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ÖN SÖZ
İnflyasiya sәviyyәsinin hesablanmasında alternativ
metodologiyadan istifadә edilmәsinә nәinki keçid ölkәlәrindә,
hәtta inkişaf etmiş dövlәtlәrdә dә cәhd edilib. Belә cәhdlәr
Yeni Zelandiyada Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәti sәdrinin
vәzifәsindәn
uzaqlaşdırılması,
Polşada
isә
tәdqiqat
mәrkәzlәrinin prosesә fәal cәlb edilmәsi ilә nәticәlәnib.
Müstәqil Dövlәtlәr Birliyi mәkanında hәlәlik alternativ
metodologiyanın işlәnmәsi sahәsindә ciddi nailiyyәtlәr әldә
olunmasa da, Qırğızıstanda bu istiqamәtdә dәyәrli tәdqiqatlar
aparılmışdır.
Azәrbaycanda ilk dәfә olaraq inflyasiyanın alternativ
hesablanması ideyası ilә İqtisadi Tәdqiqatlar Mәrkәzi çıxış
etmişdir. Mәrkәzin ABŞ Beynәlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyә
dәstәyi ilә bu istiqamәtdә hәyata keçirdiyi layihә aktuallığı ilә
cәmiyyәtin vә hökumәtin diqqәtini cәlb edib. Yüksәk templi
iqtisadi artım dövrünü yaşayan Azәrbaycan Respublikası üçün
inflyasiyanın sәviyyәsinin vә ona tәsir edәn faktorların düzgün
müәyyәnlәşdirilmәsi, onların tәsirinin dәqiq qiymәtlәndirilmәsi
mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Elә buna görә dә İqtisadi
Tәdqiqatlar Mәrkәzinin ekspertlәri layihәyә start verәrkәn
onun aktuallığını vә zәrurәtini әsaslandırmaq o qәdәr dә çәtin
olmadı.
Azәrbaycanda inflyasiyanın hesablanması sahәsindә
mövcud olan problemlәr, rәsmi statistika orqanlarının
inflyasiyanın sәviyyәsi ilә bağlı elan etdiyi göstәricilәr hәlә
2006-cı ildә dәfәlәrlә beynәlxalq ekspertlәr tәrәfindәn şübhә
altına alınmışdır. Zaman-zaman müstәqil iqtisadçılar bu
şübhәlәrin әsaslılığını tәsdiq etmiş vә onların bu mövqeyi KİV
vasitәsilә ictimaiyyәt arasında populyarlaşmışdı. Parlamentdә
2007-ci ilin proqnoz büdcәsi әtrafında dinlәmәlәrin keçirildiyi
әrәfәdә Vergi Mәcәllәsindә gözlәnilәn dәyişikliklәrin yaratdığı
psixoloji effekt, hәmçinin Tarif Şurasının bәzi ener-
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jidaşıyıcılarının qiymәtlәrinin kәskin artırılmasına dair 6 yanvar
2007-ci il tarixli qәrarının rәvac verdiyi ajiotaj Azәrbaycanda
inflyasiya probleminin nә qәdәr aktual vә mübahisәli olduğunu
bir daha tәsdiq etdi. Son zamanlar yerli ekspertlәr yalnız
inflyasiya sәviyyәsi barәsindә deyil, hәmçinin onun tәsiri
altında istehlakçıların dәyişәn maddi rifahı, yәni onların
cәmiyyәtdә mövcud olan maddi nemәtlәrdәn bәhrәlәnmә
sәviyyәsinin dinamikası haqqında da düşünmәyә vә fikir
yürütmәyә başlayıblar.
İnflyasiyanın dәqiq hesablanmasının
perspektiv
proqnozların
işlәnilmәsi
istiqamәtindә
dә
әhәmiyyәti
danılmazdır. Hazırda tәbii resursların hasilatı vә emalı üzәrindә
qurulan iqtisadiyyatımızın bu resursların tükәnәcәyi dövrlәr
üçün inkişaf durumunun cari addımlardan asılı olduğunu isә
heç vaxt unutmamalıyıq. Eyni zamanda ölkәyә daxil olacaq
külli miqdarda
neft pullarının inflyasiya yaradıcı tәsirinin
perspektiv qiymәtlәndirilmәsi dә xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.
Ev tәsәrrüfatlarının hәyat sәviyyәsindә baş verәcәk
dәyişikliklәr inflyasiyanın sәviyyәsinin daim diqqәt mәrkәzindә
saxlanılmasını, ümumiyyәtlә, onun dәqiq ölçülmәsini tәlәb
edir. Aydındır ki, hәyat sәviyyәsi aşağı olan әhali istәnilәn ölkә
üçün “bahalı” islahatların keçirilmәsini şәrtlәndirir. Belә olan
halda, düzgün siyasәtin işlәnilmәsi әtraflı, dәrin vә adekvat
tәhlil tәlәb edir. Hәmçinin bu tәhlil tәkcә bir dövlәt orqanı vә
tәdqiqatla mәşğul olan tәşkilat tәrәfindәn aparılmamalıdır.
Mәhz bu problemin hәllinә öz töhfәsini vermәk vә
inflyasiyanın gerçәk sәviyyәsi әtrafında yaranmış mübahisәli
vәziyyәtә aydınlıq gәtirmәk mәqsәdilә İqtisadi Tәdqiqatlar
Mәrkәzi ABŞ Beynәlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyә dәstәyi ilә
“Azәrbaycanda
alternativ
inflyasiya
metodologiyasının
işlәnilmәsi” layihәsini hәyata keçirib. Layihә çәrçivәsindә (i)
Azәrbaycanda istifadә olunan İstehlak Qiymәtlәri İndeksinin
(İQİ) hesablanma metodologiyası ilә yaxından tanış olmaq vә
onun çatışmazlıqlarını aşkar etmәk; (ii) Bu metodologiya ilә
bağlı mütәrәqqi dünya tәcrübәsi ilә tanış olmaq vә hәmin
tәcrübәlәrin Azәrbaycana tәtbiqi imkanlarını qiymәtlәndirmәk;
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nәhayәt, (iii) Alternativ metodologiyaları әsas götürmәklә
Azәrbaycan Respublikasında alternativ qiymәt müşahidәsi
aparmaq vә sonda ölkә üçün alternativ İQİ hesablamaq
istiqamәtindә fәaliyyәtlәr hәyata keçirilib.
Layihә çәrçivәsindә aşağıdakı nәticәlәr әldә olunub:
• Azәrbaycanda ilk dәfә olaraq Dövlәt Statistika Komitәsinә
alternativ şәkildә qiymәtlәrin statistik müşahidәsi
aparılmış vә rәsmi göstәricilәrlә müqayisәyә gәlәn
inflyasiya sәviyyәsi hesablanmışdır;
• Dövlәt Statistika Komitәsi 2007-ci ildә Azәrbaycanda
ikirәqәmli inflyasiyanın olduğunu etiraf edib;
• Nazirlәr Kabinetinin 2007-ci ilin 1-ci rübünün vә yarım
ilin sosial-iqtisadi yekunlarına hәsr olunan müşavirәsindә
ölkәdә ikirәqәmli inflyasiya problemı prezident tәrәfindәn
hәlli vacib vәzifә kimi qoyulmuş vә hökümәtә antiinflyasiya tәdbirlәrini güclәndirmәk tapşırığı verilmişdir;
• Hәyata keçirilmiş ictimai maariflәndirmә kampaniyaları iş
adamlarının, әhalinin inflyasiya vә onun sosial –iqtisadi
tәsirlәri barәdә mәlumatlılıq sәviyyәsini artırmış vә
rasional gözlәmә imkanlarını genişlәndirmişdir;
• Layihә çәrçivәsindә hazırlanmış vә aidiyyatı orqanlara
göndәrilmiş tövsiyәlәr paketinә bır sıra qurumlardan, o
cümlәdәn İqtisadi İnkişaf, Әmәk vә Әhalinin Sosial
Müdafiәsi nazirliklәrindәn cavab alınmış vә tәqdim
olunmuş bәzi tövsiyәlәr artıq qәbul edilmişdir;
• Alternativ qaydada hesablanmış inflyasiya göstәricisi
mәtbuatın,
tәdqiqatçıların,
iş
adamlarının,
ev
tәsәrrüfatlarının istinad mәnbәyinә çevrilmişdir. Hәtta
Londonda nәşr olunan mәşhur “The Economist”
jurnalının 8 mart 2007-ci il tarixli sayında Britaniyanın
nüfuzlu araşdırma mәrkәzlәrindәn olan
“Economist
Intelligence Unit” tәrәfindәn hazırlanaraq dәrc olunmuş
“Boom and gloom: Azerbaijan's economy, drunk on oil, is
suffering rapid inflation” adlı mәqalәdә USAİD-in dәstәyi
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ilә hәyata keçirilmiş layihәnin yanvar ayı üzrә İQİ
nәticәlәrinә istinad edilib;
• Layihәnin nәticәlәrinә istinadların çoxalması onun
әsasında hesablanmış alternativ inflyasiya göstәricisinin
nәinki tanınması, eyni zamanda
qәbul edilmәsindә
әhәmiyyәtli rol oynayıb ki, bu da son illәr hökümәt üçün
psixoloji baryer olan birrәqәmli inflyasiyadan ikirәqәmli
inflyasiyaya keçid problemini hәll edib.
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FӘSİL 1. İNFLYASİYA: SӘBӘBNӘTİCӘ SPİRALI
Azәrbaycanda inflyasiyanın hesablanmasına alternativ
baxış hansı zәrurәtdәn doğdu? Bu sualı hәlә 2000-ci ilin
әvvәllәrindә Polşada fәaliyyәt göstәrәn yerli tәdqiqat mәrkәzi
cavablandırmışdı: makro-iqtisadi tarazılığı qorumaq üçün. Bu,
sadәcә, inflyasiya dәrәcәsi ilә bağlı cәmiyyәtdә yaranan
şübhәlәrә son qoymağa deyil, hәmçinin hökumәtin sosialiqtisadi siyasәtinә düzәlişlәr etmәk üçün әhәmiyyәtlidir.
Mәrkәzi vә Şәrqi Avropada ilk dәfә Polşanın Sosial vә İqtisadi
Araşdırma Mәrkәzinin başladığı bu tәdqiqat sonradan
Ukraynanın İqtisadi Tәhsil vә Araşdırma Alyansının
ekspertlәrinin diqqәt mәrkәzindә oldu. Nәhayәt, Azәrbaycanda
bu mәsәlәni ABŞ Beynәlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyә
dәstәyi ilә İqtisadi Tәdqiqatlar Mәrkәzinin ekspertlәri gündәmә
gәtirdilәr.
Azәrbaycanda inflyasiyanın ikirәqәmli hәddә çatması
problemin nә qәdәr aktual vә mübahisәli olduğunu bir daha
tәsdiq etdi. İnflyasiya vә sosial mühit indiqatorları arasındakı
mәnfi korelyasiya sübut olunmuş hipotezdir. Belәliklә dә,
ölkәdә mövcud olan inflyasiya sәviyyәsi haqqında gerçәk
mәlumata malik olmaq hәmin ölkәdә hәyat sәviyyәsini düzgün
qiymәtlәndirmәk vә iqtisadi inkişafın real xarakteristikasını
müәyyәn etmәk baxımından xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.
Azәrbaycan
iqtisadiyyatının
model
ssenarilәrinin
hazırlanması vә adekvatlığı statistikanın, başda inflyasiya
göstәricilәri olmaqla, dәqiq hesablanmasını tәlәb edir.
İqtisadçılar Valdes vә Engelin neft qazancının “dәyişmәz
gәlirlәr” hipotezinә uyğun nәsillәr arasında bölgüsü dә İQİ-nin
nә dәrәcәdә adekvat olmasından xeyli asılıdır.
Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn inflyasiyanın
hesablanması beynәlxalq metodologiyaya uyğun hәyata
keçirilir. “Azәrbaycanda alternativ inflyasiya metodologiyasının
hazırlanması” layihәsi çәrçivәsindә inflyasiya bütün ölkәlәrdә
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olduğu kimi Laspeyres metodu ilә hesablanıb. Odur ki, bir çox
ölkәlәrdә olduğu kimi, Azәrbaycanda da hәmin metodika
әsasında inflyasiya sәviyyәsi hesablanarkәn eyni bir istehlak
sәbәtinin cari dövrdә (ayda, kvartalda vә ildә) qiymәtlәri
hәmin istehlak sәbәtinin keçәn dövrdәki qiymәtlәrinә
bölünmәklә tapılır. Mәntiqә әsaslanaraq verilәn “әgәr eyni
düstur istifadә edilәcәksә, bәs onda alternativlik özünü nәdә
göstәrәcәk” sualının cavablandırılması mәqsәdilә aşağıda qeyd
olunanları diqqәtinizә çatdırırıq.
Әvvәla, nәzәrdәn qaçırmayaq ki, Laspeyres metodu
inflyasiyanın hesablanmasının çox ümumilәşmiş vә yekun
formuludur. Daha doğrusu, bu hesablanmaya qәdәr vә
hesablanmadan sonra istifadә edilәn metodologiyalardan asılı
olaraq inflyasiya sәviyyәsini xarakterizә edәn nәticәlәr kәskin
fәrqlәnә bilәr.
İkincisi, mәqsәd sadәcә, Laspeyres metoduna deyil,
hәmçinin ölkәmizdә tәtbiq edilәn metodologiyanın tәtbiqi
üsullarına alternativliyin axtarılmasıdır. Elә mәşhur iqtisadçı
Skot Rogerin “problem inflyasiyanı hesablayarkәn hansı
metodologiyanın tәtbiqindә deyil, onun necә tәtbiq
olunmasındadır” fikirlәri dә bu qәnaәti güclәndirir.
Birinci alternativ yanaşma inflyasiyanın hesablanması
mәqsәdilә seçilәn (müşahidә edilәn) әmtәә vә xidmәtlәrin
qiymәtlәrinin müşahidәsi üsulu vә müşahidә aparılacaq
regionların seçilmәsi vә yekunda ölkә üçün hesablanan istehlak
qiymәtlәri indeksindә әks etdirilmәsi qaydası ilә bağlıdır. Bu
yanaşmada әsas mәqsәd istehlak sәbәtinә daxil olan әmtәә vә
xidmәtlәrin qiymәt müşahidәsinin hansı obyektlәrdә vә necә
aparılmasını müәyyәn etmәkdәn ibarәtdir. Digәr tәrәfdәn isә
әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin qeydә alınması nәzәrdә
tutulan coğrafi yerin seçilmәsinin alternativ üsulları da bu
yanaşmanın әsas elementlәrindәndir. Belә ki, dünya
tәcrübәsindә qiymәt müşahidәsi aparılacaq regionlar әsasәn iki
meyarın – a) region әhalisinin ümumi ölkә әhalisinin tәrkibindә
tutduğu xüsusi payın vә b) regionun pәrakәndә әmtәә
dövriyyәsinin ölkәnin ümumi әmtәә dövriyyәsindәki xüsusi
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çәkisinin – әsasında müәyyәn edilir. Hazırda DSK tәrәfindәn
İstehlak Qiymәtlәri İndeksi hesablanarkәn bu meyarlardan
birincisindәn istifadә olunur.
Odur ki, tәdqiqat qrupu alternativliyi fәrqlәndirәn әsas
mәqamlardan biri kimi regionların seçim meyarını әhalinin
sayına müvafiq deyil, BVF, BӘT vә digәr beynәlxalq tәşkilatlar
tәrәfindәn tәtbiqi tәklif olunan әmtәә dövriyyәsindәki payına
müvafiq çәkilәrә görә müәyyәnlәşdirib. Bu yanaşmaya bir
qәdәr dә aydınlıq gәtirәk. Belә ki, DSK-nın tәtbiq etdiyi vә
әhalinin sayı әsasında müәyyәnlәşdirdiyi metodiki yanaşma
üzrә rәsmi olaraq Bakı şәhәrindә 2 milyonadәk әhalinin
yaşadığını әsas götürәndә, paytaxtda qiymәtlәrin vә әmtәә
dövriyyәsinin
regionlara
nisbәtdә
yüksәk
olmasına
baxmayaraq, son nәticәdә onun tәdqiqata cәlb edilәn
obyektlәr arasında çәkisi aşağı olur. Bu isә öz növbәsindә
yüksәk qiymәtlәrin vә geniş әmtәә dövriyyәsinin mövcud
olduğu әsas regionun ümumi göstәriciyә tәsirinin azaldılmasına
gәtirib çıxarır. Әks halda, daha çox әhalinin yaşadığı, lakin
aşağı qiymәt sәviyyәsinә malik olan region daha böyük çәkiyә
malik olur ki, bu da ümumi indeksin aşağı düşmәsinә gәtirir.
Mәrkәzin tәdqiqat qrupu tәrәfindәn tәtbiq edilәn yanaşmada
isә hәmin regionda yaşayan әhalinin sayından asılı olmayaraq,
orada mövcud qiymәtlәrlә qeydiyyatdan keçәn әmtәә
dövriyyәsi әsas götürülür ki, bu da reallığa daha yaxın
nәticәlәrin әldә olunmasına şәrait yaradır.
İkinci alternativ yanaşma toplanmış qiymәtlәrin İstehlak
Qiymәtlәri İndeksindә (İQİ) әks etdirilmәsi vә ümumilikdә
indeksin interpretasiyası ilә bağlıdır. İstehlak Qiymәtlәri
İndeksinin alternativ metodologiyası problemi qeyd edilәn
yanaşma baxımından da әhәmiyyәtlidir. Belә ki, reallıqda elә
qeyri-monetar şoklar baş verir ki, bunlar öz növbәsindә
hesablanan inflyasiya göstәricisindә öz әksini tapır. Bu şoklar
içәrisindә: mövsümi tәsirlәr ucbatından bәzi әmtәә vә
xidmәtlәrin qiymәtlәrindә baş verәn dәyişikliklәr, enerji
mәhsullarının qiymәtlәrindәki dәyişikliklәri xüsusi qeyd etmәk
olar. Qeyd edilәn amillәrin yüksәk tәrәddüdlü, qısamüddәtli
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xarakterә malik olmasını nәzәrә alaraq, hәr bir ölkәdә olduğu
kimi, Azәrbaycanda da tәyinatlı inflyasiya göstәricisindәn
istifadә edilmәsi lazımdır. Qeyd edәk ki, bu gün Azәrbaycan
Respublikası Milli Bankı qeyd edilәn göstәricini yalnız daxili
istifadә mәqsәdilә hesablayır.
Ümumiyyәtlә, ikinci yanaşma ilә bağlı qeyd edilәn bütün
mәsәlәlәrdә әsas mәqsәd ölkәdә mәhz xalis inflyasiyanın
hesablanması ilә bağlıdır. Yәni әsasәn İstehlak Qiymәtlәri
İndeksinin
hesablanmasında
istifadә
edilәn
bәzi
komponentlәrin (hansılarının ki, qiymәtlәri dövr әrzindә
birdәfәlik şoklara daha çox mәruz qalır vә daha çox qeyriiqtisadi amillәr әsasında formalaşır) çıxarılması nәticәsindә
yerdә qalan komponentlәr әsasında hesablanan xalis inflyasiya
göstәricisi ölkәnin Mәrkәzi Bankının antiinflyasiya siyasәtinin
formalaşdırılmasına vә ölkәdә baş verәn qiymәt artımının hansı
hissәsinin mәhz monetar amillәr hesabına baş vermәsini
müәyyәn etmәyә kömәklik edir. Bir sözlә, ölkәdә xalis
inflyasiyanın hesablanmasında әsas mәqsәd dayanıqlı bir
inflyasiya göstәricisi әldә etmәkdir.
“Alternativ inflyasiya metodologiyasının işlәnilmәsi”
layihәsi çәrçivәsindә inflyasiyanın sosial rifaha tәsiri
qiymәtlәndirilib.
Yoxsulluq mәsәlәsi әn kәskin sosial
problemlәrdәn olan Azәrbaycanda inflyasiya dәrәcәsinin
yüksәlmәsindәn әhalinin böyük hissәsi narahat olur. Bu,
onların real gәlirlәrinә neqativ tәsir göstәrir - mәsәlәnin çox
sadә tәrәfi belәdir. Amma “inflyasiyanın sosial-iqtisadi tәrәflәri”
daha mürәkkәb vә dәrindir. Belә ki, inflyasiya istehlakçıların
real xәrclәrinin artmasına, yığımların dәyәrsizlәşmәsinә,
istehsalçıların rәqabәt qabliyyәtinin azalmasına, investisiya
iqliminin pislәşmәsinә vә son nәticәdә dә yerli istehsalçıların
keyfiyyәtli mәhsul istehsalına olan maraqlarının azalmasına
gәtirib çıxarır.
İnflyasiyanın tәkcә iqtisadi fenomen olmadığı, onun
hәmçinin sosial tәsirlәrә malik olduğu vә o cümlәdәn bu
faktorların tәsirinә mәruz qaldığı dәfәlәrlә qeyd edilmişdir.
Tәbii ki, inflyasiyaya kobud şәkildә “pulların dәyәrsizlәşmәsi”
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kimi tәrif verilәrsә, bu halda, әsas diqqәtin әhalinin gәlirlәrinә
birbaşa, dolayısı ilәsә rifah sәviyyәsinә yönәlmәsi qaçılmazdır.
Әvvәllәr dә qeyd etdiyimiz kimi, inflyasiyanın sosial aspektdә
mәnfi tәsirlәrinin qarşısının alınmasında әsas addım әhalinin
real gәlirlәrinin qorunması, başqa sözlә desәk, әhalinin gәlirlәr
әldә
etmә
imkanlarının
qiymәtlәrin
artımı
ilә
mәhdudlaşdırılmasının qarşısının alınmasından ibarәt olmalıdır.
Burada hәr şey “artım marafonunda” әhalinin gәlirlәrinin, ya
da inflyasiyanın irәlidә olmasından asılıdır.
İlk olaraq әhalinin pul gәlirlәrinin dinamikasina diqqәt
yetirәk. Azәrbaycan Respublikasında әhalinin pul gәlirlәri
2005-ci ildә 1991-ci illә müqayisәdә 19 min 316 dәfә artmışdır.
Bu artımın iqtisadiyyatda müsbәt effektinin vә hәyat
sәviyyәsinә pozitiv tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi, tәbii ki,
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, әhalinin on min dәfәlәrlә
yüksәlәn gәlirlәrinin müqabilindә qiymәtlәrin artımının nә
qәdәr “irәlidә” olmasından asılıdır. Әmәk haqqı artımının
әhalinin gәlirlәrinin çoxalmasında başlıca rol oynadığını nәzәrә
alsaq, hәr iki göstәricinin müqayisәsinin dә tәdqiqat
baxımından әhәmiyyәtini görә bilәrik. Azәrbaycanda 20032004-cü illәrdә nominal әmәk haqqının keçәn illәrlә
müqayisәdә artmasına baxmayaraq, İQİ nәzәrә alınmaqla bu
göstәrici eyni sәviyyәdә qalmışdır. Belә ki, hәmin illәr üzrә
baxmayaraq ki, әmәk haqqının nominal baxımdan artımı İQİ
nәzәrә alınmaqla artımından çoxdur, lakin İQİ nәzәrә
alınandan sonra mәlum olur ki, 2003-2004-cü illәrdә әmәk
haqqının artım dinamikasında heç bir dәyişiklik müşahidә
edilmәmişdir. 2005-ci ildә isә hәr iki göstәrici – hәm әmәk
haqqının nominal baxımdan artımı vә hәm dә İQİ nәzәrә
alınmaqla artımı - keçәn ilin artımı ilә müqayisәdә aşağı
olmuşdur. İndi isә әhalinin adambaşına pul gәlirlәri vә
pensiyaların da İQİ nәzәrә alınmaqla vә nominal baxımdan
müqayisәsini nәzәrdәn keçirәk (bax: Cәdvәl 1)
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Cәdvәl 1.
Mal vә xidmәtlәrin istehlak qiymәtlәrinin vә әhalinin nominal pul
gәlirlәrinin artım tempi (2000-2005-ci illәr üzrә, faizlә)

Keçәn illә müqayisәdә, faizlә

Qiymәt artımı
nәzәrә almaqla,
faizlә

İstehlak
Pul gәlirlәri Pensiyalar Pul gәlirlәri Pensiyalar
qiymәtlәri
Azәrbaycan
2001
2002
2003
2004
2005
Ermәnistan
2001
2002
2003
2004
2005
Qırğızıstan
2001
2002
2003
2004
2005
Rusiya
2001
2002
2003
2004
2005

102
103
102
107
110

107
111
11
122
126

172
1140
118
121
136

106
108
114
115
115

170
136
115
114
124

103
101
105
107
101

128
115
110
109
115

100
103
100
100
125

124
114
105
102
114

97
102
96
93
124

107
102
103
104
104

114
114
122
107

100
100
100
111
116

111
113
110
112
112

94
98
97
107
111

121
116
114
111
113

135
129
130
124
123

111
139
100
100
130

111
111
114
111
110

91
120
88
90
116

Mәnbә: 15 years of the Commonwealth of Independent States.
Moscow, 2006

Cәdvәl mәlumatlarından göründüyü kimi, MDB-nin
tәdqiqata cәlb edilәn dövlәtlәri arasında istehlak qiymәtlәrinin
әn böyük artımı Rusiyada, ondan aşağı digәrlәrindәn yüksәk
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artım sәviyyәsi isә Azәrbaycanda qeydә alınmışdır. Bu isә neft
ixrac edәn ölkәlәrdә qiymәt artımlarının әhalinin gәlirlәri ilә
“yarışa girdiyindәn” xәbәr verir. Bu yarışda itirәn isә, tәbii ki,
әhalinin aztәminatlı hissәsidir.
Belәliklә, әhalinin gәlirlәri, yoxsa inflyasiyanın irәlidә
olması bu günün әn vacib suallarındandır.
Әhalinin real gәlirlәrindәki artıma doğru cüzi dәyişikliklәr
dә bundan xәbәr verir. Odur ki, sosial vәziyyәtin
yaxşılaşdırılması hökümәti antiinflyasiya tәdbirlәrini güclәndirmәyә sövq edir. “Alternativ inflyasiya metodologiyasının
işlәnilmәsi” layihәsi üzrә aparılmış tәdqiqatlar göstәrir ki,
әhalinin gәlirlәrinin artımına inflyasiyanın neqativ tәsirini
azaltmaq
üçün
aşağıdakı
tәxirәsalınmaz
tәdbirlәr
reallaşdırılmalıdır:
- Qiymәtlәrin artımının әhalinin istehlak strukturunun
dәyişmәsinә (hәm kәmiyyәt vә hәm da keyfiyyәtcә) tәsirini
nәzәrә alaraq istehlak sәbәtinin strukturuna yenidәn
baxılmalıdır;
- Yoxsulların hәyat sәviyyәsinә inflyasiyanın mәnfi tәsirini
düzgün qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә yoxsullar üçün ayrıca
inflyasiyanın hesablanmasına başlanmalıdır;
- Yoxsulluğun qiymәtlәndirilmәsi metodologiyası, hәyat
sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi sistemi tәkmillәşdirilmәlidir;
- Effektiv sosial müdafiә sistemi qurulmalı, o sıradan da
ilk növbәdә ünvanlı sosial yardımın ayrılması mexanizmlәri
tәkmillәşdirilmәklә yoxsulların bu sistemә giriş baryerlәri dәf
edilmәli vә tәyinat imkanları artırılmalıdır;
- Minimum istehlak sәbәtinin strukturuna, minimum
normalara
yenidәn
baxılmalı,
ümumiyyәtlә,
yaşayış
minimumunun tәkcә әmәk qabiliyyәtli әhali, uşaqlar, әmәk
qabiliyyәtli yaşdan yuxarı әhali üçün deyil, hәmçinin daha çox
sayda yaş qrupları әhatә edilmәklә hesablanmasına
başlanmalıdır;
- Qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş digәr müavinәtlәrin
mәblәği yenidәn hesablanaraq yaşayış minimumuna müvafiq
artırılmalıdır.
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- Әhalinin hәyat sәviyyәsinin qorunması vә yüksәldilmәsi
sahәsindә preventiv tәdbirlәr insanların sosial vәziyyәtinә tәsir
edәcәk qәrarlardan әvvәl işlәmәlidir.
Azәrbaycanda inflyasiyanın sәbәblәrini hәm monetar vә
qeyri-monetar, hәm dә tәlәb, tәklif vә idxal amillәri üzrә
tәsniflәşdimәk olar. Azәrbaycan iqtisadiyyatında inflyasiyanın
anatomiyasına nәzәr yetirәndә mәlum olur ki, hazırda iki
istiqamәtdә dәyişiklik tendensiya
xarakteri daşımaqdadır:
birincisi, mәcmu xәrclәrin, o cümlәdәn fiskal faktorların
әhәmiyyәtli tәsir etdiyi istehlak vә investisiyaların sürәtlә
artımı, ikincisi isә tәdiyә balansının profisitinin artması vә bu
amilin pula tәlәbin çoxalmasının әsas mәnbәyinә çevrilmәsidir.
Son iki il әrzindә mәcmu xәrclәrin (investisiya xәrclәri vә
fәrdi istehlak) sürәtlә artması iqtisadiyyatda yüksәk mәcmu
tәlәb formalaşdırmışdır. Mәcmu tәklif ikirәqәmli templә artsa
da, mәcmu tәlәb tәklifin artım parametrlәrini әhәmiyyәtli
dәrәcәdә üstәlәmiş, ölkәdә tәlәb şoku yaranmışdır. Statistik
mәlumatlar göstәrir ki, 2006-cı ildә mәcmu tәlәbin әsas kanalı
olan son istehlak xәrclәri qeyri-neft ümumi daxili mәhsulun
85% faizini tәşkil etmişdir.
Tәsadüfi deyildir ki, hәmin dövrdә pul gәlirlәrinin 70 faizi
istehlaka yönәlmiş vә istehlak xәrclәrinin tәqribәn 1/4 hissәsi
istehlak kreditlәri hesabına maliyyәlәşmişdir. Mәcmu tәlәbin
digәr kanalı
olan
daxili mәnbәlәrdәn maliyyәlәşәn
investisiyaların hәcmindә artım 2006-cı ildә 47,6 faiz olmuşdur.
Dövlәt büdcәsinin artım tempi mәcmu tәlәbin
genişlәnmәsindә vә iqtisadi artımın sürәtlәnmәsindә mühüm
faktor olmuşdur. Belә ki, 2006-ci il әrzindә büdcә xәrclәri
özündәn әvvәlki illә müqayisәdә 88,9 faiz artmış vә bu artımın
42,6 faizi tikinti xәrclәrinin hesabına baş vermişdir. Ötәn ilin
büdcәsindә tikintiyә yönәlәn investisiya xәrclәrinin sürәtlә
artması ölkәdә investisiya fәallığına әhәmiyyәtli tәsir edәn
mühüm amilә çevrilmişdir. Belә ki, ötәn il dövlәt büdcәsi
hesabına maliyyәlәşәn daxili investisiyaların 4.4 dәfә artması
nәticәsindә bu investisiyaların ümumi hәcmdә payı 11 faizdәn
31 faizә yüksәlmişdir. Eyni zamanda dövr әrzindә dövlәt
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büdcәsinin sosial xәrclәrinin realizasiyası әhalinin pul
gәlirlәrinin artmasında vә fәrdi istehlakın genişlәnmәsindә dә
mühüm rol oynamışdır. Dövlәt xәrclәrinin artımı hesabına
qaynaqlanan yüksәk iqtisadi artım vә işgüzar fәallıq
iqtisadiyyatda kreditә olan tәlәbatı artırmış, artan tәlәbata
uyğun olaraq bank sistemi kredit resurslarının tәklifini
genişlәndirmişdir.
Son illәr әrzindә Azәrbaycan iqtisadiyyatında işgüzar
fәallığın qeyri-әnәnәvi yüksәlişi әsasәn neft gәlirlәrinin sosialiqtisadi inkişaf mәqsәdlәri üçün istifadәsinin davam etmәsi,
özәl sektorun vә qeyri-neft sektorunun inkişafına dövlәtin
maliyyә dәstәyinin artırılması vә genişmiqyaslı sosial
proqramların reallaşması nәticәsindә iqtisadiyyatda mәcmu
xәrclәrin (istehlak, invesitisiya vә dövlәt xәrclәri) genişlәnmәsi
ilә әlaqәdar olmuşdur. Bütün bunlar pula tәlәbi әhәmiyyәtli
dәrәcәdә artırmışdır. Nәticәdә M2 aqreqatının artım tempi
Ümumi Daxili Mәhsulun artım tempinin dәfәlәrlә üstәlәmişdir.
Bu prosesi әyani formada izlәmәk üçün aşağıdakı qrafikә
müraciәt edәk.
Şәkil 1.
ÜDM artımı & M2 artımı
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Mәnbә: Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika
Komitәsi vә Milli Bankı
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Pula tәlәbin göstәricisi olan M2 aqreqatı 2006-cı il
әrzindә 2,6 dәfә artmış, onun müqabilindә ÜDM-in artım
tempi 34,5 faiz olmuşdur. Dövr әrzindә pul kütlәsinin orta illik
artım tempi isә 58,6 faiz olmuşdur.
Hazirda narahatçiliq doğuran problemlәrdәn biri dә
ümumi pul kütәsinin tәrkibindә nağd dövriyyәnin (M0) üstün
xüsusi
çәkisinin
mövcudluğudur.
Milli
Bankin
son
mәlumatlarına görә, 2007-ci ilin mart ayında müvafiq göstәrici
61 faiz tәşkil edib. Aşağıdakı diaqram vasitәsilә mövcud
vәziyyәti daha aydın şәkildә tәsvir edәk.
Şәkil 2.
2007-ci ilin martında M2 pul aqreqatının strukturu, faizlə
Fərdi şəxlərin depozitləri;
12%
Özəl sektorun
depozitləri; 15%

Dövlət müəssisələrinin
depozitləri; 11%

Nağd pul; 61%

Mәnbә: Azәrbaycan Respublikasının Milli Bankı

Milli Bankin mәlumatına görә, 2007-ci ilin mart ayında
ötәn ilin müvafiq dövrünә nәzәrәn manatla müddәtli әmanәtlәr
vә depozitlәr 5.3 dәfә, o cümlәdәn manatla uzunmüddәtli
әmanәtlәr 4 dәfә artdığı halda, manatla nağd pul kütlәsi (M0)
2.6 dәfә artmışdır. Bu tendensiya rәsmi mövqelәrdәn M2 pul
aqreqatının strukturunda müәyyәn keyfiyyәt dәyişikliklәri kimi
tәqdim olunsa da, istәnilәn halda nağd pul kütlәsinin dә artımı
mütlәq mәnada gizli pul axınlarının genişlәnmәsinә vә
inflyasiya yaradıcı amillәrin fәallaşmasına gәtirib çıxarır. Bu hal
inflyasiyaya tәsir edәn monetar vә qeyri-monetar amillәrin
tәsir paylarının dәyişmәsi trendindә dә özünü göstәrir. Belә ki,
Milli Bankın hesablamalarına görә, 2006-cı ildә inflyasiyanın
77.2 faizi monetar, 22.8 faizi isә qeyri-monetar faktorların
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tәsiri ilә formalaşıb. Müqayisә üçün, 2005-ci ildә monetar
faktorların inflyasiyada payı cәmi 36,5 faiz tәşkil etmişdir.
Monetar faktorların payının artması pula fiskal tәlәbin
әhәmiyyәtli dәrәcәdә genişlәnmәsinin göstәricisi sayıla bilәr.
Proqnozlara görә, 2007-ci ildә pula tәlәbin әn azı 50-60 faiz
hәddindә çoxalması vә tәdiyә balansının cari hesabı üzrә
profisitinin әsasәn neft sektorunun ixracının genişlәnmәsı ilә
2.3 dәfә artaraq 9 mlrd. ABŞ dollarına çatması gözlәnilir. Neft
gәlirlәrinin artımının inflyasiya ilә әlaqәsini müşahidә etmәk
üçün növbәti qrafikә müraciәt edәk.
Şәkil 3.
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Qrafikdәn göründüyü kimi, 2000-2003-cü illәrdә neft
hasilatı
әsasәn dәyişmәz qalmış, hәmin dövr әrzindә
inflyasiya sәviyyәsi 5 faiz әtrafında olmuş, lakin 2004-cü ildәn
etibarәn inflyasiya әyrisi artıma doğru meyllәnmişdir. 20052006-cı illәrdә isә neft hasilatının artımı ilә iqtisadiyyatda
inflyasiyanın
yüksәlmәsi arasında düz mütәnasiblik hökm
sürmüş vә bü mütәnasiblik dünya bazarında neftin qiymәti ilә
dә әlaqәdar olmuşdur.
Belәliklә dә, iqtisadiyyatda
milli
valyutanın
mәzәnnәzinin bahalaşması, dövlәt xәrclәrinin kәskin artımı vә
inflyasiyaının ikirәqәmli әdәdlә ifadә olunması ilk növbәdә öz
mәnfi tәsirini qeyri-neft sektorunun inkişafina göstәrmәkdәdir.
Buna görә dә Azәrbaycan iqtisadiyyatının qarşısında duran hәlli
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vacib mәsәlәlәrdәn biri dә yaxın vә orta müddәtli dövrdә bu
göstәricilәrin
artim
tempinin
optimal
sәviyyәsini
müәyyәnlәşdirmәk vә ona uyğun dövlәt siyasәtini qurmaqdan
ibarәtdir. Bu istiqamәtdә mövcud olan yeganә tәdqiqat
(ARDNF-Oksford modeli) göstәrir ki, yaxın müddәtli dövr üçün
7-8 faizlik inflyasiya sәviyyәsi, 23-25 faizlik dövlәt xәrclәrinin
artımı
vә
manatın 1 AZN/$ABŞ nәzәrәn nominal
mәzәnnәsinin
5-6 faizlik möhkәmlәnmәsi qeyri-neft
sektorunun 7-8 faizlik artımını tәmin edә bilәr.
Nәzәrә alsaq ki, son iki il әrzindә dövlәt xәrclәri 2
dәfәdәn çox artıb, manatin nominal mәzәnnәsi ABŞ dollarina
nisbәtdә orta hesabla 5-6 faiz möhkәmlәnib, bu halda hәmin
dövrdә inflyasiya sәviyyәsi ilә qeyri-neft sektorunun artım
tempi arasındaki әlaqә maraq doğurur. Bu asılılığın qrafiki
tәqdimatını verәk:
Şәkil 4.
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Qrafikdәn göründüyü kimi, ötәn iki il әrzindә
inflyasiyanın sәviyyәsi qeyri-neft sektorunun artım tempindәn
yüksәk olmuşdur. Nәzәrә alsaq ki, bu il әrzindә asılılıq tәrs
mütәnasiblik formasında daha qabarıq olacaq, onda bu
problem hökümәti daha çox düşündürmәli, Milli Bankı
sterilizasiya әmәliyyatlarını intensivlәşdirmәyә sövq etmәlidir.
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Qeyd edәk ki, streilizasiya mineral resurslarla zәngin olan
ölkәlәrdә valyuta hasilatının
monetar tәsirlәrini azaltmaq
mәqsәdilә tәtbiq edilәn aparıcı tәcrübәlәrdәndir. Streilizasiya
әmәliyyatlarının tәtbiqindә mәqsәd yalnız valyuta hasilatının
daxili bazara mәnfi tәsirini neytallaşdırmaq üçün onun girişinin
qarşısını tamamilә almaq vә bununla da xarici valyutanın
dövriyyәdәn çıxarılması nәticәsindә yaranmış likvidliyin
neytrallaşdırılması
deyildir. Bu, әsasәn
açıq bazar
әmәliyyatlarından istifadә etmәklә, ölkәnin monetar siyasәtinә
uyğun olaraq, mübadilә bazarına müdaxilәlәrin effektlәrini
neytrallaşdırmaq mәqsәdi daşımalıdır. ABŞ Xәzinәdarlıq
İdarәsinin araşdırmalarına görә, bәzi neft ölkәlәri malik
olduqları xarici valyuta ehtiyatlarının böyük hissәsini xarici
bazara investisiya şәkilindә yönәldәrәk vәsaitlәrin inflyasiya
yaradıcı tәsirlәrini azaltmağa çalışırlar. Bununla belә,
sterilizasiyaya uğursuz cәhdlәr inflyasiya yaradıcı faktorların
güclәnmәsinә tәsir edә bilәr. Amma hәtta sterilizasiyanın
uğurlu hәyata keçirildiyi halda da problemlәrin olması
mümkündür: bu zaman bazara böyük hәcmdә istiqrazların
axını baş vermәsi uçot dәrәcәsinin artmasına sәbәb ola bilәr,
bununla, xarici kapital axınları güclәnәr vә bu da inflyasiya
yaradıcı faktorları daha da aktivlәşdirәr.
Buna görә dә streilizasiya formalarının düzgün seçimi
xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Belә formalar arasında açıq bazar
әmәliyyatları, mәcburi ehtiyat normalarının tәnzimlәnmәsi vә
faiz dәrәcәlәri xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Bu formaların
seçimi vә intensivliyi daha çox dünya bazarında
neftin
qiymәtlәrinin artımı, Mәrkәz
Bankın yeritdiyi pul-kredit
siyasәtinin hәdәflәri vә dövr әrzindә valyuta daxilolmalarının
miqyasından asılıdır.
Azәrbaycan inflyasiyanı hәm dә idxal edir. Xüsusәn dә iri
ticarәt partnyorları Türkiyә, Rusiya vә İranda inflyasiyanın
tempi Azәrbaycanın bu ölkәlәrdәn idxal etdiyi mal vә
xidmәtlәrin sәviyyәsinә tәsir göstәrir. Milli Bankın mәlumatına
görә, neft sektoru istisna olmaqla 2000-ci ilin dekabrına
nәzәrәn ötәn il real effektiv mәzәnnәnin aşağı düşmәsi tempi
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ümumi ticarәt dövriyyәsi üzrә 11.2 faiz, idxal üzrә 9.1 faiz,
ixrac üzrә isә 21.6 faiz tәşkil edib. 2001-2007-ci illәrdә
Azәrbaycanda inflyasiya sәviyyәsi 53.8 faiz olduğu halda,
ticarәt partnyoru olan ölkәlәrdә qiymәtlәr orta hesabla 74.1
faiz artıb. Hәlә vaxtilә fransız merkantilisti Antuan Monkretyen
hesab edirdi ki, xaricdәn gәtirilәn mallar baha olduqca, yerli
istehsalın canlanması üçün şәrait yaranır.
İnflyasiya insan orqanizmindә qan tәzyiqini xatırladır.
Necә ki, qan tәzyiqi normalda 120/80 olur, tәzyiq bundan
aşağı vә yuxarı hәrәkәt edәndә fәsadlar yaranır, inflyasiya da
normal tempdәn uzaqlaşanda iqtisadiyyata mәnfi tәsir göstәrir,
ekonometrik olaraq sübut edilmiş normal sәviyyәdә
qәrarlaşanda isә iqtisadiyyata stimul verir. İnfyasiyanın aşağı
düşüb deflyasiyaya çevrilmәsi, onun sürәtlәnәrәk hiper hәddә
çatması qәdәr tәhlükәlidir. Normadan kәnar qan tәzyiqi vә
inflyasiyanın bir oxşar cәhәti dә onların bәdәndә vә ya
iqtisadiyyatda mövcud xәstәliklәrdәn törәnmәsidir. İstәnilәn
halda inflyasiyanın müalicәsi dәqiq diaqnozdan keçir...
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FӘSİL 2. İNFLYASİYA
DӘRӘCӘSİNİN HESABLANMASI
ÜZRӘ BEYNӘLXALQ STANDARTLAR
Beynәlxalq standartların yaranması
Beynәlxalq standartların hazırlanmasında ilk addım 1925ci ildә Әmәk Statistiklәrinin II Beynәlxalq Konfransı (İCLS)
zamanı Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının qәtnamәsinin qәbulu
olmuşdur. Daha sonra bu qәtnamә bir daha nәzәrdәn
keçirilәrәk VI (1947), X (1962), XIV (1987) vә XVII (2003)
beynәlxalq konfranslarda yenidәn tәsdiq edildi.
İQİ üzrә son tövsiyәlәr metod üzrә mәcmuәdә әks
olunub. 2003-cü ilin Qәtnamәsindә indikatorların müxtәlif
istifadәçilәrin tәlәblәrinә cavab vermәsi, müxtәlif mal vә
xidmәtlәri әhatә etmәsi, coğrafi vә ev tәsәrrüfatları әhatәliliyi,
hәmçinin qiymәtlәrdәki dәyişikliklәrin ölçülmәsi üzrә düstur әks
olunub.
Bu mәcmuә İQİ-nin hesablanması üçün milli
metodologiyaların formalaşdırılması istiqamәtindә “dayaq
nöqtәsi” sayılır. Onun әksәr hissәsi BӘT-in rәsmi İnternet
sәhifәsindә yerlәşdirilib.
Mütәrәqqi
tәcrübәlәrin
mübadilәsi
vә
mövcud
problemlәrin hәll edilmәsi üçün güclәrin sәfәrbәr edilmәsi
mәqsәdilә keçirilәn bir sıra beynәlxalq konfranslarda da İQİnin hesablanması zamanı tәtbiq edilmәsi tövsiyә olunan
qәrarlar qәbul edilmişdir.
İQİ-nin hesablanması üçün beynәlxalq standartların
mövcud olmasına baxmayaraq, hәr bir ölkәdә tәtbiq edilәn
metodologiya unikaldır vә digәr ölkәlәrdәki metodologiyalardan fәrqlәnir. Bunun әsas sәbәbi hәmin metodologiyaların milli iqtisadiyyatların xüsusiyyәtlәrinә uyğunlaşdırılmasıdır. Mәhz bu sәbәbdәn dә bir ölkәdә tәtbiq edilәn
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uğurlu metodologiya başqa bir ölkәdә reallığın tam tәhrif
olunmasına gәtirib çıxara bilәr.

Beynәlxalq standartlara görә, İQİ-nin hesablanmasında
tәtbiq edilәn ümumi yanaşmalar aşağıdakılardan ibarәtdir:
İstehlaka görә hesablanmış İQİ ev tәsәrrüfatları

tәrәfindәn istifadә olunan istehlak mәhsulları vә xidmәtlәrinin
qiymәtlәrindә baş verәn dәyişikliyi göstәrir. Bir sıra ölkәlәrdә
(Kanada, Böyük Britaniya, İslandiya, Finlandiya, İsveç) bu
konsepsiya әsasında İQİ hesablandıqda mәnzil kimi әsas
kapitala xidmәtlә bağlı dәyәrlәrin axını da hәmin indeksә daxil
edilir.
Malik olma. Bu konsepsiya әsasında hesablanmış İQİ ev
tәsәrrüfatının mәhsul vә ya xidmәtlәrin dәyәrini tam ödәyibödәmәmәyindәn
vә
istifadә
edib-etmәmәyindәn
asılı
olmayaraq, sahib olduğu bütün әmtәә vә xidmәtlәrin
qiymәtindә baş verәn dәyişikliyi göstәrir. Qeyd edәk ki,
Avstraliya vә Yeni Zelandiyada bu konsepsiyadan istifadә
edilәrәk İQİ hesablanarkәn ev tәsәrrüfatlarının sahib olduğu
mәnzilin dәyәrindә baş verәn dәyişikliklәr dә nәzәrә alınır.
Ödәnişә görә.
Bu
yanaşma
bazasında
İQİ
hesablanarkәn statistik müşahidә dövründә ev tәsәrrüfatı
tәrәfindәn ödәniş edilәrәk әldә olunan mәhsul vә xidmәtlәrin
qiymәtlәrindә baş verәn dәyişiklik nәzәrә alınır. Bu konsepsiya
İrlandiya vә Böyük Britaniyada geniş tәtbiq olunur.

İQİ-nin hesablanması
İQİ-nin hesablanmasında Laspeyres, Paşe vә Fişer
indekslәrindәn istifadә edilir.
Laspeyres indeksindәn faydalanan ölkәlәrdә әmtәә vә
xidmәtlәrdәn ibarәt olan qarışıq zәnbilin qiymәti konkret
müddәt әrzindә ölçülür. Belә ki, İQİ hesablanarkәn eyni bir
istehlak sәbәtinin cari dövrdә (ayda, kvartalda vә ildә)
qiymәtlәri hәmin istehlak sәbәtinin keçәn dövrdәki
qiymәtlәrinә bölünmәklә tapılır. Bu müddәt sözügedәn region
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ölkәlәri üzrә müxtәlifdir vә o 1 ildәn 10 ilәdәk dәyişir. Әslindә
Laspeyres indeksindәn istifadә edәn ölkәlәr bu suala cavab
axtarır: baza dövründә istehlakçıların xәrclәrindәn ibarәt olan
әmtәә vә xidmәtlәrin bugünkü qiymәti necә olmalıdır.
Paşe formulunda da qarışıq zәnbildәn istifadә edilir, lakin
onun Laspeyresdәn fәrqi ondan ibarәtdir ki, әvvәlki dövrün
qiymәtlәrinә bölgü aparılmır. Paşe indeksinin cavab axtardığı
sual isә belәdir: bugünkü orta istehlaka әsasәn әmtәә vә
xidmәtlәrin baza dövründә qiymәti necә olmalıdır?
Bir sıra ölkәlәrdә Fişer indeksindәn dә istifadә edilir vә bu
formul hәr iki indeksin müxtәlif elementlәrindәn faydalanaraq
hәndәsi model tәklif edir.
Laspeyres metodu beynәlxalq standartlarda әsas
metodologiya kimi götürülsә dә, bu düstur әsasında
hesablanan İQİ bәzi çatışmazlıqlara da malikdir. Bunlardan әn
әsaslarına aşağıdakılar aiddir:

İstehlak sәbәtinә daxil olan mәhsulların hәr
birinin ümumi zәnbildәki xüsusi çәkisi göstәricisinin
köhnә olması. Bildiyimiz kimi, cari ay üçün İQİ

hesablanarkәn hәr bir mәhsulun xüsusi çәkisi göstәricisi kimi
keçәn ayın (çox zaman isә keçәn 1, 2 vә ya 3 ilin)
rәqәmlәrindәn istifadә edilir. Bu isә o demәkdir ki, cari ay üzrә
İQİ hesablanarkәn hәmin ay әrzindә әhalinin istehlak
davranışında baş verәn hәr hansı bir dәyişiklik nәzәrә alınmır
vә demәli, cari ay üçün hesablanmış İQİ hәmin ay üzrә reallığı
dәqiq әks etdirmir.

Standart İQİ metodologiyasının әmtәәlәrin
keyfiyyәtindә baş verәn dәyişikliyi müşahidә etmәyә
imkan vermәmәsi. Bu problem müasir dövrdә daha da

aktualdır. Belә ki, ötәn әsrlә müqayisәdә indiki әsrdә
bazarlarda rәqabәt mühitinin daha da güclәnmәsi firmaları
mәhsulun keyfiyyәtindә dәyişiklik etmәyә vadar edir vә bu
proses çox sürәtlә gedir. Ona görә dә İQİ-nin standart
metodologiyasında mәhsulların keyfiyyәtindә baş verәn
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dәyişikliyin müşahidә edilә bilinmәmәsi
probleminin ölçülmәsinin aktuallığını artırır.

gizli

inflyasiya

İQİ-nin standart metodikasının mövsümi amillәrin
qiymәt üzәrindәki tәsirini nәzәrә almağa imkan
vermәmәsi. Xüsusilә İQİ qısamüddәtli dövr üçün (mәsәlәn,

bir ay) hesablanırsa, onda bu problemi hәll etmәk çәtinlәşir.
Bәzәn elә olur ki, hәr hansı bir ay üçün qiymәt müşahidәsi
apararkәn bazarda istehlak zәnbilindә olan mәhsulların
nәzәrәçarpacaq bir hissәsini müşahidә etmәk mümkün olmur.
Yәni mövsümi xarakter daşıyan istehlak mәhsullarının bәzi
hallarda bazarlarda az vә ya çox müşahidә edilmәsi, bәzәn isә
heç müşahidә edilmәmәsi hәmin dövrlәr üçün hesablanan İQİnin adekvatlığını azaldır.

Standart İQİ metodologiyasının xidmәtlәrin
qiymәt dәyişmәsini adekvat әks etdirmәmәsi. Baxmaya-

raq ki, müasir dövrdә insanlar öz istehlak xәrclәrinin böyük bir
hissәsini müxtәlif növ xidmәtlәrin әldә edilmәsinә yönәldirlәr,
bir sıra inkişaf etmiş ölkәlәrin statistika orqanları xidmәtlәrin
qiymәtlәri üzәrindә dolğun vә dәqiq müşahidә hәyata keçirә
bilmirlәr ki, bu da sonda hesablanan İQİ-nin adekvat
olmamasına gәtirib çıxarır.

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, dünyanın әksәr
ölkәlәrindә, o sıradan da Azәrbaycanda İQİ Laspeyres düsturu
әsasında hesablanır.

25

FӘSİL 3. AZӘRBAYCANDA
ALTERNATİV İNFLYASİYA
DӘRӘCӘSİNİN HESABLANMASINDA
BEYNӘLXALQ TӘCRÜBӘDӘN
İSTİFADӘ İMKANLARI
BÖLMӘ 1. İNKİŞAF ETMİŞ ÖLKӘLӘRİN
TӘCRÜBӘSİ
İnkişaf etmiş ölkәlәrin demәk olar ki, hamısında
İstehlak
Qiymәtlәri
İndeksi
hesablanarkәn
ortaq
konsepsiyadan istifadә edilir.
Bu konsepsiya İQİ-nin
hesablanması üçün Laspeyres indeksindәn istifadә edilmәsi
ilә bağlıdır. Lakin bu ölkәlәrin bir çoxunda hesablanan vә
ictimaiyyәtә elan edilәn İQİ coğrafi әrazisinә vә әhatә etdiyi
ev tәsәrrüfatlarının xarakteristikalarına görә fәrqlәnir.
İnkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsi göstәrir ki, İQİ
hesablanarkәn әsas kimi götürülәn istehlak zәnbili haqlı olaraq
ev tәsәrrüfatlarının bütün növ xәrclәrini әhatә etmir. Daha
doğrusu, investisiya (mәnzil alışı, qiymәtli kağız alışı), qәnaәt
vә ya transfert kimi xәrclәr, hәmçinin dә dövlәt tәrәfindәn
maliyyәlәşdirilәn ictimai xidmәtlәr (ictimai mәktәblәr, polis
xidmәti vә s.) ev tәsәrrüfatlarının istehlak xәrclәrinin tәrkibinә
daxil edilmir vә ona görә dә İQİ hesablanarkәn nәzәrә alınmır.
Lakin bir çox inkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsi onu da göstәrir
ki, ev tәsәrrüfatlarının avtomobil, mebel vә s. bu kimi
uzunmüddәtli istifadә mәhsullarına çәkdiklәri xәrclәr onların
istehlak xәrclәri hesab edilir vә İQİ hesablanarkәn nәzәrә
alınır.
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İQİ hesablanma dövrülüyü

İnkişaf etmiş ölkәlәrin bir çoxunda İQİ aylıq hesablanır
vә ictimaiyyәtә hәr ayın yekunu әvvәlki aylarla müqayisәdә
elan edilir. Avstraliya, İrlandiya vә Yeni Zelandiyada İQİ
indeksi әsasәn rüblük hesablanır. Lakin bir çox inkişaf etmiş
ölkәlәrdә mәhz әrzaq mәhsullarının qiymәt indeksi daha
intensiv (hәftәlik) hesablanır.

Coğrafi miqyas vә әhalinin tәrkibi

Inkişaf etmiş dövlәtlәrin 16-da İQİ bütün ölkәni, 15-dә
isә bütün növ ev tәsәrrüfatlarını әhatә edir.
Belә ki, Amerika Birlәşmiş Ştatlarında (ABŞ) İQİ şәhәr
yerlәri üçün hesablanır vә CPI-U (İstehlak Qiymәtlәri İndeksi Şәhәr) adlandırılır. Bunun әsas sәbәblәrindәn biri şәhәr
әhalisinin ümumi ABŞ әhalisinin 90%-ә yaxın bir hissәsini tәşkil
etmәsi ilә bağlıdır. ABŞ-da bu mәqsәdlә şәhәrlәr seçilәrkәn
әhalisi 25 000 nәfәrdәn çox olan әrazilәr götürülür. Hәmin
şәhәr
әrazilәrindә
sorğu
obyekti
bütünlükdә
ev
tәsәrrüfatlarından ibarәtdir. Lakin әrazidә yaşayan hәrbçilәr,
fermerlәr (vә ya kәnd әhalisi) vә institutsional әhali (mәsәlәn,
qocalar vә körpәlәr evlәrindә, internatlarda, cәzaçәkmә
müәssisәlәrindә vә s. bu kimi qapalı institutlarda yaşayanlar)
bu sorğulara cәlb edilmir. Sorğuya cәlb edilәn insanların gәlir
sәviyyәsindәn asılı olmayaraq, onlar sual-cavab edilir. ABŞ-da
hesablanılan ikinci İQİ muzdlu işçilәr üçün nәzәrdә tutulan İQİdir vә CPI-W (İstehlak Qiymәtlәri İndeksi - İşçi) adlandırılır.
Bu indeksi ölkә üçün ümumi hesablanan CPI- W göstәricisinin
tәrkib hissәsi dә hesab etmәk olar. Belә ki, CPI-W-yә şәhәr
ev tәsәrrüfatları daxil edilәrkәn, hәmin ev tәsәrrüfatlarının
gәlirlәrinin yarıdan çoxunun muzdlu işdәn vә ya әmәk
haqqından formalaşması әsas götürülür.
Avstraliyada da hesablanılan İQİ әsasәn şәhәr әhalisini
әhatә edir vә bir sıra ölkәlәrdәn fәrqli olaraq, burada
tәqaüdçülәri, özünümәşğulları vә işsiz әhali qruplarını
sorğulara cәlb etmirlәr. Daha doğrusu, Avstraliyada İQİ 8
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paytaxt şәhәrdә yaşayan fәrdi ev tәsәrrüfatlarını әhatә edir ki,
bu da ümumi ev tәsәrrüfatlarının tәqribәn 65 faizini tәşkil edir.
Böyük Britaniyada uzun müddәt inflyasiya göstәricisi kimi
PQİ (Pәrakәndә Qiymәt İndeksi) istifadә olunmuşdur. Onlar
bu indeksi XX әsrin әvvәllәrindәn etibarәn hesablamağa
başlamışlar. Daha sonralar PQİ-dәn mәnzilә görә kirayә
ödәnişi mәblәğindә dәyişmә kәnar edilmiş vә inflyasiyanın
daha mәqsәdli çәrçivәdә hesablanmasına başlanmışdır. Böyük
Britaniyada bütün әsas gәlir mәnbәyi pensiya olanlardan,
hәmçinin әn varlı ev tәsәrrüfatlarından başqa (ölkә ev
tәsәrrüfatlarının әn varlı 4%-i) bütün ev tәsәrrüfatları sorğuya
cәlb edilir.
Fransada İQİ bütün ev tәsәrrüfatlarını әhatә edir. Lakin
istehlak mәhsullarının qiymәtlәri barәdә müşahidәlәr ABŞ-da
olduğu kimi, ancaq şәhәr әrazilәrindә aparılır. İQİ ümumi
әhalisi 2000-dәn çox olan 106 yaşayış obyektini (regionunu)
әhatә edir.
Kanadada İQİ 100-ә yaxın şәhәr әrazisini (әhalisi 30 000dәn çox olan) әhatә edir. Bu şәhәr әrazilәrinә daxil olan ev
tәsәrrüfatları ölçüsündәn vә gәlir sәviyyәsindәn asılı olmayaraq
sorğulara cәlb edilirlәr. Әhalinin әlilliyә vә tibbi sığortaya görә
çәkdiyi xәrclәr onların istehlak xәrclәrinә daxil edilmir vә bu
sәbәbdәn dә İQİ hesablanarkәn nәzәrә alınmır.
Yaponiyada İQİ hesablanarkәn fermer, balıqçı vә bir
şәxsdәn ibarәt ev tәsәrrüfatlarından başqa bütün ev
tәsәrrüfatları sorğuya cәlb edilir. Yaponiya 1 nәfәrdәn ibarәt
ev tәsәrrüfatları sorğuya cәlb edilmәyәn yeganә inkişaf etmiş
ölkәdir. Burada hәr ay istehlak mәhsullarının zәnbildәki xüsusi
çәkisi göstәricisini әldә etmәk mәqsәdilә tәqribәn 8000 ev
tәsәrrüfatı arasında “Ailәlәrin gәlir vә xәrclәri barәdә sorğu”
aparılır vә bu sorğunun nәticәsi olaraq, ev tәsәrrüfatlarının
ayrı-ayrı istehlak mәhsulları vә xidmәtlәri üzrә ortalama
xәrclәri hesablanılır.
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Yeni Zelandiyada İQİ bütün rezident ev tәsәrrüfatlarını
(başçısı әn azı son 12 ayı ölkәdә yaşamış ev tәsәrrüfatları)
әhatә edir. Әmtәә vә xidmәtlәrin xüsusi çәkilәri tәqribәn 4 500
ev tәsәrrüfatı arasında keçirilmiş sorğunun әsasında
hesablanılır. Аylıq İQİ hesablanarkәn illik xüsusi çәki
göstәricilәri sabit götürülür.

İstehlak malları vә ödәnişli xidmәtlәr dәstinin
düzülmәsi prinsiplәri vә “Xüsusi çәkilәr“
Inkişaf etmiş ölkәlәrdә İQİ-nin hesablanmasında
istifadә edilәn istehlak әmtәә vә xidmәtlәrinin xüsusi çәkisi
ev tәsәrrüfatları arasında keçirilәn sorğu mәlumatları
әsasında müәyyәn edilir. Bu sorğuların ölçüsü ölkәlәr üzrә
fәrqlәnir vә 790-dan (İslandiya) 21000-ә qәdәr (İspaniya)
sayda ev tәsәrrüfatı arasında müşahidә edilir.
ABŞ-da istehlak zәnbilinin tәrkibi tәqribәn 200 adda
mәhsul qrupundan (bir mәhsul qrupunda 8 mәhsul maddәsi
cәmlәşdirilir) ibarәtdir vә tәqribәn 10000 ailә arasında
aparılan sorğunun nәticәsindә hәmin mәhsul qruplarının
istehlak zәnbilindәki xüsusi çәkisi müәyyәn edilir. Bundan
әlavә, ABŞ-da İQİ hesablanarkәn aksiz vә satış vergisi dә
istehlak xәrci maddәsi kimi araşdırılır, lakin әhalinin ödәdiyi
gәlir vergisi, sosial müdafiәyә ayırmalar onun istehlak
xәrclәrinә daxil edilmir vә İQİ hesablanarkәn nәzәrә alınmır.
Bir çox inkişaf etmiş ölkәlәrdә olduğu kimi, ABŞ-da da ev
tәsәrrüfatlarının sәhm, istiqraz, daşınmaz әmlak vә hәyat
sığortası kimi investisiya xәrclәri İQİ hesablanan zәnbilә daxil
edilmir.
Avstraliyada istehlak mәhsulları vә xidmәtlәrinin ev
tәsәrrüfatlarının istehlak xәrclәrindәki xüsusi çәkisi hәr dörd
vә ya beş ildәn bir yenilәşdirilir. Avstraliyada ayrı-ayrı
istehlak mәhsul vә xidmәtlәrinin qiymәtlәrinin müşahidә
dövrülüyü dә ciddi fәrqlәnir. Mәsәlәn, tәzә meyvә vә
tәrәvәzlәrin qiymәti hәr hәftә, tәzә balığın qiymәti iki
hәftәdә bir dәfә, çörәk, әt, benzin, içkilәr, tütün vә s. kimi
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mәhsulların qiymәtlәri ayda bir dәfә, geyim mәhsulları,
mәnzil üçün icarә haqqı, sәyahәt xidmәtlәrinin qiymәti rübdә
bir dәfә, hava kondisioneri kimi spesifik mәhsulların
qiymәtlәri isә ildә bir dәfә müşahidә edilir. Ümumiyyәtlә,
Avstraliyanın istehlak sәbәti 11 әsas әmtәә vә xidmәtlәr
qrupunda cәmlәşib vә bu qruplaşma Avropa Birliyinin
harmonizә etdiyi İQİ-nin qruplaşdırmasına çox yaxındır.
Avstraliyada da ev tәsәrrüfatlarının biznes mәqsәdilә
çәkdiklәri xәrclәr onların istehlak xәrclәrinә daxil edilmir vә
İQİ hesablanarkәn dә nәzәrә alınmır. Lakin ev
tәsәrrüfatlarının ikinci әldәn aldıqları istehlak mәhsullarının
qiymәtlәri İQİ hesablanarkәn nәzәrә alınır.
Böyük Britaniyada mәhsulların xüsusi çәkisi hәr ilin
әvvәli yenilәşdirilir vә cari il üçün bütün hesablamalar bu yeni
çәkilәr әsasında aparılır. Bu ölkәdә dә investisiya, qәnaәt,
nağd pul ianәlәri kimi xәrc maddәlәri ev tәsәrrüfatlarının
istehlak xәrclәrinin tәrkibindә oturmadığı halda, onların
ödәdiyi әlavә dәyәr vergisi, aksiz vergisi istehlaklarının tәrkib
hissәsi hesab edilir vә İQİ hesablanarkәn nәzәrә alınır. Qeyd
edәk ki, 2000-ci ildәn etibarәn istehlak sәbәtinә sığorta
haqları, universitetlәrdә tәhsil haqları vә s. bu kimi xidmәt
haqları, 2002-ci ildәn isә valyuta mübadilәsi zamanı tutulan
haqlar da daxil edilmәyә başlanmış vә bu xidmәt haqlarında
baş verәn qiymәt dәyişikliklәri hesablanan İQİ-dә öz әksini
tapır. Hәmçinin qeyd edilәn ildәn etibarәn fәrdi ev
tәsәrrüfatları ilә bәrabәr, xaricdәn gәlәnlәr vә rezidentlәr dә
sorğu obyektlәrinә çevrilib. Böyük Britaniyada qiymәtlәrin

statistik müşahidәsi aparılarkәn regionlar iki әsas meyar
әsasında seçilir.
1. Regionların yerli istehlakının ölkәnin ümummilli
istehlakındakı xüsusi payı.
2. Regionlarda fәaliyyәt göstәrәn pәrakәndә ticarәt
obyektlәrindә çalışanların ölkәnin pәrakәndә ticarәt
obyektlәrindә çalışan bütün işçi qüvvәsindә xüsusi
çәkisi.
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Fransada istehlak zәnbili bir çox Avropa ölkәlәrindә
olduğu kimi, 161 adda mәhsul vә xidmәtlәri әhatә edir.
Fransada İQİ hesablanarkәn әhalinin ödәdiyi birbaşa
vergilәr, sosial müdafiә ayırmaları, faiz ödәnişlәri, şәxsi
tәsәrrüfat mәhsullarının istehlakı, mәnzil alqısı vә ikinci әldәn
satışlar nәzәrә alınmır.
Kanadada istehlak sәbәtinin tәrkibinә daxil olan mәhsul
vә xidmәtlәrin xüsusi çәkisini hesablamaq mәqsәdilә ev
tәsәrrüfatları arasında sorğu nisbәtәn gec, hәr dörd ildәn bir
keçirilir.
Yaponiyada, digәr inkişaf etmiş ölkәlәrdә olduğu kimi,
ev tәsәrrüfatlarının istehlakında ayrı-ayrı mәhsul vә
xidmәtlәrin xüsusi çәkilәri hesablanarkәn bәzi növ xәrc
maddәlәri nәzәrә alınmır. Bu xәrc maddәlәrinә: qeyriistehlak xәrclәri (gәlir vergisi vә sosial müdafiә ayırmaları
kimi xәrclәr), qәnaәt tipli, yardım vә xeyriyyә mәqsәdli
xәrclәr vә s. daxildir.
Yeni Zelandiyada istehlak sәbәtinә daxil olan mәhsul vә
xidmәtlәr 9 әsas qrupda cәmlәşdirilir. Lakin hazırda Yeni
Zelandiya hökumәti çalışır ki, bu tәsnifat BMT-nin qәbul
etdiyi standartlara uyğun olaraq 12 mәhsul vә xidmәtlәr
qrupundan ibarәt olsun (bu standart Avropa Birliyi
ölkәlәrindә geniş istifadә olunur). Burada әsas mәqsәdlәrdәn
biri dә ölkәdә dünya sәviyyәsindә müqayisә edilә bilәn bir
indeks әldә etmәkdir. Yeni Zelandiyada şәxsi hәyәtyanı
tәsәrrüfatda istehsal olunan mәhsullar, natural formada әldә
edilәn gәlirlәr, qәnaәt xarakterli xәrclәr vә s. әhalinin istehlak
xәrclәrinә daxil edilmir vә ona görә dә İQİ hesablanarkәn
nәzәrә alınmır. Lakin ikinci әldәn satışa çıxarılan mәhsulların
qiymәti bu ölkәdә, inkişaf etmiş әksәr ölkәlәrdәn fәrqli
olaraq, İQİ hesablanarkәn nәzәrә alınır.
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Qiymәtlәrin qeydiyyatı

İnkişaf etmiş ölkәlәrin 10-da yeni әrzaq mәhsullarının
qiymәti ayda azı iki dәfә müşahidә edilir. Balıq mәhsullarının
qiymәtlәri dә inkişaf etmiş ölkәlәrdә daha intensiv müşahidә
edilәn qiymәtlәrdәndir.
ABŞ-da İQİ-ni hesablamaq mәqsәdilә 90-a yaxın şәhәr
әrazisindә yerlәşәn 30 000-ә qәdәr pәrakәndә ticarәt vә
xidmәt obyektlәrindә qiymәtlәrin müşahidәsi aparılır.
Mәnzillәrin kirayә haqqı ilә bağlı mәlumatlar 50 000-ә yaxın
kirayәşin vә 20 000-dәn çox mәnzil sahibi (kirayә verәn)
arasında aparılan sorğu nәticәsindә әldә edilir. ABŞ-da әrzaq,
enerji vә kirayә haqlarının qiymәti hәr ay üçün bütün şәhәr
әrazilәrindә müşahidә edilir vә ictimaiyyәtә açıqlanır. Lakin
digәr mәhsul vә xidmәtlәrin bir çoxunun aylıq qiymәt
müşahidәsi yalnız ABŞ-ın 5 әn böyük şәhәr әrazisi üçün tәşkil
edilir. Bu mәhsul vә xidmәtlәrin digәr şәhәr әrazilәri üçün
qiymәt müşahidәsi isә ayda bir dәfә aparılır. ABŞ-da qiymәt
müşahidәlәrinin bir çoxu sorğuçuların fәrdi görüşlәri әsasında
tәşkil edilir, bәzәn isә qiymәtlәr haqqında mәlumatlar telefon
vә ya İnternet vasitәsilә dә toplanır.
Böyük Britaniyada qiymәt müşahidәsi hәr ayın ortaları
(әsasәn hәr ayın üçüncü vә ya dördüncü çәrşәnbә axşamları)
tәqribәn 150 regionda aparılır. Böyük Britaniyada azad bazar
obyekti olmayan әmtәә vә xidmәtlәr (bunlara dövlәt tәrәfindәn
tәmin edilәn ictimai әmtәә vә xidmәtlәr daxildir) üzәrindә
qiymәt müşahidәsi rübdә vә ya ildә bir dәfә aparılır.
Ümumilikdә, Böyük Britaniyada hәr dәfә tәqribәn 650 adda
әmtәә vә xidmәtlәr üzrә qiymәt müşahidәsi hәyata keçirilir.
Kanadada 600-ә yaxın әmtәә vә xidmәtlәrin
әksәriyyәtinin qiymәtlәri ilә bağlı müşahidәlәr hәr ayın ilk
hәftәsi üçün aparılır. Lakin bәzi mәhsul vә xidmәtlәrin
qiymәtlәri ilә bağlı müşahidәlәr rüblük (bәrbәrxana xidmәtlәri,
kimyәvi tәmizlәmә), yarım illik (avtomobil sığortası, avtobus vә
qatarlarda gediş haqqı) vә illik (universitetlәrdә tәhsil haqqı,
әmlak vergisi vә s.) intervalla aparılır. Bәzi mövsümi mәhsullar
üçün isә (mәsәlәn, bazarda qış paltosunu ilin müәyyәn
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aylarında müşahidә etmәk mümkündür) qiymәt müşahidәsi
gәrәk olduğu vә ona tәlәbat yarandığı hallarda aparılır.
Ümumiyyәtlә, Kanadada istehlak mәhsullarının tәqribәn 90
faizinin qiymәti sorğuçular tәrәfindәn pәrakәndә ticarәt
obyektlәrinә baş çәkmәklә öyrәnilir. Lakin qәzet, kabel
televiziya xidmәtlәri, bәrbәrxana xidmәtlәri, restoran
yemәklәrinin qiymәtlәri әsasәn sorğuçular tәrәfindәn telefon
vasitәsilә öyrәnilir. Kanadada müxtәlif regional şәraitlәr
ucbatından qiymәtinә görә fәrqlәnә bilәn әmtәә vә xidmәtlәrin
qiymәt müşahidәsi aparılır. Mәsәlәn, belә әmtәә vә xidmәtlәrә
su, yerli nәqliyyat vasitәlәrindә gediş haqları, icarә haqqı vә s.
aid ola bilәr.
Yaponiyada qiymәt sorğuları hәr ayın son hәftәsinin
çәrşәnbә günü, cümә axşamı vә cümә günlәri keçirilir. Әrzaq
mәhsullarının qiymәtlәri üzәrindә müşahidә ayda 3 dәfә
keçirilir.
Yeni Zelandiyada İQİ ilә bәrabәr rәsmi olaraq Әrzaq
Qiymәtlәri İndeksi dә hesablanır vә geniş ictimai kütlәyә elan
edilir. Yeni Zelandiyada 15 şәhәr regionunda 315 adda mәhsul
vә xidmәtlәrin әksәriyyәti üzrә qiymәt müşahidәsi hәr ayın 15ci günü aparılır. Lakin bu mәhsulların tәrkibinә mövsümlә
әlaqәli yeni meyvә-tәrәvәzlәr daxil deyil. Belә ki, bu
mәhsulların qiymәt müşahidәsi hәr cümә günü aparılır.

İndekslәrin növlәri vә onların hesablanması

İsveç istisna olmaqla, bütün inkişaf etmiş ölkәlәrdә İQİnin hesablanmasının Laspeyres metodundan istifadә edilir.
Lakin bütün ölkәlәrdә İQİ-nin hesablanmasında birinci addım
hәmin indeksin regionlar üçün hesablanması vә daha sonra
ümumәn ölkә üçün ümumilәşdirilmәsindәn ibarәtdir.
İsveçdә Laspeyres metodu әvәzinә “uzun dönәmli vә
qısa dönәmli meyl” metodundan istifadә edilir. Qısa dönәmli
meyl metodu zamanı Isveçdә hәr ayın qiymәt indeksi keçәn
ilin xüsusi çәkilәri vә dekabr ayının qiymәtlәri nәzәrә alınmaqla
hesablanır. Uzun müddәtli meyl metodunun tәtbiqi zamanı isә
yalnız dekabr ayının qiymәt indeksi hesablanır vә bu zaman
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sonuncu ilin dekabr ayının xüsusi çәki göstәricilәrindәn istifadә
edilir.
Fransa, Norveç vә Böyük Britaniyada İQİ-ni hesablamaq
mәqsәdilә illik yenilәşәn xüsusi çәkilәrdәn istifadә edilmәklә
zәncirvarı indeksdәn istifadә edilir ki, bu da Laspeyres
metodunun modifikasiya olunmuş formasıdır.
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BÖLMӘ 2. MӘRKӘZİ VӘ ŞӘRQİ AVROPA
ÖLKӘLӘRİNİN TӘCRÜBӘSİ
Әksәr inkişaf etmiş ölkәlәrdә olduğu kimi, Mәrkәzi vә
Şәrqi Avropa dövlәtlәrindә dә İQİ-nin hesablanmasında
Laspeyres vә Paşe indekslәrindәn istifadә edilir.
Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrinin әksәriyyәtinin Avropa
Birliyinә üzv olması inflyasiyanın hesablanmasında birliyin
qәbul etdiyi standartlardan istifadә edilmәsinә gәtirib
çıxarmışdır. Qeyd edәk ki, 1998-ci ilin may ayında Avropa
Birliyi İQİ-nin hesablanması vә tәtbiq edilmәsi ilә bağlı qәrar
qәbul etdi vә buna ilkin olaraq qurumun 11 ölkәsi qoşuldu.
1999-cu il yanvarın 1-dәn hәmin indeksin hesablanmasına
başlandı. İstehlak qiymәtlәrinin Avropa İndeksindәn daha çox
Avropa Mәrkәzi Bankının tәnzimlәdiyi avrozonada istifadә
edilir.
Bir çox Mәrkәzi Avropa ölkәlәrinin avrozonaya daxil
olmaq perspektivi olduğundan bu ölkәlәrdә hәmin indeksin
hesablanması zamanı pillәli keçid tәtbiq edilmәyә başlanıb.
İQİ-nin hesablanmasında әhalinin seçimindә әn çox
diqqәt cәlb edәn mәqamlardan biri bәzi insanların bu siyahıya
daxil edilmәsi, bәzilәrinsә xaric edilmәsidir. Belә fәqlәnmәni
xüsusәn rezidentlәrin xaricә gedәrkәn yaranan xәrclәri vә
xaricilәr hәmin ölkәyә gәlәn zaman baş verәn xәrclәr
şәrtlәndirir, eyni zamanda İQİ hesablanarkәn biznes vә şәxsi
xәrclәr arasında da fәrqlәr qoyulur.
Region ölkәlәrinin istifadә etdiyi metodologiyanın eyniliyi
diqqәti cәlb edir. Bәzi ölkәlәr, mәsәlәn, Rumıniya bilavasitә
Qәrbdә tәtbiq edilәn metodologiyadan yararlanır. Polşada
hökumәtlә “beyin mәrkәzlәri” hesab edilәn tәdqiqat qurumları
arasındakı әmәkdaşlıq diqqәti cәlb edir. Bolqarıstan isә tәtbiq
etdiyi metodologiyanın ildәn-ilә tәkmillәşdirilmәsi üzәrindә
işlәyir.
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İQİ-nin hesablanması metodologiyasının tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә Bolqarıstan Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa
ölkәlәrindә son illәr әn çox uğur әldә edәn ölkәlәrdәn hesab
olunur. Bu baxımdan, bu ölkәdә tәtbiq edilәn sistemin
tәdqiqatı xüsusi maraq doğurur.
Bolqarıstanda istehlak qiymәtlәri indeksi üç әsas sahәdә
istifadә edilir:
- makroiqtisadi indikator - Bolqarıstanda rәsmi inflyasiya
göstәricisi kimi;
- deflyator kimi;
- dövlәtin ödәdiyi maaşların, pensiyaların vә ayrı
gәlirlәrin mümkün qәdәr indekslәşdirilmәsi üçün alәt olaraq.
Bu ölkәdә İstehlak Qiymәtlәri İndeksinin strukturu Milli
Statistika İnstitutu tәrәfindәn hazırlanıb, Nizamlaşdırma
Komissiyası tәrәfindәn inkişaf etdirilib.

Burada struktur 5 sәviyyәlidir, iyerarxiya ilә qurulub:

1.
2.
3.
4.
5.

Bölmә
Qrup
Sinif
Әmtәә malı qrupu
Elementar ümumi göstәricilәr

Bolqarıstanda
hesablanır:

İQİ

aşağıdakı

informasiyaya

әsasәn

Әsas Qiymәtlәr - istehlak sәbәtinә daxil olan hәr bir

әmtәә vә xidmәtin әvvәlki ildәki illik orta qiymәtlәri;
Әsas çәkilәr – ev tәsәrrüfatlarının әvvәlki ildәki
monetar xәrclәrinә әsasәn aparılan hesablama.

Ev tәsәrrüfatlarında sorğuların tәşkili
Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrindә uzun illәrdir ki,
inflyasiya
sәviyyәsini
müәyyәnlәşdirmәk
üçün
ev
tәsәrrüfatlarında sorğular tәşkil edilmәsinә baxmayaraq, köhnә
qitәnin dövlәtlәri üçün ümumi standartlar yoxdur. Belә ki,
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müәyyәn ümumi prinsiplәr olsa da, hәr bir ölkә sorğuları
özünün spesifik xüsusiyyәtlәrini nәzәrә alaraq tәşkil edir.
Sorğunun keçirilmә dövriliyi, daha dәqiqi, onların neçә ildәn bir
tәşkil edilmәsi Avropa ölkәlәrindә bir-birindәn fәrqlәnir. Bu
ölkәlәrdә әn çox tәtbiq edilәn qayda sorğuların hәr il tәşkil
edilmәsidir. Bu dövriliyi Polşa vә Slovakiya gözlәsә dә,
Macarıstan “sükutu” 2 ildәn bir pozmağa qәrar verib.
Sorğuların keçirilmәsi qaydasında daha çox tәtbiq edilәn
prinsip coğrafi әhatәlilikdir. Bu prinsip, demәk olar ki, regionun
bütün ölkәlәrindә gözlәnilir. Bununla belә, hәmin ölkәlәrdә
başqa göstәricilәrdәn dә istifadә edilir. Mәsәlәn, Polşada ev
tәsәrrüfatının aylıq xalis gәliri әsas götürülür. Sorğunun
nәticәlәri әsasәn 1 il әrzindә yekunlaşdırılır vә nәşr edilir.
Rumıniyada tәtbiq edilәn sistem, demәk olar, ABŞ-dan
“köçürmәdir”. Stratifikasiya 2 әsas prinsipә söykәnir. Birincisi,
coğrafi vә sosial-demoqrafik göstәricilәr ilkin mәrhәlәdә әsas
kimi götürülür. Daha sonra isә ev tәsәrrüfatlarının malik
olduqları әmlakın hәcmi vә dәyәri nәzәrә alınır.
Sorğunu keçirmәk üçün tәşkilatçılar 3 dәfә ev
tәsәrrüfatlarının yerlәşdiyi әraziyә sәfәr edir. Suallar aşağıdakı
ardıcıllıqla tәqdim edilir;
1. ev tәsәrrüfatının strukturu vә xәrclәri,
2. mәzuniyyәtlәr, daxili xidmәtlәr vә s,
3. ev tәsәrrüfatlarının maliyyә vәziyyәti, malik olduqları
resurslar, әmәk haqlarının sәviyyәsi vә qәnaәtlәr.
Nәticәlәr sorğu başa çatandan sonrakı 12 ay әrzindә çap
edilir.

Coğrafi miqyas vә әhalinin sayı

Mәrkәzi vә Şәrqi Avropa ölkәlәrindә coğrafi miqyas vә
әhalinin sayı bir-birindәn kәskin fәrqlәnir. Bolqarıstanda
qiymәtlәrin müşahidәsi 27 rayon mәrkәzindә aparılır. Әhalinin
45 faizi hәmin әrazilәrdә mәskunlaşıb vә әmtәә dövriyyәsinin
65 faizi onların payına düşür. Macarıstanda qiymәtlәrin
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müşahidәsi ölkәnin 309 rayonunda hәyata keçirilir. Hәr ay
500 000 qiymәt toplanır. Qiymәtlәrin müşahidәsi hәr ayın
birinci vә 26-cı günlәri arasında aparılır. Әrzaq, spirtli içkilәrin
vә tütün mәhsullarının qiymәti isә ayda 3 dәfә olmaqla 28 000
mağazada müşahidә edilir. Çexiyada qiymәtlәrin müşahidәsi
hәr ay hәyata keçirilir vә bu, tәqvim ayının 1-ci vә 20-ci
günlәrini әhatә edir. Qiymәt müşahidәsi 41 rayonda vә paytaxt
şәhәri olan Praqada hәyata keçirilir.

İstehlak sәbәtinin tәrkibi

Bolqarıstanda istehlak sәbәti 514 növ әmtәә
xidmәtlәrdәn ibarәtdir vә bu da 4 әsas qrupa bölünür:
• Әrzaq - 150;
• Qeyri-әrzaq - 222;
• Xidmәt- 103;
• Tәchizat-39.

vә

Bu әmtәә vә xidmәtlәr beynәlxalq tәsnifata uyğun olaraq
12 әsas bölmәyә ayrılır:
• Әrzaq vә alkoqolsuz içkilәr;
• Alkoqollu içkilәr vә tütün;
• Paltarlar vә ayaqqabılar;
• Mәnzillә tәchiz etmә, su, elektrik enerjisi, qaz vә digәr
yanacaq;
• Avadanlıq, ailә tәchizatı vә ev üçün texniki xidmәt;
• Sağlamlıq;
• Nәqliyyat;
• Әlaqәlәr;
• İstirahәt vә mәdәniyyәt;
• Tәhsil;
• Mehmanxanalar, kafe vә restoranlar;
• Müxtәlif mal vә xidmәtlәr.
Polşada 1991-1996-cı illәr arasında 836 adda seçilmiş
әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin müşahidәsi aparılıb. 1997ci ildә isә indeksin strukturu dәyişdirilib vә hәmin ildәn
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başlayaraq 708 adda әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәtlәrinin
müşahidәsi aparılır.
Çexiyada 775 adda mәhsulun qiymәtlәri 149 mәntәqәdә
10 000 mağazada hәyata keçirilir.
Slovakiyada isә istehlak sәbәtinә 708 әmtәә vә xidmәtlәr
daxildir. 1991-1996-cı illәrdә isә istehlak sәbәtinә daxil olan
әmtәә vә xidmәtlәrin sayı daha çox olub (836). Son illәr
Slovakiyada istehlak sәbәtinin tәrkibinin say etibarilә
azaldılması müşahidә edilir.
Macarıstanda isә istehlak sәbәtinin tәrkibinә daxil olan
әmtәә vә xidmәtlәrin sayı daha çoxdur. Bu ölkәdә 1100 әmtәә
vә xidmәtin müşahidәsi aparılır.

Müşahidә mәntәqәlәri

Bolqarıstanda müşahidә mәntәqәlәrinin sayı vә strukturu
seçilәn zaman optimal sayda qiymәtlәrin toplanması vә onların
istehlak sәbәtinә daxil olan istәnilәn әmtәә vә xidmәtlәr qrupu
üçün milli qiymәtlәri әks etdirmәsi әsas götürülür. Bu zaman
aşağıdakı mәqamlara xüsusi diqqәt yetirilir:
• Çoxlu sayda pәrakәndә satış mәntәqәlәrinin әhatә
olunması;
• İstehlak sәbәtindәki “elementar aqreqatlar”ın tәmsil
olunması vә müxtәlif әmtәәlәrin tәchizatı.
Pәrakәndә satış mәntәqәlәrinә supermarketlәr, xüsusi vә
ixtisaslaşmış dükanlar, kooperativ bazarlar da daxil olmaqla
bütün növ mağazalar daxil edilir. Seçim qiymәt müşahidәsi
aparanlar tәrәfindәn hәyata keçirilir vә regional statistika
idarәlәrinin direktorları tәrәfindәn tәsdiq edilir. 2003-cü ilә olan
mәlumata görә, Bolqarıstanda 4 589 müşahidә mәntәqәsi
qeydә alınmışdır.
Polşada qiymәtlәrin müşahidәsi 8500 pәrakәndә satış
mәntәqәsindә aparılır. Qiymәtlәrin müşahidәsi ilә bağlı
aparılan sorğu bütün ölkә әrazisini әhatә edir. Bu zaman
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istehlak әmtәә vә xidmәtlәri sәbәtindәki qiymәt dәyişikliklәri
konkret vaxt әrzindә müşahidә edilir.
Çexiya Respublikasında 10 000 mәntәqә üzrә qiymәtlәrin
müşahidәsi aparılır. Siyahıya yeni әmtәәlәrin әlavә edilmәsi
ildә bir dәfә baş verә bilәr. Mövsümi amillәr ilә bağlı olaraq
sövdәlәşmә qiymәtlәrindәn istifadә edilir.
Slovakıyada qiymәtlәrin müşahidәsi 8350 mәntәqә üzrә
aparılır. Bu zaman mәntәqәlәrә satış, xidmәt obyektlәri,
restoranlar aid edilir.

Qiymәtlәrin hәdәf sayı
Bolqarıstanda hәr ay 31 153 adda әmtәә vә xidmәtlәr
müşahidә edilir vә onlar 4 әsas qrupda ümumillәşdirilir:
• Әrzaq- 13 646;
• Qeyri-әrzaq - 12 256;
• Xidmәt- 3 034;
• Tәdarük mәntәqәlәri- 2 217.
Polşada tәxminәn 90 000 qiymәt müşahidә edilir. Bu
zaman qiymәtlәrin müşahidәsi istehlak sәbәtinin tәrkibinә
uyğun olaraq aparılır.
Çexiya Respublikasında 70 000 qiymәt müşahidә edilir.
Qiymәt müşahidәsi tәxminәn 10 000 ticarәt obyektindә
aparılır.
Slovakiyada 90 000 qiymәt müşahidә edilir. Bu zaman
qiymәtlәrin müşahidәsi 836 seçilmiş әmtәә vә xidmәtlәr üzrә
aparılır.
Bır sıra ölkәlәrdә olduğu kimi, Macarıstanda da 90 000
qiymәtin müşahidәsi aparılır.
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Qiymәt müşahidәsinin tәşkili
Bolqarıstanda istehlak sәbәtindәki әmtәә vә xidmәtlәrin
qiymәtinin müşahidә edildiyi mәntәqәlәrin sayı dәyişkәn
deyildir. Qiymәtlәrin müşahidәsi hәr ayın 5-dәn 25-dәk aparılır
vә konkret vaxt regional statistika idarәsinin direktoru
tәrәfindәn tәsdiq edilir. Qiymәti müşahidә edәnlәr isә ixtisaslı
kadrlar vә regional statistika idarәsinin әmәkdaşları olurlar.
Qiymәtlәr xüsusi dәftәrlәrdә qeyd edilir.
Rumıniyada qiymәtlәrin müşahidәsi zamanı әnәnәvi
istehlak qiymәtlәri metodundan istifadә edilir. Bu zaman üç
әsas müqayisәli qiymәt dәyişikliyinә diqqәt yetirilir; (i) istehlak
әvәzlәyicilәri; (ii) keyfiyyәt dәyişikliklәri (hәtta gündәlik
istehlak mallarında da) vә (iii) yeni, az xәrcli bölgü kanallarının
çevik proliferasiyası. Rumıniyada da qiymәtlәrin müşahidәsi
hәr ayın 5-dәn 25-dәk aparılır vә xüsusi dәftәrlәrdә qeyd
olunur.
Polşada qiymәtlәrin müşahidәsi hәr ayın 1-i vә 26-sı
arasında aparılır. Әrzaq, alkoqollu içkilәrin vә tütün
mәmulatlarının qiymәtlәri ayda 3 dәfә qeydiyyata alınır.
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BÖLMӘ 3. POSTSOVET ÖLKӘLӘRİNİN
TӘCRÜBӘSİ
İstehlak Qiymәtlәri İndeksi postsovet mәkanında
inflyasiya proseslәrini sәciyyәlәndirәn әn vacib göstәricidir.
Lakin bәzi ölkәlәrin istehlak bazarındakı vәziyyәti daha
tәfәrrüatlı tәhlil etmәk üçün İQİ ilә birlikdә әlavә qiymәt
indekslәri işlәnib hazırlanmaqdadır. Belә ki, Rusiyada qiymәt vә
tariflәrin
bütöv
istehlak
zәnbilinә
ümumi
tәsirini
sәciyyәlәndirәn göstәricilәrdәn biri hәyatın dәyәri indeksi ola
bilәr. Ermәnistan vә Qırğızıstanda İQİ ilә yanaşı, ahәngdar
qiymәt indeksinin hesablanması da gündәmdәdir.
Postsovet ölkәlәrinin bir çoxunda İstehlak Qiymәtlәri
İndeksinin beynәlxalq standartlara cavab verәn tәrzdә tәrtib vә
tәtbiq edilmәsi mәsәlәlәri üzrә beynәlxalq tәşkilatlarla ilk
tәmas milli statistikanın ilkin mәrhәlәdә formalaşması zamanı
yaradılmışdır ki, bu da Sovetlәr Birliyinin dağılması vә
sözügedәn ölkәlәrin özünü müstәqil dövlәt statusunda bәyan
etmәsindәn dәrhal sonra baş vermişdir.
Bu gün keçmiş Sovet respublikalarının ümumilikdә hәr
birindә inflyasiyanın hesablanması (bu vә digәr dәrәcәdә)
beynәlxalq standartlara cavab verir vә eyni prinsiplәrә
әsaslanır. Bununla belә, ayrı-ayrılıqda hәr ölkәdә inflyasiyanın
hesablanması metodologiyası tәkrarolunmazdır vә tәfәrrüatları
ilә fәrqlәnir.

Coğrafi miqyas vә әhalinin sayı

Postsovet ölkәlәrindә İQİ-nin hesablanması şәhәr vә
rayon mәrkәzlәrindә qiymәtlәrdәki dinamika әsasında aparılır;
kәnd әrazilәrindә qiymәtlәrin dәyişmәsi ilә bağlı heç bir
statistik tәdqiqatlar (sorğular) aparılmır. Burada qeyd etmәk
olar ki, Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının (BӘT) metodik
tәlimatlarında tәsbit olunduğu kimi, qiymәtlәrin kәnd
әrazilәrindә qeydiyyata alınması daha çox xәrc tәlәb etdiyi
halda kәnd vә şәhәrdәki qiymәtlәrdә dәyişiklik (qiymәt
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sәviyyәsindәki dәyişikliyin heç dә mütlәq olmadığı tәqdirdә)
oxşardır. Bu yöndә xüsusilә Ukraynanı misal göstәrmәk olar.
Baxmayaraq ki, bu ölkәdә әhalinin tәqribәn 1/3-i kәndlәrdә
yaşayır, İQİ hesablandıqda kәnd әhalisi, ümumiyyәtlә, nәzәrә
alınmır. Bu kimi mәhdudlaşdırmanın әsas sәbәblәri
aşağıdakılardır: 1) kәnd әrazilәrindә qiymәtlәrdәki dәyişiklik
dövrü olaraq qeydiyyata alınmır; 2) kәnd әrazilәrindә xәrclәrin
strukturuna dair mәlumat mövcud deyil. Yeri gәlmişkәn,
ölkәdәki kәnd әhalisinin әksәriyyәti hәyәtyanı torpaq sahәsinә
malikdir vә bir çox kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları üzrә fәrdi
istehlakını bu mәnbәdәn tәmin edir. Bu isә o demәkdir ki,
hәmin istehlak malları üzrә ödәniş aparılmır. Belәliklә, kәnd vә
şәhәr sakinlәrinin istehlak xәrclәrinin strukturu xeyli fәrqlidir.
İstehlak qiymәtlәrinin müşahidәsi zamanı ümumi prinsip
ondan ibarәtdir ki, bu iş yalnız iri yaşayış mәntәqәlәrindә
istehsal olunan mәhsul vә xidmәtlәri әhatә edir. Misal üçün,
Gürcüstanda monitorinq 5 şәhәrdә aparıldığı halda,
Ermәnistanda 12 şәhәr, Ukraynada isә 550 yaşayış
mәntәqәsini (rayon mәrkәzlәri dә daxil olmaqla) әhatә edir.
Rusiya Federasiyasındakı şәrait isә tәbii olaraq seçim
moduluna dair hökumәt tәrәfindәn әlavә qaydaların
hazırlanması zәrurәtini üzә çıxardı. Belә ki, Rusiyanın hәr
regionunda aşağıdakı meyarlara cavab verәn 2-4 şәhәr vә ya
yaşayış mәntәqәsi seçilir:
• Regionun coğrafi xüsusiyyәtlәrinin әksi; regionun
müxtәlif qütblәrindә yerlәşmә;
• Qiymәtlәrin sәviyyәsi vә dinamikası ciddi qaydada
fәrqlәnmәdiyi tәqdirdә әrazi mәrkәzinә vә ya bir-birinә
yaxın
yerlәşәn
şәhәrlәr
seçim
moduluna
salınmamalıdır;
• Monitorinq obyektinә çevrilmiş mәhsul vә xidmәtlәrin
davamlı tәminatı;
• Ümumi әhalinin regiondakı şәhәr әhalisinin әn azı 35%ni tәşkil etmәsi.
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Gürcüstanda beynәlxalq standartlara cavab verәn ilk İQİ
1994-cü ilin fevral ayında (1994-cü ilin yanvar ayı üzrә)
hesablanmışdır vә yalnız paytaxt şәhәr (Tiflis) üzrә mәlumatları
әks etdirirdi. 1996-cı ilin yanvar ayından etibarәn ölkә üzrә
İQİ-nin hesablanmasına Tiflislә yanaşı ölkәnin digәr dörd
şәhәrindә (Kutais, Batum, Qori vә Telavi) istehlak qiymәtlәrinә
dair mәlumat daxil edilir.

Ticarәt vә xidmәtlәr sahәsindә baza
müәssisәlәrinin seçilmәsi
Mәhsul vә xidmәtlәrin qiymәt vә tariflәrinin izlәnilmәsi
әsasәn ticarәt tәşkilatlarında, hәmçinin әmtәә, qarışıq vә
istehlak bazarlarındakı stasionar vә sәyyar (çadır, köşk vә s.)
obyektlәrdә vә xidmәt göstәrәn tәşkilatlarda aparılır. Ticarәt
mәntәqәlәrinin statistik hesabatlar, vergi vә digәr qurumların
mәlumatları әsasında seçilmәsi postsovet ölkәlәri üçün әn
sәciyyәvi haldır. Çünki bütün metodoloji materiallarda yalnız bu
üsuldan istifadәnin mümkünlüyü qeyd olunur.
Postsovet ölkәlәrinin bir çoxundan fәrqli olaraq,
Gürcüstanda yerlәrdәki vәziyyәtdәn çıxış edәrәk ticarәt
mәntәqәlәrinin seçimi zamanı qeydiyyat aparanlara seçimdә
daha çox azadlıq verilir. Bununla belә, bәzi tәlәblәrә (xüsusilә
iri şәhәrlәrdә) әmәl olunması mütlәqdir. Onlar aşağıdakılardır:
• qiymәtlә bağlı ilkin mәlumat ticarәt obyektlәrinin
mümkün qәdәr geniş çeşidini (kommersiya vә
xüsusilәşdirilmiş dükanlar, kәnd tәsәrrüfatı, mütәşәkkil
vә qeyri-mütәşәkkil bazarlar, mini vә supermarketlәr vә
s.) әhatә edir ki, burada da sözügedәn әmtәә daimi
alınır vә satılır;
• daimi izlәnilәn obyektlәr vә әmtәә növlәri;
• qiymәtlәrin qeydiyyatı mәqsәdilә seçilmiş müxtәlif tipli
bu
kimi
ticarәt
obyektlәrinin
kombinasiyası
obyektlәrdәn yerli istehlakçılar tәrәfindәn istifadәnin
faktiki nisbәtini daha dәqiq әks etdirir.
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İstehlak malları vә ödәnişli xidmәtlәr
dәstinin düzülmәsi prinsiplәri

Postsovet ölkәlәrindәki metodologiya üzrә İQİ üçün
әmtәә növlәrinin seçimindә istifadә olunan aşağıdakı meyarlar
fәrqlәnmәlidir:
- әmtәә növü ev tәsәrrüfatlarının istehlakında mühüm
çәkiyә malik olmalıdır;
- әmtәә növünün dәqiq spesifik xüsusiyyәtlәri olmalıdır;
- әmtәә növü ölçülәbilәn şәkildә olmalıdır;
- әmtәә növü әsas mәhsullardan biri olmalıdır vә ev
tәsәrrüfatlarının istehlakında mühüm çәkiyә malik olmadığı
halda belә uzun müddәt әrzindә istehlak olunmalıdır.
İstehlak zәnbili ölkәnin bütün regionları üzrә seçilmiş,
әhali tәrәfindәn әn çox hallarda istehlak edilәn vә müәyyәn
dövr әrzindә dәyişmәz qalan vahid әmtәә vә xidmәtlәr
dәstidir. Bir çox hallarda istehlak zәnbilinin dәyişdirilmәsi tezliyi
müәyyәn edilmiş ilkin çıxış nöqtәsi vә milli iqtisadiyyatın inkişaf
sürәtindәn asılıdır.
Ukraynada İQİ 2001-ci ilin noyabr ayına qәdәr 425
mövqedәn ibarәt olub ki, bunlardan da 108-ni qida mәhsulları,
237-ni digәr әmtәә növlәri, 80-ni isә ödәnişli xidmәtlәr tәşkil
edib. Lakin 237 digәr әmtәә növlәrindәn 101-i ümumi istehlak
xәrclәrinin 0.01%-ini belә tәşkil etmirdi. Bununla әlaqәdar
sonradan Beynәlxalq Valyuta Fondunun (BVF) ekspertlәrinin
tövsiyәlәri әsasında indeksә daxil edilmiş әmtәә vә xidmәtlәr
növünün siyahısına yenidәn baxılmış vә ümumi çeşid 270-ә
qәdәr azaldılmışdır ki, bunun da 102-si qida mәhsullarının,
120-si digәr әmtәә növlәrinin, 48-i isә ödәnişli xidmәtlәrin
payına düşmüşdür. 2007-ci il yanvar ayının 1-dәn istehlak
zәnbilinin tәrkibi yenidәn dәyişdirilmişdir. Belә ki, bu ölkәdә
2007-ci ildәn başlayaraq inflyasiyanın hesablamasında 296
çeşid üzrә qiymәtlәrin dәyişilmәsi üzәrindә müşahidә tәşkil
edilir.
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Gürcüstanda ilk istehlak zәnbili (1992-ci ildә BVF-nin
nümayәndәlәri ilә birgә tәrtib edilmişdir) ilkin mәrhәlәdә 295
çeşiddәn ibarәt idi. 2003-cü ildә tәrtib edilmiş vә indiyәdәk
qüvvәdә olan istehlak zәnbilinә isә artıq 311 әmtәә vә xidmәt
növü daxil edilib.
Qırğızıstan Respublikası Milli Statistika Komitәsi istehlak
zәnbilinin strukturunu üç dәfә dәyişdirmişdir. İlk dәfә 1995-ci
ildә ölkә parlamenti istehlak zәnbilinin minimal hәddinә
dәyişikliklәr etmişdir. İkinci dәfә 1998-ci ildә istehlak
zәnbilindәki xidmәtlәrin (tәhsil, sәhiyyә vә notarius idarәlәri)
ayrı-ayrılıqda monitorinqi aparılmış vә nәhayәt, 2001-ci ildә
istehlak
zәnbilinin
çeşidi
305-dәn
343-ә
qәdәr
genişlәndirilmişdir.
Tacikistanda isә ixtisarlardan sonra istehlak zәnbilinә 333
әmtәә vә xidmәt növü aid edildi vә belәliklә, bu ölkәnin
istehlak zәnbili yekcins mәhsul vә xidmәtlәrdәn azad edildi.
Tacikistanda әvvәllәr istehlak zәnbilinin çeşidi 703 әmtәә vә
xidmәt növündәn ibarәt idi.
Әmtәә vә xidmәtlәrin spesifik xüsusiyyәtlәri ayrıca
mәsәlәdir. İstehlak malları vә xidmәtlәri dәstindә müәyyәn
әmtәә növlәri ilә yanaşı (misal üçün, bütün postsovet
ölkәlәrindә çap mәmulatlarının qiymәtinin monitorinqi
aparılarkәn tәlәb olunur ki, әvvәlcәdәn razılaşdırılmış müәyyәn
nәşrlәrin qiymәti tәsbit edilsin) son dәrәcә ümumi qaydada
müәyyәn edilmiş mallara da rast gәlinir. Bu zaman belә bir
sual yarana bilәr ki, mәsәlәn 1-ci növ kolbasanın qiymәti hansı
istehsalçı şirkәt üzrә tәsbit edilmәlidir. Müxtәlif ölkәlәr bu
mәsәlәni özlәri bilәn tәrzdә hәll edir. Bәzilәri (mәsәlәn,
Gürcüstan vә Tacikistan) qiymәti qeydiyyata alanlara daha çox
sәlahiyyәt verir. Digәrlәrinә gәldikdә isә mәsәlәn, Rusiyada hәr
bir qrup üzrә konkret әmtәәnin müәyyәn edilmәsi vәzifәsi
Federasiya Statistika Komitәsinin әrazi idarәlәrinin üzәrinә
düşür; belәliklә, regionda hansı ticarәt nişanının reallıqda әn
geniş yayılması (mәsәlәn, hansı qadın ayaqqabılarının “dәri”,
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hansının isә “model” kateqoriyaları üzrә tәsnif edilmәsi) ilә
bağlı qәrarı Rusiya Federasiyasının Statistika Komitәsinin
yerlәrdәki nümayәndәliklәri çıxarır.

Qiymәt vә tariflәrin qeydiyyatı
İQİ-nin hesablanması üçün mәlumatın toplanması
konkret әmtәә vә xidmәtlәrә olan qiymәtlәrin aylıq әsasda
(hesabat ayının müәyyәn tarixindә, ölkәdәki qanunvericilikdәn
asılı olaraq) qeydiyyatı vasitәsilә aparılır. Mәsәlәn, Rusiya
Federasiyasının qanunvericiliyindә tәsbit olunub ki, mәlumatın
toplanması aylıq әsasda hesabat ayının 23-dәn 25-i tarixlәrinә
qәdәr aparılır.
Gürcüstanda isә qiymәtlәrlә bağlı ilkin mәlumatın
yığılması ayın 10-cu günündәn 20-ci gününә qәdәr olan
müddәt әrzindә aparılır. Bir ay әrzindә istehlak vә qeyriistehlak mallarının qiymәti paytaxt vә iri şәhәrlәrdә 4-6 dәfә,
orta şәhәrlәrdә isә 2-4 dәfә qeydiyyata alınır. Ödәnişli
xidmәtlәr üzrә tariflәr isә bütün şәhәrlәrdә ay әrzindә 1-3 dәfә
qeydiyyata alınır.
Tәdqiq edilәn hәr bir ölkәdә maneәsiz vә nağd pula
alınıb-satılan әmtәәnin (güzәştli şәrtlәr әsasında alınıb-satılan
mallar uçota alınmamaqla) faktiki qiymәti qeydiyyata düşür.
İstehlak qiymәtinә ӘDV, aksiz vergisi, satışdan (satış
dövriyyәsindәn) tutulan vergi vә digәr vasitәli vergilәr,
hәmçinin tәşkilatların gәlir vә xәrclәri daxil edilir.
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İSTEHLAK QİYMӘTLӘRİ İNDEKSİNİN
HESABLANMASI ÜÇÜN “XÜSUSİ ÇӘKİ”
SİSTEMİNİN FORMALAŞDIRILMASI

İstehlak zәnbilinin “xüsusi çәki” strukturu

Postsovet ölkәlәrindә әhalinin istehlak xәrclәrinә dair
informasiya
mәnbәyi
ev
tәsәrrüfatlarının
büdcәsinin
araşdırılması nәticәsindә hәr il әldә edilәn mәlumat toplusudur.
Rusiyada ayrı-ayrı mal vә xidmәtlәri әks etdirәn
bәndlәrin istehlak zәnbilindәki xüsusi çәkisini müәyyәn etmәk
üçün qanunvericilikdә әlavә mәlumatdan (pәrakәndә mal
dövriyyәsinin strukturuna vә ya ayrı-ayrı әmtәә növlәrinin
istehsalına dair mәlumatdan, digәr mәnbәlәrdәn, ekspertlәr
tәrәfindәn qiymәtlәndirilmәdәn) istifadә hüququ tәsbit
edilmişdir. Belarusda da ev tәsәrrüfatlarının monitorinqi vә milli
hesablara dair statistik qiymәtlәndirmәdәn istifadә edilir.
Ukraynada istehlak zәnbilinin “xüsusi çәki” strukturunu
formalaşdırmaq üçün monitorinq mәqsәdilә seçilmiş ev
tәsәrrüfatlarının xәrclәrinә dair nәticәlәrdәn heç bir korrektә
olmadan istifadә edilir.
Ayrıca bir faktı qeyd etmәk lazımdır ki, Rusiyada (әhali
tәrәfindәn istehlak edilәn әmtәә vә xidmәtlәr çeşidinin
subyektlәr üzrә fәrqlәnmәsini nәzәrә alaraq) İQİ-dә malların
“xüsusi çәkisi” regional sәviyyәdә müvafiq region üçün
hesablanmış әhalinin istehlak xәrclәri strukturu әsasında,
federal sәviyyәdә isә Rusiya Federasiyasında istehlak xәrclәri
strukturunun әvvәlki il üzrә bazası әsasında müәyyәn edilir.
Hazırda Qırğızıstan Respublikasında da İQİ-nin vilayәtlәr
üzrә diferensiallaşdırılmış “xüsusi çәki” әsasında hesablanması
metodologiyası tәtbiq edilir; bu ölkәdә dә mәhz vilayәt
miqyasında istehlak zәnbilinә dair bәzi mövqelәrin qeyrimövcudluğu (mәsәlәn, bәzi vilayәtlәrdә qaz şәbәkәsi
qurulmamışdır) müşahidә olunur.
İstehlak
zәnbilindә
“xüsusi
çәki”
strukturunun
yenilәşdirilmәsi fasilәsi ölkәdәn-ölkәyә fәrqlәnir. Belә ki,
istehlak zәnbilinin hәm kәmiyyәt, hәm dә keyfiyyәt baxımından
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dәyişmәsi ölkәdәki sosial-iqtisadi inkişafın sürәtindәn asılıdır.
Rusiyada qanunvericiliyә uyğun olaraq, istehlak zәnbili vә
konkret olaraq bu zәnbildәki “xüsusi çәkilәr” hәr il tәkrarәn
nәzәrdәn keçirilir, Ermәnistanda müvafiq fasilә 3-5 il,
Qırğızıstanda isә 1 il davam edir.

Bölgәlәrin “xüsusi çәkisi”

Gürcüstan istisna olmaqla, bütün postsovet mәkanında
әmtәә vә xidmәt növlәrinin qiymәt vә tariflәrinin ölkә üzrә orta
mәxrәci nәzәrә alınmaqla bölgәlәrin xüsusi çәkisi әhalinin sayı
әsasında hesablanır. Gürcüstanda әmtәә vә xidmәt növlәrinin
hesablanmış orta mәxrәc qiymәti tәtbiq edilir ki, bu da
ölkәdәki qiymәtlәrin vәziyyәtini tam obyektiv şәkildә әks
etdirmir.

İstehlak qiymәtlәri indeksinin hesablanması
Postsovet ölkәlәrinin hamısında İQİ-nin hesablanması
Laspeyres formulu әsasında aparılır.
Tәdqiq edilәn ölkәlәr üçün sәciyyәvi xüsusiyyәt ondan
ibarәtdir ki, indekslәr aylıq әsasda әvvәlki ay, әvvәlki ilin
müvafiq ayı, keçmiş ilin dekabr ayı üzrә hesablanır. Rüblük
әsasda qiymәtlәr indeksi әvvәlki rübün sonuna, әvvәlki ilin
müvafiq rübü, çıxış (baza) ilinin müvafiq rübü, çıxış ili üzrә
müәyyәn edilir.
Daxil edilmiş әmtәәlәrin (xidmәtlәrin) ayrı-ayrı növlәri
üzrә qiymәtlәr indeksinin, hәmçinin rüb, ilin әvvәlindәn olan
dövr, bir neçә ili әhatә edәn birlәşdirilmiş indekslәrin
hesablanması әmәli olaraq hәmişә “zәncirvarı” üsul әsasında
aparılır ki, bu da müvafiq olaraq, aylıq, rüblük vә ya illik
indekslәrin bir-birinә vurulması demәkdir.
Beynәlxalq miqyasda müqayisәni tәmin etmәk üçün
postsovet mәkanında indekslәrin hesablanması zamanı fәrdi
istehlakın tәyinatı üzrә tәsnifatı tәtbiq edilir ki, bu da Milli
Hesablar Sisteminin tәrkib hissәsidir.
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Gürcüstanda nisbi qiymәtlәrin çıxarılması vә
yoxlanılması Milli Hesablar Sistemindәki müqayisәyә
gәlmә meyarından istifadә etmәklә, lakin qiymәtlәrin şәrti
hesablanması olmadan aparılır.
İSTEHLAK QİYMӘTLӘRİ İNDEKSİNİN KEYFİYYӘT
GÖSTӘRİCİSİNİN AZALMASINA TӘSİR EDӘN
HAKİM AMİLLӘR
Postsovet mәkanında seçimlә bağlı sәhvlәrdәn birini
monitorinqin yanlış sәrhәdlәri ilә әlaqәlәndirirlәr.
İQİ-nin hesablanması üzrә beynәlxalq standartların kәnd
әhalisi üçün qiymәtlәrin dәyişmәsi ilә bağlı mәlumatların qeydә
alınmamasına imkan vermәsinә baxmayaraq, bu yanaşma
şәhәr vә kәnd әhalisinin istehlak xәrclәrinin pul vahidi ilә
strukturu eyni vә ya tәxminәn eyni olduqda özünü doğrulda
bilәr (İQİ-nin dәqiqliyinә tәsir göstәrmir). Postsovet ölkәlәrindә
(xüsusilә dә әnәnәli aqrar sәnaye ölkәlәrindә) isә hәyәtyanı
tәsәrrüfat inkişaf etdiyindәn kәnd әhalisi bir çox hallarda әksәr
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarını almır. Buna görә dә sәhәr vә
kәnd әhalisinin istehlak xәrclәrinin pul vahidi ilә strukturu birbirindәn xeyli fәrqlәnir. Belәliklә, kәnd әhalisi üçün qiymәtlәrin
dәyişmәsi qeydә alınmır vә bu, real vәziyyәt baxımından İQİdә yanlışlıqla nәticәlәnir.
Misal üçün, 2004-cü ildә Ukraynada kәnd әhalisinin qida
mәhsullarına çәkdiyi xәrclәrin istehlak xәrclәrindә xüsusi çәkisi
şәhәr әhalisinin müvafiq göstәricisindәn çox idi: bu, çörәk vә
çörәk mәmulatları üzrә 1.8 dәfә, bitki yağları üzrә 1.6 dәfә,
şәkәr vә qәnnadı mәmulatları üzrә 1.7 dәfә tәşkil etmişdir.
Aydındır ki, şәhәr әhalisi ilә müqayisәdә kәnd әhalisinin
istehlak xәrclәrindә daha yüksәk nisbi çәkisi olan әmtәәnin
qiymәtindә artım İQİ göstәricisinin artımını ümumiyyәtlә
üstәlәdikdә, indeksin vahid dәrәcәsi azalacaq vә ya proses
әksinә inkişaf etdikdә, indeksin vahid dәrәcәsi artacaq.
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Monitorinqin yanlış sәrhәdlәri ilә bağlı digәr misal kimi
qeyd etmәk olar ki, Moskvaәtrafı vilayәtlәrdә yaşayan әhali
istehlak mallarını Moskva şәhәrindә әldә etmәklә yanaşı,
qiymәtlәrin monitorinqi zamanı xәrclәrin strukturu Moskva
şәhәrini deyil, vilayәtdәki göstәricilәri әks etdirir. Prinsip
baxımından bu sәhvi indeksdә yanlış “xüsusi çәki” hesab
etmәk olar. Mütәxәssislәrin fikrincә, bu problemin hәll yolu
әmtәә dövriyyәsi baxımından rayonlar üzrә “çәki” strukturunun
hesablanması vasitәsilә mümkündür.

İndeksin çәki strukturunda yanlışlıq
Postsovet
mәkanında
İQİ-nin
hesablanmasında
fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrdәn biri ondan ibarәtdir ki,
monitorinq zamanı seçilmiş ev tәsәrrüfatlarının xәrclәrinә dair
mәlumatlar
tәhrif
edilmiş
şәkildәdir.
Belә
ki,
ev
tәsәrrüfatlarının әsasәn varlanmış hissәsi әnәnәvi olaraq
seçimdәn kәnarda qalır, çünki müәyyәn sәbәblәrә görә şәxsi
rifahının ölkә statistikasında yüksәk sәviyyәdә qeydә
alınmasında heç kim maraqlı deyil. Bu, İQİ-nin “xüsusi çәki”
strukturunda avtomaşın, soyuducu, televizor, benzin, hәmçinin
istirahәt, әylәncә vә tәhsil xәrclәrinin xeyli azalmasına gәtirib
çıxarır.
Misal üçün, Ukraynada 2000-ci ildә minik avtomobillәrin
alınmasına çәkilәn xәrclәrin bütöv İQİ-dә xüsusi çәkisi 0.074%
tәşkil etdiyi halda, tualet kağızı vә xörәk dәsmalları üzrә
müvafiq göstәrici 0.077%, benzin üzrә 0.463%, baş soğan
üzrә 0.509%, rәngli televizorlar üzrә 0.157%, çuğundur üzrә
isә 0.186% tәşkil etmişdir.
Postsovet ölkәlәrindә istehlak qiymәtlәri indeksinin
hesablanmasında әsas çatışmazlıqlardan biri dә ondan ibarәtdir
ki, Gürcüstan istisna olmaqla, İQİ-nin strukturunda rayonların
“xüsusi çәkisinin” uçotu әhalinin sayı (müvafiq yaşayış
mәntәqәsindә yaşayan әhalinin say nisbәti) әsasında aparılır.
Bu üsula alternativlәr aşağıdakılardır: 1) müvafiq regionda
әhalinin xәrclәri vә gәlirlәri әsasında “xüsusi çәkinin”
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qiymәtlәndirilmәsi; 2) әmtәә dövriyyәsi üzrә “xüsusi çәkinin”
qiymәtlәndirilmәsi.
Nәhayәt, hәr bir ölkәdә olduğu kimi, göstәricilәrin qeydiyyatında, sonrakı hesablamalarda vә müqayisәyә gәlmәdә
sәhvlәr qaçılmazdır. Bu sәhvlәri törәdәn vә hәr bir ölkә üçün
standart olan amillәrlә yanaşı, postsovet ölkәlәri üçün xarakterik olan aşağıdakı ümumi amillәri dә fәrqlәndirmәk olar:
Postsovet ölkәlәrindә tәhrif olunmanın (qiymәtlәrlә bağlı
informasiya faktiki satış qiymәtinә cavab vermir) sәbәbi bazarlarda qiymәtin “aşağı yeri” mövcudluğu ilә izah oluna bilәr.
Postsovet ölkәlәrindә sorğuçulara ödәnilәn әmәk
haqqının aşağı olması nәticә etibarilә müşahidә edilmәli olan
obyektin qeydiyyata alanın yaşayış yerinә daha yaxında
yerlәşәn obyektlә mәcburi әvәz edilmәsinә gәtirib çıxarır.
Әmtәәnin (xüsusilә dә qida mәhsullarının) satışı zamanı
satıcı tәrәfindәn çox vaxt müfәssәl vә dәqiq mәlumat (әmtәә
növünün hansı sorta aid olub-olmamağı, saxlanılması, tәrәzidә
çәkilib qablaşdırılması, ölçüsü, istehsalçı ölkәnin adı vә s.)
verilmir ki, bu da sonda bir çox yanlışlıqların әsas
sәbәblәrindәn biridir.
Tәrәzidә çәkilib qablaşdırılmış mәhsulların satışı zamanı
qabın içindәki illә satıcının izahatı arasında tez-tez böyük fәrq
olur (bir çox hallarda qabın üzәrindә mәlumat tәqdim edilmir).
Xüsusi misal kimi çörәyi gәtirmәk olar. Tәdqiq olunan ölkәlәrin
demәk olar ki, hәr birindә son illәr çörәyin qiymәti sabit qaldığı
tәqdirdә çәkisi tәdricәn azalmaqdadır. Yәni gizli inflyasiya baş
verir.
İndeksin şәffaflığı ilә bağlı problemlәr çox güman
ki, tәdqiq edilәn hәr bir ölkәdә mövcuddur. Şәrhlәr vә tәnqid
әvәzinә sadә misal gәtirmәk yerinә düşәr: tәdqiqat zamanı
yalnız Rusiyada istehlak zәnbilinin strukturunu heç bir
maneәsiz әldә etmәk mümkün oldu.
2003-cü ilin fevral ayında Ali Rada (Ukraynanın
parlamenti) “Әhalinin pul gәlirlәrinin indekslәşdirilmәsi”
haqqında qanuna dәyişikliklәr etdi. Bu sәnәdә uyğun olaraq
Nazirlәr Kabineti vә regional dövlәt inzibatçılıqlarında İQİ-nin
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qiymәtlәndirilmәsi üzrә ekspert şuraları yaradılmalı idi; şuralar
ictimaiyyәt vә icra hakimiyyәti qurumlarının bәrabәr sayda
nümayәndәlәrindәn tәşkil olunur. Bu şuralar İQİ-ni aylıq
әsasda nәzәrdәn keçirmәli vә zәrurәt yarandıqda müstәqil
mütәxәssislәri dәvәt etmәklә indeksin ekspertizasını aparmalı
idi. Ekspert şuralarının tәrkibi vә iş qaydası Nazirlәr Kabineti
tәrәfindәn 3 ay әrzindә, yәni 2003-cü ilin may ayına qәdәr
müәyyәn edilib. Lakin nәticә etibarilә, Nazirlәr Kabinetinin
müvafiq sәrәncamı yalnız 2005-ci ilin yanvar ayında qәbul
edildi vә hәtta sәrәncamın qәbul edilmәsindәn sonra belә
sözügedәn şuralar tam tәrkibdә işә başlaya bilmәdi.
Tәdqiq edilәn digәr ölkәlәrә gәldikdә, burada hal-hazırda
rәsmi statistik informasiyanın etibarlılığına kәnardan mütlәq
nәzarәt mövcud deyil.
Rusiyada dövlәtin statistik fәaliyyәtinә nәzarәt vәzifәsini
Rusiya Federasiyası Statistika Komitәsi icra edir. Belә ki,
Komitә әrazilәrdә nümayәndәliklәrinin vә tabeliyindә olan
tәşkilat vә xidmәtlәrin fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk hüququna
malikdir.
Gürcüstanın tәcrübәsi dә maraq kәsb edir. Belә ki, 2006cı ilin sonundan etibarәn Gürcüstanın Dövlәt Statistika
Departamentinin işçilәri tәqdim olunmuş mәlumatları yerlәrә
ezam olmaqla qarışıq seçim әsasında yenidәn yoxlayırlar. Bu
tәcrübә kifayәt qәdәr müsbәt nәticәlәr vermәkdәdir. Qeyd
etmәk maraqlıdır ki, onların tәcrübәsindә әn çox rast gәlinәn
sәhv müqayisә edilmә amilinin pozulmasıdır.

Mәnzil-kommunal subsidiyalarının İQİ-yә tәsiri

mәsәlәsini ayrıca qeyd etmәk lazımdır. Postsovet mәkanında
İQİ-nin hesablanması metodologiyası üçün sәciyyәvi hal ondan
ibarәtdir ki, mәnzil-kommunal komponenti subsidiyalar
çıxıldıqda yerdә qalan xalis mәblәğ әsasında deyil, tariflәrdә
ümumi artım baxımından hesablanır. Buna görә dә praktikada
sözügedәn subsidiyalar İQİ-yә ikili tәsir göstәrir.
Mәsәlәn, Ukraynada 2000-ci ildә mәnzil-kommunal
xidmәtlәrinә görә tariflәrdә (ümumilikdә bu kimi xidmәtlәr

53
istehlak xәrclәrinin 11%-dәn çoxunu tәşkil edir) ciddi artım
İQİ-nin son göstәricisinin kifayәt qәdәr iri hәcmdә
şişirdilmәsinә gәtirib çıxartmışdı. Hәmin il rәsmi İQİ 2.2 %
bәndi hәcmindә şişirdilmişdir; yәni göstәrici 125.8% deyil,
123.6% tәşkil etmәli idi. Belә ki, mәnzil-kommunal xidmәtlәri
üzrә indeks 39.2% artmış; reallıqda isә tariflәrdә artım
mәblәğinin yarıdan çoxu büdcәdәn subsidiyalar hesabına
qarşılandığı üçün sözügedәn xidmәtlәrin ev tәsәrrüfatları
tәrәfindәn ödәnilmәsindә 17.3% artım baş vermişdi. Lakin
sonrakı illәrin hәr birindә mәnzil-kommunal tariflәrindә ciddi
artım baş vermәdiyi, nominal әmәk haqqının nәzәrәçarpan
dәrәcәdә qaldırıldığı şәraitdә isә subsidiya almaq hüququ olan
ev tәsәrrüfatlarının sayı azalmağa başlamışdır. Belә vәziyyәtdә
subsidiyaların nisbi çәkisi azalır, әhali tәrәfindәn ödәnişlәrin
nisbi çәkisi isә müvafiq olaraq çoxalırdı. Yәni faktiki olaraq
tariflәr artmadığı tәqdirdә belә, onların “gözә görünmәyәn” vә
indeksdә qeyd olunmayan real artımı baş verir, İQİ-nin ümumi
göstәricisi isә azalırdı.
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DÖVLӘT TӘRӘFİNDӘN HESABLANMIŞ
İNFLYASİYA GÖSTӘRİCİSİ İLӘ QİYMӘTLӘRDӘKİ
ARTIMIN EV TӘSӘRRÜFATLARINA TӘSİR
GÖSTӘRİCİSİ ARASINDAKI FӘRQİN ӘSAS
SӘBӘBLӘRİ
Bu kimi fәrqlәr postsovet ölkәlәri üçün sәciyyәvidir.
Bununla belә, әhali adәtәn qәti әmindir ki, fәrqlәrin әsas
sәbәbi rәsmi mәlumatların inflyasiya üzrә aşağı sәviyyәli
proqnoza
uyğunlaşdırılması
zәrurәtidir.
Dәqiqlәşdirilmiş
proqnoz göstәricisinin real vәziyyәtdәn qat-qat uzaq olması
halları üzә çıxdıqda statistikada azacıq da olsa bәzi düzәlişlәr
etmәk istәyi xeyli artır.
Postsovet mәkanında әhalinin böyük hissәsinin
sәrәncamında olan gәlirlәr yaşayış minimumu sәviyyәsi
civarındadır vә istehlak qiymәtlәrindәki dәyişikliyin әhalinin pul
gәlirlәrinin alıcılıq qabiliyyәtinә tәsiri kifayәt qәdәr qeyrimüәyyәndir. Bu kimi vәziyyәtdә әsas istehlak mallarının
qiymәtindәki artım xәrclәrin “xüsusi çәki” strukturu ilә yanaşı,
bir çox hallarda xәrclәr strukturunun keyfiyyәt göstәricisinin dә
dәyişmәsinә sәbәb olur. Belәliklә, demәk olar ki, müәyyәn
mәrhәlәdә dövlәt tәrәfindәn hesablanmış inflyasiya göstәricisi
vә qiymәtlәrdәki artımın ev tәsәrrüfatlarına tәsir göstәricisi birbirindәn ciddi şәkildә fәrqlәnәn istehlak zәnbillәrinin
nәticәsindә baş verir.
Yekun olaraq qeyd etmәk olar ki, postsovet mәkanında
son 12-18 ay әrzindә yaranmış tәmayüllәrdәn biri kifayәt
qәdәr yüksәk rütbәli rәsmilәrin İQİ üzrә rәsmi statistika
mәlumatlarına şübhә ilә yanaşmalarıdır. Belә ki, Ukraynada Ali
Radanın sәdri İQİ-yә olar inamsızlığını açıq tәrzdә bәyan
etmişdir. Onun fikrincә, Ukraynada inflyasiyanın real göstәricisi
rәsmi göstәricini iki dәfә üstәlәyir. Ermәnistan parlamentinin
rәhbәri inflyasiyanın (rәsmi mәlumatlara әsasәn) 3% tәşkil
etmәsini şübhә altına almışdır; nәticә etibarilә inflyasiyanın
hesablanması metodikasının ölkә parlamentindә müzakirәyә
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çıxarılması tәklifi irәli sürülmüşdür. Bunun әksi olaraq,
inflyasiya göstәricilәrinin yüksәk olması ilә bağlı mәyusluğunu
bildirәn Qazaxıstanın sabiq baş naziri bәyan etmişdir ki, ölkәdә
inflyasiyanın hesablanmasına dair digәr metodikanı tәtbiq
etmәk lazımdır.
Lakin hәyata keçirilәn layihә çәrçivәsindә İQİ kimi vacib
indeksin düzgün hesablanmasında mәsuliyyәt daşıyan
orqanların istәnilәn tәnqidi çıxışa (ictimaiyyәt tәrәfindәn
sәslәnәn tәnqid dә daxil olmaqla) cavabları daha böyük maraq
kәsb edir. Qısa olaraq “İnflyasiyanın hesablanmasına dair
ölkәdә tәtbiq edilәn metodika beynәlxalq standartlara cavab
verir” vә ya buna oxşar ifadәlәr gözlәnilәn cavablardandır.
Qazaxıstanda Avropa Statistika Komitәsinin nümayәndәlәrinin
müvafiq qәrarına istinad edәrәk aşağıdakı arqument әsas
gәtirilmişdir:
respublikada
“inflyasiyanın
hesablanması
metodikasından kәnara çıxma yoxdur”.
Hazırda inflyasiyanın hesablanması metodologiyası
postsovet ölkәlәrinin hәr birindә ümumi baxımdan beynәlxalq
standartlara cavab verir vә eyni prinsiplәrә әsaslanır. Bununla
belә, ayrı-ayrılıqda hәr ölkәdә inflyasiyanın hesablanması
metodologiyası tәkrarolunmazdır vә tәfәrrüatları ilә fәrqlәnir.
Eyni zamanda әminliklә demәk olar ki, sözügedәn hәr bir
ölkәdә inflyasiyanın hesablanması metodologiyası tәkmil deyil,
çünki (daima tәkmillәşәn) beynәlxalq standartlara uyğun
gәlmә heç dә qüsursuzluq meyarı deyil.
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FӘSİL 4. AZӘRBAYCAN
RESPUBLİKASINDA İQİ-nin
HESABLANMASI
METODOLOGİYASININ TӘHLİLİ
İstehlak qiymәtlәri indeksi (İQİ) müәyyәn qәdәr sosial
xarakterli bir indeks kimi xarakterizә olunmaqla yanaşı,
makroiqtisadi proqnozların hazırlanmasında xüsusi әhәmiyyәt
kәsb edir. Bu indeks “müәyyәn vaxt әrzindә әhalinin qeyriistehsal istehlakı üçün әldә etdiyi әmtәә vә xidmәtlәrin
qiymәtlәrinin ümumi sәviyyәsinin dәyişmәsini xarakterizә edir”.
Ümumiyyәtlә, İQİ müyәәn edilmiş mәhsul vә xidmәtlәri
özündә birlәşdirәn sәbәtin cari vә baza qiymәtinin nisbәtidir.
İQİ-nin
hesablanma
metodologiyasının
qiymәtlәndirilmәsi, onun müsbәt vә mәnfi tәrәflәrinin müәyyәn
edilmәsi ilk növbәdә tәtbiq edilәn metodologiyanın öyrәnilmәsi
vә beynәlxalq tәcrübәnin tәsnifatlaşdırılmasını tәlәb edir. Bu
baxımdan da tәdqiqat işi bu aspekti әhatә edir.
Respublikada İQİ-nin hesablanması üçün mәsul orqan
Dövlәt Statistika Komitәsidir. Ümumiyyәtlә, DSK-nın qiymәt
statistikası aşağıdakı tәdbirlәri әhatә edir.
- qiymәtlәr vә onların dәyişmәsi üzәrindә müşahidә;
- bazar konyukturasının dәyәr göstәricilәri әsasında
öyrәnilmәsi;
- ayrı-ayrı әmtәә bazarlarında qiymәt dinamikasının
öyrәnilmәsi;
- inflyasiya prosesinin vә әhalinin hәyat sәviyyәsinin
göstәricisi kimi qiymәtin tәhlili;
- makroiqtisadi göstәricilәr baxımından qiymәtlәrin
öyrәnilmәsi.
Bu tәdbirlәr üzrә qiymәtlәr 1) әmtәә vә xidmәtlәrin
tәyinatı (material-texniki ehtiyatların qiymәtlәri; istehlak
mallarının qiymәtlәri;
istehsal tәyinatlı (mәsәlәn, yükda-
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şımalar) xidmәtlәrin tariflәri; әhalinin istehlak xidmәtlәrinin
(mәişәt vә kommunal, nәqliyyat vә rabitә, turizm vә
ekskursiya, mәdәniyyәt müәssisәlәrinin xidmәtlәri vә s.)); 2)
sahә әlamәtlәri
(sәnaye mәhsullarının qiymәtlәri; kәnd
tәsәrrüfatı mәhsullarının qiymәtlәri; tikintidә qiymәtlәr; ticarәtdә qiymәtlәr; istehsal vә qeyri-istehsal tәyinatlı xidmәtlәrin
tariflәri); 3) әmtәә xidmәtlәri sferası üzrә tәsnifatlaşdırılır.
Göründüyü kimi, İQİ bir istiqamәti tәşkil edir. Bu zaman
müşahidәnin coğrafi hüdudlarının seçimi; ticarәt vә xidmәt
sahәlәrindә baza müәssisәlәrin seçilmәsi; tәmsilçi mal vә
tәmsilçi xidmәtlәrin seçilmәsi; pullu xidmәt tariflәrinin vә mal
qiymәtlәrinin qeydiyyatı; istehlak bazarının qiymәt indeksinin
hesablanması üçün çәkilәr strukturunun formalaşdırılması;
istehlak qiymәtlәri indeksinin hesablanmsı; mal vә xidmәtlәrin
orta qiymәt(tarif)lәrinin hesablanması mәrhәlәlәri әhatә
olunur.
Bu bölmә tәtbiq edilәn metodologiya üzrә qeyd edilmiş
mәrhәlәlәrә baxış vә İQİ-yә tәsir edәn faktorların qiymәtlәndirilmәsini әhatә edir. Burada Azәrbaycan Respublikası
Dövlәt Statistika Komitәsinin Kollegiyasının qәrarı ilә tәsdiq
edilmiş “İstehlak qiymәtlәri indeksinin hesablanması vә
istehlak bazarında qiymәt mәlumatlarının yığılması qaydalarına
yenidәn baxılması üzrә metodoloji göstәrişlәr”dәn istifadә
edilmişdir.

DSK tәrәfindәn tәtbiq edilәn
metodologiyaya baxış
Müşahidәnin tәşkili:

DSK
bazarında
müşahidә
müşahidә
toplayır.

qiymәtlәr üzrә mәlumatları iki mәnbәdәn - istehlak
qiymәt vә tariflәrin dәyişmәsi üzәrindә statistik
vә әhalinin istehlakı, gәlirlәri vә xәrclәrinin seçmә
formalarından biri olan büdcә müayinәlәrindәn
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Әrazinin

seçilmәsi:

Respublikada
qiymәtlәrin
qeydiyyatı vә statistik müşahidәsi reprezentativ olaraq seçilmiş
dairәlәr (әrazilәr) üzrә aparılır.

Baza müәssisәlәrinin seçilmәsi: Seçilmiş regionlar
üzrә ticarәt vә xidmәt sahәlәrindәki baza müәssisәlәrinin
seçimi aparılır. Qeydiyyat üçün müxtәlif ticarәt şәraitinә malik
hәm şәhәrin mәrkәzindә, hәm dә şәhәr әtrafında yerlәşәn iri,
orta, kiçik ticarәt müәssisәlәri vә xidmәt tәşkilatları seçilib
götürülür. Ticarәt vә xidmәt sahәlәrinin baza müәssisәlәrinin
seçilmәsi vergi müfәttişliklәrinin, mülkiyyәtin idarә edilmәsi
üzrә komitәlәrin vә digәr idarәedici tәşkilatların mәlumatlarından istifadә edilmәklә aparılır.
Mal vә xidmәtlәr dәstinin seçilmәsi: Qiymәtlәrin

qeydiyyatı Azәrbaycan Respublikasında әhali tәrәfindәn daha
tez-tez istehlak edilәn vahid tәmsilçi mal (xidmәt) dәsti üzrә
aparılır. Bu dәst Nazirlәr Kabinetinin müvafiq qәrarı ilә
tәsdiqlәnir. İQİ-nin hesablanması üçün istehlak “sәbәtinin”
әsas xüsusiyyәti onun formalaşmasının elastikliyindәn
ibarәtdir. Mal vә xidmәtlәr dәstinә (istehlak “sәbәtinә”)
reprezentativ olaraq hәm kütlәvi istehlak tәlәbatına malik olan
mal vә xidmәtlәr, hәm dә istifadәsi mühüm olmayan ayrı-ayrı
mal vә xidmәtlәr (zәrgәrlik vә xәz mәmulatları, minik
avtomobillәrinә texniki xidmәt göstәrilmәsi vә s.) daxil edilir.

Qiymәtlәrin

qeydiyyatı:

Qiymәtlәrin qeydiyyatı
konkret mal vә xidmәt növlәri üzrә aparılır. Hәr bir mal vә
xidmәt üçün ayrıca qeydiyyat jurnalı doldurulur. Qeydiyyat
üçün әmtәәnin azad satışda olan faktiki qiymәti (güzәştli
şәrtlәrlә satılan mallar nәzәrә alınmamaqla) götürülür.
Qiymәtә ӘDV, aksizlәr vә digәr dolayı vergilәr daxil olur.
Konkret mәhsul üçün olan hәr bir jurnalda bir neçә qiymәt
qeydiyyata alınır ki, bu da onların orta kәmiyyәtini müәyyәn
etmәyә imkan verir. Mәhsulun orta qiymәti çәkili orta cәbri
kәmiyyәt kimi müәyyәn edilir. Seçilmiş malın vә ya xidmәtin
yoxa çıxması zamanı onlar әvәz edilir. Ticarәt müәssisәsindә
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mәhsulun daha uzun müddәt әrzindә yoxa çıxması zamanı
hәmin mәhsul müşahidәdәn çıxarılır. Qiymәt vә tariflәrin
müşahidәsi vә qeydiyyatı әhaliyә göstәrilәn pullu xidmәtlәrin
aşağıdakı növlәrinә әsasәn aparılır: 1) mәişәt; 2) mәnzilkommunal tәsәrrüfatı; 3) mәdәniyyәt; 4) pullu tәhsil; 5)
sәrnişin nәqliyyatı vә rabitә; 6) turist-ekskursiya; 7) sәhiyyә;
8) sanatoriya-kurort vә sağlamlıq; 9) hüquq xarkterli vә bank
müәssisәlәri; 10) bәdәn tәrbiyәsi vә idman. Pullu xidmәtlәrin
alt sahәlәrinә (növlәr) sosial әhәmiyyәti vә istehlak xarakteri
nәzәrә alınaraq mövcud xidmәt növünün reprezentativliyini
tәmin edәn tәmsilçi xidmәtlәrin nomenklaturası daxil edilir.

İstehlak Qiymәtlәri İndeksinin hesablanması
Әhalinin istehlak xәrclәri: İstehlak dәstinin ayrı-ayrı
bәndlәrinin xüsusi çәkisini müәyyәn etmәk üçün pәrakәndә
ticarәt dövriyyәsinin strukturu, ayrı-ayrı mәhsul növlәrinin
istehsalı, ekspert qiymәtlәndirmәlәri haqda mәlumatlar vә
digәr mәnbәlәrdәn istifadә edilir. Әhalinin istehlak xәrclәrindәn
investisiya vә yığım mәqsәdilә istifadә edilәn mal vә
xidmәtlәrin, real bazar qiymәti olmayan mal vә xidmәtlәrin
(fәrdi hәyәtyanı tәsәrrüfatlarda istehsal edilәn kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının şәxsi istehlakı zamanı) dәyәri çıxılır. İstehlak
xәrclәrinә gәlir vergisi, әmanәtlәr, sığorta xәrclәri, pensiya
fonduna ödәmәlәr, investisiya xәrclәri daxil edilmir. İstehlak
dәsti әrzaq malları; qeyri әrzaq malları; әhaliyә göstәrilәn pullu
xidmәtlәrә bölünür.
Düstur: Demәk olar ki, bütün nәzәri vә praktiki
әdәbiyyatlarda İQİ-ni hesablamaq mәqsәdilә mәhz Laspeyres
indeksindәn istifadә edilmәsi tövsiyә olunur. Lakin bu
indeksdәn әlavә, iqtisadiyyatda Paaşe vә Fişer adlı indekslәr dә
mövcuddur. İlk öncә Paaşe indeksinin necә hesablandığını vә
nә üçün istehlak qiymәtlәri indeksinin müәyyәn edilmәsindә
istifadә edilmәsinin mәqsәdәuyğun olmadığını izah edәk.
Paaşe indeksinin ümumi formulası aşağıdakı kimidir:
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Burada,
I01 – 0-cı dövrlә (baza dövrü) müqayisәdә 1-ci dövrdә
qiymәt indeksi;
Wj1 – isә 1-ci dövrdә әmtәә vә xidmәtlәrin xüsusi
çәkisidir.
Buradan görünür ki, Paaşe indeksi cari dövrdә mövcud
olan әmtәә vә xidmәtlәrin cari qiymәtlәri ilә hәmin әmtәә vә
xidmәtlәrin keçәn dövrdәki vә ya baza dövründәki qiymәtlәri
ilә müqayisәsini ifadә edir. Bu o demәkdir ki, Laspeyres
indeksindәn fәrqli olaraq, Paaşe indeksi sabit әmtәә vә
xidmәtlәr dәstinin iki dövr üçün qiymәt müqayisәsini әks
etdirmir. Buna görә dә Paaşe indeksi çox zaman Ümumi Daxili
Mәhsulun (ÜDM) deflyatorunu hesablamaq üçün istifadә edilir.
Bildiyimiz kimi, ÜDM-in tәrkibi olan istehsal olunmuş әmtәә vә
xidmәtlәr hәr il dәyişir vә buna görә dә cari ildә istehsal
olunmuş әmtәә vә xidmәtlәrin qiymәt indeksini hesablamaq
üçün Paaşe indeksindәn istifadә edilir.
Fişer indeksinin formulu isә aşağıdakı kimidir:

Göründüyü kimi, Fişer indeksi sadәcә olaraq, Laspeyres
vә Paaşe indekslәrinin hasilinin kök altısıdır. Qeyd edәk ki,
Fişer indeksi daha çox ölkәdә ümumi qiymәt indeksini vә ya
inflyasiyanı ifadә etmәk üçün istifadә edilir. Yәni Fişer indeksi
vasitәsilә İstehlak Qiymәtlәri İndeksi ilә ÜDM-in deflyatoru
ümumilәşdirilәrәk ölkә üçün ümumi inflyasiya sәviyyәsi
hesablanmış olur.
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Azәrbaycanda İQİ Laspeyres düsturunun modifikasiyası
әsasında hesablanır:

p1

∑ p ⋅q ⋅ p
=
∑q ⋅ p
0

I

0

p

0

0

vц нф I

0

p

=

∑ i ⋅q ⋅ p
∑q ⋅ p
0

p

0

0

0

Burada

p 0 − ифяфвбмкътвц ьфдэтйшньцеш;
p1 − сфкшвбмквцьфдэтйшньцеш;
й0 − ифяфвбмкътвц шыеурдфл
ыцицештвцл
i рцк ишкьфдэтьшйвфкэ;
й0p0 − ифяфвбмкътвц шыеурдфл
ыцицештвцл
i рцк ишкьцрыгдгт вцнцкш

Laspeyres düsturunun bu variantını fәrdi qiymәt indekslәrinin
orta çәkili növü kimi dә tәqdim etmәk olar:

I

p

=

∑

i

p

⋅ d

0

Burada

i p = P1 : P0 - mәhsul vahidinin fәrdi qiymәt indeksi
d 0 = (q 0 ⋅ P0 ) : ∑ (q 0 ⋅ P0 ) - baza dövründә ümumi
xәrclәrdә mәhsulun çәkisi vә ya mәhsula çәkilәn xәrcin çәkisi.
Laspeyres düsturunun bu iki variantı cari dövr
qiymәtlәrinin bazis dövrünә nisbәtindәn istifadә etmәyi
nәzәrdә tutur. Amma hәr bir mәhsulun qiymәtlәrinin uzun
müddәtә
görә
müqayisәsi
verilmiş
mәhsulların
xarakteristikalarının dәyişmәz qalması üçün sәrt nәzarәt tәlәb
edir. Bu tәlәblәrin cari vәziyyәtdә - pәrakәndә ticarәtdә satılan
mәhsulların qeyri-stabil olması, onların bir-birini tez-tez әvәz
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etmәsi, müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsi, qeyri-formal bazarların
yaranması şәraitindә tәtbiqi çox çәtindir. Buna görә dә statistik
tәcrübәdә
hesablama
üçün
Laspeyres
düsturunun
modifikasiyasından istifadә edilir.

pn

Ip

∑ p ⋅P
=
∑ P ⋅q

n −1

⋅ q0

n −1

0

0

burada

Pn - cari dövrdә mәhsulun (xidmәtin) qiymәti,
Pn −1 - әvvәlki dövrdә mәhsulun (xidmәtin) qiymәti,
q 0 - baza dövrdә istehlak olunan mәhsulun (xidmәtin)
miqdarı,

P0 ⋅ q 0 - baza dövrdә istehlak olunan mәhsulun (xidmәtin)

dәyәri,
P

n −1

⋅q

0

-

baza dövrdә istehlak olunan mәhsulun

(xidmәtin) әvvәlki dövrün qiymәtlәri ilә olan dәyәri,
P n ⋅ q 0 - baza dövrdә istehlak olunan mәhsulun
(xidmәtin) cari dövrün qiymәtlәri ilә olan dәyәri.
Laspeyres düsturunun modifikasiyası ondan ibarәtdir ki,
qiymәt dәyişmәlәri ardıcıl qiymәt müşahidәlәri әsasında
ölçülür. Yәni hәr bir dövrdә bazis çәkilәr qiymәt indekslәrinin
sonuncusuna vurulur. Bu cür yanaşma mәhsul qrupları üzrә
qiymәt
dәyişmәlәrinә
müvafiq
olaraq
dәyәr
qiymәtlәndirmәlәrinin dәyişmәsi zamanı çәkilәrin natural
әsasını sabit saxlamağa imkan verir.
Laspeyres düsturunun modifikasiya edilmiş forması üzrә
İstehlak Qiymәtlәri İndeksi regional vә respublika sәviyyәsindә
hesablanır. Regional sәviyyәdә istehlak qiymәtlәri indeksinin
hesablanması bir tәrәfdәn, ümumilikdә ölkә üçün mәcmu
indeksin hesablanmasının bir mәrhәlәsi kimi, digәr tәrәfdәn,
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verilmiş regionda istehlak mallarının qiymәt xarakteristikaları
üçün vә hәmin regionun iqtisadiyyatını idarә etmәk üçün
vacibdir.
Müşahidәdә iştirak etmiş әrazilәr üzrә qiymәt indekslәri
vә әrazi çәkilәri әsasında ümumilikdә Azәrbaycan Respublikası
vә region üzrә әmtәә vә xidmәtlәr qrupunun, ayrı-ayrı
mәhsulların aqreqat qiymәt indekslәri müәyyәn edilir. Әrazi
çәkisi kimi bu әrazinin әhalisinin sayı vә ya respublika
әhalisinin sayında müayinә edilәn әrazinin әhalisinin xüsusi
çәkisi götürülür. Yәni

I

p

=

∑ i
∑

⋅d

p

d

Aqreqat qiymәt indekslәrinin hesablanmasına aydınlıq
gәtirәk. Belә hesab edәk ki, İQİ-nin tәrkibinә “әt vә әt
mәhsulları” әmtәә qrupunun qiymәt indeksi daxildir. İndeksi
aşağıdakı düsturla hesablayaq

Ip =

∑I
∑d

p •

d

I p - әt vә әt mәhsullarının qiymәt indeksi
Burada d-ailә büdcәlәrinin mәlumatlarına әsasәn әhalinin
istehlak xәrclәri daxilindә verilmiş mәhsulun alınmasına çәkilәn
xәrclәrin xüsusi çәkisidir.

Respublika üzrә aqreqat indeksin hesablanması:

Azәrbaycan vә regionlar üzrә әmtәә vә xidmәtlәrin aqreqat
indekslәrindәn vә әmtәә vә xidmәtlәrin әvvәlki dövrdәki
istehlak dәyәri haqqında mәlumatlardan istifadә edәrәk
ümumilikdә Azәrbaycan vә regionlar üzrә İQİ-ni, hәmçinin,
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әrzaq, qeyri-әrzaq vә xidmәt qrupları üzrә mәcmu qiymәt
indekslәrini müәyyәn edirlәr.
Cәdvәl 2.
Cari aya görә mәcmu istehlak qiymәtlәri
indeksinin hesablanması

Әmtәә vә
xidmәtlәr
qrupu

Әvvәlki
dövrdә
әmtәә vә
xidmәtlәrin
istehlak
dәyәri
mln.manatla

P

0

q

Qiymәt
indeksi

Ip

0

Әvvәlki
dövrdә
әmtәә vә
xidmәtlәrin
cari dövrdәki
qiymәtlәrlә
istehlak
dәyәri
mln.manatla.

i p p n −1 q 0 =
= pn q0
Әrzaq malları
Qeyri-әrzaq
malları
Pullu
xidmәtlәr
Cәmi

205,7
190,1

1,032
1,027

212,3
195,2

83,6

1,054

87,1

478,4

-

494,6
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Әmtәә vә xidmәtlәrin mәcmu istehlak qiymәtlәri indeksi
= 494,6:478,4=1,034
Belәliklә, әmtәә vә xidmәtlәrin istehlak qiymәtlәri 3,4%
artmışdır.
İQİ aylıq, rüblük vә ilin әvvәlindәn başlayaraq artan sıra
ilә hesablanılır. İQİ aylıq olaraq әvvәlki aya nisbәtәn, әvvәlki
ilin dekabr ayına nisbәtәn, ilin әvvәlindәn başlayaraq artan sıra
ilә әvvәlki ilin müvafiq dövrünә nisbәtәn hesablanır.
Dövlәr üzrә indeksin hesablanması: Qiymәt
indekslәrinin rübә, yarım ilә vә ilin әvvәlindәn başlayaraq
hesablanması zәncirvari metodla aparılır. Yәni aylıq İQİ-lәr
yenidәn vurulur. Bu cür indekslәrin hesablanması aşağıdakı
cәdvәldә göstәrilib:
Cәdvәl 3.
Cari il üçün mәcmu istehlak qiymәtlәri indeksinin hesablanması.

Ay,(rüb)
Yanvar
Fevral
Mart
I rübә görә
Aprel
May
İyun
II rübә görә
İyul vә s.

İstehlak qiymәtlәri indeksi, %
әvvәlki aya
İlin әvvәlindәn
nisbәtәn
başlayaraq
101,1
101,1
102,0
103,1
101,6
104,8
104,8
104,8
101,4
106,2
101,4
107,7
101,1
108,9
103,9
108,9
101,5
110,5
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Azәrbaycanda İQİ-nin keyfiyyәt göstәricilәrinin
azalmasına tәsir edәn amillәr
Azәrbaycanda
İQİ-nin
keyfiyyәt
göstәricilәrinin
azalmasına tәsir edәn amillәri bir neçә qrupa bölmәk olar.
Bunlardan birincisi, istehlak sәbәtinin strukturunun vә
çәkilәrinin müәyyәn edilmәsidir.

İstehlak sәbәti
İstehlak sәbәtindәki әmtәә vә xidmәtlәrin
çәkilәrinin müәyyәn edilmәsi metodologiyası:

xüsusi

Statistika Komitәsinin verdiy metodoloji mәlumata
әsasәn, istehlak sәbәtindә olan әmtәә vә xidmәtlәrin çәkilәri
әsasәn әhalinin istehlakı, gәlirlәri vә xәrclәrinin seçmә
müşahidә formalarından biri olan büdcә müayinәlәri ilә tәyin
edilir. İstehlak dәstinin ayrı-ayrı maddәlәrinin çәki payının
müәyyәn olunması üçün әlavә mәlumatlardan da istifadә
olunur. Bura pәrakәndә әmtәә dövriyyәsinin strukturu, ayrıayrı әmtәә növlәrinin istehlakı haqqında mәlumatlar, ekspert
qiymәtlәndirmәlәri vә digәr rәylәr aiddir.
Ümumilikdә metedoloji cәhәtdәn tәdqiq etdikdә
Statistika Komitәsinin metodologiyasının uyğun olduğunu
söylәmәk olar. Amma praktiki cәhәtdәn baxdıqda ev
tәsәrrüfatlarının büdcә müayinәsi müşahidәsinin düzgün
aparılmadığı ortaya çıxır. Belә ki, ev tәsәrrüfatlarının әsasәn
varlanmış hissәsi әnәnәvi olaraq seçimdәn kәnarda qalır. Bu,
iki sәbәbdәn baş verir. Birinci sәbәb odur ki, varlı tәbәqәnin
әksәriyyәti sorğunu cavablandırmaqdan imtina edir. İkincisi
isә müәyyәn sәbәblәrә görә şәxsi rifahının ölkә statistikasında
yüksәk sәviyyәdә qeydә alınmasında heç kim maraqlı deyil. Bu
da istehlak sәbәtinin “xüsusi çәki” strukturunda avtomaşın,
soyuducu, televizor, benzin, hәmçinin istirahәt, әylәncә vә
tәhsil xәrclәrinin xeyli azalmasına gәtirib çıxarır. Çünki bu tip
әmtәә vә xidmәtlәr daha çox qiymәt artımına mәruz qalır.
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İstehlak sәbәtindә olan reprezentativ әmtәә vә
xidmәtlәrin sayı
Azәrbaycanda istehlak sәbәtinin reprezentativ әmtәә vә
xidmәtlәrinin sayı ilk dәfә 1993-cü ildә müәyyәn edilmişdir vә
istehlak sәbәtinә 268 reprezentativ әmtәә vә xidmәt daxil
edilmişdir. Lakin sonradan bu say 380-ә çatdırılmışdır. Son üç
ildә isә istehlak sәbәtindә reprezentativ әmtәә vә xidmәtlәrin
sayı 585-ә qәdәr artırılıb. Nәdәnsә bu son dәyişiklik
inflyasiyanın ölkәdә yeni artım mәrhәlәsinә girdiyi vaxta
tәsadüf edir. Ümumiyyәtlә, dünya tәcrübәsinә baxdıqda bu
rәqәm ABŞ-da 200, Fransada-161, Kanadada 600, Yeni
Zelandiyada 315, Bolqarıstanda 514, Ukraynada 270,
Gürcüstanda 311 vә Qırğızıstanda isә 343-dür. (cәdvәl 1).
Cәdvәl 4.
Bәzi ölkәlәrdә istehlak sәbәtinә daxil olan mәhsulların sayı

Ölkәlәr
Azәrbaycan
ABŞ
Fransa
Yeni Zelandiya
Bolqarıstan
Polşa
Ukrayna
Gürcüstan
Qırğızıstan

Say
585
200
161
315
514
708
270
311
343
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Ümumilikdә son illәrdә qiymәt müşahidәsini daha
effektiv aparmaq üçün dünya praktikasında bu saylar
azaldılmağa çalışılır. Azәrbaycanda isә tam әksinәdir.
Şәkil 5.

Azərbaycanda İstehlak Səbətində əmtəə
və xidmətlərin sayı
700

585

600
500

380

400
300
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200
100
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Azәrbaycanda istehlak sәbәtindә olan әmtәә vә
xidmәtlәrin çәkilәrinin böyüklüyünә görә baxdıqda әn son 165
әmtәә vә xidmәtin toplam çәkisi istehlak sәbәtindә heç 1%
tәşkil etmir.
Fikrimizcә, istehlak sәbәtindә әmtәә vә xidmәtlәrin
sayının çoxaldılması әsasәn indeksin aşağı salınması mәqsәdi
ilә edilmişdir. Çünki az istehlak olunan әmtәә vә xidmәtlәrin
qiymәti ilә müqayisәdә çox istehlak olunan әmtәә vә
xidmәtlәrin qiymәtinin artım tempi daha böyükdür.

İstehlak sәbәtindә olan reprezentativ әmtәә vә
xidmәtlәrin çәkisi:
Azәrbaycanda istehlak sәbәtindә olan reprezentativ
әmtәә vә xidmәtlәrin çәkisi hәr nә qәdәr büdcә müayinәsi
müşahidәsinә әsasәn müәyyәnlәşdirilsә dә, burada digәr
amillәr dә rol oynayır. Digәr amillәr dedikdә, son nәticәdә
indeksin azaldılmasına xidmәt edәn “ekspert rәylәri” nәzәrdә
tutulur. Ümumiyyәtlә, qiymәt artımı az baş verәn әmtәә vә
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xidmәtlәr mümkün qәdәr daha böyük çәkilәrlә istehlak
sәbәtinә daxil edilir. Buna misal olaraq metroda gediş haqqını
göstәrmәk istәrdik. Statistika Komitәsinin hesablamalarına
görә, metroda gediş haqqına görә ödәnilәn mәblәğ
0.010412487 әmsalla әhalinin istehlak xәrclәri arasında
böyüklüyünә görә 18-ci yerdә durur. Bu, tamamilә
qәbuledilmәzdir. Birincisi, Bakıdan başqa Azәrbaycanın heç bir
bölgәsindә metro yoxdur. İkincisi, Bakıda yaşayan әhalinin heç
dә hamısı mütәmadi olaraq metrodan istifadә etmir. Üçüncüsü
dә metronun gediş qiymәti o qәdәr azdır ki, ona ödәnilәn
mәblәğin toplamı ümümi büdcәnin 1.04%-ni
tәşkil edә
bilmәz. Metroda gediş haqqına görә ödәnilәn mәblәğin bu
qәdәr böyük çәkiylә istehlak sәbәtinә salınmasına әsas sәbәb
onun qiymәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi vә uzun illәr
boyunca heç bir qiymәt dәyişikliyinin baş vermәmәsidir. Bu tip
misalları çoxaltmaq mümkündür.

Regionların xüsusi çәkisi:
İstehlak Qiymәtlәri İndeksinin hesablanmasında әsas
çatışmazlıqlardan biri onun strukturunda regionların “xüsusi
çәkisinin”
hesablanmasıdır.
Statistika
Komitәsinin
metodologiyasına görә, bu çәki regionlarda yaşayan әhalinin
sayına әsasәn hesablanır. Burada әsas çatışmazlıq regionlar
üzrә әhalinin sayının düzgün hesablanmamasıdır. Mәsәlәn,
rayonda qeydiyyatda olan bir çox şәxslәr hal-hazırda Bakı
şәhәrindә yaşayır vә Statistika Komitәsi әhalinin sayını hәr
kәsin qeydiyyatda olduğu yerә görә hesablayır ki, bu da
regionların çәkisindә balansın pozulmasına birbaşa tәsir edir.
Bundan başqa, Azәrbaycanda qeydiyyatda olan xeyli sayda
insan hal-hazırda Rusiya vә digәr ölkәlәrdә işlәsә dә, onlar
burda qeydiyyatda görünürlәr. Ümumiyyәtә, 1 milyona yaxın
qaçqın vә köçkünün olduğu bir ölkәdә әhalinin regionlar üzrә
sayını tam olaraq müәyyәnlәşdirmәk çox çәtindir.
Bu metoda alternativ olaraq
layihәnin ekspertlәri
regionların çәkisini hesablayarkәn pәrakәndә әmtәә dövriyyәsi
vә göstәrilәn xidmәt hәcminә görә hesablanmasını yeni
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metodologiya olaraq tәklif etmişdir vә regionların xüsusi çәkisi
bu metodla hesablanmışdır. Burada әmtәә dövriyyәsi 0.818 vә
xidmәt hәcmi isә 0.182 әmsalla götürülmüşdür. Onu qeyd
edәk ki, bu әmsallar Milli Bankın verdiyi mәlumata әsasәn
götürülmüşdür. Mәsәlәn, Bakı şәhәrinin payına bütün
Azәrbaycanda olan әmtәә dövriyyәsinin 49.32%-i, ümumi
xidmәt hәcminin isә 65.95% düşür. Bakı şәhәrinin xüsusi çәkisi
(49.32x0.818 + 65.95x0.182= 52.34666) olaraq hesablanır.
Ümumiyyәtlә, Bakıda qiymәtlәr digәr regionlarla müqayisәdә
daha baha olduğu üçün Statistika Komitәsi Bakının tәrkibinә
daxil olduğu Abşeron iqtisadi rayonunun çәkisini mümkün
qәdәr azaltmağa çalışır. Aşağıdakı cәdvәldә regionların çәkisi
barәdә daha geniş mәlumat ala bilәrsiniz.
Cәdvәl 5.
İqtisadi
rayonlar

Әmtәә
dövriyyәsi

Xidmәt
hәcmi

Ortalama
çәkilәr

ABŞERON
Abşeron
Xızı
Sumqayıt
Bakı

53.44
0.84
0.08
3.2
49.32

68.69
0.55
0.07
2.12
65.95

56.2155
0.78722
0.07818
3.00344
52.34666

10.53

7.14

9.91302

0.58
0.22
0.64
0.96
0.42
0.8
0.36
1.47
1.39
3.03
0.66

0.47
0.12
0.43
0.53
0.25
0.45
0.26
1.14
0.85
2.24
0.4

0.55998
0.2018
0.60178
0.88174
0.38906
0.7363
0.3418
1.40994
1.29172
2.88622
0.61268

GӘNCӘQAZAX
Ağstafa
Daşkәsәn
Gәdәbәy
Goranboy
Xanlar
Qazax
Samux
Şәmkir
Tovuz
Gәncә
Naftalan

Statistika
Komitәsinin
verdiyi
çәkilәr
26.9943575

13.4654319
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ŞӘKİZAQATALA
Balakәn
Qax
Qәbәlә
Oğuz
Zaqatala
Şәki

4.54

2.89

4.2397

0.68
0.41
0.66
0.27
0.88
1.64

0.41
0.32
0.38
0.21
0.57
1

0.63086
0.39362
0.60904
0.25908
0.82358
1.52352

LӘNKӘRAN
Astara
Cәlilabad
Lerik
Masallı
Yardımlı
Lәnkәran

6.36
0.71
1.52
0.41
1.61
0.31
1.8

4.3
0.4
0.94
0.31
1.17
0.25
1.23

5.98508
0.65358
1.41444
0.3918
1.52992
0.29908
1.69626

9.3407449

5.5778515

QUBAXAÇMAZ
Dәvәçi
Xaçmaz
Quba
Qusar
Siyәzәn

3.88

2.5

3.62884

0.37
1.35
1.3
0.59
0.27

0.23
0.82
0.92
0.37
0.16

0.34452
1.25354
1.23084
0.54996
0.24998

ARAN
Ağcabәdi
Ağdaş
Beylәqan
Bәrdә
Bilәsuvar
Göyçay
Hacıqabul
İmişli
Kürdәmir
Neftçala

14.11
0.79
0.76
0.64
1.09
0.61
0.9
0.54
0.84
0.71
0.57

9.69
0.54
0.51
0.46
0.75
0.45
0.56
0.34
0.59
0.46
0.37

13.30556
0.7445
0.7145
0.60724
1.02812
0.58088
0.83812
0.5036
0.7945
0.6645
0.5336

6.5182754

30.4445749
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Saatlı
Sabirabad
Salyan
Ucar
Zәrdab
Әli Bayramlı
Mingәçevir
Yevlax
DAĞLIQŞİRVAN
Ağsu
İsmayıllı
Qobustan
Şamaxı
NAXÇIVAN
YUXARI
QARABAĞ
Ağdam
Tәrtәr

0.68
1.15
1.04
0.59
0.33
0.69
1.17
1.01

0.43
0.88
0.66
0.4
0.23
0.6
0.76
0.7

0.6345
1.10086
0.97084
0.55542
0.3118
0.67362
1.09538
0.95358

2.03

1.29

1.89532

0.52
0.61
0.25
0.65

0.31
0.39
0.15
0.44

0.48178
0.56996
0.2318
0.61178

3.2

2.74

3.11628

4.4673128

1.91

0.82

1.71162

0

1.1
0.81

0.3
0.52

0.9544
0.75722

3.1914511

Vurğulamaq lazımdır ki, yuxarıdakı üsulların heç biri
tәkmil deyil vә tәklif etdiyimiz üsulun da müәyyәn
çatışmazlıqları var.
Layihә çәrçivәsindә hәr bir üsulun üstün vә çatışmayan
cәhәtlәri müfәssәl qaydada öyrәnilmişdir.
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Cәdvәl 6.
Çatışmazlıqlar
Xüsusi çәkinin әhalinin sayı
müqabilindә hesablanması

Xüsusi çәkinin pәrakәndә
mal dövriyyәsi vә göstәrilmiş
xidmәtlәrin müqabilindә
hesablanması

1. Üsul ölkә vәtәndaşlarının
әksәriyyәti üçün qiymәtlәrin
dәyişmәsinә dair real orta
dinamikanın izlәdilmәsinә yol vermir
(çünki Azәrbaycan Respublikası
vәtәndaşlarının әksәriyyәti
regionlarda qeydiyyatda olmalarna
baxmayaraq, әslindә paytaxt şәhәrdә
yaşayır; paytaxt şәhәrdә isә
qiymәtlәrin dәyişmәsi dinamikası
regionlarla müqayisәdә daha
gözәçarpandır).
2. Üsul miqrasiya nәticәsindә ev
tәsәrrüfatlarının istehlak xәrclәrindәki
dәyişikliklәri üzә çıxarmaq üçün
imkan yaratmır (çünki rayonlar vә
paytaxt üzrә bir sıra mәhsulların
qiymәtlәri fәrqlidir).

Üstünlüklәr
Xüsusi çәkinin әhalinin
sayı müqabilindә
hesablanması
1. Bunun lehinә olan әsas
dәlillәrdәn biri ondan
ibarәtdir ki, sözügedәn
üsuldan istifadә dünya
praktikasına cavab verir vә
әlavә olaraq dünyanın bir
çox ölkәsi mәhz bu üsuldan
istifadәni üstün tutur.

1. Pәrakәndә mal dövriyyәsinә
dair göstәricilәr hәm ev
tәsәrrüfatları, hәm dә
müәssisәlәrdә istehlak hәcmini
әks etdirir ki, bu da ölkәnin mal
dövriyyәsinin ümumi pәrakәndә
hәcmindәki regionun xüsusi
çәkisinin İstehlak Qiymәtlәri
İndeksinin hesablanmasında әks
etdirilmәsi ilә bağlı sәhvә gәtirib
çıxara bilәr.
2. Paytaxtdan kәnarda yaşayan
әhalinin hamısı qida mәhsulları
ilә bağlı xәrclәrә uğramır;
bununla belә, hәqiqi xәrclәr
statistika orqanları tәrәfindәn hәr
zaman qeydә alınmır (Misal: bir
qonşunun digәr qonşuya süd
satması).

Xüsusi çәkinin pәrakәndә mal
dövriyyәsi vә göstәrilmiş xidmәtlәrin
müqabilindә hesablanması
1. Üsul ölkә vәtәndaşlarının әksәriyyәti
üçün qiymәtlәrin dәyişmәsinә dair real
orta dinamikanın izlәdilmәsinә yol verir
(çünki hәqiqәtәn alınmış malların hәcmi vә
buna görә ödәnilmiş qiymәtlә bağlı
mәlumat әks edilir). Bununla respublikada
qiymәtlәrin dinamikasını daha aydın
izlәmәk mümkündür.
2. Üsul miqrasiya nәticәsindә ev
tәsәrrüfatlarının istehlak xәrclәrindәki
dәyişikliklәrin üzә çıxarılmasına imkan
yaradır.
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İstehlak bazarında qiymәt vә tariflәrin dәyişmәsi
üzәrindә statistik müşahidә
Azәrbaycanda istehlak bazarında qiymәt vә tariflәrin
dәyişmәsi üzәrindә statistik müşahidәnin aparılması da aşağı
sәviyyәdәdir. Bunun bәzi subyektiv vә obyektiv sәbәblәri var.
Ümumiyyәtlә, bazarlarda qiymәtin “aşağı yeri” hәr zaman
mövcuddur. Misal üçün almanı götürәk. Almanın bazarda bir
neçә növü mövcuddur. Keyfiyyәtsiz növlәrin qiymәt artımı
dinamikası da aşağıdır. Әgәr son nәticәdә indeksin aşağı
olması istәnilirsә, qiymәt olaraq keyfiyyәtsiz әmtәәlәrin qiymәti
müşahidә oluna bilәr.
Bundan әlavә, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının qiymәt
artımı tempinin gedәrәk artmasını görәn hökümәt Bakı
şәhәrinin
müәyyәn
әrazilәrindә
müәyyәn
günlәrdә
(ümumiyyәtlә, bu, hәftәnin bazar günlәri olur) kәnd tәsәrrüfatı
yarmarkaları keçirir ki, burdakı qiymәtlәr hökümәt tәrәfindәn
müәyyәn edilir vә digәr bazarlarla müqayisәdә xeyli aşağı olur.
Bununla yanaşı, burdakı malların keyfiyyәti dә aşağı olur.
Statistika Komitәsi dә öz növbәsindә Bakı şәhәri üzrә kәnd
tәsәrrüfatı mallarının qiymәtlәrini qeydiyyata alanda bu
yarmarkalardakı qiymәtlәrә üstünlük verir ki, bu da son
nәticәdә indeksin aşağı çıxması ilә nәticәlәnir.
Fikrimizcә, qiymәt müşahidәsi zamanı gizli inflyasiyaya
da diqqәt yetirilmir. Mәsәlәn, son zamanlar çörәyin qiymәti
sabit qaldığı halda çәkisi tәdricәn azalmaqdadır. Yәni gizli
inflyasiya baş verir. İstehlak sәbәtindә isә çörәk 0.027023662
әmsalla әhalinin istehlak xәrclәri arasında böyüklüyünә görә 4cü yerdә durur. Bunun isә son nәticәdә indeksin
hesablanmasına nә dәrәcәdә tәsir etdiyi göz qabağındadır.
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FӘSİL 5. AZӘRBAYCAN
RESPUBLİKASINDA 2007-Cİ İLİN
İLK YARIMİLİ ÜÇÜN İSTEHLAK
QİYMӘTLӘRİ İNDEKSİ
Azәrbaycanda alternativ İstehlak Qiymәtlәri İndeksinin
(İQİ) hesablanması әsasәn iki mәlumat bazası әsasında hәyata
keçirilir:
(a) İqtisadi Tәdqiqatlar Mәrkәzinin (İTM) әmәkdaşlarının
müşahidәlәri әsasında istehlak malları bazarında qiymәt vә
tariflәrin dәyişmәsi üzrә toplanan mәlumatlar;
(b) Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi
(DSK) tәrәfindәn İQİ-nin hesablanması mәqsәdilә hazırlanan
әhalinin istehlak xәrclәrinin strukturu barәdә mәlumat.
İstehlak bazarında mal vә pullu xidmәtlәrin qiymәtlәri
üzәrindә aparılan müşahidәlәr vә alternativ istehlak qiymәtlәri
indeksinin hesablanması aşağıdakı mәrhәlәlәri әhatә edir:
(a) xidmәt vә ticarәt müәssisәlәrinin seçilmәsi;
(b) mal vә xidmәtlәrin seçilmәsi;
(c) qiymәt vә tariflәrin qeydiyyatı;
(d) İQİ-nin hesablanması üçün istehlak bazarında çәkilәr
strukturunun formalaşdırılması;
(e) İQİ-nin hesablanması.
İTM hәr ay 585 adda mәhsul üzrә 51480 qiymәt
müşahidәsi hәyata keçirir. Qiymәtlәr barәdә mәlumatlar layihә
çәrçivәsindә bu mәqsәdlә cәlb edilmiş qeydiyyatçılar
tәrәfindәn Azәrbaycanın 9 iqtisadi rayonunda toplanır.
Mәlumatlar 585 adda mәhsul üzrә respublikanın 19 şәhәrindә
hәr ayın 1-dәn 27-dәk dәyişmәmәk şәrtilә ayda iki dәfә qeyd
edilir.
Mәlumatların toplandığı ticarәt mәntәqәlәri müxtәlif
rayon vә şәhәrlәrdә yerlәşir vә hәcminә görә bir-birindәn
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fәrqlәnir. Hәr bir qeydiyyatçı hәr mal üzrә 4 müxtәlif
obyektdәki qiymәti qeyd edir.
İndeksin hesablanması üçün Laspeyres düsturundan
istifadә edilir.
Alternativ İQİ-nin hesablanması mәqsәdilә mal vә
xidmәtlәrin çәkisi kimi rәsmi hesablamaların әsasında duran
çәkilәr qәbul edilmişdir. Regionların çәkisinә gәldikdә isә DSKnın metodologiyasından fәrqli olaraq, әhalinin sayı yox, hәr bir
regionun әmtәә dövriyyәsindә vә xidmәtlәrin hәcmindә payı
әsas götürülmüşdür.
Cәdvәl 7.
Regionların DSK tәrәfindәn vә layihә çәrçivәsindә
istifadә edilәn çәkilәri
İqtisadi
Rayonlar
Abşeron
Gәncә-Qazax
Şәki-Zaqatala
Lәnkәran
Quba-Xaçmaz
Aran
Dağlıq-Şirvan
Naxçıvan
Yuxarı
Qarabağ

Әmtәә
dövriyyәsi

Xidmәt
hәcmi

Ortalama
çәkilәr

53.44
10.53
4.54
6.36
3.88
14.11
2.03
3.2

68.69
7.14
2.89
4.3
2.5
9.69
1.29
2.74

56.22
9.91
4.24
5.99
3.63
13.31
1.90
3.12

Statistika
Komitәsinin
istifadә etdiyi
çәkilәr
29.99
13.47
6.52
9.34
5.58
30.44
3.19
4.47

1.91

0.82

1.71

0.00

İQİ aylıq vә hәr bir kvartal üzrә mütәmadi olaraq
hesablanır.
Hәmçinin layihә hәrçivәsindә respublikada
inflyasiyanın tәhlili üçün sorğular da hәyata keçirilmişdir.

gizli
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Bakı şәhәrindә 2007-ci ilin birinci
rübü üçün İstehlak Qiymәtlәri İndeksi
2007-ci ilin birinci rübü üçün Bakı şәhәrindә İQİ 17.53%
tәşkil etmişdir. Әrzaq mәhsulları üçün artım 15.58%, qeyriәrzaq mәhsulları üçün 12.04% olmuş vә xidmәt sferasında
qiymәtlәrin artımı 29.66% tәşkil etmişdir.
Şәkil 6.
2007-ci ilin birinci rübü üçün Bakı şәhәrindә İQİ

17.52
İQİ

29.66
Xidmət

12.04
Qeyri-ərzaq

15.58
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Layihә çәrçivәsindә İQİ-nin keyfiyyәt xarakteristikasının
vә hәmçinin 2007-ci ilin ilk rübündә gizli inflyasiyanın tәhlili
mәqsәdilә Bakı şәhәrindә ticarәt nöqtәlәrinin sahiblәri vә
satıcıları arasında sorğu da keçirilmişdir. Sorğu Bakının 8
rayonunda 80 respondent arasında reallaşdırılıb (regionlarda
isә 13 rayonda 130 respondent sorğuya cәlb edilib).
Qeyd edәk ki, satıcılar әn çox satılan 5 malın
keyfiyyәtinin әsasәn dәyişmәdiyi qәnaәtindәdirlәr. Buna
baxmayaraq, satıcıların әksәriyyәti – 40%-i bәzi malların
keyfiyyәtinin artdığını, bәzilәrinin isә azaldığını düşünürlәr.
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Şәkil 7.
Malların keyfiyyәti barәdә satıcıların fikirlәri
deyə bilmərəm 8%

yüksəlib 6%

dəyişməyib 34%

bəziləri artıb, bəziləri
azalıb 40%

azalıb 12%

Göründüyü kimi, malların keyfiyyәtinin azaldığını
düşünәnlәr
әksini
düşünәnlәrdәn
iki
dәfә
çoxdur.
Respondentlәrin fikrincә isә әn çox keyfiyyәti azalan qeyriәrzaq mәhsullarıdır.
Şәkil 8.
Keyfiyyәti dәyişәn mәhsul növlәri
deyə bilmərəm

24.44

hər ikisi

20
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31.11
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Qeyd edәk ki, 77,1% respondent qiymәtlәrin dәyişdiyini
düşünür vә bunun әsasәn qeyri-әrzaq mallarında özünü büruzә
verdiyini qeyd edirlәr.
Şәkil 9.
Qiymәtlәri dәyişәn mәhsul növlәri

deyə bilmərəm

21.05

hər ikisi

10.53

qeyri-ərzaq

39.47
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Göründüyü kimi, әksәr respondent bu vә ya başqa
mәhsulun qiymәt artımına mәruz qaldığını düşünür.
Әn çox satılan 5 malın qiymәtinin dәyişmәdiyini
düşünmәlәrinә baxmayaraq, respondentlәrin yarısından çoxu –
58,54%-i qiymәtlәrin 10%-dәn dә çox artdığını qeyd etmişlәr.
Hәtta 25-50% artım olduğunu düşünәnlәr dә olmuşdur.

Azәrbaycanın regionlarında İQİ
2007-ci ilin ilk rübündә ölkәnin regionlarında İstehlak
Qiymәtlәri İndeksi 16,29% tәşkil etmişdir. Bu müddәt әrzindә
xidmәtlәr 25.68% bahalaşmışdır. Әrzaq mәhsullarında qiymәt
artımı 15.02%, qeyri-әrzaq mәhsullarında isә 11.56% tәşkil
etmişdir (şәkil 5).

80
Şәkil 10.
Regionlarda 2007-ci ilin ilk rübü üçün İQİ

İQİ
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Qeyd etmәliyik ki, Bakı şәhәrindә hәr bir mәhsul növü
üzrә qiymәt artımı bir neçә faiz yüksәk olmasına baxmayaraq,
nisbәtlәr eyni olaraq qalmaqdadır.

Azәrbaycan Respublikasında 2007-ci ilin birinci
rübündә İQİ
Azәrbaycan Respublikasında 2007-ci ilin birinci rübü üçün
İQİ 16.98% tәşkil etmişdir. Xidmәt sahәsindә artım 27.91%
tәşkil etmiş, әrzaq mәhsulları 15.33%, qeyri-әrzaq mәhsulları
isә 11.83% bahalaşmışdır (şәkil 6).
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Şәkil 11.
Azәrbaycan Respublikasında 2007-ci ili ilk rübündә İQİ
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Şәkil 12.
Azәrbaycan Respublikasında 2007-ci ilin yanvar,
fevral vә mart ayları üçün İQİ
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Şәkildәn göründüyü kimi, yanvar ayında әn çox artım
xidmәt sferasında müşahidә edilmişdir. Daha sonra isә әrzaq
mәhsulları gәlir. Bu, әsasәn Tarif Şurasının bir sıra xidmәt vә
mәhsulların qiymәtinin qaldırılması barәdә 2007-ci ilin
yanvarında verdiyi mәlum qәrarla izah olunur. Әrzaq
mәhsullarına gәldikdә isә bu, hәmin mağazalarda sәnaye
mallarının satış mәntәqәlәrinә nisbәtәn böyük rotasiyası ilә
izah olunur. Fevral ayında qeyri-әrzaq mallarının qiymәtlәri
yüksәlmişdir. Martda әrzaq mәhsulları üzrә İQİ-nin 3.2%
olması Novruz bayramı ilә izah olunur.

Azәrbaycan Respublikasında 2007-ci ilin ikinci
rübündә İQİ
2007-ci ilin ikinci kvartalı üçün İQİ Azәrbaycan
Respublikasında 0.46% tәşkil etmişdir. Xidmәt sahәsindә artım
6,04% olmuş, qeyri-әrzaq malları 1,86% bahalaşmış, әrzaq
malları isә 2,31% ucuzlaşmışdır. (şәkil 8).
Şәkil 13.
Azәrbaycan Respublikasında 2007-ci ilin
ikinci rübü üçün İQİ
7
6.04

6
5
4
3
2

1.86

1
0.46

0
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-2.31

-3

İQİ

Ərzaq
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Xidmət

Bakı şәhәrindә vә regionlarda İQİ aşağıdakı kimi
olmuşdur (Şәkil 9). Göründüyü kimi, xidmәtlәr regionlarda
paytaxta nisbәtdә daha çox bahalaşmışdır.
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Şәkil 14.
2007-ci ilin ikinci rübü üçün Bakı vә regionlarda İQİ
6,28
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Azәrbaycan Respublikasında 2007-ci ilin ilk
yarısında İQİ
Alınmış nәticәlәr ümumilәşdirilәrәk ilk yarımil üçün
aşağıkıları söylәmәk olar. Belәliklә, 2007-ci ilin ilk 6 ayı üçün
İQİ 17.44%, o cümlәdәn Bakıda 18.06%, regionlarda isә
16.65% tәşkil etmişdir (Şәkil 10).
Şәkil 15.
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Azәrbaycan Respublikasında 2007-ci ilin
yanvar-iyun ayları üçün İQİ
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Әlavәlәrdә 2007-ci ilin yanvar-iyun ayları üçün (Әlavә 1)
vә 2006-cı ilin dekabrına nüsbәtdә İQİ tempini nәzәrdәn
keçirmәk olar.
Şәkil 16.
Azәrbaycan Respublikasında 2007-ci ilin yanvar, fevral, mart, aprel,
may, iyun ayları üçün İQİ
IYUN

-0.01
-1.71
0.58
3.78

MAY

-0.18
-0.89

APREL

0.84
0.41
0.64
0.29
0.44
1.85

Mart

2.17
3.2
0.89
1.07

Yanvar Fevral

2.75
2.6
3.51
2.2
12.03
9.07
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Şәkil 17.
2006-cı ilin dekabr ayı ilә müqayisәdә
İQİ-nin dinamikası
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YEKUN
Yekunda hәyata keçirilәn layihәnin effektinin vә
tәsirlәrinin daha düzgün qiymәtlәndirilmәsinә yardım edәcәk
bir neçә mühüm mәqamı qeyd etmәk istәrdik. Bunlardan
birincisi, hökumәtin ikirәqәmli inflyasiya qorxusunun demәk
olar ki, aradan qalxmasıdır. Mәlum olduğu kimi, hökumәtin
2007-ci ilә dair makroqitisadi proqnozlarında inflyasiyanın
birrәqәmli hәddinin qorunub-saxlanacağı qeyd olunmuşdu. İlin
ilk rübündә rәsmi statistika oranlarının mәlumatları bu
proqnozun hәr bir halda doğrulduğunu isbatlamağa
hәdәflәnmişdi. Lakin İqtisadi Tәdqiqatlar Mәrkәzinin hesablamaları vә әldә etdiyi nәticәlәr ictimaiyyәtә açıqlandıqdan
sonra bu mәsәlә әtrafında açılan geniş müzakirәlәr nәhayәtdә
hökumәtin situasiyanı daha real qiymәtlәndirmәsinә gәtirib
çıxartdı. Tәsadüfi deyil ki, ölkә prezidenti İlham Әliyevin iştirakı
ilә Nazirlәr Kabinetinin cari ilin birinci yarısının yekunlarına hәsr
olunmuş müşavirәsindә әsas diqqәt yetirilәn mәsәlәlәrdәn biri
mәhz inflyasiya gözlәntilәri olmuşdur. Müşavirәdә çıxış edәn
ölkә başçısı inflyasiyanın onu әn çox narahat edәn iqtisadi
göstәricilәrdәn biri olduğunu qeyd etmişdir: “Altı ayın
yekunlarına görә, Azәrbaycanda inflyasiya 16 faiz tәşkil edir.
İnflyasiyanın qalxmasında müxtәlif sәbәblәr var, o cümlәdәn
obyektiv sәbәb dә var. İlk növbәdә, dünyada neftin bahalaşması vә bunun nәticәsi olaraq istehlak mallarının
bahalaşması. Azәrbaycanda hәlә ki, bizim istehlak bazarımız
xeyli dәrәcәdә idxaldan asılıdır. Ona görә idxal mallarının
bahalaşması istәr-istәmәz Azәrbaycanda qiymәt artımına
gәtirib çıxarır. Digәr obyektiv sәbәblәrdәn biri dә odur ki,
Azәrbaycanda çox böyük büdcә artımı mövcuddur. Minimum
әmәkhaqqının,
pensiyaların,
büdcәdәn
maliyyәlәşәn
tәşkilatlarda çalışan insanların әmәkhaqlarının qaldırılması da
inflyasiyanı güclәndirәn amillәrdәn biridir...
Ancaq bunlarla bәrabәr, subyektiv sәbәblәr dә var. Biz
gәrәk bütün diqqәtimizi mәhz bunlara, inflyasiyanı yaradan vә
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onu güclәndirәn subyektiv sәbәblәrin aradan qaldırılmasına
yönәldәk, bütün tәdbirlәrimizi görәk. Burada hәm iqtisadi
tәdbirlәr, hәm dә inzibati tәdbirlәr, nәzarәt güclәndirilmәlidir...
Mәn hesab edirәm ki, biz növbәti mәrhәlәdә әsas diqqәtimizi
makroiqtisadi sabitliyin saxlanılmasına vә antiinflyasiya
tәdbirlәrinin güclәnmәsinә yönәltmәliyik.”
Göründüyü kimi, növbәti mәrhәlәdә inflyasiyanın
Azәrbaycanda әn mühüm proseslәrdәn biri olacağı ölkә başçısı
sәviyyәsindә qeyd edilmәkdәdir. Dövlәt Statistika Komitәsinin
2007-ci il iyul ayı üzrә elan etdiyi 100,1 faizlik İQİ bu prosesin
әhәmiyyәtinin artmasından xәbәr verir. Belә ki, hәr ilin mayavqust aylarında Azәrbaycanda bir qayda olaraq deflyasiya
qeydә alınsa da, cari ildә bu müddәt cәmi 2 ay çәkdi. May-iyun
aylarındakı cüzi deflyasiyanın iyuldan yenidәn inflyasiya ilә
әvәzlәnmәsi bu prosesin ölkә iqtisadiyyatı vә әhalinin sosialrifah halına mәnfi tәsirlәrinin yumşaldılması istiqamәtindә
fәaliyyәtlәrin sürәtlәndirilmәsinin vacibliyini göstәrir. Bu, hәm
dә inflyasiya sәviyyәsinin dәqiq hesablanması zәrurәtinin
getdikcә daha da artacağından xәbәr verir. Buna görә dә
hesab edirik ki, İqtisadi Tәdqiqatlar Mәrkәzinin reallaşdırdığı
layihәnin davamlılığı tәmin olunmalıdır.
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