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Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın iqtisadi fəaliyyət sahələri arasında aralıq 

istehlak göstəricilərinə əsaslanan xərclər-buraxılış modeli qurulmuş və 

sahələrarası istehsal əlaqələri qiymətləndirilmişdir. Sahələrarası asılılıqların 

müəyyənləşdirilməsi üçün giriş-çıxış istehsal əlaqələri ölçülmüş, istehsal 

əlaqələrinin gücünə əsaslanaraq Azərbaycan emal sənayesinin prioritet 

sahələri müəyyənləşdirilmişdir. İstehsal əlaqələrinin ölçülməsi üçün Çeneri-

Vatanabe və Rasmussen metodlarından istifadə olunmuşdur. 

 

Açar sözlər: emal sənayesi sahələri, giriş-çixış istehsal əlaqələri, xərclər-

buraxılış modeli, asılılıq əlaqləri, sahələrarası balans. 
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Abstract. In the paper the input-output model is 

constructed based on the indicators of intermediate 

consumption between sectors of economic activity 

in Azerbaijan and assessment of inter-industry 

relations of production is provided. To determine 

the interindustry dependencies, the production 

ratios of inputs and outputs were measured, and 

the priority areas of the manufacturing industry in 

Azerbaijan were identified based on the strength of 

industrial relations. The methods of Cheneri-

Watanabe and Rasmussen were used to measure 

the industrial relations. 
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Резюме. В статье построена модель затрат-

выпуска на основе показателей промежуточ-

ного потребления между секторами экономи-

ческой деятельности Азербайджана и дана 

оценка межотраслевых производственных от-

ношений. Для определения межотраслевых за-

висимостей были измерены производственные 

отношения затрат и выпуска, а также опреде-

лены приоритетные области обрабатывающей 

промышленности Азербайджана на основе 

прочности производственных отношений. Для 

измерения производственных отношений ис-

пользовались методы Ченери-Ватанабе и Рас-

муссена. 

Ключевые cлова: обрабатывающая промыш-

ленность, отношения затрат-выпуска, модель 

затрат-выпуска, взаимозависимость, межотрас-

левой баланс. 

 

1. Giriş 

Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, müəyyən inkişaf prosesini keçmiş 

hər bir ölkənin iqtisadi həyatında bir və ya iki sürətli sosial-iqtisadi yüksəliş dövrü 

yaşanmışdır [10, s.7]. Azərbaycan da belə bir yüksəliş dövrünü 2004-2010-cu illərdə 
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yaşamışdır. Ölkəmizin bu cür sosial-iqtisadi yüksəlişi hasilat sənayesinin, yəni neft-qaz 

sənayesinin gəlirlərinin hesabına reallaşmışdır. Qeyd olunmuş dövrdə neft-qaz sənayesinin 

orta artım tempinin 25%-ə qədər olması ölkənin ümumi iqtisadi artımının da dünya 

ortalamasından (12,9%) yüksək olmasına səbəb olmuşdur [1].  

Bu sürətli sosial-iqtisadi yüksəliş dövrünü ölkəmizin iqtisadi həyatında baş vermiş 

birinci yüksəliş dövrü kimi qeyd edə bilərik. Lakin hasilat sənayesinin imkanları məhduddur, 

ölkənin davamlı iqtisadi inkişafını tamamilə hasilat sənayesinin üzərində qura bilmərik. 

Xammaldan asılılıq, qarşısına davamlı inkişafı, iqtisadiyyatın inklyuzivləşməsini hədəf 

qoymuş respublikamız üçün inkişaf strategiyasının əsasını təşkil edə bilməz. Ölkənin inkişaf 

strategiyasının daha dayanıqlı olan, qeyri-məhdud perspektivləri olan və gələcək vəd edən 

emal sənayesi üzərində qurulmağı məqsədəuyğun hesab edilir. 

İqtisadi inkişaf prosesinin çox dəyişənli, mürəkkəb və kompleks proses olması bir sıra 

müxtəlif yanaşmaların, nəzəriyyələrin, şərhlərin, konsepsiyaların və iddiaların yaranmasına 

gətirib çıxarmışdır. Bu inkişaf nəzəriyyələri iqtisadi inkişaf məqsədlərinə çatmaq üçün 

müxtəlif metdları, alətləri və strategiyaları müəyyən etməyə cəhd göstərir. Bu inkişaf 

nəzəriyyələrinə Rostovun mərhələli iqtisadi artım modeli, Harrod-Domar modeli, Levisin iki 

sahə modeli, Hollis Çenerinin struktur dəyişikliyi və inkişaf nümunələri modeli, beynəlxlaq 

asılılıq nəzəriyyələri, koordinasiya çatışmazlığı modeli, mərhələli inkişaf nəzəriyyələri və 

neoklassik əks-inqilab modellərini misal göstərmək olar [4, s. 34-35].  

Lakin təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda inkişaf etməkdə olan ölkələrdə qeyd 

olunmuş inkişaf modellərinin tətbiqi kütləvi investisiya imkanlarının çatışmazlığı səbəbilə 

mümkün olmur. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropada yenidənqurma siyasətinə 

yönələn iqtisadçılar iqtisadi inkişafı təşviq etmək üçün müxtəlif variantları araşdırmağa 

başladılar. İqtisadçı alimlər tərəfindən bir sıra inkişaf modelləri - böyük təkan (Paul 

Rozenşteyn-Rodan 1943, 1984), limitsiz əmək təklifi əsasında böyümə (Artur Levis 2 sahə 

modeli 1954), mərhələli iqtisadi artım (Volt Vitman Rostov 1956), balanslaşdırılmış iqtisadi 

artım (Raqnar Nurske 1953) və balanslaşdırılmamış iqtisadi artım (Albert Hirşman 1958) irəli 

sürüldü. Albert Hirşman böyük təkan nəzəriyyəsinin və digər balanslaşdırılmış artım 

nəzəriyyələrinin iqtisadiyyatı aşağı səviyyəli tarazlıq tələsindən qurtara biləcəyini sual altına 

alır və əvəzinə özünün balanslaşdırılmamış iqtisadi artım strategiyasını təklif edir [3, s. 57].  

Rozenşteyn-Rodana görə az inkişaf etmiş ölkələr geniş miqyaslı investisiya (sosial, 

ictimai infrastruktura yönələn böyük həcmli investisiyalar) çatışmazlığına görə öz böyük 

iqtisadi imkanları istifadə edə bilməmiş və aşağı səviyyəli bir tarazlıq tələsinə tutulmuşlar. 

Özəl müəssisələr belə investisiya qoyuluşlarının bütün nəticələri mənimsəyə 

bilməyəcəklərindən, geniş müsbət təsirləri olan təhsil, sosial-iqtisadi infrastruktur sahələrinə 

investisiya qoyuluşlarında maraqlı deyillər. Bu səbəbdən, ilkin sənayeləşməyə "böyük təkan" 

vermək üçün dövlət investisiyası zəruridir. İqtisadi inkişafda ilkin sıçrayış baş verərsə, özəl 

investisiyaların axını başlayacaq və iqtisadi artım öz tempini saxlayacaqdır [4, s. 62].  
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Hirşman, bunun əksinə, böyük təkan siyasətinin iqtisadi inkişafı sürətləndirə biləcəyini 

qəbul etmir, çünki onun icrası inkişaf etməkdə olan ölkələrdə zəif inkişaf etmiş sahibkarlıq və 

idarəetmə bacarığı kimi bir sıra qabiliyyətlərin yüksək səviyyədə olmasını tələb edir. O, 

həmçinin, dövlətin bütün sahələrdə eyni zamanda sənayeləşməni maliyyələşdirə bilməcəyini 

və sosial infrastruktur investisiyalarının həddindən çox qabardıldığını irəli sürür. Hirşmanın 

fikrincə, sosial infrastruktur investisiyasının çox olmadığı hallarda investisiyanın sosial 

infrastruktura sərf edilməsindənsə, birbaşa məhsuldar fəaliyyətlərin qorunmasına, 

subsidiyalaşdırılmasına, maliyyələşdirilməsinə və ya bu sahələrə birbaşa investisiya 

qoyuluşlarının həyata keçirilməsinə yöməldilməsi daha effektiv nəticələr verər. 

O, iqtisadi inkişafı ləngidən müxtəlif maneələri aradan qaldırmaq üçün "təşviqat 

mexanizmləri"nin yaradılmasını təklif edir. Əsas sənaye sahələrinə dövlət investisiyalarının 

qoyulması sənaye sahələrinin satınalma xərclərini artıracaq və bu sahələrə aralıq məhsul satan 

istehsal sahələrində özəl investisiyalar üçün böyük mənfəət imkanları yaradacaqdır. Təchizat 

çatışmazlığı olması, emal sənayesi sahələrinin istehsal prosesini həyata keçirə bilməsi üçün 

yarımfabrikatlar istehsal edən təchizatçı sənaye sahələrində mənfəət imkanları yaradır və 

bununla da bu sahələrə özəl investisiyaların qoyulmasını təşviq edir (geri istehsal əlaqələri). 

Eyni şəkildə, yeni məhsulun yerli istehsalı, bu sahənin məhsullarını aralıq istehlak kimi 

istifadə edən emal sənayesi sahələrində yüksək mənfəət imkanları yaradır və bununla da, özəl 

investisiyaların bu sahələrə yönəlməsini təşviq etmiş olur (irəli istehsal əlaqələri). Beləliklə, 

düzgün hədəfə yönəldilmiş (balanslaşdırılmamış) dövlət investisiyaları geniş miqyasda 

iqtisadi strukturun inkişafına səbəb ola bilər [7, s. 471]. 

Sahələrarası istehsal əlaqələri səbəb-nəticə tipli anlayışdır, belə ki, aparcı sənaye 

sahəsi olan A sənaye sahəsi ilə B sənaye sahəsi arasındakı istehsal əlaqələri, B sahəsinin 

inkişafına səbəb olacaqdır. Buna əsasən deyə bilərik ki, B sənaye sahəsi A sənaye sahəsinin 

isthesal əlaqələri olmadan mövcud olmayacaqdır. Bu cür yanaşma, sahələrarası istehsal 

əlaqələrnin əhəmiyyətini, istehsal əlaqələrinin digər sahələrin inkişafına və bütünlükdə 

iqtisadi inkişafa faydalarını göstərməkdədir [7, s. 475]. 

Sahələrarası istehsal əlaqələri adətən, xərclər-buraxılış cədvəllərindən istifadə etməklə 

hesablanır. Sadə yanaşma ilə bir sənaye sahəsinin irəli istehsal əlaqələrini bu sənaye sahəsinin 

ümumi buraxılışının son tələbə yönəlməyib digər sahələrin istehlakına yönələn hissəsi, geri 

istehsal əlaqələrini isə, oxşar olaraq, bir sənaye sahəsinin ümumi buraxılışında digər 

sahələrdən satınalmaları əks etdirən hissəsi kimi izah edə bilərik. 

Qeyd olunan bu kimi iqtisadiyyatın sahələri arasındakı asılılıqları təhlil etmək üçün 

Leontiyevin xərclər-buraxılış modeli ən uğurlu metoddur. Bu metoda əsaslanan sənaye 

sahələrinin irəli və geri istehsal əlaqələrinin təhlilində xərclər-buraxılış modelinin birbaşa və 

tam xərc əmsallarından istifadə olunur. Emal sənayesinin irəli və geri istehsal əlaqələrini 

qiymətləndirməyə kömək edən xərclər-buraxılış əmsalları iki yanaşma əsasında müəyyən 

edilə bilər. Birinci yanaşmada emal sənayesi sahələrinin xərcləri və buraxılışının həcmi 

natural formada istifadə edilir, ikinci yanaşmada isə bu dəyişənlərin dəyərlərini ifadə edən pul 
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vahidlərindən istifadə olunur. Tədqiqatlarda ikinci yanaşmanın istifadə olunması daha 

məqsədəuyğundur, belə ki, birinci yanaşmada nəzərdə tutulduğu kimi emal sənayesi 

sahələrinin müxtəlif göstəricilərdə ifadə olunmuş xərclərini və buraxılışlarının miqdarlarını 

ümumiləşdirmək qeyri-mümkündür.  

İstehsal əlaqələrinin analizi istehsal sahələrinin qarşılıqlı asılılığını tədqiq etmək üçün 

istifadə olunur. Bu əlaqələrin ölçülməsi üçün xərclər-buraxılış cədvəllərinə əsaslanan 

Rasmussen, Çeneri&Vatanabe və Hirşman metodlarından istifadə etmək mümkündür. Bu 

modellərlə yanaşı, prioritet sahələri müəyyən etmək üçün birbaşa xərc əmsalları və birbaşa 

buraxılış əmsallarından və ya hipotetik ekstraksiya metodundan istifadə olunur. 

 

2. Çeneri-Vatanabe metoduna əsaslanan istehsal əlaqələri 

Adətən sahələrarası istehsal əlaqələri iki əsas kateqoriyada ölçülür. Bunlardan birincisi 

xərclər-buraxılış əmsalları və Leontiyev tərs matrisinə əsaslanır. İkincisi, Strassert tərəfindən 

hazırlanmış aralıq tələbin azalması halında buraxılışın həcmində baş verən dəyişiklikləri 

ölçməyə imkan verən hipotetik ekstraksiya metodudur. 

Geri və irəli istehsal əlaqələri, əməliyyatların miqyası baxımından sənaye sahələrinin 

qarşılıqlı iqtisadi asılılığının təsviri alətləridir. İstehsal əlaqələri son tələbin həcmində baş 

verən artımın ümumi buraxılışın həcminə birbaşa və dolayı təsirlərini qiymətləndirməyə 

imkan verir.  

Sahələrarası asılılıqların öyrənilməsində irəli və geri istehsal əlaqələrinin istifadəsinin 

mümkünlüyünü ilk dəfə Rasmussen irəli sürsə də, onların ölçülməsi istiqamətində ilk tədqiqat 

Çeneri və Vatanabeyə aiddir. Çeneri-Vatanbe (CW) metoduna əsaslanan geri istehsal əlaqələri 

birbaşa xərc əmsalları matrisinin (A matrisi) sütun cəmi kimi hesablanır. Hər bir j sənaye 

sahəsinin CW geri istehsal əlaqəsinin gücü aşağıdakı kimi hesablanır [11, s.8]: 

𝐵𝐿𝑗
𝐶𝑊 = 

𝑥𝑖𝑗

𝑋𝑗

𝑛

𝑖=1

=   𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

                                                   (1) 

Burada: 

𝐵𝐿𝑗
𝐶𝑊  -  sənaye sahəsinin Çeneri-Vatanabe metoduna əsaslanan geri istehsal əlaqəsinin 

gücünü; 

aij – xərc əmsalları matrisini ifadə edir. 

CW irəli istehsal əlaqələri buraxılış əmsalları matrisinin (B matrisi) sətirlərinin cəmi 

kimi hesablanır. Sahənin CW irəli istehsal əlaqələrinin gücü aşağıdakı düstürla hesablanır: 

𝐹𝐿𝑖
𝐶𝑊 = 

𝑥𝑖𝑗

𝑋𝑖

𝑛

𝑗=1

=   𝑏𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

                                                (2) 

Burada: 

FLi
CW

 –  sənaye sahəsinin Çeneri-Vatanabe metoduna əsaslanan irəli istehsal əlaqəsinin 

gücünü; 



R. CƏBRAYILOV: AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SAHƏLƏRARASI ASILILIQ… 

 

 

 
9 

bij - buraxılış əmsalları matrisini ifadə edir. 

Çeneri-Vatanabe metodu birbaşa xərc/buraxılış əmsallarına əsaslanır və yalnız 

sahələrarsı münasibətlərdən formalaşan birbaşa təsirləri ölçməyə imkan verir [10, s.12]. Buna 

görə də, bu göstəriciləri “birbaşa” geri və irsəli istehsal əlaqələri adlandıra bilərik. Bu 

göstəricilər çəkisiz indekslərdir, xərclər-buraxılış cədvəllərində bütün sahələrin eyni 

əhəmiyyətə malik olmasına əsaslanır. Bu səbəbdən, çəkisiz indekslər əvəzinə çəkili 

indekslərdən istifadə etməklə CW metodunda dəyişikliklər edilə bilər. Birbaşa xərc 

əmsallarının çəkisi hər bir sahənin son tələbdəki əhəmiyyətinə görə, buraxılış əmsallarının 

çəkisi isə, hər sahənin yaradılan əlavə dəyərin həcminə görə müəyyənləşdirilir. 

 

3. Rasmussen metoduna əsaslanan istehsal əlaqələri 

Rasmussen metodu, Çeneri-Vatanabe metodundan fərqli olaraq, istehsal əlaqələrinin 

gücünü hesablayarkən Leontiyev tərs matrisinə əsaslanır. Geri istehsal əlaqələri Leontiyev 

tərs matrisinin sütunlarının cəmi kimi müəyyənləşdirilir [12, s. 13]: 

𝐵𝐿𝑗
𝑅 =   𝑙𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

                                                              (3) 

Burada: 

lij – Leontiyev tərs matrisinin (I – A)
-1

 elementlərini; 

BLj
R
 - son tələbin artmasının təsirlərini əks etdirən j sənaye sahəsi üçün geri istehsal 

əlaqələrini əks etdirir. 

Ramussen metouna əsaslanan irəli istehsal əlaqələrinin gücü isə Leontiyev tərs 

matrisinin sətirlərinin cəmi kimi hesablanır: 

𝐹𝐿𝑖
𝑅 =   𝑙𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

                                                             (4) 

FLi
R
 – i sənaye sahəsi üçün irəli istehsal əlaqəsinin göstərir. Bu göstərici hər bir sənaye 

sahəsində son tələbin bir vahid artmasının i sahəsinin buraxılışının həcminə necə təsir 

edəcəyini əks etdirir. Həmçinin, i sənaye sahəsinin ilkin xərclərində bir vahid artımın bütün 

sahələrdə buraxılışın artımına nə dərəcədə təsir etdiyini ölçür. 

 

4. Empirik analiz 

Yuxarıda qeyd olunmuş, geri və irəli istehsal əlaqələrini hesablamaq üçün xərclər-

buraxılış cədvəllərindən istifadə edilir. Azərbaycanda aralıq istehlak göstəricilərinə əsaslnan 

xərclər-buraxılış cədvəlləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 

5 illik göstəricilərdə hazırlanır. Statistika Komitəsinin tərtib etdiyi aralıq istehlak 

cədvəllərində fəaliyyət sahələri 96 sektor üzrə təsnifləşdirilir və 96x96 matris formasında 

təqdim edilir. Hesablamaların sadələşdirilməsi məqsədilə məqalədə sektorlar 15 sahədə 

(Statistika Komitəsinin iqtisadi fəaliyyət sahələri təsnifatına uyğun olaraq) 

aqreqatlaşdırılmışdır [13]. 
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Sektorlar aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir: 

1. Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşəçilik məhsulları 

2. Dağ-mədən sənayesinin məhsulları 

3. Yeyinti sənayesi məhsulları 

4. Yüngül sənaye 

5. Neft məhsulları istehsalı sənayesi 

6. Kimya sənayesi 

7. Tikinti materialları istehsalı sənayesi 

8. Metallurgiya sənayesi 

9. Maşınqayırma sənayesi 

10. Elektrik enerjisi, qaz və su 

11. Tikinti sahəsində xidmətlər 

12. Ticarət, daşınmaz əmlak və kommersiya xidmətləri 

13. Nəqliyyat, poçt və rabitə 

14. Maliyyə vasitəçiliyi, sığorta və pensiya təminatı üzrə xidmətlər 

15. Təhsil, səhiyyə və sosial sahədə xidmətlər 

Məqalədə emprik analizlər Statistika Komitəsinin təqdim etdiyi 2016-cı il aralıq 

istehlak göstəriciləri əsasında həyata keçirilmişdir. 

 

Сədvəl 1.  

j s
ec

to
rs

 

 i sectors 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 772417.3 0.0 405231.5 17679.3 0.0 165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31898.1 0.0 0.0 9021.8 

2 5.1 1446156.3 0.0 0.0 588061.4 437.1 12090.2 79040.0 482.3 807793.3 942190.1 7606.7 150.8 55.2 0.0 

3 24201.3 7851.4 546307.2 0.0 0.0 266.2 0.0 0.0 91.8 0.0 0.0 112216.3 299.8 2075.6 28322.5 

4 12042.9 35238.4 32935.7 140757.8 0.0 3354.8 1957.0 763.9 6393.8 3753.3 76325.6 36979.0 20980.2 20510.8 32182.4 

5 245752.7 59442.9 42316.4 2179.5 318919.7 38648.1 5506.6 2944.2 17249.4 30170.5 828336.4 724741.9 546208.1 22629.6 116279.0 

6 89227.6 71361.1 59819.3 13923.7 4622.6 142201.5 12327.1 10182.5 21798.5 19614.3 163574.0 49699.4 13220.2 17584.7 82124.2 

7 32372.0 19593.7 26650.5 118.9 0.0 2678.1 58970.4 3944.2 6646.9 364.3 380447.4 10080.4 2137.1 44.7 82.5 

8 30353.1 146276.5 19269.1 160.2 1246.1 4084.4 2276.0 49218.0 76505.4 13979.5 810228.2 52358.9 10393.2 156.8 2643.6 

9 231080.7 168590.2 34808.7 10004.7 3122.7 4564.3 8907.4 17667.5 243479.2 86658.5 229804.9 551406.5 339896.0 247775.0 74217.7 

10 357013.8 45785.1 172189.2 8271.5 53116.9 11827.5 42177.3 7465.3 12058.2 59916.1 79158.3 208958.1 61656.5 21359.2 53878.2 

11 130471.9 39664.3 12773.3 1620.3 80011.6 6043.9 149.8 1833.3 19364.6 79639.7 1109925.3 526157.1 95401.8 580509.8 213265.5 

12 725211.9 318000.5 670043.8 53959.3 126599.4 80155.3 50897.8 63141.4 279710.8 72588.4 1577344.1 2799694.1 432802.6 657221.7 352197.6 

13 394842.3 194636.9 138487.4 8625.5 159125.5 7955.9 7650.9 10358.4 6629.9 95300.0 534664.9 168726.6 224460.7 9012.8 17395.8 

14 100452.9 50212.5 114524.2 14924.0 21557.2 12253.2 42567.3 2647.9 16679.4 24771.9 143496.0 766429.0 36953.0 293108.6 71308.0 

15 7448.7 39144.8 2680.5 136.1 0.0 1104.7 1994.4 155.7 37167.3 141.5 7160.8 120122.0 61957.9 107322.1 94886.7 

Total 
output 

6223555.4 21329018.2 3179936.2 101781.0 2467800.0 462990.3 452691.1 447520.6 1274900.0 2232200.1 13685476.7 19334461.2 6123599.2 5534016.2 4555009.1 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanmışdır. 
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Cədvəldə i sahələri istehsal sahələrini, j sahələri isə istehlak sahələrini ifadə edir. xij-lər i 

sahəsində istehsal olunan məhsul və xidmətlərin j sahəsində istehlak olunan hissəsini göstərir. 

Cədvəldə məlumatlar ilkin olaraq dəyər ifadəsində əks olunur. Cədvəldəki ilkin pul dəyərində 

ifadə olunan göstəricilər texniki əmsallarla əvəz oluna bilər. Bu əmsallar birbaşa xərclər 

əmsalları adlandırılır. Birbaşa xərclər əmsalları aralıq istehlakın hər bir xanasında əks olunan 

göstəricini sütunun sonundakı cəmə (sahənin ümumi buraxılışı) bölməklə əldə oluna bilər. 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑗
                                                                    (5)   

Birbaşa xərc əmsalları aij– j-ci sahədə vahid miqdarda məhsul istehsal etmək üçün i-ci 

sahənin istehsal etdiyi əmtəə və xidmətlərdən hansı miqdarda istifadə olunduğunu göstərir. 

(5)-ə əsasən birbaşa xərc əmsallarını (A matrisi) taparaq Çeneri-Vatanabe metoduna 

əsaslanan geri və irəli istehsal əlaqələrini hesablaya bilərik.  

 

Cədvəl 2. Çeneri-Vatanabe metoduna əsaslanan istehsal əlaqələri 

 

 

Geri istehsal 

əlaqələri 

İrəli istehsal 

əlaqələri 

1 Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşəçilik məhsulları 0.5066 0.4292 

2 Dağ-mədən sənayesinin məhsulları 0.1239 0.9419 

3 Yeyinti sənayesi məhsulları 0.7164 0.1891 

4 Yüngül sənaye 2.6759 1.4386 

5 Neft məhsulları istehsalı sənayesi 0.5496 0.5523 

6 Kimya sənayesi 0.6820 0.5961 

7 Tikinti materialları istehsalı sənayesi 0.5467 0.1946 

8 Metallurgiya sənayesi 0.5572 0.2742 

9 Maşınqayırma sənayesi 0.5838 0.6162 

10 Elektrik enerjisi, qaz və su 0.5800 0.4305 

11 Tikinti sahəsində xidmətlər 0.5029 0.4191 

12 Ticarət, daşınmaz əmlak və kommersiya xidmətləri 0.3190 2.1290 

13 Nəqliyyat, poçt və rabitə 0.3015 0.4604 

14 

Maliyyə vasitəçiliyi, sığorta və pensiya təminatı üzrə 

xidmətlər 
0.3577 0.4852 

15 Təhsil, səhiyyə və sosial sahədə xidmətlər 0.2520 0.0986 

 
Cədvəl 2-yə əsasən deyə bilərik ki, iqtisadi fəaliyyət sahələrindən yeyinti sənayesi, 

yüngül sənaye və kimya sənayesi sahələrinin geri istehsal əlaqələri daha güclüdür. İrəli 

istehsal əlaqələri güclü olan sahələrə isə dağ-mədən sənayesi, ticarət, daşınmaz əmlak və 

kommersiya xidmətləri, yüngül sənaye və maşınqayırma sənayesi sahələri aiddir. Çeneri-

Vatanabe metoduna əsasən, Azərbaycan iqtisadiyyatının prioritet sahələri kimi yüngül sənaye, 

neft məhsulları istehsalı sənayesi, kimya sənayesi, maşınqayırma sənayesi və ticarət, 

daşınmaz əmlak və kommersiya xidmətləri sahələrini müəyyənləşdirmək olar. 

Rasmussen metoduna əsaslanan istehsal əlaqələrinin hesablanması üçün ilk növbədə 

Leontiyev tərs matrisinin tapılması lazımdır. Leontiyev tərs matrisi verilmiş sahədə bir vahid 
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məhsul buraxılışı üçün digər bütün sahələrin məhsullarına hansı miqdarda birbaşa və dolayı 

tələbin yarandığını əks etdirir. Tərs matrisin hesablanması üçün aşağıdakı düsturdan istifadə 

olunur: 

𝐿 = (𝐼 − 𝐴)−1                                                                    (6) 

Burada L – Leontiyev tərs matrisi; I – vahid matris; A – birbaşa tələbatlar matrisi 

(birbaşa xərclər əmsallarından ibarət kvadrat matris) ifadə edir. 

 

Cədvəl 3. Rasmussen metoduna əsaslanan istehsal əlaqələri 

 

 

Geri istehsal 

əlaqələri 

İrəli istehsal 

əlaqələri 

1 Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və müşəçilik məhsulları 1.851 0.773 

2 Dağ-mədən sənayesinin məhsulları 1.157 2.366 

3 Yeyinti sənayesi məhsulları 2.179 1.233 

4 Yüngül sənaye -8.316 -2.795 

5 Neft məhsulları istehsalı sənayesi 1.797 1.655 

6 Kimya sənayesi 2.219 1.169 

7 Tikinti materialları istehsalı sənayesi 1.882 1.243 

8 Metallurgiya sənayesi 1.842 1.376 

9 Maşınqayırma sənayesi 1.956 1.392 

10 Elektrik enerjisi, qaz və su 1.776 1.193 

11 Tikinti sahəsində xidmətlər 1.764 1.458 

12 Ticarət, daşınmaz əmlak və kommersiya xidmətləri 1.503 1.557 

13 Nəqliyyat, poçt və rabitə 1.478 1.247 

     14 

Maliyyə vasitəçiliyi, sığorta və pensiya təminatı üzrə 

xidmətlər 
1.553 1.010 

15 Təhsil, səhiyyə və sosial sahədə xidmətlər 1.355 1.118 

 

Rasmussen metodunda nəticələr Çeneri-Vatanabe metodundan bir qədər fərqlənir. 

İstehsal əlaqələrinin gücünə görə prioritet sahələr kimi dağ-mədən sənayesi, yeyinti sənayesi, 

neft-məhsulları istehsalı sənayesi, kimya sənayesi və maşınqayırma sənayesi fərqlənir. 

Göründüyü kimi, emal sənayesi sahələrindən başqa dağ-mədən sənayesində də istehsal 

əlaqələri prioritet kimi seçilir. Buna əsas səbəb dağ-mədən sənayesinin irəli istehsal 

əlaqələridir. Belə ki, dağ-mədən sənayesi kimya sənayesi və neft emalı sənayesi sahələrini 

xammalla təmin edir. 

Rasmussen metoduna əsasən geri istehsal əlaqələri daha güclü olan sahələr – kənd 

təsərrüfatı, ovçuluq və meşəçilik, yeyinti sənayesi, kimya sənayesi, tikinti materialları 

istehsalı sənayesi və maşınqayırma sənayesi sahələridir. İrəli istehsal əlaqələrinin gücünə görə 

seçilən sahələrə isə, dağ-mədən sənayesi, neft məhsulları istehsalı sənayesi, maşınqayırma 

sənayesi, tikinti sahəsi və ticarət, daşınmaz əmlak və kommersiya xidmətləri sahələri aiddir. 
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