
VALYUTA MƏZƏNNƏSİNƏ TƏSİR EDƏN FAKTORLARIN 

 STATİSTİK TƏDQİQİ 

 

Son zamanlar dünya iqtisadiyyatında baş verən dalğalanmalar Azərbaycan iqtisadiyyatına da öz 

təsirini göstərməkdə davam edir ki, bu da iqtisadiyyatın əsas sektorlarının (real, bank, maliyyə, büdcə və 

ev təsərrüfatları)göstəricilərində öz əksini tapır. Bu səbəbdən ölkə iqtisadiyyatında baş verən 

makroiqtisadi proseslərin qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməsi və əsas makroiqtisadi göstəricilərinin tədqiqinə 

zərurət yaranır. Xüsusilə son illərdə iqtisadiyyata təsir vasitəsi kimi Mərkəzi Bankların aktiv rol alması, 

Federal Ehtiyyatlar sisteminin 2014-cü ilin sonlarından etibarən sərt pul siyasətinə başlaması, milli 

valyutamız üzərində təzyiqlərin artması məzənnə problemini əsas tədqiqat predmetinə çevirir.  

Maliyyə və pul siyasətinin hazırlanması zamanı ticari mal və xidmət konyunkturası haqqında 

informasiya dəyişdiyi üçün onun dinamik öyrənilməsi və gələcək vəziyyətinin proqnozlaşdırılması 

zərurəti meydana çıxır. Müvafiq proqnoz növbəti iqtisadi qərarların hazırlanmasında istifadə edilir.  

Ticari malların konyunktur təhlili və proqnozları milli hesabların düzgün tərtibi üçün istifadə 

edilir. Bunun üçün aralıq və son istehlak səviyyəsi, iqtisadi agentlərin (hüquqi və fiziki şəxslər, ailə 

(kəndli),ev təsərrüfatlarının və s.) pul və digər gəlirləri və xərcləri, yığımı, investiyası, malların idxal və 

ixracının həcmi, valyutanın mübadilə məzənnəsi, malların rəqabət qabiliyyəti və s. göstəricilərdən istifadə 

edilir. Konyunktur təhlil zamanı məsələyə sistemli yanaşmaq, yəni əvvəlcə xarici (ekzogen) təsirlərin 

(dünya səviyyəsində ümumi tələbat, xammalın qiyməti, əsas valyutanın qiyməti) öyrənilməsi və buna 

əsasən iqtisadiyyatın daxili dinamikanın tədqiqi lazımdır. İdxal və ixracın konyunkturasının tədqiqi bir 

tərəfdən “qalan dünya” üzrə tələbi (ixracı) və daxili tələbi (idxalı), digər tərəfdən isə milli məhsulun 

rəqabət qabiliyyətli olmasını öyrənir.  

İqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti statistik tədqiqatların köməyilə aparılır və təhlilin yüksək 

səviyyəsi hesab olunur. Rəqabət qabiliyyəti dedikdə eyni növ və keyfiyyət xarakteristikalarına məxsus 

məhsulun ölkə daxili istehsal qiyməti ilə xarici ölkədəki istehsal qiymətinin müqayisəsi başa düşülür. 

Beləliklə, iqtisadiyyatın (məhsulun) rəqabət qabiliyyəti indeksi tapılır. Həmin indeksin köməyilə 

məhsulun dünya ixracatında miqdarı təyin olunur.  

İxracın miqdarına eyni zamanda milli və əsas valyutanın mübadilə kursu təsir edir. Praktiki olaraq 

bu göstəricilərin əlaqələndirilməsi mürəkkəb hesablamalar tələb edir. Xarici bazarlarda məhsulun qiyməti 

haqqında informasiya birjalardan əldə edildiyi halda eyni məhsulun ölkə daxilindəki qiyməti statistik 

tədqiqatlar (müşahidələr) əsasında müəyyənləşir.  

Bütün bunlar göstərir ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində təsərrüfat subyektlərinin büdcəsi ticari mal 

və xidmətlərin konyunktur təhlili və proqnozlaşdırılması əsasında tərtib edilir. İstər makro, istərsə də 

mezo və mikro səviyyədə maliyyə-iqtisadi vəziyyətinə təsir edən faktorların intensivliyini 

müəyyənləşdirmək üçün statistik tədqiqatlardan istifadə edilir. Statistik tədqiqat dedikdə sosial-iqtisadi 

hadisələrin kəmiyyət tərəfinin (xarakteristikalarının) statistik göstəricilər və riyazi-statistik metodlar 

vasitəsilə öyrənilməsi prosesi başa düşülür. 

Statistik tədqiqat vasitəsi ilə makroiqtisadi vəziyyətə təsir edən daxili və xarici amillər 

qruplaşdırılır. Bu qruplaşdırma metodlarından biri də çoxfaktorlu təhlil metodudur. 

Valyuta məzənnəsinə təsir edən faktorların statistik tədqiqi üçün Beynəlxalq Valyuta Fondunun 

illik statistik bülleteninə müvafiq olaraq aşağıdakı göstəricilər seçilməlidir: 

Y1 – valyuta məzənnəsi (KURS), dollar/manat; 

Y2 –valyuta ehtiyatları, milyon ABŞ dolları; 

Y3 – M2 pul aqreqatı , milyon manat; 

Y4 – ümumi daxili məhsul, milyon dollar;  



Y5 –İstehlak məhsullarının və əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymət indeksləri, %; 

Y6 –uçot faiz dərəcəsi, %; 

Y7 – əhalinin sayı, min nəfər, 

Y8 – tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabı, milyon ABŞ dolları, 

Y9 –xarici investisiya, milyon ABŞ dolları, 

Y10  - malların idxalı (FOB), milyon ABŞ dolları, 

Y11  - malların ixracı (FOB), milyon ABŞ dolları. 

Azərbaycan Respublikası üzrə 2006-2014-cü illərdə həmin göstəricilər cədvəl 1- də verilmişdir 

[1,2,10]. 

           Cədvəl 1 

Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi vəziyyətini əks etdirən 

 göstəricilərin dinamikası 

İllər Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 

2006 0.8927 3417,3 2135.50 20983.0 108.3 9.50 8553.10 3707.61 5052.80 -5269,34 13014.63 

2007 0.8579 5850,4 4401.60 33050.3 116.7 13.00 8666.10 9018.89 6674.30 -6045,02 21269.32 

2008 0.8216 17357.0 6081.24 48852.5 120.8 15.00 8779.90 16453.51 6847.40 -7574,68 30586.34 

2009 0.8038 20061,7 6169.41 44297.0 101.5 2.00 8922.40 10172.84 5468.60 -6513,88 21096.82 

2010 0.8026 29177,6 8297.57 52909.3 105.7 3.00 8997.60 15039.59 8247.80 -6745,60 26476.03 

2011 0.7897 40281,5 10997.43 65951.6 107.9 5.25 9111.10 17146.14 8673.90 -10166,47 34494.88 

2012 0.7856 45824,8 13806.58 69683.9 101.1 5.00 9235.10 14916.31 10314.00 -10417,47 32634.04 

2013 0.7845 50032.0 16434.80 74164.4 102.4 4.75 9356.50 12317.84 10540.90 -11155,59 31776.36 

2014 0.7844 50858,3 17435.80 75234.7 101.4 4.25 9477.10 10430.53 11697.70 -9332,00 28259.63 

 

Cədvəl 1 – də qeyd verilmiş göstıricilərin təsviri statistikası aşağıdakı kimidir. 

            Cədvəl 2 

Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi vəziyyəti əks etdirəngöstəricilərin təsviri statistikası 

Göstəricilər 
Orta 

qiymət 

Stan- 

dart 

xəta 

Median 

Standart 

kənar-

laşma 

Dispersiya 
Mini- 

mum 

Maksi- 

Mum 
Cəmi 

Varia- 

siya 

əmsalı 

Valyuta məzənnəsi  0.81 0.01 0.80 0.04 0.00 0.78 0.89 7.32 4.67 

Valyuta ehtiyatları 29206,73 6164,36 29177,60 18493,09 341994313,66 3417,30 50858,30 262860,60 63,32 

M2 Pul aqreqatı  9528.88 1811.64 8297.57 5434.91 29538240.49 2135.50 17435.80 85759.93 57.04 

Ümumi daxili məhsul 53902.97 6343.31 52909.30 19029.92 362137880.61 20983.00 75234.70 485126.70 35.30 

İstehlak qiymətləri 

indeksi 107.31 2.37 105.70 7.12 50.68 101.10 120.80 965.80 6.63 

Uçot faiz dərəcəsi 6.86 1.52 5.00 4.57 20.85 2.00 15.00 61.75 66.54 

Əhalinin sayı 9010.99 104.54 8997.60 313.63 98365.68 8553.10 9477.10 81098.90 3.48 

Tədiyyə balansının 

cari əməliyyatlar 

hesabları 12133.69 1431.07 12317.84 4293.21 18431645.01 3707.61 17146.14 109203.23 35.38 

Xarici investisiya 8168.60 781.06 8247.80 2343.17 5490425.95 5052.80 11697.70 73517.40 28.69 

İdxal -8135,56 720,20 -7574,68 2160,61 4668219,97 -11155,59 -5269,34 -73220,04 -26,56 

İxrac 26623.12 2319.76 28259.63 6959.28 48431586.92 13014.63 34494.88 239608.05 26.14 

Cədvəldən göründüyü kimi 2006-2014 – cü illər ərzində variyasiyası böyük olan (ən çox tərəddüd 

edən) göstəricilər: valyuta ehtiyatları, M2 pul aqreqatı, uçot faiz dərəcəsi, ümumi daxili məhsul, tədiyyə 

balansının cari əməliyyatlar hesabı olmuşdur. Aşağıdakı qrafikdə bir neçə göstəricinin (valyuta 

ehtiyatları, M2 pul aqreqatı, ÜDM, tədiyyə balansının carı əməliyyatlar hesabı, xarici investisiya, idxal və 

ixrac) dinamikası əks olunmuşdur.  

 



 

Qrafik 1.valyuta ehtiyatları, M2 pul aqreqatı, ÜDM, tədiyyə balansının carı əməliyyatlar hesabı, xarici investisiya, idxal və 

ixracgöstəricilərinin dinamikasının qrafik təsviri. 

 

Qrafik təsvir göstərir ki, valyuta ehtiyatları və  M2 – pul aqreqatı  2006-2014 – cü illər ərzində 

artan dinamika üzrə inkişaf etmişdir. ÜDM və xarici investisiya göstəricilərində 2009 – cu il istisna 

olmaqla artan dinamika müşahidə edilmişdir, tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabında  2008-ci 

ilədək artım müşahidə olunmuş, 2009-cu ildə baş verən azalmadan sonra 2010 və 2011- ci illərdə artım 

olmuş, sonrakı illərdə azalan dinamika qeydə alınmışdır,  2009 və 2014 – cü illər istisna olmaqla idxalda 

artım müşahidə edilmişdir. İxracda isə artım və azalma qisa dövrlərlə bir-birini əvəz etmişdir. 

Cədvəl 1 – də verilmiş göstəricilərin faktorial təhlilini aparmaqla valyuta məzənnəsinə təsir edən 

əsas fartorları müəyyən etmək olar.  

Excel tətbiqi proqram paketindən istifadə edərək bu göstəriciləri normallaşdıraq (Zi=(Yi –Yort )/Ϭi 

düsturu vasitəsilə). Burada Yi – verilmiş dinamik sıra üzrə göstəricinin qiyməti, Yort–müvafiq 

göstəricilərin orta qiyməti, Ϭi – dispersiyadır. Aparılmış hesablamalar nəticəsində aşağıdakı cədvəl alınır. 

Cədvəl 3 

Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi vəziyyətini əks etdirən göstəricilərin 

normallaşdırılmış qiymətləri 

İllər  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 

2006 2,080 1,395 1,360 1,730 0,139 0,578 1,460 1,963 1,330 1,327 1,955 

2007 1,164 1,263 0,943 1,096 1,319 1,345 1,100 0,726 0,638 0,968 0,769 

2008 0,209 0,641 0,634 0,265 1,895 1,783 0,737 1,006 0,564 0,260 0,569 

2009 0,259 0,495 0,618 0,505 0,816 1,065 0,282 0,457 1,152 0,751 0,794 

2010 0,291 0,002 0,227 0,052 0,226 0,846 0,043 0,677 0,034 0,643 0,021 

2011 0,630 0,599 0,270 0,633 0,083 0,353 0,319 1,168 0,216 0,940 1,131 

2012 0,738 0,899 0,787 0,829 0,872 0,408 0,715 0,648 0,916 1,056 0,864 

2013 0,767 1,126 1,271 1,065 0,690 0,462 1,102 0,043 1,012 1,398 0,740 

2014 0,769 1,171 1,455 1,121 0,830 0,572 1,486 0,397 1,506 0,554 0,235 

Orta qiymət 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dispersiya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi Zi – nin orta qiyməti 0–a, dispersiyası isə 1 – ə bərabərdir. Zi – nin 

normallaşdırılmış qiymətlərinin korrelyasiya əmsalları cədvə l 4 – də verilmişdir.  
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Cədvəl 4 

Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi vəziyyətini əks etdirən göstəricilərin 

korrelyasiya əmsalları qiymətləri 

  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 

Z1 1 

          Z2 0,78 1,00 

         Z3 0,63 0,88 1,00 

        Z4 0,91 0,93 0,84 1,00 

       Z5 -0,33 0,13 0,10 -0,22 1,00 

      Z6 -0,31 -0,18 -0,20 -0,39 0,79 1,00 

     Z7 0,71 0,93 0,95 0,86 0,17 -0,11 1,00 

    Z8 0,61 0,18 -0,03 0,33 -0,28 0,02 0,15 1,00 

   Z9 0,45 0,70 0,86 0,70 0,08 -0,21 0,74 -0,06 1,00 

  Z10 0,66 0,52 0,39 0,68 -0,52 -0,63 0,32 0,12 0,25 1,00 

 Z11 0,77 0,53 0,28 0,68 -0,32 -0,26 0,34 0,73 0,31 0,63 1 

 

Beləliklə, göstəricilərin normllaşdırılmış qiymətləri əsasında hesablanmış korrelyasiya əmsalları 

aşağıdakı kimi dəyişir: 

Valyuta məzənnəsi ilə valyuta ehtiyatları arasında korrelyasiya əmsalı 0.78, M2 pul aqreqatı 

arasında 0.63, ümumi daxili məhsul arasında 0.91, əhalinin sayı arasında 0.71, tədiyyə balansının cari 

əməliyyatlar hesabı arasında 0.61, idxal arasında 0.66, ixrac arasında 0.77; 

Valyuta ehtiyatları ilə M2 pul aqreqatı arasında korrelyasiya əmsalı  0.88, ümumi daxili məhsul 

arasında korrelyasiya əmsalı 0.93, əhalinin sayı arasında korrelyasiya əmsalı 0.93, xarici investisiya 

arasında korrelyasiya əmsalı 0.70; 

M2 pul aqreqatı ilə ümumi daxili məhsul arasında korrelyasiya əmsalı 0.84, əhalinin sayı arasında 

0.95, xarici investisiya arasında korrelyasiya əmsalı 0.86; 

Ümumi daxili məhsulla əhalinin sayı arasında korrelyasiya əmsalı 0.86, xarici investisiya arasında 

korrelyasiya əmsalı 0.70, idxal arasında korrelyasiya əmsalı 0.68 və ixrac arasında korrelyasiya əmsalı 

0.68; 

İstehlak qiymətləri indeksi ilə uçot faiz dərəcəsi arasında korrelyasiya əmsalı 0.79; 

Uçot faiz dərəcəsi ilə idxal arasında korrelyasiya əmsalı 0.63; 

Əhalinin sayı ilə xarici investisiya arasında korrelyasiya əmsalı 0.74; 

Tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabı ilə ixrac arasında korrelyasiya əmsalı  0.73; 

İdxalla ixrac arasında korrelyasiya əmsalı  0.63 olmuşdur. 

Məlumdur ki, korrelyasiya əmsalının qiyməti nə qədər yüksək olarsa, göstəricilər arasında əlaqə 

bir o qədər güclü olar. Göründüyü kimi mövcud göstəricilər arasında ən yüksək əlaqə valyuta məzənnəsi 

ilə ümumi daxili məhsul (0.91) arasında olmuşdur. Digər yüksək əlaqə vialyuta ehtiyatları ilə ümumi 

daxili məhsul (0.93) və  əhalinin sayı (0.93) arasında, eləcə də M2 pul aqreqatı ilə əhalinin sayı arasında 

(0.95 ) olmuşdur.  

Verilmiş göstəricilərin SPSS tətbiqi proqram paketi vasitəsi ilə faktorial təhlilini aparsaq 

göstəricilər arasında dispersiyanın (variyasiyanın) qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı cədvəli alarıq. 

 

 

 

 

 



Cədvəl 5 

Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi vəziyyətini  

 əks etdirən göstəricilərin faktorial təhlilinin nəticəsi 

Göstəric

ilər 

İlkin qiymətlər 

 

Seçilmiş göstəricilərin yükünün 

kvadratlarının cəmi 

Rotasiyadan sonra faktorun 

yükünün kvadratları cəmi 

Yekun 

Dispersiya,

%  

Kumulyativ,

% Yekun 

Dispersiya,

%  

Kumulyativ,

% Yekun 

Dispersiya,

%  

Kumulyativ,

% 

1 5,939 53,995 53,995 5,939 53,995 53,995 4,851 44,102 44,102 

2 2,422 22,016 76,011 2,422 22,016 76,011 2,517 22,886 66,988 

3 1,515 13,776 89,787 1,515 13,776 89,787 2,508 22,8 89,787 

4 0,523 4,751 94,538             

5 0,362 3,293 97,831             

6 0,158 1,441 99,272             

7 0,047 0,432 99,703             

8 0,033 0,297 100             

9 2,39E-16 2,17E-15 100             

10 1,02E-16 9,24E-16 100             

11 -3,19E-16 -2,90E-15 100             

 

Cədvəl 5 – dən göründüyü kimi üç faktorun kumulyativ dispersiyası 89.787% təşkil edir. 

Onlardan birinci faktorun dispersiyası 53.995%, ikinci faktorun dispersiysı 22.016%, üçüncü faktorun 

dispersiyası isə 13.776% təşkil edir. Qalan 8 göstəricinin dispersiyası isə 10.213% təşkil edir. Buradan 

belə nəticəyə gəlmək olar ki, dispersiyası böyük olan üç faktor ilə dispersiyası kiçik olan səkkiz faktor 

arasında fərq böyükdür. 

 

Əsas faktorları müəyyən etmək üçün əsas amil metodundan istifadə etməklə aşağıdakı cədvəli 

alarıq. 

  

    

 



   Cədvəl 6 

Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi vəziyyətini  

 əks etdirən göstəricilərin komponentlər üzrə 

 ranqlaşdırılmış matrisi 

  Komponentlər 

  1 2 3 

Z1 0,911     

Z2 0,914     

Z3 0,843     

Z4 0,994     

Z5   0,861   

Z6   0,588 0,627 

Z7 0,854     

Z8     0,776 

Z9 0,717     

Z10 0,693     

Z11 0,706     

 

Göründüyü kimi 11 əsas göstərici 3 komponentə ayrılmışdır. Həmin komponentlərin dəyişməsi 

rotasiya üsulu ilə həyata keçirilir. Əgər verimax üsulu ilə rotasiya etsək onda aşağıdakı matrisi və 

komponentlərin ayrı-ayrılıqda yüklənməsi matrisini (cədvəl 7) alarıq. 

    Cədvəl 7 

Faktorlar üzrə komponentlərin ayrı-ayrılıqda 

 yüklənməsi 

  Component 

  1 2 3 

Z1 0,055 -0,015 0,237 

Z2 0,194 0,059 0,028 

Z3 0,241 0,011 -0,13 

Z4 0,145 -0,052 0,066 

Z5 0,12 0,394 -0,01 

Z6 0,001 0,446 0,191 

Z7 0,218 0,092 -0,017 

Z8 -0,13 0,149 0,51 

Z9 0,219 -0,001 -0,145 

Z10 0,027 -0,282 -0,006 

Z11 -0,039 0,002 0,355 

Komponentlərin transformasiya matrisi 

Komponent 1 2 3 

1 0,835 -0,342 0,431 

2 0,524 0,731 -0,436 

3 -0,166 0,59 0,79 

Çoxfaktorlu statistik təhlil metodu vasitəsilə əsas amillər və ona təsir edən komponentlər müəyyən 

edildikdən sonra həmin göstəricilərin iştirakı ilə reqressiya modeli tərtib edilir. Bunun üçün tədqiq olunan 

göstəricilər qruplaşdırılır və onlardan ümumi və xüsusi xarakterik göstəricilər seçilir.  



Faktorial təhlil metodu iki mərhələdən ibarətdir: korrelyasiya matrisinin aproksimasiyası və 

nəticələrin interpretasiyası. Korrelyasiya matrisinin aproksimasiyası (ayrı-ayrı göstəricilərin bir-birinə 

təsiri) dedikdə güclü korrelyasiya əlaqəsi olan göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi başa düşülür. 

Korrelyasiya matrisindən faktorial təhlilin metodlarının (əsas komponent və s.) tətbiqi ilə faktorlrın 

yüklənməsi matrisini almaq olar. Lakin onun təhlili tədqiqatçını qane etməyə bilər. Daha doğrusu, lazımi 

kriteriyalar ödənilməyə bilər. Bunun üçün əsas amil ətrafında rotasiya həyata keçirilir. Bu zaman daha 

keyfiyyətli amil tapılır ki, bu amil üzrə reqressiya modeli tərtib edilir.  

Cədvəldən göründüyü kimi 3 komponentin dispersiyası 89.8 faiz təşkil edir ki, 1-ci komponentə 

əsasən valyuta məzənnəsi, valyuta ehtiyatları, M2 aqreqatı, ümumi daxili məhsul, əhalinin sayı, xarici 

investisiya, idxal və ixracın həcmi, 2 – ci komponentə istehlak qiymətləri indeksi, uçot faiz dərəcəsi, 3 – 

cü komponentə isə uçot faiz dərəcəsivə tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabı daha çox təsir göstərir.  

Faktorial təhlil göstərir ki, makroiqtisadi göstəricilərin statistik tədqiqi zamanı ilk növbədə bu 

göstəriciləri sistemləşdirmək lazımdır. Sistemləşdirmənin əsas əhəmiyyəti təhlilin aparılması, asılı və 

nəticə komponentləri arasında mövcud olan əlaqələrin düzgün öyrənilməsi və elmi cəhətdən 

əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsi üçün lazımdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, makroiqtisadi vəziyyətə təsir edən faktorları ilk növbədə iki qrupa ( daxili 

və xarici) bölmək lazımdır. Bu amillərin tarazlıq vəziyyətinin öyrənilməsi statistik tədqiqatın əsasını 

təşkil edır.  

Bu tədqiqatda valyuta (manatın) məzənnəsinə təsir edən faktorlar korrelyasiya-reqressiya 

təhlilindən istifadə olunaraq təhlil edilir. Korrelyasiya-reqressiya təhlili əlaqənin sıxlıq dərəcəsinin 

(korrelyasiya təhlili) və onun formasının, yəni əlaqəli dəyişənlərin analitik ifadəsinin (reqressiya təhlili) 

müəyyən edilməsi üçün tətbiq edilir.   

Reqressiya təhlili dedikdə iki və daha artıq əlamət arasında analitik əlaqənin (modelin) qurulması 

üçün statistik metodların məcmusu başa düşülür. Bu təhlil tədqiq olunan göstəricilər arasında əlaqənin 

xarakterini müəyyən etməyə imkan verir, yəni mövcud göstəricilrin birgə təsirini əks etdirən modelin 

növünü aşkarlamağa şərait yaradır və bu göstəricilərdən birinin konkret qiyməti əsasında digərinin 

qiyməti haqqında proqnoz vermək mümkün olur. Reqressiya təhlilinin əsas mərhələləri aşağıdakılardır: 

reqressiya modelinin növünün (sinfinin) müəyyən edilməsi, bu növ (sinif) üzrə reqressiya modelinin 

strukturunun müəyyən edilməsi, reqressiya modelinin parametrlərinin qiymətləndirilməsi, mövcud 

məlumatlarn nəticələrinin əldə olunmuş modelin adekvatlılığın və dəqiqliyinin (olduğunun) yoxlanması. 

Reqressiya modelinin statistik qiymətləndirilməsinin birinci addımını reqressiya modelinin 

mümkün növü haqqında müəyyən fərziyyənin irəli sürülməsidir. Bu fərziyyə tədqiq olunan göstəricinin 

paylanma diaqramının növü, korrelyasiya əmsallarının empirik qiymətləri və korrelyasiya əlaqələri nəzərə 

alınmaqla təyin olunur. Praktiki məsələlərin həllində modellər iki sinfə bölünür: xətti reqressiya modeli, 

qeyri-xətti reqressiya modeli sinfi . 

Cədvəl 1 – də verilmiş göstəricilər arasında korrelyasiya əlaqəsini müəyyən edək. 

          Cədvəl 8 

Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi vəziyyətini əks etdirən 

 göstəricilərin korrelyasiya əmsalları qiymətləri 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 

Y1 1 

          Y2 -0,90 1,00 

         Y3 -0,84 0,98 1,00 

        Y4 -0,93 0,98 0,96 1,00 

       Y5 0,53 -0,64 -0,60 -0,51 1,00 

      



 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 

Y6 0,62 -0,61 -0,52 -0,51 0,93 1,00 

     Y7 -0,89 0,98 0,99 0,96 -0,68 -0,63 1,00 

    Y8 -0,72 0,51 0,39 0,62 0,09 -0,11 0,41 1,00 

   Y9 -0,76 0,93 0,97 0,92 -0,49 -0,40 0,93 0,42 1,00 

  Y10 0,80 -0,92 -0,89 -0,93 0,43 0,36 -0,86 -0,57 -0,85 1,00 

 Y11 -0,84 0,79 0,72 0,87 -0,12 -0,19 0,71 0,89 0,73 -0,87 1 

Qeyd etmək lazımdır ki, xətti korrelyasiya əmsalı (-1) ilə (+1) arasında dəyişir. Bu əlaqənin 

sıxlığının kəmiyyət xarakteristikasının hüdudları aşağıdakı kimi verilir[3]: 

            Cədvəl 9 

Korrelyasiya əmsalının qiymətindən asılı olaraq əlaqənin xarakteri 

Korrelyasiya 

əmsalının qiyməti  
Əlaqənin xarakteri 

0.2 – dək Korrelyasiya əlaqəsi çox zəifdir  

0.2 - 0.5 Korrelyasiya əlaqəsi zəifdir 

0.5 - 0.7 Korrelyasiya əlaqəsi ortadır 

0.7 - 0.9 Korrelyasiya əlaqəsi yüksəkdir 

0.9 – dan yuxarı Korrelyasiya əlaqəsi çox yüksəkdir 

Korrelyasiya təhlili göstərir ki, valyuta məzənnəsinin (Y1) istehlak qiymətləri indeksi (Y5), uçot 

faiz dərəcəsi (Y6) ilə korrelyasiya əlaqəsi orta, qalan digər göstəricilər ilə əlaqəsi yüksəkdir. Mənfi işarəsi 

bu əlaqənin tərs olduğunu göstərir, yəni valyuta ehtiyatları (Y2), M2 pul aqreqatı (Y3), ümimi daxili 

məhsul (Y4), tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabı (Y8), xarici investisiya (Y9),  ixrac (Y11) artdıqca 

valyuta məzənnəsi aşağı düşmüş olur.  

Valyuta məzənnəsinin tədqiqi üçün çoxölçülü xətti reqressiya modelinin qurulmasında ilk 

növbədə bu göstəriciyə ən çox təsir edən göstəricilər, yəni valyuta məzənnəsi ilə korrelyasiya əlaqəsi 

güclü olan faktorların müəyyən edilməsi məsələsi meydana çıxır. Modelə asılı dəyişənlə, yəni valyuta 

məzənnəsi ilə yüksək korrelyasiyası olan, lakin öz aralarında güclü korrelyasiyası olmayan dəyişənlər 

daxil edilir. Cədvəl 8 – dən göründüyü kimi valyuta məzənnəsinin bütün göstəricilərlə korrelyasiyası 

güclüdür. Bu faktorlar üzrə öz aralarında yüksək korrelyasiya əlaqəsi olmayan (multikollinear olmayan) 

göstəricilər valyuta ehtiyatları və tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabıdır. Bu səbəbdən modelə 

həmin faktor göstəriciləri daxil edilir.      

Beləliklə, çoxölçülü xətti reqressiya modelini qurmaq üçün 2 faktor göstəricisindən, yəni, valyuta 

ehtiyatları (Y2), tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabı (Y8) istifadə olunur, tədqiq olunan nəticə 

göstərici isə valyuta məzənnəsidir (Y1). 

Reqressiya modeli SPSS proqram paketindən istifadə etməklə çoxölçülü xətti tənlik vasitəsilə həll 

olunur: 

Y1=a0+a1* Y2+a2 *Y8  

 Aparılmış hesablamaların nəticəsi aşağıdakı cədvəllərdə verilir. 

         Cədvəl 10 

Modelin xülasəsi
 b
 

Model 

Çoxölçülü 

R 

R-

kvadratı 

Normalaşdırılmış R-

kvadratı 

Standart 

xəta  Darbin-Uotson 

1 0,946 0,896 0,861 0,014 1.838 

 

a. Proqnoz dəyişənlər: (Sabit kəmiyyət), Y11, Y2, Y8  



b. Asılı dəyişən: Y1   

 

Dispersiya təhlili
b
 

Model SS df MS F F-in əhəmiyyəti 

1 Reqressiya 0,0103 2 0,00517 25,736 0,00114 

Qalıq 0,0012 6 0,00020   

Yekun 0,0116 8    

a. Proqnoz dəyişənlər: (Sabit kəmiyyət), Y11, Y2, Y8   

b. Asılı dəyişən: Y1    

 

Əmsallar
a
 

Model 

Standartlaşdırılmamış 

əmsallar 

Standartlaşdırılmış 

əmsallar t-

statistika 
P-qiyməti 

B Standart xəta Beta 

1 Sabit əmsal(a0) 0,894 0,0149557  59,794 0,000 

Y2 dəyişəni (a1) -0,0000015 0,0000003 -0,719 -4,682 0,003 

Y8 dəyişəni (a2) -0,0000031 0,0000014 -0,349 -2,270 0,064 

a. Asılı dəyişən: Y1     

 

Qalıq statistikası
a
 

  

Minimum Maksimum 

Orta 

kəmiyyət 

Standart 

kənarlaşma  Say 

Proqnozlaşdırılan 

kəmiyyət 0,780 0,878 0,814 0,036 9 

Qalıq -0,029 0,015 0,000 0,012 9 

Standart 

proqnozlaşdırılan 

kəmiyyət -0,922 1,783 0,000 1,000 9 

Standart qalıq 
-2,074 1,053 0,000 0,866 9 

a. Asılı dəyişən: Y1         

 

Cədvəldən göründüyü kimi, a0=0.894, a1=-0,0000015, a2=-0,0000031. 

Bu modelin və onun parametrlərinin nə dərəcədə etibarlı olması reqressiya tənliyinin nəticələrinə 

əsaslanır.  

Reqressiya modelinin etibarlılığının statistik qiymətləndirilməsi [4]: 

a) Çoxölçülü determinasiya və korrelyasiya əmsalları vasitəsilə.  

Modelin keyfiyyətinin mühüm xarakteristikalarından biri çoxölçülü determinasiya və korrelyasiya 

əmsalı hesab olunur. Yuxarıdakı cədvəldə aparılmış hesablamalardan göründüyü kimi, korrelyasiya 

əmsalı R=0.946 və determinasiya əmsalı R
2
=0.896 olması əlaqənin sıx olmasını əks etdirir. 

b) Çoxölçülü standart xəta S=0.014. Bu xəta 0-a nə qədər yaxın olarsa modelin daha yaxşı 

təmsil olunduğunu ifadə edir. 

c) Çoxölçülü reqressiya modelinin statistik əhəmiyyətinin digər meyarı F-statistika adlanan 

Fişer meyarıdır. Model əsasında alınmış  F- Fişer meyarının F=25.736 qiyməti F meyarının kritik 

qiymətlər cədvəli əsasında verilmiş F0.05,3,6=10.92  nəzəri qiymətindən böyük olması modelin 

statistik əhəmiyyətinin (adekvatlılığın) olduğunu təsdiqləyir. 

Reqressiya əmsallarının etibarlılığının statistik qiymətləndirilməsi: 



Bu qiymətləndirmə t-Stüdent meyarı vasitəsilə həyata keçirilir.  

SPSS proqram paketinin hesabladığı nəticələrə (cədvəl 10) əsasən: 

|t1| =4,68, |t2|=2,27. 

t-Stüdent paylanmasının nəzəri qiyməti isə t0.05,9-2-1=1.94. Yuxarıda verilmiş t1, t2  əmsalları nəzəri 

qiymətdən böyükdür. Bu səbəbən həmin  əmsallar statistik olaraq əhəmiyyətli hesab olunur. 

Modelin adekvat olmasının mühüm şərtlərindən biri faktiki qiymətlərlə hesablanmış (nəzəri) 

qiymətlərin fərqinin (reqressiyanın təsadüfi xətaları) müqayisə edilməsidir. Bu müqayisə ekonometrik 

təhlil vasitəsilə aparılır. Xətalarınn paylanmasının orta qiyməti, dispersiyası, qeyri-asılılığı və normallığı 

yoxlanılır. İsbat olunmuşdur ki, xətaların orta qiyməti sıfır, dispersiyası sabit olanda paylanma normaldır. 

Xətalar çoxluğunun dispersiyasının sabitliyi aşağıdakı modelin köməyi ilə yoxlanılır: 

e
2
=a0+a1* Y2+a2 *Y8  

burada, e
2
 – xətanın hesablanmış qiymətidir. 

Əgər həmin modelin determinasiya əmsalı (R
2
) ilə müşahidələrin sayının hasili 22 * nR şərtini 

ödəyərsə, onda homogenlik təmin olunur. Ekonometrik təhlildə bu qayda ağ (White) test adlanır [5]. 

Testin parametrləri müəyyən edilir: R
2
 =0.121, n=9, R

2
 *n=0.897*9=1.092, 2  =16.92. göründüyü kimi 

92.16092.1* 22  nR şərti ödənir. Bu isə o deməkdir ki, xətaların dispersiyası sabitdir, yəni 

homogenlik təmin olunur.  

Xətaların paylanmasının qeyri-asılılığı (avtokorrelyasiyası) Darbin-Uotson meyarları vasitəsilə 

yoxlanılır. Yuxarıdakı cədvəldə (modelin xülasəsi) Darbin-Uotson statistikasının qiyməti: DW=1.838 

verilmişdir. Asılı olmayan dəyişənlərin sayı k=2, vahidlərin sayı n=9 olduğundan xətanın α=0.01 

qiymətində Darbin-Uotson meyarı üçün kritik sərhədlər cədvəlindən dL=0.63 (aşağı sərhədi) və dU=1.7 

(yuxarı sərhədi) qiymətləri tapılır. Buradan göründüyü kimi, DW=1.838>dL  şərti ödənildiyindən xətaların 

paylanması statistik qeyri-asılıdır, yəni, reqressiya modeli dəyişənlər arasında statistik asılılığı adekvat 

şəkildə əks etdirir.  

Modelin keyfiyyəti haqqında fikir irəli sürmək üçün aproksimasiyanın orta xətası düsturundan da 

istifadə olunur: 

%100*
)(1
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Göründüyü kimi, alınan nəticə (1.82%) xətti reqressiya modelinin ilkin məlumatlarına 

uyğunluğunu təsdiq edir.  

Aparılmış təhlil göstərir ki, qurulmuş model valyuta məzənnəsinə təsir edən faktorların tədqiqi 

üçün yararlıdır və aşağıdakı şəkildə ifadə olunur: 

Y1=0.891-0,000002* Y2-0,000003*Y8  

Reqressiya təhlilinin son mərhələsini bu modelin şərh edilməsi, yəni onun statistik və riyazi  

mahiyyətini müəyyən etməklə iqtisadi mənasının təsviri  təşkil edir. İqtisadi izahı modelə daxil olan hər 

bir faktor əlamətinin nəticə əlamətinə nə şəkildə təsir etdiyini aydınlaşdırmaqdan başlayır. Reqressiya 

əmsalları nə qədər böyük olarsa, faktorların nəticə əlamətinə təsiri bir o qədər güclü olar.  Reqressiya 

əmsallarının işarəsi nəticə əlamətinə təsirin xarakterini müəyyən edir. Əgər əmsal müsbət işarəlidirsə (+), 

faktorun artması nəticə əlamətin də artmasına səbəb olur. Əgər əmsal mənfi işarəlidirsə (–), faktorun 

artması ilə nəticə əlaməti azalmış olur. 

Tərtib edilmiş model göstərir ki, valyuta ehtiyatlarının (Y2)1 milyon ABŞ dollar artması (digər 

faktorun dəyişməz qalması şərti ilə) valyuta məzənnəsinin orta hesabla 0,000002 manat  azalmasına, 



tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabının 1 min ABŞ dollar artması valyuta məzənnəsinin orta 

hesabla 0,000003 manat azalmasına səbəb olur. 

Reqressiya modelini standartlaşdırılmış şəklə gətirməklə bu faktorlardan hansının valyuta 

məzənnəsinə daha çox təsir etdiyini müəyyən etmək olar. Yuxarıdakı cədvəldə (cədvəl 10) 

standartlaşdırılmış əmsalların qiyməti hesablanmışdır: 

Y2 dəyişəni üzrə:β1 = -0,719, Y8 dəyişəni üzrə: β2 = -0,349. 

Bu halda standartlaşdırılmış üsulla tərtib edilmiş reqressiya tənliyi aşağıdakı şəkildə olur: 

ty =   β1 ty2 + β2 ty8 = -0.719 ty2 -0.349 ty8. 

Reqressiya modelinin standartlaşdırılmış əmsallarını müqayisə etsək belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

valyuta məzənnəsinə ən çox təsir edən göstərici valyuta ehtiyatlarının qiymətidir. Belə ki, hesablanmış 

əmsallardan mütləq qiymətcə ən böyük olan (0.719) bu göstəricidir. 

Faktorların valyuta məzənnəsinə təsirini həmçinin orta elastiklik əmsalı vasitəsilə müqayisə etmək 

olar. 

y

x
ake   

burada, a – reqressiya tənliyinin əmsalı, x - faktor göstəricisinin orta qiyməti, y - nəticə göstəricisinin 

orta qiymətidir. 

Düsturda bu qiymətləri nəzərə alsaq: 

k1 = -0.038, k2 =-0.045. 

Bu isə o deməkdir ki, tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabı sabit qalmaqla valyuta 

ehtiyatlarının orta hesabla 1% artması valyuta məzənnəsinin orta hesabla 0.038 faiz azalmasına (mənfi 

işarə), valyuta ehtiyatları sabit qalmaqla tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabının 1%  artması 

valyuta məzənnəsinin 0.045 faiz azalmasına (mənfi işarə) səbəb olur.  

Beləliklə, valyuta məzənnəsi kəmiyyət xarakteristikasına malik olmaqla yanaşı, müəyyən zaman 

və məkan daxilində dəyişdiyindən statistik təqdiqatın predmeti kimi öyrənildi. Bu göstərici  müxtəlif 

istiqamətlərdə təsir edən çoxsaylı faktorların qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində müəyyən edilir. Bu səbəbdən 

valyuta məzənnəsinin statistikasının təşkili aşağıdakı məsələlərin həllini tələb  edir [7]. 

1. Valyuta məzənnələri haqqında ilkin statistik informasiyanın toplanmasının plana uyğun 

şəkildə təşkili. 

2. Orta göstəricilərin hesablanması, valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin qiymətləndirilməsi (o 

cümlədən zamandan asılı dinamikanın qurulması). 

3. Valyuta məzənnələrinin səviyyəsinə və dəyişməsinə təsir edən faktorların təhlili.  

4. Valyuta məzənnələrinin proqnozlaşdırılması. 

5. Müşahidə və təhlil metodologiyasının təkmilləşdirilməsi. 

Yuxarıda aparılmış tədqiqata əsasən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, makroiqtisadi vəziyyətin 

balanslaşdırılmış inkişafı üçün aşağıdakılar lazımdır: 

- müxtəlif bazarlarda tələb və təklifin müqayisəli təhlili və istehsal qiymətləri arasında fərqlərin 

aşkar edilməsi; 

- təsərrüfat vahidlərinin istehsal resurslarının vəziyyətinin və maliyyə vəsaitlərinin dayanıqlığının 

öyrənilməsi; 

- istehsal və idxalın dəyişməsi ilə əlaqədar daxili bazarın dəyişməsinin tədqiqi; 

- milli məhsulların rəqabət qabiliyyətli indekslərinin hesablanması; 

- real tələbatın artmasının istehsalın artmasına təsiri, ehtiyatların azalması və ya idxalın artmasının 

öyrənilməsi; 



- iqtisadi aktiviyin, məşğulluğun və gəlirlərin dəyişməsinin öyrənilməsi; 

- istehsal və istehlak qiymətlərinin dəyişməsinin əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə təsiri və müvafiq 

olaraq konyunktur dəyişikliyinin (konyunktur dəyişiklik əvvəl dünya, sonra ölkə və nəhayət 

təsərrüfat vahidi səviyyəsində aparılır) öyrənilməsi. 
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