müqayisə etmək üçün istifadə olunur. 

Fizioloji yaşayış minimumu bir müddət fizioloji vəziyyəti 

saxlamaq üçün zəruri olan minimum hədddir (bu minimum dövlət 

tərəfindən təmin edilməlidir). Bütövlükdə bütün əhalinin gəlir və 

xərclərini tənzimləmək üçün dövlət hər bir şəxs üçün yaşayış 

minimumunu - istehlak səbətini müəyyən edir. Bu konsepsiya insanın 

yaşaması üçün lazım olan hər şeyin qiymətləndirilməsini əhatə edir: 

pəhriz məhdudiyyətlərini nəzərə alan və minimum tələb olunan kalori 

miqdarını, habelə qeyri-ərzaq məhsullarının və xidmətlərin dəyərini, 

vergiləri və aztəminatlı ev təsərrüfatlarının büdcələrində bu hədəflər 

üzrə xərclərin payı əsasında məcburi ödənişlər. Əgər əhalinin 

minimum tələbatını ödəmək üçün kifayət qədər gəliri yoxdursa, bu o 

deməkdir ki, ölkə yoxsulluq həddində yaşayır. 

Yoxsulluq həddi, yəni yoxsulluq, gəlirin fizioloji minimumu təmin 

etmək üçün kifayət etmədiyi bir vəziyyətdir. Yoxsulluğun səviyyəsinin 

təhlili ev təsərrüfatlarının sosial-iqtisadi və demoqrafik qrupları üzrə 

aparılır və ərazi kontekstində yoxsulluq səviyyəsinin ölkə üzrə orta 
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səviyyədən və ya müəyyən edilmiş həddən yuxarı olduğu əraziləri 

əhatə edən “yoxsulluq zonaları” müəyyən edilir.  

Əhalinin həyat səviyyəsi ilə bağlı statistikanın mühüm hissəsini 

əmtəə və xidmətlərin istehlakı ilə bağlı statistika təşkil edir. Maddi 

nemətlərin istehlak fondu milli gəlirin istehlak fondunun bir hissəsidir 

ki, bu da əhalinin ailələrdə fərdi istehlakını və təhsil, mədəniyyət, 

səhiyyə, mənzil-kommunal təsərrüfat, müəssisə və təşkilatlarda 

istehlakını əhatə edir. 

İctimai istehlak fondunu səciyyələndirərkən təkcə məsrəflərin 

həcmini deyil, həm də istehlak olunan maddi nemətlərin sahə 

mənşəyini və kompensasiya mənbələrini (fərdi büdcə və ictimai 

istehlak fondları) nəzərə almaqla təbii-maddi tərkibini müəyyən etmək 

lazımdır. Bütün əhalinin istehlakı haqqında məlumatlar ticarət 

statistikası, maliyyə statistikası və bir sıra digər mənbələrdən əldə 

edilir. Əsas sosial qruplar və peşələr üzrə əhalinin istehlakı haqqında 

məlumatlar əhalinin büdcələrinin statistik məlumatlarında əksini tapır. 

İstehlak fondunun əsas payını əhalinin ticarətdə əldə etdiyi maddi 

nemətlər təşkil edir, ona görə də xalqın rifah halını xarakterizə 

edərkən pərakəndə ticarət dövriyyəsinin göstəricilərindən, onun 

dinamikasından və strukturundan geniş istifadə olunur. Əhalinin 

istehlak etdiyi maddi nemətlərin məcmusu qısamüddətli istifadə 

obyektlərinə - əsasən ərzaq və uzunmüddətli istifadə mallarına 

bölünür. 

Maddi nemətlərin istehlakı ilə yanaşı, bu kimi xidmətlərin istehlakı 

da mövcuddur: 

• müəllimlərin, tərbiyəçilərin tədris və tərbiyə fəaliyyəti; 

• rəssamların, mühazirəçilərin mədəni, maarifləndirici və estetik 

fəaliyyəti; 

• tibb işçilərinə tibbi yardım və profilaktik tədbirlər və s. 
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Əhalinin rifah göstəriciləri arasında əhalinin mənzillə təminatı və 

onun rifah dərəcəsinin göstəriciləri mühüm yer tutur, yəni 

mərkəzləşdirilmiş istilik, su təchizatı, qaz təchizatı, elektrik 

işıqlandırması və s. 

Xüsusi məhsul və xidmətlərin istehlak dinamikası fərdi indeksin 

formuluna görə hesablanır: 

q

q
i

0

1                                          

0

0

1

1

N
q

N
q

İ   

Burada İ bütün əhali üçün fərdi istehlak indeksidir; i - 

adambaşına düşən fərdi istehlak indeksi; 1q , 0q  - cari və əsas 

dövrlərdə konkret növ məhsul və ya xidmətin istehlakının fiziki 

həcmi; 1N , 0N  - cari və əsas dövrlərdə əhalinin orta illik sayıdır. 
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FƏSİL XIV 
 

ƏMƏK MƏHSULDARLIĞI VƏ ƏMƏK ÖDƏNİŞİ 

 

1. Əmək məhsuldarlığının mahiyyəti və qiymətləndirilməsi 

üsulları. 
 

Əmək məhsuldarlığı doktrinasının əsasları A.Smit və D.Rikkardo 

tərəfindən qoyulmuşdur, lakin indiyədək əmək məhsuldarlığının 

mahiyyəti ona iqtisadi kateqoriya kimi müxtəlif şərhlər verən alimlər 

tərəfindən öyrənilməkdə davam edir. Əmək məhsuldarlığı əməyin 

səmərəliliyini xarakterizə edən göstəricidir. Əmək məhsuldarlığı 

işçinin vaxt vahidində istehsal etdiyi məhsulun miqdarı ilə ölçülür. 

Əmək məhsuldarlığının əks göstəricisi əmək tutumu məhsul vahidinə 

sərf olunan vaxtın miqdarı ilə ölçülür. Adətən, iqtisadi statistikada 

əmək məhsuldarlığı faktiki əmək məhsuldarlığı deməkdir, lakin iqtisadi 

kibernetikada, xüsusən də Stafford Beerin həyat qabiliyyətli sistemlər 

modelində faktiki və potensial əmək məhsuldarlığı anlayışları təqdim 

olunur. 

Əmək məhsuldarlığı iki göstərici ilə ifadə olunur: 

- işçinin iş vaxtı vahidi ərzində istehsal etdiyi məhsulların miqdarı. Bu 

göstərici istehsal həcminin və əmək məsrəflərinin hansı vahidlərlə 

ölçülməsindən (natural, şərti natural,  dəyər və əmək) asılı olaraq 

müxtəlif üsullarla müəyyən edilə bilər.  

-  məhsul vahidinin əmək tutumu. 

Beləliklə, əmək məhsuldarlığının tərifinə ən ümumi yanaşma 

aşağıdakı düsturla ifadə edilə bilər: 
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burada W əmək məhsuldarlığıdır; Q - məhsulun həcmi; T canlı əmək 

sərfidir. 

Məhsulun həcmi natural, şərti-natural və dəyər ifadəsində uçota 

alındığından orta hasilat göstəriciləri də həmin ölçülərdə hesablanır. 

Məhsul vahidinin əmək tutumu məhsul vahidinin istehsalına sərf 

olunan vaxtın miqdarıdır. 

Əmək tutumu  aşağıdakı düsturla ifadə olnur: 

 

                                    
 

Əmək məhsuldarlığının göstəriciləri həm ayrıca iş yerində, həm də 

müəssisə üzrə orta hesabla hesablana bilər.  

  Buna görə də deyə bilərik ki, əmək məhsuldarlığı işçinin vaxt 

vahidi ərzində  istehsal etdiyi məhsulun həcmi və ya məhsul vahidinin 

istehsalına sərf olunan vaxtdır. 

Əmək məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi üsulları: 

Faktiki əmək məhsuldarlığı (istehsal) əmək tutumu ilə tərs 

mütənasibdir və birbaşa müşahidə olunan məlumatlara əsasən 

aşağıdakı düsturdan istifadə etməklə müəyyən edilir: 

                    

burada  həmin məhsul növü üçün ölçü vahidlərində faktiki 

məhsul,  vaxt vahidlərində canlı əməyin faktiki sərfidir. 

Potensial əmək məhsuldarlığı sivilizasiyanın müəyyən inkişaf 

səviyyəsində nəzəri cəhətdən əldə edilə bilən təbii şəraitdə nə qədər 

məhsul istehsal oluna biləcəyini göstərir. Potensial əmək məhsuldarlığı 

düsturla müəyyən edilir: 
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burada sivilizasiyanın müəyyən inkişaf səviyyəsində verilmiş 

təbii şəraitdə məhsul növü üzrə ölçü vahidləri ilə əldə edilə bilən 

maksimum məhsul (potensial məhsul), sivilizasiyanın müəyyən 

inkişaf səviyyəsində verilmiş təbii şəraitdə tələb olunan minimum  canlı 

əməyin sərfi zaman vahidləri ilə (potensial əmək tutumu). 

Müəssisə qarşıdakı dövr üçün əmək göstəricilərini planlaşdırarkən 

əmək məhsuldarlığının artımını planlaşdırmalı və onun artımının 

səmərəliliyini xarakterizə edən iqtisadi göstəriciləri hesablamalıdır. 

Müəssisədə əmək məhsuldarlığının artımının səmərəliliyi aşağıdakı 

göstəricilərlə xarakterizə olunur: 

- əmək məhsuldarlığının faiz artımı; 

- əmək məhsuldarlığının artması hesabına işçilərin sayında şərti 

(nisbi) qənaət; 

- rəqəmlərdə mütləq (real) qənaət; 

- əmək məhsuldarlığının artması hesabına əldə edilən məhsulun 

artımının payı. 

Cari illə müqayisədə planlaşdırılan ildə əmək məhsuldarlığının faiz 

artımı aşağıdakı düsturla müəyyən edilir: 

 

 
 

burada   əmək məhsuldarlığının artım faizi; 

planlaşdırılan ildə əmək məhsuldarlığı;    cari ildə əmək 

məhsuldarlığıdır. 

Misal 1.Cari ildə tikinti müəssisəsinin gəliri (rəqəmlər şərtidir) 

2650 milyon manat təşkil edir və planlaşdırılan ildə 3% artırılması 
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nəzərdə tutulmuşdur. Cari ildə işçilərin orta sayı 300 nəfər, 

planlaşdırılan ildə 304 nəfər olmuşdur. Əmək məhsuldarlığının faiz 

artımını müəyyənləşdirin. 

 

Həlli: 

3% artım əsasında, 

  Cari ildə tikinti müəssisəsinin gəliri =2650*1,03=2729,5 milyon 

manat, 

2) Planlaşdırılan ildə əmək məhsuldarlığının səviyyəsi, Planlaşdırılan 

ildə əmək məhsuldarlığının səviyyəsi=2729,5:304=8,98 milyon manat, 

3) Cari ildə əmək məhsuldarlığının səviyyəsi, 

 Cari ildə əmək məhsuldarlığının səviyyəsi=2650:300=8,83 milyon 

manat 

 

4) Nümunəyə əsasən əmək məhsuldarlığının faiz artımı. 

 

 olacaq. 

 

Nəticədə, şirkət məhsuldarlığı  1,7% artırmağı planlaşdırmış olur. 

Əmək məhsuldarlığının mahiyyətini onun təzahür formalarını 

bilməklə daha dərindən dərk etmək olar. İlk növbədə əmək 

məhsuldarlığı məhsul vahidinə düşən əmək məsrəflərinin azalması kimi 

özünü göstərir və iş vaxtına qənaəti göstərir. Ən əsası, müəyyən bir 

sosial ehtiyacı ödəmək üçün tələb olunan əmək xərclərinin mütləq 

azalmasını nəzərdə tutur. Beləliklə, müəssisələrin diqqəti əmək və 

maddi ehtiyatlara qənaət üsullarının axtarışına, yəni mümkün olduğu 

sahələrdə işçilərin sayını azaltmağa, həmçinin xammala, yanacağa və 

enerjiyə qənaət etməyə yönəldilir.  
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Əmək məhsuldarlığı həm də yaşayış və maddiləşmiş əmək 

xərclərinin nisbətinin dəyişməsi şəklində özünü göstərir. Əgər 

müəssisənin istehsal prosesində (canlı əməyə nisbətən) keçmiş 

əməyindən nisbətən daha çox istifadə edilirsə, əmək məhsuldarlığını 

artırmaq və deməli, cəmiyyətin sərvətini artırmaq şansı olur. Bir halda, 

canlı əməyin maya dəyərinin azalması ilə məhsul vahidinə 

maddiləşdirilmiş əməyin dəyəri həm nisbi, həm də mütləq şəkildə artır 

(ümumi məsrəflərin azalması ilə), digərində, keçmiş əməyin məsrəfləri 

yalnız nisbətən artır, lakin onların mütləq ifadəsi aşağı düşür. Belə 

proseslər, müvafiq olaraq, istər əl əməyinin mexanikləşdirilmiş əmək 

ilə əvəz olunmasında, istərsə də köhnəlmiş avadanlıq 

modernləşdirildikdə, müəssisələr daha mütərəqqi və səmərəli istehsal 

vasitələri əsasında yenidən qurulduqda müşahidə olunur. Əmək 

məhsuldarlığı istehsalın səmərəliliyinin ölçülməsi sistemində mühüm 

göstəricidir. Eyni zamanda, əsas fond-əmək nisbətinin miqyası və 

xüsusilə keyfiyyəti, yəni əməyin əsas fondla silahlandırılmasının ölçüsü 

əmək məhsuldarlığına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Əsas fond-

əmək nisbəti yəni əməyin əsas fondla silahlandırılması nisbi 

göstəricidir, əsas fondların orta illik dəyərinin əmək haqqı fondunda 

olan işçilərin orta sayına nisbətini ifadə edən əmsaldır:  

              

Burada,  — əməyin əsas fondla silahlandırılması;  - əsas fondların 

orta  illik dəyəri,  işçilərin orta illik  siyahı sayıdır . Əmək 

məhsuldarlığının istehsalın ümumi səmərəliliyinə təsirini nəzərdən 

keçirərkən bu asılılıq nəzərə alınmalıdır. Məsələ burasındadır ki, əmək 

məhsuldarlığının hər hansı bir yüksəlişi effektiv deyil, ancaq canlı 

əməyin qənaəti onun texniki təchizatının artırılması üçün əlavə xərcləri 

ödədikdə qısa müddətdə səmərəli olur. Aktivlərin rentabelliyi əsas 

kapitaldan istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edir və əsas kapitalın 
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müəyyən bir miqdarına görə istehsal olunan məhsulların həcmi ilə 

ölçülür: 

 

                                  
 

Əmək məhsuldarlığı, aktivlərin rentabelliyi və əməyin əsas fondla 

silahlandırılması arasında sıx əlaqə var və bu düsturla ifadə edilə bilər: 

 

       
 

Bu asılılıqdan belə nəticə çıxır ki, aktivlərin rentabelliyini və 

əməyin əsas fondla silahlandırılmasını artmaq şərti ilə əmək 

məhsuldarlığı yüksəlir və tərs mütənasib olaraq aşağı düşür. Eyni 

zamanda, əgər əmək məhsuldarlığı əməyin əsas fondla 

silahlandırılmasını daha sürətlə artırsa, aktivlərin rentabelliyi də artır. 

Əksinə, əmək məhsuldarlığının dinamikası əməyin əsas fondla 

silahlandırılması artımından geri qaldıqda, aktivlərin gəlirliliyi aşağı 

düşüər. Elmi-texniki tərəqqi və istehsalın təkmilləşdirilməsi ilə işçi 

getdikcə daha çox yeni əmək vasitələri ilə təchiz olunduqca ictimai 

əmək məsrəflərinin payı artır.  

Uğurlu liderin məqsədi konkret işçidən tutmuş iyerarxik bölmələrə 

və milli bazara inteqrasiyaya qədər bütün səviyyələrdə şirkətin işini 

düzgün təşkil etməkdən ibarətdir. Bunun üçün müəssisənin işçilərinin 

əmək məhsuldarlığının cari dinamikasını hesablamaq, ona müsbət təsir 

göstərmək lazımdır. Müvafiq olaraq, iş prosesini daha səmərəli şəkildə 

optimallaşdırmaq üçün istehsalın necə təyin olunacağını və əmək 

məhsuldarlığına hansı göstəricilərə görə hesablanması olduqca 

vacibdir.Ayrı-ayrı iş yerlərində, eynicinsli məhsul istehsal edən 

sahələrdə məhsul fiziki göstəricilərlə, yəni istehsal vahidlərinin sayı ilə 
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ölçülür.Məsələn, saatda, növbədə sorğu xidmətinin bir telefon 

operatoru tərəfindən orta hesabla verilən sertifikatların sayı, saatda bir 

poçt mübadiləsi çeşidləyicisi tərəfindən çeşidlənən  məktublarının 

miqdarı və.s. 

Ayrı-ayrı iş yerlərində məhsul istehsalı normallaşdırılır və konkret 

işçilərə istehsal norması şəklində planlı tapşırıq verilir. 

Tədqiqatda statistik məlumatların istifadəsi, əmək məhsuldarlığının 

müəyyən edilməsi aşağıdakı məsələləri həll etməyə imkan verir: 

- əmək məhsuldarlığının dərəcəsini və dinamikasını xarakterizə 

edən əsas göstəricilərin tapılması; 

-  əmək məhsuldarlığının dəyişməsinin məhsulların (işlərin, 

xidmətlərin) həcminin və iş vaxtının maya dəyərinin 

dəyişməsinə təsirinin öyrənilməsi; 

-  müxtəlif şəraitlərin əmək məhsuldarlığının dərəcəsinə və 

dinamikasına təsirinin təhlili.  

Əmək məhsuldarlığının statistik məlumatlarını təhlil edərkən istehsalın 

səmərəliliyinin əsas göstəricilərini müəyyən etmək olar:  

- resurs məsrəflərinin vahidi üzrə xalis məhsul istehsalı; 

- ümumi məsrəflərin vahidi üzrə mənfəət; 

- bazara çıxarılan məhsulların rubluna görə xərclər; 

- istehsalın rentabelliyi; 

- istehsalın intensivləşdirilməsi hesabına artımın payı; 

-  istehsal vahidlərindən istifadənin milli iqtisadi effekti; 

- əmək səmərəliliyi göstəriciləri: 

- əmək məhsuldarlığının artım templəri; 

- əmək məhsuldarlığının artması hesabına istehsalın artımının 

xüsusi çəkisi; 

- işçilərin mütləq və nisbi azad edilməsi; 

- iş vaxtının faydalı fondundan istifadə əmsalı (həm əmək 

məhsuldarlığından, həm də istehsalın təşkilindən asılıdır); 
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- istehsal vahidinin əmək tutumu - istehsala əks olan göstərici; 

- istehsal vahidi üzrə əmək haqqının intensivliyi; 

İstehsal aktivlərinin istifadəsi üzrə səmərəlilik göstəriciləri: 

- aktivlərin gəlirliliyi; 

- vəsaitlərin aktiv hissəsinin aktivlərinin gəlirliliyi; 

- əsas vəsaitlərin rentabelliyi; 

- istehsalın kapital tutumu; 

-  xammal və avadanlıqların ən mühüm növlərindən istifadə 

əmsalı; 

maliyyə resurslarından istifadənin səmərəliliyinin göstəriciləri: 

- dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsi; 

- dövriyyə vəsaitlərinin rentabelliyi; 

- dövriyyə kapitalının nisbi sərbəst buraxılması; 

-  güc vahidi və ya məhsul vahidi üzrə xüsusi kapital 

qoyuluşları; 

-  kapital qoyuluşlarının rentabelliyi; 

- kapital qoyuluşlarının geri qaytarılma müddəti; və s. 

Əmək məhsuldarlığının statistikası müəyyən etməyə imkan verir: 

-  ölkədə hansı sahə daha çox inkişaf etmiş, hansı isə zəif inkişaf 

etmişdir;  

- istehsalın hansı sahəsi dövlətdən kömək tələb edir; 

- ölkədə istehsalın inkişafı üçün istifadə üçün nəzərdə tutulan 

maliyyə vəsaitlərinin necə ayrılmasını. 

Əmək məhsuldarlığının artması məhsul vahidinin istehsalı üçün 

əmək məsrəflərinə (iş vaxtına) və ya vaxt vahidi üçün istehsal olunan 

əlavə məhsulun miqdarına qənaət deməkdir ki, bu da istehsal həcminin 

artmasına birbaşa təsir göstərir. Çünki bir halda cari istehsal xərcləri 

"Əsas istehsalat işçilərinin əmək haqqı" maddəsinə uyğun olaraq 

azaldılmış istehsal vahidləri, digərində isə vaxt vahidi üçün daha çox 

məhsul istehsal olunur. 
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Əmək məhsuldarlığı insanın əmək fəaliyyətinin əsas 

göstəricilərindən biridir, maddi və qeyri-maddi nemətlərin istehsalı 

prosesinin məhsuldarlığını və səmərəliliyini xarakterizə edir. Əmək 

məhsuldarlığının səviyyəsi mal və xidmətlərin istehsalı üçün iş vaxtının 

miqdarını, onların həcmini, maya dəyərini, qiymətini, yəni istehsal 

olunan məhsulların bazarlarda rəqabət qabiliyyətini müəyyən edən 

göstəriciləri müəyyən edir. 

Əmək məhsuldarlığının artması həm islahatlar dövrünün, həm də 

qlobal maliyyə böhranının mənfi nəticələrinin aradan qaldırılmasının 

əsas real mənbəyidir. Bu, aparılan islahatların və son nəticədə 

insanların həyatının yaxşılaşdırılmasında ən mühüm amildir.  

Əmək məhsuldarlığının artması o zaman baş verir ki, canlı əməyin 

payı azalır, maddiləşmiş (keçmiş) əməyin payı isə artar. Bu artım 

əmtəədə təcəssüm olunan əməyin ümumi miqdarı azalmış olduğu 

zaman baş verir. Faktiki olaraq qeyd etmək olar ki, canlı əməyin 

kütləsi maddiləşmiş əmək kütləsinin artmasından daha çox azalır. 

Xərclərə və istehsal resurslarına uyğun olaraq qəbul edilən iş vaxtına 

ümumi qənaət istehsalın səmərəliliyini xarakterizə edir. Müəssisələrdə 

əmək məhsuldarlığı bir işçiyə və ya vaxt vahidinə düşən məhsulun 

göstəricisi ilə ölçülür. Bu hallarda göstərici yalnız canlı əməyin 

qənaətini nəzərə alır. Eyni zamanda, əmək məhsuldarlığı milli gəlirin 

fiziki həcminin maddi istehsalda çalışan işçilərin sayına nisbəti kimi də 

ölçülə bilər.  

Optimal məhsuldarlığa necə nail olmaq məsələsi həmişə aktualdır 

və olduqca çətindir. Mütəxəssislərin peşə fəaliyyətinə təsir edən 

amilləri və alınan əmək haqqı ilə bağlı səylərinin nəticəsini dərhal 

müəyyən etmək asan deyil. Əmək məhsuldarlığında dəyişiklik, 

aşağıdakı düstura uyğun olaraq, iş axını parametrindəki artım və hər 

hansı digər dəyişiklik əsasında qiymətləndirilə bilər: 
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barada: 

P istənilən nəticə parametridir, 

Q - istehsal olunan məhsulun miqdarı, 

N - işi yerinə yetirən işçilərin sayı. 

 

2.Ortasaatlıq, ortagünlük və ortaaylıq ( ortarüblük, ortaillik) 

məhsul istehsalı göstəriciləri və onların qarşılıqlı əlaqəsi 

 

Orta gündəlik və ya orta saatlıq məhsuldarlıq düsturla hesablanır: 

 

                    
burada W günlük və ya orta saatlıq əmək məhsuldarlığıdır; Q - bu və 

ya digər formada məhsulun həcmi;   T günlük və ya orta saatlıq əmək 

sərfidir (adam-gün, adam-saat). 

Bütün müəssisə üzrə orta illik və ya orta aylıq əmək məhsuldarlığı 

aşağıdakı düsturla hesablanır: 

                     
burada W orta illik və ya orta aylıq əmək məhsuldarlığıdır; Q - bu və 

ya digər formada məhsulun (gəlirin) həcmi;    işçilərin orta illik 

siyahı sayıdır.  

Əmək məhsuldarlığının artması eyni və ya daha az sayda işçi ilə 

əlavə həcmdə məhsul istehsal etməyə və ya əlavə həcmdə işləri yerinə 

yetirməyə imkan verir. İstehsalın bu cür səviyyəsi, mallara, xidmətlərə 

artan tələbat və məhdud əmək ehtiyatları ilə əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsi iqtisadi artımın əsas mənbəyinə çevrilir. Əmək 

məhsuldarlığının artması istehsal vahidinə daha az canlı əməyi sərf 
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etməyə və deməli, “əmək məsrəfləri” maddəsi üzrə onun maya 

dəyərini azaltmağa və hər bir vahiddən daha çox mənfəət əldə etməyə 

imkan verir. 

İstehsal olunan məhsullar üçün əmək məhsuldarlığını  necə 

hesablamaq olar ? Bu sualın cavabını misalla izah edək (misal.2). 

 

Misal.2 Tortlar istehsal edən şirniyyat sexində 8 saatlıq növbə  

əsasında, 10 nəfər mütəxəssis çalışır. Bir növbə üçün 6 min manat 

dəyərində məhsul istehsal edirlər. Formula uyğun olaraq, işin 

effektivliyini təyin edilmiş işi yerinə yetirən mütəxəssislərin sayına 

bölürük. 6/ 10 = 0,6 min manat, bu məhsulu istehsal edən bir 

mütəxəssis üçün nəticədir. 

Bir saatda iş göstəricisini hesablamaq tələb olunursa , gündəlik 

parametri bir növbədəki saatların sayına bölürük, yəni bir saatda iş 

göstərici 0,6 / 8 = 0.075 min manat olacaq  

 

3.Əmək məhsuldarlığının dinamikasının statistik təhlili. Dəyişən 

tərkibli, sabit tərkibli və quruluş indeksləri. 

 

Məhsuldarlığın dinamikasının ölçülməsi işçinin tapşırığı nə 

dərəcədə səmərəli yerinə yetirdiyini əks etdirir (şirkətin xüsusiy-

yətlərindən və seçilmiş işçinin vəzifəsindən asılı olaraq). 

Əmək məhsuldarlığının səviyyəsini və dinamikasını öyrənmək 

üçün natural, əmək və dəyər metodlarından istifadə olunur. 

Statistikada əmək məhsuldarlığının dinamikası indeks metodunun 

köməyilə öyrənilir. Konkret məhsul növü üzrə əmək məhsuldarlğının 

dinamikası fərdi indeksin düsturu ilə hesablanır. Bu zaman vaxt 

vahidində istehsal edilən məhsulun həcmi və ya məhsulun əmək 

tutumu göstəricilərindən istifadə olunur: 
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Müəssisədə bir məhsul növü üzrə əmək məhsuldarlığının 

dinamikası ümumi indekslərin düsturu ilə hesablana bilər. Bu zaman 

istehsal daxili və qurluş amillərinin əmək məhsuldarlığına təsirinin 

öyrənilməsi də zəruridir. Bu məqsədlə statistikada dəyişən tərkibli, 

sabit tərkibli və quruluş indekslərindən istifadə edilir. Bunu misalla 

izah edək: 

 

Misal 3. İki tikinti sənaye firması üzrə aşağıdakı məlumatlar ( 

cədvəl.1) verilir ( rəqəmlər  şərtidir) .  

1 saylı tikinti sənaye firması üzrə əmək məhsuldarlığı əsas dövrə 

nisbətən hesabat dövründə 18,4% artmış, 2 saylı müəssisədə isə 20 % 

azalmışdır. Bu iki tikinti sənaye firması üzrə əmək məhsuldarlığının 

necə dəyişməsi əmək məhsuldarlığının dəyişən tərkibli indeksinin 

düsturu ilə müəyyən oluna bilər. 
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Cədvəl.1 

Tiki

nti 

sən

aye 

firm

alar

ı 

Sement 

istehsalının 

həcmi (min 

tonla) 

 

Min adam 

gün 

1fəhlənin 

hasilatı 

 

Hər bir 

firmada iş 

vaxtının 

nisbəti 

 

 

 

 

 

Orta 

istehsal 

indeksi 

W: W 

 

 əsas 

q 

hesa

bat 

q 

əsa

s 

T 

hesa

bat 

T 

əsa

s 

W 

hesa

bat 

W 

əsas 

dTo 

hesa

bat 

dT1 

 

1 920 940 36 31 25,6 30,3 0,34

0 

0,25 1,184 

2 952 1016 70 93 13,6 10,9 0,66

0 

0.75 0,8 

Cə

mi  

187

2 

1956 106 124 39,2 41,2 1 1 - 

 

89,0
660,17

774,15

106

1872

124

19560

1

1/








o

td

W
T

q

T

q
J

  
Həmin indeksi belə bir düsturla da hesablamaq olar 

89,0
66,06,1334,06,25

75,09,1025,03,30

0

1

0

1/










T

Ttd

W
dW

dW
J

 
və ya  89% 

Cədvəl.1-də dT1 və dTo hər bir firma üzrə işlənmiş iş vaxtının 

xüsusi çəkisini göstərir. İki tikinti sənaye firması üzrə əmək 

məhsuldarlığı hər bir firmadakından 11%, azalmışdır.Bu quruluş 

amilinin təsirilə izah olunur. Bu amilin təsirini aradan qaldırmaq üçün 

sabit tərkibli əmək məhsuldarlığı indeksinin düsturundan istifadə edilir 
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95,0
75,06,1325,06,25

75,09,1025,03,30

1

1

0

1/










T

Tts

W
dW

dW
J

 və ya  95% 

 

Beləliklə, ayrı-ayrı iki tikinti sənaye firması üzrə əmək 

məsrəflərinin xüsusi çəkisinin təsiri aradan qaldırıldıqda, əmək 

məhsuldarlığı 5% azalar. Quruluş amilinin əmək məhsuldarlığına təsiri 

indeksi: 

 

934,0
66,06,1334,06,25

75,06,1325,06,25

0

1

0

0











T

Tqur

W
dW

dW
J

 və ya  93,4% 

Deməli, quruluş amilinin təsirilə iki tikinti sənaye firması üzrə 

əmək məhsuldarlığı orta hesabla 6,6 % azalmışdır. 

Dəyişən tərkibli indeks=sabit tərkibli indeks x quruluş amil 

iindeksi və ya, 

 





0

1

0

1

T

T

dW

dW





1

1

0

1

T

T

dW

dW
89,0934,095,0

0

1

0

0






T

T

dW

dW

 
Əmək tutumu indeksi 





11

10

qt

qt
J t

 düsturu ilə hesablanır.  

Əmək tutumuna əsasən əmək məhsuldarlığının dinamikası aşağıdakı  

 

kimi hesablanır:      



10

11

qt

qt
J w

 

Bunu misalla izah edək: 
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Misal 4. İki tikinti sənaye firması üzrə aşağıdakı məlumatlar ( 

cədvəl.2) verilir ( rəqəmlər  şərtidir) .  

                                                                                                                                                         

Cədvəl.2 

 

Tik

inti

fir

mal

arı 

Sement 

istehsalının 

həcmi (min 

tonla) 

Min adam gün Əmək tutumu, 

 

Fərdi əmək 

məhsuldar 

lığı indeks 

t: t 

 əsas 

q 

hesab

at q 

əsas 

T 

hesabat 

T 

əsas t hesabat 

t 

 

1 920 940 36 31 0,04 0,03 1,33 

2 952 1016 70 93 0,07 0,09 0,77 

Cə

mi  

1872 1956 106 124 0,11 0,12 - 

 

Əmək tutumu indeksi 

91,0
64,119

72,108

101609,094003,0

101607,094004,0

11

10










qt

qt
J t

 
və ya 91% 

Əmək məsrəflərinə qənaət Σt1q1 -Σtoq1 =119,64-108,72=10,92 

adam-saat olar. 

  Əmək məhsuldarlığının dəyər indeksi  aşağıdakı kimi hesablanır:    
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4.Əmək ödənişinin göstəriciləri 

 

Əmək ödənişi – işçilərin istehsal olunan məhsula, göstərilən xidmətl-

ərə və yaxud işlənmiş vaxta görə müntəzəm olaraq aldıqları məbləğlərdir. 

Bura: əmək haqqı fondundan ödənişlər, birdəfəlik mükafatlar və başqa 

ödəmələr daxildir.  Əmək haqqı fonduna daxildir: 

1) müəssisə və təşkilatların işlənmiş vaxta görə hesabladığı 

natural və pulla əmək haqqı məbləğləri;  

2) əmək şəraiti və iş rejimi ilə əlaqədar olan həvəsləndirici əlavələr 

və konpensasiyalar; 

3) qida, mənzil və yanacaq üçün müntəzəm olaraq ödənilən 

məbləğlər.  

Müəssisədə fəhlələrin əmək haqqı fondu saatlıq, günlik və aylıq 

əmək haqqı fondlarından ibarətdir.  

Saatlıq əmək haqqı fondu faktiki işlənmiş adam-saatlara görə 

hesablanan əmək haqqını əhatə edir. Tarif fondunun bütün ünsürləri 

onun tərkibinə daxil edilir. 

Günlük əmək haqqı fondu faktiki işlənmiş adam-günlərə görə 

ödənişlərdən ibarətdir.  

Aylıq əmək haqqı fonduna günlük əmək haqqı fondunun bütün 

ünsrləri və habelə növbəti və əlavə məzuniyyətlərin haqqı, işlənməmiş 

vaxta görə ödənişlər, birdəfəlik və həvəsləndirici ödənişlər, qida, 

mənzil və yanacaq üçün ödənişlər daxil edilir.Əmək haqqının iki 

forması vardır: 

1) İşəmuzd. Bu halda məhsulun və ya görülən işin hər vahidi üçün 

əmək haqqı hesablanır;  

2) Vaxtamuxd. Onun məbləği faktiki işlənmiş vaxtın saatla 

miqdarını müəyyən olunmuş tarif qiymətinə vurmaqla tapılır.  

İşəmuzd əmək haqqı çərçivəsində əmək ödənişinin bir sıra 

sistemləri vardır: 
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1. Əmək haqqının müstəqim işəmuzd sistemi. Bu zaman əmək 

haqqı istehsal olunan məhsulun hər vahidi üçün hesablanan qiymətlə 

ödənilir; bu isə işin tarif qiymətini gündəlik hasilatın həcminə vurmaqla 

hesablanır.  

2.Müstəqim-mükafatlı sistemdə mükafatlandırma şərtlərinə əməl 

etdikdə işçiyə əlavə olaraq mükafat hesablanır. 

3. Əmək ödənişinin işəmuzd – mütərəqqi sistemində 

fəhləyə normanın yerinə yetirilməsi hüququnda əmək haqqı əsas 

işəmuzd qiymətlərlə, normadan artıq görülən iş isə yüksək qiymətlə 

ödənilir. Vaxtamuzd forma çərçivəsində iki sistem vardır:  

1. İşçilərin əməyinin ödənilməsinin sadə vaxtamuzd sistemi. Bu 

halda əmək haqqı faktiki işlənmiş iş vaxtının miqdarına və verilmiş 

tarif dərəcəsinin qiymətinə əsasən hesablanır.  

2. İşçilərin əmək ödənişinin mükafatlı-vaxtamuzd sistemi. Bu 

halda işçilərə yüksək göstəricilərə görə əlavə olaraq mükafat 

hesablanır. 

Əməyin ödənilməsinin akkord sistemi. Bu halda əmək haqqı 

akkord tapşırığına daxil olan işlər kompleksini yerinə yetirməyə görə 

müəyyən edilir. Bu sistem əməyin təşkilinin briqada formasında tətbiq 

edilir. Bu sistem daxilində akkord işəmuzd və akkord-mükafatlı 

sistemlər fərqləndirilir. İşçilərin əməyinin ödənilməsi göstəriciləri: 

onların istehlakına yönəldilən vəsaitdən: əməyin ödənilməsinə çəkilən 

başqa məsrəflərdən; müəssisənin mənfəəti və başqa mənbələri hesabına 

işçilərə nəqd pul ödənişləri və mükafatlardan; səhmlər üzrə ödənilən 

dividentlərdən və sosial güzəştlərdən ibarətdir. Ümumi əmək haqqı 

işçilərə nəqd pulla verilən və əməyin natura formasında ödənişindən 

ibarətdir. Nəqd əmək haqqına işçilərə görülən işlərə (və yaxud 

işlənmiş vaxta) görə işəmuzd və vaxtamuzd qiymətlərlə, tarif 

dərəcələri ilə vəzifə maaşları üzrə hesablanan məbləğlər daxil edilir. 

Onun məbləği satışdan əldə olunan pul mədaxilinin və yaxud 
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mənfəətin məbləğindən müəyyən faizlə də hesablana bilər. Əmək 

haqqının tərkibinə istehsal nailiyyətlərinə görə, xidmət ilinə görə, iş 

stajına görə, iş rejiminə və əmək şəraiti ilə əlaqədar olan başqa 

ödənişlər də daxiledilir. Əməyin natura formasında ödənilməsi işçilərə 

müəyyən mallar verməklə və müəyyən xidmətlər göstərməklə həyata 

keçirilir. Məsələn, işçilərin və onların ailə üzvlərinin şəxsi tələbatını 

ödəmək üçün verilən məhsullar, kommunal xidmətlərinin ödənilməsi, 

ərzaq, mənzil və yol xərcində güzəştlər və yaxud işə gəlmək üçün 

çəkilən nəqliyyat xərclərinin ödənilməsi və s. Daha çox müəssisə və 

təşkilatların marağı ilə əlaqədar olan xərclər isə əmək haqqına daxil 

edilmir. Bura işçilərin işə qəbulu, başqa işə keçirilməsi vaxtı ödənilən 

birdəfəlik müavinətlər və gündəlik xərclər, ezamiyyə xərcləri, şəxsi 

maşınlardan xidməti məqsədlər üçün istifadəyə görə verilən 

kompensasiyalar, işçilərin əmək şəraitini yaxşılaşdırmaqla əlaqədar 

olan xərclər, verilən xüsusi paltarların və ayaqqabıların dəyəri və s. 

daxildir. Əhalinin sosial müdafiəsinə faktiki ayırmalar müəssisələrin, 

idarə və təşkilatların və habelə əhalinin sosial müdafiəsi fonduna 

ödənişlərindən yaranır. Sosial müdafiəyə şərti hesablanan ayırmalar 

işverənlərin öz işçilərinə və buna hüququ olan başqa şəxslərə verdiyi 

birbaşa ödənişlərdən ibarətdir. Onlara aiddir: iş müqaviləsi 

dayandırıldıqda verilən işdən çıxma haqqı, müəssisənin ləğvi və yaxud 

yenidən təşkili ilə əlaqədar olaraq ixtisara düşən işçilərə verilən 

məbləğlər; istehsal zədələrinə görə əmək qabiliyyətinin qismən və ya 

tamamilə itirilməsinə görə əlavə haqq; pensiyalara əlavələr; pensiyaya 

çıxan işçilərə birdəfəlik müavinətlər; təhsillə əlaqədar olan 

məzuniyyətlərin haqqı; öz körpəsinə qulluqla əlaqədar olaraq 3 ilə 

kimi qismən ödənilən məzuniyyətdə olan qadınlara verilən 

kompensasiya; ali və orta ixtisas məktəblərində oxumağa göndərilən 

tələbələrə verilən təqaüdlər; işçilərin və onların uşaqlarının istirahət 

evlərinə, sanatoriyalara və ekskursiyalara göndərilməsi xərcləri və s. 
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Muzdlu işçilərin əmək haqqı işverənəin hesabat dövründə yerinə 

yetirilmiş işə görə müzdlu işçiyə pul və ya natura şəklində ödədiyi 

haqq deməkdir. Əmək haqqı maliyyələşdirmə mənbəyindən asılı 

olmayaraq pul və natura formasında hesablanan bütün qazanc 

növlərini, müxtəlif əlavələri və sosial güzəştləri əhatə edir.  

 

5.Əmək haqqı səviyyəsinin statistik öyrənilməsi 

 

Statistika əmək haqqı fondunun tərkibi və quruluşu ilə yanaşı 

onun səviyyəsini, dinamikasını və artması amillərini də öyrənir. 

İşçilərin əmək ödənişinin səviyyəsi müəssisənin maliyyə imkanları ilə 

müəyyən edilir. Qarşıdakı ilin istehsal və maliyyə tapşırıqlarından asılı 

olaraq: minimum əmək haqqının səviyyəsi, birinci dərəcənin tarif 

qiyməti; vəzifə maaşları, xüsusi xarakterli ödənişlər və əmək ödənişi 

sistemi müəyyən olunur.  

Əmək haqqının səviyyəsi və əmək haqqı fondunun həcmi bir sıra 

amillərdən: müəssisənin sahəvi ixtisaslaşmasından, məhsul istehsalına 

verilən sifarişlərin miqdarından, məhsulların rəqabət qabiliyyətindən, 

bazarda tələb və təklifin səviyyəsindən, istehsalın mexanikləşmə və 

avtomatlaşma səviyyəsindən, işçilərin peşə-ixtisas tərkibindən, iş 

yerlərindən və iş vaxtından səmərəli istifadə dərəcəsindən və sairədən 

asılıdır. Əmək haqqının səviyyəsi hesablanarkən müvafiq əmək haqqı 

fondu işlənmiş vaxtın və ya işçilərin orta sayına bölünməlidir. 

Ortasaatlıq əmək haqqı ümumi əmək haqqını fəhlələrin işlədiyi adam-

saatların sayına, ortagünlük əmək haqqı isə ümumi əmək haqqını 

işlənmiş adam-günlərin sayına bölməklə hesablanır. Ortaaylıq əmək 

haqqı ümumi aylıq əmək haqqı fondunu fəhlələrin ortaaylıq sayına 

bölməklə hesablanır. Ortarüblük və ortaillik əmək haqqı da bu 

qaydada hesablanır. Əmək haqqının dinamikası müxtəlif dövrlər üzrə 

orta əmək haqqı səviyyəsinin müqayisəsi əsasımda müəyyənləşdirilir. 
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Dəyişən tərkibli orta əmək haqqı indeksi həmin orta kəmiyyətlərin 

dəyişməsindən, yəni ayrı-ayrı işçilərin əmək haqqı səviyyələrinin 

dəyişməsindən və həmin işçilərin xüsusi çəkilərinin dəyişməsindən 

asılıdır:  

 

                 
 

Burada fo və f1 – əsas və hesabat dövründə orta əmək haqqının 

fərdi və ya qrup üzrə səviyyələrini; do və d1 – işçilərin tərkibində 

müxtəlif əmək haqqı səviyyəsi olan işçilərin sayca  çəkisini göstərir. 

Dəyişən tərkibli indeks=sabit tərkibli indeks x quruluş amil 

iindeksi və ya, 

 

                
  

Misal 5. İki müəssisə üzrə aşağıdakı məlumatlar ( cədvəl.3) verilir ( 

rəqəmlər  şərtidir) .  

                    3 saylı müəssisədə fəhlələrin ortaillik əmək haqqı  1 saylı 

müəssisədə 2 %, 2saylı müəssisədə 7%, hər iki müəssisə üzrə birlikdə 

isə 4 % artmışdır. 

Dəyişən tərkibli orta əmək haqqı indeksi,  

 
 

və ya 106% -ə bərabər olar. 

 
və ya 105,6 % -ə bərabər olar. 
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                                                                                  Cədvəl.3 

 Fəhlələrin 

orta illik 

əmək haqqı 

 

 

 

Fəhlələrin 

orta illik 

sayı  

Bütün fəhlələrin 

tərkibində 

hissə  

Orta 

əmək 

haqqı 

indeksi: 

f1: fo 

 

Müəssis

ələr 

əsas 

f0 

 

hesab

at  

f1 

 

əsas  

T 

hesab

at T 

əsas  

(do) 

 

hesabat  

(d1) 

 

 

1 920 940 36 31 0,340 0,25 1,02 

2 952 1016 70 93 0,660 0.75 1,07 

Cəmi  936 978 106 124 1 1 1,04 

 

Quruluş amilinin orta əmək haqqının dinamikasına təsiri 

təşkil edər:  

 

 
və ya 105,9 % -ə bərabər olar. 

 

Quruluş amilinin təsiri ilə iki müəssisədə orta 

əmək haqqı 5,9 % artmışdır. 
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FƏSİL XV 

MÜXTƏLİF MÜLKIYYƏT FORMALI MÜƏSSİSƏLƏRİN 

STATİSTİKASI 

 

1. İşgüzar fəaliyyətin statistikası 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində statistika bütün səviyyələrdə dövlət 

orqanlarını informasiya və analitik materiallarla təmin edir, onların 

əsasında bazarın fəaliyyəti sahəsində qərarlar qəbul edilir, vergi və 

qiymət siyasəti hazırlanır, bazarın inkişafının stimullaşdırılması 

tədbirləri həyata keçirilir. Tədqiqatın obyekti müxtəlif formalarda 

mövcud olan müəssisələrdir. İşgüzar fəaliyyətin statistik 

öyrənilməsində aşağıdakı əsas göstəricilərdən istifadə olunur: 

- məhsul təklifi; 

- istehlakçı tələbi; 

– bazarın tutumu, doyması; 

– bazar strukturunun göstəriciləri; 

Əmtəə dövriyyəsinin və xidmətlərin satışının göstəriciləri: 

- xidmətlərin dövriyyəsi və satışı göstəriciləri; 

- ticarətin strukturunun göstəriciləri; 

- adambaşına düşən dövriyyənin göstəriciləri; 

- əmtəə ehtiyatlarının və əmtəə dövriyyəsinin göstəriciləri; 

Əmtəə və xidmətlərin qiymətlərinin (tariflərinin) göstəriciləri: 

– qiymət səviyyəsinin göstəriciləri; 

– qiymət strukturunun göstəriciləri; 

- manatın alıcılıq qabiliyyətinin və əhalinin pul gəlirlərinin 

göstəriciləri; 

İnfrastruktur göstəriciləri (maddi-texniki baza): 

- müəssisələrin əsas fondları, sayı, tərkibi, məhsuldarlığı, ölçüsü, 

texniki təchizatı; 
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- müəssisədə əmək ehtiyatlarının kəmiyyət tərkibi; 

Müəssisələrin kommersiya fəaliyyətinin sosial-iqtisadi təsirinin və 

səmərəliliyinin göstəriciləri: 

- müəssisələrin gəlir, mənfəət, rentabellik göstəriciləri; 

- paylama və istehsal xərcləri; 

- əmək xərcləri və onların ödənilməsi; 

- istehlakçı tələbatının ödənilməsi; 

- vergitutma. 

Məlumat mənbələri, bir qayda olaraq, statistik hesabatların, 

mühasibat uçotunun, seçmə və monoqrafik müşahidələrin  

məlumatlarıdır. Statistika məlumatları aşağıdakı meyarlara görə təsnif 

edir: 

• mühasibat uçotu işinin iştirakçısı haqqında (əsas vəsaitlərin, pul 

vəsaitlərinin, qabların mallarının uçotu) haqqında məlumat; 

• idarəetmə mərhələsi (planlı, uçot, analitik, proqnoz); 

• idarəetmə prosesinə münasibət (məlumat vermək, idarə etmək); 

• idarəetmə obyektlərinə münasibət (xarici və daxili, daxil olan və 

çıxan); 

• təhsil pillələri (ibtidai və orta); 

• sabitlik (şərti sabit standart və şərti dəyişən standart); 

• məlumatların əhatə dairəsinin tamlığı (kafi, qeyri-kafi, daha 

çox); 

• emalın tamamlanma dərəcəsi (aralıq, çıxış və ya nəticə). 

Müəssisə statistikasında riyazi statistika, statistikanın ümumi 

nəzəriyyəsi və bir sıra sahə statistikası tərəfindən hazırlanmış üsullar 

və metodlar toplusu istifadə  olunur. Onların arasında statistik 

müşahidə, statistik materialların yekunlaşdırılması  və qruplaşdırması, 

nisbi göstəricilər, orta kəmiyyətlər, variasiya göstəriciləri, dinamika 

sıralarının göstəriciləri, indekslər və s., geniş formada istifadə olunur. 

Statistika aşağıdakı əsas kateqoriyaları nəzərdən keçirir: 
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Əmtəə dövriyyəsi- əmtəələrin  pula dəyişdirilməsi prosesini və 

bununla da bazarın həcmini xarakterizə edən çoxfunksiyalı 

göstəricidir. Müəyyənedici xüsusiyyətləri əmtəələrin mövcudluğu və 

alqı-satqının həyata keçirilməsidir. Statistika topdan, pərakəndə, 

ümumi və xalis dövriyyəni fərqləndirir. Ümumi dövriyyə hesabat 

dövrü üçün bütün satışların cəmini və ya bütün satınalmaların cəmini 

xarakterizə edir. Topdansatış dövriyyəsi malların satışında vasitəçilərin  

iştirakını nəzərə alır. Pərakəndə dövriyyə malların istehlakçılara son 

satışını xarakterizə edir. Xalis dövriyyə bütövlükdə ölkə üzrə əmtəə 

satışını xarakterizə edir və ictimai iaşə müəssisələrinin dövriyyəsi 

nəzərə alınmaqla pərakəndə ticarət dövriyyəsinə bərabərdir. Ayrı-ayrı 

təşkilatlar üçün xalis dövriyyə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin cəminə 

və tədqiq olunan təşkilatdan kənar məhsulun həcminə bərabərdir. 

İşgüzar fəaliyyətin növbəti göstəricisi məhsul təklifidir - bu, əmtəə 

kütləsi şəklində istehsal sahibkarlığının nəticəsidir. Məhsul təklifinin 

komponentləri cari istehsal və satıcıların inventarıdır. 

Əmtəə təklifinin real səviyyəsi qiymət səviyyəsindən və onun 

iqtisadi və digər istehsal şərtlərinə uyğunluğundan asılıdır. Bazar 

şəraiti istehlakçı tələbi ilə də əks olunur. Tələbi öyrənərkən şəxsi və 

istehsal tələbi, istehlak mallarına və istehsal vasitələrinə tələbat 

arasında fərq qoyulur. 

Bundan əlavə, statistika tələbi bir sıra meyarlara görə fərqləndirir: 

• əmtəə qruplarına makro tələb; 

• fərdi mallara mikro tələbat; 

• narazı; 

• razı (reallaşdırılmış); 

• intensiv (artan); 

• sabit və azalan; 

• analoqu olmayan yeni məhsullar üzərində formalaşır; 

• qeyri-sabit; 
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• möhkəm formalaşmış (nəzərə alınır); 

• alternativ (təbii); 

• əsas (yaşayış yerlərində); 

• miqrasiya; 

• mobil. 

Müəssisə statistikasının vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir: 

-  müəssisənin vəziyyəti və inkişafı haqqında məlumatların toplanması 

və işlənməsi;  

- müəssisələr arasında bazar münasibətlərinin xüsusiyyətləri; 

- müəssisənin müxtəlif göstəricilərinin həcminin və strukturunun, 

səviyyəsinin və dinamikasının öyrənilməsi; 

- müəssisənin infrastrukturunun vəziyyətinin, inkişafının öyrənilməsi 

və müəssisələrin fəaliyyətinin sosial-iqtisadi səmərəliliyinin təhlili.  

Qarşıya qoyulan vəzifələr statistika orqanları tərəfindən 

müəssisələrin təsərrüfat xidmətləri ilə birlikdə həll edilir. İşgüzar 

fəaliyyət statistikasının digər tərkib hissəsi müəssisələrin ticarət və 

kommersiya fəaliyyətinin statistikasıdır. Bura alqı-satqı aktlarının 

satıcı, alıcı, istehsalçı və istehlakçılar, habelə istehsalçı və satıcılar 

əsasında təsnifatı daxildir. 

Bazarın vəziyyəti eyni zamanda bazar tutumunun göstəricisini də 

əks etdirir (bazarda, adətən, bir il ərzində satılan əmtəələrin həcmini 

xarakterizə edir), yəni, bu, bazarın müəyyən şərtlər daxilində istənilən 

dövr üçün qəbul edə biləcəyi əmtəələrin miqdarı və ya dəyəridir. Bazar 

tutumu düsturla müəyyən edilir: 

 

Bazar tutumu=Milli istehsal həcmi+İdxal həcmi - İxrac həcmi 

 

Bazarın doyması istehlakçılara, xüsusən də ev təsərrüfatlarında 

artıq mövcud olan malların həcmidir. Bazar tutumu nə qədər 

yüksəkdirsə, onun doyma səviyyəsi bir o qədər aşağı olur və əksinə, 
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bazar bu məhsulla doyduğu üçün bazar tutumu azalır. Adambaşına 

istehlak indeksi çox vaxt bazar tutumu elementlərindən biri olan 

bazarın doyma göstəricisi kimi istifadə olunur. 

 

 
 

 

 
 

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər adambaşına ərzaq məhsullarının 

istehlakı indeksi nisbətən sabitdirsə, bu, istehlak daxilində əhəmiyyətli 

artımın, yəni əhalinin artımını üstələyən perspektivlərin olmamasının 

sübutu kimi başa düşülür. Öz növbəsində, ərzaq xərclərinin orta 

hesabla aşağı çəkisi ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksək 

olmasından xəbər verir. 

 

2.Müxtəlif mülkiyyət formalı müəssisələrin fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin statistik təhlili 

 

Səmərəlilik cəmiyyətin inkişafının bütün növlərinə xas olan sosial-

iqtisadi kateqoriyadır. Bütün dövrlərdə səmərəliliyə nail olmaq 

istehsalla bağlı xərc  vahidinə görə maksimum nəticə əldə etmək və ya 

məhsul vahidinə düşən xərclərin minimuma endirilməsini təmin etmək 

kimi qəbul olunur. Səmərəlilik  həm də mövcud maddi və əmək 

ehtiyatları ilə bağlı qiymətləndirilməlidir. Əldə edilmiş nəticənin 

resursların miqdarına nisbəti ehtiyatlarda olan imkanların həyata 

keçirilməsinin səmərəliliyini, resurslardan istifadənin səmərəliliyini 

göstərir. Müxtəlif dövrlərdə bu münasibətlərdə baş verən dəyişikliklər 



 

347 

xərc və ya resurs səmərəliliyi səviyyəsində artıma və ya azalmanı əks 

etdirir. 

Səmərəlilik  mülkiyyət formasından, fəaliyyət növündən və sahə 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq şirkətin, birjanın, ticarət 

müəssisəsinin fəaliyyətinin bütün səviyyələrində qiymətləndirilir. 

Statistik göstəricilərdən və metodlardan istifadə əsasında 

müəssisələrin fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin ümumi 

metodoloji prinsiplərinin vəhdəti mövcuddur. Müəssisənin 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin statistik qiymətləndirilməsinin ən ümumi 

və ya əsas modeli müəssisənin maliyyə-iqtisadi vəziyyətinin təhlili və 

qiymətləndirilməsini əhatə edir. Belə təhlilin aparılması nəticəsində 

müəssisə  etibarlı idarəetmə və mühasibat uçotunun aparılması ilə 

təmin edilir. Bunun üçün maliyyə hesabatları, büdcələr, ödəniş 

təqvimləri, biznes planları, xərclərin strukturu haqqında hesabatlar, 

satış həcmi haqqında hesabatlar, ehtiyatların vəziyyəti haqqında 

hesabatlar, dövriyyə vəsaitlərinin qalıqları, bölgü hesabatları kimi 

idarəetmə və maliyyə uçotu və hesabat formaları, debitorların və 

kreditorların borcları və s. , kimi məlumatlardan istifadə olunur. 

Müəssisənin səmərəliliyinin statistik təhlilinin obyektlərinə aiddir: 

• müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin səviyyəsi və dinamikası; 

• müəssisənin əmlak və maliyyə vəziyyəti; 

• biznes fəaliyyəti; 

• şirkətin maliyyə strukturunun idarə edilməsi; 

• əsas vəsaitlərin idarə edilməsi; 

• dövriyyə kapitalının idarə edilməsi; 

• maliyyə risklərinin idarə edilməsi; 

• büdcə və biznes planlaşdırma sistemi; 

• müəssisədə nağdsız ödənişlər sistemi. 

Yuxarıda göstərilən obyektlərin vəziyyətinin və ya fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin əsas göstəriciləri aşagıdakıları söyləməyə əsas verir: 
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- maliyyə nəticələrinin səviyyəsi və dinamikası müəssisənin 

fəaliyyətinin optimallaşdırılması (məhsulun satışından əldə edilən 

gəlirin və mənfəətin artması, istehsal xərclərinin azalması və s.) 

haqqında  fikir söyləməyə imkan verir; 

- mənfəətin yüksək keyfiyyəti, maliyyələşmənin yüksək dərəcəsi (şərti 

göstərici), yəni yığım fondlarının yaradılmasına yönəlmiş mənfəətin 

yüksək payı, müəssisənin sərəncamında qalan xalis mənfəətdə 

bölüşdürülməmiş mənfəətin yüksək payı müəssisənin mümkün 

istehsalının inkişafını göstərir; 

- maliyyə nəticələrinin optimal dinamikasını kapitalın və borc 

kapitalının rentabelliyinin (mənfəətliliyinin) artımı, müxtəlif fəaliyyət 

növlərindən mənfəət və mənfəətin ümumi məbləğinin artımı, kapital 

dövriyyəsinin sürəti və s. əsasında qiymətləndirmək olar. 

Kapitalın strukturu ilə bağlı qərarlar qəbul edilərkən, borcun 

maliyyələşdirilməsinin həcminin optimallaşdırılması baxımından 

şirkətin əldə edilmiş gəlir məbləğindən borcların ödənilməsi və ödəmə 

qabiliyyəti (alınan gəlirin kifayətliyi), proqnozlaşdırılan pul 

vəsaitlərinin hərəkətinin miqyası və sabitliyi nəzərə alınır. Bundan 

əlavə, müəssisənin sahə, ərazi və təşkilati xüsusiyyətləri, məqsəd və 

strategiyaları, mövcud kapital strukturu və planlaşdırılan artım tempi 

nəzərə alınmalıdır. 

Əsas fondlara qoyulmuş vəsaitləri idarə etmək üçün onlar əsas 

vəsaitlərin məhsuldarlığı, fond tutumu, əsas fondların rentabelliyi, əsas 

vəsaitlərin artması nəticəsində əsas vəsaitlərə nisbi qənaət göstəriciləri 

ilə xarakterizə olunan əsas fondlardan istifadənin səmərəliliyini 

öyrənirlər.  

Dövriyyə vəsaitlərinin idarə edilməsinin səmərəliliyi dövriyyənin 

göstəriciləri, material sərfi, istehsal üçün resurs məsrəflərinin 

azaldılması və s., elmi əsaslandırılmış üsulların tətbiqi ilə xarakterizə 

olunur. 



 

349 

Müəssisənin fəaliyyətinin səmərəliliyinin qısa statistik icmalına 

aşağıdakı ümumi göstəricilərin təhlili və qiymətləndirilməsi daxildir: 

• müəssisənin fəaliyyətinin texniki və təşkilati səviyyəsi; 

• istehsal ehtiyatlarından istifadə üzrə səmərəlilik göstəriciləri: əsas 

istehsal fondlarının məhsuldarlığı, istehsalın material tutumu, əmək 

məhsuldarlığı, məhsulların həcmi və keyfiyyəti, istehsala çəkilən resurs 

məsrəfləri, təsərrüfat fəaliyyəti üçün istifadə edilən əsas və dövriyyə 

fondları, ehtiyatların və materialların dövriyyəsi ; 

• əsas və maliyyə fəaliyyətlərinin nəticələri; 

• məhsulların rentabelliyi, kapitalın dövriyyəsi və rentabelliyi, 

müəssisənin maliyyə vəziyyəti və ödəmə qabiliyyəti. 

Daha ətraflı təhlil yuxarıda göstərilən göstəricilərin kritik və ən 

optimal qiymətlərinin müəyyən edilməsini (hesablanmasını), onların 

faktiki dəyərlərlə müqayisəsini əhatə edir. Təhlil olunan dövr üçün hər 

bir göstərici üzrə dəyişiklikləri qiymətləndirmək, göstəricilərin 

strukturunu və onun dəyişikliklərini qiymətləndirmək, göstəricilərin 

dinamikasını qiymətləndirmək, göstəricilərin dəyişməsi amillərini və 

səbəblərini müəyyən etmək son dərəcə vacibdir. 

Məsələn, mənfəət təhlilinin bir hissəsi olaraq aşağıdakılar yerinə 

yetirməlməlidir: 

• mənfəət göstəricilərinin səviyyəsinin və dinamikasının təhlili və 

qiymətləndirilməsi; 

• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) satışından əldə edilən mənfəətin 

faktorial təhlili; 

• xalis mənfəətin istifadəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi; 

• xərclər, istehsal (satış) və mənfəət arasında əlaqənin təhlili; 

• mənfəət, dövriyyə kapitalının hərəkəti və pul vəsaitlərinin hərəkəti 

arasında əlaqənin təhlili. 

Müəssisənin biznes (iqtisadi) fəaliyyətinin və səmərəliliyinin təhlili 

zamanı aşağıdakı göstəricilərdən də istifadə olunur: 



 

350 

• əsas istehsal fondlarının payı, əsas vəsaitlərin köhnəlməsi, istismara 

verilməsi və yenilənməsi; 

• ehtiyatların yaranma mənbələri ilə mövcudluğu; 

• ümumi likvidlik əmsalı, cari likvidlik əmsalı, sürətli likvidlik əmsalı, 

mütləq likvidlik əmsalı; 

• müəssisə tərəfindən ödəniş öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi səviyyəsi, 

müəssisə qarşısında ödəniş öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi səviyyəsi. 

Hazırda müəssisələr sərt rəqabətin hökm sürdüyü bazar şəraitində 

fəaliyyət göstərirlər. Bu gün biznesin aparılmasında təşkilatın fəal 

mövqeyi əvəzolunmazdır. Bu mövqe müəssisənin fəaliyyət göstərməsi 

üçün dinamik, səmərəli və rasional inkişaf olan strateji hədəfin 

mövcudluğunu nəzərdə tutur. Bu vəzifənin yerinə yetirilmə 

dərəcəsinin qiymətləndirilməsi bazar münasibətləri subyektlərinin 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin statistik tədqiqatının predmetidir. 

 

3.Əsas fondların statistikası 

 

Əsas fondlar istehsal prosesində uzun müddət və bütövlükdə 

iştirak edən, öz natural formasını saxlayan və dəyərini istehsal edilən 

məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirən əmək vasitələrinin dəyərlə ifadə 

olunmuş formasıdır. 

Əsas fondların statistikasının ən mühüm vəzifələri əsas fondların 

işçi qüvvəsinin öyrənilməsi, əsas fondların mövcudluğunun müəyyən 

edilməsi və tərkibinin öyrənilməsi, əsas fondların hərəkətinin, 

istifadəsinin və vəziyyətinin öyrənilməsidir. 

Əsas fondlar istehsal prosesində iştirakından asılı olaraq əsas 

istehsal fondlarına və qeyri-istehsal təyinatlı əsas fondlarına bölünür. 

Əsas istehsal fondları (ƏİF) - bu, müəssisənin əmək vasitələrində 

maddi cəhətdən təcəssüm olunmuş istehsal fondlarının bir hissəsidir: 

uzun müddət təbii formasını saxlayır, maya dəyərini hissə-hissə 



 

351 

məhsula köçürür və yalnız bir neçə istehsal tsiklindən sonra əvəzini 

ödəyir. 

Əsas istehsal fondlarına (ƏİF) istehsal prosesində bilavasitə 

iştirak edən və ya istehsal prosesi üçün şərait yaradan fondlar 

(məsələn, maşın və avadanlıqlar, ötürücü qurğular, nəqliyyat 

vasitələri, binalar, tikililər və s.) daxildir. 

Qeyri-istehsal təyinatlı əsas fondları müəssisənin balansında olan 

məişət və mədəniyyət obyektləridir. Onlar öz təbii formasını 

saxlayaraq, getdikcə dəyərini itirən uzunmüddətli qeyri-sənaye istifadə 

obyektləridir. Bunlara mənzil-kommunal təsərrüfatı, elm, səhiyyə və s. 

fondları daxildir. Bu vəsaitlər istehlak dəyəri yaratmır. 

Müxtəlif əsas istehsal fondları qruplarının ümumi maya dəyərinə 

nisbəti faizlə ifadə olunan əsas istehsal fondlarının strukturudur. Əsas 

istehsal fondlarının aktiv hissəsinin xüsusi çəkisi əsas istehsal 

fondlarının strukturunun mütərəqqiliyini xarakterizə edir.  

Əsas istehsal fondlarını xarakterizə etmək üçün müxtəlif 

göstəricilərdən istifadə olunur. Əsas vəsaitlərin qəbulu və silinməsinin 

tam təsviri onların müxtəlif mənbələrdən əsas vəsaitlərin alınması və 

müxtəlif səbəblərdən sıradan çıxması haqqında məlumatları özündə 

əks etdirən balans hesabatında verilir. Balans həm bütün əsas vəsaitlər, 

həm də onların ayrı-ayrı növləri üzrə tərtib edilə bilər. Mühasibat 

balansları filiallar, müəssisələr və bütövlükdə xalq təsərrüfatı üzrə 

tərtib edilir.  

İstehsal əsas fondları həm natural, həm də dəyər ölçüsündə uçota 

alınır və planlaşdırılır. İstehsal əsas fondlarının natural göstəricilərlə 

qiymətləndirilməsi istehsal prosesinin texnoloji xüsusiyyətlərindən 

asılıdır və istehsal müəssisələrində əsas fondların texniki tərkibini, 

istehsal gücünü müəyyənləşdirmək, istehsal gücündən istifadəni 

yüksəltməyə dair tapşırıqlar və yollar müəyyən etmək, avadanlıq 

balansı tərtib etmək, habelə investisiyanın və yeni maşın və 
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avadanlıqların tətbiqi hesabına istehsalı inkişaf etdirmək üçün istifadə 

olunur. 

Əsas fondların dəyər ifadəsində uçota alınması və planlaşdırılması 

müəssisənin istehsal əsas fondlarının köhnəlməsini müəyyən etmək və 

amortizasiyanı hesablamaq, dinamikasını uçota almaq və onların geniş 

təkrar istehsalını planlaşdırmaq, habelə məhsulun maya dəyərini və 

müəssisələrin rentabelliyini müəyyən etmək məqsədilə aparılır. 

Müəssisənin böyük miqdarda və müxtəlif əmək vasitələrindən 

ibarət olan əsas fondlarının təkrar istehsalının planlaşdırılması ancaq 

dəyər ifadəsində aparıla bilər. 

Əsas fondların uzun müddət işləməsi, tədricən köhnəlməsi və bu 

müddətdə təkrar istehsal şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq əsas 

fondlar - onların hərəkətinə nəzarət məqsədilə - üç növ dəyərdə (ilkin, 

bərpa və qalıq dəyəri) qiymətləndirilir. 

Əsas fondların ilkin dəyəri dedikdə, onların istehsalı (yaxud 

inşası), əldə edilməsi (alınması və gətirilməsi), habelə quraşdırılması ilə 

əlaqədar olan xərclərin məcmusu nəzərdə tutulur. Müəssisənin əsas 

fondlarının uçotu onların ilkin dəyəri ilə aparılır. Qiymətləndirmənin 

bu növündən amortizasiya ayırmalarının hesablanması, istehsal əsas 

fondlarına əmlak vergisinin təyin edilməsi üçün istifadə olunur. Buna 

həm də əsas fondların balans dəyəri deyilir. 

Müxtəlif dövrlər üçün avadanlığın qiyməti və tikintinin dəyəri 

dəyişdiyinə görə, bu qiymətləndirmə metodu əsas fondların dəyişmə 

dinamikası barədə dəqiq müqayisə edilə biləcək məlumat almağa 

imkan vermir. Bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün bərpa dəyəri 

adlanan dəyərdən istifadə olunur. 

Bərpa dəyəri üzrə qiymətləndirmə yeni istehsal şəraitində (cari 

ildə) əsas fondların təkrar istehsal dəyərini (yəni müasir dəyərini) ifadə 

edir. İstehsal əsas fondlarının bərpa dəyəri ilkin dəyər ilə mənəvi 

aşınmanın dəyər formasında ifadə olunmuş kəmiyyəti arasındakı fərq 
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kimi müəyyən edilir. Yeni istehsal əsas fondlarının istifadəyə verilməsi 

anında onların ilkin dəyəri bərpa dəyəri ilə üst-üstə düşiir. Lakin 

sonralar - mənəvi köhnəlmə və inflyasiya ilə əlaqədar olaraq - ilkin 

dəyər dəyişir, çünki istehsal şəraitinin özü dəyişir. 

Qiymətləndirmənin bu metodu ilkin dəyər üzrə qiymətləndirmədə 

- şəraitin dəyişməsi ilə əlaqədar - qeyd edilən çatışmazlığı aradan 

qaldırır. Lakin əsas fondların bərpa dəyəri üzrə qiymətləndirilməsi 

xeyli əmək tutumludur, vəsait və vaxt tələb edir. Ona görə də, əsas 

fondların bərpa dəyərinə görə yenidən qiymətləndirilməsi vaxtaşırı 

aparılır. 

Köhnəlmə nəzərə alınmaqla ilkin və ya bərpa dəyəri üzrə 

qiymətləndirmə, başqa sözlə, qalıq dəyəri ilə qiymətləndirmə əsas 

fondların hələ məhsulun üzərinə keçirilməyən, başqa sözlə, onun 

amortizasiya olunmamış dəyərini əks etdirir. 

Əsas fondların qalıq dəyərinə görə qiymətləndirilməsində məqsəd 

onun istehsal prosesi zamanı hələ məhsul üzərinə keçirmədiyi dəyərin 

həcmini, başqa sözlə, həmin məqam üçün faktiki dəyərini müəyyən 

etməkdir. Qalıq dəyəri əsas fondun ilkin və həm də bərpa dəyərinə 

görə hesablana bilər. 

Əsas fondların göstərilən metodlardan hər biri ilə qiymətləndiril-

məsi müəyyən praktiki əhəmiyyətə malikdir. İlkin dəyər ilə 

qiymətləndirmə əsas fondların yaradılmasına çəkilən xərclərin 

ölçüsünü müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur və amortizasiya 

ayırmalarının kəmiyyətini müəyyən etməyin əsasıdır. Köhnəlmə nəzərə 

alınmaqla ilkin dəyər ilə qiymətləndirmə əsas fondların köhnəlmə 

dərəcəsini və hələ məhsulun üzərinə keçirilməyən dəyərin kəmiyyətini 

müəyyən etməyə imkan verir. 

Bərpa dəyəri ilə qiymətləndirmə əsas fondların həcminin 

dinamikasını və müasir şəraitdə onların təkrar istehsalının dəyərini 

səciyyələndirir. Beləliklə ,  köhnəlmə nəzərə alınmaqla bərpa dəyəri ilə 
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qiymətləndirmə mövcud əsas fondların faktiki dəyərini 

müəyyənləşdirmək, habelə ayrı-ayrı müəssisələrin əsas fondlarının 

həcmlərini müqayisə etmək üçün çox əhəmiyyətli bir göstəricidir. 

Amortizasiya ayırmaları əsas fondların bütün xidmət müddətində 

onların balans dəyərindən (ilkin və ya bərpa) faizlə bir qərarda (eyni 

vaxtda bir eyni məbləğdə) müəyyən edilir. Sənaye müəssisələri üzrə 

hər ay üçiin amortizasiya ayırmaları illik amortizasiya məbləğinin 12-

yə bölünməsi yolu ilə hesablanır. Amortizasiya ayırmaları əsas 

fondların istismarda, təmirdə olmasından və ya boş dayanmasından 

asılı olmayaraq onların dəyərinə görə faizlə hesablanır. 

Müəssisə və firmalarda amortizasiya siyasəti amortizasiya 

normaları əsasında həyata keçirilir. Düzgün hesablanmış amortizasiya 

normaları əsas fondların hərəkətini (dövriyyəsini) sürətləndirir, onların 

təkrar istehsal prosesini intensivləşdirir. 

Amortizasiya norması aşağıdakı düsturun köməyilə hesablanır: 

                                      FT

LF
N






 
Burada, N - amortizasiya norması; 

              F - əsas fondun ilkin dəyəri, man.; 

              L - əsas fondun ləğv olunma dəyəri, man.; 

              T- əsas fondun faydalı istifadə müddəti, il. 

Amortizasiya normalarına texniki tərəqqinin sürəti və istiqaməti 

həlledici dərəcədə təsir göstərir. 

Əsas fond üzrə amortizasiya aşağıdakı üsullardan biri ilə 

hesablanır:  

- xətti proporsional; 

- qalığın azaldılması üsulu ; 

- dəyərinin faydalı istifadə ilərinin sayına mütənasib olaraq 

silinməsi üsulu ;  
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- məhsulun həcminə mütənasib olaraq dəyərinin silinməsi üsulu 

ilə.  

Amortizasiya ayırmalarının illik məbləği xətti üsulla hesablanarkən 

obyektin (bərpa) dəyəri və səmərəli istifadə müddəti əsas götürülür. 

Əsas fondun dəyərinin ödənməsi bütün istismar müddətində bərabər 

hissələrlə həyata keçirilir. 

 Misal 1. Əsas fondun  ilkin dəyəri 80.000 manat faydalı istifadə 

müddəti 8 ildirsə ( rəqəmlər şərtidir). Bu zaman hər il əsas fondun ilk 

dəyərinin 1 /8 hissəsi ödənilməlidir, yəni xətti amortizasiya norması – 

12,5 faiz təşkil edər.  

Hər bir əsas fond üzrə xətti üsulla amortizasiya norması   aşagıdakı 

düsturla hesablanır: 

                             

 Burada,  əsas fondun faydalı istifadə müddətini (ayla) göstərir. 

Sürətli amortizasiya norması aşagıdakı düsturla hesablanır: 

                     
Qalığın azaldılması üsulunda illik amortizasiya norması xətti 

üsuldakına nisbətən 2 dəfə çox olacaqdır.  

Misal 2. Əsas fondun  ilkin dəyəri 80.000 manatdır. Xətti üsulla 

amortizasiya norması 12,5 faizdir( rəqəmlər şərtidir) . Qalığın ikili 

norma üzrə azaldılması metodunu tətbiq etməklə  illər üzrə 

amortizasiya məbləği, 
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Bu üsul tətbiq olunarkən illik amortizasiya norması və normativ 

xidmət vaxtı dəyişdirilmir. Əgər müəssisənin maliyyə-iqtisadi 

göstəriciləri əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində 

pisləşərsə, amortizasiya ayırmaları azaldılmış əmsallarla hesablanır. 

Obyektin dəyərinin faydalı istifadə müddətinə görə silinməsi üsulunda 

amortizasiya ayırmalarının məbləği əsas fond obyektlərinin ilk 

dəyərinə və xidmət müddətinin axırına kimi qalan illərin sayının və 
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obyektin ümumi xidmət müddətinin nisbətinə dair məlumata əsasən 

hesablanır.  

Misal 3. Əsas fondun ilkin dəyəri 108.000 manatdır faydalı 

istifadə müddəti – 8 ildir ( rəqəmlər şərtidir). Onda amortizasiya 

ayırmalarının hesablanmasının sıra nömrələrinin cəmi 36 

(8+7+6+5+4+3+2+1) olar. Əsas fondun 1-ci istismar müddəti üçün 

ilkin dəyərə vurulan (8/36),  amortizasiya ayırmalarının məbləği isə 24 

min man. (108 x 8/36) olacaqdır. Sonrakı illərdə də amortizasiya 

məbləği analoji qaydada hesablanır:  

108 x 8/36=24 min man.;  

108 x 7/36=21 min man.;  

108 x 6/36=18 min man.; 

 108 x 5/36=15 min man.; 

108 x 4/36=12 min man.;  

108 x 3/36=9 min man.;  

108 x 2/36=6 min man.;  

108 x 1/36=3 min man. 

8 il üzrə amortizasiya ayırmaları məbləğini toplasaq 

(24+21+18+15+12+9+6+3)= 108 min manatı alarıq. 

Beləliklə, əsas fondun ən çox amortizasiya məbləği 1-ci ilə düşür, 

sonrakı illərdə amortizasiya azalır.  

Əsas fondun dəyərinin məhsulun (xidmətin) həcminə mütənasib 

olaraq silinməsi üsulunda amortizasiyanın illik məbləği hesabat 

dövründə məhsulun (xidmətin) həcminin natural göstəricilərinə və əsas 

fondun bütün xidmət müddətində məhsulun (xidmətin) nəzərdə 

tutulan həcminə əsasən hesablanır.Həmin metoda toplanan amor-

tizasiya istehsal olunan məhsulun həcmindən asılı olaraq ilbəil artır, 

əsas fondun qalıq dəyəri isə məhsulun həcminə mütənasib olaraq ilbəil 

azalır. Əsas kapitalın təkrar isehsalı təkcə amortizasiya ayırmaları 

hesabına təmin edilmir. Əsas kapitalın geniş təkrar istehsalı sərmayə 
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qoyuluşu hesabına təmin edilir. Geniş təkrar isehsal göstəricilərinə 

aiddir:  

-əsas kapitalın işdən çıxması və təzələnməsi;  

- əsas kapitalın işdən çıxması və təzələnməsi əmsalları;  

- əsas kapitalın mütləq artımı;  

-sərmayə qoyuluşunun həcmi və quruluşu; 

 -yeni əsas kapitalın işə salınması.  

Sərmayə qoyuluşu dedikdə yeni obyektlərin tikintisinə, mövcud 

obyektlərin genişləndirilməsinə və yenidən qurulmasına, tikilən 

obyektlərin avadanlıqlarla təmin olunmasına çəkilən xərclərin məc-

muyu başa düşülür. Sərmayə qoyuluşu əsas kapitalın bütün 

ünsürlərinin sadə və geniş təkrar istehsalına çəkilən xərclərlə 

əlaqədardır. Əsas kapitalın istehlakı fiziki, mənəvi aşınma, həmçinin 

ağır xarakterli olmayan adi zədələnmələr nəticəsində hesabat dövründə 

əsas fondların dəyərinin azalmasıdır və əsas fondların cari bərpa 

dəyərindən və istifadə dövründən asılı olaraq müəyyənləşdirilir.  

Müəssisələrin istehsal əsas fondlarından istifadəni səciyyələndirən 

iqtisadi (ümumiləşdirici) göstəricilərı bir çox texniki-təşkilati və 

iqtisadi amillərdən asılıdır və əsas fondlardan istifadənin son nəticəsini 

xarakterizə edir. Buraya fondverimi və fondtutumu göstəriciləri aid 

olunur. 

Müəssisə üzrə fondverimi həcm göstəriciiərindən birinin - 

əmtəəlik, ümumi və ya xalis məhsulun istehsal əsas fondlarının orta 

illik dəyərinə nisbəti kimi müəyyən edilir və bu, əsas fondların bir 

manatına düşən məhsul buraxılışını özündə əks etdirir. Fondverimi nə 

qədər yüksək olarsa, əsas fondlardan bir o qədər yaxşı istifadə olunar. 

Fondverimi (F) göstəricisi aşağıdakı düsturla hesablanır: 

                                            esF

V
F 
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Burada, V - il ərzində istehsal edilən məhsulun dəyəri, manatla; 

       Fəs - istehsal əsas fondlarının orta illik dəyəri, manatla. 

İstehsal əsas fondlarından orta illik dəyəri onların ilin əvvəlinə olan 

dəyər məbləği, üstəgəl il ərzində işə salınan əsas fondların dəyəri, 

çıxılsın il ərzində istifadədən çıxan fondların dəyəri kimi müəyyən 

edilir. 

Fondverimi göstəricisinin əksi olan göstərici fondtutumu adlanır 

və buraxılan məhsulun hər manatına düşən istehsal əsas fondlarının 

(dəyərə görə) miqdarından ibarətdir. Fondtutumu (Ft) aşağıdakı kimi 

hesablanır: 

                                              V

F
F es

t 
 

 

Fondverimini daha ətraflı təhlil etmək, onu yüksəltməyin ehtiyat 

mənbələrini aşkara çıxarmaq üçün müəssisənin texniki-texnoloji 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla əlavə göstəricilərdən də istifadə 

olunur. Məsələn, çuqun, polad, prokat, neft, qaz, kömür, sement, 

elektrik enerjisi və s. kimi standart məhsulların istehsalında həmin 

məhsulların buraxılışı həcminin istehsal əsas fondlarının bir (100, 

1000) manatına görə natural ifadədə müəyyən etmək olar. Fondverimi 

göstəricisini istehsal əsas fondlarının ən aktiv hissəsinə - texnoloji 

avadanlıqlara görə də müəyyən oluna bilər. 

                            
                              4.Dövriyyə fondları 

 

Dövriyyə fondları istehsal fondlarının ikinci tərkib hissəsidir və 

yalnız bir istehsal dövrünə xidmət edir, həmin dövr ərzində təmamilə 

sərf edilir, öz dəyərini bütövlükdə yeni istehsal edilən əmtəə üzərinə 

keçirir. 
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Dövriyyə fondlarına əmək predmetləri və əsas fondlarm bir sıra 

elementləri - avadanlığın təmiri üçün ehtiyat hissələri, az qiymətli və 

tezaşınan alətlər, inventar daxil edilir. 

İstehsal fəaliyyəti prosesində hər bir müəssisə tədavül prosesinə 

xidmət edən tədavül fondlarına malik olur. Tədavül fondu əsasən hazır 

məhsullardan ibarət olur. Onların bir hissəsi müəssisənin anbarlarında 

yerləşir və qablaşdırmanı, komplektləşdirməni, alıcıya göndərilməsini 

gözləyir. Tədavül fondunun digər hissəsini alıcıya göndərilmiş, yolda 

olan və ya alıcıya çatan ancaq hələlik haqqı ödənilməmiş hazır 

məhsullar təşkil edir. Tədavül fondlarına həmçinin müəssisənin 

banklarda olan hesablaşma hesablarındakı və müəssisənin kassasındakı 

pul vəsaitləri də daxil edilir. 

Dövriyyə fondları bir istehsal dövründə iştirak edir, həmin dövr 

ərzində təmamilə istehlak edilir, öz dəyərlərini bütövlükdə yeni məhsul 

üzərinə keçirir və əsas fondların amortizasiyası ilə birlikdə əmtəədə 

maddiləşmiş (köhnə) dəyəri ifadə edir. İstehsal prosesində həmin 

köhnə dəyərə yeni yaradılmış dəyər əlavə edilir. 

İstehsal prosesi zamanı dövriyyə fondları (əmək predmetləri) 

tədavül fondlarına, başqa sözlə hazır məhsula çevrilir ki, onlar da 

sonradan (reallaşdırıldıqdan sonra) pul forması alır. Müəssisənin 

məhsul satışından əldə etdiyi pulun xeyli hissəsi yenidən əmək 

predmetlərinin alınmasma, əmək haqqına sərf edilir və proses yenidən 

təkrar olunur. Beləliklə, dövriyyə fondları və tədavül fondları ardıcıl 

olaraq biri digərinə çevrilir. Bu həmin fondları bir kateqoriyada -

dövriyyə vəsaitlərində birləşdirməyə imkan verir. 

Beləliklə, dövriyyə vəsaitləri dövriyyə fondlarının və tədavül 

fondlarının dəyər göstəricisi ilə ifadə olunmuş məcmusundan ibarətdir 

və həm istehsal prosesinə, həm də tədavül prosesinə xidmət edir. 

Hal-hazırda xalq təsərrüfatında qəbul edilmiş təsnifata görə 

dövriyyə vəsaitlərinin tərkibinə aşağıdakılar daxil edilir: 
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- istehsal ehtiyatları (xammal, əsas və köməkçi materiallar, yanacaq, 

reagentlər, kənardan alınmış yarımfabrikatlar, qablar, ehtiyat hissələri, 

az qiymətli və tezaşınan predmetlər, təsərrüfat inventorları); 

- bitməmiş istehsal və öz istehsalı olan yarımfabrikatlar; 

-  digər əmək predmetləri və gələcək dövrün xərcləri (səmərələşdirmə 

və ixtiralarla bağlı xərclər, yeni növ məhsul istehsalı üzrə layihələrin 

işlənməsi, yeni növ məhsulun istehsalının mənimsənilməsi üzrə xərclər 

və s.); 

- müəssisənin anbarında olan hazır məhsullar; 

- alıcıya göndərilmiş, yolda olan, ancaq haqqı hələ ödənilməmiş hazır 

məhsullar; 

-  müəssisənin banklarda olan hesablaşma hesablarındakı və kassasında 

olan pul vəsaitləri; 

- müəssisənin mal göndərənlərlə və alıcılarla hesablaşmalarında olan 

vəsaitlər. 

Xammal və əsas material dedikdə istehsal edilən yeni məhsulun 

tərkibinə daxil olan, onun əsasını təşkil edən və ya bu prosesdə əsas 

komponent rolunu oynayan   materiallar başa   düşülür. Köməkçi   

materiallar   dedikdə    isə texnoloji prosesin gedişində iştirak edən, 

onun sürətinə, məhsulun növünə və keyfıyyətinə təsir edən, ancaq 

onun əsasını təşkil etməyən materiallar başa düşülür (məsələn, 

katalizatorlar, reagentlər və s.). Bitməmiş istehsal dedikdə məhsulun 

istehsalı mərhələsində olan, hələlik hazır məhsula çevrilməmiş əmək 

predmetləri başa düşülür. Yarımfabrikatlara isə emala daxil olan, 

ancaq bu müəssisə daxilində emalının davamına ehtiyacı olan əmək 

predmetləri aid edilir. 

Yeni material dəyərləri (yeni dəyər) istehsal prosesində 

yarandığından, istehsal prosesinə xidmət edən dövriyyə vəsaitlərinin 

xüsusi çəkisi dövriyyə vəsaitlərinin ümumi həcmində artdıqca 

istehsalın səmərəliliyi də artmış olur. Başqa sözlə, dövriyyə 
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vəsaitlərinin ümumi həcmində dövriyə fondlarının xüsusi çəkisinin 

artması istehsalın səmərəliliyinin artmasına müsbət təsir göstərir. 

İstehsal prosesinin gedişinə təsir dərəcəsinə görə dövriyyə 

vəsaitləri normallaşdırılan və normallaşdırılmayan dövriyyə 

vəsaitlərinə ayrılır.  

Müəssisələrin normalaşdırılan dövriyyə vəsaitlərinin hər bir növü 

üzrə ehtiyat normaları və pul ifadəsində ümumi normativ müəyyən 

edilir. 

Dövriyyə vəsaitlərinin aşağıdakı növləri normalaşdırılır: əsas 

materiallar,  konstruksiyalar, detallar və məmulatlar, köməkçi 

materiallar və yanacaq, azqiymətli və tezköhnələn əşyalar, köməkçi 

istehsalatın bitməmiş istehsalı, tikinti-quraşdırma işlərinin bitməmiş 

istehsalı, gələcək dövrlərin xərcləri, anbardakı hazır məhsullar. 

Nоrmalaşmayan dövriyyə vəsaiti üzrə nоrmativ müəyyən еdilmir 

və оnların həcmi оpеrativ qaydada  nizamlaşdırılır. Bеlə vəsaitlərə 

daхildir: bankda hеsablaşma hеsabında və kassada оlan pul vəsaitləri; 

yоla salınmış mallar (alıcılar tərəfindən ödənilməyən); dеbitоr bоrcları 

və s.  

Dövriyyə  vəsaitlərinin normalaşdırılması sahəsində başlıca vəzifə 

hər bir müəssisənin xüsusi dövriyyə vəsaitlərinə aid iqtisadi cəhətdən 

əsaslandırılmış normativlərinin işlənib hazırlanmasından ibarətdir.  

Həmin normativlər az xərclə istehsal prosesinin və müəssisənin 

fəaliyyətinin fasiləsiz davam etməsini və hesablaşmaların müəyyən 

olunmuş vaxtlarda həyata keçirilməsini təmin etməlidir.  

Dövriyyə vəsaitlərinin normalaşdırılması onun səmərəli 

istifadəsinə müsbət təsir göstərir. Dövriyyə kapitalının norma-

laşdırılması maliyyə balansının ikinci bölməsi üzrə aparılır. Vəsaitin 

normalaşdırılması maliyyə balansının ikinci bölməsində mövcud olan 

vəsaitlərin normativə qarşı müqayisəsi ilə başlanır.  Bu bölmədə 

mövcud olan dövriyyə kapitalı adətən normativə nisbətən çox olur. Bu 
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onunla izah edilir ki normalaşdırılmış dövriyyə kapitalına olan tələbatın 

bir qismi cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına təmin edilir. Əsassız olaraq 

normativdən artıq material ehtiyatlarının uzun müddət anbarlarda 

saxlanılması onların keyfiyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. 

Normativdən artıq ehtiyatların yaranmasına bəzən təchizat işinin lazımi 

səviyyədə olmaması, bəzən də müəssisənin material almasına ümidsiz 

yanaşması da səbəb olur. 

Bütün bunlar dövriyyə kapitalının hərəkətsiz qalmasına yaxud 

dövriyyə sürətinin ləngiməsinə gətirib çıxarır. Dövriyyə vəsaitinin hər 

bir növü üzrə norma müəyyən edilir. Bu normalar nisbi kəmiyyətlərlə: 

bir neçə günlük ehtiyatla, xərclərin məbləğinə görə faizlə, yaxud başqa 

nisbi kəmiyyətlərlə ifadə olunur. Dövriyyə vəsaitinin hər bir növü üzrə 

normanın həcmi müəssisənin işinin bir çox texniki-iqtisadi şərtlərindən 

asılıdır. 

İstifadə olunma vaxtından asılı olaraq əsas materialların məsrəf 

normaları üç üsulla müəyyən olunur: cari, orta illik və perspektiv. 

Qısa vaxt ərzində (on gün, ay və yaxud bir neçə ay) konkret iş 

şəraitində istifadə olunan normalara cari normalar deyilir. 

İcra olunacaq tikinti məhsulu üçün, orta hesabla il ərzində əsas 

materialların məsrəfini müəyyənləşdirən normalara orta illik normalar 

deyilir. 

Bir ildən artıq müddət üçün müəyyən edilən normalara isə 

perspektiv normalar deyilir. 

Sadaladığımız normalardan əlavə digər normalardan da istifadə 

etmək olar. Köməkçi material yanacaq, elektrik enerjisinin məsrəf 

normaları, istehsalın konkret şəraiti və icra edilən tikinti məhsulunun 

xarakterindən asılı olaraq müəyyən göstəriciyə əsasən hesablanır.  

Xammal və əsas materiallar üzrə dövriyyə vəsaitlərinin 

normativini müəyyənləşdirmək üçün onların orta günlük məsrəfini 

ehtiyat günlərinə vurmaq lazımdır. 
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DN = X • E k  

Burada:  DN  –  dövriyyə kapitalının normativi; 

X  –  əsas materialların, bir günlük məsrəfi,  manat; 

Ek – ehtiyat günləri normasıdır. 

Gələcək dövrün xərcləri – planlaşdırılan ildə sərf edilir, növbəti 

ilin tikinti-quraşdırma işlərinin maya dəyərinə daxil edilir və ya xüsusi 

mənbələr hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulan xərcləridir. 

Gələcək dövrün xərclərini aşağıdakı düsturla müəyyən etmək 

olar: 

G = M + Px – Xp  

Burada: G – gələcək dövrün xərcləri normativi; 

M – planlaşdırılan ilin əvvəlinə gələcək dövrlərin xərclərinə sərf edilən   

məbləğ, manat; 

Px – planlaşdırılan ildə həyata keçirilən xərclər, manat; 

 Xp – planlaşdırılan dövrdə tikinti-quraşdırma işlərinin maya dəyərinə 

daxil edilmiş xərclər, manat. 

Məsələn, tikinti müəssisəsinin planlaşdırılan ilin əvvəlinə gələcək 

dövrün xərclərinin qalığı 26 min manatdır. Planlaşdırılan ildə gələcək 

dövrün xərcləri hesabına aid olan 15 min manat məbləğində yeni 

xərclər icra ediləcəkdir. Planlaşdırılan ildə tikinti məhsulunun maya 

dəyərinə gələcək dövrün xərcləri hesabına 18 min manat silinəcəkdir. 

Dövriyyə vəsaitinin normativi: 

 G = M + Px – Xp =26+15-18=23 min manat  təşkil edəcəkdir. 

Dövriyyə vəsaitlərinin ayrı-ayrı ünsürləri üzrə normativlər 

müəyyən edildikdən sonra müəssisə üçün dövriyyə kapitalının ümumi 

normativi müəyyənləşdirilir. Bunun üçün ayrı-ayrı ünsürlər üzrə 

müəyyən edilmiş normativlər toplanılır. 

Dövriyyə vəsaitlərinin ümumi normativinin (Ün) müəyyən 

edilməsinin normalaşdırılması prosesi xüsusi normativlərin toplanması 
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yolu ilə başa çatır: istehsal ehtiyatları ilə bitməmiş istehsal, gələcək 

dövrün xərcləri və hazır məhsul üzrə. 

 

Ün = Üie + Übi + Ügdx + Ühm 

 

Burada:      Üie – istehsal ehtiyatları;  

Übi – bitməmiş istehsal;  

Ügdx – gələcək dövrün xərcləri;    

  Ühm – hazır məhsul. 

Dövriyyə vəsaitlərinə olan tələbatın hesablanması üçün material 

dəyərlərinin pulla ifadə edilmiş ehtiyatlarının miqdarını bilmək 

lazımdır. Bir qayda olaraq dövriyyə vəsaitlərinə olan tələbat aşağıdakı 

formula üzrə hesablanır. 

ehV H
T

M
D 

     
Burada: Dv - dövriyyə vəsaitlərinə olan tələbatın miqdarı, manatla; 

M - nəzərdən keçirilən müddətdə material dəyərlərinin sərfi,manatla; 

T - nəzərdən keçirilən müddət, günlə; 

 Heh - nəzərdən keçirilən material dəyəri üzrə ehtiyat normasıdır,  

günlə. 

 Dövriyyə vəsaitlərinə olan tələbatın hesablanması üçün istifadə 

edilən formulu sənaye sahəsinin xüsusiyyətlərindən, həmçinin dövriyyə 

vəsaitlərinin növündən asılı olaraq dəyişə bilər. 

Dövriyyə vəsaitlərinə gündəlik tələbatın həcmi müəyyən edilərkən 

təmirin ümumi dəyəri əsas götürülür və bu materiallar üzrə ehtiyat 

normaları, bir qayda olaraq, təmir işlərinin dəyərinin 5%-i miqdarında 

müəyyən edilir. 

Ehtiyat hissələri üzrə normativlər hesablanarkən fəaliyyətdə olan 

texnoloji, güc və başqa avadanlıqların tərkibi, ayrı-ayrı hissələrin 

xidmət müddəti, ehtiyat hissələrin hazırlanması və təchizatı qaydaları 
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əsas götürülür. Ehtiyat hissələri üzrə tələbatın həcmi aşağıdakı 

formula ilə hesablana bilər: 

                                   
   

Burada: E n.t - ehtiyat hissələri üzrə tələbatın həcmi, manatla; 

D - bir qurğuda olan eyni adlı detalların sayı, ədədlə; 

Q - müəssisədə olan eyniadlı qurğuların sayı; 

 H - nəzərdən keçirilən detal üzrə ehtiyat norması, günlə; 

 Əa - eyni növlü bütün qurğularda olan eyni ehtiyat detallarının          

sayının azaldılma əmsalı; 

T - bir detalın xidmət müddəti, gün; 

 Qa - bir detalın qiyməti, manatla. 

Bəzi hallarda ehtiyat hissələri üçün dövriyə vəsaitlərinin normativi 

onların istifadəsi üçün nəzərdə tutulan əsas fondların balans dəyərinə 

nisbətlə müəyyən edilir. Bu zaman ehtiyat hissələrinin normativ əsas 

fondların balans dəyərinin 4 -4,5%-i miqdarında götürülür. 

Adətən neft-kimya müəssisələrində istehsal dövrü çox da uzun 

olmur və cəmisi bir neçə gün və ya saat çəkir. istehsal dövrü kifayət 

qədər uzun olan müəssisələrdə isə bitməmiş istehsal uzrə normativlərə 

müəyyən düzəldici əmsallar əlavə edilir. 

Axırıncı halda bitməmiş istehsal üzrə dövriyyə vəsaitlərinin 

normativi aşağıdakı formula ilə hesablana bilər: 

                                    
  

Burada: Bis - bitməmiş istehsal üzrə dövriyyə vəsaitlərinin 

normativi, manatla; 

 M - planlaşdırılan əmtəəlik məhsulun fabrik-zavod maya dəyəri, 

manatla; 
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  t - istehsal dövrünün uzunluğu, günlə; 

Ə - xərclərin artma əmsalı; 

T - planlaşdırılan müddətdir, günlə. 

Xərclərin artma əmsalı bitməmiş istehsal və öz istehsalı olan 

yarımfabrikatların orta maya dəyərinin əmtəəlik məhsulun fabrik - 

zavod maya dəyərinə nisbəti ilə ölçülür. 

Dövriyyə vəsaitləri nə qədər sürətlə dövr edərsə, müəssisənin 

təsərrüfat -istehsal prosesinin ahəngdar həyata keçirilməsi üçün bir o 

qədər az vəsait tələb olunar. Deməli, dövriyyə vəsaitlərinin dövranının 

sürətinin artırılması, onlara olan tələbatm azalması və bu yolla da 

təsərrüfat istehsal fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasının əsas 

göstəricilərindən biridir. 

Dövriyyə vəsaitləri daim hərəkət etdiyindən və eyni zamanda 

bütün formalarda mövcud olduqlarından, bir dövrü digərindən 

ayırmaq, demək olar ki, mümkün deyil. Buna görə də dövriyyə 

vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyini müəyyən etmək üçün dolayı 

göstəricilərdən istifadə edilir. 

Dövriyyə vəsaitlərinin dövranı vaxtla ölçülür və iki göstərici ilə 

xarakterizə olunur: dövriyyə vəsaitlərinin dövrlərinin sayı (il, rüb 

ərzində) və bir dövrün davam etmə müddəti ilə (günlə). 

Dövriyyə vəsaitlərinin dövrlərinin sayı aşağıdakı formula ilə 

hesablanır: 

                                            

burada:  dövriyyə vəsaitlərinin dövrlərinin sayı; 

  P - reallaşdırılmış məhsulun dəyəri, manatla; 

 - nəzərdən   keçirilən   müddət   ərzində   dövriyyə   vəsaitlərinin 

(aktivlərin) orta dəyəridir, manatla. 



 

368 

Reallaşdırılan məhsulun dəyəri  müəssisənin cari topdansatış 

qiyməti ilə müəyyən edilir. Dövriyyə vəsaitlərinin orta dəyəri hər ayın 

biri vəziyyətinə, dövriyyə vəsaitləri qalığının orta arifmetik miqdarı 

kimi hesablanır. 

Beləliklə, dövriyyə vəsaitlərinin dövrlərinin sayı (dövriyyə 

əmsalı), bir il (rüb) ərzində sərf olunmuş dövriyyə vəsaitlərinin 1 

manatına düşən reallaşdırılmış məhsulun miqdarını əks etdirir. 

Müəyyən müddət ərzində dövriyyə vəsaitlərinin dövrlərinin sayı nə 

qədər çox olarsa, dövriyyə vəsaitlərinin sabit miqdarı, daha çox 

məhsul istehsal etməyə imkan verər. Dövriyyə vəsaitlərinin dövrlərinin 

artırılmasının xalq təsərrüfatı üçün əhəmiyyəti, onun iqtisadi mənası 

məhz bununla əlaqədardır. Dövriyyə vəsaitlərinin dövrlərinin sayını 

artırmaqla müəssisəyə, ya daha çox məhsul istehsal edə, ya da ki, 

qənaət edilmiş dövriyyə vəsaitlərindən başqa məqsədlə istifadə edə 

bilər. Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyə sürətinin artırılması həm də 

yığım üçün əlverişli şərait yaradır. 

Bütün sənaye sahələrində dövriyyə vəsaitlərindən istifadə 

səviyyəsi qiymətləndirilərkən belə bir şərt qəbul edilmişdir ki, 

amortizasiya ayırmaları reallaşdırılan məhsulun tərkibinə daxil edilir. 

Beləliklə, dövriyyə əmsalında həm əsas, həm də dövriyyə fondlarının 

hərəkəti öz əksini tapır. 

Qeyd edilən şərt bütün sənaye sahələrində qəbul edildiyindən 

uyğun dövriyyə əmsalları həm vaxta görə, həm də müəssisələr 

arasında müqayisə edilə bilər. 

İkinci göstərici - bir dövrün davametmə müddəti - nəzərdən keçirilən 

dövrdəki günlərin sayının dövriyyə vəsaitlərinin dövrlərinin sayına 

bölünməsi yolu ilə hesablanır: 

 

P

Q

n
T

360360 
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Burada: T - dövriyyə vəsaitlərinin bir dövrünün davametmə 

müddətidir,  günlə; 

 dövriyyə vəsaitlərinin dövrlərinin sayı; 

P - reallaşdırılmış məhsulun dəyəri, manatla; 

 - nəzərdən   keçirilən   müddət   ərzində   dövriyyə   vəsaitlərinin 

(aktivlərin) orta dəyəridir, manatla. 

Dövriyyə vəsaitlərindən istifadə göstəriciləri onların bütöv 

məbləği üzrə, həm də ayrılıqda normalaşdırılan dövriyyə vəsaitləri 

üzrə hesablanır. Dövriyyə əmsalı nə qədər çox, bir dövrün müddəti nə 

qədər az olarsa, dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyi bir o 

qədər yüksək olur. 

Neft-kimya müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin 

səmərəliliyi, başqa sənaye müəssisələrinə nisbətən, adətən daha yüksək 

olur. Belə ki, digər sənaye sahələrində dövriyyə vəsaitlərinin 

dövrlərinin sayı orta hesabla 5-6 olduğu halda, neft-kimya sənayesində 

ildə 12-15 olur. 

Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyə göstəriciləri hesablanarkən 

dövriyyə vəsaitlərinin qalıq məbləğinin tərkibinə müəssisənin bankdakı 

hesablaşma hesablarındakı nağd pul vəsaitləri daxil edilmir, ona görə 

ki, dövriyyə vəsaitlərinin dövranının sürətlənməsi nəticəsində qənaət 

olunan dövriyyə vəsaitləri bankda akkumulyasiya olunur. 

Bəzi hallarda dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyini 

qiymətləndirmək üçün dövriyyə vəsaitlərinin yüklənmə əmsalı 

göstəricisindən istifadə edilir. Bu əmsal 1 manatlıq reallaşdırılmış 

məhsula düşən sərf edilmiş dövriyyə vəsaitlərinin miqdarı ilə ölçülür. 

Bu əmsalın mütləq həcmi nə qədər az olarsa, onların dövranı o qədər 

sürətli olar. 

Dövriyyə vəsaitlərininin yüklənmə əmsalı aşağıdakı formula ilə 

hesablanır: 
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Dövriyyə vəsaitlərinin yüklənmə əmsalı, onlarm dövriyyə 

əmsalının tərsindən ibarətdir. 

Dövriyyə vəsaitlərindən istifadənin yaxşılaşması həm mütləq, həm 

də nisbi ola bilər. Dövriyyə vəsaitlərinə olan tələbatın mütləq azalması 

(mütləq yaxşılaşma) o zaman baş verir ki, onların dövranının 

sürətlənməsi nəticəsində istehsalın əvvəlki həcmdə təkrar olunması 

üçün daha az dövriyyə vəsaiti tələb olunur. Dövriyyə vəsaitlərinin 

nisbi azalması o zaman baş verir ki, onların artım tempi, reallaşdırılan 

məhsulun artım tempindən aşağı olur. 

Müəssisənin dövriyə vəsaitləri müxtəlif mənbələr hesabına 

formalaşır ki, onları da iki qrupa bölmək olar: 1) öz dövriyyə vəsaitləri 

və onlara bərabər tutulan dövriyyə vəsaitləri; 2) borc alınan və cəlb 

edilən dövriyyə vəsaitləri.  

Müəssisələrin хüsusi vəsaitləri, adətən, üç əsas mənbədən 

fоrmalaşır: Mülkiyyətçi tərəfindən vеrilən kapital - оnun əsas hissəsini 

təşkil еdən nizamnamə kapitalı (səhmlərin satışından gələn vəsaitlər, 

mülkiyyətçi və təsisçilərin pay vəsaitləri); Hüquqi və fiziki şəхslərin 

sair vəsaitləri (məqsədli maliyyələşdirmə, ianələr, хеyriyyə vəsaitləri və 

s.); Müəssisənin yaratdığı еhtiyatlar (еhtiyat kapitalı, əlavə kapital və 

yığılmış mənfəət). 

  Cəlb еdilmiş vəsaitlərin əsas mənbələri isə aşağıdakılardır:  

a) bank krеditləri; 

 b) bоrc vəsaitləri;  

c) istiqrazların və başqa qiymətli kağızların satışından daхil оlan 

vəsaitlər;  

d) krеditоr bоrcları.   
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Müəssisənin öz dövriyyə vəsaitləri müəssisə istifadəyə verilən 

andan sahibkar tərəfmdən (dövlət və ya qeyri-dövlət) onun 

sərəncamına verilən və daim müəssisənin ixtiyarında olan vəsaitlərə 

deyilir. Müəssisənin istehsal proqramını, istehsalın həcmi dəyişdikdə 

dövriyyə vəsaitlərinin məbləği artırıla (müəssisənin mənfəəti hesabına) 

və ya azaldıla (dövriyyə vəsaitlərinin bir hissəsi istehsal prosesindən 

çıxarıla) bilər. Müəssisə ona lazım olan dövriyyə vəsaitlərinin əsas 

hissəsini Nizamnamə fondu hesabına əldə edir. 

Müəssisənin öz dövriyyə vəsaitlərinə müxtəlif növ sabit passivlər 

bərabər tutulur. Sabit passivlərə fəhlə və qulluqçulara əmək haqqı üzrə 

borclar, sosial müdafiə fonduna ayırmalar, gələcəkdə dövrdə 

xərclənməsi nəzərdə tutulan vəsaitlər (işçilərin məzuniyyəti, təmir 

işləri, ilin sonunda mükafatlandırma ilə əldaqədar xərclər), elektrik 

enerjisi üzrə cari xərclər, telefon-rabitə xərcləri və s. aid edilir. Bu 

vəsaitlər formal olaraq müəssisənin olmasa da hesablaşmaların müasir 

sisteminə görə daim müəssisənin sərəncamında olur və müəssisə 

tərəfindən dövriyyə vəsaitlərinə olan tələbatın ödənilməsi məqsədi ilə 

istifadə edilir. 

Sabit passivlərin formalaşmasını fəhlə və qulluqçulara əmək haqqı 

üzrə minimum borclar timsalında aydınlaşdırmaq olar. Müəssisənin 

dövriyyə vəsaitlərinə tələbatı daim dəyişir. Müəssisənin öz dövriyyə 

vəsaitləri və ona bərəbarə tutulan vəsaitlər onun bu vəsaitlərə olan 

minimum tələblərini ödəyir. 

Təsərrüfat - istehsal fəaliyyəti nəticəsində dövriyyə vəsaitlərinə 

olan tələbatın artması (məsələn, xammal, material, ehtiyat hissələrinin 

və s. yeni partiyası almarkən, material dəyərləri üzrə normadan artıq 

yığıma tələbat yaranarkən) baş verərsə o, borc alınan və ya cəlb edilən 

vəsaitlər hesabına ödənilir. Borc alınan vəsaitlər banklardan alınan 
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müəyyən faiz ödəməklə, qısa müddətli kreditlərdən ibarətdir. 

Qısamüddətli kreditlər müəyyən müddətə, məqsədə və maddi təminat 

əsasında verilir. Kreditə görə ödəniləcək faizin miqdarı bankla 

müəssisə arasında bağlanan müqavilə ilə tənzim olunur. Kredit 

vaxtında ödənilmədikdə bank faizinin miqdarı artırılır. 

Banklar tərəfindən müəssisələrə qısamüddətli kreditlərin (müəy-

yən faiz müqabilində) verilməsi müəssisələri öz sərəncamlarında olan 

dövriyyə vəsaitlərindən daha səmərəli istifadə etməyə sövq edir. 

Müəssisənin digər müəssisələrə kreditor borcları, plandankənar 

cəlb edilmiş (borc almmış) dövriyyə vəsaitlərinin meydana gəlməsinə 

səbəb olur. Bu o zaman baş verir ki, müəssisə ya aldığı malların 

haqqını vaxtında ödəmir, ya da mal-material dəyərləri müəssisəyə 

onların haqqı ödənilməmişdən əvvəl daxil olur və s. Belə olduqda 

müəssisə öz dövriyyə vəsaitlərinin bir hissəsinin digər müəssisələrin 

dövriyyə vəsaitləri hesabma formalaşdırmış olur. 

Qeyd edilənlərdən başqa dövriyyə vəsaitləri digər mənbələr 

hesabına, məsələn, digər müəssisədən müvəqqəti maliyyə yardımı 

almaq hesabına da formalaşa bilər. 

Müasir şəraitdə cəlb edilən dövriyyə vəsaitlərinə müəssisənin 

səhmlərinin satılması nəticəsində əldə edilən vəsaitlər də daxil edilir. 

Müəssisənin səhmlərinin satılması vasitəsilə əlavə vəsaitlərin cəlb 

edilməsinin kreditləşmə ilə müqayisədə üstünlüyü vardır. Məlumdur 

ki, alman kredit müəssisənin mənfəətlə işləyib- işləməsindən asılı 

olmayaraq faizi ilə birlikdə mütləq qaytarılmalıdır. Səhmlərin satılması 

yolu ilə əlavə vəsaitlərin cəlb edilməsinin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 

müəssisə səhmlər üzrə dvidentləri o vaxt ödəyir ki, mənfəətlə işləmiş 

olsun. Müəssisə zərərlə işlədikdə dvidentlər ödəmir, müflis olduqda 
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isə səhmdarlar qarşısında cavabdehlik daşımır (səhmlərin geri alınması 

nöqteyi-nəzərindən). 

 

 5. Əmtəə və xidmətlərin maya dəyərinin statistikası 

 

Əmtəə və xidmətlərin maya dəyərinin statistikası mühasibat uçotu 

məlumatlarına əsaslanır, onun vəzifəsi məsrəflərin ümumi məbləğini 

hesablamaq, növlərinə görə qruplaşdırmaq və məhsul vahidinin maya 

dəyərini müəyyən etməkdir. 

Əmtəə və xidmətlərin maya dəyəri məhsulun istehsalı ilə bağlı 

bilavasitə xərclər, habelə müəyyən növ əmtəə və xidmətlərin istehsalı 

və satışı zamanı çəkilən bütün növ xərclərdir. Əmtəə və xidmətlərin 

dəyərinə daxildir: 

• maddi xərclər; 

• əmək xərcləri; 

• dəyişən xərclər.  

Əmtəə və xidmət istehsalında hər bir müəssisə xərclər çəkir. 

Məhsulun istehsalı və satışı ilə bağlı pul ifadəsində olan bütün 

xərclərin məcmusu istehsalın maya dəyəridir. Xərclərin elementlərə 

görə təsnifatı: 

• xammal və materiallar; 

• alınmış hissələr, yarımfabrikatlar və komponentlər; 

• köməkçi materiallar; 

• xaricdən yanacaq və enerji; 

• əmək haqqı (əsas, əlavə və s.); 

• əsas vəsaitlərin köhnəlməsi; 

• digər pul xərcləri. 

Məsrəf maddələrinə görə istehsal xərclərininin iki növü 

mövcuddur. 
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İstifadə təyinatına görə: birbaşa, (bütün əmək haqqı, bütün 

materiallar və s.) və avadanlıqların saxlanması üçün dolayı xərclər.  

İstehsalın həcminə görə: daimi və dəyişən xərclər. Daimi xərclər 

istehsalın həcmindən asılı deyil, dəyişən xərclər isə asılıdır. 

İstehsal xərcləri maya dəyəri kimi çıxış edir və bu, maya dəyəri 

maddələri ilə müəyyən edilir. Məhsulun maya dəyərinə daxil olan 

xərclərin tərkibi qanunla müəyyən edilir, yəni dövlət tərəfindən 

tənzimlənir. 

Məhsulun maya statistikasının öyrənilməsi əsasında, faktiki maya 

dəyərinin normativdən kənara çıxmasının səbəblərinin müəyyən 

edilməsi, habelə əmtəəlik məhsul vahidi üzrə istehsal xərclərinin 

azaldılmasının mümkün yollarının əsaslandırılması indeks metodu 

əsasında həyata keçirir. Artıq qeyd edildiyi kimi, indeks ümumiləşdirici 

xarakteristika üçün istifadə olunan göstəricidir, yəni müqayisə olunan 

əmtəə və ya xidmətlər istehlak dəyərinin xarakteri və istehsal 

texnologiyası baxımından eyni olmalıdır. 

Məhsulun maya dəyərinin aqreqat indeksinin düsturu aşağıdakı 

kimi yazılır: 

                                   10

11

qz

qz
J z






 

Paaşe formulası üzrə:        



10

11

qz

qz
İ z

  

 

Laspeyrasın formulası üzrə: 

 

 



00

01

qz

qz
İ z

. 
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Misal.4. Cədvəl.1-dəki məlumatlara əsasən Paaşe və Laspeyres 

formulaları ilə aqreqat maya dəyəri indekslərinin hesablamasını izah 

edək ( rəqəmlər şərtidir) . 

 

                               Paaşe formulası üzrə maya dəyəri: 

 1,117
70640

82640

001213,4+44007,4

001214,0+00448,6

10

11










qz

qz
İ z

 və ya111,7% 

 

Paaşenin formulası  ilə hesablamamıza görə baza dövrünə 

nisbətən hesabat dövründə maya dəyəri orta hesabla (111,7%-100%) 

11,7 faiz artmışdır.  

Laspeyrasın formulası üzrə: 
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   Cədvəl.1 

 

Məhsul 

növü 

Satılmışdır,  

min man. 

Məhsul vahidinin maya 

dəyəri, min man. 

 Baza 

dövrü 

Hesabat 

dövrü 

Baza 

dövrü 

Hesabat 

dövrü 

A 5600 4400 7,4 8,6 

B 11800 11200 3,4 4,0 

 

 1,169
81560

95360

001813,4+00657,4

001814,0+00658,6

00

01










qz

qz
İ z

. və ya116,9% 

 

Laspeyresin formulası  ilə hesablamamıza görə baza dövrünə 

nisbətən hesabat dövründə maya dəyəri orta hesabla (116,9%-100%) 

16,9 faiz artmışdır.  
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