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Xülasə 

Məqalədə  Azərbaycanda insan inkiĢaf indeksinə ekoloji çirklənmənin təsirləri ekonometrik 

olaraq qiymətləndirilmiĢdir. Həmçinin adambaĢına ÜDM-in insan inkiĢafına təsiri də qiymətlən-

dirilmiĢdir. Habelə, ekonometrik modeldə trendin müsbət qiymət alması Azərbaycanda insan inkiĢaf 

indeksinin artma tendensiyasını göstərir. ĠĢdə atmosferin çirklənməsinin insanın inkiĢafına təsirinin 

suyun çirklənməsindən daha təsirli olması müəyyən edilmiĢdir. Ekonometrik model qiymət-

ləndirməsinə əsasən Azərbaycanda insan inkiĢaf indeksinə təsiri baxımından atmosferin 

çirklənməsinin təsiri suyun çirklənməsinin təsirindən 10 dəfədən çox təsirli olduğu aĢkar edilmiĢdir. 

Açar sözlər: ÜDM, insan inkişafı indeksi, ekoloji problemlər, atmosfer çirklənməsi, su 

çirklənməsi. 

GİRİŞ 

Iqtisadiyyatın davamlı inkiĢafında iqtisadi 

modernləĢdirməni həyata keçirən zaman eyni 

vaxtda təbiəti mühafizə tədbirlərini paralel 

olaraq izləmək lazımdır, yəni təbiətdən istifadə 

sahəsində nəzarəti təmin edən ətraf mühitin 

mühafizəsi siyasətini inkiĢaf etdirmək günü-

müzün ən aktual məsələlərindən biri kimi qə-

bul edilməlidir.Ġstənilən siyasi və iqtisadi qə-

rarların qəbulu zamanı ekoloji fəsadların müm-

künlüyü nəzərə alınmalıdır.Təəssüf ki, iqti-

sadiyyatın dinamik inkiĢafı zamanı ətraf mü-

hitin mühafizəsi, ekoloji fəsadların yaranması 

nəzərə alınmır. 

Son onilliklərdə iqtisadi artımın hiss olu-

nacaq sürətlə inkiĢafı müĢahidə olunur və bu 

proses ətraf mühitin –atmosfer və suyun 

intensiv çirklənməsinə gətirib çıxardır. Bu da 

res-publikada ekoloji vəziyyətə neqativ təsir 

göstərir.Ġqtisadi artım havada karbon qazının 

miqdarının yüksəlməsinə, turĢu yağıĢlarının 

yağmasına, subasmaların çoxalmasına və s. 

fəsadların yaranmasına səbəb olur. Bütün 

bunlar iqtisadi artım, insan kapitalı, insan in-

kiĢaf indeksi ilə ekoloji çirklənmələrin arasın-

da əlaqənin öyrənilməsinin çox aktual və 

vacib olduğunu göstərir.  

İnsan İnkişaf İndeksi və bu sahədə 

tədqiqatlar 

Ġnsanın inkiĢafı konsepsiyası və dayanıqlı 

iqti-sadi inkiĢaf bir-biri ilə qarĢılıqlı əlaqə-li-

dir.R.Solou özünün neoklassik artım mo-

delində insanın inkiĢafını iqtisadi artım və ona 

daxil olan amillərdə göstərirdi [1].   

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı (BMT) tərəfin-

dən 1990-cı ildən insan inkiĢafı konsepsiyası 

irəli sürülmüĢdür. Beləliklə, BMT ĠnkiĢaf 

Proqramı tərəfindən “Qlobal Ġnsan ĠnkiĢafı He-

sabat”ı hazırlanaraq dərc edilir. 1995-ci ildən 

isə “Azərbaycan Respublikasında Ġnsan Ġnki-

Ģafı Haqqında Hesabat” dərc edilir. Bu indeks 

adambaĢına düĢən ümumi daxili məhsul, ömür 

müddəti və təhsilin səviyyəsi göstəriciləri 

əsasında hesablanır[7].    

Qeyd edək ki, Ġnsan ĠnkiĢafı Ġndeksi insan 

inkiĢafının müfəssəl, hərtərəfli ölçü vasitəsi 

deyil. Məsələn, buraya gender və ya gəlir bə-

rabərsizliyi, insan hüquqları və siyasi azadlıq-

ların təmin olunması kimi göstəricilər daxil 

edilmir. Buna baxmayaraq, məhz bu indeks 

insan inkiĢafının və gəlirlə rifah arasında qar-

Ģılıqlı mürəkkəb münasibətlərin nəzərdən ke-

çirilməsi üçün daha geniĢ prizmanı təmin edir.  

Burada atmosferin çirklənməsinin, suyun 

çirklənməsinin və adambaĢına düĢən ÜDM 

göstəricisinin insan inkiĢaf indeksinə təsiri 

ekonometrik olaraq modelləĢdirilmiĢdir. 

Bir sıra dünya tədqiqatçıları bununla bağlı 

müxtəlif araĢdırmalar etmiĢlər. A. Shaista öz 

araĢdırmasında insan inkiĢafına təsir edən fak-

torlar kimi adambaĢına ÜDM, yoxsulluq sə-

viyyəsi, urbanizasiya səviyyəsi, qlobalizasiya 

sə-viyyəsi, əhali sıxlığı və suyun çirklənməsi-

ni modelə loqarifmik olaraq daxil etmiĢ və 

UOT: 33:002;  

JEL: C 19; Q 20 
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model qiymətləndirmələri apar-mıĢdır. Tədqi-

qatçının iĢində gəldiyi nəticələrinə görə 

adambaĢına düĢən ÜDM-in digər faktorlara 

nisbətən insan inkiĢafına daha çox təsiri var-

dır. Belə ki, 1% adambaĢına ÜDM-in artımı 

insan inkiĢafını 0.24% artırdığını müəyyən 

etmiĢdir. Digər faktorların insan inkiĢafına 

təsirini ekonometrik qiymətləndirərkən 

yoxsulluq səviyyəsinin, əhali  sıxlığının və 

suyun çirklənməsinin təsiri azaldıcı, urbani-

zasiya səviyyəsinin və qlobalizasiya səviyyə-

sinin təsiri isə artırıcı müəyyən edilmiĢdir. 

Qeyd edək ki, modelə daxil olunan qlobali-

zasiya səviyyəsini ölçmək üçün o idxal və ix-

racın cəminin ÜDM-ə nisbəti əmsalından isti-

fadə etmiĢdir.[2]. Habelə qeyd etmək lazımdır 

ki, Ġnsan inkiĢaf indeksi ilə əlaqədar Dünya 

Bankının bir sıra araĢdırmaları mövcuddur. 

Bu araĢdırmalarda insan kapitalının inkiĢafı-

nın zəruriliyi xüsusilə vurğulanmıĢdır. 

Metodologiya və məlumat bazası. 

Tədqiqat iĢində Azərbaycanın insan inkiĢaf 

indeksinə təsir edən faktorların qiymətləndi-

rilməsi ekonometrik olaraq aparılmıĢdır. Bu-

rada atmosferin çirklənməsinin, suyun çirklən-

məsinin və adambaĢına düĢən ÜDM göstərici-

sinin insan inkiĢaf indeksinə təsiri eko-nometrik 

olaraq ƏKKÜ ilə modelləĢdirilmiĢdir. 

Ümumiyyətlə, insan sağlamlığına təsiri eti-

barilə havanın çirklənməsinin təsiri suyun tə-

sirindən daha təsirli hesab olunur. Belə ki, su-

yun torpaqda özü-özünü təmizləməsi prosesi 

baĢ verir. Atmosferdə baĢ verən çirklənməya 

gəldikdə isə bu çirklənmə bilavasitə insan 

səhhətinə təsir edir. Deməli, iĢdə nəzəri olaraq 

gözlənti kimi     olmalıdır. 

                        (1) 

və 

                        (2) 

Burada , 

ĠĠĠ- insan inkiĢaf indeksi  

  trend 

    metodoloji dəyiĢməni nəzərən alan 

dammi dəyiĢən, 

    atmosferin çirklənmə indeksi, 

     suyun çirklənmə indeksi, 

    adambaĢına düĢən ümumi daxili 

məhsul artım indeksi.  

 

Cədvəl №1 

Modelin asılı və izahedici faktorları 

İllər 

İnsan 

İnkişaf 

İndeksi 

Atmosferin 

çirklənməsində 

artım indeksi 

Suyun 

çirklənməsi

ndə artım 

indeksi 

 

İllər 

İnsan 

İnkişaf 

İndeksi 

Atmosferin 

çirklənməsi

ndə artım 

indeksi 

Suyun 

çirklənməs

ində artım 

indeksi 

ĠĠĠ AÇ-X1 SÇ-X2  ĠĠĠ AÇ-X1 SÇ-X2 

1996 0.697 99.5407 100.8433 2005 0.746 100.0856 100.006 

1997 0.706 100.1841 99.81377 2006 0.773 99.83078 100.012 

1998 0.722 99.8904 99.7810 2007 0.787 100.1084 100.08 

1999 0.738 100.212 100.063 2008 0.691 99.96538 100.0226 

2000 0.741 99.99018 100.024 2009 0.7 100.0642 99.944 

2001 0.744 100.078 99.9941 2010 0.713 99.9598 99.959 

2002 0.746 99.6332 99.958 2011 0.724 100.0480 100.35 

2003 0.729 100.351 100.024 2012 0.734 100.072 99.986 

2004 0.736 100.163 99.958 2013 0.747 100.039 100.127 

 

(1) və (2) ekonometrik modellərinə nəzəri 

olaraq qoyulan hipotezlər aĢağıdakı kimidir: 

Modelin nəticələrindən adambaĢına düĢən 

ÜDM-in artımı (X3) insanın inkiĢaf indeksinə 

artma təsiri (    , suyun çirklənməsi insan 

inkiĢaf indeksini azalma təsiri      , 
atmosferin çirklənməsi insan inkiĢaf indeksini 

azalma təsiri       olması nəzəri olaraq 

gözlənilir [4]. K. Mazumdar insan inkiĢafı ilə 

iqtisadi artım arasında əlaqəni araĢdırarkən bu 
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iqtisadi dəyiĢənlər arasında vahid formada bir 

əlaqənin olmadığını göstərirdi. O qeyd edirdi ki, 

sürətli iqtisadi artım dövründə belə insan kapi-

talının inkiĢafı zəif ola bilər. [5].     

Tədqiqat iĢinin məlumat bazası 1996-2013 

cü illəri əhatə edir.  

 Modelin ekonometrik qiymətləndirilməsi 

və nəticələrin iqtisadi interpretasiyası. 

Modelə daxil olunan trend, metodoloji dəyiĢ-

məni nəzərə alan dammi dəyiĢən, atmosferin 

çirklənməsində artım indeksi, suyun çirklən-

məsində artım indeksi, adambaĢına düĢən 

ümumi daxili məhsul göstəriciləri insan inkiĢaf 

indeksinə təsir edən faktorlar kimi modelə daxil 

edək. 

Tədqiq olunan dövr üzrə insan inkiĢaf indek-

sinin hesablanmasında metodoloji yanaĢma 

dəyiĢməsi olduğuna görə modelə dammi dəyi-

Ģən daxil edilir. 

Cədvəl №2 

Modelin empirik nəticələri 

Dəyişən Model 1(S) Model 2(A) 

  0.007033 0.007145 

 

[0.001295] [0.001225] 

  -0.083926 -0.086389 

 

[0.012672 [0.013929] 

  0.010051 0.015945 

 

[0.01632 [0.026993] 

  -0.001287 

 

 

[0.013825 

   
 

-0.013544 

  

[0.018713] 

c -0.173815 0.463259 

 

[0.061346] [0.237] 

MA(1) 0.902646 

    MA(2) 

 

-0.006494 

R-kvadratı 0.896134 0.816395 

DəqiqləĢdirilmiĢ R-kvadratı 0.852857 0.739893 

Akaike info kriteriyası -6.183914 -5.614225 

Schwarz kriteriyası -5.887124 -5.317434 

Hannan-Quinn kriteriyası -6.142991 -5.573301 

Durbin-Watson stat 1.829467 1.83563 

 

Ekonometrik təhlilin əsasını Qauss-Markov 

Ģərtləri təĢkil edir. Buna görə də qalıqların av-

tokorelyasiyası mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Biz bu kriteriyanı Durbin-Watson statistikası 

vasitəsi ilə təhlil edirik. Qalıqların av-

tokorelyasiyası, daha doğrusu avtokorel-

yasiyanı xarakterizə edən Durbin-Watson 

əmsalı aĢağıdakı düstur vasitəsi ilə 

hesablanır.[6].   












n
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Burada, DW - Durbin-Watson əmsalı, e- 

qalıqlardır. 

Cədvəl 2-də Durbin-Watson əmsalı veril-
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miĢdir. Ekonometrik nəzəriyyədən bizə məlum-

dur ki, bu əmsal 2 ədədinə yaxın qiymət aldıqda 

daha etibarlı hesab edilir. Burada əmsalın 

alınmıĢ qiyməti kifayət qədər etibarlıdır və 

qalıqların avtokorelyasiyası mövcud deyil. 

Digər bir əhəmiyyətli kriterya determinasiya 

əmsalı ( 2R ) ilə müəyyən edilir. Determinasiya 

əmsalı göstərir ki, Ġnsan ĠnkiĢaf Ġndeksində 

mövcud olan dəyiĢikliyi 81-89% izahedici 

faktorların (atmosferin çirklənmə, suyun 

çirklənmə, adambaĢına düĢən ümumi daxili 

məhsul) dəyiĢmələri ilə izah etmək olar. 

Ümumiyyətlə, ekonometrik təhlildə normal 

paylanma böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Qalıqların normal paylanması Qaus-Markov 

Ģərtlərinə əhatə edir. Ekonometrik qərb 

ədəbiyyatlarda normal paylanmanın müəy-

yənləĢdirilməsi üçün bəzi üsullar vardır. Bu 

testlərə qalıqların histoqramı, normal paylanma 

sahəsit və Jark-Bera testlərini nümunə 

göstərmək olar. Bu iĢdə biz normal paylanmanı 

Jarque-Bera testi vasitəsi ilə yoxlayacağıq.  

Yuxarıda Ģəkil 1-də normal paylanma 

haqqında məlumatlar verilir. Jarque-Bera 

əmsalına diqqət yetirsək onun kifayət qədər 

etibarlı olduğu qənaətinə gəlmək olar. 

Ümumiyyətlə, Jarque-Bera əmsalı sıfra 

yaxınlaĢdıqca paylanma normal Ģəkil alır. 

ġəkil 1-ə baxsaq görmək olar ki, tədqiq 

etdiyimiz əlaqədə qalıqların paylanması 

normal paylanmadır. Ekonometrik əlaqələr 

araĢdırılarkən əsas aspektlərdən biri qalıqların 

stasionarlıq Ģərtidir.  

 

Şəkil №1 

Model 1 və 2-də normal paylanma testləri 

 

Şəkil №2 

Model 1 və 2 üzrə stasionarlığın qrafiki 
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Heteroskedastilik testinin nəticələri kifayət 

qədər etibarlı alınmıĢdır. Növbəti addımda 

heteroskedastikliyin yoxlanılmasını həyata ke-

çirək. Ekonometrik təhlilin aparılmasında bu 

vacib Ģərtdir. “BroĢ-Paqan-Qodfrey” testi va-

sitəsilə heteroskedastiklik testini aparaq. Cəd-

vəl 3-də verilmiĢ “BroĢ-Paqan-Qodfrey” tes-

tinin nəticələrinə baxaq.Ġzah olunan kvad-

ratların cəmi 1.89 və 2.18-ə bərabərdir. Xi 

kvadratının kritik qiymətinə görə yoxlasaq hər 

iki əhəmiyyətlik səviyyəsində müəyyən olun-

muĢ cədvəl kritik qiymətlərindən kiçikdir. 

Əlavə olaraq, heteroskedastikliyin yoxlanıl-

ması üçün testin nəticələrinə nəzər yetirsək, 

0.495 və 0.0611 ehtimal qiymətləri 0.05-dən 

böyükdür. Bu heteroskedastiklik testinin 

nəticələrinin etibarlı olduğunu təsdiqləmiĢ 

olur. Bu heteroskedastiklik probleminin möv-

cud olmadığını göstərir. BaĢqa sözlə bu test 

vasitəsilə qalıqların dispersiyasının sabit ədə-

də xeyli yaxın olduğunu bir daha təyin etmiĢ 

oluruq [8]. 

 

Cədvəl №3 

Heteroskedastikliyin yoxlanması 

Model 1.Heteroskedastiklik Testi: Breusch-

Pagan-Godfrey         

F-statistika 

0.753

814 Eht. F(4,13) 

0.57

31 

MüĢahidə*R-kavdratı 

3.388

932 

Eht. Xi kvadratı 

(4) 

0.49

5 

Scaled explained SS 

1.897

306 

Eht. Xi kvadratı 

(4) 

0.75

46 

 

Model 2-Heteroskedastiklik Testi: Breusch-

Pagan-Godfrey         

     

F-statistika 

3.251

424 Eht. F(4,13) 

0.04

69 

MüĢahidə*R-kavdratı 

9.001

971 

Eht. Xi kvadratı 

(4) 

0.06

11 

Scaled explained SS 

2.180

945 

Eht. Xi kvadratı 

(4) 

0.70

25 

Ekonometrik təhlildə xüsusi əhəmiyyətə 

malik stasionarlığın yoxlanılması üçün 

“EViews” proqram paketinin köməyi ilə Unit 

Root testi (Dickey-Fuller testi) yoxlayırıq. 

Dickey-Fuller testinin nəticələri cədvəl 4-də 

verilmiĢdir. Belə ki, Dickey-Fuller əmsalının 

alınmıĢ qiyməti 95% inamlı intervalda kritik 

qiymətdən böyükdür (3.17>3,06).  Deməli,  

95% inamlı intervalda qalıqlar stasionardır. 

Cədvəl 2 -də verilmiĢ məlumatlardan 

istifadə etməklə ĠĠĠ-nin atmosferin çirklən-

məsindən və suyun çirklənməsindən hansı 

formada asılı olduğunu görmək olar.  

                         
                     (3) 

Yuxarıdakı (3) modeli suyun 
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çirklənməsində artım indeksinin 1vahid 

artması insan inkiĢaf indeksini 0.0012 vahid 

azaldır. Modelin parametrlərindən göründüyü 

kimi adambaĢına düĢən ÜDM-in artım indeksi 

kifayət qədər etibarlı alınmıĢdır. Belə ki, 

adambaĢına düĢən ÜDM-in artım indeksinin 1 

vahid artması Ġnsan inkiĢaf indeksini 

0.01vahid artırır. Modelə daxil olunan trendin 

müsbət qiymət alması ĠĠĠ-in artma istiqamə-

tində olmasını göstərir. Metodoloji dəyiĢmə-

nin təsirini özündə ifadə edən dammi dəyiĢən 

bu dəyiĢmənin dəyiĢmədən öncəki vəziyyətə 

nəzərən 0.08 vahid azaltdığını göstərir. 

 

 

 

 

 

Cədvəl №4 

Stasionarlıq testi 

 

Sıfır Hipotez: RESID01 vahid kök vardır 

    Ekzogen: Sabit 

    Laq Uzunluğu: 1 

    

      

t-

Statistika 

  

Eht.* 

GeniĢləndirilmiĢ Dickey-Fuller test statistic 

  

-

3.174766 

0.04

1 

Testin kritik qiymətləri: 

1% 

level 

 

-

3.92035 

 

 

5% 

level 

 

-

3.065585 

 

  

10% 

level   

-

2.673459   

 

Şəkil №3 

Stasionarlıq qrafikləri 

 

 
 

Ġndi isə atmosferin çirklənməsinin insan 

inkiĢaf indeksinə təsirinin ekonometrik model 
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qiymətləndirməsini aparaq:  

                          
                          (4) 

(4) modelindən göründüyü kimi atmosferin 

çirklənməsində artım indeksinin 1vahid 

artması insan inkiĢaf indeksini 0.0135 vahid 

azaldır. Model qiymətləndirmələrinin müqayi-

səsi göstərir ki, insan inkiĢaf indeksinə təsi-

rinə görə atmosferin çirklənməsinin təsiri 

suyun çirklənməsinin təsirindən 10 dəfədən 

çox təsirlidir. 

Şəkil №4 

Model dəyişənlərin dövr üzrə dəyişməsi 

 

 
 

Ümumiyyətlə modeldən aldığımız nəticələr 

atmosferin çirklənməsinə daha çox diqqətin ay-

rılmasını zəruri edir. Su ehtiyatlarının özünün 

təmizlənməsi təbiət hadisələrindən biridir. Özü-

nü təmizləmə bir çox faktorlardan (fiziki, kim-

yəvi və bioloji) aslıdır.Suyun özünü təmizlən-

məsinin kimyəvi faktorlardan üzvi və qeyri-üzvi 

maddələrin oksidləĢməsini göstərmək olar. Su 

ehtiyatlarının təmizləməsində heyvan və bitki 

aləminin də rolu böyükdür.  

 

NӘTİCӘ 
Tədqiqat iĢindən belə nəticə gəlinir ki, 

Azərbaycanda adambaĢına düĢən ÜDM-in ar-

tımı Ġnsan ĠnkiĢaf Ġndeksini artırır.Bu bizim il-

kin nəzəri gözləntimizi təsdiqləyir və iqtisadi 

artımın insan inkiĢafını təmin edən əsas çağı-

rıĢlardan biri olmasını göstərir. Habelə, eko-

nometrik modeldə trendin müsbət qiymət al-

ması Azərbaycanda insan inkiĢaf indeksinin 

art-ma tendensiyasını göstərir. ĠĢdə Azərbay-

canda atmosferin çirklənməsinin insanın inki-

Ģafına təsiri suyun çirklənməsindən daha təsir-

li olduğu aĢkar olunmuĢdur. Modelin empirik 

nəticələrindən görünür ki, atmosferin çirklən-

məsində artım indeksinin 1 vahid artması in-

san inkiĢaf indeksini 0.0135 vahid azaldır. 

Nəticə etibarilə, Azərbaycanda insan inkiĢaf 

indeksinə təsirinə görə atmosferin çirklənmə-

sinin təsiri suyun çirklənməsinin təsirindən 10 

dəfədən çox təsirli olduğu aĢkar edilmiĢdir. 

Tədqiqat iĢindən alınan nəticələr atmosfe-

rin çirklənməsinə qarĢı daha ehtiyatlı davran-

mağımızı tələb edir. Tədiqat iĢinin nəticələri 

iqtisadi artım, ekoloji problemlər və insanın 

inkiĢafı konteksində elmi və praktiki 

əhəmiyyətə malik,ir. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА 

ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Резюме 

В статьебыли рассмотрены  влияния загрязнения окружающей среды на индекс человеческого 

развития в Азербайджане. Так же оценивается влияние ВВП на душу человека на человеческое 

развитие.  В том числе, положительный рост тренда указывает на увеличение индекса человече-

ского развития в Азербайджане. В работе было выявлено, что загрязнение атмосферы имеет боль-

шее влияние на развитие человека, чем загрязнение вод. В результате измерений  было обнаруже-

но, что с точки зрения влияния на индекс человеческого развития влияние атмосферных загрязне-

ния в 10 раз больше, чем влияние  загрязнение вод. 
Ключевые слова:ВВП, индекс человеческого развития, экологические проблемы , загрязнение воздуха, 

загрязнение воды . 
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ECONOMETRIC ESTIMATION OF THE ECOLOGICAL IMPACTS ON HUMAN 

DEVELOPMENT INDEX  IN AZERBAIJAN 

 

Abstract 

In the study the ecological impacts on human development index was estimated econometrically in 

Azerbaijan. As well as  the impact of GDP per capita on HDI was estimated. As the trend component in 

the econometric model became positive sign it points that HDI index has increasing trend. In the study it 

was determined that the impact of atmosphere pollution is more influential than water pollution. As a 

result of econometric estimation by the standpoint of  impact to HDP the impact of atmosphere pollution 

is ten times influensive than water pollution.  

Key words:GDP, human development index , environmental problems, air pollution, water pollution . 
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