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Mövzu 1.Statistika fənninin tədqiqat obyekti,predmeti və metodları 

 

İşlənilən elm kimi statistikada tədqiqat predmetinin müəyyən edilməsin tələb edir. 

Bununla əlaqədar olaraq sosial-iqtisadi hadisələrin öyrənilməsi ilə məşğul olan və ictimai 

elmlərə aid edilən və təbiət hadisələrinin qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi ilə məşğul olan 

və təbii elmlərə aid olan statistikanı fərqləndirirlər. 

Statistikanın öyrənmə obyekti cəmiyyət, onun çox saylı təzahür formalarıdır. Digər 

ictimai elmlər kimi də statistikanın özünün  tədqiqat predmeti vardır. Statistikanın predmetinin 

xüsusiyyətindən danışarkən adətən onu sosial-iqtisadi proseslərin kəmiyyət və keyfiyyət 

tərəfinin qarşılıqlı münasibətlərinin təhlili ilə bağlayırlar. 

Bu iki tərəf öz aralarındasıxəlaqədədir. 

Hərbirtarixiandasosialvəiqtisadihadisələrinmüəyyənhəcmi, səvyyəsi, 

onlararasındamüəyyənkəmiyyətnisbətivardır. Məsələn, müəyyəndövrəölkəəhalisininsayı, 

ÜDM-unarptımsürəti, əməkhaqqının, istehlakmallarınınqiymətsəviyyəsinindəyişməsivəs. 

İctimaihadisəvəproseslərinkəmiyyətdəyişməsinionlarınkeyfiyyətməzmunuiləsıxəlaqə

dəstatistikaelmiöyrənir. 

Başqasözlədesəkstatistikahadisəvəproseslərinkonkretzamanvəməkanşəraitindəsəbəb - 

nəticəasılılığınınkəmiyyətqanunauyğunluğunuöyrənir. 

Əgərhəqiqətənfaktlaröz-

özlüyündəheçnədemirsəonlarıneçəşərhetmyibilməklazımdır. 

Statistikməlumatlarındüzgünişlənməsivəonlarınobyektivvədəqiqizahedilməsistatistikaadımalm

ışdır. Başqasözlədesəkstatistikanəticəüçünəsasolanfaktlarınyığılmasıtəsnifatlaşdırılması, 

kəmiyyətcəqiymtləndirilməsivəonlarıniqtisadişərhihaqqındaelmdir. 

Statistikanınpredmetimüəyyənedərkənelmkimistatistikanınbirneçəxarakterikxüsusiyy

ətləriqeydedilir. Statistikaöyrənir: 

1. Statistikgöstəricilərinköməyiiləkütləviictimaihadisələr (əhalininsayı, 

ölkədəistehsaledilmişsənayeməhsulunun, kəndtəsərrüfatıməhsulununvəs. miqdarı) 

vəonlarındinamikasıöyrənilir; 

2. Kütləviictimaihadisələrinkəmiyyəttərəfininöyrənirvəictimaihadisənikəmiyyətcə, 

rəqəmləişıqlandırır; 

3. İctimaihadisələrinkəmiyyəttərəfionlarınkeyfiyyətməzmunuiləsıxəlaqədəöyrənilir; 

4. 

Konkretməkanvəzamanşəraitindəictimaihadisəninkəmiyyəttərəfikonkretməkanvəzamansərhə

ddindəictimaihəyathadisəsinixarakterizəedir. 

5. Xüsusimetodologiyanınköməyiiləictimaihadisələrarasındakıəlaqələröyrənilir; 



Statistikanınnəzəriəsasınısosial - iqtisadihadisələrininkişafqanunlarını, 

onlarıntəbiətinivəictimaihəyatdaəhəmiyyətiniaçıb, 

göstərəniqtisadinəzəriyyəninmüddəalarıtəşkiledir. 

İqtisadinəzəriyyəninmüddəalarınaəsaslanaraqstatistikakateqoriya-

larınkonkrettəzahürformalarınıtəhliledir., hadisəninhəcminiqiymətləndirir, 

onlarınöyrənilməsivətəhlilininadekvatmetodlarınınişlənibhazırlanmasınıhəyatakeçirir. 

Deməli, statistikakonkretməkanvəzamanşəraitindəkütləvisosial-

iqtisadihadisəvəproseslərininkişafqanunauyğunluqlarınınaşkaredilməsiməqsədiləstatistiktədqi

qatınmetodologiyasınınmənimsənilməsinitəminedənkomplekstədrisfənnidir. 

İctimaihadisələrinçoxnövlülüyü,  qarşılıqlıasılılığınmürəkkəbliyivəçoxplanlığı, 

formalaşmasıxüsusiyyətlərionlarınöyrənilməsivətəsvirininspesifikmetodlarınıntətbiqinizərurie

dir. 

Statistikapredmetiniöyrənməküçünspesifiküsullarişləyibhazırlayıbvətətbiqedirki, 

bunlarındaməcmusustatistikanınmetodologiyasını (kütləvimüşahidəqruplaşdırma, 

ümumiləşdiricigöstəricilər, dinamikasıralarınıntəhlili, indeksmetoduvəs.)  təşkiledir. 

Statistikadahərhansıbirkonkretmetoduntətbiqiniqarşıyaqoyulmuşvəzifələrmüəyyənedirvəilkini

nforasiyanınxarakterindənasılıdır. 

Statistikanınmetodologiyasınınişlənibhazırlanmasınınvətətbiqininümumiəsasıdialektikmetodd

ur. Bumetodictimaihadisəvəproseslərəinkişafda, qarşılıqlıəlaqdəvəasılılıqdabaxır. 

İctimaiinkişafqanunlarınıbilməkstatistiktədqiqataməruzqalanhadisələridərketməyəvədüzgünşə

rhetməyə, onunöyrənilməsivətəhlilininmetodikasınıseçməyəəsasyaradır. 

Buzamanstatistikakəmiyyətvəkeyfiyyət, zərurətvətəsadüflik, səbəbiyyətvəqanunauyğunluq, 

vahidlikvəkütləvilik, fərdivəümumikimidialektikkateqoriyalaraəsaslanır. 

Statistikmetodlardankompleks (sistemli) istifadəolunur. Bu,  

üçəsasmərhlədənibarətdirvəiqtisadi-statistiktədqiqatprosesininmürəkkəbliyiiləşərtlənir. 

Birincimərhələilkinstatistikinformasiyanınyığılması, 

ikincimərhələilkininformasiyanınstatistikyekunlaş-

dırılmasıvəişlənməsi,üçüncümərhələisəstatistikinformasiyanınümumiləşdirilməsivəşərhidir. 

Statistiktədqiqatınbirincimərhələsindəmüxtəliffaktlarınvəsosial-

iqtisadiproseslərinkütləvilikxarakterinəuyğunolaraqilkininformasiyanınümumiliyi, 

tamlığıvəreprezentativliyinitəminedənkütləvistatistikmüşahidəmetodutətbiqedilir. 

İkincimrhələdəmüşahidəprosesindətoplanmışinformasiyaqruplaşdırmametoduiləişlə

nməyəməruzqalırvəməcmumüxtəlifəlamətlərüzrəsosial-iqtisaditiplərəayrılırvətəsnifatlaşdırılır. 

Qruplaşdırmametodlarıtədqiqatınvəzifəlrindənvəilkininformasiyanınkeyfiy-

yətindənasılıolaraqfərqləndirilir. 



Üçüncümərhələdəümumiləşdirilmişstatistikgöstəricilərintətbiqiəsasında (mütləq, 

nisbivəortakəmiyyətlər, variasiya, əlaqələrinsıxlığıvəsosial-

iqtisadihadisələrinvaxtetibarıilədəyişməsürəti, indekslərvəs.) 

statistikinformasiyanıntəhlilihəyatakeçirilir. 

Həyatakeçiriləntəhlilöyrənilənhadisəvəproseslərinsəbəb-nəticəəlaqələrininyoxlamağa, 

müxtəlifamillərinqarşılıqlıfəaliyyətinivətəsirinimüəyyənetməyə, 

qəbuledilmişidarəetməqərarlarınınsəmərəliliyini, 

mövcudvəziyyətinmümkünsosialvəiqtisadinəticələriniqiymətləndirilməyəimkanverir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mövzu 2. Azərbaycan Respublikasında statistika işlərinin təşkili 

 

ÖlkədəstatistikaişləriniAzərbaycanRespublikasıDövlətStatistikaKomitəsivəonunyerli

şöbələrihəyatakeçirir. Müasirdövrdəstatistikanıntəşkiliaşağıdakıprinsiplərəəsaslanır: 

- statitikaişlərinəmərkəzləşdirilmişrəhbərlik; 

- təşkilatiquruluşunvəmetodologiyanınvahidliyi; 

- statistikaorqanlarınınvədövlətidarəetməsistemininsıxəlaqəsi.  

Statistikanınvzifələri  cəmiyyətinsosial-iqtisaditəlabatlarıiləmüəyyənedilir. 

Statistikanınəsasvəzifələrindənbiribazariqtisadiyyatınakeçidləəlaqədarolaraqölkədəb

aşverənsosial-iqtisadidəyişikliklərihərtərəfliişıqlandırmaqdır. 

Statistikaiqtisadiyyatınidarəedilməsimexanizmindəmühümroloynayır. 

Başverənhadisəvəproseslərhaqqındamüntəzəmvətaminformasiyanınmövcudluğudövlətvəregi

onalsəviyyədəsəmərəliidarəetməqərarlarınınzərurişərtidir. 

Bazarmünasibtlərişəraitindəstatistikinformasiyanıntərkibidahaçox 

cəmiyyətinpraktikitəlabatlarıiləmüəyyənedilir. 

Statistikməlumatlarınkeyfiyyətivəetibarlılığısəmərəliqərarlarınəsasıdır. 

Bazariqtisadiyyatıprinsipetibarıiləyenistatistikanınformalaşdırılmasınıtələbedir. 

Bazariqtisadiyyatıinformasiyanınyığılmasıvəişlənməsisisteminitəkmilləşdirilməsinizər

uriedir. 

Bazariqtisadiyyatışəraitindəbaşdan-

başahesabatyalnızortavəirimüəssisələrüçüntətbiqedilir. Adətənbaşdan-

başauçotunyeganəvasitəsistatistikvahidlərinregistridir (reistr). 

İqtisadigöstəricilərbirqaydaolaraqseçməiləyığılır. Məhz, seçməməlumatlarıəsasında 

cəmiyyətdəkiproseslərhaqqındafikirirəlisürülür. 

Bazariqtisadiyyatınakeçidyekunmakroiqtisadiinformasiya-

nınişlənibhazırlanmasıüçünalternativmənbələrinaxtarıbtapılmasınınzəruriliyinişərtləndirir. 

Bazariqtisadiyyatlıbirçoxölkələrdəmikroiqtisadiinformasiya (ayrı-ayrıfirmalar, 

sahibkarlarhaqqındaməlumatlar) həttadövlətidarəetməorqanlarıüçünkommersiyasirridir. 

Deməli, 

buprinsipəəsasənstatistikməlumatlardanyalnızümumiləşdirəməqsədləriüçünistifadəolunmalıdı

r. 

Obyektivliyiyüksəltməküçünbaşdan-

başauçotlaseçmətədqiqatıvəsiyahıyaalınmasınınuzlaşdırılmasızəruridir. 

Bununüçünkiçikmüəssisələrüzrəəsasinformasiyamənbəyikimibütünmülkiyyətvətəssərrüfatfor



malımüəssisəvətəşkilatlarınvahiddövlətregistrindənistifadəedilir. 

Kiçikbiznesmüəssisələriüzrərüblük cariseçmətidqiqatları cariinformasiyaverir. 

Statistikaxidmətininislahatışəraitindəfərdiməlumatlarıngizlilik (məxfilik) 

prinsipinisaxlamaqlayekunstatistikməlumat-

larınaşkarlılığıvəəlverişliliyiningenişləndirilməsininxüsusiəhəmiyyətivardır. 

Ölkədəbazarmünasibətlərininformalaşmasışəraitindəhəlledicivəzifələrdənbiridövlətst

atistikasınınmetodolocivətəşkilatiəsasınıntəkmilləşdirilməsidir. 

BeynəlxalqstandartlarauyğunolaraqölkədəMHS-iyaradılmışdırki, 

budaiqtisadiinkişafınınidarəedilməsininmühümvasitəsidir. 

Bununlaəlaqədarolaraqhesabatlarınməcburigöstəriciləriazalmış, 

onlarınyığılmasıprosedurasısadələşdirilmiş, seçmətədqiqatınıntətbiqigenişləndirilmişdir. 

 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində statistikanın əsas vəzifəsi Azərbaycan 

Respublikasında sosial-iqtisadi hadisələri hərtərəfli işıqlandırmaqdan ibarətdir. Sosial-iqtisadi 

hadisələrin dərk edilməsində ən qüdrətli vasitə olan statistikanın bazar münasibətləri 

şəraitində əhəmiyyəti daha da artmışdır. Belə şəraitdə regional və ölkə səviyyəsində 

idarəetmə orqanların informasiyaya olan ehtiyaclarını 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. 1992-ci il 11 

avqust tarixli prezident fərmanı belə bir uçot və statistika sisteminə keçməyin əsasını qoydu. 

Həmin fərmanla Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş uçot və 

statistika standartları sisteminə keçmək haqqında Dövlət Proqramı təsdiq edildi və sonrakı 5 

il ərzində reallaşdı. Dövlət proqramının həyata keçirilməsinə rəhbərlik Dövlət Statistika 

Komitəsinə həvalə edilmişdir. 1994-cü il 18 fevral tarixli Przident Fərmanına uyğun olaraq 

“Azərbaycan Respublikasının statistika haqqında” qanun Milli Məclisdə təsdiq edilmişdir. 

Hazırda həmin qanunda müəyyən dəyişikliklər aparılması nəzərdə tutulur. 23 1998-ci il 20 

avqust tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə “1998-2002-ci illərdə dövlət 

statistika sistemində islahatların aparılmasına dair” ikinci Dövlət Proqramı təsdiq edilmişdir. 

Dövlət Proqramında statistikanın müasir göstəricilər sisteminin, onların hesablanması 

metodologiyasının bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq dəyişdirilməsinin başa 

çatdırılması, statistika məlumatlarının obyektivliyinin, operativliyinin və dolğunluğunun təmin 

edilməsi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının və digər informasiya istehlakçılarının ölkənin, 

rayonların (şəhərlərin) və təsərrüfat subyektlərinin sosialiqtisadi vəziyyəti haqqında obyektiv 



statistika informasiyasına olan tələbatının ödənilməsi nəzərdə tutulur. Dövlət Proqramında 

idarəetmə orqanları üçün statistika informasiyasının praktiki cəhətdən əhəmiyyətini və təhlilini 

yüksəltməyə imkan verəcək, keyfiyyətcə yeni göstəricilərin işlənib hazırlanması nəzərdə 

tutulur. Tədbirlərdə nəzərdə tutulan göstəricilər üç hissəyə bölünmüşdür. Birinci hissədə icra 

hakimiyyəti və idarəetmə orqanları aparılan islahatın səmərəliliyi haqqında kompleks 

informasiya əldə etmək imkanına malik olmuşdur. İkinci hissədə ölkəmizin xarici dövlətlərlə 

iqtisadi əlaqələrini, iqtisadiyyatın əsas sektorlarının vəziyyətini, istehlak bazarının əmtəə ilə 

təchizatını, xarici iqtisadi əlaqələrin iqtisadiyyata təsirini xarakterizə edən göstəricilər daxildir. 

Üçüncü hissədə iqtisadi inkişafın son nəticələrini (yaradılmış milli sərvəti, ölkənin əhalisini, 

maddi resursların təkrar istehsalını, əhalinin həyat səviyyəsini, həmçinin istehsalın iqtisadi 

səmərəliliyini) əks etdirən göstəricilər sisteminin işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutmuşdur. 

Dövlət Proqramının statistika müşahidəsi metodlarının təkmilləşdirilməsi bölməsində seçmə 

müşahidəsinin yeni növlərinin (çoxfazalı, çoxməqsədli) metodologiyasının işlənib 

hazırlanması, seçmə müşahidəsi məlumatlarının bütövlükdə ölkəyə şamil edilməsi 

probleminin həll edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Seçmə müşahidəsinin aparılması ailə 

büdcələri, ticarət müəssisələri, tikinti, iaşə, xəlvəti iqtisadiyyat və s. fəaliyyət sahələri üzrə 

ətraflı və mötəbər məlumat əldə edilməsinə imkan vermişdir. 24 1998-2002-ci illərdə 

sahələrarası balansların milli hesablar sisteminin sxemi üzrə işlənilməsinə, riyazi-statistika 

metodları və makroiqtisadi göstəricilər sistemi bazasında Azərbaycanın və regionların sosial-

iqtisadi inkişafının kompleks təhlili metodologiyasının təkmilləşdirilməsinə mühüm əhəmiyyət 

verilmişdir. Dövlət Proqramında 1993-cü ilin Milli Hesablar Sisteminə keçidin 1998- 2000-ci 

illərdə başa çatdırılması nəzərdə tutulmuş, lakin bu proses tam başa çatdırılmamışdır. Bu, 

“2003-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə 

dair” yeni Dovlət Proqramı haqqında 20 fevral 2003-cü ildə Prezident Fərmanının verilməsinə 

səbəb oldu. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində informasiyanın əldə edilməsi və işlənilməsi sistemi 

ciddi islahata məruz qalmalıdır. Bu o deməkdir ki, statistika müşahidəsinin təşkilinin 

təkmilləşdirilməsi bazar münasibətlərinin çox mühüm probleminə çevrilmişdir. Müasir dövrdə 

siyahıyaalmalar, seçmə müşahidələr, monitorinqlər, senzlər və s. kimi mükəmməl tədbirləri 

həyata keçirmək üçün statistikanın fundamental əsaslarından biri hesab edilən müəssisələr 

registrinə malik olmadan mümkün deyil. Rəsmi statistikanın islahatı prosesində müəssisələr 

registrinin yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Registr ilk növbədə iqtisadiyyatda baş 

verən institusional dəyişikliklərin izlənməsi, habelə ümumi və seçmə statistika 

müşahidələrinin təşkili üçün lazımdır. Müəssisələr registrinin əsas vəzifəsi - statistik 

müşahidə obyektlərinin məcmusunun tamlığının və düzgünlüyünün təmin edilməsidir. 

 



Mövzu 3. Vahid uçot və statistika sistemi 

 

Vahid uçot sisteminin operativ  texniki uçot muhasibat uçotu və statistika təşkil edir. 

Bu uçot bir –birini tamalayır və paralelçiliyə yol vermir . Operativ texniki ucot faktları  natural 

ifadədə və ona uyğun gələn ölcü vahidi ilə uçota  alınır.İstehsal prosesinin gedişi və cari 

uçotu  hissələrin və detalların və s materialların buraxılışı  və onların üzərində nəzarətin 

həyata kecirilməsi operativ texniki uçotun obyektinə daxildir .Mühasibat uçotu əməliyyatların 

başdan – başa  fasiləsiz və sənədlərlə  uçota alınmasını və  onların      nəzarətini həyata 

kecirir .Statistika muhasibat və operativ texniki  uçotun məlumatlarını ümumiləşdirilir və 

həmişə kütləvi materiallara əsaslanır.Statistika kütləvi ilkin məlumatları ümumiləşdirilməsi 

üçün  xüsusi metodlardan istifadə edir . Vahid uçot  və statistika sitemində  təşkil edici  rol 

statistikaya aiddir. 

Vahid uçot və statistika sistemi aşağdakı  əsas cəhətləri ilə səciyyələnir.                                                                                                                                                                                                       

1.Bütün  müəssisədə 4 uçot işləri vahid metodologiya əsasında aparılır.Yəni məhsullar vahid 

proqram  və  metodika ilə uçota alınır.Bu da əməyin   əmək haqının avadanlıqlarının və s 

uçotuna aiddir. 

2.Müəssisədə 4 uçotun ayrı-ayrı növlərinin  materialları bir – bir ilə qarşılıqlı sürətdə  

əlaqələndirilir. 

3.Vahid uçotun ilk sənədləşdirmə qaydası mövcuddur. 

Hər bir müəssisədə müxtəlif adda cox saylı ilk sənədlər tərtib olunur. Bu 

sənəndlərdəki  məlumatlardan hər bir  uçot növü istifadə edə bilər.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mövzu 4. Statistik müşahidə 

Dövlətstatistikasıinformasiyasahəsindədövlətinmaraqlarınıntəminedilməsində, 

iqtisadiyyatıntənzimlənməsindəvəidarəedilməsindəmühümroloynayır. 

Statistikinformasiyastatistikamüşahidəsiprosesindəformalaşan, 

sonrayekunlaşdırmaya, ümumiləşdirməyə, sistemləşdirməyə,vətəhliləməruzqalansosial-

iqtisadihadislərhaqqındailkinstatistikmaterialdır. 

Statistikinformasiyanınəsasxüsusiyyətlərikütləvilikvəsabitlikdir. Birinci, 

statistikanınpredmetininxüsusiyyəti, 

ikincisiisəbirdəfəyığılaninformasiyanındəyişməzliyivəyeniinformasiyaəldəetməkzəruriliyiiləbağl

ıdır. 

Bazariqtisadiyyatışəraitindəstatistikinformasiyanıntərkibidahaçox 

cəmiyyətintəlabatlarıiləmüəyyənolunur. Müxtəlifmülkiyyətformalarınınyaranması, 

təsərrüfatçılıqsisteminindəyişməsi, 

iqtisadiyyatıntənzimlənməsininplanlımetodundanimtinaedilməsistatistikinformasiyanınyığılma

sıvəyayılmasısiyasətindədədəyişikliyəgətiribçıxarmışdır. 

Əgərəvvəllərdövlətstatistikasınınbaşlıcavəzifəsiölkəninvəziyyətihaqqındarəhbər-

ediciorqanlarıoperativinformasiyailətəminetməkdənibarətidisə, müasirdövrdədeməkolarki, 

idarəetməorqanlarınaistiqamətlənənbütüninformasiyalar cəmiyyətinsərvətidir. 

Statistikinformasiyanınəsasistehlakçlarıhökumət, kommersiyastrukturları, 

beynəlxalqtəşkilatlarvə cəmiyyətdir. 

Sosial-

iqtisadistatistikaölkənininkişafimkanlarıvəsəviyyəsihaqqındamühüminformasiyanınverilməsinit

əminedir. Statistikinformasiyadövlətlərarasındakıikivəçoxtərəfliiqtisadisazişlrüçünzəruridir.  

Statistikaregionalvəzifələrihəlletmək, sahibkarlıqfəaliyyətiniüçüninformasiyaverir. 

İnformasiyanınkefiyyətliliyivəhəqiqiliyi,  

istənilənsəviyyədəvəsferadastatistikanınsəmərəlitəşkilinimüəyyənedir. 

Bazariqtisadiyyatışəraitindəmikroməlumatlarınməxfiliyiqorunmalıvəeynizamandahər

kəsüçünəlverişliolmalıdır. Statistikanınvəzifəsiinformasiyasahəsində cəmiyyətin «infra-

strukturunu» yaratmaqdır. Buradasöhbətistifadəçilərikeyfiyyətli, 

həqiqistatistikinformasiyailətəminedəninformasiyainfrastrukturdangedir. 

Statistikinformasiyanınbaşlıcamənbəyidövlətstatistikaorqanlarınınnəşrləridir. 

Əvvəlkimövzumuzdaqeydetmişdikki, 

statistiktədqiqatınbirincimərhələsistatistikmüşahidədir. 

Statistikmüşahidə, yaxudilkinstatistikuçotməcmuvahidləriəlamətlərininelmi, 

xüsusitəşkiledilmişqeydiyyatı, onlarınmüəyyənsənədlərdəyazılışıdır. 



Statistiktədqiqatınilkmərhələsistatistikmüşahidə, nəinkiməcmununayrı-ayrıvahdlərinin, 

həmdəümumiləşdirilmişstatistikgöstəricilərinköməyiiləməcmuvahidlərininbuvəyadigərtərəflərin

insəciyyəsiüçünhəqiqistatistikinformasiyaəldəetməyəistiqamətlənir. 

Statistikmüşahidəprosesindəəldəedilmişstatistikfaktlarböyükdərketməəhəmiyyətinə

malikdir. Statistikmüşahidəmateriallarıiqtisadiyyatınidarəedilməsivətənzimlənməsi, 

müxtəlifsosial-

iqtisadihadisələrinproqnozlaşdırılmasıüçünzəruriolanümumiləşdirilmişstatistikgöstəricilərinhes

ablanmasınaxidmətedir. Statistikinformasiyasız, 

faktikiməlumatlarsızistehsalprosesininnəticələrinəmüxtəlifamillərintəsirini, 

məkanvəzamanxüsusiyyətlərininəzərəalanəsaslandırılmışqərarlarəldəetməkolmaz. 

Statistikmüşahidə – 

statistiktədqiqtinilkmərhələsiictimaihəyatınöyrənilənhadisəvəproseslərihaqqındaelmitəşkilolun

muşkütləviməlumatlartoplanmasıprosesidir. Lakinhər 

cürməlumatyığılmasıstatistikmüşahidədeyildir. 

Sonradanümumiləşdirmələrüçünmüəyyənolunmuşfaktlarınuçotsənədlərindəqeydiyyatınıtəmin

edənmüşahidəstatistikmüşahidəadlanır. Məsələn, 

istehsalməsrəflərininmüntəzəmuçotustatistikmüşahidəyəmisaldır. 

Statistikmüşahidənidövlətstatistikaorqanları, elmi-tədqiqatinstitutları, bankların, 

bircaların, firmalarıniqtisadidepartamentlərihəyatakeçirəbilər. O, 

mütləqəvvəlcədənişlənibhazırlanmışplanvəproqramüzrəelmiəsasdahyatakeçirilməli, 

kütləvivəmüntəzəmolmalıdır. 

Statistikmüşahidəninplanauyğunluğuondanibarətdirki, o, 

işlənibhazırlanmışplanüzrəhazırlanırvəhəyatakeçirilir. 

Planabütünstatistiktədqiqatvəinformasiyanınyığılmasıtexnikası, təşkili, metodologiyası, 

onunhəqiqiliyinənəzarətvəyekunnəticələrinformalaşdırılmasıməsələləridaxiledir. 

Statistikamüşahidəsininplanındamüşahidəninvaxtıvəyerigöstərilir. 

Vaxtınseçilməsiikiməsələninhəllini – kritikanınvəmüşahidəmüddətinin (dövrünün) 

müəyyənedilməsininəzərdətutur. 

Statistikgöstəriciləröyrənilənhadisəniyamüəyyənvaxtanına, 

yadamüəyyənvaxtdövrünəxarakterizəedir. Məsələn, işləyənlərinsayı, 

yaxudmaterialehtiyatlarıgöstəricisimüəyyənana (ayınəvvəlinə, ilinəvvəlinəvəsonunavəs.), 

istehsaledilmişməhsulunmiqdarıhaqqındaməlumatlaryalnızmüəyyənvaxtfasiləsinə (gün, ay, il, 

rüb) veriləbilər.  



Müşahidəmüddəti (dövrü)- bu, 

məlumatlarınyığılmasınınbaşlanmasındansonunaqədəriyəni, statistikformulyarların 

(müəyyənformalıuçotvəhesabatblankları) doldurulmasıhəyatakeçirilənvaxtdır.      

Statistikmüşahidəninkütləvilikxarakteriöyrənilənhadisəvəproseslərintəzahürününçoxl

usaydahallarınınəhatəedilməsini, 

həqiqistatistikməlumatlaralmaqüçünkifayətliliyininəzərdətutur. 

Statistikmüşahidəninsistematikliyionunyasistematik, yafasiləsiz, 

yadamüntəzəmhəyatakeçirilməsiiləmüəyyənolunur. Yalnızbu 

cüryanaşmakəmiyyətvəkeyfiyyətdəyişiklikləriiləxarakterizəolunansosial-

iqtisadiproseslərinqanunauyğunluğunuvəmeyliniöyrənməyəimkanverir. 

DövlətStatistikasistemindəbütünişlərinhəcminin  1/3 

hissəsindənçoxuməlumatlarınəldəedlməsiiləbağlıdır. Bütüniqtisadi - 

statistiktədqiqatlarınnəticələridahaçoxstatistikmüşahidəninilkinməlumatlarınınhəqiqiliyindən, 

onlarınfaktikivəziyyətəuyğunluğundanasılıdır. Məlumatlarındüzgünlüyübirçoxsəbəblərdən - 

statistiklərinpeşəkarhazırlığından, müşahidəninproqramından, anketinməzmunundan, 

təlimatlarındoldurulmasıüzrəhazırlığınkeyfiyyətindənvəs. asılıdır. Müşahidəninayrı-

ayrıvahidlərininməlumatlarıbir-biriiləmüqayisəliolmalıdırki, 

sonradanonlarıümumiləşdirməkmümkünolsun. 

Məlumatlarınmüqayisəliliyinimüşahidəmüddətinin, 

onunproqramınınvəməlumatlarınqeydiyyatımetodlarınınvahidliyitəminedir. 

Beləliklə, 

tədqiqatınsonrakımərhələlərindəöyrənilənhadisənininkişafqanunauyğunluğuvəxarakterihaqqı

ndaelmi 

cəhətdənəsaslandırılmışnəticələritəminetməküçünstatistikmüşahidəprosesindəobyektiv, 

müqayisəlivəkifayətqədərtaminformasiyaəldəedilməlidir.  

İctimaihadisələrinxüsusiyyətlərinivəqanunauy-

ğunluqlarınıöyrənməküçünstatistikməlumatlarınyığılmasınınmüxtəlifformalarından, 

növlərindənvəüsullarındanistifadəedilir. 

Statistikmüşahidəninformalarınahesabatvəxüsusitəşkiledilmişmüşahidəaiddir. 

Hesabat – 

müəssisəvətəşkilatlarınfəaliyyətiüzərindəstatistikmüşahidəninmövcudqanunvericilikdənəzərd

ətutulmuştşkiliformasıdır. 

Bununladövlətstatistikaorqanlarımüəyyənləşdirilmişhesabatsənədlərişəkilindəinfor-

masiyaəldəedir. Mühasibatbalansı,  mənfəətvəzərərlərhaqqındahesabatvəs. 



Statistikhesabatıntəşkiliformalarıtəsərrüfatsubyektlərinintipləri, 

həmçininfəaliyyətinfərdinövləriiləbağlıdiferensiallaşdırılır. 

Xüsusitəşkiledilmişstatistikamüşahidəsibirdəfəlikuçotvətədqiqat, 

siyahıyaalmalarvasitəsiləməlumatlarınyığılmasıdır. 

Statistikamüşahidəsiməlumatlarınqeydiyyatvaxtınavəmüşahidəvahidlərininəhatəolunmasıdər

əcəsinəgörəmüxtəlifnövlərəbölünür. 

Faktlarınqeydiyyatvaxtınagörəfasiləsiz, yaxud cari, 

dövrüvəbirdfəlikmüşahidəfərqləndirilir. Carimüşahidədənəhalininbüdcəstatistikasında, 

dövrümüşahidədənəhalininsiyahıyaalınmasında, birdəfəlikmüşahidədənyaşayışfondunun, 

əsaskapitalınsiyahıyaalınmasındaistifadəedilir. 

Məcmuvahidlərininəhatəolunmasıdərəcəsinəgörəbaşdanbaşavəbaşdan-

başaolmayanmüşahidənifərqləndirirlər. 

Əgəröyrənilənməcmuvahidlərininhamısıqeydəalınarsaondabubaşdan-

başamüşahidəadlanır.  

Dövlətstatistikasınınmühümfunksiyasıhesabataməruzqalanvahidlrinsiyahısnımüəyyə

netməkdir. 

Registrstatistikmüşahidənintəşkilininvəidarəetməninmühümvasitəsi, 

təsərrüfatsubyektlərihaqqındamüstəqilinformasiyamənbəyidir. 

Öyrənilənməcmuvahidlərininhamısıdeyil, 

yalnızəsasındabütünməcmununümumiləşdiricixarakteristikasıəldəedilənhissəsitədqiqataməru

zqalarsabunabaşdan - başaolmayanmüşahidədeyilir. Bu, başdan - 

başamüşahidəiləmüqayisədəbirsıraüstünlüyə - vaxtavəxərcəqənaət, 

dahatəfsilatıiləqeydiyyatvəs. malikdir. Başdan - 

başaolmayanmüşahidətəcrübəsiningenişlənməsinəiqtisadifəaliyyətobyektlərininsayınınartmas

ıiləəlaqədarolaraqçoxmülkiyyətliiqtisadiyyatıninkişafıtəsirgöstərir. 

Başdan-başaolmayanmüşahidəəsaskütləninmüşahidəsinə, 

monoqrafiyavəseçməmüşahiəsinəayrılır. 

Əsaskütləninmüşahidəsiüsulunauyğunolaraqməlumatlarınyığılmasıyalnızöyrənilənh

adisəninxarakteristikasındaəsasroloynayanməcmuvahidləriüzrəhəyatakeçirilir. 

Buzamanməcmununxarakteristikasındaböyükroloynamayanhissəmüşahidədənkənarlaşdırılır. 

Məsələn, yükdövriyyəsininyalnızirinəqliyyatüzrəöyrənməkolar. 

Kütləmüşahidəsinəticəsindəöyrəniləbilməyənməcmuvahidlərininətraflıtəsvirimonoqr

afiyamüşahidəsidir. Adətən, monoqrafikmüşahidəayrı-ayrıtəsərrüfatlarınqabaqcıltəcrü-

bələriniöyrənməkvəyaymaq, yaxudayrı-ayrımüəssisələrinişindəkiçatışmazlıqlarıaşkaretmək, 

inkişafınmövcudolanyaxudnəzərəçarpanmeyliniaşkaretməkməqsədiləhəyatakeçirilir. 



Monoqrafikmüşahidəyəmisalxüsusimülkiyyətəkeçənayrı-

ayrımüəssisələrinişininöyrənilməsiolabilər. 

Seçməmüşahidəsistatistikatəcrübəsindəəngenişyayılanvətətbiqediləndir. 

İlkinməlumatlarəldəetməküçünistənilənstatistiktədqiqatındabilavasitəmüşahidədən, 

sənədvəsorğuüsulundanistifadəediləbilər. 

Statistikamüşahidəsininənmühümproblemlərindənbirionunproqram-

metodolociməsələlərinindüzgünişlənibhazırlanmasıdır. 

Statistikamüşahidəsininproqram-metodolociməsələlərinəaiddir: 

1) Müşahidəninməqsədinimüəyyənetmək; 

2) Müşahidəvahidinivəobyektinimüəyyənetmək; 

3) Müşahidəproqramınıişləyibhazırlamaq; 

4) Müşahidəninnövlərinivəüsullarınıseçmək 

Statistikamüşahidəsininəsaspraktikiməqsədihadisəvəproseslərininkişafqanunauyğu

nluğunuaşkaretməküçündüzgüninformasiyaəldəetməkdir. 

Müşahidəninvəzifələribirbaşastatistiktədqiqatınvəzifələrindənirəligəlirvəonuntəşkilifor

masınıvəproqramınımüəyyənedir. 

Məqsəddənasılıolaraqstatistikamüşahidəsininobyektiseçilir. 

Statistikamüşahidəsininobyektimüşahidəyəməruzqalanictimaihadisəvəproseslərinm

əcmusudur. Məsələn, sənayenitədqiqedərkənmüşahidəobyektisənayemüəssisələridir. 

Statistikmüşahidəobyektininmüəyyənedərkənmüxtəlifəlamətlərüzrəonlarınsərhədləndirilməsih

əyatakeçirilir. Məsələnməşğulolanlarınsayınagörəkiçik, ortavəirimüəssisələrmüəyyənedilirvəs. 

Müşahidəobyektinimüəyyənedərkənmüşahidəvahidinidədəqiqgöstərməkzəruridir. 

Müşahidəvahidiqeydiyyataməruzqalanəlamətlərindaşıyıcısıolanstatistikmüşahidəob

yektininilkinünsürüdür. Məsələn, 

əhalinisiyahıyaalarkənobyektölkəninbütünvətəndaşlarınınməcmusu, müşahidəvahidiişəayrı-

ayrıinsanlardır. 

Əgərevtəsərrüfatlarınınsayınıvətərkibinimüəyyənetməkvəzifəsiqarşıdadurarsaondamüşahidəv

ahidikimiinsanlar, yaxudhərbirevtəsərrüfatıçıxışedəcəkdir. 

Obyektinməzmunundanstatistikmüşahidəninməqsədvəvəzifələrindənçıxışedərəkmü

şahidəninproqramıişlənibhazırlanır. 

Müşahidəninproqramıqeydiyyataməruzqalangöstəricilərinrsiyahısıdır. 

Başqasözlədesək, proqramı – buhərbirmüşahidəvahidindəndüzgün, etibarlı 

cavablarəldəediləcəksuallarınsiyahısıdır. Onunməzmunutədqiqatınməqsədvəvzəifə-

lrindənasılıdır. Məsələn, əhalininsiyahıyaalınmasınınproqramındayaş, təhsil, 



ailəvəziyyətivəs., 

büdcənintədqiqindəisəgəlirvəxərclərinmənbələrihaqqındasuallarözəksinitapır. 



Mövzu 5. Statistik hesabatlar və statistik məlumatların düzgünlüyünün 

yoxlanması 

 

Hər bir hesabatda aşağıdakı göstəriclərin olması zəruridir: 

1. Formanın adı və nömrəsi 

2. Hesabat formasının təsdiq olunduğu tarix və əmrin nömrəsi 

3. Hesabatın təqdim olunduğu ünvan 

4. Hesabatın əhatə etdiyi dövr 

5. Hesabatın göndərildiyi tarix 

6. Hesabatı təqdim edən hüquqi şəxsin adı və ünvanı 

7. Hesabatda göstərilən məlumatların düzgünlüyünə məsuliyyət 

daşıyan insanların imzaları 

Hesabatlar təqdim olunma üsullarına görə təcili və poçtla göndərilən, hesabat 

dövrünün müddətinə görə isə illik və cari hesabatlara bölünür.  

Əhatə etmə müddəti bir aydan az olan hesabatlara təcili hesabatlar deyilir.  

İllik hesabatlarr daha əhatəli və genişdir. Çünki onda bir ilin məlumatları öz əksini 

tapır və o müəssisəni illik təsərrüfat fəaliyyətini daha dərindən və hər tərəfli təhlil etməyə 

imkan verir. 

Statistik müşahidəni apardıqda və toplanmış məlumatları təhlil etdikdə müəyyən 

xətalara yol verilə bilər və verilir. Bunun əsas səbəbləri müşahidə vahidlərinin tam əhatə 

olunmaması hesablamaların düzgün cavab verilməməsi, hazırlıq işlərinin pis təşkil edilməsi, 

proqramın tərtib olunmasında səhvə yol verilməsi və s. ola bilər. 

Müşahidənin xətası dedikdə, onun vasitəsilə müəyyən edilmiş göstəricinin kəmiyyəti 

ilə onun əsl kəmiyyəti arasındakı kənarlaşma (fərq) nəzərdə tutulur.  

Müşahidənin xətası 2 yerə bölünür: 

1. Təmsiletmə xətası 

2. Qeydiyyat aparılarkən buraxılan  xəta 

Müşahidənin formalarından biri  hesabat təqdim etməkdir .Hesabat hüquqi  şəxslər  

statistika orqanlarına öz  müəssisələrinə  təsərüfat  fəaliyyətinin   göstəriciləri  haqqında 

müəyyən olunmmuş  formada  hesabat  təqdim edirlər.Statistika  hesabatlarının  təşkili A.R 

Dövlət Statistika  Komitəsinə həvalə  edilmişdir .O hesabatlarının  formalarını  hazırlayır  

təsdiq edir  və təqdim  olunması  qaydaları  və müddətlərini müəyyən edir hər bir hesabatda  

bir çox  göstəricilərin  olması zəruridir . 

Hesabatlar  təqdim  olunma üsuluna  görə təcili  və poçtla  göndərilən  hesabat  

dövrünün  müddətinə görə  isə illik cari  hesabatlara  bölünür .Cari hesabatlar bir ildən  az 



olan  müddətin hər hansı bir zaman  kəsiyini əks  etdirir .Bunlar gündəlk  5 günlük 10 günlük 

aylıq rüblük  yarım illik  dövrü əhatə edə bilər .Əhatə etmə  müddəti  bir aydan  az olan  

hesabatlara  təcili hesabatlar deyilir .Onlar teleqraf  teletaur telefaks  radio  telefon  və s 

.vasitəsi ilə  göndərilir .İllik  hesabatlar daha əhatəli  və genişdir .Çünki onda bir ilin  

məlumatları  öz  əksini  tapır və müəssisənin illik təsəeufat  fəaliyyətini  daha dərindən  və hər 

tərəfli  təhlil etməyə   imkan verir .İllik yarımillik və rüblük  hesabatlar  adətən poctla göstərilir . 

A.R Dövlət Statistika Komitəsi Statistika hesabatları  formalarının  təkminləşdirilməsi  

sahəsində  məqsədyönlü  iş aparır.Əsas məqsəd  hesabatlarındakı  göstəricilərin  vahid şəklə  

salınması  və sadələşdirilməsi  məlumatların təkrarlanması  hallarının  aradan 

qaldırılmasından ibarətdir. 

Mövzu 6. Statistik məlumatların yekunlaşdırılmasının mahiyyəti,növləri və 

aparılması üsulları 

 

Statistiktədqiqatınilkinmərhələsinəticəsindəöyrənilənobyektinayrı-

ayrıvahidlərihaqqındaçoxlusaydailkin, dağınıqstatistikinformasiyaəldəedilir. 

Statistikanınsonrakıvəzifəsibumateriallarımüəyyənqaydayasalmaq, 

sistemləşdirməkvəbununəsasındasosial-

iqtisadihadisələrinmahiyyətinivəmüəyyənstatistikqanunauyğunluğuəksetdirənümumiləşdiricist

atistikgöstəricilərinköməyiiləfaktlarınbütünməcmusununyekunxarakteristikasınıverməkdənibar

ətdir. Deməli, 

statistikmüşahidəprosesindətoplanılaninformasiyanıanlanılanvədərkedilənşəkləsalmaqdanötr

üonlarınyekunlaşdırılması, qruplaşdırılmasıvəsistemləşdirilməsizəruridir. 

Bunastatistiktədqiqatınikincimərhələsi – yekunlaşdırmavəqruplaşdırmanəticəsindənailolunur.  

Statistikyekunlaşdırmaməlumatlarınınqruplaşdırılmasını, sistemləşdirilməsini, 

cədvəllərintərtibini, qruplarınvəümumiyekunların, 

törəməgöstəricilərinhesablanmasınıözünədaxiledir.O, 

müşahidəmateriallarınelmiəsasdaişlənməsidir.Bu cüryanaşma, 

bütövlükdəməcmununümumiləşdiricigöstəricilərindənonunayrı-ayrıhissələrinəkeçməsinə, 

öyrənilənproseslərintəhlilinivəproqnozlaşdırılmasınıhəyatakeçirməyəimkanverir. 

Əgəryalnızöyrənilənməcmuvahidləriüzrəümumiyekunlaraparılarsaondabusadəyekunlaşdırma

adlanır. 

Statistikyekunlaşdırmamüəyyənplanvəproqramüzrəhəyatakeçirilir. 

Statistikyekunlaşdırmanınproqramıaşağıdakımərhələlərləmüəyyənolunur: 

- qruplaşdırmaəlamətininseçilməsi; 

- qruplarınformalaşdırmaqaydasınımüəyyənetmək; 



- qruplarıvəbütövlükdəobyektixarakterizəetməküçünstatistikgöstəricilərsist

eminiişləyibhazırlamaq; 

- yekunlaşdırmanınnəticələrinitəqdimetməküçünstatistik 

cədvəllərinmaketiniişləyibhazırlamaq. 

Statistikyekunlaşdırmanınplanıyekunlaşdırmanınayrı-

ayrıhissələrininyerinəyetirilməsiardıcıllığıvəmüddəti, 

nəticələrintəqdimedilməsivəizahıqaydalarıhaqqındagöstərişləriəksetdirir. 

Statistikmateriallarınyekunlaşdırılmasındastatistikməcmununayrı-

ayrıvahidləriqruplaşdırmametodununköməyiiləqruplardabirləşdirilir. 

Statistikqruplaşdırma - bu, statistikməcmununsəpələnmişhissələriəsasındaeyni 

cinsliqruplarınyaradılması, yaxudöyrənilənvahidlərin, 

xüsusiləməcmununstatistikgöstəricilərsistemiiləxarakterizəolunanmühüməlamətlərininbirləşdir

ilməsiprosesidir. Məsələn, mülkiyyətformalarıüzrəsənayemüəssisələrininqruplaşdırılması, 

hərnəfərədüşəngəlirüzrəəhalinin,  

balansınaktivlərinrinməbləğinəgörəkommersiyabanklarınınqruplaşdırılmasıvəs. 

Statistikqruplaşdırmametoduilkinstatistikmaterialıişləməyəimkanverir. 

Qruplaşdırmanınəsasnövütəsnifatlaşdırmadır. 

Buöyrənilənobyektinvahidlərininmüxtəlifliyi, 

yaxudoxşarlığıəsasındayaradılmışsabitnomenklaturalısinifvəqruplardır. 

Qruplaşdırmaəsasındaqruplarüzrəyekungöstəricilərhesablanırvəbunlarəsasındaonlarınmüqay

isəsinə, qruplararasındakıfərqlərinsəbəblərinintəhlilinə, 

əlamətlərarasındakıqarşılıqlıəlaqələrinöyrənilməsinəimkanlaryaranır. 

Məcmuüzrəbütövlükdəyekungöstəricilərinhesablanmasıonunquruluşunuöyrənməyəimkanverir

. 

Bundanbaşqaqruplaşdırmaməlumatlarınsonrakıyekunlaşdırılmasıvətəhliliüçünəsasy

aradır. Bununlayekunlaşdırmanınelmiəsasıkimiqruplaşdırmanınrolumüəyyənedilir. 

Müasirstatistikatəcrübəsindəqruplaşdırmametodununtətbiqisahəsindəböyükuğurlara

nailolunmuşdur. MilliHesablarSisteminingöstəriciləriniözündəəksetdirənqruplaşdırılmış 

cədvəllərintətbiqiqruplaşdırmanıstatistiktəhlilinvəiqtisadiyyatdaehtiyatlarınaşkaredilmsininsəm

ərəlimetodunaçevirir. 

Qruplaşdırmametoduelmistatistiktədqiqatıngedişindəyarananvəzifələrihəlletməküçü

ntətbiqedilir. Buvəzifələrəaiddir: 

- hadisələrisosial-iqtisaditiplərəayırmaq; 

- hadisəninquruluşunuvəquruluşundabaşverəndəyişiklikləriöyrənmək; 

- hadisəninayrı-ayrıəlamətləriarasındakıasılılığıvəəlaqəniöyrənmək; 



Buvəzifələrihəlletməküçünmüvafiqolaraqqruplaşdırmanınüçnövü – tipik, 

quruluşvəanalitikqruplaşdırmatətbiqedilir. 

Tipikqruplaşdırmaelmiqruplaşdırmanınqaydalarınauyğunolaraqkeyfiyyətcəmüxtəlifn

övlüməcmunusosial-iqtisaditiplərə, eynicinslivahidlərqrupunaayırmaqyoluiləsosial-

iqtisaditiplərinxarakteristikasınınverilməsivəaşkaredilməsivəzifəsinihəlledir. 

Tipikqruplaşdırmayamisaliqtisadiyyatınsektorlarüzrəqruplaşdırılmasını, 

mülkiyyətformalarıüzrətəsərrüfatsubyektlərininqruplaşdırılmasını (dövlətmülkiyyətli, 

xüsusimülkiyyətli, bələdiyyəmülkiyyətli, qarışıqmülkiyyətlivəs. müəssisələrqrupu) 

göstərməkolar. 

Öyrənilənməcmuvahidlərininqruplarabölgüsühəyatakeçirilənəlamətlərqruplaşdırmaəl

amətləriadlanır. 

Qruplaşdırmaəlamətinidüzgünseçməküçünmümküntiplərinəvvəlcədənaşkaredilməsizəruridir. 

Əgərqruplaşdırmaəlamətlərikimiatributivəlamətlərçıxışedərsə (mülkiyyətformaları, 

istehsalsahələrivəs.)  ondaqruplarıtəşkiletməkolduqcasadədir. 

Ümumiyyətlə, 

tipikqruplaşdırmanınbütünhallarındaqruplaşdırmaəlamətininseçilməsiöyrənilənhadisəninkeyfiy

yətxarakterinintəhlilinəəsaslanmalıdır. Hadisənininkişafqanunauyğun-

luğununvəmahiyyətininiqtisaditəhlilieləhəyatakeçirilməlidirki, 

tədqiqatınməqsədvəvəzifələrinəuyğunolaraqqruplaşdırmanınəsasındamühüməlamətlərdurma

lıdır. Bununlayanaşıonudanəzərəalmaqlazımdırki, eynibirmaterialınmüx-

təlifüsullarlaqruplaşdırılmasıtamziddiyyətlinəticələrəgətiribçıxarabilər. 

Realqanunauyğunluqlaraəsaslananqruplaşdır-

malariqtisadiinkişafınmümkünmeylləriniaşkaretməyəköməkedəbilər. 

Quruluşqruplaşdırmaöyrənilənhadisənindaxiliquruluşunuaşkaredir. 

Quruluşqruplaşdırmanəticəsindəhərhansıbirvariasiyaəlamətiüzrəhadisəninquruluşunuxarakte

rizəedəneynicinsliməcmuqruplarıntəşkiledilir. 

Quruluşqruplaşdırmayahərnəfərədüşəngəlirinhəcminəgörəəhalinin, 

məhsulunhəcminəgörətəsərrüfatlarınqrupplaşdırılmasını, 

cəlbedilməmüddətinəgörədepazitlərinquruluşunumisalgöstərməkolar. 

Birsıradövrlərüzrəquruluşqruplaşdırılmasınıntəhliliöyrənilənhadisəninquruluşunundə

yişikliyinigöstərir. 

İctimaihadisələrinquruluşunundəyişməsionlarıninkişafınınmühümqanunauyğunluqlarınıəksetd

irir. 



Analitikqruplaşdırmaöyrənilənhadisələrvəonlarınəlamətləriarasındakıəlaqəvəasılılığı

göstərir. Analitikqruplaşdırmanınəsasındafaktor (amil) 

əlamətidururvəhərbirqrupnəticəəlamətininortaqiymətiiləxarakterizəolunur. 

Analitikqruplaşmametodundanistifadəedərəköyrənilənəlamətlərarasındakıəlaqəninsı

xlıqgöstəricisinimüəyyənetməkmümkündür. 

Kütləvihadisələrinmürəkkəblikdərəcəsindənvətəhlilininvəzifəsindənasılıolaraqqrupla

şdırmabir, yaxudbirnecəəlamətüzrəhəyatakeçiriləbilər. 

Əgərqruplaşdırmabirəlamətüzrətəşkiledilərsəbusadəqruplaşdırmaadlanır. (məsələn, 

yaşqruplarıüzrəəhalinin, gəlirlərinsəviyyəsinəgörəailələrinbölgüsüvəs.). 

İki, yaxudbirneçəəlamətüzrəqruplaşdırmamürəkkəbqruplaşdırmaadlanır. 

Statistiktədqiqatlardaelektronvasitələrdənistifadəedilməsiçoxlusaydaəlamətlərüzrəm

əcmuvahidlərininqruplaşdırılmasımetodununişlənibhazırlanmasınaimkanvermişdir. Bu 

cürqruplaşdırmaçoxölçülüqruplaşdırmaadınıalmışdır. 

Qruplaşdırmaəlamətininnövündənasılıolaraqatributivvəkəmiyyətəlamtiüzrəqruplaşdır

manıfərqləndirirlər. 

Əgəratributivəlamətazsaydamüxtəlifnövlüdürsəondaqruplarınsayıbumüxtəlifnövlərinsayıiləmü

əyyənedilir. Məsələn, əhalinin cinsi, ailəvəziyyəti, təhsiliüzrəqruplaşdırılması, 

əhalininkəndvəşəhərəhalisinəbölgüsünüvəs. göstərməkolar. 

Kəmiyyətəlamətiüzrəqruplaşdırmadaqruplarınsayınınmüəyyənedilməsi 

(məsələnəhaliningəlirlərinsəviyyəsinəgörə, ayrı-ayrıqidaməhsullarınınistehlakınavəs. 

görəbölgüsü) xüsusihesablamalartələbedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mövzu 7. Statistik qruplaşdırmanın mahiyyəti və növləri 

 

Statistika materiallarının yekunlaşdırılmasında (sözün geniş mənasında) 

qruplaşdırma mühüm yer tutur. Statistika məlumatının sadəcə yekunlaşdırılması ilə 

kifayətlənmək olmaz. Sosial-iqtisadi hadisələri dərk ediləcək şəklə salmaq üçün onları 

keyfiyyətcə yekcins qruplara ayırmaq lazımdır. Sosial-iqtisadi hadisə vahidlərinin mühüm 

əlamətlər üzrə yekcins qruplara ayrılmasına statistikada qruplaşdırma deyilir. Qruplaşdırma 

kütləvi statistika məlumatının işlənilməsinin və təhlilinin elmi əsasını təşkil edir. Məlumdur ki, 

sosial-iqtisadi hadisələr, əsasən, keyfiyyətcə müxtəlif olan bir çox vahidlərdən ibarətdir. 

Həmin vahidləri müəyyən əlamətlər üzrə yekcins qruplara ayırmadan sosial-iqtisadi hadisələri 

dərk etmək çətindir, bəzi halda isə mümkün deyildir. Məsələn, əhalinin siyahıyaalınmasında 

əhali haqqında bir çox əlamətlər üzrə məlumat toplanır, əhalinin ümumi sayını sadəcə olaraq 

müəyyən etsək, bu əhalini hərtərəfli xarakterizə etmək üçün heç də kifayət etməz. Əhalini 

hərtərəfli xarakterizə etmək üçün onun ümumi sayını müəyyən etməklə bərabər, cinsi, ictimai 

qrupları, yaş qrupları, məşğuliyyəti, təhsili, şəhər və kənd əhalisi haqqında məlumat əldə 

etmək lazımdır. Bütün bunlar haqqında məlumat əhalinin həmin əlamətlər üzrə 

qruplaşdırılması nəticəsində əldə edilir. 53 Sosial-iqtisadi hadisələrin öyrənilməsində 

qruplaşdırmanın rolu çoxdan məlumdur. Hələ XIX əsrdə məşhur rus statistiki D.P.Juravski 

qruplaşdırma üsuluna böyük əhəmiyyət vermişdir. O, qruplaşdırmanın, yaxud vahidlərin 

kateqoriyalar üzrə hesaba alınmasını statistikanın əsas vəzifəsi hesab edirdi. Rus 

statistikasının inkişafında böyük rolu olmuş E.Y.Yanson statistikanı sosial qruplar haqqında 

elm adlandırırdı. Qruplaşdırma statistika elminin əsas məsələsidir. Ona görə qruplaşdırma 

haqqında təkcə statistiklər deyil, həmçinin iqtisadçılar öz fikirlərini deməlidirlər. Elmi 

qruplaşdırma haqqında statistiklərlə bərabər, bütün iqtisadçılar danışmalıdır. Bazar 

münasibətləri şəraitində statistika materiallarının qruplaşdırılmasının əhəmiyyəti daha da 

artmışdır. Ancaq qruplaşdırma metodunu geniş miqyasda tətbiq etmək nəticəsində sosial-

iqtisadi hadisələrin tərkibində, quruluşunda baş vermiş və baş verə biləcək dəyişilikləri 

müəyyən etmək mümkündür. 

Qruplaşdırma nəzəriyyəsinin çox mühüm məsələlərindən biri qruplaşdırma 

əlamətinin müəyyən edilməsi və onun seçilməsidir. Sosial-iqtisadi hadisələrin vahidlərinin 

qruplara ayrılmasına imkan verən əlamət qruplaşdırma əlaməti adlanır. Qruplaşdırma üçün 

götürülən dəyişən əlamətə qruplaşdırma əlaməti deyilir. Onu çox vaxt qruplaşdırmanın əsası 

adlandırırlar. Statistika materialarının işlənilməsinin və təhlilinin nəticəsi əsasən qruplaşdırma 

əlamətinin düzgün seçilməsindən asılıdır. Qruplaşdırma əlaməti, öyrənilən sosial-iqtisadi 

hadisənin hərtərəfli nəzəri təhlili əsasında müəyyənləşdirilməlidir. Məlum olduğu kimi, sosial-



iqtisadi hadisələr bir sıra əlamətlərlə xarakterizə olunur. Qruplaşdırma ən mühüm, ən başlıca 

əlamət əsasında aparılmalıdır. Qruplaşdırma əlaməti konkret şəraitdən və vaxtdan asılı 

olaraq seçilməlidir. 54 Müasir bazar şəraitində kəndli (fermer) təsərrüfatlarını mühüm əlamət 

olan mal-qaranın sayına, gəlirlərin həcminə və s. əlamətlər üzrə qruplaşdırılmasını 

məqsədəuyğun hesab edirik. Qruplaşdırma bir əlamət üzrə aparılarsa, belə qruplaşdırma 

sadə qruplaşdırma adlanır. Sadə qruplaşdırmaya misal Azərbaycan Respublikasında 

sənayedə çalışan işçilərin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə qruplaşdırmasını göstərmək olar. 

 

Qruplaşdırma vasitəsi ilə çox vəzifələr həyata keçirilir. Qruplaşdırma vasitəsi ilə 

sosial-iqtisadi hadisələr tiplərə, ictimai qruplara ayırmaq, onların quruluşunu və quruluşda baş 

vermiş dəyişikləri müəyyənləşdirmək, sosial-iqtisadi hadisələr və onların əlamətləri 

arasındakı qarşılıqlı əlaqəni müəyyən etmək mümkündür. Bunlardan başqa qruplaşdırma 

vasitəsi ilə istehsalın iqtisadi səmərəliliyini və istifadə olunmamış ehtiyatları aşkar etmək 

mümkündür. Qruplaşdırmanın vəzifələrinə uyğun olaraq onu aşağıdakı üç növə ayırmaq olar: 

1) tipik qruplaşdırma; 2) quruluş qruplaşdırma; 3) analitik qruplaşdırma. Statistika 

məcmuyunun yekcins hissələrə və ya ictimai-iqtisadi tiplərə ayrılmasına tipik qruplaşdırma 

deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki, tipik qruplaşdırmanı da quruluş qruplaşdırması adlandırmaq 

olar. Lakin sosial-iqtisadi hadisələrin tiplərə ayrılmasının əhəmiyyətini nəzərə alaraq tipik 

qruplaşdırmanı qruplaşdırmanın ayrıca bir növü kimi göstərməyi zəruri hesab etmişik. Hər 

hansı bir dəyişən əlamət üzrə statistika məcmuyunun tərkibini, quruluşunu xarakterizə edən 

qruplaşdırmaya quruluş qruplaşdırma deyilir. Sosial-iqtisadi hadisələrin və onların əlamətləri 

arasındakı qarşılıqlı əlaqəni xarakterizə edən qruplaşdırmaya analitik qruplaşdırma deyilir. 

Qruplaşdırma vasitəsi ilə həll edilən vəzifələrə uyğun olaraq, onları növlərə ayırmağın mühüm 

əhəmiyyəti vardır. Qruplaşdırmanın növlərinə uyğun olaraq qrupların təşkili həyata keçirilir, 

qruplaşdırma əlaməti seçilir, qrupları xarakterizə edəcək göstəricilər sistemi müəyyənləşdirilir. 

63 Tipik qruplaşdırma. Yekcins olmayan statistika məcmuyunun sosial-iqtisadi hadisələrin 

yekcins tiplərə ayrılmasına tipik qruplaşdırma deyilir.Tipik qruplaşdırmaya misal Azərbaycan 

Respublikasında fəaliyyət göstərən müəssisələrin mülkiyyət formalarına görə 

qruplaşdırılmasını göstərmək olar. 

Quruluş qruplaşdırması. Qruplaşdırmanın çox mühüm növlərindən biri də quruluş 

qruplaşdırılmasıdır. Yekcins statistika məcmuyunun vahidlərinin hər hansı bir əlamət üzrə 

bölgüsünü xarakterizə edən qruplaşdırmaya quruluş qruplaşdırma deyilir. Quruluş 

qruplaşdırması sosial-iqtisadi hadisələrin quruluşunun konkret məkan və zaman daxilində 

necə dəyişildiyini xarakterizə etməyə imkan verir. Quruluş qruplaşdırılmasından istehsalın 

iqtisadi səmərəlilinin tədqiqində, sosialiqtisadi hadisələrin quruluşunun və quruluşda baş 



vermiş dəyişiliklərin öyrənilməsində tez-tez istifadə edilir. Sosial-iqtisadi hadisələrin 

quruluşunu xarakterizə edən qruplaşdırmaya misal Azərbaycan Respublikasının kənd 

təsərrüfatında kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas istehsal fondlarının dinamikasını göstərmək olar. 

Quruluş qruplaşdırmasına başqa misal, əhalinin cinsi, yaş tərkibinə, yaşayış yerinə 

və sair əlamətlərinə görə qruplaşdırılmasını göstərmək olar. Əhalinin yaşa görə 

qruplaşdırılması onun yaş quruluşunu, yəni əhalinin ümumi sayında ayrı-ayrı yaş qruplarının 

xüsusi çəkisini müəyyən etməyə imkan verir. Belə bir qruplaşdırma məlumatı əhalinin təkrar 

istehsalının öyrənilməsində, məktəbəqədər müəssisələrin və məktəb şəbəkələrinin 

öyrənilməsində, həmçinin əmək ehtiyyatlarının müəyyənləşdirilməsində istifadə edilir. 

Analitik qruplaşdırma. Qruplaşdırmanın mühüm vəzifələrindən biri də sosial-iqtisadi 

hadisələr və onların əlamətləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə və asılılıqları öyrənməkdən 

ibarətdir. Sosial-iqtisadi hadisələr və onların əlamətləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə və 

asılılıqları müəyyənləşdirmək məqsədilə aparılan qruplaşdırmaya analitik qruplaşdırma 

deyilir. Qarşılıqlı əlaqədə olan əlamətlər amil və nəticə əlamətlərinə ayrılırlar. Əlamətin 

dəyişilməsinə səbəb olan əlamətlərə amil əlamətləri, amil əlamətlərinin təsiri nəticəsində 

dəyişən əlamətə isə nəticə əlaməti deyilir. Məsələn, müəssisələri əsas istehsal fondlarının 

həcminə görə qruplaşdırmaq və hər qrupa düşən məhsulun həcmini müəyyən etsək, onda 

əsas istehsal fondları amil əlaməti, hər qrupa düşən məhsulun həcmi isə nəticə əlaməti olar. 

Deməli, əsas istehsal fondları məhsul istehsalına təsir edən mühüm bir amildir. Əgər 

müəssisələri əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə görə qruplaşdırsaq və hər bir qrup üçün 

məhsulun orta maya dəyərini hesablasaq, onda əmək məhsuldarlığının səviyyəsi amil 

əlaməti, məhsulun orta maya dəyəri isə nəticə əlaməti olacaqdır. Qruplaşdırmadan asılı 

olaraq əlamət bir halda amil , digər halda isə nəticə əlaməti ola bilər. Əmək məhsuldarlığının 

səviyyəsilə əməyin enerji ilə təchiz olunması arasında əlaqəni öyrənərkən, əməyin enerji ilə 

təchiz dərəcəsi amil əlaməti, əmək məhsuldarlığının səviyyəsi isə nəticə əlaməti olar. 67 Amil 

əlaməti əsasında qruplaşdırma aparıb və nəticə əlaməti üzrə orta və nisbi göstəricilər 

hesablasaq, bu göstəricilər arasında qarşılıqlı əlaqəni müəyyən etmək mümkün olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mövzu 8. Statistik cədvəllər 

 

Statistika məlumatlarının izahı mətn, cədvəl və qrafiklər şəkilində verilə 

bilər.Statistika müşahidəsi materiallarının yekunlaşdırılması və qruplaşdırılmasının nəticələri, 

bir qayda olaraq, cədvəl formasında izah olunur. Statistika cədvəlləri tədqiqat üçün 

toplanılmış statistika materiallarının təsvirinin və təhlil edilməsinin ən səmərəli formasıdır. 

Statistika cədvəllərində statistika məlumatları daha yığcam, aydın, ifadəli və əyani şəkildə 

görünür. Mətn şəkilində verilən statistika məlumatları hadisənin başa düşülməsini 

çətinləşdirir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasında 1 yanvar 2003- cü il vəziyyətinə şəhər və 

qəsəbələrin sayı 199, o cümlədən 69 şəhər və 130 qəsəbə olmuşdur. Respublika tabeliyində 

olan şəhər və qəsəbələrin sayı 141 olmuşdur, onlardan 64 şəhər, o cümlədən əhalisinin sayı 

5000 nəfər olan şəhərlərin sayı 1, 10000 qədər 14, 20000 qədər 24, 50000 qədər 18, 

100.000 qədər 5, 500000 qədər olan şəhərlərin sayı isə 2 olmuşdur. Bu məlumatlar 

dinamikada mətn şəkildə verilsə, onu dərk etmək daha da çətinləşir. Ona görə statistika 

məlumatlarının təsvirinin ən səmərəli forması cədvəl hesab olunur. Hər bir cədvəl statistika 

cədvəli adlandırıla bilməz. Məsələn, vurma cədvəli, loqarifma cədvəli və s. statistika cədvəli 

ola bilməz. Statistika cədvəlləri sətir və sütunlardan ibarət olub, sosial-iqtisadi hadisələr 

haqqında statistika məlumatları müəyyən ardıcıllıqla və əlaqədə təsvir edilir. Statistika 

cədvəllərində empirik məlumatlarının hesablanmış nəticələrinin məcmuyunu əks etdirir və o 

ilkin informasiyanın yekunlaşdırılmasının nəticəsidir. Statistika cədvəlləri bir və ya bir neçə 

mühüm əlamətlər üzrə öyrənilən statistika məcmuyunun yekun rəqəmlərlə iqtisadi təhlilinin 

məntiqi qarşılıqlı əlaqələrinin xarakterizəsindən ibarətdir. Cümlədə olduğu kimi statistika 

cədvəllərinin də mübtəda və xəbəri vardır. Cədvəlin mübtədasında xarakterizə olunan obyekt, 

məcmu vahidi, yaxud qruplar vahidi, yaxud da məcmu bütünlükdə göstərilir. Öyrənilən 

statistika məcmuyunun, 166 yəni cədvəlin mübtədasını xarakterizə edən kəmiyyət 

formasında göstəricilər cədvəlin xəbəri adlanır. Statistika cədvəlinin mübtədası, adətən, 

cədvəlin sol tərəfində, xəbəri isə sağ tərəfində verilir. Statistika cədvəlləri üfüqi və şaquli 

sətirlərdən və şaquli sütunlardan ibarət olur. Sətirlər və sütunlar bir-birini kəsən düz xətlərlə 

ayrılır. Onların kəsişən yerlərində xanalar əmələ gəlir. Həmin xanalarda mübtədaları 

xarakterizə edən rəqəmlər yazılır. Hər bir statistika cədvəlinin ümumi, yan və yuxarı başlığı 

olur. Ümumi başlıq cədvəlin üstündə yazılır və cədvəldə verilən məlumatların qısa 

məzmununu xarakterizə edir. Cədvəlin yan başlığı onun sol tərəfində, yəni cədvəlin mübtəda 

hissəsində yazılır və sətirlərin məzmununu xarakterizə edir. Cədvəlin xəbərini xarakterizə 

edən yuxarı başlıq cədvəlin şaquli sütunlarını əks etdirir. Mübtədanı xarakterizə edən 



sətirlərin yekun məlumatı cədvəlin sağ tərəfində, xəbəri göstərən sutunların yekun məlumatı 

isə cədvəlin aşağı hissəsində verilir. 

Cədvəlin elementlərinin düzgün yerləşdirilməsi onun əyanilik xüsusiyyətini 

əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Mübtədanın xarakterinə görə statistika cədvəllərini aşağıdakı 

növlərə ayırmaq olar: sadə, qruplu və quraşıq cədvəllər. Sətirlər Xanaların nömrələri 

Sətirlərin yekunu 167 Sadə cədvəllərin mübtədasında öyrənilən obyekt qruplara ayrılmır. 

Belə cədvəllərdə məcmuyun bütün vahidlərinin siyahısı, ya da bütövlükdə məcmuu göstərilir. 

Sadə cədvəlin mübtədasında müşahidə vahidlərinin, xronoloji tarixlərin, yaxud ərazi 

bölgələrinin siyahısı verilir. Sadə cədvəllər öyrənilən hadisənin sosial-iqtisadi tipini, onların 

quruluşunu, həmçinin onların əlamətləri arasındakı əlaqə və asılılıqları aşkar etməyə imkan 

vermir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mövzu 9. Statistik məlumatların təsvirinin qrafik üsulları 

 

. Sosial – iqtisadi hadisələrin kəmiyyət tərəfləri haqqında məlumatın və onların 

nisbətlərinin nöqtələr, xəttlər, şərti həndəsi fiqurlar, işarələr və şəkillər vasitəsilə təsvirinə 

statistikada qrafiklər deyilir. İqtisadi-statistik tədqiqatlarda qrafiklər xüsusi rol oynayır. 

Qrafiklərin köməyi ilə sosial-iqtisadi hadisələrin inkişafındakı qanunauyğunluqları 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. Statistika cədvəlləri kimi, 

qrafiklər də statistika materiallarının sistemləşdirilməsində mühüm vasitə hesab olunur. 

Qrafiklər statistika cədvəllərində verilmiş və statistika müşahidəsinin nəticələrinin mənasını 

düzgün başa düşməkdə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Statistika qrafiklərindən: 1) vaxt etibarilə 

hadisənin inkişafını xarakterizə etmək; 2) tapşırıqların yerinə yetirilmə dərəcəsini göstərmək; 

3) müxtəlif obyektləri bir-birilə müqayisə etmək ; 4) öyrənilən statistika məcmuyunun tərkibini, 

quruluşunu və quruluş dəyişikliklərini xarakterizə etmək, 5) sosialiqtisadi hadisələr və onların 

əlamətləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələri öyrənmək, 6) bu və ya digər hadisənin məkanca 

paylanmasını göstərmək üçün istifadə edilir. Qrafiklərin əsas elementləri. Statistika 

qrafiklərinin elementləri aşağıdakılardır. 1) Qrafik sahəsi. Qrafik sahəsi müəyyən həcmə, 

nisbətə malik olan işarələrin yerləşdiyi sahədir; 2) Həndəsi işarələr. Bunlar qrafikdə təsvir 

olunan nöqtələr, xətlər, dairələr, sektorlar, fiqurlardır. Onların köməyi ilə statistika məlumatı 

qrafikdə təsvir edilir; 3) Sahə orientasiyaları. Bunlar qrafik sahəsində həndəsi işarələrin 

yerləşdirilməsini müəyyən edir. Bu orientasiyalar qəbul sdilmiş koordinat sistemlərindən 

asılıdır; 4) Miqyas orientasiyaları. Bunlar həndəsi 173 fiqurların kəmiyyətini əks etdirir; 5) 

Qrafikin izahı. Bu qrafikin məzmununun sözlə izah edilməsi və həndəsi işarəsinin hər birinin 

mahiyyətinin, mənasının göstərilməsi deməkdir. Qrafik sahəsinin həcmi onun təyinatından 

asılıdır. Həndəsi işarələrin tətbiqindən asılı olaraq qrafiklər nöqtələrlə, xətlərlə, sütunlarla, 

kvadratlarla, dairələrlə və s. təsvir oluna bilər. Qrafiklər fiqurlar vasitəsilə də verilir. Bu zaman 

həndəsi işarələrin düzgün seçilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. O, qarşıda duran məqsədə 

və təsvir edilən statistika məlumatının əyaniliyinin artırılması məqsədinə uyğun olmalıdır. 

Sahə orientasiyaları koordinat sistemi şəklində verilir. Statistika qrafiklərində, adətən, 

düzbucaqlı koordinat sistemi tətbiq edilir. Miqyas orientasiyaları miqyas şkalaları ilə müəyyən 

edilirlər. Statistika məlumatının şərti ölçülərlə qrafiklərdə verilməsinə miqyas deyilir. Qəbul 



edilmiş miqyasa uyğun olaraq ayrı-ayrı nöqtələri müəyyən statistika göstəricilərinin qiyməti 

kimi oxuna bilən xətlərə şkala deyilir. Xətt üzərində olan hər bir nöqtəyə müəyyən rəqəm 

uyğun olduğu kimi, hər bir rəqəm də xətt üzərindəki müəyyən nöqtələrə uyğun olmalıdır. 

Məsələn, 5 mm-i 1 milyon tona, 10 milyon tonu isə 50 mm məsafəyə götürülmüş nöqtələrə 

uyğun olacaqdır. Şkalalar düzxəttli və əyrixətli olur. Düzxətli şkalalar adi xətkeşlərdə, əyrixətli 

şkalalar isə siferblatlarda (dairəvi şkalalar) və bir çox ölçü cihazlarının şkalalarında olur. 

Şkalalar bərabər və qeyri-bərabər ola bilər. Bir çox hallarda qrafiklər bərabər şkalalar ilə 

qurulur. Yuxarıda verilmiş misal bərabər şkalaya misal ola bilər. Qeyri-bərabər şkalaya misal 

olaraq, loqarifm şkalalarını göstərmək olar. Cədvəllər kimi, qrafiklərin də başlığı qısa və aydın 

olmalıdır. O, qrafikdə təsvir olunan məlumatın əsas məzmununu əks etdirməlidir. Başlıq, 

adətən, iri hərflərlə qrafikin üstündə yazılır. Kitab və məqalələrdə qrafiklərin başlığı onun 

aşağı hissəsində yerləşdirilir. Başlıqdan başqa, hər bir qrafikdə şaquli şəkildə miqyaslar, əyri 

xətlərin adları, şərti işarələr, qrafiklərin xarakterizə etdiyi vaxt və s. göstərilməlidir. 174 

Qrafiklərin həcmi onların təyinatına uyğun olmalıdır. Sərgilərdə nümayiş etdirmək, 

mühazirələr aparmaq üçün böyük formatlı qrafiklər, elmi hesabatları işıqlandırmaq, kitab və 

məqalələrdə vermək üçün isə kiçik formatlı qrafiklər tərtib edilməlidir. Qrafiklərin əyanilik, 

ifadəlilik xarakterini yüksəltmək üçün onun rənglənməsinə xüsusi əhəmiyyət vermək lazımdır. 

Rəngləmə qrafikin məzmununun mənasını başa düşməyə kömək edir. Qrafiklərin növləri. 

Statistika məlumatının təsviri üçün istifadə edilən qrafikləri iki qrupa - diaqramlara və 

statistika xəritələrinə ayırmaq olar. Qrafiklərin ən geniş yayılmış növü diaqramlardır. Statistika 

məlumatının həndəsi fiqurlar sisteminin köməyi ilə təsvirinə diaqram deyilir. Diaqramlar: a) 

statistika göstəricilərinin müqayisəsi diaqramına, b) quruluş və quruluş dəyişikliyi diaqramına; 

c) dinamika diaqramına; ç) tapşırığın yerinə yetirilməsi qrafikinə; d) variasiya sıraları 

qrafikinə; e) əlaqə qrafikinə ayrılır. Diaqramları qurmaq üçün ən çox həndəsi fiqurlardan və 

xətlərdən istifadə edilir. Statistika xəritələri 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. Statistika məlumatı coğrafi xəritə və ya tor üzərində şərti 

işarələr əsasında həndəsi fiqurlarla təsvir edilərsə, buna kartodiaqram deyilir. 

 

 

 

 

 



Mövzu 10. Statistik göstəricilərin haqqında anlayış,onların ifadəedilmə 

formaları 

 

 

Göstəricilər statistika elminin mühüm anlayışlarındandır. Statistika göstəriciləri 

sosial-iqtisadi hadisələrin konkret məkan və zaman şəraitində kəmiyyətcə xarakterizəsidir. Bu 

o deməkdir ki, statistika göstəriciləri vasitəsilə sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin həcmini 

(məsələn, Azərbaycan Respublikasında konkret dövrdə taxıl, kartof, pambıq, üzüm və s. 

məhsul istehsalının həcmini), onların səviyyəsini (məsələn, sənaye, kənd təsərrüfatı və digər 

iqtisadi-fəaliyyət sahələrində əmək məhsuldarlığının, məhsulun maya dəyərinin səviyyəsinin), 

nisbətlərini (məsələn, şəhər və kənd əhalisi, kişi və qadın və s. arasındakı nisbətləri) və s. 

xarakterizə etmək mümkündür. Sosial-iqtisadi hadisələr mürəkkəb olduğuna görə onların 

mahiyyətini bir göstərici vasitəsi ilə əks etdirmək mümkün deyildir. Belə hallarda göstəricilər 

sistemindən istifadə etmək lazımdır. Konkret məsələlərin həllində istifadə edilən və qarşılıqlı 

əlaqədə olan göstəricilər məcmuyu statistika göstəriciləri sistemi adlanır. Statistika elmi 

özünün inkişaf tarixi dövründə sosial-iqtisadi hadisələr üzrə çoxlu miqdarda statistika 

göstəriciləri işləyib hazırlamışdır. Bu göstəricilərdən əhalini müxtəlif tərəflərdən xarakterizə 

edən əhalinin sayı, onun cinsi və yaş tərkibini, təkrar isrehsal göstəricilərini, müxtəlif fəaliyyət 

sahələrində istehsal edilən ümumi daxili məhsul, ümumi milli məhsul, müəssisələrin mənfəəti 

və rentabelliyi, sənaye-istehsal heyyətinin sayı, əmək məhsuldarlığı, əməyin fondla 

silahlanması və s. göstəriciləri göstərmək olar. Statistika göstəriciləri sisteminin əsas 

bölmələrinə aşağıdakıları daxil etmək olar: əhali göstəricilərini, milli sərvət göstəricilərini, 

əmtəə tədavülü göstəricilərini, elm, maarif və mədəniyyət göstəricilərini, səhiyyə 

göstəricilərini, əhaliyə məişət xidmətini həyata keçirən sahələrin göstəricilərini (mənzil 

təsərrüfatı, kommunal təsərrüfatı, sərnişin, rabitə, bərbərxana təsərrüfatı və s.), dövləti idarə 

və ictimai təşkilatların fəaliyyəti göstəriciləri və s. 192 Sosial-iqtisadi hadisələr bir- biri ilə 

qarşılıqlı əlaqədə olurlar. Bu əlaqə və asılılıqlar sosial-iqtisadi hadisələrin bütün tərəflərini, o 

cümlədən onların kəmiyyət tərəflərini və kəmiyyət nisbətlərini əhatə edir. Məsələn, ümumi 

daxili məhsulun həcmi müəyyən iqtisadi fəaliyyət sahəsində işləyənlərin sayı və onların 

müəyyən miqdarda məhsul istehsalından asılı olduğu kimi, məhsulun həcmi iqtisadi fəaliyyət 

sahələrində işləyənlərin sayı və onların əmək məhsuldarlığının səviyyəsi ilə müəyyən edilir. 

Statistika göstəricilərinin əlaqə və asılılıqları müəyyən müvafiq hadisələr arasındakı 

əlaqələrin obyektiv ifadəsidir. Beləki, ümumi daxili məhsulun həcmini Q-ilə, işləyənlərin sayını 

T-ilə, əmək məhsuldarlığının səviyyəsini V-ilə işarə etsək o zaman bu göstəricilər arasındakı 

qarşılıqlı əlaqəni aşağıdakı kimi yazmaq olar: Q = T ⋅V . Buradan əmək məhsuldarlığının 



səviyyəsi göstəricisi T Q V = düsturu ilə, işləyənlərin sayı göstəricisi isə V Q T = düsturu ilə 

müəyyən edilə bilər. Bu o deməkdir ki, üç göstəricidən iki göstərici məlum olduqda, üçüncü 

göstəricini hesablamaq mümkün olur. Göstəricilər arasında belə asılılıq iqtisadi-statistik təhlil 

aparmağa imkan verir. Statistika elminin mühüm prinsiplərindən biri statistika göstəriciləri ilə 

tapşırıq göstəriciləri arasında uyğunluğun olmasıdır. Belə bir uyğunluğun olması tapşırıqların 

yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirmək üçün və gələcək tapşırıqları tərtib etmək üçün 

lazımdır. Bu məqsədlə də statistika göstəriciləri tapşırıq göstəricilərini tam əhatə etməlidir. 

Bununla bərabər, statistika göstəriciləri tapşırıq göstəricilərindən daha genişdir. Belə ki, bir 

sıra sosial-iqtisadi hadisələr tapşırıq göstəriciləri tərəfindən əhatə olunmadığı halda 

(məsələn, əhalinin sayı, doğum və ölüm halları, bazarda əmtəələrin qiymətlərinin öyrənilməsi 

və s.), statistika göstəriciləri onları əhatə edir və ətraflı öyrənir. Onu da bilmək lazımdır ki, 

bazar münasibətləri şəraitində tapşırıq göstəricilərinin əhatə dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə 

azalmışdır. Məsələn, müəssisələr üzrə ümumi məhsulun həcmi, məhsulun maya dəyəri, 

mənfəət və s. iqtisadi göstəricilər tapşırıq göstəricilərində ifadə 193 olunmurlar, lakin 

statistikada həmin göstəricilər haqqında məlumat toplanılır və ətraflı öyrənilir. Göstəricilər 

həcm və keyfiyyət göstəricilərinə ayrılır. Həcm və yaxud kəmiyyət göstəricilərinə 

müəssisələrdə və ya ayrı-ayrı fəaliyyət sahələrində işləyən işçilərin sayı, istehsal edilmiş 

ümumi məhsulun həcmi, əsas istehsal fondlarının həcmi və s. daxildir. Keyfiyyət 

göstəricilərinə müəssisələrdə və yaxud ayrı-ayrı iqtisadi fəaliyyət sahələrində əmək 

məhsuldarlığının, məhsul vahidinin maya dəyəri, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı 

göstəriciləri və s. daxildir. Bütün statistika göstəriciləri məcmu vahidlərinin əhatə olunmasına 

görə fərdi və ümumi, ifadə formalarına görə isə mütləq, nisbi və orta göstəricilərə ayrılır. Fərdi 

göstəricilər ayrı-ayrı obyektləri yaxud ayrı-ayrı məcmu vahidlərini – müəssisələri, fermaları, 

bankları, ev təsərrüfatlarını və s. xarakterizə edir. Fərdi mütləq göstəricilərə misal kəndli 

(fermer) təsərrüfatlarında işləyənlərin sayını, ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin məcmuyunu, 

ticarət firmalarının dövriyyələrini və s. göstərmək olar. Iki 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. Bu göstəricilər həcm və hesablama göstəricilərinə ayrılır. 

Həcm göstəriciləri məcmu vahidinin ayrı-ayrı əlamətlərinin qiymətlərini cəmləmək yolu ilə 

alınır. Məsələn, iqtisadi fəaliyyət sahəsindəki müəssisələrdə işləyən işçilərin sayı, əsas 

istehsal fondlarının dəyəri və s. həcm göstəriciləri olub kütləvi sosial-iqtisadi hadisələrin 

kəmiyyət tərəflərini xarakterizə edirlər. Mütləq həcm göstəriciləri digər mütləq həcm 

göstəriciləri ilə müqayisə edildikdə nisbi və orta göstəricilər alınır (əməyin əsas fondlarla 

silahlanması, əsas fondların orta dəyəri). Hesablama göstəriciləri müxtəlif düsturlarla 



hesablanılır və bu göstəricilər sosial-iqtisadi hadisələrin ayrı-ayrı məsələlərinin həllinə xidmət 

edirlər. Bu 194 göstəricilər də mütləq, nisbi və ya orta göstəricilərə ayrılır. Belə göstəricilərə 

indekslər, əlaqə sıxlığı göstəriciləri, seçmə xətası və s. göstəricilər daxildir. Sosial-iqtisadi 

hadisələr statistika göstəricilərində ya müəyyən vaxt anında, bir qayda olaraq, müəyyən 

tarixə, ayın və ya ilin əvvəlinə, yaxud axırına (məsələn, əhalinin sayı, əsas fondların dəyəri, 

əmtəə qalığı), ya da müəyyən dövr ərzində - gün, həftə, ay, rüb, il dövründə (müxtəlif növ 

məhsullar istehsalı) ifadə olunurlar. Əgər göstəricilər müəyyən vaxta ifadə olunarsa, belə 

göstəricilər an, müəyyən dövr ərzində ifadə olunarsa, onlar fasiləli göstəricilər adlanır. 

Statistika göstəriciləri öyrənilən sosial-iqtisadi hadisələri bütövlükdə ölkə üzrə xarakterizə 

edərsə, belə göstəricilər ümumi ərazi göstəriciləri, ölkənin ərazisinin ayrı-ayrı bölgələrinin 

sosial-iqtisadi göstəricilərini xarakterizə edən göstəricilər isə regional və ya yerli göstəricilər 

adlanır. 

 

 

 

 

 

 

  



Mövzu 11. Mütləq və nisbi kəmiyyətlər 

 

Statistikməlumatlarınyekunlaşdırılmasınəticəsindəkütləviictimaihadisələrinkəmiyyətt

ərəflərinindərkedilməsinəimkanverənümumiləşdirilmişstatistikgöstəricilərəldəedilir. 

Statistikgöstəricilərstatistikanın «dilidir». Digər «dillər» kimionudayaxşımənimsəməküçünbu 

«dilin», yənistatistikgöstəricilərinxüsusiyyətlərinimükəmməlbilməklazımdır. 

Hadisələrininkişafsəviyyəsiniəksetdirənstatistikgöstəricilərinilkin, başlanğıc 

ifadəformasımütləqkəmiyyətlərdir. 

Konkretməkanvəzamanşəraitindəictimaihadisələrinölçüsünü (həcmini, səviyəsini) 

xarakteizəedənümumiləşdiricigstəricilərəstatistikadamütləqkəmiyyətlərdeyilir. 

Mütləqkəmiyyətlərictimaihadisələrintəbiixüsusiyyətlərinə, 

əşyaviformasınaxasolankəmiyyəttərəflərinixarakterizəedir. 

Onlarölkəniniqtisadigücünüvəəhalininsosialhəyatını (ümumidaxiliməhsul, ümumimilligəlir, 

sənayevəkəndtəsərüfatıistehsalınınhəcmi, mühümnövməhsulistehsalıınınhəcmivəs.) 

xarakterizəedir. Məsələn, 2003-cüilədəAzərbaycanRespublikasıəhalisininsayı 8265,7 

minnəfər, ümumidaxiliməhsulunhəcmi 35053,4 mlrd. manat, sənayeməhsulununhəcmi 

24672,7 mlrd. manat, kəndtəsərrüfatıməhsullarınınistehsalı 6930,0 mlrd.manat, 

bütünmənbələrüzrəinvestisiyaqoyuluşu 20462,7 mlrd.manatvəs. təşkiletmişdir. 

Mütləqkəmiyyətlərəsasındanisbivəortakəmiyyətlərhesablanır. 

Ümumiləşdiricigöstəricikimionlarbir-biriiləsıxəlaqədardır. 

Bugöstəricilərinkompleksistifadəsinəticəstindəictimaihadisələrinhərtərəflixarakteristikasınıver

məkmümkündür. 

Mütləqkəmiyyətlərinikinövünü - fərdivəyekunmütləqkəmiyytələr- bir –

birindənfərqləndirirlər. 

Fərdimütləqkəmiyyətlərməcmuyunayrı-ayrıvahidlərininhəcmini, səviyyəsini (ayrı-

ayrıişçilərinəməkhaqqınınhəcmi, müxtəlifəhalliqruplarınındepozitlərininhəcmi, 

fermertəsərrüfatlarınınpulgəlilərivəs.) ifadəedir. 

Fərdimütləqkəmiyyətləryekunmütləqkəmiyyətləriniəldəeitməküçünəsasdır. 

Onlarbirbaşastatistikmüşahidəprosesindəəldəedilirvəilkuçotsənədlərindəqeydolunur.  

 Yekunmütləqkəmiyyətləriöyrənilənməcmuyunbütünvıahidlərinin, 

yaxudonunayrı-ayrıqruplarınınbuvəyadigərəlamətüzrəkəmiyyətiniifadəedir. 

Əhalininsiyahıyaalınmasıyekunlaşdırıldıqdablkəüzrəbütövlükdəəhalininümumisayı, 

şəhərvəkəndəəhalisininsayı, kişivəqadınlarıfnsayıhaqqındayekunmütləqkəmiyyətləralınır. 



 Bəzənyekunmütləqkəmiyyətlərixüsusihesablamalarəsasındamüəyyənedilir. 

Məsələn, ölkəninidxalvəixracınınhəcmininproqnozlaşdırılması,  

əhalininperspektivsaynınmüəyyənedilməsivəs. 

Mütləqstatistikkəmiyyətləradlırəqəmlərdir, 

yənihəmişəmüəyyənölçüvahidləriiləifadəolunur. Öyrənilənsosial-

iqtisadihadisələrinmahiyyətindənasılıolaraqmütləqstatistikkəmiyyətlərnatural, şərti-nartural, 

kombinələşdirilmiş, dəyər (pul) vəəməkölçüvahidləridəifadəolunur. 

 İctimaihadisələrintəbiixüsusiyyətinəuyğunolaraqistifadəolunannaturalölçüvahidlə

riöznövbəsindəsadə (ton,ədəd, metr, litr) 

vəbirneçəmüxtəlifadlıkəmiyyətinkombinasiyasıolanmüürəkkəb (ton-kilometr, kilovatt-saat, 

adam-saat, adam-gün)  

naturalölçüvahidlərinəayrılır.Naturalölçüvahidlərindəifadəolunaneyniadlı, 

lakinmüxtəlifölçülüməhsullarınmiqdarıhaqqındaməlumatı cəmləməkmümkündeyildir. 

Onagörədənaturalölçüvahidləriiləbərabər, şərti-naturalölçüvahidlərindəndəistifadəolunur. 

Məsələn, müxtəlifgücəmalikolantraktorlarışərtietalontraktorlara, 

yağlılıqdərəcəsinəgörəmüxtəliffaizlisabunlarışərti 40 faizlisabunavəs. çevirməkmümkündür. 

 İctimaihadisələrişərti-

naturalölçüüiləifadəetməküçünçevirməəmsalllarındanistifadəolunur. 

Müxtəlifistehlakdəyərliməhsullarınümumihəcminiyalnızpulölçüvahidiiləhesablamaqm

ümkündür. Onagörədəstatistikadaəsasölçüvahidlərindənbiripul (dəyər) ölçüvahididir. 

Məsələn, ölkəninmilligəlirininhəcmi, əhaliningəlirlərininhəcmi, 

əsasfondlarınümumihəcmivəsdəyərifadəsindəmüəyyənedilir. 

Müəssisələrdəəməyinümumixərcləri, texnolocitsiklinayrı-

ayrıəməliyyatlarınınəməktutumluluğuəməkölçüvahidlərində (adam-saat, adam-günvəs.) 

ifadəolunur. 

Hərbirstatistikmütləqkəmiyyəthadisəninyalnızbirəlamətininvəziyyətiniəksetdirirvəona

görədəonunkeyfiyyətxüsusiyyətlərininvəquruluşunundəyişməsihaqqındafikirirəlisürməyəkifayə

tetmir. Bundanbaşqamütləqkəmiyyətlərheçdəhəmişəbirbaşaiqtisadi-

statistiktəhliləməruzqalmayabilər. Odurki, sosial-

iqtisadihadisəvəprosesləridahadərintədqiqetməküçünmühümumumiləşdiricistatistikgöstəriciol

annisbikəmiyətlərdənistifadəetməkzəruridir. 

Nisbikəmiyyətlərikistatistikgöstəricininmüqayisəsininqiymətləndirilməsi, 

konkretictimaihadisələrinxüsusiyyətlərininümumiləşdirilməsivasitəsidir.  

Sosial-

iqtisadihəyatınbirsıraməsələlərininaşkaredilməsiprosesindəhadisələrinquruluşunun, 



onlarınayrı-ayrıhadislərarasındakınisbətin, vaxtetibariləinkişafınınöyrənilməsizərurətiyaranır. 

Buqeydedilənlərləəlaqəadarolaraqstatistikadanisbikəmiyyətlərinmüxtəlifnövlərihesablanırvətə

hliledilir. 

Sosial-

iqtisadihadisələrvəonlarınəlamətləriarasındakımiqdarnisbətlərinixarakterizəedənkəmiyyətnisbi

kəmiyyətadlanır. Onlaradətən, ikimütləqkəmiyyətinmüqayisəsinəticəsindəalınır. 

Nisbikəmiyyətlərhəmçininikinisbikəmiyyətinvəyaikiortakəmiyyətinbir-

biriiləmüqayisəsinətiscəsindədəalınabilər. 

Bütünstatisitiknisbigöstəricilərinöyrənilənproseslərinkeyfiyyətiniəksetdirmək, 

hadisəninkəmiyyətvəkeyfiyyətarasındakıəlaqənidahaaydınifadəetməkkimiümumixüsusiyyətiv

əəhəmiyyətivardır. Deməli, 

nisbikəmiyyətlərindüzgünhesablanmasınınəsasşərtimüqayisəediləngöstəricilərinmüqayisəliliyi

vəöyrənilənhadisələrarasındakırealəlaqələrinmövcudluğudur. 

Tədqiqolunanhadisələrinxüsusiyyətlərindənasılıolaraqnisbikəmiyyətlərmüxtəlifformal

ardaifadəolunabilər. 

Nisbikəmiyyətlərinənsadəifadəformasıbirkəmiyyətindigərkəmiyyətdənneçədəfəçoxvəyaazoldu

ğunubildirənəmsalgöstəricisidir. 

Əmsalhesablanarkənmüqayisəüçünəsasgötürülmüşkəmiyyətvahidəbərabərtutulur. Məsələn, 

hərhansıbirrayondaəsasdövrdəməhsulistehsalı 100 minton, hesabatdövründəisə 250 

mintonolmuşdur. 

Bukəmiyyətlərinmüqayisəsinəticəsindəəsasdövrənisbətənhesabatdövründəməhsulistehsalını

n 2,5 dəfəartdığınımüəyyənetmsişoluruq. 25,/100=2,5 dəfə. 

Nisbikəmiyyətlərinəngenişyayılmışifadəformalarındanbirifaizdir.  Hesabatkəmiyyətini 

(müqayisəedilənədədi) müqayisəüçünəsasgötürülmüşkəmiyyətəbölüb, 100-

əvurduqdanisbikəmiyyətfaizləifadəedilmişolur. Faizləifadəedilmişnisbikəmiyyətinyanında % 

işarəsiyazılır. Fərzedəkki, yanvarayında 10 minton, fevralayındaisə 11 

mintonməhsulistehsaledilmişdir. Yanvarayınanisbətənfevralayındaməhsulistehsalı 10% 

(11/10=110%) artmışdır. 

 Bəzənnisbikəmiyyətlərpromille (ədədinmindəbiri) vəprodesimille 

(ədədinonmindəbiri) ifadəolunur. 

Buifadəformalarındıanmüqayisəolunankəmiyyətmüqayisəninəsasınıtəşkiledənkəmiyyətdənço

xkiçikolduqdaistifadəolunur. Promillevəprodesimilleninişarələrimüvafiqolaraqaşağıdakıkimidir: 

%0,%00. 

Promilledənəhalistatistikasında, 

prodesimillidənisəsəhiyyəstatistikasındagenişistifadəolunur. Fərzedəkki, 



hərhansıbirşəhərdəmüəyyəntədrisilindəaliməktəblərdə 109 minnəfəroxuyurdu, əhalininsayıisə 

6303 minnəfərolmuşdur. Deməli, əhalininhərminnəfərinətəxminən 17 nəfəri 

(109*1000/6303=17%0) aliməktəblərdəoxuyur. 

Özməzmununagörənisbikəmiyyətlərdinamika, quruluş, intensiv, 

koordinasiyavəmüqayisənisbikəmiyyətlərinəbölünür. 

İctimaihadisələrinzamanetibarilədəyişməsinixarakterizəedənnisbigöstəricilərədinami

kanisbikəmiyyətlərideyilir. Dinamikanisbikəmiyyətiəmsalvəfaizləifadəolunabilər. 

Dinamikanisbikəmiyyətiikiqaydadaəsasvəsilsiləviqaydadahesablanır.  

Bütündövrlərimüqayisəüçünəsasgötürülmüşdövrləmüqayisəetdikdəalınannisbigöstər

icilərəəsasdinamikanisbikəmiyyətlərideyilir. 

Hərdövrözündənəvvəlkidövrləmüqayisəedildikdəalınannisbigöstəricilərəsilsiləvidina

mikanisbikəmiyyətideyilir. Deməli, müqayisəüçünbirincihaldaəsaskəmiyyətdaimi, 

ikincihaldaisədəyişəngötürülür.  

Əsasvəsilsiləviqaydadahesablanmışdinamikanisbikəmiyətləriarasındamüəyyənəlaq

əvardırki, bundandaiqtisaditədqiqatlardagenişistifadəedilir. Beləki, 

əgərsilsiləviqaydadahesablanmışdinamikanisbikəmiyyətlərinibir-

birinəvurduqdasondövrünəsasqaydadahesablanmışdinamkanisbikəmiyyətini, 

əsasqaydadahesablanmışdinamikanisbikəmiyyətlərinibir-birinəböldükdəisə 

caridövrünsilsilsviqaydadahesablanmışdinamikanisbikəmiyyətinialarıq. Bunu 1998-2001-

ciillərüzrəAzərbaycanınümumidaxiliməhsulununmisalındaizahedək. Beləki, 

ümumidaxiliməhsulunəsasvəsilsiləviqaydadahesablanmışdinamikanisbikəmiyyətləriniaşağıda

kı cədvəldəverək (cədvəl 1). 

Cədvəl 1 

1998-2001-ciillərdəazərbaycanrespublikasınınÜDM-

nunəsasvəsilsiləviqaydadahesablanmışdinamikanisbikəmiyyətləri 

 

İllər ÜDMm

lrd.manat 

Əsa

sqaydada 

199

8=100 

Silsilə

viqaydada 

199

8 

17203,

1 

- - 

199

9 

18875,

4 

1,09 1,09 

200 23590, 1,37 1,24 



0 5 

200

1 

26619,

8 

1,54 1,12 

1 saylı cədvəldəvrilmişsilsiləvidinamikanisbikəmiyyətlərinibir-birinəvursaq, yəni 

1,09*1,24*1,12=1,54  alarıq.  

Bu, 1998- ciilənisbətən 2001- ciildə 

cariqiymətlərləümumidaxiliməhsulunartımınıgöstərəcəkdir.  

Əgərəsasqaydadahesablanmışdinamikanisbikəmiyyətlərinibir-birinəbölsək, yəni 

12.1
3.1

54.1
 alarıq. Bu 2000-ciilənisbətən 2001-ciildə cariqiymətlərləÜDM-

unartımınıgöstərəcəkdir. 

Quruluşnisbikəmiyyətiöyrənilənməcmuyuntərkibinixaraterizəedir. 

Quruluşnisbikəmiyyətihissənintamaolannisbətinivəyaümumiyekundahissələrinxüsusiçəkisinig

östərir. Onuhesablamaqüçünməcmuyunayrı-

ayrıhissələrininkəmiyyətləriniümumiyekunkəmiyyətinəbölməklazımdır. 

Quruluşnisbikəmiyyətlərinin cəmiəmsallahesablandıqdavahidə, faizləhesablandıqdaisə  100- 

əbərabərolmalıdır. Quruluşnisbikəmiyyətiniaşağıdakışərtimisallaizahedək (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2 

Əkinsahəsininquruluşu 

 

Bitkinövləri Ək

insahəsi 

Yekunagörəfai

zlə 

Dənlibitkilər 49

4 

36,0 

Texnikibitkil

ər 

31

8 

23,2 

Kartof, 

tərəvəz, 

bostanbitkiləri 

70 5,1 

Yembitkiləri 48

9 

35,7 

Yekun 13

71 

100,0 

 



Dənli bitkilər üzrə quruluş nisbi kəmiyyəti: 494*100/1371=36,0%; Texniki bitkilər 

üzrə; 318*100/1371=23,2% və s. olacaqdır. 

Hadisənin yayılma dərəcəsini və inkişaf səviyyəsini xarakterizə edən göstəriciyə 

intensiv nisbi kəmiyyəti deyilir. Bu, nisbi kəmiyyət öz aralarında müəyyən əlaqəsi olan  iki 

müxtəlif adlı  kəmiyyətin müqayisəsi nəticəsində alınır. İntensiv nisbi kəmiyyətə misal olaraq 

demoqrafiya əmsallarını, işçilərin, dəzgahların boş dayanma əmsallarnı, işçi axını, işə qəbul 

və işdən çıxma əmsallarını və s. göstərmək olar. İntensivnisbikəmiyyətiəmsal, faiz, 

promillevəprodesimilleifadəolunabilər. ƏhalininhərnəfərinədüşənUDM, 

mühümnövməhsulistehsalı, istehlakınsəviyyəsivəs. intensivnisbikəmiyyətləriadlanır.  

Koordinasiyanisbikəmiyyətistatistikaməcmuyundaayrı-

ayrıhissələrinmüqayisəüçünəsasgötürülmüşhissəyənisbətinixarakterizəedir. 

Buüsullahesablamanəticəsindəalınmışgöstəricilərməcmuyunquruluşuhaqqındamüəyyəntəsəv

vüryaratdığınagörəonlarıçoxvaxtquruluşnisbikəmiyyətlərindənayırmırlar. 

Lakinqeydetməklazımdırki, onlarməcmuyunquruluşunudeyil, hissələrinbir-

birinəolannisbətlərinixarakterizəedir. Məsələn,  hər 100 işçiyədüşənqulluqçuların, mühəndis-

texnikiişçilərin, şagirdlərin, kiçikxidmətediciheyətinsayı, ölkədəhər 100 

kişiyədüşənqadınlarınsayıvəs. kimigöstəricilərkoordinasiyanisbikəmiyyətiadlanır. 

Müxtəlifobyektlərəaidolaneyniadlıgöstəricilərinmüqayisəsinəticəsindəalınannisbigöst

əricilərəmüqayisənisbikəmiyyətlərideyilir. 

Müqayisəediləngöstəriciləreynidövrəvəyaeynizamananınaaidolmalıdır. Məsələn, 

müxtəlifölkələrdə, birölkədaxilindəiqtisadirayonlardaeynivaxtdamilligəlir, ümumiməhsul, 

neftvəs. məhsulistehsalınınsəviyyəsinimüqayisəetdikdəmüqayisənisbikəmiyyətialınır. 

Müqayisənisbikəmiyyəti, adətən, əmsalvəfaizşəklindəifadəolunur. 

Nisbikəmiyyətlərinelmidəyəriyüksəkdir. 

Lakinonlaramütləqgöstəricilərdənkənarbaxmaqolmaz. 

Təhlilidənisbikəmiyyətlərdənistifadəedərəkənonlarınarxasındahansımütləqkəmiyyətləringözlə

ndiyinigöstərməkzəruridir. Əkshalddüzgünolmayannəticələrçıxarılar.  

Beləliklə, mütləqvənisbikəmiyyətlərdənkompleksistifadəetməkləonlarıslsial-

iqtisadihəyatınənmüxtəlifhadisələrinintəhlilininmühümvasitələrinəçevirməkolar. 

 

 

 

 

 

 



                                  Mövzu 12. Orta kəmiyyətlər 

 

Öyrənilənstatistikməcmuvahidlərininqiymətibuvəyadigərsəbəbdənmüxtəlifolur. 

Məsələnhərhansıbirmüəssisədəeyniixtisaslıişçininəməkhaqqı, 

bazardaeyniməhsullarınqiymətlərivəs. müxtəlifdir. 

Onagörədəöyrənilənbütünməcmuvahidləriüçünxarakterikolanəlamətinqiymətinimüəyyənləşdir

ərkənortakəmiyyəthesablanır. 

Statitsikadakonkretməkanvəzamanşəraitindəictimaihadisələrindəyişənəlamətlərininti

piksəviyyələrinixarakterizəedəngöstəricistatistikadaortakəmiyyətadlanır. 

İqtsaditəcrübədəortakəmiyyətşəklindəhesablanangöstəriciləringenişdairəsindənistifa

dəedilir. Məsələn, səhmdar 

cəmiyyətləriişçiləriningəlirlərininümumiləşdiricigöstəricisihərişçiyəortagəlirdir. 

Bundanbaşqaişgününününortamüddəti, ortaaylıqəməkhaqqı, işçilərinortatarifdərəcəsi, 

əməkməhsuldarlığınınortasəviyyəsivəs. dəortagöstəricilərəaiddir. 

OrtasəviyyəninhesablanmasıümumiləşdirməninƏngenişyayılmışüsullarındanbiridir. 

Ortagöstəriciməcmuyunayrı-

ayrıvahidlərinəxasolanfərqlərikənarlaşdırırvəöyrənilənbütünməcmuvahidləriüçünxarakterik 

(tipik) olanümuminiəksetdirir. 

Hərbirhadisədəvəonuninkişafındazərurətlətəsadüflüyünəlaqəsivardır. 

Ortakəmiyyəthesablanarkənböyükədədlərqanununufəaliyyətinəticəsindətəsadüflərqarşılıqlıöd

ənilirki,  bununladahadisələrmühümolmayanxüsusiyyətlərdənabstraklaşdırılır. Ayrı-

ayrıqiymətlərin, 

tərəddüdlərintəsadüflükdənabstraklaşdırılmasıqabiliyyətiməcmuyunümumiləşdiricisəciyyəsiki

miortagöstəricininelmidəyərinitəşkiledir.  

Ortakəmiyyətöyrənilənhadisənintipik, xarakterik, realsəviyyəsiniəəksetdirir, 

zamanvəməkandabusəviyyələrinvəonlarındəyişməsinixarakterizəedir. 

Ortagöstəricisosial-

iqtisadiprosesinbaşverdiyişəraitdəqanunauyğunluğunümumisəciyyəsidir. Deməli, 

statistikadaistifadəedilənümumiləşdiricigöstəricilərinənmühümnövlərindənbiriortakəmiyyətlərdi

r. Hadisəvəproseslərindərkedilməsində, 

onlaraxasolanqanunauyğunluqlarınöyrənilməsindəortakəmiyyətlərinəhəmiyyətiböyükdür.  

Ortagöstəricininrolunuyalnızeynicinsliməcmuəlamətlərinintipikqiymətlərininsəciyyəsii

ləməhdudlandırmaqolmaz. 

Müasirstatistikatəcrübəsindəeynicinsliolmayanhadisələriümumiləşdirənsistemliortakəmiyyətlə

rdən (əhalininhərnəfərinədüşənortaMilligəlir, ölkəüzrətaxılınortaməhsuldarlığı, 



əhalininhərnəfərinəortagəlir, əhalininhərnəfərinəqidaməhsullarınınortaistehlakıvəs.)  

dəistifadəedilir. 

İqtisadiyyatdabazarmünasibətlərinininkişafınınmüasirşəraitindəortagöstəicisosial-

iqtisadihadisələrinobyektivqanunauyğunluqlarınınöyrənilməsininmühümvasitəsikimiçıxışedir. 

Lakiniqtisadi-statistiktəhlildəyalnızortagöstəriciiləkifayətlənməkolmaz. Onagörəki, 

bununarxasında ciddiçatışmazlıqlargizlənəbilər. Məsələn, 

gəlirüzrəəhalininbölgüsüyenisosialqruplarınformalaşmasınıaşkaretməyəimkanverir. 

Onagörədəortastatistikməlumatlarlayanaşıməcmununayrı-

ayrıvahidlərininxüsusiyyətlərinidənəzərəalmaqzəruridir. 

Ortagöstəricikifayətqədərböüyksaydavahidlərdənibarətolanməcmuüçünhesablanmal

ıdır. Buhaldaböyükədədlərqanununauyğunolaraqtəsadüflər, 

vahidlərarasındakıfərdifərqlərqarşılıqlıödənilirvəonlarortaqiymətəəhəmiyyətlitəsirgöstərmirvəb

udaməcmuyunəsas, mühümxüsuiyyətlərininaşkaredilməsinəgətiribçıxarır. 

Əgərortagöstəricininhesablanmasıməlumatlarınböyükolmayanqrupunaəsaslanarsaondadüzg

ünolmayannəticələrçıxarılacaqdır. Onagörəki, bu cürortagöstəricifərdixüsusiyyətlərin, 

yənibütövlükdəöyrənilənməcmuüçünxaraketrikolmayantəsadüfiməqamlarınəhəmiyyətlitəsirini

əksetdirəcəkdir. 

Bunlarlayanaşıortasəviyyəöyrəniləngöstəricininiqtisadiməzmununəzərəalınmaqlahesablanma

lıdır. 

 Ortakəmiyyətlərbirneçənövəayrılır.Onlarınənçoxistifadəedilənnövlərindənbirihes

abiortakəmiyyətdir (arithmetic mean). Bu, sadəvəçəkilihesabiortakəmiyyətəayrılır. 

 Əgərəlamətlərinayrı-ayrıqiymətlərini, yaxudvariantlarıX1,X2,X3…Xn -lə , 

variantlarınsayının-ləişarəetsək, 

buzamansadəhesabiortakəmiyyətindüsturuaşağıdakıkimiyazılır: 

:1111

n

X

n

XXXX
X





  

Burada,  - cəmişarəsidir. Budüsturlaortakəmiyyətihesablamaqüçünvariantoları 

cəmləyibonlarınsaınabölməklazımdır. Başqasözlədesək, 

variantlarınçəkilərieyniolduqdahesabiortakəmiyyətinsadədüsturutətbiqedilir.  

 Fərzedəkki, 10 işçininməhsulistehsalıhaqqındaaşağıdakıməlumatverilmişdir 

(Cədvəl 1). 

Cədvəl 1 

10 işçininistehsaletldiyiməhsulunhəcmi 

İşçilərinsıranömrəs Məhsuistehsalı, 



i ədəd 

1 16 

2 17 

3 18 

4 17 

5 16 

6 17 

7 18 

8 20 

9 21 

10 18 

Buradanortahesabla 1 işçininistehsletliyiməhsul:  
10

18211716 



n

X
X

=17.8 ədədtəhkiledir. 

Variantlarınçəkilərimüxtəlifoluqdahesabiortakəmiyytinçəkilidüsturundanistifadəolunu

r. 

Əgərvariantlarınçəkilərinif1,f2,f3…fniləişarəetsəkhesabiortakəmiyyətinçəkilidüsturunuaşağıda

kıkimiyazmaqolar:       :
111

1332211










f

Xf

ffff

fXfXfXfX
X

n

nn  

Göründüyükimihesabiortakəmiyyətinçəkilidüsturunuhesablamaqüçünhərbirvariantıo

nunçəkisinəvurub cəmlədikdənsonra, alınanyekunuçəkilərin cəminəbölməklazımdır. 

Fərzedəkki, ihçilərinsayıvəməhsulistehsalıhaqqındaaşağıdakıməlumatverilmişdir 

(Cədvəl 2). 

Cədvəl 2 

İşçilərinsayıvəməhsulistehsalı 

Birişçi

ninistehsaletdiy

iməhsul, ədəd 

(X) 

İhçiləri

nsayı (f) 

Ümumiməhsulis

tehsalı (xf) 

38 1 38 

43 2 86 

44 2 88 

46 3 138 

49 1 49 



51 1 51 

Yeku

n 

10 450 

Buradan
10

151243138 





f

Xf
X =45 ədədolacaqdır. 

 Fasiləlivariasiyasıralarıəsasındaortakəmiyyəthesabiortakəmiyyətinçəkilidüsturu

üzrəhesablanır. Fərzedəkki, işçilərinicstacıvəsayıhaqqındaaşağıdakıməlumatverilmişdir 

(Cədvəl 3).  

 Birincifasiləninortaqiymətinimüəyyənetməklazımdır. 

Fasiləninortaqiymətifasiləninaşağıvəyuxarısərhədlərinin cəminiikiyəbölməkləmüəyyənedilir. 

Birinciqrupdafasiləninaşağısərhəddişərtiolaraqsıfırgötürülürvəqrupunortaqiymətihesablanır. 

Sonuncuqrupdaisəfasiləninböyüklüyüşərtiolaraqqonşufasiləninkəmiyyətikimiqəbuledilir. 

Beləliklə, ortaişstacıaşağıdakıkimihesablanır: 
200

1200

848161

825482165.0










f

Xf
X = 

6 ilolacaqdır. 

Cədvəl 3 

İşçilərinişstacıvəsayı 

İş

stacı (il) 

İşçilə

rinsayı (f) 

Ortaf

asilə (X) 

Xf 

1-

dək 

16 0.5 8 

1-

3 

48 2 96 

3-

5 

59 4 236 

5-

10 

50 7.5 375 

1

0-20 

19 15 285 

2

0 vəçox 

8 25 200 

Y

ekun 

200 - 120

0 

  



 Hesabi orta kəmiyyət bir sıra riyazi xassələrə malikdir ki, onların vasitəsilə 

hesablanmanı xeyli sadələşdirmək mümükündür. Həmin xassələrdən aşağıdakıları 

göstərmək olar: 

1.Hər bir variantfın çəkisini eyni bir ədədə vursaq, yaxud bölsək, orta kəmiyyətin 

qiyməti dəyişməz. 








f

Xf

A

f
A

f
X

X  

2.Ayrı-ayrı variantların çəkilərini mütləq qiyməti əvəzinə orta kəmiyyəti onların 

xüsusi çəkiləri əsasında hesablasaq orta kəmiyyətin qiyməti dəyişməz. 

3.Əlamətin ayrı-ayrı variantlarını nə qədər və ya neçə dəfə artırıb-azaltsaq orta 

kəmiyyətdə müvafiq olaraq artıb-azalar. 

   

 

:

:
111

13322112

111

2211

111

1332211

AXA
ffff

fXfXfXfX

f

fAX

ffff

fAXfAX

ffff

fXfXfXfX
X

n

nn

n

n

nn

nn























 

Variantların fərdi qiymətlərinin onların hesabi orta qiymətindən kənarlaşmalarının 

cəmi sıfıra bərabərdir, yəni      XX =0. Bu o deməkdir ki, variantların öz orta 

kəmiyyətlərindən bu və ya digər tərəfə uzaqlaşmaları orta kəmiyyətdə qarşılıqlı ödənilər. 

Həmin uzaqlaşmaları çəkilərinə vurub cəmləsək sıfır alarıq, yəni     fXX =0. Orat 

kəmiyyətin xassələrinin tətbiqi hesabi orta kəmiyyətin “şərti sıfır” və ya “moment (an)” üsuslu 

ilə hesablanmasına gətirib çıxarır. 

 Hesabi orta kəmiyyət moment (an) üsulu ilə aşağıdakı düsturla hesablanır. 

Ad
f

f
d

AX

X 








 





, Burada A-istənilən ədəd, ya da variantlar sırasından götürülmüş 

sabit bir ədəd, d-isə fasilənin böyüklülüdür. Moment (an) üsulu ilə orta kəmiyyət aşağıdakı 

məlumat əsasında hesablayaq (Cədvəl 4). 

Cədvəl 4 

İşçilərin iş stacı və sayı 

İş

stacı (il) 

İş

çilərinsayı 

(f) 

X

-A 

A

=12,5 

d

AX 

 

d

=5 

f
d

AX







 

 



2,

5 

1

00 

-

10 

-

2 

-

200 

7,

5 

2

80 

-

5 

-

1 

-

280 

12

,5 

3

20 

0 0 0 

17

,5 

1

40 

5 1 1

40 

22

,5 

9

0 

1

0 

2 1

80 

27

,5 

7

0 

1

5 

3 2

10 

Y

ekun 

1

000 

- - 5

0 

Buradanortakəmiyyət, 








 





5.125

1000

500
Ad

f

f
d

AX

X           =12,75 

ilolacaqdır. Sabitədədin (A) 

ortadayerləşənvəyüksəkçəkiyəmalikolanvariantıngötürülməsinəticəsindəortakəmiyyətinhesabl

anmasıdahadasadələşir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mövzu 13. Paylanmanın orta göstəriciləri 

 

Təcrübədəverilmişvariantınxarakterindənasılıolaraqhesabiortakəmiyyətdənbaşqahar

monikortakəmiyyətdəndəistifadəedilir. Ayrı-

ayrıvariantlarınçəkiləriməlumolmayanhallardaharmonikortakəmiyyətdən (harmonic mean) 

istifadəetməklazımdır. 

Variantlarınçəkilərinimüəyyənetməküçünvariantlaçəkininhasilindənibarətolangöstəri

ciniməlumolanayrı –ayrıvariantlarabölməklazımdır. 

Fərzedəkki, üçbazardasüdsatışıhaqqındaaşağıdakışərtiməlumatverilmişdir (Cədvəl 

5) 

Cədvəl 5 

Üçbazardasüdsatışıhaqqındaməlumat 

Bazar

ınnömrəsi 

1 

litrsüdünqiyməti

, man (X) 

Satılansüd

ünmiqdarı (f) 

Satışdanəldə

olunanpul, man (M) 

№1 0,30 1000 300 

№2 0,35 2000 700 

№3 0,40 2000 800 

Yeku

n 

- 5000 1800 

Üçbazarüzrəsatılansüdünortaqiymətinihesablamaqtələbolunur. 

Bününüçünsatışdanəldəolunanpulunməbləğinisatılmışsüdünmiqdarınabölməklazımdır. 

İndifərzedəkki, yalnızsatılmışsüdünmiqdarıvə 1 litrsüdünqiymətiməlumdur. 

Buzamanüçbazarüzrəortaqiymət: :36.0
200020001000

20004.0200035.010003.0










f

Xf
X

manatolacaqdır. 

İndiisəfərzedəkki, satılmışsüdünmiqdarıməlumdeyil, 

yalnızsüdsatışındanəldəolunanpulunmiqdarıvə 1 litrinqiymətiverilmişdir. Buhaldaayrı-

ayrıvariantlarınçəkiləriməlumolmadığınagörəharmonikortakəmiyyətindüsturundanistifadəetəkl

azımdır: 36.0

4.0

800

35.0

700

3.0

300

800700300.











X

M

M
X manat. 

M-ortaharmonikçəkilərdir. 



Hesabıortakəmiyyətingöstəriciləriiləharnmonikortakəmiyyətingöstəriciləriarasındaola

nəlaqəaşabıdakıkimidir:   :: f
X

M
XfM  

Harmonimkortakəmiyyətinsadədüsturuaşağıdakıkimidir: :
1




X

n
X  

Burada, 
X

1
– variantlarıntərsidir. 

Məsələnbirinciişçieynidetalınbirininistehsalına 3 dəqiqə, ikinciişçi 5 dəqiqə, 

üçüncüişçiisə 6 dəqiqəsərfetmişdir. Cəmi 3 detalistehsaledilmişdir. 

Ortahesablabirdetalınistehsalınasərfedilmişvaxtıtapaq: 

6

1

5

1

3

1

3

1





X

n
X =43 dəqiqə. 

Məsələninşərtindəkəsimrinsurətiməlumolarsaharmonikortakəmiyyətinçəkilidüsturun

dan, kəsirinməxrəciməlumolarsaortakəmiyyətinçəkilidüsturundanistifadəedilir. 

Ortakəmiyyətinəsasnövlərindənbiridəxronolociortakəmiyyətdir.Hadisələrindəyişməsi

müəyyəntarixəverilərsəxronolociortakəmiyyətindüsturundanistifadəedilir:       

:
1

2

1

2

1
321






n

XXXX

X
n

 

BuradaX1-ilkvariantı (səviyyəni, Xn-sonvariantı (səviyyəni), n-

dövrlərinsayınıgöstərir. 

Fərzedəkki, 

birticarətmüəssisəsindəəmtəəqalığıaşağıdakıməlumatlaxarakterizəolunur (mln.manatla). 

I/ I              I/II              I/III              I/IY 

            40          35                  30                 42 

Buradanortarüblükəmtəəqalığı: 
14

42
2

1
303540

2

1





X =353 mln.manattəşkiledir. 

İctimaihadisələrinümumiləşdiricixarakteristikasınıverməküçünstatistikadamodavəme

dianadandaistifadəedilir. Verilmişsıradaənböyükçəkiyəmalikolanədədəmodadeyilir. 

Başqasözlədesəkmodaənçoxtəsadüfedilənədəddir. 

Fərzedəkki, zavoddaişçilərtarifdərəcələrinəgörəaşağıdakıkimibölünürlər: 

Cədvəl 6 

İşçilərintarifdərəcələrivəsayı 

Tarifdərəcələri İşçilərinsayı 

1 19 



2 25 

3 28 

4 80 

5 33 

6 15 

Yekun 200 

Sıradadördüncüdərəcəliişçilərdahaçoxolduğuüçün (80) nəfərmoda 4 olacaqdır. 

Bərabərfasiləlisıralardamodaaşağıdakıdüsturlahesablanır: 
   

:
3212

12
00

ffff

ff
dXM




  

Burada, X0-Modaolanvariantdafasiləninaşağıhəddini, d-fasiləninböyüklüyünu, f1-

modaolanvariantdanəvvəlkivariantınçəkisini, f2-modaolanvariantınçəkisini, f3-

modaolanvariantdansonragələnvariantınçəkisinigöstərir. 

Aşağıdaverilmişməlumataəsasənmodanıhesablayaq (Cədvəl 6). 

Sırayabaxmaqlagörməkolarki, modaIIIvarianta 7 ilə 9 arasındadır, 

çünkübuqrupənböyüktezliyəmalikdi (29,2). İndiisədüsturüzrəmodanıhesablayaq. X0=7, 

d=2,f1=24,3,f2=29,2,f3=18. 

 

Cədvəl 7 

1 sentinersüdəçəkilənəməksərfi 

1 

litrsüdünistehsalınaəməksərfi, 

adam-saat 

Kəndtəsərrüfatımüəssisəl

ərininsayı, yekunanisbətənfaizlə 

5-əqədər 7,1 

5-7 24,3 

7-9 29,2 

9-11 18,0 

11-13 11,6 

13 vəhahaçox 9,8 

Yekun 100,0 

   182.293.242.29

3.242.29
27

1

0



M = 7,6 adamsaat. 

Modadanənçoxticarətstatistikasındaistifadəolunur: 

Müəyyənqaydailə (artanvəyaazalan) 

düzülmüşsıranıikibərabərhissəyəbölənədədəmedianadeyilir. 

Fərzedəkki, sexdəolan 7 işçitarifdərəcəsiüzrəaşağıdakısıranıtəşkiledir. 1,2,3,4,5,6 



Burada 4 medianadır.Budüsturşəklindəbeləyazılır:   

Sıradakıvariantlarınsayıçütolduqdamedianıtappmaqüçünortadakıikivariantınortaqiymətinihesa

blamaqlazımdır. 

Fasiləlisıralardamedianaaşağıdakıdüsturlahesablanır:         
m

m

e
f

S
f

dXM
1

0
2







 

Burada, X0-medianaolanvariantınaşağıhəddini, d-

medianaolanvariantdafasiləninböyüklüyünü,  f - sıranınçəkilərinin cəmini, 
1mS - 

medianaolanvariantdanəvvəlgələnvariantlarınartanyekunlaçəkilərinin cəmini, 
mf  - 

medianaolanvariantınçəkisinigöstərir. 

Aşağıdakıverilmişməlumatəsasındamediananıhesablayaq. 

Cədvəl 8 

Əkinsahəsivəkartofunməhsuldarlığı 

 

Fasiləlisıradamedianaolanvariantımüəyyənetməküçünsıranınçəkilərini 

cəmləyibikiyəbölməklazımdır. 

Alınangöstəriciartanyekunlaolansıradahansıvariantdadırsamedianadahəminvariantdaaxtarma

qlazımdır. X0=20. d=5. 
1mS =12.9.  f = 100. mf =44. 100/2=50. 

2.24
44

9.12
2

100

5202
1

0 












m

m

e
f

S
f

dXM sentiner. 

Modavəmedianadanənçoxvariasiyasırasınınquruluşnuxarakterizəetməküçünistifadə

edilir. Onagörədəonlarıbəzənquruluşortakəmiyyətləridəadlandırırlar. 

Kartofunməh

suldarlığı, (sentiner) 

Əkinsahəsi 

(yekunanisbətənfaizlə) 

Artanyeku

nlaçəki 

20-dək 12,9 12,9 

20-25 44,0 56,9 

25-30 19,2 76,1 

30-40 12,4 88,5 

40-50 4,4 92,9 

50 

vədahaçox 

7,1 100,0 

Yekun 100,0 - 



Variasiyasırasınınquruluşunuxarakterizəetməküçünmedianayaəlavəolaraqkvartillər, 

desillərvəpersentillərhesablanır. Medianadüsturunaəsasənkvartillər (yənistatistikbölgüsırasını 

4 bərabərhissəyəböləntezliklər) aşağıdakıqaydadahesablanır.  

:4

1
1

01

m

m

f

S
n

dXQ






:2 EMQ 

:4

1
3 1

03

m

m

f

S
n

dXQ





  

Kvartillərbölgüsırasını 4, desillər 10, persentillərisə100 bərabərhissəyəbölür. 

Bunlarəsasındabölgüsırasınısəciyyələndirənmüxtəlifəmsallarhesablanırvətəhliledilir. 

 Modavəmediananınqiyməibirqaydaolaraqortagöstəricidənfərqlidirvəyalnızvariasi

yasırasındatezliyinsimmetrikbölgüsühalındaüst-üstədüşür. Moda, 

medianavəortakəmiyyətinbir-birinəbərabəroldüğühaldanormalbölgüəyrisialınır. 

Bugöstəricilərinnisəbtibölgüsıralarınınassimmetrikliyiniqiymətləndirməyəimkanverir.  

 Sağvəsoltərəfliassimmetriyanıfərqləndirirlər. Əgər
0MMx e 

olarsaondaəyrisagtərəfli, xMM e 0
olarsasoltərəflidir. 

Birneçəbölgününasimmetriyadərəcəsinimüqayisəlitəhliletməküçünassimmetriyaəmsalıhesabl

anır. Budüsturşəklindəaşağıdakıkimiyazılır: 


0Mx
As


 Burada,  - 

ortakvadratikuzaqlaşmanıgöstərir. Sağtərəfliassimmetriyadabugöstəricininqiymətimüsbət, 

soltərəfliasimmetriyadaisəmənfiolur. 

Assimmetriyanınxarakteribəzəninkişafınistiqamətinidəgöstərir. 

 Beləliklə, 

buqeydedilənortakəmiyyətgöstəricilərindənvariasiyabölgüsıralarınınstatistiktəhlilindəistifadəed

ilməsiöyrənilənməcmunundahadərinvətəfsilatıiləsəciyyələndirməyəimkanıerir. 

 



Mövzu 14. Variasiya göstəriciləri 

 

Ortakəmiyyətöyrənilənməcmuəlamətininümumiləşdirilmişxarakteristikasınıverir, 

lakinonundərkedilməsiüçünmühüməhəmiyyətiolanməcmunundüzülüşünüaçıbgöstərmir. 

Ortagöstəriciayrı-ayrıvariantlarınəlamətinortasəviyyəsiətrafındanecəyerləşdiyini, onayaxın 

cəmləşdiyiniyaxuduzaqolduğunugöstərmir. İkiməcmudaəlamətinortakəmiyyətieyniolabilər, 

lakinbirhaldafərdiqiymətlərondanaz, digərhaldaçoxfərqlənəbilər. Başqasözlədesək, 

əlamətinvariasiyası (tərədüdü) birhaldayüksək, digərhaldaazolabilər. 

Buməsələninortakəmiyyətinetibarlılığınınsəciyyəsiüçündəmühüməhəmiyyyətivardır. 

Əgərəlamətinvariasiyasınəqədərazolarsaondaortagöstəricibütünməcmunudaharealtəsviredir 

(əksetdirir). 

Statistikadavariasiyanınöyrənilməsininböyükəhəmiyyətivardırvəöyrənilənhadisəninm

ahiyyətinindərkedilməsinəköməkedir. Bubazariqtisadiyyatışəraitindəxüsusiləaktualdır. 

Variasiyanınölçülməsi, onunsəbəblərininaydınlaşdırılması, ayrı-

ayrıamillərintəsiriniaşkaretmək, elmi 

cəhətdənəsaslandırılmışidarəetməqərarlarıqəbuletməküçünmühüminforasiyaverir. 

Variasiyanınmənbələrivəsəbəblərimüxtəlifdir. Variasiyamüxtəlifamillərin (zəruri, 

təsadüfi, daxili, xarici) təsirialtındaortayaçıxır. Deməli, hərbirvariantınkəmiyyətiobyektivdir.  

Eyni 

cinsliməcmuyuntərkibindəkivahidlərinfərdiqiymətlərininmüxtəlifliyihəminməcmuyunəlamətininv

arasiyasıadlanır. Məsələn, hərhansıbirzavoddaişçilərinaylıqəməkhaqqı, ayrı-

ayrıəkiqsahələrindəngötürülənməhsulunhəcmiarasındakıfərqəlamətinvariasiyasıadlanır.  

Buqeydedilənlərdəngörünürki, ortakəmiyyətətrafındavariantlarınnecəyayıldığını, 

əlamətinvariasiyasınınxarakteriniqiymətləndirmək, 

tərəddüddərəcəsiniölçməkstatistikanınmühümvəzifələrindənbiridir. 

Statistikbölgüsıralarınıvəonlarınəsasxarakteristikalarınıöyrənməküçünstatistikatəcrübəsindəbi

rsıraüumiləşdiricigöstəricilərdənistifadəedilir. Variasiyagöstərcilərinəaşağıdakılaraiddır: 

1.Variasiyagenişliyi;  

2.Ortaxətti (mütləq) uzaqlaşma;  

3.Dispersiya; 

4.Ortakvadratik (standart) uzaqlaşma;  

5.Variasiyaəmsalı. 

Variasiyagenişliyiöyrənilənəlamətinməcmudakımaksimumqiymətindənminimumqiym

təiniçıxmaqyoluiləaşağıdakıdüsturüzrəhesablanır: :minmax XXR   



Fərzedəkki, birfermertəsərrüfatındabirinəkdənilliksüdsağımınınənyüksəkhəddi 4000 

kq, ənaşağıhəddiisə 1500 kq-dır. Buradanvariasiyagenişliyi  R=4000-1500=2500 kqolacaqdır. 

Variasiyagenişliyivariantlarınhamısınıntərəddünüəksetdirmir. 

Bundanbaşqaovariantlarınçəkilərinidənəzəralmır. 

Onagörədəəlamətintərəddüddərəcəsiniölçməküçünmüxtəlifortakəmiyyətlərdən, o 

cümlədənortaxəttiuzaqlaşmagöstəriciisindən ( d ) istifadəedilir. 

Variantlareyniçəkiyəmalikolduqdaortaxəttiuzaqlaşma
n

XX
d

 
 düsturuiləhesablanır. 

Başqasözlədesəkayrı-ayrıvariantlarınortakəmiyyətdənuzaqlaşmalarınınmütləqqiymətlərini 

cəmləyibvariantlarınsayınabölməklazımdır. 

Variantlarınçəkilərimüxtəlifolduqdaortaxəttiuzaqlaşmabudüsturlahesablanır: 

:


 


f

fXX
d  

Ortaxəttiuzaqlaşmaadlıkəmiyyətolubvariantınifadəolunduğuölçüvahidiiləifadəedilir, 

yəniməcmuyunhərvahidininortakəmiyyətdəntərəddüdününortamütləqhəcminigöstərir. 

Təcrübədəəlamətintərəddüddərəcəsiniriyazinöqteyi-

nəzərdəndahadəqiqxarakterizəedəndispersiyavəortakvadratikuzaqlaşmadangenişistifadəedili

r. Bugöstəricilərseçməmüşahidəsinintəşkilivəaparılmasında, 

iqtisadihadisələrarasındakıəlaqəvəasılılıqlarınöyrənilməsindəmühüməhəmiyyətəmalikdir. 

Seçməxətasıvəonunhüdudunu, korrelyasiyanisbətini, 

korrelyasiyaindeksiniancaqbugöstəricilərəsasındamüəyyənetməkmümkündür. 

Variantlarınortakəmiyyətdənuzaqlaşmasınınkvadratlarının 

cəmindənhesablanmışortavariasiyagöstəricisidispersiyaadlanır. O, ayrı-

ayrıvariantlarınqiymətlərininortakəmiyyətətrafındaortahesablanecəsəpələndiyinisəciyyələndiri

r. Dispersiyakiçiksiqmakvadratı ( 2 ) iləişarəolunurvəaşağıdakıdüsturlahesablanır. 

 
n

XX 


2

2  

Variantlarınçəkilərimüxtəlifoluqdadispersiya: 
 


 


f

fXX
2

2  kimiolacaqdır. 

Əgərvariantlarınqiymətləriqeyri-

bərabərfasilələrləifadəolunarsaondadispersiyaaşağıdakıdüsturlahesablanır:  

:

2
2

222





















f

Xf

f

fX
XX  



Kvadratköküalınmışdispersiyayaortakvadratikuzaqlaşmadeyilir. 

Ortakvadratikuzaqlaşmanındüsturuvariantlarınçəkilərieyniolduqda, 
 

:

2

n

XX 


variantlarınçəkilərimüxtəlifolduqdaisə
 

:

2


 


f

fXX
 kimiyazılır. 

Dispersiyadanfərqliolaraq, 

ortakvadratikuzaqlaşmaortaxəttiuzaqlaşmakimiadlıkəmimyyətolub, 

variantınifadəolunduğuölçüvahidiiləölçülür. 

Ortaxəttivəortakvadratikuzaqlaşmahadisələrintəbiixüsusiyyətinəuyğunölçüvahidləriil

əifadəolunduqlarınagörəmüxtəlifgöstəricilərinortatərəddüddərəcələrinibir-

biriiləmüqayisəetməyəimkanvermir. 

Müxtəlifgöstəricilərinortatərəddüddərəcələrinimüqayisəetməküçünvariasiyaəmsalıhesablanır: 

:100
X


  

 Onudaqeydedəkki, 

variasiyaəmsalındanyalnızməcmuvahidlərinmüqayisəlisəciyyəsiüçündeyil, 

məcmununyekçinsliyininsəciyyəsiüçündəistifadəedilir. Əgərvariasiyanınqiyməti 33%-

dənyüksəkolmazsaondaməcmukəmiyyətcəyekçinshesabedilir. 

 Varasiyaəmsalıhəmişəfaizləifadəolunurvəbugöstəricininkəmiyyətinəqədərkiçikol

arsa, hesablanmışortakəmiyyətməcmuyudahayaxşıxarakterizəedər, 

başqasözlədesəkortakəmiyyətayrı-ayrıvariantlardanaztərəddüdedər. 

 Ortaaylıqəməkhaqqınınhəcminə 

cörəişçilərinbölgüsünüxarakterizəedənaşağıdakı 

cədvəlinməlumatlarıəsasındavariasiyagöstəricilərinihesablayaq (Cədvəl 1).  

1. Ortaaylıqəməkhaqqı: 216
100

21600





f

Xf
X minmanat,  

2.Dispersiya: 
 

:304
100

30400
2

2 






f

fXX
 Başqaqaydailədispersiya: 

 

:30414665646960

216
100

4696000 2

2
2

222
























f

Xf

f

fX
XX

 

3. Oratkvadratikuzaqlaşma: 44.173042   minmanat, 



4. Variasiyaəmsalı: :%8100
216

44.17
100 

X


 Deməli, 

işçilərəməkhaqqınınhəcminəgörəeyniçinslidir. 

Cədvəl 1 

Əməkhaqqınınhəcminəgörəişçilərinbölgüsüvəvariasiyanınhesablanmışqiymətləri 

 

Əməkh

aqqınınhəcminə

görəişçilərinqrup

ları, minmanat 

 

 

İ

şçilərins

ayı, f 

 

 

O

rtafas

ilə, X 

 

 

Hesablanmışqiymətlər 
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2
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1
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8
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20000 

230-
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2
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2

40 

4
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2

4 

5

76 

1

1520 

11

52000 

Yekun 1

00 

- 2

1600 

- - 3

0400 

46

96000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mövzu 15. Sosial-iqtisadi hadisələrin dinamikasının öyrənilməsi 

 

İctimaihəyatdakıhadisələrçoxmürəkkəbdir. 

Onlarmüxtəlifqarşılıqlıəlaqədəvəasılılıqdaolançoxsaylıamillərintəsirialtındaformalaşır. 

 Sosial-iqtisadihadisələribir-birindəntəcridedilmişşəkildə, 

ayrılıqdadərketməkmümkündeyildir. Onlarıdərketməküçündaimhərəkətdəvəinkişafda, 

qarşılıqlıəlaqədəvəasılılıqdagötürməklazımdır. Deməli, 

hadisələrarasındakıqarşılıqlıəlaqəvəasılılıqıortayaçıxarmaqlıbizonlarınmahiyyətininvəinkişafq

anununudərkedirik. 

 Hadisələrarasındakıəlaqələrmüxtəlifdirvəözxarakterinəgörəfərqlidir. 

 Xarakterinə, istiqamətinə, analitikifadəyəgörəvəs. 

əlaqələrinmüxtəlifnövlərivəformalarımövcuddur. 

 Hadisələrvəonlarıngöstəriciləriarasındakıəlaqəvəasılılıqlarınxarakterinəgörəəlaq

ələrfunksional (tam0 vəkorrelyasiya (tamolmayan) əlaqələrəayrılır. 

Funksionaləlaqədəamil (səbəb) 

əlamətilənəticəəlamətinindəyişməsiarasındatamasılılıqolur. 

Amiləlamətininmüəyyənkəmiyyətinindəyişməsinətamuyğungələrsəbeləəlamətləraraasındaola

nəlaqəfunksionaləlaqəadlanır. 

Başqasözlədesəknəticəəlamətininədyişməsitamamiləmüəyyənamiləlamətininvəyaəlamətlərini

ndəyüişməsindənasılıdırsabeləgöstəricilərarasındafunksionaləlaqəmövcuddur.. Məsələn, 

dairəninsahəsiiləonunradiusununkvadratı, kvadratınsahəsiiləonuntərəflərininuzunluğuvəs. 

arasındakıəlaqəqələrfunksionaləlaqələrdir. 

Sosial-iqtisadihadisələrinəlamətləriarasındafunksionaləlaqədəolduğukimi ciddi (qəti) 

uyğunluqolmur. 

Buradaamiləlamətinineyniqiymətinənəticəəlamətininmüxtəlifqiymətləriuyğungələbilər. 

Məsələn, 

eyniişstacınavəyaeyniixtisassəviyyəsinəmalikolanişçilərinəməkməhsuldarlığımüxtəlifolabilər. 

Digərmisaltorpağaveriləngübrəninmiqdarıiləbitkininməhsuldarlığıarasındakorrelyasiyaəlaqəsiv

ardır. Eynimiqdardagübrəverilmişmüxtəlifsahələrdənfərqlimiqdardaməhsuldarlıqgötürüləbilər. 

Təcrübədəeləhallararastgəlməkolurki, azgübrəverilmişsahədənçoxməhsulgötürülür. 

Deyilənlərdənbelənəticəyəgəlməkolarki, nəticəəlamətiolanbitkininməhsuldarlığına (y) 

amiləlamətiolantorpağaveriləngübrəninmiqdarından (X) başqanəzərəalınmayandigəramillərdə 

(səpiininmüddəti, yağıntınınmiqdarı,becərməninsəviyyəsivəs.) təsirgöstərir. 

 Korrelyasiyaəlaqəformasındabirçoxamiləlamətinindəyişməsinintəsirinəticəsində

nəticəəlamətininortaqiymətidəyişir. Lakinəlamətlərindəyişhməsiarasındamöhkəmnisbətolmur. 



Onudaqeydedəkki, korrelyasiyaəlaqəsiazgötürülmüşiki-üçəlamətinqiymətiəsasındadeyil, 

çoxgötürülmüşmüşahidəməlumatıəsasındaözünüaydınbüruzəverir. Deməli, 

korrelyasiyaasılılığıböyükədədlərqanunununfəaliyyətiiləbağlıdır. 

 Qeydetdiyimizkimi, korrelyasiyaəlaqəsiolmayanəlaqədir. 

Onagörədətəhlilzamanıməlumatçoxgötürülsəbeləhəminamillərinbirçoxusərfnəzəredildiyinəgör

əəlaqətaməlaqəolmayacaqdır. Bukorelyasiyaəlaqəsininikincimühümxüsusiyyətidir. 

Buodeməkdirki, 

korrelyasiyatəhlilindəməlumatçoxgötürülsəvənəticəəlamətinətəsiredənmühümamillərəhatəolu

nsabelə, əlaqəfunksionaləlaqəyəyaxınlaşabilər, lakintaməlaqəolabilməz. 

Qeydedilənxüsusiyyətlərkorrelyasiyanəzəriyyəsininikivəzifəsiniortayaçıxarır. 

Birincivəzifəəlaqələrinnəzəriformasını (reqressiyatəhlilini)müəyyənetmək, 

ikincisiisəəlaqələrinsıxlığını  (korrelyasiyatəhlili) ölçməkdir. 

 Əlaqələristiqamətinəgörədüzvətərsəlaqəyəayrılır. Düzəlaqədəhəmamil, 

həmdənəticəəlamətlərieyniistiqamətdədəyişir. 

Düzəlaqədəamiləlamətininqiymətiartdıqcavəyaxudazaldıqcınəticəəlamətininqşiymətidəartır, 

yaxudazalır. 

Amiləlamətininqiymətiartdıqcavəyaazaldıqcanəticəəlamətininqiymətimüvafiqolaraqazalarsavə

yaartarsabeləəlaqətərsəlaqəadlanır. DÜzəlaqəyəmisalişçilərinişstaclarıiləəməkhaqqı, 

əməyinəsasfondlarlayüklənməsiiləəməkməhsuldarlığıvəs. arasındakıəlaqələrigöstərməkolar. 

Əməkməhsuldarlığınınsəviyyəsiiləməhsulvahidininməsrəfi, 

məhsulvahidinəsərfedilənvaxtınmiqdarıiləəməkməhsuldarlığınınsəviyyəsivəs. 

arasındakıəlaqətərsəlaqədir. 

 Analitikifadəyəgörəəlaqədüzxətlivəəyrixətliəlaqəyəayrılır. 

Amiləlamətininkəmiyyətininartmasınəticəsindənəticəəlamətininkəmiyyətimüntəzəmolaraqartar

sa, yaxudazalarsabeləasılılıqdüzxətlikorrelyasiyaasılılığıvəyaxəttiəlaqəadlanır. 

Beləasılılıqriyazi cəhətdəndüzxətlitənliklə  Y=a0+a1Xifadəolunur. 

Əgəramiləlamətininqiymətiardıqcanəticəəlamətininqiymətimüəyyənnisbətdəazalarsabeləkorre

lyasiyaasılılığınaəyrixətliəlaqədeyilir. Onudaqeydedəkki, 

ancaqfunksionaləlaqəanalitiktənlikləifadəolunabilərkorrelyasiyaəlaqəsiisətəqribiifadəolunur. 

 Korrelyasiyatəhlilindəəgərbiramiləlamətiilənəticəəlamətiarasındaəlaqəöyrənilərs

əbeləəlaqəqoşa (cüt) korrelyasiya, 

nəticəəlamətinəbirneçəamioləlamtinintəsiriöyrənildəikdəisəbeləasılılıqçoxamillikorrelyasiyaadl

anır. 

 

 



Mövzu 16. İqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılmasının statistik 

metodları 

 

Proqnozlaşdırma dedikdə,  sosial-iqdisadi  hadisə və proseslərin  inkişaf  

meylləri və qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi  əsasında  nəzərdə 

tutulur.Proqnozlaşdırma  geniş informasiya   mənbələrindən  istifadə  olunması 

əsasında  aparılır.Proqnozlaşdırmanın  ilkin  mərhləsi  dinamika sıralarının  təhlil 

edilməsi  ilə bağlıdır.Proqnazlaşmanın  aparılmasında 2 yanaşma  mümkündür. 

1.Kəşfiyyat (axtarış). 

2.Normativ  məqsədli  yanaşma kəşfiyyat  proqnozları ekstropolyasiya  

proqnozlarına uyğun  gəlir . 

Normativ  proqnozlar  qarşıya  qoyulan məqsəddən asılı olaraq gələcəkdə  

fəaliyyət  göstərməli olan  normaların  müəyyən  edilməsi əsaslanır.                                                                                                                                                    

Proqnozlar vaxta gorə təsnifləşdirilir.                                                                                                                                                                                                                      

1.Bir ayadək  müddəti  olan  operativ  proqnoz.                                                                                                                                                                                                                     

2.Bir ilədək müddəti  əhatə edən  qısa müddətli  proqnoz.                                                                                                                                                                                             

3.Bir ildən 5 dən  müddəti əhatə edən proqnoz.                                                                                                                                                                                                           

4.5ildən yuxarı müddəti əhatə edən  uzun müddətli proqnoz.                                                                                               

Proqnozlaşdırma metodlar dövrlərdə səviyyədə (makro iqtisadi sahələr və s.) 

və proqnozlaşdırma obyektindən asılı olaraq bir birindən fərqlənir. Demoqrafik elmi-

texniki və təbii resurslar üzrə proqnozlaşdırmanın özünə məxsus xüsusiyyətləri var. 

Ümumiyyətlə proqnozlaşdırmanın 150-dən çox metodu var. Statistik metodda proqnoz 

modellərinin müəyyən edilməsi məqsədilə hadisəyə kəmiyyət xarakteristikası vermək 

lazım gəldikdə istifadə olunur. Proqnozlaşdırma apararkən istifadə edilən ən geniş 

metod qruplaşdırmadır. Proqnozlaşdırmanın formalaşdırılması dərəcəsinə görə onun 

bütün metodları 2 yerə bölünür:  

1. ekspert metod  

2. formalaşdırma metod 

Ekspert qiymətləndirilməsi metodunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

mütəxəssislər qrupunun rəyi proqnoz vermək üçün əsas götürülür. Buna ekspertiza 

deyilir. Ekspert proqnozlaşdırmada anket paylanması metodundan geniş istifadə 

olunur. Seçmə tədqiqatları metodu müxtəlif əhali qruplarının həyat səviyyəsi haqqında 

operativ və geniş informasiya əldə etməsinə imkan verir.  

 

 



                               Mövzu 17. Seçmə müşahidəsi 

 

Əvvəlkimövzularımızdaqeydetdikki, 

öyrənilənməcmuvahidlərininəhatəolunmasınagörəstatistikamüşahidəsiümumivəqeyri-

ümumimüşahidəyəayrılır. Qeyri-

ümumimüşahidəninəngenişyayılmışnövüseçməmüşahidəsidir.  

Məcmuvahidlərininbirhissəsininelmiprinsiplərəsaındaseçiliböyrənilməsindənalınmışn

əticəbütünməcmuyaaidedilərsəbeləmüşahidəyəseçməmüşahidəsideyilir.  

Seçməmüşahidəsininəsasprinsiplərindənbiriqərəzsizseçməprinsipidir. 

Buodeməkdirki, seçməaparanşəxsinbuvəyadigərvahidiqəsdənseçməsinəyolverəmədən, 

məcmuyunbütünvahidlərininseçməməcmuyunaeyniehtimalladüşəbilməsitəminedilməlidir. 

Vahidlərinseçilməsindəmüəyyənolunmuşqaydavəprinsiplərəəməledildikdə, 

subyektivliyəvəqərəzkarlığayolverilmədikdəseçməmüşahidəsiöyrənilənhadisənidüzgünxarakt

erizəetməyəimkanverir. Məsələn, əgərölkəninfermertəsərrüfatlarının 5%-

nielmiprinsiplərəsasındaseçibtaxılınməhsuldarlığınıöyrənibalınannəticənintaxılbecərənbütünf

ermer (kəndli) təsərrüfatlarınaaidetməkolar. 

Seçməmüşahidəsiniaparmaqüçünilknövbədəmüşahidəninməqsədimüəyyənləşdirilir, 

müşahidəninvəməlumatınişlənməsiproqramıtərtibedilir, 

başməcmudanseçiləcəkhissəninfaizivəseçməninüsullarımüəyyənedilirvəonlarınəsasındaseç

məaparılır. Dahasonraseçməmüşahidəsinəticəsindətoplanmışməlumatümumiləşdirilir., 

seçməxarakteristikasıvəseçməxətasıhesablanır.Vənəhayətseçməninnəticəsibaşməcmuyaaid

edilir. 

Ümumimüşahidəyənisbətənseçməmüşahidəsibirsıraüstünlüyəmalikdir. 

Ümumiyyətlə, təcrübədəseçmətədqiqatınıntətbiqininzəruriliyi (səbəbləri) 

aşağıdakılıralaəlaqədardır: 

-seçməmüşahidəsinintətbiqinəticəsindəməlumatınhəmtoplanması, 

həmdəişlənməsiprsesindəvaxtavəvəsaitəxeyliqənaətedilir; 

-seçməmüşahidəsindəməcmuvahidlərininazbirhissəsiöyrənildiyinəgörə , 

onudahagenişproqraməsasındatədqiqetməkmümkündür. Deməli, 

seçməmetoduhadisənidahaətraflıöyrənməyəimkanverir; 

-

bəzənümumimüşahidəninnəticəsinidəqiqləşdirməküçünseçməmüşahidəsiaparılırvəs. 

Bütünbuqeydedilənlərseçməmüşahidəsinintəcrübədətətbiqiqninmühüməhəmiyyətə

malikolduğunugöstərir. 



Seçmətədqiqatıaparılanməcmuyabaşməcmudeyilir. Ümumiyyətlə, 

başvəseçməməcmuyununparametirlərininəsasxarakteristikalarıaşağıdakıişarələrləifadəolunur

: N-başməcmudakıbütünvahidlərinsayı;n-seçməməcmusundakıvahidlərinsayı; X -

başortakəmiyyyət; X -seçməortakəmiyyət;M-əlamətəmalikolanlarınsayı;p-

əlamətəmalikolanlarınhissəsi (p=M/N);q-əlamətəmalikolmayanlarınhissəsi (q=N-M/M);W-

seçməhissə (W=m/N); m-seçməməcmuyundaəlamətəmalikolanvahidlərinsayı; 
2

-

başdispersiya; 0

2

-seçmədisperssiya;  -başməcmudaortakvadratikuzaqlaşma; 0 -

seçmədəortakvadratikuzaqlaşma; 

Başvəseçməməcmunungöstəricilərinimisaləsasındaizahedək.Fərzedəkki, 

başməcmu 1000 taxılsahəsindənibarətdir. Taxılsahəsiməhsuldarlığıgörəaşağıdakı 

cədvəldəkikimibölüşdürülmüşdür: 

Cədvəl 1 

Başməcmudaəkinsahələrivətaxılınməhsuldarlığı 

 

M

əhsuldarlıq,

sentinerlə 

Sahələr 

20 200 

22 100 

24 300 

26 200 

28 200 

Ye

kun 

1000 

 

Buməlumatlaraəsasənbaşortakəmiyyəti, başdispersiyanıvəhərsahədən 24 

sentinervədahaçoxməhsulgötürülənsahəüçünbaşhissənihesablayaq;  

Başortakəmiyyət; 

X
X f

f





        

   


 




20 200 22 100 24 300 26 200 28 200

200 100 300 200 200

24200

1000
24 2. сентинер:

 



Başdispersiya; 
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2 2 2

2

20 24 2 200 22 24 2 100

100 200
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7560
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X X f
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. .
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Başhissə; 
P

M

N
 

 


300 200 200

1000
0 7. вя йа 70%;

 

 İntidəfərzedəkki, seçməmüşahidəsiaparmaqüçüntəsadüfiqaydala  1000 

sahədən 100 sahəseçilmişdir .Həminsahələrməhsuldarlığıgörə 2-ci 

cədvəldəkikimipaylanmışdır; 

Cədvəl 2 

Seçməməcmudaəkinsahələrivətaxılınməhsuldarlığı 

 

Məhsuldarlıq,sentiner

lə 

Sahələr  

20 20  

22 15  

24 40  

26 10  

28 15  

Yekun 100  

 

Buməlumatlarəsasındaseçməortakəmiyyəti, seçmədispersiyanıvəhərhektardan 24 

sentinervədahaçoxməhsuldarlığıolansahələrinnisbitezləiyini (xüsusiçəkisini) hesablayaq; 

Seçməortakəmiyyət; 

XX
X f

f

~

.
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100

237сентинер: Seçmədispersiya; 
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Nisbitezlikisə ; 
  

 


m

n

40 10 15

100
0 65. вя йа 65%;

 

 Qeydetməklazımdırki, seçməməcmuyngöstəriciləridəyişənkəmiyyətdir, 

yəniseçilənlərintərkibindənasılıolaraqhəmingöstəricilərdəyişəbilər. 



Hesablamadangöründüyükimibaşortakəmiyyətləseçməortakəmiyyətarasındakıfərq 

0.1 sentiner, başhissəiləseçməhissərasındakıfərqisə 0.05  vəya 5% təşkiledir. 

 Seçməmüşahidəsielmiəsasdatəşkiledildikdəonunümumiləş-

diricigöstəriciləribaşməcmuyunümumiləşdiricigöstəricilərinəyaxınolabilər, 

yəniseçməməcmuyungömstəriciləribaşməcmuyungöstəricilərinidüzgüntəmsiledəbilər. 

Bunaseçməmüşahidəsininreprezentativliyideyilir. Reprezentativfroansızsözüolub 

“təmsiletmək” deməkdir. Seçməməcmugöstəricilərininbaşməcmugöstəricilərinəyaxın-

lıqdərəcəsiniöyrənməküçünonlararsındakıfərqimyəüüənləşdirməklazımdır. 

 Seçməmüşahidəsindəhəmqeyd, həmdəreprezentativxətabaşverəbilər. 

Birsırasəbəblərdənseçməmüşahidəsindəqeydxətasıazolur. 

Seçməmüşahidəsinəreprezentativxətaxasdır. 

Seçməməcmugöstəriciləriiləbaşməcmuyungöstəriciləriarsındakıfərqəreprezentativxətadeyilir.  

Reprezentativxətamüntəzəmvətəsadüfixətayaayrılır. 

Seçməmüşahidəsininaparılmasıprinsipipozulduqdaəmələgələnxətamüntəzəmreprezentativxə

taadlanır. 

Seçməmüşahidəsiobyektiv, qərəzsizaparılıb, 

bütünvahidlərinelmiqaydadaseçilməsitəminedilərsəmüntəzəmreprezentativxətabaşverməz. 

Lakinseçməmüşahidəsidüzgünaparıldıqdabelə, 

seçməməcmuiləbaşməcmugöstəriciləriarasındafərqəmələgəlir. 

Bufərqseçməməcmuyunbaşməcmuyunbütünvahidləriniəhatəetməməsindənirəligəlir.  

Seçməmüşahidəsininaparılmasıprinsiplərinəəməledildikdəbeləseçməməcmuiləbaş

məcmuarasındaəmələgələnfərqtəsadüfireprezentativxətaadlanır. 

Təsadüfixətanıtamamiləaradanqaldırmaqmümkündeyil. 

Lakinseçməmüşahidəsinidüzgüntəşkiletmək, 

seçilənlərinsayınıartırmaqnəticəsindətəsadüfireprezentativxətanfıminimumaendirməkolar. 

Seçməmetodunəzəriyyəsitəsadüfiliyinqanunuolanböyükədədlərqanununaəsaslanırki

, bunuvasitəsiləseçməmüşahidəsindəbaşverənxətanınhəcmimüəyyənedilir. 

 

 

 

 

    

  



Mövzu 18. Qarşılıqlı əlaqələrin öyrənilməsinin statistik metodları 

 

Hadisələrarasındakıəlaqələrinstatistiköyrənilməsindəmüxtəlifüsullardanistifadəolunu

r. Bunlaraparalelsıralarıngətirilməsi, balansmetodu, analitikqruplaşdırmametodu, 

qrafikmetoduvəs. aiddir. 

 Paralelsıralarınmüqayisəsimetoduçoxsadəvəəlverişlimetoddur. 

Bumetodvasitəsiləhadisələrarısındakıəlaqəninmövcudluğunuvəistiqamətinimüəyyənetməkmü

mkündür. Bumetodunmahiyyətiondanibarətdirki,  bi-

biriiləəlaqədəolanikivədahçoxhadisəninverilmişgöstəricilərisırasınınparalelmüqayisəsinəticəsi

ndəhəminhadisələrinkəmiyyətlərinindəyişməsiarasındakıasılılığıvəonunxarakterinimüəyyənet

məkolur. 

 İctimaihadisələrinqarşılıqlıəlaqələrinintəhlilindəbalansmetoduxüsusiəhəmiyyətkə

sbedir. Balansmetodununmahiyyətiondanibarətdirki, oöyrənilənhadisəninehtiyatlarını, 

istehsalınıvəbölgüsünüxarakterizəedir. Balanshərikitərəfibir-birinəbərabərolanikitərəfli 

cədvəlşəkoindətərtibolunur. Cədvəldəməlumatlareləverilməlidirki, 

ehtiyatlarvəonlarınbölüşdürülməsinixarakterizəedəngöstəricilərarasındabərabərlik, 

balansolsun. 

 Statistikabalanslarıdəyərvənaturagöstəriciləriəsasındatərtibediləbilər. 

Statistikabalanslarındaqarşılıqlıəlaqədəolangöstəricilərsistemiverilir. 

Onagörədəbalanslarhadislərəarasındakıqarşılıqlıəlaqələrivənisbətlərixarakterizəetməküçünm

ühüməhəmiyyətəmalikdirlər. 

 Sosial-

iqtisadihadisələrinəlaqələrinintədqiqindəistifadəedilənmühümmetodlardanbirianalitikqruplaşdır

mametodudur. 

Bumetodlahadisələrvəonlarınəlamətləriarasındakıəlaqəninmövcudluğunuvəistiqamətinimüəyy

ənetməküçün, 

birqaydaolaraqamiləlamətiüzrəqruplaşdırmaaparılırvəhərbirqrupüçünnəticəəlamətiüzrəortavə

nisbigöstricilərhesablanır. 

Hesablanmışqruportakəmiyyətlərinvariasiyasınəticəəlamətininümumivariasiyasınınancaqbirhi

ssəsininəksetdirir, yəniqruplaşdırmaəlamətininnəticəəlamətinətəsirinixarakterizəedir. 

Əlamətinümumivariasiyasınınqalanhissəsidigəramillərinpayınadüşür. 

Buikiamillərözəksiniqrupdaxilivariasiyadatapır. 

Qruplaşdırmakütləviməlumatlarəsasındaaparıldıqdavəqruplarınoptimalsayımüəyyənləşdirildik

dəqruportakəmiyyəthadisələrinqarşılıqlıəlaqələrininqanunauyğunluqlarınıdüzgünəksetdirirlər. 

Beləqruportakəmiyyətlərtəsadüfixarakterdaşımırlar. 



 Əlaqələrinmövcudolmasınınvəonunistiqamətininaşkaredilməsindəqrafikmetodun

unböyükəhəmiyyətivardır. 

Nəzərtəhliləlaqəninmövcudluğunuvəonunxarakterinimüəyyənetməkimkanınamalikolmadığıhal

daqrafikmetodundanistifadəedilir.  

Bundanbaşqaqrafikmetoduamilvnəticəəlamətləriarasındakıəlaqəvəasılılıqlarıəyaniətsviretmək

imkanınamalikdir. 

Nəticəəlamətininbiramiləlamətindənasılılığınıtəsviretməküçünəyrilərşəklindəxəttidioqramdanis

tifadəedilir. Bununüçündüzbucaqlıkoordinatsistemindəabsisoxundaamiləlamətininqiymətləri, 

ordinatoxundaisənəticəəlamətininqiymətləritəsviredilir. 

Amilvənəticəəlamətlərininmüvafiqqiymətlərinəuyğungələnnöqtələrisınıqxətləbirləşdirsəknəticə

əlamətininamiləlamətindənasılılığınınəyanişəkildətəsviredənxəttidioqramalarıq. 

 Qarşılıqlıəlaqələrintədqiqindəkorrelyasiyasahəsindəndəistifadəedilir. 

Korrelyasiyasahəsiniqurmaqüçünabsisoxundaamiləlamətininqiymətlərinə, 

ordinatoxundaisənəticəəlamətlərininqiymətinəuyğungələnnöqtələrqoyulur. 

Həminnöqtələrindüzülüşünəmüvafiqolaraqəlaqəninistiqamətivəgücühaqqındafikirsöyləməkmü

mkündür. Nöqtələrkorrelyasiyasahəsindənizamsız, dağınıqşəkildədüzülmüşdürsə , 

ondahəminəlamətlərarasındaəlaqəninolmadığıvəyaxudzəifolduğu, 

nöqtələrkoordinatsistemininaşağısolküncündənyuxarısağküncünədoğrudüzülərsəəlaqənindüz

vəgüclüolduğu , 

nöqtələryuxarısolküncdənaşağısağküncədoğrudüzülərsəəlamətlərarasındatərsəlaqəolduğugö

rünür. 

 Müşahidəməlumatıçoxolduqdaamilvənəticəəlamətləriarasındakıqarşılıqlıəlaqəni

öyrənməküçünhərikiəlamətüzrəqruplaşdırmaaparılırvəqruplaşdırmanınnəticələrikorrelyasiya 

cədvəlindəverilir. Korrelyasiya cədvəlindəamiləlamətlərininqiymətlərisətirlərdə , 

nəticəəlamətlərininqiymətləriisəsütunlardaverilir. 

 Korrelyasiya 

cədvəlindəamilvənəticəəlamətləriüzrəqruplarıntezliklərinindüzülüşünəuyğunolaraqəlaqəninmö

vcudluğunuvəistiqamətinideməkmümkündür. Əgərkorrelyasiya cədvəlindəəlamətlərintezlikləri 

cədvəlinyuxarısolküncündənaşağısağküncünədioqnalüzrədüzülərsə, 

amiləlamətiilənəticəəlamətiarasındadüzəlaqəolduğunu, tezliklər 

cədvəlinyuxarısağküncündənaşağısağküncünədoğrudüzülərsəəlaqənintərsolduğunu, tezliklər 

cədvəlinhəryerindənizamsız, dağınıqdüzülərsəəlaqəninolmadığıvəyaxudzəifolduğunugöstərir. 

 

 

 



 

Mövzu 19.İndekslər haqqında anlayış,onların əhəmiyyəti və 

təsnifləşdirilməsi 

 

İndekslərmühümümuiləşdiricigöstəricilərəaidedilir. “İndeks” 

latınsözüolubgöstəricideməkdir. 

Adətənbuanlayışdandəyişikliyinümumiləşdiricisəciyyəsiüçünistifadəedilir. İctimai-

iqtisadihadisələrindinamikasınıöyrənməkvəonaayrı-ayrıamillərintəsirinimüəyyənetmək, 

hadisələrarasındakıqarşılıqlıəlaqənitəhliletmək, 

müxtəlifmüqayüisələrihəyatakeçirməküçünindekslərdəngenişistifadəolunur. 

 Statistikadabilavasitəgəmlənəbilməyənünsürlərdənibarətolanmürəkkəbictimai-

iqtisadihadisələrinzamanvəməkanagörədəyişilməsiniifadəedənnisbigöstəricilərəindeksdeyilir. 

 İndeksinəsasünsürüindeksləşdirilənkəmiyyətdir. 

Dəyişilməsiöürənməobyektiolan, 

statistikməcmuəlamətininqiymətiindeksləşdirilənkəmiyyətadalnır. 

İndeksləraşağıdakıüçəlamətüzrətəsnifatlaşdırılır: 

-öyrənilənobyektinməzmununa (mahiyyətinə) görə; 

-məcmuünsürlərininəhatəolunmadərəcəsinəgörə; 

-ümumiindekslərinhesablanmasımetodunagörə : 

 Öyrənilənkəmiyyətinməzmununagörəindekslərkəmiyyət (həcm) 

vəkeyfiyyətindekslərinəayrılır. 

Kəmiyyətindekslərinəsənayeninvəkəndtəsərrüfatınınməhsulunun, 

pərakəndəəmtəədövriyyəsinin, milligəlirinvəs. fizikihəcmindeksləriaiddir. 

Buindekslərdəbütünindeksləşdiriləngöstəricilərkəmiyyətgöstəriciləridirvəonlarbuvəyadigərhadi

səninümumi, yekunhəcminixarakterizəedirvəmütləqkəmiyyyətləifadəolunur. 

Buindekslərhesablanarkənmiqdareyni, müqaisəliqiymətlərləqiymətləndirilir. 

Keyfiyyətindekslərinəvalyutaməzənnəsinin, qiymətin, mayadəyərinin, əməkməhsuldarlığının, 

əməkhaqqınınvəs. indeksləriaidedilir. 

Buindekslərdəindeksləşdiriləngöstəriciməcmununbuvəyadigərvahidinəhadisəninsəviyyəsinixa

rakterizəedir. Məsələn. Məhsulvahidiniinqiyməti, məhsulvahidiniinmayadəyəri, 

birişçiyəəməkhaqqı, hərhektardanməhsuuldarlıqvəs. Bunlarkeyfiyyətgöstəriciləridlanır. 

Onlarümumihəcmideyil, hadisəninyaxudprosesinsəmərəliliyini, intensivliyiniölçür. 

Birqaydaolaraqonlaryaorta , yadanisbikəmiyyətlərdir. Bu 

cürindekslərinhesablanmasıməhsuluneyni, dəyişməzmiqdarıəsasındahəyatakeçirilir. 



 Məcmuvahidlərininəhatəolunmasıdərəcəsinəgörəindeksləryçnövəfərdi, 

qrupvəümumiindekslərəayrılır.  

 Mürəkkəbhadisəninayrı-

ayrıtərkibünsürlərinindəyişilməsinixarakterizəedəngöstəricilərfərdiindekslərdeyilir. 

Fərdiindekslərkeyfiyyətcəyekcinsolanayrı-ayrıhadisələrindəyişməsinixarakterizəedir. 

Məsələn, müəyyənnövtelevizorlarınburaxılışınınhəcminindəyişməsi, hərhansıbirsəhmdar 

cəmiyyətininsəhmininqiymətininqalxmasıvədüşməsivəs. 

 Mürəkkəbhadisəninayrı-

ayrıqruplarınındəyişilməsinixarakterizəedəngöstəricilərəqrupindekslərideyilir, Məsələn, 

sənayeninayrı-ayrısahələrininməhsulununfizikihəcmindeksləri. 

 Bilsvasitə 

cəmlənəbilməyənmüxtəlifünsürlərdənibarətolanmürəkkəbhadisələrindəyişməsinixarakterizəe

dəngöstəricilərəümumiindekslərdeyilir. Məsələn, müxtəlifadlıməhsullarınfizikihəcmindeksi, 

müxtəlifməhsulqruplarınınqiymətindeksivəs. 

Hesablamametodunagörəaqreqat (ümumi) vəortaindekslərifərqləndirilər. 

 

Nisbikəmiyyətkimiindeksdəöyrənilənhadisəninikimütləq, 

nisbivəyaortasəviyyəsininmüqayisəsinəticəsindəalınır. 

İndekslərdəikidövrünməlumatlarımüqaüisəedilir. Səviyyəsimüqayisəediləndövrhesabatvəya 

caridövr, səviyyəsiiləmüqayisəediləndövrəsasdövradlanır. Hesabatdövrüsətialtı “1”-lə , 

əsasdövrisəsətiraltı “0”-laişarəolunur. 

Deməlizamanindeksləriəsasdövrənisbətənhesabatdövründəhadisənindəyişməsinixarakterizə

edir. Buindekslərhesablanarkənhesabatdövrününkəmiyyətiəsasdövrünkəmiyyətinəbölünür. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mövzu 20. İndekslərin qarşılıqlı əlaqəsi 

 

Fərdiindekslər “i” hərfiiləişarəolunur. Əgərməhsulunmiqdarını (fizikihəcmini) “q” 

hərfiiləişarəetsək, ozamanfərdifizikihəcmindeksinindüsturunuaşağıdakıkimiyazmaqolar. 

i
q

qq 
1

0

:

 

 

Burada, q0 - əsasdövrdə, q1 - 

hesabatdövründəkiistehsaledilmişməhsulunfizikihəcminigöstərir. 

 Məhsulvahidininqiymətini  “p” 

iləişarəetsəkfərdiqiymətindeksininaşağıdakıkimiolar: 
i

p

pp 
1

0

:

 

 

Burada p0 - əsasdövrdə, p1 - hesabatdövründəməhsulvahidininqiymətinigöstərir. 

 Məhsulvahidininmayadəyərini “z” iləişarəetsək, 

ondafərdimayadəyəriindeksinindüsturunuaşağıdakıkimiyazmaqolar: 
i

z

zz 
1

0

:

 

Burada, z0 - əsasdövrdə, z1 - 

hesabatdövründəməhsulvahidininmayadəyərinigöstərir. 

 1995-ciilin III rübündəsatılmışətinmiqdarının 3500 kq, birkiloqramınınqiymətinin 

8000 manat, IY rübdəisəuyğunolaraq 4000 kqvə 9000 

manatolduğunubilərəkətinfərdifizikihəcmvəfərdiqiymətindeksinihesablayın: 

iq = 4000/3500=1.143 vəya 114.3%, 
i p =9000/8000=1.125 vəya 112.5%; 

Deməli, III rübənisbətən IY rübdəsatılmışətinhəcmi 14.3%, qiymətiisə 12.5% 

artmışdır. 

 Fərdiindekslərənisbətənümumiindekslərinhesablanmasımürəkkəbdir. Beləki,  

ümumiindeksbilavasitətoplanabilməyənmüxtəlifhadisəninhəcminin, qiymətininvəs. 

birlikdədəyişilməsinigöstərməlidir. Onagörədəbilavasitə cəmlənəbilməyəngöstəricidən 

cəmlənəbiləngöstəriciyəkeçməklazımgəlir. 

 Müxtəlifməhsulnövlərinimüqayisəlişəkləsalmaqüçünonlardəyərlə (pulla) 

ifadəedilir. Pullaifadəolunanməhsulunhəcminitoplamaqvəonumüqayisəetməkolar. 

BUnunüçünayrı -ayrıməhsulunmiqdarınıqiymətinəvurmaqlazımdır. 

Nəticədəsatışüzrəmüvafiqdövrünqiymətlərindəmaldövriyyəsinialarıq. 

Hesabatdövrününmaldövriyyəsininəsasdövrünmaldövriyyəsinəolannisbətimaldövriyyəsiindek



siniverir. Ymumiindekslər “C” hərfiiləişarəedilir. Məsələn, 
Ъp - ümumiqiymətindeksi, Ъ z - 

ümumimayadəyəriindeksi, 
Ъpq - ümumimaldövriyəsiindeksi, 

Ъq -ümumifizikihəcmindeksivəs. 

 Qeydedilənşərtiişarələrəsasındaümumimaldövriyyəsiindeksiniaşağıdakıkimiyaz

maqolar: 

Ъpq 



q p

q p

1 1

0 0

:

 

Burada
q p1 1 - hesabatdövründəmaldövriyyəsininhəcmini, 

q p0 0 - 

əsasdövrdəmaldövriyyəsininhəcminigöstərir. 

 Məhsulunfizikihəcmindeksininümumidüsturuəsasdövrünqiymətləriniçəkigötürmə

klə

Ъq 



q p

q p

1 0

1 0

:

hesabatdövrününqiymətləriniçəkigötürməklə, 

Ъq 



q p

q p

1 1

0 1

:

ümumiqiymətindeksinindüsturuisəhesabatdövründəsatılmışmallarınhəcmiəsasında, 

Ъp 



p q

p q

1 1

0 1

:

əsasdövrdəsatılmışmallarınhəcmiəsasında

Ъp 



p q

p q

1 0

0 0

:

kimiyazılır. 

Burada, 
p q0 1 - əsasdövrünqiymətləriləhesabatdövründəkimaldövriyyəsinigöstərir. 

Aşağıdakı cədvəlinməlumatlarıəsasındabuümumiindekslərihesablayaq: 

Cədvəl 1  

Sənayemüəssisəsindəüçnövməhsulistehsalı 

M

əhs

ulun

növ

ü 

Ö

lçüvahi

di 

İs

tehsaledil

mişməhsul

, min 

MƏhs

ulvahidininqiym

əti, minmanat 

 

i
q

qq 
1

0

 

  q0

 

q1

 

p0

 

p1

 

 

A k

q 

5

00 

5

00 

1

50 

1

40 

1.00 

B m

etr 

2

00 

2

40 

1

00 

1

10 

1.20 

V ə

dəd 

6

00 

4

20 

2

50 

3

00 

0.70 



 FərdifizikihəcmindeksigöründüyükimiəsasdövrləmüqayisədəhesabatdövründəA

məhsulununistehsalıdəyişməyib, Bməhsulununistehsalı 20% artıb, Vməhsulununistehsalıisə 

30% azalmışdır. 

Ümumifizikihəcmindeksi: 

Ъq  
    

    





q p

q p

1 0

1 0

500 150 240 100 420 250

500 150 200 100 600 250
0833.

vəyaxud 83.3%; 

Deməli, əsasdövrənisbətənhesabatdövründəümumifizikihəcmindeksi 16.7% 

azalmışdır. 

Ümumimaldövriyyəsiindeksi: 

Ъpq  
    

    





q p

q p

1 0

1 0

500 140 240 110 420 300

500 150 200 100 600 250
0 908.

vəyaxud 83.3%; 

Deməliümumimaldövriyyəsiindeksi 9.2% azalmışdır. 

 Ümumimaldövriyyəsihərikiamilin (məhsulunmiqdarınınvəqiymətinindəyişməsi) 

təsirialtındabütövlükdəməhsulunümumihəcminindəyişməsinixarakterizəedir. 

 

2.Ümumiindekslərinəsasformasıaqreqatindeksləridir. 

İndeksləşdirilənkəmiyyətlərvəonlarınçəkilərihaqqındakıməlumatəsasındahesablananümumiin

deksəaqreqatindeksideyilir. Aqreqatlatınsözüolubbirləşdirirəmdeməkdir. 

İndeksləşdirilənkəmiyyətlərinbilavasitə 

cəmlənəbilməməsiaqreqatindekslərinqurulmasıvəistifadəsizərurətinəgətiribçıxarır. 

Məhsulunfizikihəcmindeksininaqreqat (

Ъq 



q p

q p

1 0

0 0 ) düsturundaaydıngörünürki, 

buindeksihesablamaqüçünəsasvəhesabatdövründəayrı-

ayrıməhsulnövlərininmiqdarıvəəsasdövrdəonlarınqiymətihaqqındaməlumatolmalıdır.  

3.Qiymətindeksininaqreqatdüsturundan (

Ъp 



p q

p q

1 1

0 1 ) aydıngörünürki, 

buindeksinhesablanmasıüçünəsasdövrdəvəhesabatdövründəayrı-

ayrıəmtəənövlərininqiymətivəhesabatdövründəəmtəələrinmiqdarıhaqqındaməlumatlazımdır. 

Beləməlumatməsələn, fizikihəcmindeksininsurəti, 

qiymətindeksininməxrəciolmadıqdaaqreqatindeksininhesabiortavəyaxudharmonikortainleksəç

evirməklazımgəlir. 



 Əgərfərdiqiymətindeksində (
i

p

pp 
1

0 ) p1 -inqiymətinitapıb (
p i pp1 0 

) 

onuümumiqiymətindeksininaqreqatdüsturundayerinəqoysaqhesabiortaqiymətindeksinialarıq: 

Ъp 




i p q

p q

p 0 1

0 1

:

 

 Göründüyükimiçəkirolundaəsasdövrünqiymətləriləhesabatdövründəkimaldövriyy

əsi, indeksləşənkəmiyyətrolundaisəfərdiqiymətindeksiçıxışedir. 

 Fərdiqiymətindeksindən p0  - 

tapıbonuümumiqiymətindeksininaqreqatdüsturundayerinəqoysaqharmonikortaqiymətindeksini

ndüsturunualarıq: 

Ъ p 




p q

i
p q

p

1 1

1 1

1
:

 

 Buindeksdəçəkirolundahesabatdövründəkimaldövriyyəsiçıxışedir. 

 İndidəmaldövriyyəsininfizikihəcmindeksinihesabiortavəharmonikortaindekslərəç

evirək. Məlumdurki, fərdifizikihəcmindeksiaşağıdakınisbətləifadəolunur
i

q

qq 
1

0

:

 .   Buradan

q i qq1 0 
 . əgərq1 -inqiymətiniaqreqatfizikihəcmindeksində (

Йq 



q p

q p

1 0

0 0

:

) 

yerinəqoysaqhesabiortafizikihəcmindeksinindüsturunualarıq. 

Йq 



i p q

p q

q 0 0

0 0

:

 

BunaLaspeyresinortafizikihəcmindeksideyilir. 

Laspeyresinhesabiortaqiymətindeksiisəaşağıdakışəkildədir. 

Йp  






p q

p q

i p q

p q

p1 0

0 0

0 0

0 0

:

 

 Fərdifizikihəcmindeksindən q0 -

ınqiymətinitapıbaqreqatfizikihəcmindeksindəyerinəyazsaqharmonikfizikihəcmindeksinindüstur

unualarıq: 

Йq 




q p

i
q p

q

1 0

1 0

1
:

 

Buindekslərinnəticələriaqreqatindeksininnəticələriiləeyniolmalıdır. 

 Beləliklə, ümumiindekslərinənmühümxüsusiyyətionlarınsintezvəanalitik 

cəhətəmalikolmasıdır.  



Sintezxüsusiyyətiondanibarətdirki. 

onlarmürəkkəbhadisəninnisbidəyişməsiniifadəedir. Analitikxüsusiyyətiondanibarətdirki, 

indeksmetodununköməyiiləöyrənilən cöstəricinindəyişməsinəamillərintəsirimüəyyənedilir. 

Deməli, sosial-

iqtisaditədqiqatlardamühümroloynayanümumiindekslərsintezvəanalitikgöstəricilərdir. 

3.Birçoxictimai-iqtisadihadisələrortakəmiyyətşəklindəifadəolunur. Məsələn, 

ortaəməkhaqqı, ortaməhsuldarlıq, ortahasilatvəs. 

Ortakəmiyyətlərnəzəriyyəsindəqeydetdiyimizkimiortakəmiyyətəhəməlamətinqiymətləri, 

həmdəəlamətinçəkiləritəsirgöstərir. 

Statistikanınəsasvəzifələrindənbiriortasəviyyənindinamikasınahərikiamilin - 

indeksləşdiriləngöstəricininsəviyyəsinindəyişməsinivəçəkilərininquruluşununtəsiriniöyrənmək

dir. Bununüçünqarşılıqlıəlaqədəolanindekslərsisteminiqurmaqlazımdır. 

Buindekslərəsabittərkibli, dəyişəntərkiblivəquruluşunudəyişməsiindeksiaiddir. 

Dəyişəntərkibliindekshərikiamilinbirgətəsiriniqiymətləndirir. 

Sabittərkibliindeksindeksləşdiriləngöstəricinindəyişməsini, 

quruluşindeksiisəquruluşdəyişikliyinintəsiriniölçür. 

Ortasəviyyənindinamikasınıxarakterizəedənindkeslərümumişəkildəaşağıdakıkimiyazılır. 

Dəyişəntərkibliindeks: 

Й
X
 







X

X

X f

f

X f

f

1

0

1 1

1

0 0

0

: :

 

Burada, X0 və X1  

uyğunolaraqəsasvəhesabatdövründəortalaşangöstəricininsəviyyəsini, f0 və f1 - 

uyğunolaraqəsasvəhesabatdövründəortalaşangöstəricininxüsusiçəkisini (tezliyini) göstrir. 

Sabittərkibliindeks: 

ЙX  









X f

f

X f

f

X f

X f

1 1

1

0 1

1

1 1

0 1

: :

 

Quruluşundəyişməsiindeksi: 

Йq 






X f

f

X f

f

0 1

1

0 0

0

: :

 

Qeydedilənümumiqaydayaəsasənqiymətüzrəbuindeksləriyazaq: 

Йd
p 






p q

q

p q

q

1 1

1

0 0

0

: : Йs
p 



p q

p q

1 1

0 1

: Йq
p 






p q

q

p q

q

0 1

1

0 0

0

: :

 

Digərldəri, yəniortamayadəyəri, ortaəməkhaqqı, 

ortahasilatvəsüçündəindekslərbuqaydadaqurulur. Misaləsasındabuindeksləriizahedək: 

Cədvəl 2 

İqtisadiyyatınüçsahəsiüzrəişçilərinsayıəortaaylıqəməkhaqqı 



№ İ

qtisadiyyat

ınsahələri 

Əməkhaq

qıminmanat 

İşçilərinsayı, 

nəfər 

  Y

anvar 

O

ktyabr 

Y

anvar 

Okt

yabr 

1 S

əhiyyə 

6

00 

7

00 

2

400 

160

0 

2 T

əhsil 

5

50 

6

20 

2

100 

200

0 

3 M

ədəniyyətv

əincəsənət 

 

5

10 

 

5

90 

 

1

500 

 

140

0 

Cədvəlinməlumatlarıəsasındaəməkhaqqınındəyişəntərkibli, 

sabittərkiblivəquruluşundəyişilməsiindekslərinihesablayaq. 

BuradaəməkhaqqıX-la, işçilərinsayıT-ləişarəolunmuşdur. 

 Əməkhaqqınındəyişəntərkibliindeksinihesablamaqüçünyanvarvəoktyabraylarıüç

ünortaaylıqəməkhaqqınıtapaq. 

Yanvar: 

X 0  
    





X T

T

0 0

0

600 2400 550 2100 510 1500

6000
560

minmanat; 

Oktyabr: 

X1  
    





X T

T

1 1

1

700 1600 620 2000 590 1400

5000
637 2.

minmanat; 

Buradanəməkhaqqınındəyişəntərkibliindeksi: 

Й
X

X

1

0

    






X T

T

X T

T

1 1

1

0 0

0

637 2

560
1138:

.
.

vəyaxud 113.8%; 

Deməli. 

yanvarayıiləmüqayisədəoktyabrayındaqeydedilənsahələrüzrəişçilərinortaəməkhaqqı 13.8% 

artmışdır. 

Ortaəməkhaqqınınmütləqartımı: 637.2-560=77.2 minmanattəşkiledir. 

Əməkhaqqınınsabittərkibliindeksi: 

Й  
    








X T

T

X T

T

1 1

1

0 1

1

637 2
600 1600 550 2000 510 1400

5000
1149: . : .

 

vəyaxud 114.9%; 



Deməli, 

iqtisadiyyatınhərbirsahəsiüzrəyalnızəməkhaqqınındəyişməsinəticəsindəişçilərinortaaylıqəmək

haqqımüqayisəediləndövrdə 14.9 artmışdır. Mütləqartım 637.2-554.8=82.4 

minmanattəşkiledir. 

Quruluşundəyişilməsiindeksi: 

Йq

X T

T

X T

T
  






0 1

1

0 0

0

2774000

5000

336000

6000
0 9907: : .

vəyaxud 99.07%; 

Buamilhesabınaortaaylıqəməkhaqqınınazalması 554.8-560=-5.2 

minmanattəşkiletmişdir. 

Hesablamadangöründüyükimihərikiamilintəsiribuindekslərvsitəsilədahaaydınqiymətləndirilmiş

dir. 

 

4.İctimai-iqtimadihadisələrbir-biriiləsıxəlaqədardır. Aydındırki, 

həminhadisələrinmüvafiqgöstəriciləriarasındadaqarşılıqlıəlaqəvardır. Məsələn, 

satılmışmallarınmiqdarınıonlarınqiymətlərinəvursaqmaldövriyyəsinialırıq, 

məhsulvahidininmayadəyəriniməhsulunhəcminəvursaqümumiməsrəfialarıqvəs. Deməli, 

mürəkkəbhadisələringöstəriciləriarasındaəlaqəolduğukimihəmingöstrəicilərindəyişməsinixara

kterizəedənindekslərarasındadaəlaqəvardır. Beləki, 

məhsulunhəcmindeksiəməkməhsuldarlığıindeksiləişvaxtıindeksininhasilinəbərabərdir. 

Buradanəməkməhsuldarlığıindeksiməhsulunhəcmindeksininişvaxtıindeksinəolannisbətinəbər

abərdir. 

 Fizikihəcmvəqiymətindeksininhasiliməhsulundəyərindeksini 

(maldövriyyəsiindeksini) verir: 
Й Й Йpq p q 

yaxud

p q

p q

p q

p q

q p

q p

1 1

0 0

1 1

0 1

1 0

0 0










 

 

 Əgərmaldövriyyəsiindeksiniqiymtlərindeksinəbölsəkmaldövriyyəsininhəcmindek

sinialarıq: 

Й
Й

Йq

pq

p



yaxud

q p

q p

p q

p q

p q

p q

1 0

0 0

1 1

0 0

1 1

0 1










 :

 

 Əgərmüəyyənqrupəmtəəüzrəəsasdövrləmüqayisədəhesabatdövründəqiymətort

ahesabla 20% artarsamaldövriyyəsiisə (sabitqiymətlərlə) 5% 

azalarsafaktikiqiymətlərdəmaldövriyysininhəcminindəyişməsinimüəyyənedək: 

Йp  =1.20, 
Йq  =0.95, 

Йpq  = 
Й Йp q

 = 120 095. .  =1.14 vəya 114%: 

Deməli, əsasdövrləmüqayisədəhesabatdövründəmaldövriyyəsifaktikiqiymətlərdə 

14% artmışdır. 



 Ümumiməsrəfindeksiarasındakqarşılıqlıəlaqəaşağıdakıkimidir: 
Й Й Йzq z q 

yaxud

z q

z q

z q

z q

q z

q z

1 1

0 0

1 1

0 1

1 0

0 0










 

 

 Ümumiəməkhaqqıfondunundəyişməsiindeksininəlaqəsiaşağıdakıkimidir: 

Й Й ЙF T X  yaxud

X T

X T

X T

X T

X T

X T

1 1

0 0

0 1

0 0

1 1

0 1










 

 

vəs 

Onudaqeydedəkki, dəyişəntərkibli, 

sabittərkiblivəquruluşundəyişməsiindeksləriarasındadaqarşılıqlıəlaqəvardır. 

Buəlaqəaşağıdakıqaydadadır: 

Göründüyükimiikiindeksməlumolarsaüçüncünühesablamaqmümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mövzu 21. Sosial-iqtisadi hadisələrin strukturunun təhlili 

Struktur sözü latınca quruluş deməkdir .O geniş mənada  obyektivliyin 

bütövlüyünü təmin edən daxili sabit əlaqələrin   toplusu anlamında  işlədilir.Statistikada 

isə struktur  qrupdaxili əlaqələrdə özünün malik olduğu əsas xüsusiyyətləri saxlayan 

və sosial – iqdisadi hadisələri təşkil edən  ünsürlərdən ibarət toplunun bütövlüyünü 

səciyyələndirir .Bir daha deyə bilərik kki statistika strukturu  ümuminin     daxilində 

hadisənin müxtəlif  hissələrə bölünməsi başqa sözlə topluya daxil ünsürlərin kəmiyyət 

yaxud da keyfiyyət əlamətinə görə hissələrə ayrılması mənası verir.Statistikada 

sənayedə kənd təsəruffatında maliyyə kommersiya demoqrafiya sosial və digər 

sahələrdə baş verən  hadisə və prosesləri onların  daxili strukturu baxımından  hər 

hansı bir əlamət üzrə öyrənə bilər.Strukturun təhlili statistika məlumatların 

qruplaşdırılması ilə bilavasitə əlaqədardır. Strukturun əsasının keyfiyyət amili təşkil 

etdikdə qruplaşdırılmanın aparılması hec bir çətinlik  törədmir .Kəmiyyət  əlaməti üzrə 

aparılmış qruplaşdırmada   isə vəziyyət  bir qədər mürəkkəbdir .Çünki bu 

qruplaşdırmada bir keyfiyyət halında  digər kecidin elmi cəhətdən əsaslandırılmış  

hüdudların müəyyən olunmasını tələb edir.Toplumun strukturunun eyni vaxtda bir 

necə  kəmiyyət amili üzrə təhlili   cox ölçülü təsnifləşdirmə  metodları əsasında 

mümkündür.Təhlildə istifadə olunan üsul  və metodlar müəyyən  imkan və zaman 

şəraitində ayrı-ayrı sosial-iqdisadi strukturlar üzrə tədqiqat aparmağa imkan verir  

Mürəkkəb sosial –iqdisadi hadisələrin strukturu müəyyən zaman kəsiyində bu və ya 

digər dərəcədə həm kəmiyyət həm də keyfiyyət dəyişikliyinə malikdir .Odur ki  quruluş 

dəyişilmələrinin dinamikada  öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi əsas inkişaf meyillərinin 

aşkara cıxarılmasının cox böyük əhəmiyyəti vardır.Bununla əlaqədar olaraq sosia – 

iqdisadi hadisələrinin strukturunun  dərindən  təhlili korrelyasiya  və indeks  

metodlarından istifadə olunması  zəruri edir .Bununla yanaşı hadisələrin strukturuna  

təhsir edən amillərin və onlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərən nəticə göstəricilərinin 

struktura  təsirinin qiymətləndirilməsi də olduqca vacibdir.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sosial-iqdisadi  proseslərin  kəmiyyət  tərəfinin  statistik tədqiqi  ən ümumi 

hlada  3 əsas mərhələni  əhatə edir.1.Statistik müşahidə.2.Müşahidə nəticələrinin  

materiallarının  ilkin emalı  yekunlaşdırılması  və qruplaşdırması .3.Alınan yekun 

materialların  təhlili.Hər bir  mərhələnin  özünəməxsus   metodları vardır .Bunlarda bir 

– biri ilə  qarşılıqlı əlaqədədir.Beləliklə  statistikanın  kütləvi  müşahidə  metodu  

öyrənilən  sosial-iqdisadi  hadisə və ya proseslər  haqqında məlumatların yığılmasının   

elmi  cəhətdən təşkilidir.Statistik  müşahidənin  nəticəsi  hər bir  statistik vahidi  

xarakterizə edən  məlumatların  əldə edilməsidir.  Alınan  materiallar  digər  mərhələ 



üçün  əsas rol oynayır.Statistik  qruplaşdırma  və cədvəl  metodu öyrənilən  hadisəyə 

bütövlükdə  xas olan  tipik  xüsusiyyət  və qanunauyğunluqları  aşkar etmək  məqsdilə  

statistik  məcmunu  və ya yığımı  əmələ gətirən  ayrı-ayrı konkret  vahidlərin  

faktlarının ümumiləşdirilməsi üzrə  kompleks  ardıcıl  fəaliyyətdir.Qruplaşdırma  

metodu – statistik  yekunlaşdırmanın  ilkin  məlumatların qruplar   bir və ya  bir necə  

əlamətlərə görə  bircinsli  keyfiyyət  üzrə  paylamasını  nəzərdə tutması  isə  sıx 

bağlıdır.Ümumiləşdirmiş  göstəricilərin  köməyi ilə  təhlil  metodu  - statistik  tədqiqatın 

son mərhələsidir.Bu mərhələdə  göstəricilərin  mütləq  nisbi orta  kəmiyyətlərin  və 

indeks sistemlərinin tədbiqidir.Bu göstəricilər  onların  variasiyasının  ölçülməsi ilə  

qurulur. Statistik tədqiqat  obyektndə  daxili  əlaqələrin  təhlili və xarakteri struktur  

dəyişiklərin  dinamikasında  özünü  daha  aydın biruzə verir.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mövzu 22.İqtisadi-statistik təhlilin mahiyyəti və əsas prinsipləri 

 

Müşahidə vasitəsilə toplanmış, sistemləşdirilmiş, yekunlaşdırılmış, müxtəlif 

əlamətlərə görə qruplaşdırılmış və cədvəllərdə əks etdirilmiş məlumatların təhlili və 

ümumiləşdirilməsi statistik tədqiqatın son mərhələsidir. Bu mərhələdə qarşıya qoyulan 

əsas məqsəd öyrənilən sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin inkişaf 

qanunauyğunluqları və meylləri haqqında nəzəri və təcrübi xarakter daşıya və nəticə 

çıxarmaqdan ibarətdir. 

Təhlil dedikdə, obyektin ayrı-ayrı tərkib hissələrinə ayrılması, onların 

nəzərdən keçirilməsi və elmi cəhətdən öyrənilməsi nəzərdə tutulur. 

İqtisadi statistik təhlil isə öyrənilən hadisə və proseslərin olduğu kimi əks 

etdirilməsinə nəzarətə həyata keçirmək məqsədilə ənənəvi statistik metodlardan geniş 

istifadə olunmasına əsaslanan metodikanın işlənib hazırlanması deməkdir. 

 

Statistik təhlilin qarşısına  bu vəzifələr qoyulur. 

1.Öyrənilən  hadisə və proseslərin  sfesfik  xüsusiyyətlərinin müəyyən  

edilməsi və qiymətləndirilməsi. 

2.Hadisə və proseslərin  quruluşunu  onların  arasındakı   qarşılıqlı  

əlaqələrin  və inkişaf qanunauyğunluqların öyrənilməsi. 

İqdisadi statistik  təhlil aşağdakı  prinsiplərə əməl olunmalıdır.                                                                                                                                                                                      

1.İqdisadi prinsiplər : 

1)İqdisadi qanunların  faliyyətidir. 

2)Sosial-iqdisadi  inkişafın   müasir mərhələsində iqdisadi  siyasətin  

mahiyyəti  olduğu kimi əks  etdirilməlidir. 

3) Son iqdisadi nəticə  əsas götürülməlidir. 

4)Öyrənilən obyektin  sahənin spesfik  xüsusiyyətləri  nəzərə alınmalıdır. 

5)Milli  iqdisadiyyatın müxtəliv  subyektlərinin  mənafeləri bir-biri ilə  

əlaqələndirilməlidir.                                                                                                                                                        

2.Statistik prinsiplər –  

1)İqdisadi statistik tədqiqatın  məqsəadi  dəqiq  müəyyən edilməlidir. 

2)Üfüqi  və şaquli sistemləri  arasında  əlaqə yaradılmalıdır. 

3)Zaman və məkana görə  müqayisə  aparılmasının  mümkünlüyü  təmin  

edilməlidir. 

4)Obyekti   və ya hadisəni  səciyyələndirən  göstəricilər arasında   qarşılıqlı  

məntiqi əlaqə olmalıdır. 



5)Öyrənilən obyekt  statistik göstəricilərdə  öz əksini  tam və hər tərəfli 

tapmalıdır. 

6)Analitik  təhlilin  aparılması  təmin olunmalıdır.                                                                                                                                                                                                               

Bu  prinsiplərə əməl edilməsi  təsərrüfat subyektləri qəbul olunmuş  beynelxalq  ucot 

və statistika  metodologiyasına  uyğun olaraq  iqdisadi  statistik təhlilini  aparmağa  

onu elmi cəhətdən əsaslandırmağa imkan verir.                                             

 

 

 

 

 

  



Mövzu 23. İnformasiyaların kompleks şəkildə təhlili səbəb-nəticə 

əlaqələrin aşkara çıxarılması 

 

İqtisadi proseslərin səmərələliliyinin və təsərrüfat subyektlərinin işgüzar 

fəallığının cəmiyyətin sosial infrastrukturu və onun vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

empirik materialların keyfiyyətindən onların inkişaf qanunauyğunluqları və meyllərinin 

aşkara çıxarılması və elmi cəhətdən əsaslandırılmasından asılıdır.  

Empirik məlumatlardan ibarət olan statistik və dinamik topluluların 

qiymətləndirilməsində statistik təhlil metodologiyasının kopleksliliyi aşağıdakı 

ardıcıllıqla həyata keçirilə bilər: 

a) ilkin statistik məlumatların təcrübədən əvvəl təhlili 

b) sosial istisadi hadisələr arasındakı əlaqələrin 

modelləşdirilməsi: səbəb-amillərin seçilməsi; qarşılıqlı əlaqədə modellərin 

hazırlanması 

c) inkişaf meyllərinin təhlili və proqnozlaşdırılması: qeyri-adi 

müşahidələrin qiymətləndirilməsi; dinamika sıraları üzrə analitik və orta 

göstəricilərin hesablanması, onların əsasında sosial iqtisadi hadisələrin və 

inkişaf meylləri və qanunauyğunluqların təhlili; dinamika sıralarında və 

dispersiyanın hazırkı inkişaf meyllərinin müəyyən edilməsi 

d) vaxtaşırı baş verən tərkib hissələrinin aşkara çıxarılması: 

ilkin məlumatların qrafika üsulu ilə təhlili; orta kəmiyyətin və dispersiyanın 

inkişaf meylinin aşkara çıxarılması 

Statistikanın əsas vəzifələrindən  biri də hadisələr  arasındakı  obyektiv  

qarşılıqlı  əlaqələrin  tədqiq edilməsi  təşkil edir .Statistik tədqiqat  prosesində  

qarşılıqlı  əlaqələrin  tədqiqi  hadisələr  arasındakı  səbəb-nəticə  münasibətlərini aşkar 

etməyə imkan verir. 

Beləliklə, səbəb-nəticə  münasibətləri  hadisə və proseslərin  səbəblərin 

dəyişməsi ilə  nəticələrin dəyişməsinə  gətirib cıxaran  əlaqələini  izah edir.Səbəb – 

şərtlərin  öhdəliklərin birliyi olmaqla  nəticələrin  yaranmasına  səbəb olan fəaliyyətdir 

.Səbəb əlaqəsi  ümumi  cox formalı  xarakter daşıyır və səbəb – nəticə  əlaqələrini  

aşkar etmək  üçün  ayrıca  bir hadisəni  secmək və onu izah etmək edilmiş  şəkildə 

öyrənmək  lazımdır. 

Statistikada 2 əlamət  arasındakı  qarşılıqlı əlaqənin  öyrənilməsi çox vaxt  

cüt  korrelyasiya əlaqəsi ilə həyata  keçirilir. 



Səbəb – nəticə  əlaqələrinin  statistik  öyrənilməsi mərhələlər  üzrə  həyata 

kecirilir.1ci mərhələ öyrənilən  hadisə və iqdisadi nəzəriyyəsinin  sosialogiyanın  ya da 

konkret  iqdisadiyyatın  metodlarının  köməyi ilə keyfiyyətli təhlil olunur.2ci mərhələ 

statistikanın metodlarının köməyi ilə model qurulur.3 cü mərhələdə axrıncı mərhələdə 

nəticələr  interpretasiya olunur.                                


