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Xülasə. Məqalədə təhsil və elm sahələrində qiymət səviyyələrinin ölkə üzrə 

tarazlı qiymətlərə təsiri öyrənilmişdir. Bunun üçün tarazlı qiymətlər modeli 

əsasında simulyasiyalar aparılmışdır. Simulyasiyalar 80 iqtisadi fəliyyət 

sahəsinə təsirləri əhatə edir. 
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SCIENCE ON THE LEVEL OF 
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Abstract. The paper examines the influence of the 

price level in education and science on equilibrium 

prices in the country. Simulation is based on the 

equilibrium price model. The simulation results 

cover changes in equilibrium prices in 80 areas of 

economic activity.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УРОВНЕЙ ЦЕН В 
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РАВНОВЕСНЫХ ЦЕН В СТРАНЕ 

 

Сардар Шабанов 
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Резюме. В статье исследуется влияние уровня 

цен в образовании и науке на равновесные 

цены в стране. Проведено симулирование на 

основе модели равновесных цен. Результаты 

моделирования охватывают изменения 

равновесных цен в 80 сферах экономической 

деятельности. 
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цен, образование, наука 

 

1. Giriş 

Qərb iqtisadi ədəbiyyatında “Xərclər–buraxılış” cədvəlləri adlandırılan sahələrarası 

balans cədvəlləri qarşılıqlı əlaqələrin modelləşdirilməsində geniş tətbiq olunur. Qeyd edək ki, 

sahələrarası balans cədvəli dünyada ilk dəfə keçmiş SSRİ-də tərtib edilib. 1926-cı ildə SSRİ-

nin Mərkəzi Statistika İdarəsi 1923-1924-cü təsərrüfat ili üçün Sovetlər İttifaqının xalq 

təsərrüfatı balansını dərc etmişdir [1]. Bu balans cədvəlləri Fransua Kennenin “İqtisadi 

cədvəli”nə [2] və Karl Marksın “Geniş təkrar istehsal sxemi”nə [3, s. 576-586] əsaslanaraq 

tərtib edilmişdir. “Xərclər–buraxılış” cədvəlləri təhlil və planlaşdırmanın balans üsulunun 

inkişafının nəticəsi olub və onun riyazi modeli V.Leontiyev tərəfindən işlənilmişdir [4]. Qeyd 

edək ki, bu işin müəllifi iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüşdür. V.Leontiyev 

təklif etdiyi “Xərclər-buraxılış” modelində iqtisadi tarazlıq sxemindən istifadə etmişdir. 

V.Leontiyev L.Valrasdan ancaq texnoloji xərc əmsalları ideyasını və bu əmsalların məhsul 

buraxılışı həcmindən asılı olmaması fərziyyəsini götürmüşdür. V. Leontiyev xalq təsərrüfatının 

sahələrarası proporsiyalarının qarşılıqlı əlaqələrini balans sxemi vasitəsilə müxtəlif sahələrdə 
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istehsal xərcləri və məhsul buraxılışı arasında qarşılıqlı əlaqələri xarakterizə edən riyazi 

modellə birləşdirmişdir. “Xərclər-buraxılış” modelinin əməli tətbiqləri kompüter texnikası və 

texnologiyalarının inkişafı sayəsində geniş vüsət alıb və müvafiq simulyasiyaların icra edilməsi 

əlçatan olub. Xərclər-buraxılış modelindən başqa bu modelin qoşması hesab edilən “tarazlı 

qiymətlər” modelindən də praktikada geniş istifadə edilir [5, 13]. Məsələn, bu modelin köməyi 

ilə bir iqtisadi fəaliyyət sahəsində qiymət səviyyəsini dəyişməklə digər sahələrdə tarazlı qiymət 

səviyyəsinin necə dəyişəcəyini simulyasiyalar vasitəsilə proqnozlaşdırmaq mümkündür. 

Məlumdur ki, bazar münasibətləri şəraitində əmtəələrin qiymətləri tələb və təklif qanunu 

əsasında formalaşır. Buna baxmayaraq bəzi əmtəələrin [16] qiymətlərini AR Tarif (qiymət) 

şurası [17] formalaşdırır. Buna görə də adıkeçən qurum bu modeldən istifadə edərək qərar 

qəbulunu  elmi əsaslara söykənərək həyata keçirə bilər. Sosial yönümlü iqtisadi siyasət yürüdən 

Azərbaycan hökuməti üçün belə bir modelin tətbiqinin əhəmiyyəti aşkardır. Təqdim olunan 

məqalədə təhsil və elm sahələrində qiymət səviyyələrinin digər iqtisadi fəaliyyət sahələrində 

tarazlı qiymətlərə və ölkə üzrə orta qiymət səviyyəsinə təsiri simulyasiyalar vasitəsilə 

qiymətləndirilmişdir. Əlavədə tarazlı qiymətlər modeli ilə smulyasiyanın praktik əhəmiyyətini 

göstərmək üçün AR Tarif Şurası tərəfindən 2021-ci il 16 oktyabr tarixli 14 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Elektrik enerjisinin ölkədaxili tarifləri” üzrə [18] dəyişikliklərin iqtisadi 

fəaliyyət sahələrindəki qiymət səviyyəsinə təsiri qiymətləndirilmişdir. 

 

2. Tarazlı qiymətlər modelinin nəzəri əsasları 

Tarazlı qiymətlər modelinin nəzəri əsasları elmi ədəbiyyatda kifayət qədər 

işıqlandırılmışdır [4-14]. Buna görə də müvafiq modeli qısa olaraq şərh etməklə kifayətlənək 

[6, s.42].  Aşağıdakı işarələmələri qəbul edək. p tarazlı qiymətlər vektoru, TA  transponirə 

olunmuş birbaşa xərclər əmsalları matrisi, TB  transponirə olunmuş tam məsrəf əmsalları 

matrisi, Vi  əmsalı i-ci iqtisadi faəliyyət sahəsində əlavə dəyərin həcmi, vi isə müvafiq əlavə 

dəyər norması, xi müvafiq sahənin məcmu məhsul buraxılışının həcmi, 0v  bütün iqtisadi 

fəaliyyət sahələri üzrə müəyyən dövr üçün əlavə dəyər normaları, Δvi  isə i-ci sahədə əlavə 

dəyər normasının dəyişməsi, 0p vektoru 0v başlanğıc dəyər normalarına uyğun gələn tarazlı 

qiymətlər vektoru, p isə yeni dəyər normalarına uyğun gələn yeni tarazlı qiymətlər vektoru, Δp 

isə qiymət dəyişməsi vektorurdur. Onda müvafiq hesablama düsturlarını aşağıdakı kimi yaza 

bilərik. 
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(1)-(8) düsturlarına əsasən bizi maraqlandıran iqtisadi fəaliyyət sahəsinin əlavə dəyər 

normasını dəyişərək müvafiq sahədə, məsələn, 10% qiymət artımına nail ola bilərik. Bu 

dəyişmə digər iqtisadi fəaliyyət sahələrindəki cari tarazlı qiymətləri yeni tarazlı qiymətlərlə 

əvəzləyəcək. Müvafiq olaraq yeni və ondan əvvəlki tarazlı qiymətlərin fərqi bütün sahələr üzrə 

qiymət dəyişmələrini göstərəcək. 

 

3. Tarazlı qiymətlər modeli üzrə simulyasiyalar 

Yuxarıda qeyd edilən addımları icra etdikdən sonra təhsil xidmətləri sahəsində 10% 

qiymət artımının digər sahələrdə tarazlı qiymətlərin dəyişməsinə təsirini cədvəl 1-də görə 

bilərik. 

 

Cədəvl 1. Təhsil xidmətləri sahəsində qiymətin 10% artmasının digər sahələrdə tarazlı qiymətlərə təsiri 

 

 

s/s Sahələrin adı 

Qiymət 

dəyisməsi, 

faizlə 

1 Təhsil sahəsində xidmətlər  10,0005 

2 Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan dövlət idarəetməsi və müdafiə sahəsində 

xidmətlər; məcburi sosial təminat üzrə xidmətlər  0,0465 

3 Səhiyyə sahəsində xidmətlər  0,0389 

4 Memarlıq və mühəndislik sahəsində xidmətlər; texniki sınaq və təhlil sahəsində 

xidmətlər  0,0256 

5 Elmi tədqiqat və işləmələr sahəsində xidmətlər  0,0223 

6 Anbar və yardımçı nəqliyyat xidmətləri  0,0171 

7 Telekommunikasiya xidmətləri  0,0141 

8 Məcburi sosial təminat üzrə xidmətlərdən başqa, sığorta, təkrarsığorta və pensiya 

təminatı xidmətləri  0,0106 

9 Mədənçıxarma sənayesinə yardımçı xidmətlər 0,0104 

10 Nəşriyyat xidmətləri  0,0068 

11 Məlumat xidmətləri  0,0068 

12 Biznesin müdafiəsinə yönəldilmiş inzibati və sair əlavə xidmətlər  0,0064 

13 Sığorta və pensiya təminatı üzrə xidmətlərdən başqa, maliyyə fəaliyyəti üzrə xidmətlər  0,0063 

14 İdman, istirahət və əyləncə sahəsində xidmətlər  0,0050 

15 Mədənçıxarma sənayesinin sair məhsulları 0,0037 

16 Yaradıcılıq, incəsənət və əyləncə sahəsində xidmətlər  0,0032 

17 Kompüterlərin, şəxsi istifadə əşyalarının və məişət mallarının təmiri üzrə xidmətlər  0,0029 

18 Tikinti və tikinti işləri 0,0024 

19 Reklam və bazarın tədqiq edilməsi sahəsində xidmətlər  0,0022 

20 Radioverilişlərin proqramlaşdırılması və yayımlanması üzrə xidmətlər  0,0022 

21 Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri 0,0020 
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22 Mərkəzi ofislərin xidmətləri; idarəetmə məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri  0,0020 

23 Hüquq və mühasibat uçotu sahəsində fəaliyyət  0,0018 

24 Maliyyə xidmətləri və sığorta xidmətləri sahəsində yardımçı xidmətlər  0,0018 

25 Geyim; Xəzlər 0,0018 

26 Dəri və dəriyə oxşar məmulatlar 0,0017 

27 Əsas əczaçılıq məhsulları və əczaçılıq preparatları 0,0014 

28 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və havanın kondisiyalaşdırılması 0,0014 

29 Sair peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində xidmətlər  0,0014 

30 Kağız və kağız məmulatları 0,0013 

31 Baytarlıq xidmətləri  0,0012 

32 Sair qeyri-metal mineral məmulatlar 0,0012 

33 Səyahət agentliklərinin və turoperatorların əvvəlcədən sifariş etmə xidməti və bununla 

əlaqədar xidmətlər  0,0011 

34 Kanalizasiya xidmətləri; tullantı suları  0,0011 

35 Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının hazırlanması, səsyazma və musiqi 

nəşrləri üzrə xidmətlər  0,0010 

36 Qida (yeyinti) məhsulları 0,0009 

... ...  

80 Su nəqliyyatı xidmətləri  0,0001 

 Orta qiymət artımı, faizlə 0,1285 

Mənbə: Müəllifin tarazlı qiymətlər modeli üzərində simulyasiyaları nəticəsində hesablamaları 

Cədvəl 1-dən görünür ki, təhsil xidmətləri sahəsində 10% qiymət artımı iqtisadiyyatın 

bütün sahələrində taraqlı qiymətlər səviyyəsini bu və ya digər dərəcədə artırıb. Belə ki, ən 

yüksək qiymət artımı təhsil xidmətləri sahəsində müşahidə olunub. Ondan sonra ən yüksək 

artım bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan dövlət idarəetməsi və müdafiə sahəsində xidmətlər 

və məcburi sosial təminat üzrə xidmətlər olub. Bu sahədə qiymət artımı 0,0465% təşkil edib. 

Səhiyyə sahəsində xidmətlərdə qiymət 0,0389% artıb. Digər sahələrdə də qiymət artımı cədvəl 

1-də azalan sıra ilə təsvir olunub. Bizim tədqiqat predmetimiz olan digər iqtisadi fəaliyyət 

sahəsi – elmi tədqiqatlar və işləmələr sahəsində xidmətlər 0,0223% artıb. Ən az qiymət artımı 

0,0001% təşkil edib su nəqliyyatı xidmətlərində  müşahidə olunub. Ölkə üzrə tarazlı 

qiymətlərin orta artımı 0,1285% təşkil edib.  

Elmi araşdırmalar və işləmələr sahəsində qiymət artımı 10% təşkil edərsə, digər iqtisadi 

fəaliyyət sahələrində tarazlı qiymətlərin artımı simulyasiyalar vasitəsilə hesablanıb və aşağıdakı 

cədvəldə təsvir edilib. 

Cədvəl 2-dən görünür ki, elmi araşdırmalar və işləmələr sahəsində xidmət qiymətinin 

10% dəyişməsi ən çox memarlıq və mühəndislik sahəsində xidmətlər, texniki sınaq və təhlil 

sahəsində xidmətlərə təsir göstərib və bu sahədə tarazlı qiyməti 0,5784% artırıb. Maşın və 

avadanlıqların quraşdırılması və təmiri sahəsində qiymət 0,5678% artıb. Telekommunikasiya 

xidmətləri sahəsində tarazlı qiymət 0,3471% artım nümayiş etdirib. Təhsil sahəsində qiymət 

səviyyəsi 0,0967% artıb. Siyahıda müvafiq sahalərdə tarazlı qiymətlərin artımı azalan sıra üzrə 

düzülüb və ən az qiymət artıran sahə məcburi sosial təminat üzrə xidmətlərdən başqa, sığorta, 

təkrarsığorta və pensiya təminatı xidmətləri sahəsidir ki, orada da artım 0,0018% təşkil edib. 
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Ümumiyyətlə elmi araşdırmalar və işləmələr sahəsində 10% qiymət artımı ölkə üzrə tarazlı 

qiymətləri orta hesabla 0,1857% artırıb. 

Cədəvl 2. Elmi araşdırmalar və işləmələr sahəsində 10% qiymət artımının digər sahələrdə tarazlı qiymətləri  

artırması 

 

s/s Sahələrin adı 
qiymət 

dəyisməsi, 

faizlə 

1 Elmi tədqiqat və işləmələr sahəsində xidmətlər 10,0003 

2 
Memarlıq və mühəndislik sahəsində xidmətlər; texniki sınaq və təhlil sahəsində 

xidmətlər 
0,5784 

3 Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri 0,5678 

4 Telekommunikasiya xidmətləri 0,3471 

5 Nəşriyyat xidmətləri 0,3261 

6 
Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan dövlət idarəetməsi və müdafiə sahəsində 

xidmətlər; məcburi sosial təminat üzrə xidmətlər 
0,2619 

7 Avtomobillər, qoşqular və yarımqoşqular 0,2292 

8 Digər qruplara daxil edilməyən maşınlar və avadanlıqlar 0,1549 

9 Üzvlük təşkilatları tərəfindən göstərilən xidmətlər 0,1536 

10 Əsas əczaçılıq məhsulları və əczaçılıq preparatları 0,1496 

11 Kompüter, elektron və optik məmulatlar 0,1207 

12 Səhiyyə sahəsində xidmətlər 0,1050 

13 Məlumat xidmətləri 0,1017 

14 Təhsil sahəsində xidmətlər 0,0967 

15 Mədənçıxarma sənayesinin sair məhsulları 0,0867 

16 
Kompüterlərin, şəxsi istifadə əşyalarının və məişət mallarının təmiri üzrə 

xidmətlər 
0,0831 

... ...  

79 Məşğuliyyət sahəsində xidmətlər 0,0029 

80 
Məcburi sosial təminat üzrə xidmətlərdən başqa, sığorta, təkrarsığorta və 

pensiya təminatı xidmətləri 
0,0018 

 Orta qiymət artımı, faizlə 0,1857 

Mənbə: Müəllifin tarazlı qiymətlər modeli üzərində simulyasiyaları nəticəsində hesablamaları 

Cədvəllərin müqayisəsi göstərir ki, elmi araşdırma və işləmələr sahəsində qiymətlərin 

10% artımı təhsil xidmətləri sahəsində qiymətin müvafiq artımı ilə müqayisədə ölkə üzrə orta 

qiyməti 0,0572% daha çox artırır. 

AR DSK-nın 2016-cı il üzrə tərtib etdiyi xərclər-buraxılış cədvəllərində elmi araşdırma 

və işləmələrdən başqa daha bir iqtisadi fəaliyyət sahəsi var ki, orada da elmi fəaliyyətlər təmsil 

olunub. Bu sahənin adı “Sair peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində xidmətlər” adlanır. 

Bu sahədə də qiymət səviyyəsinin 10% artmasının digər sahələrdə tarazlı qiymət səviyyəsini 

necə dəyişdirdiyinə baxaq. 
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Cədvəl 3. Sair peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində xidmətlərin qiymət səviyyəsinin 10% artmasının 

digər sahələrə təsiri 

 

s/s Sahələrin adı 

Qiymət 

dəyisməsi, 

faizlə 

1 Sair peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində xidmətlər  10,0013 

2 Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri 2,7738 

3 Avtomobillər, qoşqular və yarımqoşqular  1,0983 

4 Digər qruplara daxil edilməyən maşınlar və avadanlıqlar  0,7480 

5 Kanalizasiya xidmətləri; tullantı suları  0,3830 

6 Daşınmaz əmlakla əlaqədar xidmətlər  0,2900 

7 Maşın və avadanlıqlar istisna olmaqla hazır metal məmulatları  0,2818 

8 Memarlıq və mühəndislik sahəsində xidmətlər; texniki sınaq və təhlil sahəsində 

xidmətlər  0,2782 

9 Mədənçıxarma sənayesinin sair məhsulları 0,2768 

10 Telekommunikasiya xidmətləri  0,2668 

11 Radioverilişlərin proqramlaşdırılması və yayımlanması üzrə xidmətlər  0,2311 

12 Nəşriyyat xidmətləri  0,2162 

13 Mədənçıxarma sənayesinə yardımçı xidmətlər 0,2065 

14 Baytarlıq xidmətləri  0,1992 

15 Anbar və yardımçı nəqliyyat xidmətləri  0,1920 

16 Metal filizləri(+das komur liqnit) 0,1851 

17 Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan dövlət idarəetməsi və müdafiə sahəsində 

xidmətlər; məcburi sosial təminat üzrə xidmətlər  0,1846 

18 Səyahət agentliklərinin və turoperatorların əvvəlcədən sifariş etmə xidməti və 

bununla əlaqədar xidmətlər  0,1723 

19 Məlumat xidmətləri  0,1716 

20 Su nəqliyyatı xidmətləri  0,1712 

21 Binalar və mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər  0,1651 

22 Kompüterlərin, şəxsi istifadə əşyalarının və məişət mallarının təmiri üzrə xidmətlər  0,1543 

23 Təbii su; suyun təmizlənməsi və təchizatı üzrə xidmətlər  0,1432 

24 Geyim; Xəzlər 0,1427 

25 Maliyyə xidmətləri və sığorta xidmətləri sahəsində yardımçı xidmətlər  0,1392 

26 Mərkəzi ofislərin xidmətləri; idarəetmə məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri  0,1390 

27 Tikinti və tikinti işləri 0,1352 

28 Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının hazırlanması, səsyazma və musiqi 

nəşrləri üzrə xidmətlər  0,1299 

29 Tütün məmulatları 0,1124 

30 İçki və yeməklərin satışı üzrə xidmətlər  0,1093 

31 Kirayə və lizing xidmətləri  0,1087 

32 Qida (yeyinti) məhsulları 0,1020 

33 Kompüter, elektron və optik məmulatlar  0,0982 

34 Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və oxşar xidmətlər 0,0965 

... ... ... 
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79 Meşə məhsulları, ağac tədarükü və bununla əlaqədar xidmətlər 0,0137 

80 Məcburi sosial təminat üzrə xidmətlərdən başqa, sığorta, təkrarsığorta və pensiya 

təminatı xidmətləri  0,0071 

 Orta qiymət artımı, faizlə 0,2779 

Mənbə: Müəllifin tarazlı qiymətlər modeli üzərində simulyasiyaları nəticəsində hesablamaları 

Cədəvl 3-dən görünür ki, “Sair peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində xidmətlər” 

qiymət səviyyəsi təxminən 10% artdıqda maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri 

sahəsində tarazlı qiymət səviyyəsi 2,7738%, avtomobillər, qoşqular və yarımqoşqular 

sahəsində 1,0983%, digər qruplara daxil edilməyən maşınlar və avadanlıqlar sahəsində 

0,7480% və s. azalan sıra ilə artım nümayiş etdirir. Bizi maraqlandıran elmi tədqiqatlar və 

işləmələr sahəsində tarazlı qiymət səviyyəsi 0,0613%, təhsil sahəsində xidmətlərdə qiymət 

səviyyəsi 0,0362% artır. Ən az qiymət artımı göstərən sahə isə 0,0071%-lə məcburi sosial 

təminat üzrə xidmətlərdən başqa, sığorta, təkrarsığorta və pensiya təminatı xidmətləri sahəsidir. 

Ümumiyyətlə, “Sair peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində xidmətlər” qiymət səviyyəsi 

10% artıqda ölkə üzrə orta qiymət səviyyəsi 0,2779% artır. 

Baxılan hər 3 iqtisadi fəaliyyət shəsində qiymət səviyyələrini 10% artırsaq digər 

sahələrdə qiymət səviyyələri cədvəl 4-də təsvir olunan kimi olar. 

 

Cədəvl 4. “Təhsil xidmətləri”, “Elmi araşdırmalar və işləmələr” və “Sair peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət 

sahəsində xidmətlər” sahələrinin hər birində qiymət səviyyəsinin 10% artmasının digər sahələrin qiymət 

səviyyəsinə təsiri, faizlə 

 

s/s Sahələrin adı 

qiymət 

dəyisməsi, 

faizlə 

1 Sair peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində xidmətlər  10,0007 

2 Elmi tədqiqat və işləmələr sahəsində xidmətlər  10,0006 

3 Təhsil sahəsində xidmətlər  10,0002 

4 Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri 3,3325 

5 Avtomobillər, qoşqular və yarımqoşqular  1,3240 

6 Digər qruplara daxil edilməyən maşınlar və avadanlıqlar  0,9007 

7 
Memarlıq və mühəndislik sahəsində xidmətlər; texniki sınaq və təhlil sahəsində 

xidmətlər  0,8765 

8 Telekommunikasiya xidmətləri  0,6243 

9 Nəşriyyat xidmətləri  0,5459 

10 
Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan dövlət idarəetməsi və müdafiə sahəsində 

xidmətlər; məcburi sosial təminat üzrə xidmətlər  0,4898 

11 Kanalizasiya xidmətləri; tullantı suları  0,4156 

12 Mədənçıxarma sənayesinin sair məhsulları 0,3658 

13 Maşın və avadanlıqlar istisna olmaqla hazır metal məmulatları  0,3382 

14 Daşınmaz əmlakla əlaqədar xidmətlər  0,2996 

15 Mədənçıxarma sənayesinə yardımçı xidmətlər 0,2984 

16 Radioverilişlərin proqramlaşdırılması və yayımlanması üzrə xidmətlər  0,2865 
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17 Məlumat xidmətləri  0,2787 

18 Baytarlıq xidmətləri  0,2443 

19 Kompüterlərin, şəxsi istifadə əşyalarının və məişət mallarının təmiri üzrə xidmətlər  0,2392 

20 Anbar və yardımçı nəqliyyat xidmətləri  0,2359 

21 Üzvlük təşkilatları tərəfindən göstərilən xidmətlər  0,2309 

22 Metal filizləri(+das komur liqnit) 0,2248 

23 Kompüter, elektron və optik məmulatlar  0,2185 

24 Binalar və mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər  0,2097 

25 Əsas əczaçılıq məhsulları və əczaçılıq preparatları 0,2012 

26 Səhiyyə sahəsində xidmətlər  0,1996 

27 Tikinti və tikinti işləri 0,1873 

28 
Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının hazırlanması, səsyazma və musiqi 

nəşrləri üzrə xidmətlər  0,1839 

29 
Səyahət agentliklərinin və turoperatorların əvvəlcədən sifariş etmə xidməti və 

bununla əlaqədar xidmətlər  0,1830 

30 Su nəqliyyatı xidmətləri  0,1779 

31 Təbii su; suyun təmizlənməsi və təchizatı üzrə xidmətlər  0,1775 

32 Geyim; Xəzlər 0,1736 

33 Mərkəzi ofislərin xidmətləri; idarəetmə məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri  0,1730 

34 Maliyyə xidmətləri və sığorta xidmətləri sahəsində yardımçı xidmətlər  0,1686 

35 Tütün məmulatları 0,1373 

36 Kirayə və lizing xidmətləri  0,1274 

37 Qida (yeyinti) məhsulları 0,1254 

38 İçki və yeməklərin satışı üzrə xidmətlər  0,1251 

39 Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və oxşar xidmətlər 0,1212 

40 Hüquq və mühasibat uçotu sahəsində fəaliyyət  0,1100 

41 Sair qeyri-metal mineral məmulatlar 0,1094 

42 
Tullantıların yığılması, təmizlənməsi və ləğv edilməsi üzrə xidmətlər; tullantılardan 

istifadə edilməsi xidmətləri  0,1074 

43 Toxuculuq məhsulları 0,1035 

44 Elektrik avadanlıqları  0,1014 

45 Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi üzrə xidmətlər  0,0937 

46 Mebel  0,0934 

47 Dəri və dəriyə oxşar məmulatlar 0,0929 

48 İdman, istirahət və əyləncə sahəsində xidmətlər  0,0889 

49 Kimyəvi maddələr və kimyəvi məhsullar 0,0888 

50 Sair fərdi xidmətlərin göstərilməsi  0,0883 

51 İçkilər 0,0872 

52 Biznesin müdafiəsinə yönəldilmiş inzibati və sair əlavə xidmətlər  0,0863 

53 Çap məhsulu və informasiya daşıyıcıları 0,0862 

54 Quru yol nəqliyyatı və boru kəməri ilə daşınma xidmətləri  0,0852 

55 
Balıq və sair balıqçılıq məhsulları; balıqçılıq məhsulları; balıqçılığa yardımçı 

xidmətlər 0,0803 
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56 Əsas metallar 0,0770 

57 Rezin və plastik kütlə məmulatları 0,0756 

58 Sair nəqliyyat avadanlıqları  0,0720 

59 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və havanın kondisiyalaşdırılması 0,0680 

60 Reklam və bazarın tədqiq edilməsi sahəsində xidmətlər  0,0670 

61 Hava nəqliyyatı xidmətləri  0,0615 

62 Yaşayışa təminatsız sosial xidmətlər  0,0588 

63 Sosial xidmətlər  0,0532 

64 Kağız və kağız məmulatları 0,0531 

65 
Sığorta və pensiya təminatı üzrə xidmətlərdən başqa, maliyyə fəaliyyəti üzrə 

xidmətlər  0,0501 

66 Poçt və kuryer xidmətləri  0,0462 

67 
Ağac, ağac və mantar materialları, mebeldən başqa, samandan və hörgü 

materiallarından məmulatlar 0,0445 

68 Yaradıcılıq, incəsənət və əyləncə sahəsində xidmətlər  0,0419 

69 Qumar oyunları və mərcgəlmə üzrə xidmətlər  0,0393 

70 Sair sənaye məmulatları 0,0381 

71 Yaşayış üçün yerlər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi  0,0373 

72 Kitabxana, arxiv, muzey və sair mədəniyyət müəssisələrinin xidmətləri  0,0355 

73 Məşğuliyyət sahəsində xidmətlər  0,0337 

74 
Topdan və pərakəndə satış xidmətləri; avtomobillərin və motosikletlərin təmiri üzrə 

xidmətlər  0,0333 

75 Koks və emal edilmiş neft məhsulları 0,0287 

76 İstintaq aparılması və təhlükəsizliyin qorunması üzrə xidmətləri  0,0271 

77 Xam neft və təbii qaz 0,0264 

78 Kompüter proqramlaşdırması, məsləhət və bununla əlaqədar xidmətlər  0,0260 

79 
Məcburi sosial təminat üzrə xidmətlərdən başqa, sığorta, təkrarsığorta və pensiya 

təminatı xidmətləri  0,0193 

80 Meşə məhsulları, ağac tədarükü və bununla əlaqədar xidmətlər 0,0170 

 Orta qiymət artımı, faizlə 0,5885 

Mənbə: Müəllifin tarazlı qiymətlər modeli üzərində simulyasiyaları nəticəsində hesablamaları 

Cədvəl 4-dən görünür ki, baxılan hər 3 iqtisadi fəaliyyət sahəsində qiymət səviyyəsinin 10% 

artması digər sahələrə təsir göstərməklə yanaşı ölkə üzrə tarazlı orta qiymət səviyyəsini 

təxminən 0,5885% artırır.  

Nəticə. AR DSK-nın 2016-cı ildə tərtib etdiyi xərclər-buraxılış cədvəlləri əsasında tərtib 

edilmiş tarazlı qiymətlər modeli əsasında bir iqtisadi fəaliyyət sahəsində qiymət səviyyəsinin 

dəyişməsinin digər sahələrdə tarazlı qiymət səviyyəsinə təsirləri öyrənilmişdir. “Təhsil 

xidmətləri sahəsində”, “Elmi araşdırmalar və işləmələr sahəsində”, həmçinin “Sair peşəkar, 

elmi və texniki fəaliyyət sahəsində xidmətlər“ sahələrində 10% qiymət artımının digər 

sahələrdə tarazlı qiymətlər və ölkə üzrə orta qiymət səviyyəsinə təsiri simulyasiyalar vasitəsilə 

hesablanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, “Sair peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində 
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xidmətlər“  sahəsində qiymət səviyyəsinin dəyişməsinin ölkə üzrə orta qiymət səviyyəsinin 

dəyişməsinə təsiri elmi araşdırmalar və işləmələr sahəsində qiymət dəyişməsinin təsirindən, 

sonuncunun isə öz növbəsində ölkə üzrə orta qiymət səviyyəsinə təsiri təhsil xidmətləri 

sahəsində qiymət səviyyəsinin dəyişməsindən daha çoxdur. İcra edilmiş simulyasiyalar 80 

iqtisadi fəaliyyət sahəsinə təsirləri əhatə edir. Bazar münasibətləri şəraitində əmtəələrin 

qiymətləri tələb və təklif qanunu əsasında formalaşır. Buna rəğmən bəzi əmtəələrin qiymətləri 

AR Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən müəyyən edilir. Qeyd edək ki, müvafiq əmtəələrin 

siyahısına 48 adda iş və xidmət daxildir. Belə hesab edirik ki, alınmış nəticələrdən müvafiq 

qurum proqnozlaşdırma məqsədləri üçün istifadə edə bilər.  
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ƏLAVƏ 

Tarazlı qiymətlər modeli ilə smulyasiyanın praktik əhəmiyyətini göstərmək üçün elektrik 

enerjisinin satış qiymətinin dəyərinin dəyişməsinə baxaq. Azərbaycan Respublikası Tarif 

(qiymət) Şurasının 2021-ci il 16 oktyabr tarixli 14 nömrəli qərarı ilə “Elektrik enerjisinin 

ölkədaxili tarifləri” təsdiq edilmişdir [18]. Həmən qərara əsasən əhali üçün pərakəndə satış 

qiymətləri aylıq istehlak həcminin 200 kVts-dan 300 kVts-a qədər (300 kVts daxil) olan hissəsi 

üçün 9,0 qəpik (əvvəlki qiymət 7,0 qəpik olub) müəyyən edilmişdir. Bu təxminən müvafiq 

qiymət səviyyəsinin 28,57% artımı deməkdir. Elektrik enerjisinin bütün iqtisadi fəaliyyət 

sahələrinə önəmli təsirini nəzərə alaraq müvafiq qiymət artımının digər iqtisadi fəaliyyət 

sahələrindəki qiymət səviyyəsini nə qədər artırdığı hesablanmış və aşağıdakı cədəvldə təsvir 

edilmişdir. 

 

Cədəvl Ə1. Elektrik enerjisinin əhali üçün pərakəndə satış qiymətinin artmasının digər sahələrdə tarazlı 

qiymətlər səviyyəsinə təsiri 

 

s/s 

Sahələrin adı 
Qiymət 

dəyisməsi, 

 faizlə 

1 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və havanın kondisiyalaşdırılması 28,57145 

2 Metal filizləri(+das komur liqnit) 4,24660 

3 Kağız və kağız məmulatları 3,69307 

4 Sair qeyri-metal mineral məmulatlar 3,49983 

5 Sair sənaye məmulatları 3,46415 

6 Təbii su; suyun təmizlənməsi və təchizatı üzrə xidmətlər  2,75458 

7 Qida (yeyinti) məhsulları 2,57607 
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8 Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi üzrə xidmətlər  2,09642 

9 Kanalizasiya xidmətləri; tullantı suları  1,85393 

10 Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və oxşar xidmətlər 1,82732 

11 Əsas metallar 1,71295 

12 Kimyəvi maddələr və kimyəvi məhsullar 1,61626 

13 Maliyyə xidmətləri və sığorta xidmətləri sahəsində yardımçı xidmətlər 1,53156 

14 Elektrik avadanlıqları  1,48521 

15 Rezin və plastik kütlə məmulatları 1,32154 

16 Maşın və avadanlıqlar istisna olmaqla hazır metal məmulatları  1,24877 

17 Çap məhsulu və informasiya daşıyıcıları 1,24533 

18 Toxuculuq məhsulları 1,03779 

19 İçkilər 1,03375 

20 Baytarlıq xidmətləri  0,98231 

21 Dəri və dəriyə oxşar məmulatlar 0,96071 

22 Mədənçıxarma sənayesinin sair məhsulları 0,94629 

23 Tütün məmulatları 0,93328 

24 Sosial xidmətlər  0,91393 

25 Əsas əczaçılıq məhsulları və əczaçılıq preparatları 0,89352 

26 
Balıq və sair balıqçılıq məhsulları; balıqçılıq məhsulları; balıqçılığa yardımçı 

xidmətlər 
0,87830 

27 Koks və emal edilmiş neft məhsulları 0,81861 

28 Digər qruplara daxil edilməyən maşınlar və avadanlıqlar  0,79861 

29 Kompüter, elektron və optik məmulatlar  0,76422 

30 Yaşayış üçün yerlər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi  0,75502 

31 Mebel  0,72895 

32 Geyim; Xəzlər 0,72351 

33 
Tullantıların yığılması, təmizlənməsi və ləğv edilməsi üzrə xidmətlər; tullantılardan 

istifadə edilməsi xidmətləri  
0,67731 

34 Radioverilişlərin proqramlaşdırılması və yayımlanması üzrə xidmətlər  0,65429 

35 Mərkəzi ofislərin xidmətləri; idarəetmə məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri  0,62924 

36 İçki və yeməklərin satışı üzrə xidmətlər  0,59543 

37 Sair peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində xidmətlər  0,56447 

38 Məlumat xidmətləri  0,53975 

39 
Səyahət agentliklərinin və turoperatorların əvvəlcədən sifariş etmə xidməti və 

bununla əlaqədar xidmətlər  
0,53840 

40 Tikinti və tikinti işləri 0,52228 

41 
Topdan və pərakəndə satış xidmətləri; avtomobillərin və motosikletlərin təmiri üzrə 

xidmətlər  
0,51971 

42 Mədənçıxarma sənayesinə yardımçı xidmətlər 0,51951 

43 
Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının hazırlanması, səsyazma və musiqi 

nəşrləri üzrə xidmətlər  
0,51602 

44 Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri 0,49106 

45 Nəşriyyat xidmətləri  0,48419 
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46 Quru yol nəqliyyatı və boru kəməri ilə daşınma xidmətləri  0,47143 

47 Sair nəqliyyat avadanlıqları  0,45950 

48 Binalar və mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər  0,45598 

49 Yaradıcılıq, incəsənət və əyləncə sahəsində xidmətlər  0,43806 

50 Avtomobillər, qoşqular və yarımqoşqular  0,40642 

51 Yaşayışa təminatsız sosial xidmətlər  0,39888 

52 Elmi tədqiqat və işləmələr sahəsində xidmətlər  0,39287 

53 Səhiyyə sahəsində xidmətlər  0,38836 

54 
Memarlıq və mühəndislik sahəsində xidmətlər; texniki sınaq və təhlil sahəsində 

xidmətlər  
0,38642 

55 
Ağac, ağac və mantar materialları, mebeldən başqa, samandan və hörgü 

materiallarından məmulatlar 
0,38640 

56 Telekommunikasiya xidmətləri  0,37650 

57 Anbar və yardımçı nəqliyyat xidmətləri  0,37122 

58 Kompüterlərin, şəxsi istifadə əşyalarının və məişət mallarının təmiri üzrə xidmətlər  0,37113 

59 Hava nəqliyyatı xidmətləri  0,33259 

60 
Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan dövlət idarəetməsi və müdafiə sahəsində 

xidmətlər; məcburi sosial təminat üzrə xidmətlər  
0,33119 

61 İdman, istirahət və əyləncə sahəsində xidmətlər  0,31630 

62 Kitabxana, arxiv, muzey və sair mədəniyyət müəssisələrinin xidmətləri  0,27628 

63 Sair fərdi xidmətlərin göstərilməsi  0,26537 

64 Məşğuliyyət sahəsində xidmətlər  0,25918 

65 Təhsil sahəsində xidmətlər  0,25873 

66 Biznesin müdafiəsinə yönəldilmiş inzibati və sair əlavə xidmətlər  0,23765 

67 Daşınmaz əmlakla əlaqədar xidmətlər  0,22033 

68 Meşə məhsulları, ağac tədarükü və bununla əlaqədar xidmətlər 0,13433 

69 Qumar oyunları və mərcgəlmə üzrə xidmətlər  0,12877 

70 Kirayə və lizing xidmətləri  0,12840 

71 Poçt və kuryer xidmətləri  0,10763 

72 Hüquq və mühasibat uçotu sahəsində fəaliyyət  0,10553 

73 Reklam və bazarın tədqiq edilməsi sahəsində xidmətlər  0,09284 

74 İstintaq aparılması və təhlükəsizliyin qorunması üzrə xidmətləri  0,08978 

75 
Sığorta və pensiya təminatı üzrə xidmətlərdən başqa, maliyyə fəaliyyəti üzrə 

xidmətlər  
0,06616 

76 Su nəqliyyatı xidmətləri  0,06254 

77 Xam neft və təbii qaz 0,05766 

78 Kompüter  proqramlaşdırması, məsləhət və bununla əlaqədar xidmətlər  0,05099 

79 Üzvlük təşkilatları tərəfindən göstərilən xidmətlər  0,04012 

80 
Məcburi sosial təminat üzrə xidmətlərdən başqa, sığorta, təkrarsığorta və pensiya 

təminatı xidmətləri  
0,02768 

 Orta qiymət artımı, faizlə 1,17573 

Mənbə: Müəllifin tarazlı qiymətlər modeli üzərində simulyasiyaları nəticəsində hesablamaları 
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Cədvəl Ə1-dən görünür ki, elektrik enerjisi qiymət səviyyəsinin artması digər iqtisadi 

fəaliyyət sahələrində qiymət səviyyəsini nəzərəçarpan qədər artırmışdır. Məsələn, qida (yeyinti) 

məhsulları təxminən 2,58%, təbii su, suyun təmizlənməsi və təchizatı üzrə xidmətlər 2,75%, 

tütüm məmulatları 0,93%, əsas əczaçılıq məhsulları və əczaçılıq preparatları 0,89%, içki və 

yeməklərin satışı üzrə xidmətlər 0,59% artmışdır. Ölkə üzrə dövlət tərəfindən tənzimlənən mal 

və xidmətlərin orta qiyməti təxminən 1,18% artmışdır. Yuxarıda göstərilmiş qiymət artımları 

elektrik enerjisinin pərakəndə satış qiymət səviyyəsinin dəyişməsinin digər iqtisadi fəaliyyət 

sahələrindəki qiymət səviyyəsinə təsiri haqda müəyyən təəssürat yaradır. Göstərilmiş qiymət 

artımları tarazlı qiymətlər modeli üzərində simulyasiyaların qərarvermədə böyük əhəmiyyət 

daşıdığını və proqnozlaşdırmada mühüm rolunu bariz şəkildə nümayiş etdirir. 


