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Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin tərkibi kimi gömrük-

tarif siyasətinin iqtisadi inkiĢafdakı və ümumi məhsul istehsalının  

artımındakı əhəmiyyətinin, gömrük-tarif siyasətinin səmərəliliyinin, gömrük-

tarif siyasətinin mövcud vəziyyətinin və s. bu kimi məsələlər tədqiq olunur.   

 

Açar sözlər: ARDL metodu, Bound testi, koointeqrasiya, iqtisadi artım, 

gömrük tarif dərəcəsi, uzunmüddətli əlaqə.  
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Резюме. В статье исследуется значение тамо-

женно-тарифной политики как неотъемлемой 

части экономической политики Азербайджана 

в экономическом развитии и росте валового 

внутреннего продукта, эффективности тамо-

женно-тарифной политики, текущего состояния 

таможенно-тарифной политики.  

Ключевые cлова: метод ARDL, Bound  тест, 

коинтеграция, экономический рост, ставка та-

моженного тарифа, долгосрочные отношения. 

 

1. Giriş 

2008-ci il qlobal maliyyə böhranının, 2014-2015-ci illərdə baĢ vermiĢ dünya iqtisadi 

böhranın və 2020-ci ilin əvvəllərindən baĢlayan pandemiya nəticəsində yaranmıĢ qlobal 

böhranın qeyri-neft sektoru və ümumilkdə iqtisadiyyat üzrə ÜDM-ə təsirinin ilkin analitik 

təhlillərinin aparılması aktual bir məsələyə çevrilmiĢdir. Məcmu məhsul istehsalı, qeyri-neft 

sektorunda və ümumilikdə iqtisadiyyat üzrə inkiĢaf dinamikası ilə gömrük-tarif dərəcələri 

arasında qarĢılıqlı əlaqəsinin təhlili, onlar arasında reqressiya əlaqəsinin qiymətləndirilməsi və 

bu aspektdə bir sıra riyazi-ekonometrik metodların tətbiqi və eyni zamanda fundamental 

iqtisadi-riyazi modellərin qurulması müasir dövürdə bu sahədə elmi araĢdırmaların əsas 
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çağrıĢılarına çevrilmiĢlər. Bir sıra dünya ölkələri, o cümlədən MDB ölkələri üzrə sadə orta 

tarif dərəcəsi və çəkili orta tarif dərəcəsi ilə ÜDM arasında mövcud olan xətti əlaqələrin 

müqayisəli təhlilinin həyata keçirilməsi, Azərbaycanın gömrük-tarif siyasəti ilə onun ticarət 

tərəfdaĢları olan ölkələrin analoji göstəriciləri arasında korrelyasiya əlaqələrinin təhlil 

olunması, uzun müddətli perspektivdə gömrük-tarif dərəcəsi də daxil olmaqla bir sıra 

makroiqtisadi dəyiĢənlərlə iqtisadi inkiĢafın göstəricisi olan qeyri-neft ÜDM və cəmi ÜDM 

arasında səbəb-nəticə əlaqəsinin təhlili və s. bu kimi təhlil istiqamətləri günümüzün aktual 

elmi problemləri sırasındadır.  

Məqalədə Azərbaycanın gömrük-tarif dərəcəsinin iqtisadi inkiĢaf göstəricilərinə uzun 

müddətli və qısa müddətli təsirlərinin qiymətləndirilməsində tətbiq olunan ekonometrik 

modellərdən, gömrük-tarif dərəcəsi və bir sıra digər makroiqtisadi göstəricilər arasında səbəb-

nəticə əlaqəsinin qiymətləndirilməsində tətbiq olunan koointeqrasiya analizi metodlarından və 

xərclər-buraxılıĢ modelinin tətbiqi ilə gömrük-tarif siyasətinin sektorial və makro mühitdə 

analizi aparılmıĢdır. Həyata keçirilmiĢ təhlillərin xüsusiyyətlərindən və əldə olunmuĢ 

nəticələrdən analoji sahədə həyata keçirilən tədqiqatlarda istifadə oluna bilər. Bundan baĢaqa 

Azərbaycanın tətbiq etdiyi gömrük-tarif dərəcəsi ilə ölkənin iqtisadi inkiĢafı arasında səbəb-

nəticə əlaqələri, gömrük-tarif dərəcəsi və bir sıra digər makro iqtisadi göstəricilərin də daxil 

olduğu ekonometrik modellər, iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə gömrük-tarif dərəcəsinin ümumi 

məhsul istehsalına təsirləri və s. bu kimi iqtiqamətlər tədqiqat iĢinin əsas obyektləri kimi qeyd 

oluna bilər. Həmçinin, qeyri-neft ÜDM, gömrük-tarif dərəcələri, kapital ehtiyatı, iĢçi qüvvəsi 

və bir sıra digər makroiqtisadi dəyiĢənlərin statistik göstəriciləri, koointeqrasiya təhlili 

metodları, xərclər-buraxılıĢ modeli, bəzi makroiqtisadi əlaqələr və Ģərtlər dissertasiya iĢinin 

tədqiqat predmetini təĢkil edir.  

 

2. Ədəbiyyata baxış 

Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi kimi gömrük-tarif siyasəti və onun 

iqtisadi inkiĢafdakı rolunun tədqiqi və bu siyasətin səmərəliliyinin təhlili istiqamətlərində 

xeyli elmi iĢlər reallaĢdırılmıĢ və dərc olunmuĢdur. Tədqiqat iĢində öyrənilən və tədqiq 

olunan problemlərlə əlaqədar bir çox tədqiqatçıların elmi iĢləri çap olunmuĢdur. Bu sahədə 

K.F. Heydərov və C. Həsənovun [8] birgə hazırladıqları kitabda Azərbaycanın gömrük 

xidmətinin dünya təsərrüfat sistemi ilə qarĢılıqlı əlaqəsinin nəzəri-praktik tərəfləri 

araĢdırılmıĢdır. K.F. Heydərovun müəllifi olduğu digər bir mənbədə [9, 10, 11, 12] gömrük 

iĢinin əsasları, gömrük iĢinin təĢkili və texnologiyası barədə ətraflı Ģərhlər verilərək geniĢ 

elmi müzakirələr təqdim edilmiĢdir. Y.A. Kəlbiyev tərəfindən təqdim olunmuĢ elmi əsərdə 

fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri [16] ətraflı müzakirə 

olunmuĢdur. Bu problemin öyrənilməsi ilə əlaqədar A.M. Məhərrəmov və H.H. Aslanov [17], 

C.Q. Nuriyev və V.Ġ. Əliyev [18], Z.Ə. Səmədzadə [22], A.ġ. ġəkərəliyev [23], A.Ə. Əliyev 

[5], və baĢqaları maraqlı elmi əsərlər ərsəyə gətirərək təqdim etmiĢlər. Məhz yuxarıda qeyd 
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olunan elmi əsərlərə və digər bir çox beynəlxalq tədqiqat iĢlərinə əsaslanaraq tədqiqat iĢində 

Azərbaycanın gömrük-tarif siyasətinin məcmu məhsul istehsalına və iqtisadi inkiĢafa təsirinin 

istiqamətləri və xüsusiyyətləri təhlil edilərək müvafiq nəticələr əldə olunmuĢdur.  

 

3. Tədqiqat işinin informasiya bazası 

Tədqiqatın məlumat bazası Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin, 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının müvafiq informasiya bazaları, Azərbaycan 

Respublikasının qanunları və digər normativ sənədlər əsasında təmin olunmuĢdur. 

Ekonometrik qiymətləndirmələrdə iĢtirak edən ÜDM dəyiĢəninin statistik göstəriciləri Dövlət 

Statistika Komitəsinin Milli Hesablar bölməsindən əldə olunmuĢdur. Əsas maraq dəyiĢəni 

olan sadə orta gömrük-tarif dərəcəsinin hesablanması üçün lazım olan idxalda toplanmıĢ 

gömrük rüsumu DGK-nin rəsmi internet səhifəsindən (https://customs.gov.az), idxal 

göstəricisi isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi internet 

səhifəsindən (https://www.stat.gov.az) əldə olunmuĢdur. Brend markalı neftin bir barelinin 

dollarla qiymətinin statistik göstəriciləri (Crude Oil (petroleum),  Dated Brent, light blend 38 

API, fob U.K., US$ per barrel
1
) Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmi internet səhifəsindən 

(http://www.imf.org/en/Research/Commodity Data Portal yolu vasitəsilə) götürülmüĢdür. 

Bütün dəyiĢənlərin tam müĢahidə dövrü 2007M1-2020M5 aralığını, yəni 2007-ci ilin yanvar 

ayından 2020-ci ilin may ayına qədər olan aralığı əhatə edir.  

 

4. Metodologiya 

Həm yerli, həm də xarici tədqiqatçı və alimlərin müvafiq tədqiqat iĢləri və elmi 

əsərləri, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları, bir sıra ilkin statistik təhlil 

əmsallarının hesablanmasının metodologiyası, bəzi ekonometrik üsullar, o cümlədən, 

koointeqrasiya təhlili metodu tədqiqat iĢinin nəzəri-metodoloji əsasını təĢkil edir. Qeyd 

olunan metodlar əsasında uzunmüddətli dövrdə gömrük-tarif siyasətinin qeyri-neft və ümumi 

iqtisadi artıma təsiri (1) və (2)-də verilmiĢ finksiya vasitəsilə qiymətləndirilmiĢdir. 

rngdp = 𝑓(rcapstock, labor, gov_exp, openness, oılprıce, rem_non, tarıff)     (1) 

rgdp = 𝑓(rcapstock, labor, gov_exp, openness, oılprıce, rem, tarıff)               (2) 

Burada,  f -izahedici dəyiĢənlərin asılı dəyiĢənə təsirini xarakterizə edən hər hansı 

funksiyadır. DəyiĢənlərin izahları isə cədvəl 1-in qeydində verilmiĢdir. 

DəyiĢənlər zaman sıraları Ģəklində olduğundan aparılan ekonometrik qiymətləndirmə 

zamanı ilk öncə dəyiĢənlərin stasionarlıq təhlili həyata keçirilməlidir. Beləliklə, istifadə 

olunmuĢ makroiqtisadi dəyiĢənlərin stasionarlıq testi həyata keçirilmiĢ və nəticələr barədə 

cədvəl 1-də məlumat verilmiĢdir. 

 

 

 

                                                           
1
https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices 

https://customs.gov.az/
https://www.stat.gov.az/
http://www.imf.org/en/Research/Commodity
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Cədvəl 1. Vahid kök (unit-root) testi 

 

DəyiĢənlər Sabit həddlə Sabit və trendlə 

Səviyyə Fərq Səviyyə Fərq 

rngdp -1.23
 

-21.20
* 

-3.71
** 

-21.13
* 

rgdp -1.46 -12.66
* 

-3.31
*** 

-12.63
* 

rcapstock -0.23 -10.65
* 

-2.82 -10.64
*
 

labor 0.38 -13.85
* 

-2.00 -13.86
* 

gov_exp -3.49
* 

-13.42
* 

-7.74
*
 -13.37

* 

openness -4.99
*
 -4.97

*
 -18.28

*
 -18.23

*
 

oılprıce -1.97 -8.40
* 

-2.53 -8.43
*
 

rem -1.92 -8.92
* 

-2.23 -8.93
* 

rem_non -2.34 -8.64
*
 -2.56 -8.64

*
 

tarıff -9.65
*
 -14.83

* 
-10.01

*
 -14.78

* 

Qeyd: rngdp qeyri-neft sektorunun real ÜDM-i, rgdp ümumi iqtisadiyyat üzrə real ÜDM, rcapstock real 

kapital ehtiyatını, labor iqtisadiyyat üzrə iĢçi qüvvəsinin sayını, gov_exp dövlət büdcəsinin xərclərini, openness 

ölkənin açıqlıq dərəcəsini, oılprıce brend markalı neftin bir barelinin dollarla qiymətini (Crude Oil (petroleum),  

Dated Brent, light blend 38 API, fob U.K., US$ per barrel), rem və rem_non müvafiq olaraq həm iqtisadiyyat 

üzrə ümumi, həm də qeyri-neft sektoru üzrə manatın xarici valyutalara nəzərən real effektiv mübadilə 

məzənnəsini, tarıff gömrük-tarif dərəcəsini ifadə edir. DəyiĢənlər mövsümi amillərdən təmizlənmiĢdir. 

Augmented Dickey-Fuller testi Eviews proqramında həyata keçirilmiĢdir. *, **, *** müvafiq olaraq 1%, 5% 

və 10% əhəmiyyətlilik səviyyələrini ifadə edir. 

Mənbə: Müəlliflər tərəfindən Eviews 9 proqram paketindən əldə olunmuĢ nəticələr əsasında tərtib edilmiĢdir.  

 

Nəticə olaraq (1)-(2) modelinin makroiqtisadi dəyiĢənlərinin səviyyə qiymətlərinin 

(yəni fərqini almadan orjinal qiymətləri) qeyri-stasionar xüsusiyyətə malik olduqları müəyyən 

olunmuĢdur. Buna görədə qeyd olunan makroiqtisadi dəyiĢənlərin səviyyə qiymətlərindən 

(yəni fərqini almadan orjinal qiymətləri) yox, onların birinci tərtib fərqlərindən istifadə 

olunaraq qısa müddətli əlaqələr təhlil edilə bilər. Lakin məqalənin əsas məqsədi uzunmüddətli 

əlaqənin təhlilindən ibarətdir. Məlum olduğu kimi dəyiĢənlər qeyri-stasionar olduqları üçün 

uzun müddətli əlaqələrin təhlilində onların səviyyə qiymətlərindən (yəni, fərqini almadan 

orjinal qiymətləri) istifadə etmək mümkün olmayacaqdır. Belə halda uzun müddətli əlaqələrin 

təhlili üçün bir qayda olaraq kointeqrasiya təhlilindən istifadə edilir. Bu təhlilin həyata 

keçirilməsi üçün Johansen-Juselious [14] və Johansen [15] müvafiq test proseduru təklif 

etmiĢlər. Bu metodologiyaya əsasən dəyiĢənlər qeyri-stasionar olsa belə, onlar kointeqrasiya 

və ya uzun müddətli əlaqəyə malik olduqları təqdirdə, bu dəyiĢənlər arasında həm qısa, həm 

də uzun müddətli əlaqələrin təhlili üçün VECM texnikası (və ya məhdudlaĢdırılmıĢ VAR 

texnikası) istifadə edilməlidir. Bu texnikada Johansenin inteqrasiya test prosedurundan 

yaranan EC (xətaların təshihi) tənliyi əhəmiyyətli rol oynayır. Bununla birlikdə, VECM 

texnikasının və ya məhdudlaĢdırılmıĢ VAR tənlik sisteminin tətbiqində çoxlu sayda 

parametrin qiymətləndirilməsi tələb olunur. Belə hallarda sərbəstlik dərəcəsində itkinin 
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azaldılması üçün çox sayda müĢahidəyə ehtiyac yaranır. Eyni zamanda dəyiĢənlərin məlumat 

bazasının müĢahidə dövrü geniĢ tarixi dövrü əhatə etməlidir. Lakin məlumdur ki, (1)-(2) 

modelinin dəyiĢənlərinin müĢahidə dövrü 2007-2020 tarixi aralığını əhatə edir. Belə qısa 

tarixi dövürlər aralığında iqtisadi dəyiĢənlər arasında kointeqrasiya təhlilini həyata keçirmək 

üçün ARDL texnikası (Bound Test kimi də tanınır) daha uğurlu olur [20], [21]. ARDL 

modelinin riyazi Ģəkli aĢağıdakı kimi yazılır: 

𝑑𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝐴 𝐿 𝑑𝑌𝑡 + 𝐵 𝐿 𝑑𝑋𝑡 + 𝜑1𝑌𝑡−1 + 𝜑2𝑋𝑡−1 + 𝜀𝑡                       (3) 

Burada, Y iqtisadi artım göstəricisini, A və B müvafiq əmsallar matrisini, L gecikmə (laq) 

operatorunu, X izahedici dəyiĢənlər (gömrük - tarif dərərcəsi dəyiĢəni də daxil olmaqla) 

matrisini, d fərq operatorunu, 𝛽0, 𝜑1 və 𝜑2 müvafiq əmsalları, 𝜀 xəta vektorunu ifadə edir.   

Qeyd edək ki, (3)-də verilmiĢ ümumi ARDL modelinin EC (xətaların təshihi) həddi ilə 

verilmiĢ variantı iqtisadi dəyiĢənlər arasında həm uzunmüddətli, həm də qısa müddətli səbəb-

nəticə əlaqələrinin yoxlanılması və bu əlaqələrin xarakterizə olunması üçün istifadə edilir. 

Beləki, Granger və b. [7] fikir irəli sürmüĢlər ki, əgər EC (xətaların təshihi) həddi verilmiĢ 

əhəmiyyətlilik səviyyəsində statistik etibarlı olarsa və onun əmsalı mənfi iĢarəyə malik olarsa, 

onda asılı olmayan dəyiĢənlərdən asılı dəyiĢənə istiqamətlənmiĢ uzunmüddətli bir 

səbəbiyyətin olduğunu söyləmək olar. Burada isə hələlik ARDL metodunun tətbiqinin 

mərhələlərini qeyd edəcəyik. ARDL metodunun uğurlu tətbiqi və adekvat nəticələrin əldə 

olunması üçün aĢağıdakı bir-neçə mərhələnin hyata keçirilməsi vacibdir. 

 

3.1. Dəyişənlərin inteqrasiya xüsusiyyətinin müəyyən edilməsi  

Bu alt bölmədə dəyiĢənlərin inteqrasiya xüsusiyyətinin müəyyən edilməsi üçün 

stasionarlıq xassəsinin yoxlanılması həyata keçiriləcəkdir. Lakin yuxarıda qeyd etdik ki, 

uzunmüddətli perspektivdə gömrük-tarif siyasətinin iqtisadi inkiĢafa, daha dəqiq məcmu 

istehsala təsirini qiymətləndirmək üçün burada (1) və (2) modellərinin (3)-də verildiyi kimi 

ARDL texnikası ilə qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Deməli, hər iki modelin 

dəyiĢənləri eyni iqtisadi göstəricilər olacaqdır. Bu baxımdan dəyiĢənlərin stasionarlıq 

xüsusiyyətinin Cədvəl 1-də qeyd olunan dəyiĢənlərin stasionarlıq testinin nəticələri 

verilmiĢdir. Təstin nəticələrinə görə yalnız sabitlə, eyni zamanda sabit və trendlə 

xüsusiyyətləri üzrə bəzi dəyiĢənlər I(0), bəzi dəyiĢənlər isə I(1) dəyiĢənləridir. Hər hansı 

dəyiĢənin I(0) olması o deməkdir ki, bu dəyiĢən səviyyə qiymətlərində (fərqini almadan) 

stasionardır. Hər hansı dəyiĢənin I(1) olması o deməkdir ki, bu dəyiĢənin səviyyə qiymətləri 

yox onun birinci tərtib fərqi stasionardır. Bir çox koointeqrasiya analizi üsullarında bütün 

dəyiĢənlərin eyni səviyyədən inteqrasiya xüsusiyyətinə malik olmaları Ģərti əsas götürülür. 

Yəni bütün dəyiĢənlər ya I(0), ya da I(1) xüsusiyyətə malik olmalıdırlar. Lakin ARDL 

metodunda bu tələb təmin olunmasa da dəyiĢənlər arasında koointeqrasiya xüsusiyyətinin 

təhlili həyata keçirilə bilir. Bunun üçün Bound Testindən [20], [21]istifadə olunur ki, bu test 

barədə müvafiq altbölmədə ətraflı məlumat veriləcəkdir. 

 



ĠPƏK YOLU, No.1, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
10 

3.2. Optimal gecikmə (laq) sayının müəyyən edilməsi və yaxud da ən yaxşı modelin  

seçilməsi 

Ən yaxĢı modeli təmin edən optimal gecikmə uzunluğu və ya sayı elə bir 

kombinasiyadır ki, bu  kombinasiyada modelin AIC (Akaike Information Criterion) parametri 

ən kiçik olsun. Hər hansı bir modelin AIC kriteriyasının qiyməti aĢağıdakı kimi hesablanır 

[1]: 

AIC = 2k − 2ln(ℒ)                                                            (4) 

Burada, k modelin qiymətləndirilən parametrlərinin sayı, ℒ  modelin ehtimal funksiyasının 

(ing: likelihood function) maksimum qiymətini ifadə edir.  

(4) bərabərliyində verilmiĢ AĠC kriteriyasında əsas hissələrdən biri olan maksimum 

ehtimal funksiyası (ing: likelihood function) əsasən iki fərziyyə əsasında müəyyən olunur. 

Birinci fərz olunur ki bu təsadüfi kəmiyyət normal paylanmaya malikdir. Bu halda funksiya 

aĢağıdakı kimi müəyyən olunur: 

ℒ μ
1

, σ1, μ
2

, σ2 =  
1

σ1 2π

n1

i=1

exp −
 xi − μ

1
 

2

2σ1
2  ∗  

1

σ2 2π

n1+n2

i=n1+1

exp −
 xi − μ

2
 

2

2σ2
2   

Ġkinci halda fərz olunur ki, bu təsadüfi kəmiyyət binomal paylanmaya malikdir. Bu 

halda funksiya aĢağıdakı kimi müəyyən olunur: 

ℒ p, q =
m!

m1!  m − m1 !
pm1 1 − p m−m1 ∗

n!

n1!  n − n1 !
pn1 1 − p n−n1  

Beləliklə, Eviews 9 statistik proqramının tətbiqi ilə gömrük-tarif dərəcəsinin həm 

qeyri-neft iqtisadi artıma, həm də ümumi iqtisadi artıma təsirini xarakterizə etmək üçün 

avtomatik olaraq ən yaxĢı test modelinin seçilməsi iĢi həyata keçirilmiĢ, AIC kriteriyasının ən 

kiçik qiymətini təmin edən ARDL test tənlikləri müəyyənləĢdirilmiĢdir.  

 

Cədvəl 2. Ən yaxĢı test modellərinin seçilməsi (maksimum 6 dövr gecikmə ilə) 

 Asılı dəyiĢən 

RNGDP_SA (model 1) RGDP_SA (model 2) 

Ġzahedici dəyiĢənlər Əmsallar 

RNGDP_SA(-1) 0.07 ------ 

RNGDP_SA(-2) 0.15** ------ 

RGDP_SA(-1) ------ 0.29* 

RGDP_SA(-2) ------ 0.11 

RGDP_SA(-3) ------ 0.11*** 

GOV_EXP_SA 0.004 0.04 

LABOR_SA 2.61 2.82 

LABOR_SA(-1) -1.41 -3.82 

LABOR_SA(-2) -4.15 0.09 

LABOR_SA(-3) 2.23 8.03 

LABOR_SA(-4) -1.26 -5.15 

LABOR_SA(-5) -5.71 -15.67* 
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LABOR_SA(-6) 9.33* 19.8* 

OILPRICE_SA -7.47* 7.26*** 

OILPRICE_SA(-1) 9.13* 10.99*** 

OILPRICE_SA(-2) ------ -3.43 

OILPRICE_SA(-3) ------ -10.72** 

OPENNESS_SA 28.97 173.6** 

OPENNESS_SA(-1) 13.97 117.1** 

OPENNESS_SA(-2) -23.10 55.1 

OPENNESS_SA(-3) -122.6** -116.9*** 

OPENNESS_SA(-4) 40.55 173.7* 

OPENNESS_SA(-5) 97.73*** 154.7** 

OPENNESS_SA(-6) 173.4* 272.5* 

RCAPSTOCK_SA 0.016* 0.02* 

RCAPSTOCK_SA(-1) -0.01 -0.01*** 

REM_NON -0.32 ------ 

REM_NON(-1) 12.52 ------ 

REM_NON(-2) -14.83 ------ 

REM_NON(-3) 2.57 ------ 

REM_NON(-4) 24.40** ------ 

REM_NON(-5) -16.19** ------ 

REM ------ 10.8* 

TARIFF --19.5** -15.8 

D2015M12 -1385.5* -1779.5* 

D2015M08 ------ -912.4* 

D2011M10 -795.3* ------ 

D2015M07 1116.14* ------ 

D2009M11 -539.18* -796.9* 

D2011M12 ------ -1108.7* 

D2019M04 -669.09* -924.2* 

D2015M11 ------ -796.4* 

D2018M04 ------ -974.02* 

C -8022.04* -27955.2* 

@trend ------ -23.8* 

R
2
 0.96 0.97 

DəqiqləĢmiĢ R
2
 0.95 0.96 

AIC 13.68 14.15 

Metod ARDL ARDL 

MüĢahidə dövrü 2007M07-2020M05 2007M07-2020M05 

MüĢahidə sayı 155 (təmizlənmiĢ) 155 (təmizlənmiĢ) 

Maksimum gecikmə sayı 6 6 

Qiymətləndirilən modellərin 

sayı 

4941258 4941258 

SeçilmiĢ model ARDL(2, 0, 0, 1, 6, 2, 5, 0) ARDL(3, 0, 6, 3, 6, 1, 0, 0) 

Mənbə: Bu cədvəl müəlliflər tərəfindən Eviews 9 proqram paketi vasitəsilə aparılmıĢ hesablamalar əsasında 

tərtib edilmiĢdir. 
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Qeyd: RNGDP qeyri-neft sektorunun real ÜDM-nu, RGDP ümumi iqtisadiyyat üzrə real ÜDM, RCAPSTOCK 

real kapital ehtiyatını, LABOR iqtisadiyyat üzrə iĢçi qüvvəsinin sayını, GOV_EXP dövlət büdcəsinin 

xərclərini, OPENNESS ölkənin açıqlıq dərəcəsini, OILPRICE brend markalı neftin bir barelinin dollarla 

qiymətini (Crude Oil (petroleum),  Dated Brent, light blend 38 API, fob U.K., US$ per barrel), REM və 

REM_NON müvafiq olaraq həm iqtisadiyyat üzrə ümumi, həm də qeyri-neft sektoru üzrə manatın xarici 

valyutalara nəzərən real effektiv mübadilə məzənnəsini, TARIFF gömrük-tarif dərəcəsini ifadə edir. 

DəyiĢənlərin sonunda yazılan SA onların mövsümi amillərdən təmizləndiyini ifadə edir. *, **, *** müvafiq 

olaraq 1%, 5% və 10% əhəmiyyətlilik səviyyələrini ifadə edir. 

 

QiymətləndirilmiĢ ARDL modellərinin xüsusiyyətləri və parametrləri barədə cədvəl 2-

də məlumatlar öz əksini tapmıĢdır. Cədvəldən görmək olar ki, Eviews proqramı qeyri-neft 

sektoru üzrə ilkin test modelinin seçilməsi üçün 4941258 tənlik, ümumi iqtisadiyyat üzrə isə 

ilkin test modelinin seçilməsi üçün 4941258 tənlik qiymətləndirərək onların içərisindən AIC 

kriteriyası ən kiçik olanlarını seçmiĢdir. Burada cədvəl 2-də verilmiĢ əmsalların izahı 

aparılmayacaqdır, çünki bu modellər ilkin test modelləridir və qeyd etdiyimiz kimi bu 

bölmədə əsas məqsəd perspektivdə, yəni uzun müddətli dövürdə gömrük-tarif siyasətinin 

iqtisadi inkiĢafa təsirinin tədqiq olunmasından ibarətdir. Yəni biz yalnız təhlilin sonrakı 

mərhələlərində, daha doğrusu Bound testin tətbiqi ilə koointeqrasiya təhlilini tamamladıqdan 

sonra əldə olunmuĢ nəticələrdən uzun müddətli əlaqələrin xarakterizə olunmasında istifadə 

edə bilərik. Lakin bunun üçün cədvəl 2-də qiymətləndirilmiĢ ARDL test modelləri bir sıra 

vacib xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Belə ki, bu modellərin qalıqları homoskedastik olmalı, 

onlar serial korrelyasiya probleminə malik olmamalı, stabil olmalı və normal 

paylanmalıdırlar. Deməli, Bound testin realizasiyasına keçməmiĢdən əvvəl bu xüsusiyyətlər 

yoxlanılmalıdır. 

 

3.3. Seçilmiş modelin xüsusiyyətləri 

Qalıqların normal paylanması 

Qeyd olunduğu kimi ARDL texnologiyası qiymətləndirmələri həyata keçirərkən 

ƏKKÜ-dan istifadə edir və bu üsulun tətbiqində əsas Ģərtlərdən biri (3) modelinin qalıqlarının 

normal paylanmaya malik olmasından ibarətdir. Bu məqsədlə modelin qalıqlarının normallıq 

xüsusiyyəti Jarque-Bera testi vasitəsi ilə yoxlanılmıĢdır [13]. Bu testin mexanizminə əsasən 

modelin ƏKKÜ ilə qiymətləndirilməsindən əldə olunan Skewness və Kurtosis 

kəmiyyətlərindən istifadə olunaraq (5) bərabərliyində verilmiĢ test kəmiyyəti əldə olunur.  

𝐽𝐵 = 𝑛  
𝑆2

6
+

 𝐾−3 2

24
                                                         (5) 

Burada, n = seçmə müĢahidənin sayı, S skewness, K isə kurtosis kəmiyyətləridir.  

(6) və (7) bərabərliklərində müvafiq olaraq skewness və kurtosis kəmiyyətlərinin 

hesablanması düsturları verilmiĢdir: 

𝑆 =
1

𝑛
  𝜀𝑖−𝜀  

3𝑛
𝑖=1

 
1

𝑛
  𝜀𝑖−𝜀  

2𝑛
𝑖=1  

3
2 
                                                            (6) 
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𝐾 =
1

𝑛
  𝜀𝑖−𝜀  

4𝑛
𝑖=1

 
1

𝑛
  𝜀𝑖−𝜀  

2𝑛
𝑖=1  

2                                                              (7) 

Beləliklə, (5)-(7) proseduru nəticəsində əldə olunan JB kəmiyyəti qalıqların 

normallığını müəyyən etməyə imkan verəcəkdir. Testin mahiyyətinə əsasən əgər S və K 

kəmiyyətləri müvafiq olaraq 0 və 3 qiymətləri alarlarsa, o zaman modelin qalıqları ideal 

Ģəkildə normal paylanmaya malik olacaqlar. Belə olan halda JB kəmiyyətinin qiyməti də 0-a 

bərabər olacaqdır. Lakin təcrübədə belə ideal vəziyyətlər nadir hallarda mümkün olur. Lakin, 

JB kəmiyyətinin sıfırdan fərqli olan qiymətinin ehtimalına əsasən müəyyən əhəmiyyətlilik 

səviyyəsində paylanma normal paylanma kimi qəbul oluna bilir. Nəticə olaraq (3) modelinin 

qalıqlarının normallığının yoxlanılması üçün JB testi Eviews 9 proqramında həyata keçirilmiĢ 

və əldə olunmuĢ nəticələr cədvəl 3-də verilmiĢdir. 

 

Cədvəl 3. JB testinin nəticələri 

 

 Model 1 Model 2 

Skewness 0.26 0.28 

Kurtosis 3.65 2.88 

Jarque and Bera (JB) 4.46 2.06 

JB kəmiyyətinin ehtimalı 0.11 0.35 

Mənbə: Cədvəl Eviews9  proqram paketi vasitəsi ilə aparılmıĢ hesablamar əsasında müəlliflər tərəfindən 

hazırlanmıĢdır. 

Qeyd: Burada model 1 cədvəl 2-də verilmiĢ asılı dəyiĢəni qeyri-neft sektorunun ÜDM-i (RNGDP_SA) olan 

modeli, model 2 isə həmin cədvəldə verilmiĢ asılı dəyiĢəni cəmi ÜDM (RGDP_SA) olan modeli ifadə edir.  

 

Cədvəldən göründüyü kimi (bax cədvəl 3) həm 2-ci model (asılı dəyiĢəni cəmi ÜDM 

(RGDP_SA) olan model) üçün, həm də 1-ci model (asılı dəyiĢəni qeyri neft sektorunun 

ÜDM-i (RNGDP_SA) olan model) üçün hesablanmıĢ JB testinin kəmiyyətinin ehtimalı 0.05-

dən böyük olduğu üçün bu modellərin qalıqlarının normal paylanmaya malik olduqlarını 

qəbul edə bilərik.  

Qalıqların homoskedastikliyi 

Aydındır ki, ƏKKÜ-nun tətbiqi ilə asılılıqların qiymətləndirilməsi zamanı 

heteroskedastiklik problemi ilə əlaqədar diqqətli olmalıyıq. Məlumdur ki, (3) tənliyinin 

əmsalları, hətda heteroskedastiklik probleminin mövcud olması Ģərtində də ana kütlənin 

meylsiz qiymətləndiriciləri kimi götürülə bilirlər. Lakin qiymətləndirilmiĢ əmsalların 

effektivliyi haqqında eyni Ģeyi söyləmək mümkün olmur. Digər tərəfdən, qiymətləndirilmiĢ 

parametrlər üçün hipotez testinin həyata keçirilməsində modelin qalıqlarının zamandan asıl 

olmayaraq sabit variasiyaya malik olması vacibdir, yəni (3) modelində 𝑣𝑎𝑟 𝜀𝑡 = 𝜎2 

olmalıdır. Bu isə o deməkdir ki, qalıqlar homoskedastik olmalıdırlar. White testi [24], 

qalıqların heterosedastiklik probleminin təhlil olunmasında mövcud olan səmərəli üsullardan 

biridir. Bu testin tətbiqi zamanı modelin qalıqlarının normal paylanmaya malik olması tələb 
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olunmur, lakin testin reallaĢdırılması üçün müĢahidə sayı böyük həcmdə olmalıdır. Məsələn, 

tutaq ki, bizim aĢağıdakı kimi üç dəyiĢənli reqressiya modeli verilmiĢdir:  

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝜀𝑖  

Onda bu reqresiya modelinin qalıqlarının heteroskedastiklik probleminin araĢdırılması 

üçün White [24] testinin tənliyi aĢağıdakı kimi olacaqdır.   

𝜀 𝑖
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋1𝑖 + 𝛼2𝑋2𝑖 + 𝛼3𝑋1𝑖

2 + 𝛼4𝑋2𝑖
2 + 𝛼5𝑋1𝑖𝑋2𝑖 + 𝑣𝑖  

Yəni, iki izahedici dəyiĢəni olan reqresiya modeli üçün üçün White [24] testinin 

tənliyinin 5 izahedici dəyiĢəni olacaqdır. Nəzərə alsaq ki, asılı dəyiĢəni qeyri-neft sektorunun 

ÜDM-i olan (3) ARDL modelinin 26 izahedici dəyiĢəni vardır, onda White [24] testinin 

tənliyinin qiymətləndirilməsində nə qədər böyük sayda izahedici dəyiĢənin iĢtirak edəcəyini 

təsəvvür etmək olar ki, bunun üçün də çox böyük ehtimal bizim müĢahidə sayımız kifayət 

etməyəcəkdir. 

Belə olan hallarda, yəni müĢahidə sayının White [24] testi üçün kifayət etmədiyi 

hallarda, BPG testi [3] daha səmərəlidir. Lakin buna bərabər bu test qalıqların normallıq 

xüsusiyyətinə çox həssasdır. Yuxarıda hər iki modelin qalıqlarının normal paylanmaya malik 

olduğu müəyyənləĢdirildiyindən burada bir baĢa BPG testinin həyata keçirilməsinə 

baĢlanılmıĢdır. Test k (izahedici dəyiĢənlərin sayı) sərbəstlik dərəcəsi ilə 𝜒2  (xi kvadratı) 

paylanmasına malikdir. Bu test üçün sıfır hipotez ondan ibarətdir ki, bütün dövür üçün 

qalqların variansı bir-birinə bərabərdir, yəni 𝐻0: 𝑣𝑎𝑟 𝜀𝑡 = 𝜎2. Əgər 𝜒2 (xi kvadratı) testinin 

kəmiyyətinin ehtimalı 0.05-dən kiçik olarsa, onda sıfır hipotez rədd olunur. Bu isə o deməkdir 

ki, modelin qalıqları heteroskedastiklik probleminə malikdir. Testin icrası Eviews 9 

proqramında avtomatik olaraq həyata keçirilmiĢdir. Məlum olmuĢdur ki, həm 1-ci model 

(asılı dəyiĢəni qeyri neft sektorunun ÜDM-i (RNGDP_SA) olan model)  üçün, həm də 2-ci 

model (asılı dəyiĢəni cəmi ÜDM (RGDP_SA) olan model) üçün hesablanmıĢ BPG testinin 

kəmiyyəti (mavafiq olaraq 25.7 və 39.2) 33 sərbəstlik dərəcəsi ilə 𝜒2  paylanmasının kritik 

qiymətindən (47.4) kiçik olduğundan hər iki modelin qalıqlarını homoskedastik qalqlar kimi 

qəbul edə bilərik, yəni hər iki modeldə heteroskedastiklik problemi mövcud deyil. 

Qalıqların serial korrelyasiya problemi 

Serial korrelyasiya ARDL texnikasının tətbiqi üçün bir baĢqa vacib xüsusiyyətdir və 

bu xüsusiyyətin yoxlanılması, baĢqa sözlə tesd edilməsi üçün Durbin-Watson (DW) d 

statistikasından [4] geniĢ Ģəkildə istifadə olunur. Lakin (3) ARDL tənliyində asılı dəyiĢənin 

gecikmələri (laqları) izahedici dəyiĢən kimi iĢtirak etdiyi üçün qalıqların serial korrelyasiya 

problemini DW testinin köməyi ilə araĢdırmaq mümkün olmayacaqdır. Belə hallarda 

qalıqların serial korrelyasiya problemi bir qayda olaraq Breusch-Godfrey Serial Correlation 

LM [2], [6] testinin tətbiqi ilə təhlil olunur. Qeyd olunan test Eviews 9 proqramında 

avtomatlaĢdırılmıĢdır və əgər bu proqramda həyata keçirilmiĢ Breusch-Godfrey serial 

correlation LM testinin kəmiyyətinin ehtimalı 0.05-dən böyük olarsa, onda yuxarıda qeyd 
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olunan sıfır hipotez qəbul olunur. Bu isə o deməkdir ki, qalıqlar serial korrelyasiya 

probleminə malik deyildir. Beləliklə, testin nəticələri cədvəl 4-də ümumiləĢdirilmiĢdir. 

 

Cədvəl 4. Breusch-Godfrey serial korrelyasiya LM testinin nəticələri 

 

 Model 1 Model 2 

Bir dövr gecikmə (laq) ilə 𝜒2 1 = 0.08 (𝑝 =  0.78) 
F(1,120) = 0.06 (p = 0.81) 

𝜒2 1 = 0.84 (𝑝 =  0.36) 
F(1,119) = 0.65 (p = 0.42) 

Ġki dövr gecikmə (laq) ilə 𝜒2 2 = 1.49 (𝑝 =  0.47) 
F(2,119) = 0.58 (p = 0.56) 

𝜒2 2 = 2.82 (𝑝 =  0.24) 
F(2,118) = 1.09 (p = 0.34) 

Üç dövr gecikmə (laq) ilə 𝜒2 3 = 1.58 (𝑝 =  0.66) 
F(3,118) = 0.41 (p = 0.75) 

𝜒2 3 = 5.64 (𝑝 =  0.13) 
F(3,117) = 1.47 (p = 0.22) 

Dörd dövr gecikmə (laq) ilə 𝜒2 4 = 3.66 (𝑝 =  0.45) 

F(4,117) = 0.71 (p = 0.59) 

𝜒2 4 = 5.95 (𝑝 =  0.20) 

F(4,116) = 1.16 (p = 0.33) 

BeĢ dövr gecikmə (laq) ilə 𝜒2 5 = 3.67 (𝑝 =  0.60) 
F(5,116) = 0.56 (p = 0.73) 

𝜒2 5 = 6.22 (𝑝 =  0.28) 
F(5,115) = 0.96 (p = 0.45) 

Altı dövr gecikmə (laq) ilə 𝜒2 6 = 5.25 (𝑝 =  0.51) 
F(6,115) = 0.67 (p = 0.67) 

𝜒2 6 = 6.25 (𝑝 =  0.57) 
F(6,114) = 0.80 (p = 0.61) 

Mənbə: Cədvəl Eviews9 proqram paketi vasitəsi ilə aparılmıĢ hesablamar əsasında müəlliflər tərəfindən 

hazırlanmıĢdır. 

Qeyd: Burada Model 1 cədvəl 2-də verilmiĢ asılı dəyiĢəni qeyri-neft sektorunun ÜDM-u (RNGDP_SA) olan 

modeli, Model 2 isə həmin cədvəldə verilmiĢ asılı dəyiĢəni cəmi ÜDM (RGDP_SA) olan modeli ifadə edir. 

LM testi 6 dövr gecikmə üçün reallaĢdırılmıĢdır, çünki qiymətləndirilmiĢ test modelində (bax cədvəl 2) 

maksimum 6 dövr gecikmə götürülmüĢdür. 

 

Cədvəldən (bax cədvəl 4) göründüyü kimi hər iki model üzrə bütün gecikmə 

dövrlərində həm F testin kəmiyyətinin ehtimalı, həm də 𝜒2  testinin kəmiyyətinin ehtimalı 

0.05-dən böyükdür. Deməli, (3) ARDL modelinin qalıqları qəbul olunmuĢ maksimum 

gecikmə uzunluğunda (6 laq) serial korrelyasiya probleminə malik deyildir. 

Modelin stabilliyi 

ARDL texnikasının tətbiqi ilə iqtisadi dəyiĢənlər arasında uzun müddətli əlaqələrin 

araĢdırılması üçün test modelinin malik olmalı olduğu əsas xüsusiyyətlərdən biri də onun 

stabilliyi xüsusiyyətidir. Bu xüsusiyyətin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, modelin 

parametrləri dövrlər üzrə stabil qalmalıdır. Bunun üçün əsasən CUSUM testindən istifadə 

olunur [19]. Bu testin tətbiqi əsasında əgər hesablanmıĢ CUSUM kəmiyyətinin qiyməti 

CUSUM(t-k) paylanmasında 2.5-ci persentildən aĢağıda və 97.5-ci persentildən yuxarıda 

yerləĢərsə, onda modelin stabilliyi 5 faiz əhəmiyyətlilik səviyyəsində rədd olunur. Bu 

prosedur adətən qrafik vasitəsilə təsvir olunur. Hər iki model üzrə CUSUM testinin qrafik 

təsviri Eviews 9 proqramında həyata keçirilmiĢ və nəticələr Ģəkil 1-də verilmiĢdir. 
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Şəkil 1. ARDL test modellərinin CUSUM testinin nəticəsi 

 

ġəkildən göründüyü kimi (bax Ģəkil 1) hər iki modelin parametrləri zaman üzrə 

stabildirlər. Çünki parametrlərin stabilliyini xarakterizə edən qrafik 2.5-ci persentildən 

yuxarıda və 97.5-ci persentildən aĢağıda yerləĢmiĢdir. Bu isə o deməkdir ki, 5 faiz 

əhəmiyyətlilik səviyyəsində modelin parametrlərinin stabilliyini rədd edə bilmirik.  

 

3.4. Bound testinin tətbiqi ilə koointeqrasiya diaqnostikası 

Əvvəlki altbölmədə AIC kriteriyası əsasında seçilmiĢ və cədvəl 2-də təqdim olunmuĢ 

ARDL test modellərinin vacib xüsusiyyətlərinin–normallıq, homoskedastiklik, serial 

korrelyasiyanın olmaması və stabillik kimi xüsusiyyətlərinin yoxlanılması həyata keçirildi və 

müəyyən olundu ki, qeyd olunan test modelləri tədqiqatın sonrakı mərhələləri üçün istifadə 

oluna bilər. Bu alt bölmədə isə növbəti mərhələ olan Bound testi həyata keçiriləcək. Bu testin 

tətbiqi ilə həm gömrük-tarif dərəcəsi, həm də digər izahedici dəyiĢənlərlə asılı dəyiĢən, yəni 

qeyri-neft ÜDM və cəmi ÜDM dəyiĢənləri arasında koointeqrasiya əlaqəsinin olub-olmaması 

araĢdırılacaqdır. BaĢqa sözlə, bütün bu dəyiĢənlər arasında uzunmüddətli birgə hərəkətin olub 

olmadığını öyrənməyə çalıĢacağıq. Bound testi (3) ARDL test tənliyində həm asılı dəyiĢənin, 

həm də izahedici dəyiĢənlərin orjinal qiymətlərinin (yəni fərqi götürülmür) bir dövür 

gecikmələrinin (laqlarının) əmsallarının (𝜑1 və 𝜑2) birlikdə sıfıra bərabər olduğu haqqında 

sıfır fərziyyənin qurulması ilə baĢlayır [21, s. 296-301]. Yəni, 𝐻0:𝜑1 = 𝜑2 = 0  

Sıfır hipotez qurulduqdan sonra bu hipotez barədə qərar vermək üçün F testin 

kəmiyyətindən istifadə olunur. Əgər hesablanmıĢ bu F test kəmiyyəti Pesaranın kritik 

intervalının [21, s.300] yuxarı sərhəddindən böyük olarsa, onda qurulmuĢ sıfır hipotez rədd 

olunur. Bu isə o deməkdir ki, izahedici dəyiĢənlərlə asılı dəyiĢən arasında uzunmüddətli birgə 

hərəkətin olmaması barədə hipotez rədd olunmuĢ olur. Deməli, belə olan halda bu dəyiĢənlər 

arasında uzunmüddətli birgə hərəkətin olduğunu qəbul edirik. Əksinə əgər hesablanmıĢ F test 

kəmiyyəti Pesaranın kritik intervalının [21, s.300] aĢağı sərhəddindən kiçik olarsa, onda 

           Asılı dəyişəni RNGDP_SA olan model                                 Asılı dəyişəni RGDP_SA olan model 
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qurulmuĢ sıfır hipotez qəbul olunur. Bu isə o deməkdir ki, izahedici dəyiĢənlərlə asılı dəyiĢən 

arasında uzunmüddətli birgə hərəkətin olmaması barədə hipotez qəbul olunmuĢ olur. Deməli, 

belə olan halda bu dəyiĢənlər arasında uzunmüddətli birgə hərəkətin olmadığını qəbul edirik. 

Yox, əgər hesablanmıĢ F test kəmiyyəti Pesaranın kritik intervalının [21, s.300] daxilinə 

düĢərsə, onda izahedici dəyiĢənlərlə asılı dəyiĢən arasında uzunmüddətli birgə hərəkətin olub-

olmaması barədə qərar qəbul etmək üçün qeyri-müəyyən vəziyyət yaranmıĢ olur ki, belə 

hallarda daha dərin əlavə təhlilin aparılmasına ehtiyac yaranır. Beləliklə, Bound test tənliyinin 

qiymətləndirilməsini həyata keçirməklə həm gömrük-tarif dərəcəsinin, həm də digər izahedici 

dəyiĢənlərlə asılı dəyiĢən, yəni qeyri-neft ÜDM və cəmi ÜDM dəyiĢənləri arasında 

koointeqrasiya əlaqəsinin təhlilinə baĢlamaq olar. Qeyd olunan qiymətləndirmələr Eviews 9 

proqramında həyata keçirilmiĢ və nəticələr Cədvəl 5-də verilmiĢdir. 

 

Cədvəl 5. Bound test tənliyi 

 Asılı dəyişənlər 

D(RNGDP_SA) (Model 1) D(RGDP_SA) (Model 2) 

İzahedici dəyişənlər Əmsallar 

1. D(RNGDP_SA(-1)) -0.16** ----- 

2. D(RGDP_SA(-1)) ----- -0.24* 

3. D(RGDP_SA(-2)) ----- -0.12*** 

4. D(LABOR_SA) 2.78 3.91 

5. D(LABOR_SA(-1)) -0.10 -7.26*** 

6. D(LABOR_SA(-2)) -5.42 -7.22*** 

7. D(LABOR_SA(-3)) -1.57 2.43 

8. D(LABOR_SA(-4)) -3.84 -3.99 

9. D(LABOR_SA(-5)) -10.47* -20.2* 

10. D(OILPRICE_SA) -7.37** 6.42 

11. D(OILPRICE_SA(-1)) ----- 11.9* 

12. D(OILPRICE_SA(-2)) ----- 11.8* 

13. D(OPENNESS_SA) 34.91 175.9** 

14. D(OPENNESS_SA(-1)) -154.74*** -535.1* 

15. D(OPENNESS_SA(-2)) -188.83** -508.6* 

16. D(OPENNESS_SA(-3)) -314.32* -625.1* 

17. D(OPENNESS_SA(-4)) -264.19* -433.8* 

18. D(OPENNESS_SA(-5)) -169.54* -273.6* 

19. D(RCAPSTOCK_SA) 0.02* 0.02* 

20. D(REM_NON) 0.99 ----- 

21. D(REM_NON(-1)) 3.21 ----- 

22. D(REM_NON(-2)) -9.97*** ----- 

23. D(REM_NON(-3)) -7.49 ----- 

24. D(REM_NON(-4)) 14.12*** ----- 

25. D2015M12 -1327.68* -1875.9* 

26. D2015M08 ----- -904.2* 

27. D2015M11 ----- -714.9* 

28. D2011M10 -766.28* ----- 
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29. D2011M12 ----- -1042.7* 

30. D2015M07 1076.14* ----- 

31. D2018M04 ----- -998.8* 

32. D2009M11 -549.458* -781.3* 

33. D2019M04 -643.67* -860.5* 

34. C -8041.15* -27528.4* 

35. @trend ----- -23.3* 

36. GOV_EXP_SA(-1) 0.014 -0.01 

37. LABOR_SA(-1) 1.64* 5.99* 

38. OILPRICE_SA(-1) 1.51 4.66* 

49. OPENNESS_SA(-1) 201.6*** 810.9* 

40. RCAPSTOCK_SA(-1) 0.01* 0.01* 

41. REM_NON(-1) 8.36* ----- 

42. REM(-1) ----- 10.1* 

43. TARIFF(-1) -9.68 -9.65 

44. RNGDP_SA(-1) -0.77* ----- 

45. RGDP_SA(-1) ----- -0.47* 

Mənbə: Bu cədvəl müəlliflər tərəfindən Eviews 9 proqram paketində aparılmıĢ hesablamalar əsasında tərtib 

edilmiĢdir. 

Qeyd: RNGDP qeyri-neft sektorunun real ÜDM-nu, RGDP ümumi iqtisadiyyat üzrə real ÜDM, 

RCAPSTOCK real kapital ehtiyatını, LABOR iqtisadiyyat üzrə iĢçi qüvvəsinin sayını, GOV_EXP dövlət 

büdcəsinin xərclərini, OPENNESS ölkənin açıqlıq dərəcəsini, OILPRICE brend markalı neftin bir barelinin 

dollarla qiymətini (Crude Oil (petroleum),  Dated Brent, light blend 38 API, fob U.K., US$ per barrel), REM 

və REM_NON müvafiq olaraq həm iqtisadiyyat üzrə ümumi, həm də qeyri-neft sektoru üzrə manatın xarici 

valyutalara nəzərən real effektiv mübadilə məzənnəsini, TARIFF gömrük-tarif dərəcəsini ifadə edir. 

DəyiĢənlərin sonunda yazılan SA onların mövsümi amillərdən təmizləndiyini ifadə edir. *, **, *** müvafiq 

olaraq 1%, 5% və 10% əhəmiyyətlilik səviyyələrini ifadə edir. 

 

Bu cədvəldə (bax cədvəl 5) verilmiĢ tənliklər Bound testin tənlikləridir və bu tənliklər 

əsasında yuxarıda göstərilmiĢ prosedur əsasında Bound testi reallaĢdırılır. Beləki, bu 

tənliklərdə dəyiĢənlərin orjinal qiymətlərinin (yəni fərqi götürülmür) bir dövr gecikmələrinin 

(laqlarının) əmsallarının (cədvəl 5-də 36-45 sətirlərindəki dəyiĢənlər) ana kütlədə sıfıra 

bərabər olması barədə sıfır hipotez test olunur. Beləliklə, Eviews 9 proqramında Wald testini 

həyata keçirməklə qeyd olunan əmsalların ana kütlədə sıfıra bərabər olması barədə sıfır 

hipotez yoxlanıldı və əldə olunmuĢ F testin kəmiyyəti Pesaranın kritik intervalının [21, səh. 

300, cədvəl CI(iii) Case III] sərhədləri ilə müqayisə olundu və əldə olunmuĢ nəticələr cədvəl 

6-da ümumiləĢdirildi. 

Beləliklə, Cədvəl 6-da əldə olunmuĢ nəticələr göstərir ki, hər iki model üzrə 

hesablanmıĢ Wald testi üzrə F kəmiyyətinin qiyməti 0.05 əhəmiyyətlilik səviyyəsində 

Pesaranın kritik intervalının yuxarı sərhəddindən böyükdür. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, 

həm gömrük-tarif dərəcəsinin, həm də digər izahedici dəyiĢənlərlə asılı dəyiĢən, yəni qeyri-

neft ÜDM və cəmi ÜDM dəyiĢənləri arasında koointeqrasiya əlaqəsi mövcuddur. 
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Cədvəl 6. Bound testinin nəticələri 

 

Bound test 

tənlikləri 
Xüsusiyyət 

Wald testin 

nəticələri 

0.05 əhəmiyyətlilik 

səviyyəsində Pesaranın 

kritik intervalı Nəticə 

AĢağı 

sərhəd 

Yuxarı 

sərhəd 

Model 1 
Bax  

cədvəl 5 

Məhdudiyyətsiz sabit 

və trendin olmaması 
F(8,121)=13.8 2.22 3.39 

Üzun müddətli 

birgə hərəkət 

mövcuddur 

Model 2 
Bax  

cədvəl 5 

Məhdudiyyətsiz sabit 

və trend 
F(8,120)=11.1 2.69 3.83 

Üzun müddətli 

birgə hərəkət 

mövcuddur 

Mənbə: Cədvəl müəlliflər tərəfindən Eviews9 proqram paketində aparılmıĢ hesablamalar əsasında tərtib 

edilmiĢdir. 

Qeyd: Burada Model 1 Cədvəl 5-də verilmiĢ asılı dəyiĢəni qeyri-neft sektorunun ÜDM-i (RNGDP_SA) olan 

modeli, Model 2 isə həmin cədvəldə verilmiĢ asılı dəyiĢəni cəmi ÜDM (RGDP_SA) olan modeli ifadə edir. 

 

3.5. Uzun müddətli əlaqə 

Əvvəlki altbölmələrdə ARDL texnikasının tətbiqi ilə həm gömrük-tarif dərəcəsinin, 

həm də digər izahedici dəyiĢənlərin asılı dəyiĢənə, yəni qeyri-neft ÜDM və cəmi ÜDM-ə 

uzun müddətli təsirinin təhlil olunması üçün gərəkli olan bütün addımlar və prosedurlar 

həyata keçirilmiĢ və müvafiq nəticələr əldə olunmuĢdur. Bu altbölmədə isə sonuncu 

mərhələnin, yəni uzun müddətli əlaqə əmsallarının müəyyənləĢdirilməsinin reallaĢdırılması 

baĢ tutacaqdır. Prosedur cədvəl 5-də verilmiĢ Bound test modellərində dəyiĢənlərin orjinal 

qiymətlərinin (yəni fərqi götürülmür) bir dövr gecikmələrinin (laqlarının) vahid hissə ilə- Ect 

(xətaların təshihi hissəsi) ilə əvəz olunmasından baĢlayır. Tənlik aĢağıdakı Ģəkildə verilir: 

𝑑𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝐴 𝐿 𝑑𝑌𝑡 + 𝐵 𝐿 𝑑𝑋𝑡 + 𝛽𝐸𝑐𝑡𝑡−1 + 𝜀𝑡                                (8) 

Burada, Y -asılı dəyiĢən olmaqla qeyri-neft ÜDM və cəmi ÜDM-i, X həm gömrük-tarif 

dərəcəsini, həm də digər izahedici dəyiĢənləri, L gecikmə (laq) operatorunu, Ect xətaların 

təshihi hissəsini, A və B müvafiq əmsallardan ibarət vektorları, d birinci tərtib fərqi, ɛ isə 

modelin qalıqlarını ifadə edir.  

(8) modelinin qiymətləndirilməsindən əldə olunan nəticələr həm gömrük-tarif 

dərəcəsinin, həm də digər izahedici dəyiĢənlərlə asılı dəyiĢən, yəni qeyri-neft ÜDM və cəmi 

ÜDM dəyiĢənləri arasında qısa müddətli və uzun müddətli səbəbiyyət əlaqəsinin təhlilinə ikan 

verəcəkdir. Qısa müddətli səbəbiyyət barədə yekun qərar A və B əmsallarının birgə 

əhəmiyyətliliyinin F testi vasitəsilə yoxlanılmasından sonra verilir. Uzun müddətli səbəbiyyət 

barədə isə Ect hissənin əmsalının əhəmiyyətliliyinin t testinin nəticəsinə əsaslanır. Əgər (8) 

modelində Ect xətaların təshihi hissəsinin əmsalı (𝛽) mənfi iĢarəyə malik olmaqla statistik 

əhəmiyyətli olarsa, onda deməli, gömrük-tarif dərəcəsi də daxil olmaqla bütün izahedici 

dəyiĢənlərlə asılı dəyiĢən, yəni qeyri-neft ÜDM və cəmi ÜDM dəyiĢənləri arasında uzun 

müddətli səbəbiyyət əlaqəsinin olduğunu qəbul edə bilərik [7]. Beləliklə, (8) modelini 

qiymətləndirmək üçün əvvəlcə Ect xətaların təshihi hissəsi aĢağıdakı kimi müəyyən olunur. 

Bunun üçün aĢağıdakı tənlik qiymətləndirilir. 

𝑌𝑡 = 𝑐0 + 𝑐1𝑋𝑡 + 𝑒𝑡                                                      (9) 
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Burada, Y asılı dəyiĢən olmaqla qeyri-neft ÜDM və cəmi ÜDM-i, X həm gömrük-tarif 

dərəcəsini, həm də digər izahedici dəyiĢənləri, e isə modelin qalıqlarını ifadə edir. (9) tənliyi 

qiymətləndirilərək  e qalıq həddi aĢağıdakı kimi təyin olunur. 

 Asılı dəyiĢəni qeyri neft ÜDM olan Model 1 üzrə: 

e = RNGDP_SA - (0.005*GOV_EXP_SA + 2.11*LABOR_SA + 2.13*OILPRICE_SA 

+ 269.28*OPENNESS_SA + 0.013*RCAPSTOCK_SA + 10.5*REM_NON  -25.16*TARIFF  

-1785.7*D2015M12  -1025.1*D2011M10 + 1438.5*D2015M07  -694.9*D2009M11  -

862.4*D2019M04  -10339.2 ) 

Asılı dəyiĢəni cəmi ÜDM olan Model 2 üzrə: 

e = RGDP_SA - (0.07*GOV_EXP_SA +12.6*LABOR_SA + 8.5*OILPRICE_SA + 

1716.3*OPENNESS_SA + 0.02*RCAPSTOCK_SA + 22.3*REM –32.8*TARIFF -

3680.7*D2015M12 – 1887.2*D2015M08  -1648.5*D2009M11 – 2293.3*D2011M12 –

1911.5*D2019M04  -1647.3*D2015M11 –2014.6*D2018M04 –57821.4 – 49.2*@trend) 

HesablanmıĢ bu elementlər məhz (8) modelindəki Ect xətaların təshihi həddini təyin 

edir. Yəni,  

 𝐸𝑐𝑡𝑡 = 𝑒𝑡 .                                                          (10) 

Beləliklə, (10) bərabərliyindən Ect həddini təyin etməklə (8) ARDL modelinin 

qiymətləndirilməsini tamamlayaraq uzun müddətli əlaqə əmsallarını müəyyənləĢdirək. 

Qiymətləndirmə Eviews 9 proqramında aparılmıĢ və nəticələr cədvəl 7-də 

ümumiləĢdirilmiĢdir.  

Cədvəl 7. Kointeqrasiya tənliyi 

 

 Model 1(RNGDP_SA) Model 2(RGDP_SA) 

D(RNGDP_SA(-1)) -0.15** ------ 

D(RGDP_SA(-1)) ------ -0.23* 

D(RGDP_SA(-2)) ------ -0.11*** 

D(GOV_EXP_SA) 0.004 0.04 

D(LABOR_SA) 2.61 2.82 

D(LABOR_SA(-1)) 4.15 -0.09 

D(LABOR_SA(-2)) -2.23 -8.03 

D(LABOR_SA(-3)) 1.26 5.16 

D(LABOR_SA(-4)) 5.71 15.7* 

D(LABOR_SA(-5)) -9.33* -19.8* 

D(OILPRICE_SA) -7.47** 7.26*** 

D(OILPRICE_SA(-1)) ------ 3.43 

D(OILPRICE_SA(-2)) ------ 10.7** 

D(OPENNESS_SA) 28.97 173.6** 

D(OPENNESS_SA(-1)) 23.10 -55.1 

D(OPENNESS_SA(-2)) 122.6* 116.9** 

D(OPENNESS_SA(-3)) -40.6 -173.7* 

D(OPENNESS_SA(-4)) -97.7** -154.7** 

D(OPENNESS_SA(-5)) -173.4* -272.5* 

D(RCAPSTOCK_SA) 0.02* 0.02* 

D(REM) ------ 10.8* 

D(REM_NON) -0.33 ------ 

D(REM_NON(-1)) 14.83 ------ 



S. AĞAYEV, S. HÜSEYNOV: AZƏRBAYCANDA GÖMRÜK TARĠF SĠYASƏTĠNĠN ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFA… 

 

 

 
21 

D(REM_NON(-2)) -2.57 ------ 

D(REM_NON(-3)) -24.4** ------ 

D(REM_NON(-4)) 16.2** ------ 

D(TARIFF) -19.5*** -15.8 

D(D2015M12) -1385.5* -1779.5* 

D(D2015M08) ------ -912.4* 

D(D2015M11) ------ -796.4* 

D(D2011M10) -795.3* ------ 

D(D2011M12) ------ -1108.7* 

D(D2018M04) ------ -974.0* 

D(D2015M07) 1116.14* ------ 

D(D2009M11) -539.2* -796.9* 

D(D2019M04) -669.1* -924.2* 

D(@trend) ------ -23.7* 

Ect(-1) -0.78* -0.48* 

Mənbə: Cədvəl müəlliflər tərəfindən Eviews 9 proqram paketində  aparılmıĢ hesablamalar əsasında tərtib 

edilmiĢdir. 

Qeyd: Burada Model 1 asılı dəyiĢəni qeyri-neft sektorunun ÜDM-u (RNGDP_SA) olan modeli, Model 2 isə 

asılı dəyiĢəni cəmi ÜDM (RGDP_SA) olan modeli ifadə edir. *, **, *** müvafiq olaraq 1%, 5% və 10% 

əhəmiyyətlilik səviyyələrini ifadə edir. 

 

Cədvəl 7-dən asanlıqla görə bilərik ki, hər iki model üzrə gömrük-tarif dərəcəsi 

dəyiĢəni də daxil olmaqla bütün izahedici dəyiĢənlərlə asılı dəyiĢən, yəni iqtisadi inkiĢafın 

göstəricisi olan qeyri-neft ÜDM və cəmi ÜDM dəyiĢənləri arasında uzun müddətli səbəbiyyət 

əlaqəsi mövcuddur. Çünki hər iki model üzrə Ect(xətaların təshihi) həddinin əmsalı mənfi 

iĢarəyə malik olmaqla, statistik əhəmiyyətlidir. Bu isə o deməkdir ki, izahedici dəyiĢənlərin 

asılı dəyiĢən üzərində birgə səbəbiyyət təsiri mövcuddur. Bu dəyiĢənlərin fərdi qaydada qeyri-

neft ÜDM və cəmi ÜDM göstəricilərinə uzun müddətli dövürdə təsirini xarakterizə edən fərdi 

əmsallar isə üzun müddətli əlaqə tənliklərindən əldə edilir ki, qiymətləndirilmiĢ bu tənliklər 

barədə məlumatlar cədvəl 8-də öz əksini tapmıĢdır. 

 

Cədvəl 8. Uzun müddətli əlaqə tənliyi 

 

 Model 1(RNGDP_SA) Model 2(RGDP_SA) 

GOV_EXP_SA 0.005 0.07 

LABOR_SA 2.11* 12.6* 

OILPRICE_SA 2.13*** 8.51* 

OPENNESS_SA 269.3** 1716.3* 

RCAPSTOCK_SA 0.013* 0.02* 

REM_NON 10.51* ------- 

REM ------- 22.3* 

TARIFF -25.2** -32.8 

D2015M12 -1785.7* -3680.7* 

D2015M08 ------- -1887.2* 

D2015M11 ------- -1647.3* 

D2011M10 -1025.1* ------- 

D2011M12 ------- -2293.3* 

D2015M07 1438.5* ------- 

D2009M11 -694.9* -1648.5* 

D2019M04 -862.4* -1911.5* 

D2018M04 ------- -2014.6* 
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C -10339.2* ------- 

@trend ------- -49.2** 

Mənbə: Cədvəl müəlliflər tərəfindən Eviews9 proqram paketində aparılmıĢ hesablamalar əsasında tərtib 

edilmiĢdir. 

Qeyd: Burada Model 1  asılı dəyiĢəni qeyri-neft sektorunun ÜDM-u (RNGDP_SA) olan modeli, Model 2 isə 

asılı dəyiĢəni cəmi ÜDM (RGDP_SA) olan modeli ifadə edir. *, **, *** müvafiq olaraq 1%, 5% və 10% 

əhəmiyyətlilik səviyyələrini ifadə edir. Model 1-ə trend faktoru daxil edilməmiĢdir. Çünki bu həddin daxil 

edilməsi AĠK kriteriyasını yaxĢılaĢdırmamıĢ, əksinə Model 1-in digər xüsusiyyətlərini pisləĢdirmiĢdir. 

 

Beləliklə, artıq ARDL texnikasının bütün prosedurları və mərhələləri tamamlandı və 

müvafiq nəticələr əldə olundu. Artıq cədvəl 8-də verilmiĢ uzun müddətli əlaqə əmsallarından 

istifadə etməklə gömrük-tarif siyasətinin, eyni zamanda bəzi makroiqtisadi göstəricilərin həm 

ümumi iqtisadi inkiĢafa, həm də qeyri-neft iqtisadi inkiĢafa təsirinin perspektivləri barədə 

təhlilə baĢlamaq olar. 

Əvvəlcə maraq dəyiĢəninin, yəni gömrük-tarif dərəcəsinin (Cədvəl 8, TARIFF) 

effektləri barədə müzakirə aparaq. 2007-ci ilin yanvar ayından 2020-ci ilin may ayına qədər 

olan dövür üzrə toplanmıĢ statistik məlumatlar əsasında aparılmıĢ qiymətləndirmələrin 

nəticəslərinə əsasən müəyyənləĢdirilmiĢdir ki, Azərbaycanda gömrük-tarif dərəcəsinin qeyri-

neft iqtisadi artıma təsirini göstərən əmsal (-25.2) statistik əhəmiyyətli alınsa da, onun ümumi 

iqtisadi inkiĢafa təsirini xarakterizə edən əmsal (-32.8) statistik əhəmiyyətsiz olmuĢdur. 

Düzdür hər iki əmsalın iĢarəsi mənfi olmaqla məntiqi-iqtisadi mahiyyət baxımından 

mənalıdır. Bəs nəyə görə gömrük-tarif siyasəti qeyri-neft ÜDM-ə əhəmiyyətli təsir gücünə 

malik olduğu halda, onun cəmi ÜDM-ə təsiri əhmiyyətsiz alınmıĢdır. Fikrimizcə bunun əsas 

səbəbi neft amili ilə əlaqədardır. Beləki, gömrük-tarif siyasəti idxal-ixrac əməliyyatları 

zamanı tətbiq olunan bir siyasətdir və cəmi ÜDM-in tərkibinini əsas hissəsini neft ixracı təĢkil 

edir. Məlumdur ki, neftin ixracında isə heç bir gömrük-tarif siyasəti tətbiq edilmir. Ona 

görədə bu siyasətdə hər hansı dəyiĢiklik cəmi ÜDM-in neftlə əlaqədar olan əsas hissəsinə heç 

bir təsir gücünə malik olmamıĢdır. Qeyri-neft ÜDM üçün bu tam əksinə baĢ vermiĢdir. Daha 

dəqiq, Azərbaycanda həyata keçirilən gömrük-tarif siyasətinin qeyri-neft ÜDM-ə uzun 

müddətli təsiri mövcud olmuĢdur. Müəyyən edilmiĢdir ki, uzn müddətli perspektiv siyasət 

nöqteyi-nəzərindən gömrük-tarif dərəcəsinin bir vahid bəndi artımı, qeyri-neft ÜDM-i 25.2 

vahid azaldır. 

Nəticə. 2007-ci ilin yanvar ayından 2020-ci ilin may ayına qədər olan dövür üçün 

aparılan tədqiqatların nəticəsi göstərdi ki, uzun müddətli perspektivdə gömrük-tarif dərəcəsi 

də daxil olmaqla bir sıra makroiqtisadi dəyiĢənlərlə iqtisadi inkiĢafın göstəricisi olan qeyri-

neft ÜDM və cəmi ÜDM arasında səbəbiyyət əlaqəsi mövcuddur. Yəni, uzun müddətli dövrdə 

Azərbaycanda gömrük-tarif dərəcələrində, hökumət xərclərində, iĢçi qüvvəsinin səviyyəsində, 

neftin dünya bazar qiymətlərində, kapital ehtiyatının səviyyəsində, manatın real effektiv 

məzənnəsində baĢ verən dəyiĢmələr ÜDM-də baĢ verən dəyiĢikliyə səbəb olmuĢdur. Gömrük-

tarif siyasətinin qeyri-neft ÜDM-ə əhəmiyyətli təsir gücü mövcud olduğu halda, onun cəmi 



S. AĞAYEV, S. HÜSEYNOV: AZƏRBAYCANDA GÖMRÜK TARĠF SĠYASƏTĠNĠN ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFA… 

 

 

 
23 

ÜDM-ə təsiri əhmiyyətsiz alınmıĢdır. Fikrimizcə bunun əsas səbəbi neft amili ilə əlaqədardır. 

Beləki, gömrük-tarif siyasəti idxal-ixrac əməliyyatları zamanı tətbiq olunan bir siyasətdir və 

sirr deyil ki, cəmi ÜDM-in tərkibinini əsas hissəsini neft ixracı təĢkil edir. Məlumdur ki, 

neftin ixracında heç bir gömrük-tarif siyasəti tətbiq edilmir. Ona görədə bu siyasətdə hər hansı 

dəyiĢiklik cəmi ÜDM-in neftlə əlaqədar olan əsas hissəsinə heç bir təsir gücünə malik 

olmamıĢdır. Bunun tam əksinə, Azərbaycanda həyata keçirilən gömrük-tarif siyasətinin qeyri-

neft ÜDM-ə əhəmiyyətli uzun müddətli təsiri mövcud olmuĢdur. Müəyyən edilmiĢdir ki, uzun 

müddətli perspektiv siyasət nöqteyi-nəzərindən gömrük-tarif dərəcəsinin bir vahid bəndi 

artımı, qeyri-neft ÜDM-u 25.2 vahid azaldır. Deməli, qeyri-neft iqtisadi inkiĢafın 

dəstəklənməsi istiqamətində gömrük-tarif siaysətinin perspektivi kimi tariflərin azaldılması 

siyasəti təĢviq edilməlidir. 
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