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Xülasə. Son zamanlar qeyri-neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi, neft və qaz 

sənayesindən asılılığın azaldılması fonunda yeni və mövcud sektorların 

potensiallarının araşdırılması zərurəti yaranmışdır. Məqalədə nəqliyyat 

sektorunun Azərbaycan Respublikası ÜDM-də bir neçə göstərici əsasında 

mövcud və potensial rolu araşdırılır. 
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ANALYSIS OF THE CURRENT AND 

POTENTIAL IMPACT OF THE 

TRANSPORT SECTOR ON THE GDP OF 

THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

Elvin Nasibov 
Azerbaijan State Economic University, Baku, 

Azerbaijan 

 

Abstract. Recently, against the background of the 

development of the non-oil industry and the 

reduction of dependence on the oil and gas 

industry, there is a need to explore the potential of 

new and existing sectors. The paper examines the 

current and potential impact of the transport sector 

on the GDP of the Republic of Azerbaijan on the 

basis of several indicators. 

Keywords: transport, GDP, investment, carriage, 

turnover. 

 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО И 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА НА ВВП 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Эльвин Насибов 
Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет, Баку, Азербайджан 

 

Резюме. В последнее время на фоне развития 

ненефтяной промышленности и снижения 

зависимости от нефтегазовой отрасли возника-

ет необходимость исследования потенциала 

новых и существующих отраслей. В статье 

рассматривается текущее и потенциальное 

влияние транспортного сектора на ВВП Азер-

байджанской Республики на основе 

нескольких показателей. 

Ключевые cлова: транспорт, ВВП, инвести-

ции, перевозки, грузооборот. 

 

1. Giriş 

Mövzunun dərindən təhlil edilə bilinməsi üçün ilkin olaraq ÜDM (Ümumi Daxili 

Məhsul)-in nə mənaya gəldiyi, iqtisadiyyatda tam olaraq hansı elementləri əhatə etdiyini 

araşdırmaq lazımdır. Belə ki, ÜDM müəyyən bir müddət ərzində (məsələn, rüb və ya bir il) 

ölkə ərazisində istehsal olunan son məhsul və xidmətlərin, yəni son istehlakçı tərəfindən alınan 

məhsul və ya xidmətin pul dəyərini ifadə edir. O, bir ölkənin yalnız sərhədləri daxilində əldə 

edilən bütün məhsul və xidmət dəyərini hesablayır. ÜDM bazarda satış üçün istehsal olunan 

mal və xidmətlərdən ibarətdir və eyni zamanda hökumət tərəfindən göstərilən müdafiə və ya 

təhsil xidmətləri kimi bəzi qeyri-bazar istehsalını da əhatə edir. ÜDM-ə alternativ konsepsiya 

olaraq ÜMM (Ümumi Milli Məhsul) isə bir ölkə vətəndaşlarının müəyyən müddət ərzində 

istehsal etdiyi bütün məhsul və xidmətlərin dəyərini əhatə edir. Məsələn, Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşının Türkiyə Respublikasında istehsal etdiyi hər hansı məhsulun dəyəri 
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Türkiyə Respublikasının ÜDM-i, Azərbaycan Respublikasının isə ÜMM-nə daxil olacaq. 

Bütün məhsuldar fəaliyyətlər ÜDM-ə daxil edilmir. Məsələn, ödənilməmiş iş (məsələn, evdə 

və ya könüllülər tərəfindən görülən işlər) və qara bazar fəaliyyəti nəzərə alınmır, çünki onları 

dəqiq ölçmək və qiymətləndirmək çətindir. Bu o deməkdir ki, məsələn, müştəri üçün çörək 

istehsal edən çörəkçi ÜDM-ə töhfə verəcək, lakin evdə ailəsi üçün eyni çörəyi bişirən evdar 

xanım ÜDM-ə töhfə verməyəcək. 

Nəzəri olaraq ÜDM-i üç fərqli yanaşma əsasında hesablamaq mümkündür: 

● İstehsal yanaşması istehsalın hər bir mərhələsində “əlavə dəyər”i cəmləşdirir ki, 

burada əlavə dəyər ümumi satışdan aralıq məhsullarının dəyərini çıxmaqla müəyyən edilir. 

Məsələn, un aralıq məhsul, çörək isə son məhsul olacaq; və ya bir memarın xidmətləri aralıq, 

bina isə son məhsul olacaq.  

● Xərc yanaşması son istifadəçilər tərəfindən edilən satınalmaların dəyərini cəmləşdiri 

– məsələn, ev təsərrüfatları tərəfindən qida, televizor və tibbi xidmətlər istehlakı; şirkətlər 

tərəfindən maşın və avadanlıqlara edilən investisiyalar; və hökumət və əcnəbilər tərəfindən mal 

və xidmətlərin satın alınması. 

● Gəlir yanaşması istehsal nəticəsində əldə edilən gəlirləri, məsələn, işçilərin aldıqları 

əmək haqları və şirkətlərin əməliyyat mənfəətini cəmləşdirir [6]. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2020-ci ilin toplam ÜDM-i 72 

milyard 432.2 milyon olaraq qeydə alınmışdır. 2021-ci ilin ilk 8 ayında isə ÜDM 62 milyard 

877.4 milyon manat olmuşdur ki, bu da 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4.8% yüksək 

göstəricidir. ÜDM daxilindəki bölgüdə sənaye birinci olmuşdur (40.1%). Növbəti pillələrdə 

müvafiq olaraq ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri (10.3%), nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 

(7.1%), kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq (6.9%), tikinti (5.2%), informasiya və 

rabitə (1.8%), turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahələri (1.1%) və digər sahələrdən 

(18.4%) əldə edilən ümumi dəyərlər yerləşmişdir. ÜDM-də 9.1%-i isə məhsula və idxala xalis 

vergilər təşkil etmişdir. Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 6279 manat olmuşdur. Qrafik 1-də 

2010-cu ildən 2020-ci ilə qədər 10 illik dövrdə ÜDM-də nəqliyyat sahəsinin faiz əsasında pay 

bölgüsü göstərilmişdir. Göründüyü kimi 2020-ci ildə bu göstərici 7.1% olmuşdur. Yuxarıda da 

qeyd olunduğu kimi 2021-ci ilin yalnız 8 ayı yekununda bu göstərici təkrarlanmışdır və 

nəqliyyat sahəsində icra olunmuş layihələrə əsasən ilin yekunu olaraq bu faizin daha da çox 

olacağını qeyd etmək mümkündür [7]. 

2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə nəqliyyat sahəsindəki təsərrüfat subyektləri 

tərəfindən 140,3 milyon ton yük daşınmışdır ki, bu yüklərin də 2,9%-i dəniz, 7,8%-i dəmir yolu, 

0,3%-i hava, 57,3%-i  avtomobil nəqliyyatı, 31,7%-i isə boru kəməri ilə daşınmışdır [9]. 
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Qrafik 1. İllər üzrə ÜDM-də nəqliyyat sektorunun payı (faizlə) 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi (https://www.stat.gov.az/source/transport/) 

 

2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə nəqliyyat sahəsindəki təsərrüfat subyektləri tərəfindən 

140,3 milyon ton yük daşınmışdır ki, bu yüklərin də 2,9%-i dəniz, 7,8%-i dəmir yolu, 0,3%-i 

hava, 57,3%-i  avtomobil nəqliyyatı, 31,7%-i isə boru kəməri ilə daşınmışdır [9]. 

 

2. Metodologiya və məlumatların təhlili 

Azərbaycan Respublikası ÜDM-i ilə nəqliyyat sektoru arasındakı əlaqəni müəyyən 

etmək üçün tədqiqatda reqressiya təhlilindən istifadə edilir. Məqalədə ÜDM və onun üç 

müxtəlif alt çoxluğu ola biləcək göstəricilərə təsirin müəyyən edilməsinə yönəlmiş dörd 

reqressiya modeli tətbiq olunub. Reqressiya təhlilinin ümumi bərabərliyi aşağıdakı kimidir: 

𝑌𝑖 = 𝛽1  + 𝛽1𝑋1  +  𝛽2𝑋2 +  𝛽3𝑋3  +  𝛽4𝑋4  +  𝜖 

Bu tədqiqat çərçivəsində asılı dəyişən olaraq nəzərdə tutulan 𝑌𝑖  hər bir reqressiya 

modelində nəqliyyat sektorunda formalaşan əlavə dəyər, əhalinin gəlirləri, dövlət büdcəsinin 

gəlirləri və Azərbaycan Respublikasının ÜDM-ni təmsil edir. β standartlaşdırılmış əmsalları 

ifadə edərkən, ϵ isə hər modeldə reqressiya qalığını nümayiş etdirir. Nəhayət, X isə asılı 

dəyişənlər olaraq göstərilən göstəricilərə təsir edə biləcək sərbəst dəyişənləri, yəni nəqliyyat 

sektoruna edilən investisiyalar (𝑋1), nəqliyyat sektorunda daşınmalardan əldə olunan gəlirlər 

(𝑋2), nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsi (𝑋3) və nəqliyyat sektorunda çalışan işçilərin 

orta illik sayını (𝑋4) bildirir [5]. 
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Birinci reqressiya modeli sərbəst dəyişən olaraq seçilmiş göstəricilərin nəqliyyat 

sektorundakı əlavə dəyər üzərində olan təsirini müəyyən etməyə yönəlib. İkinci model eyni 

dəyişənlərin əhalinin gəlirləri üzərində olan təsirini qiymətləndirmək məqsədi daşıyır. Üçüncü 

model dövlət büdcəsi gəlirləri ilə olan əlaqəni araşdırırsa nəhayət sonuncu, yəni dördüncü 

modeldə yekun olaraq sərbəst dəyişənlərin ÜDM üzərindəki təsiri yoxlanılır. Əldə olunmuş 

məlumatlar üzərində tətbiq ediləcək reqressiya analizi MS Excel proqramının “data analiz” 

bölməsi vasitəsilə  icra edilir. 

 

3. Məlumatların toplanması 

Araşdırma Azərbaycan Respublikası ÜDM-də nəqliyyat sektorunun təsiri ilə bağlı 

olduğu üçün nəqliyyat sektoruna aid göstəricilərin toplanması lazım gəlir. Buna da bir neçə 

dövlət qurumunun bazasında rast gəlmək mümkündür. Göstəricilər əsasən Dövlət Statistika 

Komitəsindən götürülsə də məlumatların dəqiqliyi paralel olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi bazalarındakı məlumatlar ilə də yoxlanılaraq 

dəqiqləşdirilmişdir. Nəqliyyat sektoruna aid məlumatlar araşdırmada sərbəst dəyişənlər olaraq 

götürülmüşdür. Asılı dəyişənlər olaraq bir neçə makroiqtisadi göstərici seçilmişdir ki, onlar da 

yuxarıda adıçəkilən dövlət qurumları, Dövlət Vergi Xidməti, Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına istinad edilərək istifadə edilmişdir. 1 və 2 nömrəli 

cədvəllərdə toplanmış göstəricilər göstərilmişdir [2]. 

 

Cədvəl 1. Tədqiqatda asılı dəyişənlər (Yi) olaraq seçilmiş iqtisadi göstəricilər 

 

 ASILI DƏYİŞƏNLƏR (Y) 

İllər 

Azərbaycan 

Respublikası 

ÜDM 

(manat) 

Dövlət büdcəsi 

gəlirləri 

(manat) 

Əhalinin 

gəlirləri 

(manat) 

Nəqliyyat 

sahəsində 

əlavə dəyər 

(manat) 

2006 18746200000 3868800000.00 10198500000 872000000 

2007 28360500000 6006600000.00 14558200000 1,607,000,000 

2008 40137200000 10762700000.00 20735400000 2,060,000,000 

2009 35601500000 10325900000.00 22601100000 2,431,000,000 

2010 42465000000 11403000000.00 25607000000 2,369,000,000 

2011 52082000000 15700700000.00 30524600000 2,659,000,000 

2012 54743700000 17281500000.00 34769500000 2,694,000,000 

2013 58182000000 19496300000.00 37562000000 2,596,000,000 

2014 59014100000 18400600000.00 39472200000 2,656,000,000 

2015 54380000000 17498000000.00 41744800000 3,242,000,000 

2016 60425200000 17505700000.00 45395100000 4,076,000,000 

2017 70337800000 16516700000.00 49187900000 4,719,000,000 

2018 80092000000 22508900000.00 53103700000 4,928,000,000 

2019 81896200000 24398500000.00 56769000000 4,867,000,000 

2020 72432200000 26077900000.00 55726100000 5,144,000,000 
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Cədvəl 2. Tədqiqatda sərbəst dəyişənlər (X) olaraq seçilmiş iqtisadi göstəricilər 

 

 SƏRBƏST DƏYİŞƏNLƏR (X) 

İllər 

Nəqliyyat 

sahəsinə 

investisiyalar 

(manat) 

Nəqliyyat 

sektorunda 

sərnişin 

dövriyyəsi 

(nəfər) 

Nəqliyyat 

sektorunda 

çalışan 

işçilərin 

orta illik 

sayı (nəfər) 

Nəqliyyat 

sektorunda 

daşınmalardan 

əldə olunan 

gəlir (manat) 

2006 629300000 15956000 91,094 844,993 

2007 740900000 17657000 97,302 2,103,201 

2008 1985900000 18981000 109135 2,524,876 

2009 1706000000 19744000 111,851 2,889,608 

2010 2434800000 20997000 112,154 3,065,804 

2011 2509400000 22881000 113,368 3,283,599 

2012 2610300000 25083000 117,276 3,341,800 

2013 3559700000 27307000 122,265 3,508,772 

2014 2432400000 28905000 120,220 3,678,120 

2015 2195300000 30111000 127,266 4,005,562 

2016 1391000000 30835000 123,798 4,780,684 

2017 1774300000 33487000 126,104 5,628,015 

2018 1922800000 33497000 126,756 6,231,943 

2019 2189200000 33866000 130,793 7,081,741 

2020 2091600000 18963000 140,655 7,006,367 

 

4. Təhlil nəticələri 

Tədqiqatdakı reqressiya analizi nəqliyyat sektoruna aid dörd fərqli göstəricinin ÜDM-

lə birlikdə digər makroiqtisadi göstəricilərə təsirini özündə ehtiva edən 4 modeldən ibarətdir. 

İlk modeldə analiz nəqliyyat sektoruna aid olan dörd fərqli göstəricinin sektorda yaranan əlavə 

dəyərə necə təsir etdiyini ölçməyi hədəfləyir. Analizdə nəticəsində əldə olunan tənzimlənmiş R 

kvadratı kəmiyyəti (adjusted R square) 0.910-dır. Bu göstəricinin 0.70 üzərində olması sərbəst 

dəyişən olaraq qeyd olunan dörd göstəricinin nəqliyyat sektorunda yaradılan əlavə dəyər ilə 

yüksək səviyyədə əlaqəli olmasını göstərir. Bu kəmiyyət onu deməyə əsas verir ki, nəqliyyat 

sektorunda yaradılan əlavə dəyərdə baş verən 91%-lik dəyişiklik bu dörd göstəricinin 

performansı əsasında proqnozlaşdırılır.  

Nəticə göstərir ki, nəqliyyat sektoruna edilən investisiyalar və nəqliyyat sektorunda 

daşınmalardan əldə olunan gəlir göstəricilərinin nəqliyyat sektorunda yaradılan əlavə dəyər ilə 

statistik əlaqəliliyi mövcuddur. Buna səbəb isə bu iki göstəcinin p dəyərinin 5%-dən (0.05) 

aşağı olmasıdır (Cədvəl 3). Bundan əlavə hər iki göstəricinin əmsalları müvafiq olaraq 0.241 

və 546.4-ə bərabərdir. Əmsalların müsbət olması hər iki göstərici ilə nəqliyyat sektorunda 

yaradılan əlavə dəyər arasında müsbət əlaqənin olmasını bildirir. Yəni nəqliyyat sektoruna 

edilən hər əlavə vahid investisiya sektordakı əlavə dəyəri 0.241, nəqliyyat sektorunda 
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daşınmalardan əldə edilən hər əlavə gəlir isə 546.4 vahid artırır. Digər göstəricilərdə isə p dəyəri 

5%-dən yüksək olduğu üçün onların statistik əlaqəliliyi yoxdur kimi qiymətləndirilir.  

 

Cədvəl 3. Nəqliyyat sektorundakı iqtisadi göstəricilərin sektordakı əlavə dəyər üzərində təsiri 

 

R kvadratı 0.91   

Tənzimlənmiş R kvadratı 0.9   

Sərbəst dəyişənlər Əmsallar P dəyəri 

Nəqliyyat sahəsinə investisiyalar (manat) 0.241 0.05 

Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsi (nəfər) 18.862 0.175 

Nəqliyyat sektorunda çalışan işçilərin orta illik sayı (nəfər) 23495.809 0.169 

Nəqliyyat sektorunda daşınmalardan əldə olunan gəlir (manat) 546.410 0.0004 

 

İkinci modeldə nəqliyyat sektorunun əhalinin gəlirlərinə təsiri qiymətləndirilir. 

Tənzimlənmiş R kvadratı 0.91-ə bərabər olduğu üçün sektorun əhalinin gəlirləri ilə əlaqəli 

olmasını qeyd etmək mümkündür. Burada isə üç göstəricinin, yəni nəqliyyat sektorunda 

sərnişin dövriyyəsi (p dəyəri = 0.001), sektorda çalışan işçilərin orta illik sayı (p dəyəri = 0.009) 

və sektorda daşınmalardan əldə olunan gəlir (p dəyəri = 0.005) göstəricilərinin p dəyərləri 5%-

dən azdır. (Cədvəl 4) Bu isə hər üç göstəricinin əhalinin gəlirləri ilə statistik əlaqəli olduğunu 

sübut edir. Göstəricilərin əmsalları da müsbət olduğu üçün onlarda baş verə biləcək hər  vahid 

artma və ya azalma əhalinin gəlirlərinə də cədvəldəki əmsallar qədər təsir edir.  

 

Cədvəl 4. Nəqliyyat sektorunun əhalinin gəlirlərinə təsiri 

 

R kvadratı 0.92   

Tənzimlənmiş R kvadratı 0.91   

Sərbəst dəyişənlər Əmsallar P dəyəri 

Nəqliyyat sahəsinə investisiyalar (manat) -0.326 0.781 

Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsi (nəfər) 542.316 0.001 

Nəqliyyat sektorunda çalışan işçilərin orta illik sayı (nəfər) 487418.231 0.009 

Nəqliyyat sektorunda daşınmalardan əldə olunan gəlir (manat) 3533.283 0.005 

 

Üçüncü reqressiya təhlilində isə dövlət büdcəsi gəlirlərinə olan təsir araşdırılır. Üçüncü 

analizdə tənzimlənmiş R kvadratı kəmiyyəti 0.87 kimi ortaya çıxır. Bu təhlildə də asılı və 

sərbəst dəyişənlər arasındakı əlaqə öz əksini tapır. Burada p dəyəri 5%-dən aşağı iki 

göstəricidir. Bunlar nəqliyyat sektoruna olan investisiyalar (0.039) və daşınmalardan əldə 

olunan gəlirlərdir (0.048) (Cədvəl 5). Yəni öncəki model nəticələrində olduğu kimi burada da 

bu iki göstərici ilə dövlət büdcəsi gəlirləri arasında statistik əlaqənin olduğu ortaya çıxır. 

Əmsalların da müsbət olması dövlət büdcəsi ilə düz mütənasib əlaqənin olmasını sübut edir.  
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Cədvəl 5. Nəqliyyat sektorunun dövlət büdcəsi gəlirlərinə təsiri 

 

R kvadratı 0.89   

Tənzimlənmiş R kvadratı 0.87   

Sərbəst dəyişənlər Əmsallar P dəyəri 

Nəqliyyat sahəsinə investisiyalar (manat) 2.287 0.039 

Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsi (nəfər) 7.165 0.946 

Nəqliyyat sektorunda çalışan işçilərin orta illik sayı (nəfər) 166156.416 0.222 

Nəqliyyat sektorunda daşınmalardan əldə olunan gəlir (manat) 1836.194 0.048 

 

Nəhayət sonuncu modeldə artıq tədqiqatın ana xətti olan nəqliyyat sektorunun 

Azərbaycan Respublikası ÜDM-nə olan təsiri təhlil olunur. Belə ki, sonuncu modeldə də 

tənzimlənmiş R kvadratı 0.70-dən yuxarı, yəni 0.89-a bərabər olur. Bu model nəticəsində isə p 

dəyəri 0.05-dən kiçik olan üç iqtisadi göstəricinin olduğu məlum olur. Hesablama nəticəsində 

nəqliyyat sektoruna edilən investisiyalar, sektordakı sərnişin dövriyyəsi və daşınmalardan əldə 

olunan gəlirləri p dəyərləri müvafiq olaraq 0.006, 0.002 və 0.0001-ə bərabərdir. (Cədvəl 6) Yəni 

hər üç göstərici ilə ÜDM arasında statistik əlaqənin olması öz təsdiqini tapır. Burada da 

əmsalların müsbət olması qeyd olunan göstəricilərlə ÜDM arasında düz mütənasib əlaqənin 

olmasından xəbər verir. Belə ki sonuncu modeldə kəsişmə nöqtəsi 13663574947.11-yə 

bərabərdir. Yəni reqressiya xəttinin bərabərliyi aşağıdakı kimidir: 

 

Reqressiya xətti: Y = ÜDM = 13663574947.11 + 5.75 * nəqliyyat sektoruna investisiyalar + 

740.06 * nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsi + 8587.87 * nəqliyyat sektorunda 

daşınmalardan əldə olunan gəlir 

 

Cədvəl 6. Nəqliyyat sektorunun ÜDM-ə təsiri 

 

R kvadratı 0.9   

Tənzimlənmiş R kvadratı 0.89   

Sərbəst dəyişənlər Əmsallar P dəyəri 

Nəqliyyat sahəsinə investisiyalar (manat) 5.753 0.006 

Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsi (nəfər) 740.065 0.002 

Nəqliyyat sektorunda çalışan işçilərin orta illik sayı (nəfər) -206002.072 0.366 

Nəqliyyat sektorunda daşınmalardan əldə olunan gəlir (manat) 8587.868 0.0001 

 

          Nəticə. Məqalədə ilkin olaraq ÜDM-in iqtisadi mənada nə ifadə etdiyi, necə hesablandığı 

və hesablanma üsulları araşdırıldı. Bundan başqa 2020-ci ildə Azərbaycanın ÜDM-nin 72 

milyardan çox olduğu, nəqliyyat sektorunun burada 7.1%-lik paya sahib olduğu məlum oldu. 

Sektorun ÜDM-ə təsirinin hesablanması məqsədi ilə reqressiya təhlil modelindən istifadə 
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edildi. Belə ki, modelin formalaşdırılması üçün dörd asılı, dörd sərbəst dəyişən müəyyən edildi. 

Asılı dəyişənlər olaraq dövlət büdcəsi gəlirləri, əhalinin gəlirləri, nəqliyyat sektorunda 

formalaşan əlavə dəyər və ÜDM göstəriciləri, sərbəst dəyişənlər isə nəqliyyat sektorunda 

daşınmalardan əldə olunan gəlirlər, sektora edilən investisiyalar, sərnişin dövriyyəsi və 

sektorda çalışan işçilərin orta illik sayı göstəriciləri seçildi. Sərbəst dəyişənlərin ayrı-ayrılıqda 

asılı dəyişənlərə təsiri reqressiya modelləri əsasında hesablandı. Hər dörd modeldən ortaya 

çıxan nəticələrə əsasən nəqliyyat sektoruna edilən investisiyalar və daşınmalardan əldə olunan 

gəlir göstəricilərinin ÜDM ilə yüksək səviyyədə statistik əlaqəsinin olması, eyni zamanda düz 

mütənasib əlaqədə olması isbat edildi. Yəni bu göstəricilərdə baş verə biləcək müsbət və ya 

mənfi dəyişiklik ÜDM-ə də eyni formada təsir edir. Ona görə də nəqliyyat sektorunda məhz bu 

iki göstəricinin daha da inkişaf etdirilməsinə çalışmaqla ÜDM-də müsbət dəyişikliyə nail olmaq 

mümkündür.  
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