
 

 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                      «ELMİ ӘSӘRLӘR»  - №1- 2016 

185 

 

ӘLİYEVA J. R. 
AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun elmi işçisi 

 

ӘHALİNİN UZUN MÜDDӘT İSTİFADӘ OLUNAN ӘŞYALARLA TӘMİN 

EDİLMӘSİNİN KEYFİYYӘTCӘ DӘYİŞİLMӘSİNİN QİYMӘTLӘNDİRİLMӘSİ 

 

Xülasə 
Məqalədə son illər əhalinin uzun müddət istifadə olunan əşyalarla təmin edilməsi vəziyyəti təhlil 

edilərək qiymətləndirilmışdır. Gəlir kvintilləri, ailə başçısının sosial-iqtisadi statusuna və təhsilinə görə 

fərqlənən ev təsərrüfatlarında uzun müddət istifadə olunan əşyaların mövcudluğu həmçinin, Azər-

baycanda ev təsərrüfatları üzrə uzun müddət istifadə olunan əşyaların mövcudluğu üzrə müqayisəli təhlil 

aparılmışdır.  

Açar sözlər: uzun müddət istifadə olunan əşyalar, istehlak xərcləri, yaşayış keyfiyyəti, əhalinin həyat 

səviyyəsi 

 

GİRİŞ 

Əhalinin yaşayış keyfiyyəti ərzaq və 

xidmət istehlakının miqyası ilə yanaşı qeyri-

ərzaq məhsulları, o cümlədən, uzun müddət 

istifadə olunan əşyaların miqyası ilə də 

xarakterizə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

istehlak xərclərinin tərkibində əhalinin uzun 

müddət istifadə olunan əşyalara çəkilən xərc-

ləri nə qədər yüksəkdirsə, yaşayış keyfiyyəti 

də bir o qədər yaxşı olur.  

 

Әhalinin o cümlədən, yaşayış yerləri üz-

rə əhalinin uzun müddət istifadə olunan 

əşyalarla təmin olunması məsələləri və on-

ların dəyişilməsi meylləri 

Ev təsərrüfatları tədqiqatının müayinə ma-

teriallarına əsasən ayda hər 100 ev təsər-

rüfatına görə uzun müddət istifadə olunan 

əşyaları xarakterizə edən 1 saylı cədvəlin 

təhlilindən göründüyü kimi 2009-2014 -cü il-

ləri əhatə edən dövr ərzində əhalinin uzun 

müddət istifadə olunan əşyalarla təminatında 

müsbət meyllər olmuşdur. Müqayisə edilən 

dövrdə hər 100 ev təsərrüfatına uzun müddət 

istifadə olunan əşyalar sırasında rəngli təsvirli 

televizorun sayı 1,6 dəfə artmaqla 97,1 

ədəddən 112,5 ədədə, fərdi kompyuterlərin 

sayı 5,1 dəfə artmaqla 4,4 ədəddən 22,3 

ədədə, internetə giriş qurğusunun sayı 19,8 

dəfə artmaqla 2,1 ədəddən 41,6 ədədə, 

kondisionerlərin sayı 2,7 dəfə artaraq 16,3 

ədəddən 43,7 ədədə, mobil telefonların sayı 

isə 2,3 dəfə artmaqla 114,5 ədəddən  260,0 

ədədə çatmışdır. 

Soyuducular məişətdə vacib əşya hesab ol-

maqla, əhalinin digər uzun müddətli istifadə 

etdikləri əşyaları ilə müqayisədə, bütün dövr 

ərzində ondan istifadə nisbətən daha yüksək 

olmuş, bu əşyalar üzrə artım isə hər 100 ev tə-

sərrüfatına qeyd olunan dövrdə 95,8 ədəddən 

101,1 ədədə yüksəlmişdir.  

Qeyd edək ki, son illər ağ-qara təsvirli tele-

vizor və maqnitafon kimi məişət cihazlarından 

istifadə getdikcə azaldığından bu tip əşyalar 

üzrə məlumatlar statistikada öz əksini tapm-

amışdır. Əksinə noutbuk, netbuk, planşet və 

cib komputeri, CD-DVD pleyer kimi əşyalar 

isə əhalinin uzun müddət istifadə olunan 

əşyalarının tərkibinə daxil edilmişdir.  

Yaşayış keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, o 

cümlədən, məişətdə komfort və vaxta qənaət 

edilməsi baxımından bəzi uzun müddət isti-

fadə olunan əşyaların rolu böyükdür. Bu tip 

əşyaların sayında da o cümlədən, paltaryuyan 

maşınların sayında 44,9 ədəd, tozsoranların 

sayında 29,3 ədəd, qabyuyan maşınların sa-

yında 2,2 ədəd,  mətbəx kombaynlarının sa-

yında isə 21,9 ədəd artım olmuşdur. 

Son dövrlər əhalinin daha çox hazır geyi-

mlərə üstünlük verməsi uzun müddət istifadə 

olunan əşyalar sırasında tikiş və toxuyucu 

maşınlarına olan tələbatın azalmasına səbəb 

olmuşdur. Belə ki, bu əşyaların sayında 4,6 

ədəd azalma baş vermişdir. Onu da qeyd edək 

ki, əhali bu tip əşyalardan daha çox gəlir əldə 

etmək məqsədi ilə istifadə edir.  

 

 

UOT:  331 

JEL: R 31 



 

 

 

186 

 

«ELMİ ӘSӘRLӘR» - №1-2016 

ƏHALİNİN UZUN MÜDDƏT İSTİFADƏ OLUNAN 

ƏŞYALARLA TƏMİN EDİLMƏSİNİN KEYFİYYƏTCƏ 

DƏYİŞİLMƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 

 

Cədvəl №1 

Əhalinin uzun müddət istifadə olunan əşyalarla təmin olunması və onların dəyişilməsi 

meylləri (hər 100 ev təsərrüfatına, ədəd)* 

  

 

2009 

 

 

2014 

2009-cu ilə nisbətən 

2014-cü ildə  

Sayı 

+artma 

-azalma 

 

%-lə 

Ağ qara təsvirli televizor 18,7 - - - 

Rəngli təsvirli televizor 97,1 112,5 +15,4 115,9 

Peyk antennası 30,1 70,9 +40,8 235,5 

Fərdi kompyuterlər 4,4 22,3 +17,9 506,8 

Noutbuk, netbuk - 17,9 - - 

Planshet ve cib komputeri - 22,4 - - 

Internetə giriş qurğusu 2,1 41,6 +39,5 1981 

Mobil telefon 114,5 260,0 +145,5 227,1 

Maqnitofon, audiopleyer 51,5 - - - 

Musiqi mərkəzi 7,4 12,0 +4,6 162,2 

Videomaqnitafon, videopleyer 51,3 33,4 -17,9 65,1 

CD-DVD pleyer - 38,4 - - 

Videokamera 1,4 5,4 +4,0 385,7 

Kondisioner 16,3 43,7 +27,4 268,1 

Soyuducu 95,8 101,1 +5,3 105,5 

Paltaryuyan maşın 31,0 75,9 +44,9 244,8 

Mikrodalğalı soba 1,3 6,4 +5,1 39,3 

Qabyuyan maşın 0,2 2,4 +2,2 1,2 

Mətbəx kombaynı 5,2 27,1 +21,9 521,2 

Tozsoran 63,2 92,5 +29,3 146,4 

Tikiş və toxuyucu maşını 26,1 21,5 -4,6 82,4 

Minik avtomobil 19,8 36,0 +16,2 181,8 

Motosikl 1,1 0,7 -0,4 63,6 

Böyüklər üçün velosiped 1,9 2,4 +0,5 126,3 
Mənbə: *Bu və sonrakı cədvəllər qeyd edilən illərdə ARDSK tərəfindən aparılan “Ev təsərrüfatı tədqiqatlarının 

əsas  yekunları” əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Statistik rəqəmlərin təhlilinə əsasən 

əhalinin uzun müddət istifadə olunan əşyalarla 

təmin olunma səviyyəsi yaşayış yerləri üzrə 

kəskin fərqlənir. Belə ki, kənd əhalisi ilə mü-

qayisədə şəhər əhalisi uzun müddətli istifadə 

olunan əşyalarla daha yaxşı təmin olunmuş-

dur. Bu isə özünü fərdi kompyuter və inte-

rnetə giriş qurğuları, kondisioner, paltaryuyan 

maşın, tozsoran ilə təmin olunmada daha 

qabarıq şəkildə göstərmişdir ki, bu da kənd 

yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafındakı gerilik 

və kənd əhalisinin pul gəlirlərinin şəhər 

əhalisi ilə müqayisədə az olması ilə əlaqədar 

olmuşdur. 2 saylı diaqram məlumatlarına 

əsasən təkcə 2014-cü ildə şəhər əhalisi  kənd 

əhalisi ilə müqayisədə kompyuterlər üzrə 9,5 

faiz bəndi, musiqi mərkəzi üzrə 6,2 faiz bəndi, 

kondisioner üzrə 28,4 faiz bəndi, paltaryuyan 

maşın 15,0 faiz bəndi, tozsoran üzrə 3,7 faiz 

bəndi qədər daha çox təmin olunmuşdur.  
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Diaqram №2 

2014-cü ildə yaşayış yerləri üzrə əhalinin uzun müddət istifadə olunan əşyalarla təmin 

olunması və onların dəyişilməsi meylləri (faizlə) 

 

 
 

Uzun müddət istifadə olunan əşyalar sıra-

sında elələri vardır ki, onlar müasir dövrdə 

əhalinin həyat səviyyəsini ölçmək üçün əsas 

göstəricilərdən biri ola bilər. Belə göstəri-

cilərdən biri də  minik avtomobilləridir. Bu 

əmtəə növü çox xərc tələb etməklə yanaşı, 

həyat səviyyəsini təmin etmək baxımından bir 

o qədər də vacib hesab olunmasada, nüfuz, 

rahatçılıq, prestij baxımından önəmlidir. Ay-

dındır ki, bu əmtəəyə çəkilən xərclərin artması 

ilə əhalinin yaşayış keyfiyyətinin yüksəlməsi 

arasında asılılıq vardır. Qeyd edək ki, son 

dövrlər bu fərdi nəqliyyat vasitəsinin sayı, 

ölkə üzrə hər 100 ev təsərrüfatı üzrə 19,8 

ədəddən 36 ədədə yüksəlmişdir. Yaşayış yer-

ləri üzrə müqayisəli təhlilə əsasən, bu əş-

yaların mövcudluğu səviyyəsi getdikcə kənd 

əhalisinin xeyrinə dəyişmişdir. Belə ki, döv-

rün əvvəlində şəhər əhalisinin bu tip əşyalarla 

təmin olunması  səviyyəsi  kənd  əhalisi ilə 

müqayisədə 0,7 faiz bəndi qədər yüksək 

olsada, dövrün sonunda əksinə 6,1 faiz bəndi 

qədər aşağı olmuşdur. 

İlk baxışdan bu, müsbət hal kimi dəyərlən-

dirilə bilər. Lakin  qeyd etmək lazımdır ki, 

əhalinin bir qismi minik avtomobillərindən 

şəxsi komfort məqsədilə istifadə edirsə, bir 

qisim əhali isə bu tip əmtəələrdən daha çox 

gəlir əldə etmək məqsədi ilə istifadə edirlər. 

Bunlara taksi xidmətlərinin göstərilməsi, kənd 

yerlərində əhalinin fərdi təsərrüfatlarından 

əldə etdikləri məhsulların bazarlara çıxarılaraq 

satışının həyata keçirilməsi və s. məqsədlərlə 

istifadəni misal göstərmək olar.  

Aparılan təhlil göstərir ki, ailələrin  uzun 

müddət istifadə olunan əşyalarla təminatının 

artması onların gəlirlərinin inkişaf səviyyəsin-

də olmuşdur.    

Uzun  müddət  istifadə   olunan  əşyalarla  

təmin  olunma  dərəcəsinin əhalinin gəlirlərin-

dən birbaşa asılı olduğunu nəzərə alaraq, gəlir 

kvintilləri üzrə ailələrdə uzun müddət istifadə 

olunan əşyaların mövcudluğunu xarakterizə 

edən 2 saylı cədvəl məlumatlarına əsasən bir 

daha aydın olur ki, müqayisə edilən dövr 

ərzində, ən varlı kvintil üzrə ailələr ən kasıb 

kvintil üzrə ailələrə nisbətən uzun müddət 

istifadə olunan əşyalarla daha yaxşı təmin 

olunmuşdurlar. Kvintillər arasında müqayi-

səyə əsasən ən yüksək fərq kondisionerlər, 

paltaryuyan maşın, minik avtomobilləri, toz-

soran, mobil telefonlar, fərdi kompyuterlər və 

internetə giriş qurğuları kimi əşyalar üzrə 

olmuşdur. Həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırıl-

masına xidmət edən bu və ya digər növ 

əşyalarla I kvintilə daxil olan ailələr isə nis-

bətən az təmin olunmuşdurlar. Cədvəl məlu-

matlarının təhlilinə əsasən, bəzi uzun müddət 
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istifadə olunan əşyalar üzrə  kvintillər arası 

fərq getdikcə azalsa da, bəziləri üzrə isə ək-

sinə artmışdır.  

Cədvəl №2 

 Gəlir kvintilləri üzrə ailələrin uzun müddət istifadə olunan əşyalarla təmin olunması və onun 

dəyişilməsi meylləri, faizlə 
 

 

2009 I kvintillə 

V kvintil arasında 

fərq 

2014 I kvintillə 

Vkvintil arasında 

fərq 
I kvintil V kvintil I kvintil V kvintil 

Rəngli təsvirli televizor 88,9 94,1 -5,2 99,2 99,4 -0,2 

Peyk antennası 22,7 32,1 -9,4 65,5 66,4 -0,9 

Fərdi kompyuterlər 1,8 8,8 -7,0 14,6 30,8 -16,2 

Noutbuk, netbuk - - - 12,1 21,4 -9,3 

Planşet ve cib komputeri - - - 13,9 25,4 -11,5 

Internetə giriş qurğusu 0,5 5,0 -4,5 29,1 52,6 -23,5 

Mobil telefon 79,8 88,0 -8,2 99,3 99,3 0,0 

Musiqi mərkəzi 3,0 11,6 -8,6 6,6 17,0 -10,4 

Videomaqnitafon 43,3 54,2 -10,8 28,7 38,1 -9,4 

CD-DVD pleyer - - - 31,4 40,8 -9,4 

Videokamera 0,5 2,9 -2,4 2,6 9,9 -7,3 

Kondisioner 5,3 28,6 -23,3 29,1 55,5 -26,4 

Soyuducu 92,9 96,4 -3,5 98,4 98,9 -0,5 

Paltaryuyan maşın 19,1 43,4 -24,3 68,0 82,3 -14,3 

Mikrodalğalı soba 0,6 2,7 -2,1 3,8 10,6 -6,8 

Qabyuyan maşın 0,0 0,5 -0,5 1,0 4,4 -3,4 

Mətbəx kombaynı 3,0 8,1 -5,1 20,0 30,4 -10,4 

Tozsoran 52,1 67,4 -15,3 88,3 92,2 -3,9 

Tikiş və toxuyucu maşın 22,8 30,7 -7,9 15,5 24,2 -8,7 

Minik avtomobil 11,4 27,9 -16,5 26,0 42,2 -16,2 

Motosikl 1,5 0,7 0,8 0,7 0,5 0,2 

Böyüklər üçün velosiped 2,6 1,5 1,1 2,5 2,1 0,4 

 

Әhalinin uzun müddət istifadə olunan 

əşyalarla təmin olunması səviyyəsinə təsir 

göstərən bəzi amillərin qiymətləndirilməsi 

Ev təsərrüfatları tədqiqatının material-

larının təhlili göstərir ki, son illərdə, ev 

təsərrüfatı başçısının sosial-iqtisadi statusuna 

görə fərqlənən ailələrin uzun müddət istifadə 

olunan əşyalarla təminatı eyni olmamışdır. Bu 

göstərici üzrə əksər uzun müddət istifadə 

olunan əşyalarla muzdla işləyənlər, özü məş-

ğul olanlar və digər kateqoriyaya aid olan 

əhali qrupu pensiyaçılar və kənd təsərrüfa-

tında özü məşğul olanlarla müqayisədə daha 

yaxşı təmin olunmuşdurlar. Respublikamızda 

kənd təsərrüfatı sahəsinin neft sahəsindən 

sonra ikinci böyük sahə olmasına baxma-

yaraq, bu sahədə çalışanların əmək haqqları-

nın və respublikada orta aylıq pensiya məblə-

ğinin aşağı olması, bu kateqoriyadan olan 

əhali qrupunun uzun müddət istifadə olunan 

əşyalarla təmin olunmasının, başçısı digər so-

sial-iqtisadi statuslu ev təsərrüfatları ilə mü-

qayisədə daha aşağı olmasına səbəb olmuşdur.   

Bildiyimiz kimi, təhsil əhalinin istehlakının 

formalaşmasına təsir göstərən başlıca amillər-

dəndir. Təhsil səviyyəsinin yüksək olması 

əhalinin gəlir əldə etmə imkanlarını artırır ki, 

bu  da  nəticədə  onların  həyat  səviyyəsinin  

yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərir. Ev təsər-

rüfatları üzrə müayinə materiallarının təhlili 

göstərir ki, başçısı ali təhsilli ev təsər-

rüfatlarının istehlak xərcləri başçısı ibtidai və 

ondan aşağı təhsilli ev təsərrüfatlarının 

istehlak xərcləri ilə müqayisədə daha yüksək 

olmuşdur. Ev təsərrüfatı başçısının təhsilinə 

görə uzun müddət istifadə olunan əşyaların 

mövcudluğunu xarakterizə edən 3 saylı 

cədvəli nəzərdən keçirdikdə bunu bir daha 

görmək mümkündür. Belə ki, başçısı ali 

təhsilli olan ev təsərrüfatları digər ev 

təsərrüfatları ilə müqayisədə daha çox uzun 

müddət istifadə olunan əşyalarla təmin 
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olunmuşdurlar ki, bu da onların həyat 

keyfiyyətinin yaxşılaşmasına birbaşa təsir 

göstərmişdir. 

Başçısı ibtidai və ondan aşağı təhsilli olan ev 

təsərrüfatlarının uzun müddət istifadə olunan 

əşyalarla təminatında  isə müqayisə edilən dövr 

ərzində artım baş versədə, bu aşağı səviyyədə 

olmuşdur. 2014-cü ildə başçısı ən yüksək və ən 

aşağı təhsilli ev təsərrüfatlarının uzun müddət 

istifadə olunan əşyalarla təmin edilməsinin 

müqayisəsinə əsasən, başçısı ali təhsilli ev təsər-

rüfatları 8,1 ədəd daha çox rəngli televizor, 7,3 

ədəd fərdi komputer, 51,0 ədəd mobil telefon, 

42,8 ədəd kondisioner, 26,5 ədəd paltaryuyan 

maşın, 10,6 ədəd mətbəx kombaynı, 10,1 ədəd 

tozsoran, və 24,2 ədəd çox minik avtomobili 

əldə etmişdirlər.  Motosikl, böyüklər üçün olan 

velosiped və tikiş və toxuyucu maşın tipli 

əşyaların mövcudluğu isə başçısı ibtidai və 

ondan aşağı təhsilli olan ev təsərrüfatlarında 

daha yüksək olmuşdur.  

Cədvəl №3  

Ev təsərrüfatı başçısının təhsilinə görə onların uzun müddət istifadə olunan əşyalarla təmin 

olunması, hər 100 ev təsərrüfatına, ədəd 

 

 Ev təsərrüfatı başçısının təhsili: 

Ali Orta ixtisas, 

texniki-peşə 

Ümumi orta Əsas İbtidai və 

ondan aşağı 

2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 

Rəngli təsvirli 

televizor 

104,2 121,0 98,5 110,8 95,0 111,4 90,1 113,2 86,7 112,9 

Peyk antennası 33,3 68,5 31,3 73,1 29,5 70,3 17,6 65,3 29,1 66,2 

Fərdi kompyuter 11,7 25,2 4,6 22,9 1,9 17,8 0,6 15,9 0,2 17,9 

Noutbuk, netbuk - 38,0 - 19,1 - 12,0 - 6,6 - 11,9 

Planşet ve cib 

komputeri 

- 30,8 - 26,7 - 17,0 - 10,1 - 8,1 

İnternetə giriş 

qurğusu 

6,2 59,3 2,4 43,9 0,6 33,0 0,6 26,6 - 26,2 

Mobil telefon 150,2 244,5 113,3 266,0 106,8 254,5 85,7 234,2 69,7 193,5 

Musiqi mərkəzi 13,5 13,6 9,7 15,3 4,6 9,5 0,9 7,0 3,3 6,3 

Videomaqnitofon, 

videopleyer 

70,8 27,6 53,6 33,0 45,9 33,5 30,7 28,5 27,4 23,4 

CD-DVD pleyer - 44,0 - 43,6 - 34,7 - 30,9 - 20,2 

Videokamera 3,8 5,9 1,0 5,9 0,8 4,0 - 3,4 0,4 3,2 

Kondisioner 34,2 59,5 17,6 49,1 10,2 34,7 3,4 29,3 7,1 16,7 

Soyuducu 99,6 102,4 96,6 100,1 94,4 101,1 89,8 101,2 96,4 98,2 

Paltaryuyan 

maşın 

53,3 85,9 34,9 79,3 23,1 71,0 15,1 60,0 9,4 59,4 

Mikrodalğalı soba 3,0 12,3 1,6 5,6 0,4 5,2 1,2 2,2 2,2 1,8 

Qabyuyan maşın 0,8 5,0 - 2,0 - 1,9 - 0,9 - 1,8 

Mətbəx kombaynı 12,2 29,9 5,7 27,7 2,8 24,7 0,6 19,0 0,6 19,3 

Tozsoran 84,7 100,0 66,8 93,1 55,7 90,7 46,0 86,2 42,3 80,9 

Tikiş və toxuyucu 

maşını 

25,5 14,8 32,4 25,9 23,3 19,6 20,5 22,0 33,0 19,1 

Minik avtomobil  29,3 42,9 24,2 37,6 15,7 32,4 12,1 26,2 3,6 18,7 

Motosikl 0,2 0,4 1,1 0,7 1,4 0,8 1,1 1,7 1,9 1,5 

Böyüklər üçün 

velosiped  

1,5 2,2 1,5 3,0 2,1 2,1 4,5 2,1 2,1 2,3 



 

 

 

190 

 

«ELMİ ӘSӘRLӘR» - №1-2016 

ƏHALİNİN UZUN MÜDDƏT İSTİFADƏ OLUNAN 

ƏŞYALARLA TƏMİN EDİLMƏSİNİN KEYFİYYƏTCƏ 

DƏYİŞİLMƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 

 

Əhalinin uzun müddət istifadə olunan 

əşyalarla mövcudluğu müxtəlif ölkələrdə bir-

birindən ciddi şəkildə fərqlənir. Bu baxımdan 

Rusiya və Azərbaycanda əhalinin uzun müd-

dət istifadə olunan əşyalarla təmin olunmasını 

xarakterizə edən 4 saylı cədvəlin təhlili 

maraqlıdır. Müqayisə edilən 2005-2014-cü 

illər ərzində Rusiyada hər 100 ev təsərrüfatına 

düşən uzun müddətli istifadə olunan əşyaların 

sayı ölkə üzrə ev təsərrüfatları ilə müqayisədə 

yüksək olmuşdur. 

Belə ki, Rusiyada ev təsərrüfatları 

Azərbaycanda ev təsərrüfatları ilə müqayisədə 

dövrün əvvəlində televizorlarla 54,9 ədəd 

dövrün sonunda 71,5 ədəd, fərdi kom-

puterlərlə müvafiq olaraq, 24,5 və 90,7 ədəd, 

soyuducu ilə 21,3 və 26,0 ədəd, paltaryuyan 

maşınla  67,2 və 27,1 ədəd, tozsoranla 35,9 və 

3,5 ədəd, qabyuyan maşınla 0,9 və 5,6 ədəd, 

mikrodalğalı soba ilə 24,6 və 68,6 ədəd, minik 

avtomobili ilə isə 12,7 və 25,0 ədəd çox təmin 

olmuşdur. Yalnız konisionerlərlə təmin olun-

mada ölkə əhalisi Rusiya əhalisini 13,8 və 

23,7 ədəd fərqlə üstələmişdir.    

Son illər əhalinin uzun müddət istifadə olu-

nan əşyalarla təmin edilməsinin müasir vəziy-

yətinin təhlili göstərir ki, əhalinin cəmi isteh-

lak xərclərinin tərkibində bu istiqamətdə çəki-

lən xərclərinin xüsusi çəkisi artmışdır. Bu 

artım ev təsərrüfatlarının başçısının sosial-iq-

tisadi statusuna, tipinə, təhsilinə, ölçüsünə 

görə uzun müddətli istifadə olunan əşyaların 

mövcudluğu üzrə aparılan təhlildə də özünü 

göstərir.  

 

 

 Cədvəl №4 

Rusiya və Azərbaycanda ev təsərrüfatları üzrə uzun müddət istifadə olunan əşyaların 

mövcudluğu, hər 100 ev təsərrüfatına, ədəd 
  2005 2014 

Rusiya* Azərbaycan Rusiya Azərbaycan 

Televizor 138 83,1 184 112,5 

Fərdi komputerlər 26 1,5 113 22,3 

Mobil telefon 104 59,1 257 260,0 

Musiqi mərkəzi 34 5,7 38 12,0 

Soyuducu, dondurucu 117 95,7 128 101,1 

Paltaryuyan maşın 97 29,8 103 75,9 

Tozsoran 84 48,1 96 92,5 

Mikrodalğalı soba 25 0,4 75 6,4 

Qabyuyan maşın 1 0,1 8 2,4 

Kondisioner 3 16,8 20 43,7 

Minik avtomobili 33 20,3 61 36,0 

Qeyd: Rusiya Dövlət statistikasının Federal Xidməti [5]və Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika Komitəsinin [4] məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib. 

 

NӘTİCӘ 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, əhalinin 

uzun müddət istifadə olunan əşyalarla təmin 

olunması səviyyəsi ilə onların həyat səviyyəsi, 

yaşayış keyfiyyəti arasında birbaşa əlaqə var-

dır. Bu baxımdan əhalinin pul gəlirlərinin 

artırılması istiqamətində əhalinin məşğulluq 

səviyyəsinin artırılması istiqamətində  tədbir-

lərin davam etdirilməsi, yeni iş yerlərinin 

yaradılması, minimum əmək haqqının və pen-

siyanın artıırılması, sosial infrastruktura in-

vestisiyaların cəlb olunmasının işinin davam 

etdirilməsi, sahibkarlıq mühitinin yaxşılaş-

dırılması ilə bağlı məqsədyönlü  tədbirlərin 

həyata keçirilməsi və sahibkarlığın inkişafının 

daha da sürətləndirilməsi, regionlarda yeni 

emal müəssisələrinin yaradılması  üzrə təd-

birlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur. 
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Aliyeva J.R. 

Evaluation of enrichment the volume things used for a long time of population 

 

Abstract 

The article were analyzed and evaluated the level of provision things used for a long time of 

population. Also analyzed which differ of household income quintiles, the head of a socio-

economic status and education things used for a long time for the presence. The article sa üell 

conducted a comparative analysis for households the presence of things used for a long time in 

Russia and Azerbaijan. 

Keywords: things used for a long time, consumer spending, housing quality, quality of life of 

the population. 

Алиева Ж. Р. 

Обеспечение оценки kачественно обогащеных предметов длительного 

пользования  населения 

 

Резюме 

В статье изучены и оценены состояние обеспечения предметов длительно 

используемых населением в последние годы. Проанализированы отличившихся предметы 

длительного пользования по социально-экономического статуса и образования главы до-

машного хозяйства. В статье также был проведен сравнительный анализ на наличие 

предметов длительного пользования домашних хозяйств в России и Азербайджане.  

Ключевые слова: предметы длительного пользования, потребительские расходы, 

качество жизни, уровень жизни населения. 
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