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AZӘRBAYCANDA ӘMӘK BAZARININ BӘZİ GÖSTӘRİCİLӘRİNİN STATİSTİK 

ӘHӘMİYYӘTLİLİYİ 

  

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi. Məqalənin məqsədi əmək bazarı sisteminin göstəriciləri arasındakı asılılıqların 

reqressiya modellərinin qurulması və ekonometrik yanaşma əsasında onların statistik əhəmiyyətliliyini 

tədqiq etməkdir.  

Tədqiqatın metodologiyası. Məqalədə qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün sistemli yanaşmadan, 

ekonometrikanın cüt xətti reqressiya və çox xətti reqressiya təhlili metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri. Əmək bazarı sisteminin bir neçə göstəricisini əhatə edən informasiya bazasının 

ekonometrik təhlili nəticəsində asılı dəyişən olaraq seçilmiş işsizlərin sayının izahedici amillərdən asılılı-

ğının cüt və çox xətti reqressiya tənlikləri qurulmuş, onların statistik əhəmiyyətliliyi müəyyən edilmiş və 

əmək bazarının tədqiqi və proqnozlaşdırılması üçün yararlılığı qiymətləndirilmişdir. 

Açar sözlər: Əmək bazarı, ekonometrik modelləşdirmə, xətti cüt reqressiya tənliyi, xətti çox reqressi-

ya tənliyi, statistik səhv, Styudent paylanması, Fişer statistikası, t – statistika, etibarlılıq intervalları, av-

tokorelyasiya. 

 

GİRİŞ  

Əmək bazarı mürəkkəb, dinamik iqtisadi-

kibernetik sistem olmaqla idarəetmə obyekti 

kimi qarşıya çıxır. Əmək bazarı baxımından 

idarəetmə onun idarə olunan parametrlərinin 

idarəedici parametrlərdən asılılığının riyazi 

ifadəsini aşkar etməli, bu riyazi mexanizmin 

təhlil və proqnozlaşdırma üçün nə qədər ya-

rarlı olmasını qiymətləndirməli və son nəticə-

də səmərəli idarəetmə strategiyası qurmağa 

imkan verməlidir [4, səh. ]. 

İqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdi-

rilməsi metodları içərisində bu məqsədi ən 

yaxşı reallaşdıracaq riyazi mexanizm məhz 

ekonometrik modelləşdirmədir. Ekonometrik 

modelləşdirmə iqtisadi sistemin dəyişənləri 

arasındakı əlaqənin kəmiyyət xarakteristikala-

rını reqressiya tənliyi şəklində ifadə etməyə, 

onun əmsallarının etibarlılıq intervallarını 

müəyyən etməyə və həmin tənliyin real iqti-

sadi şəraitə adekvatlığını qiymətləndirməyə 

imkan verir. 

 

Әmək bazarının göstəriciləri sistemi və 

ekonometrik tədqiqi məsələsinin qoyuluşu 

Əmək bazarının tənzimlənməsində həlledi-

ci prioritetə malik olan problemlərdən biri də 

ölkə üzrə işsizliyin səviyyəsinə təsir edən 

amillərin düzgün müəyyən edilməsi və bu 

amillərin işsizliyin səviyyəsinə göstərdiyi təsi-

rin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsidir. 

Biz öz tədqiqatımızı ölkə əhalisinin sayı-

nın, əmək ehtiyatlarının sayının və iqtisadiy-

yat üzrə orta aylıq nominal əmək haqqını-

nölkə üzrə işsizliyin səviyyəsinə təsirinin 

ekonometrik modelləşdirilməsi və asılılığın 

kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi istiqamətində 

aparmışıq. 

Tədqiqatın informasiya bazası cədvəl 1-də 

əks olunmuşdur. 

Beləliklə, ölkə üzrə işsizlərin sayını asılı 

dəyişən  (Y) qəbul edərək, bu göstərici ilə 

izahedici dəyişənlər olaraq seçdiyimiz ölkə 

əhalisınin sayı (X1), əmək ehtiyatları (X2) və 

orta aylıq nominal əmək haqqı (X3) arasındakı 

asılılığı aşkar etməli və onun kəmiyyət xarak-

teristikalarını müəyyən etməliyik. Daha doğ-

rusu Y asılı dəyişənin X1, X2 və X3sərbəst 

dəyişənlərdən asılılığının   

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3

+ 𝜀                (1) 

xətti reqressiya modelini qurmalı və onu 

qiymətləndirməliyik. 

Burada, 𝛽0, 𝛽1,𝛽2𝑣ə 𝛽3 − reqressiya mode-

linin əmsallarıdır; 

𝜀 −  səhv kimi baxılan təsadüfü 

kəmiyyətdir və aşağıdakı şərtləri ödəyir: 

 səhvin riyazi gözləməsi sıfıra bərabərdir; 

UOT: 331; 33:311 

JEL:J 30; E20 
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 səhvin dispersiyası müşahidənin sıra 

nömrəsindən asılı deyil; 

 ayrı-ayrı müşahidələrin səhvləri arasında 

bağlılıq yoxdur. 

 

Cədvəl №1 

Əmək bazarının göstəriciləri 
Göstəricilər 

 

illər 

Əhalinin sayı 

(min nəfər)  

Əmək ehtiyat-

ları (min nəfər)  

İqtisadiyyat üzrə orta 

ayliq nominal əmək 

haqqı (man)  

İşsizlərin sayı 

(min nəfər)  

2000 8032,8 4685,8 44,3 514,7 

2001 8114,3 4890,5 52,0 476,7 

2002 8191,4 4896,2 61,8 418,6 

2003 8269,2 4923,0 77,4 400,9 

2004 8349,1 5021,2 99,4 348,7 

2005 8447,4 5421,3 123,6 317,8 

2006 8553,1 5568,5 149,6 291,2 

2007 8666,1 5701,6 215,8 281,1 

2008 8779,9 5816,8 274,4 262,2 

2009 8897,0 5915,7 298,0 260,2 

2010 8997,6 6015,0 331,5 258,3 

2011 9111,1 6101,2 368,2 250,9 

2012 9235,1 6166,9 398,4 243,1 

2013 9356,5 6260,1 421,5 236,6 

2014 9477,1 6284,8 444,5 237,8 

Mənbə: www.stat.gov.az- AR DSK–nınrəsmi saytının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

tərtib edilmişdir. 

 

Cədvəl 1-in məlumatları əsasında ekono-

metrik təhlil aşağıdakı ardıcıllıqla  aparıla-

caqdır: 

1.(1) reqressiya modelinin qurulması; 

2.reqressiya modelinin qiymətinin tapılma-

sı və 1%, 5% və 10%  əhəmiyyətlilik 

səviyyəsində onun yoxlanması ( 𝐻0: 𝛽1 =
𝛽2 = 𝛽3 = 0hipotezinin yoxlanması); 

3.reqressiya tənliyinin 𝛽0, 𝛽1,𝛽2𝑣ə 𝛽3 

əmsallarından hər birinin əhəmiyyətliliyinin 

yoxlanması; 

4.𝑅𝑦,𝑥1,𝑥2,𝑥3
2 determinasiya əmsalının tapıl-

ması və reqressiya tənliyinin statistik əhəmiy-

yətliliyi və adekvatlığının qiymətləndirilməsi. 

Ekonometrik təhlil qiymətləndirilmiş (1) 

reqressiya tənliyinin əmək bazarında göstəri-

cilər arasında mümkün olan asılılıqların tədqi-

qi və proqnozlaşdırılması üçün nə dərəcədə 

yararlı olduğunu müəyyən etməlidir. 

 

Әmək bazarı göstəricilərinin xətti cüt 

reqressiya tənliklərinin qurulması 

Çoxamilli reqressiya təhlilini  aparmazdan 

əvvəl, işsizlərin sayına izahedici dəyişən-

lərdən hər birinin avtonom təsirini qiymətlən-

dirmək üçün cüt reqressiyanın müvafiq 

reqressiya tənliklərini quraq. Hesablamalar 

Excel proqramı bazasında aparılmış və aşağı-

dakı reqressiya tənlikləri alınmışdır [5, səh. 

23-24]. 

İşsizləin sayının ölkə əhalisinin sayın-

dan asılılığının reqressiya tənliyi: 

𝑦1 = 1833,7 − 0,174𝑥   
   𝑅2 = 0,7935   (2) 

 

 

        

         

         

         

         

İşsizlərin sayının əmək ehtiyatlarının sayından asılılığının reqressiya tənliyi: 
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𝑦1 = 1169,4 − 0,1523𝑥                 𝑅2 = 0,8839          (3) 
 

 

        

         

         

         

         

         

         

 

İşsizlərin sayının iqtisadiyyat üzrə orta aylıq nominal əmək haqqından asılılığının reqressiya 

tənliyi: 

𝑦1 = 441,62 − 0,5431𝑥                 𝑅2 = 0,755            (4) 

 
 

Alınmış reqressiya tənlikləri üzrə aşağıdakı 

nəticələrə gəlmək olar: 

-ölkə üzrə əhalinin sayının min nəfər art-

ması işsizlər ordusunun 174 nəfər azalmasına 

səbəb olur. 𝑅2 = 0.7935 olmasını əsas götür-

sək, belə bir qənaətə gəlmək olar ki, alınmış 

(2) reqressiya modeli informasiya bazasının 

məlumatlarına demək olar adekvatdır, əhə-

miyyətlidir və proqnozlaşdırma üçün yararlı-

dır. Ölkə üzrə əhalinin sayı işsizlərin sayına 

əhəmiyyətli təsir göstərir; 

 -ölkə üzrə əmək ehtiyatlarının sayının 

min nəfər artması işsizlərin sayının 152 nəfər 

azalmasına səbəb olur. Determinasiya əmsalı 

𝑅2 = 0,8839 göstərir ki, alınmış (3) reqressi-

ya modeli informasiya bazasının məlumatları-

na adekvatdır, əhəmiyyətlidir və proqnozlaş-

dırma üçün yararlidir. Ölkədə əmək ehtiyatla-

rının sayı işsizliyin səviyyəsinə əhəmiyyətli 

təsir göstərir; 

 -ölkə üzrə iqtisadiyyatda orta aylıq no-

minal əmək haqqının bir manat artması işsiz-

lərin sayını 0,543 min nəfər aşağı salır. De-

terminasiya əmsalinin qiymətinin yüksək ol-

ması (𝑅2 = 0,755)onu göstərir ki, (4) reqres-

siya modeli baxılan yığımın informasiyası 

üçün yararlıdır. Ölkə üzrə orta aylıq nominal 

əmək haqqı işsizlərin sayına əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərir. 

 

3.Әmək bazarı göstəricilərinin çoxreq-

ressiya tənliyinin qurulması və onun statis-

tik əhəmiyyətliliyinin qiymətləndirilməsi 

İşsizlərin sayının seçilmiş izahedici 

amillərdən birgə asılılığının xətti çoxreqressi-

ya tənliyini quraq. 

Məsələ Excel proqramında “Məlumatların 

təhlili” paketinin köməyi ilə həll edilmişdir. 

Reqressiyanın qurulmasının yekunlarına görə 

reqressiya tənliyinin əmsalları üçün aşağıdakı 

qiymətlər alınmışdır [5, səh. 35-36]: 

𝑏0 = 3031,102; 𝑏1 = −0,1739; 𝑏2

= −0,2535; 𝑏3 = 0,9597 
Beləliklə, ölkə üzrə işsizlərin sayının əha-

linin sayından, əmək ehtiyatlarınınsayından və 

iqtisadiyyat üzrə orta aylıq nominal əmək 

haqqından birgə asılılığı üçün aşağıdakı 

reqressiya tənliyi alınmışdır: 

�̂� = 3031,902 − 0,1739𝑥1 − 0,2535𝑥2

+ 0,9597𝑥3               (5) 
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Aldığımız reqressiya tənliyinə görə ölkə 

üzrə əhalinin sayının min nəfər artması 

nəticəsində işsizlərin sayı orta hesabla 0,174 

min nəfər azalır, əmək ehtiyatlarının min 

nəfər artımı isə işsizlərin sayını 0, 254 min 

nəfər azalmasına gətirib çıxardır. Reqressiya 

tənliyinə görə, ölkə üzrə orta nominal əmək 

haqqının bir manat artması ölkədə işsizlərin 

sayının 0, 960 min nəfər artmasına səbəb olur. 

Reqressiya tənliyinin 𝑏1, 𝑏2 𝑣ə 𝑏3  əmsalla-

rı üçün onların statistik əhəmiyyətliliyi 

haqqında 𝐻0: 𝑏1 = 𝑏2 = 𝑏3 = 0  hipotezinin 

doğru olub –olmadığını yoxlayaq. Bu hipotez 

reqressiya tənliyinin hansı əmsalı üçün döğru 

olarsa, həmin əmsalı statistik əhəmiyyətsiz 

(sıfıra çox yaxın) hesab edəcəyik və ölkədə 

işsizlərin sayının həmin əmsalla bağlı amildən 

asılı olmaması haqqında qərar qəbul etməyə 

əlimizdə kifayət qədər əsas olacaqdır. 

Tədqiq etdiyimiz sistemdə aparılmış 

reqressiya təhlili nəticəsində 𝑆𝑏0
, 𝑆𝑏1

, 𝑆𝑏2
, 𝑆𝑏3

 

statistik səhvlər üçün aşağıdakı qiymətlər 

alınmışdir: 

𝑆𝑏0
= 1018,807; 𝑆𝑏1

= 0,1348; 𝑆𝑏2
= 0,0580 ; 𝑆𝑏3

= 0,4134 
Aparılmış reqressiya təhlili nəticəsində 

reqressiya tənliyinin əmsalları üçün t statisti-

kasının 𝑡 = 𝑏𝑖/𝑆𝑏𝑖
   kimi hesablanan 

qiymətləri aşağıdakı kimi olacaqdır: 

𝑡𝑚üş 𝑏0
= 2,9759; 𝑡𝑚üş 𝑏1

= −1,290; 𝑡𝑚üş 𝑏2
= −4,3746 ; 𝑡𝑚üş 𝑏3

= 2,3213 

𝛼 = 0,1; 0,05; 0,01  ehtimalı (əhəmiyyətli-

lik səviyyəsi) və  

𝑉 = 𝑛 − 𝑘 − 1 = 15 − 3 − 1 = 11 
sərbəstlik dərəcələrinin sayı üçün Styudent 

paylanmasının kritik qiymətlərini hesablayaq 

(burada n-müşahidələrin sayı, k-izahedici 

amillərin sayıdır): 

90% əhəmiyyətlilik üçü𝑛  𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡(0,1;11)

= 1,7959; 
95% əhəmiyyətlilik üçü𝑛  𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡(0,05;11)

= 2,2010; 
99% əhəmiyyətlilik üçü𝑛  𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡(0,01;11) =

3,1058. 

𝐻0: 𝑏𝑗 = 0 hipotezını yoxlamaq üçün 𝑡𝑚üş 

üçün aldığımız qiymətləri 𝑡𝑘𝑟𝑡  ilə müqayisə 

edək: 

90% əhəmiyyətlilik üçün: 

|𝑡𝑏0
| = 2,9759 > 1,7959 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  oldu-

ğundan, 𝑏0  əmsalının statistik əhəmiyyətliliyi 

haqqında 𝐻0 hipoteziqəbul edilmir; 

|𝑡𝑏1
| = 1,290 < 1,7959 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  olduğun-

dan, 𝑏1  əmsalının statistik əhəmiyyətliliyi 

haqqında 𝐻0hipoteziqəbul edilir; 

|𝑡𝑏2
| = 4,3746 > 1,7959 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  oldu-

ğundan, 𝑏2  əmsalının statistik əhəmiyyətliliyi 

haqqında 𝐻0hipoteziqəbul edilmir; 

|𝑡𝑏3
| = 2,3213 > 1,7959 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  oldu-

ğundan, 𝑏3  əmsalının statistik əhəmiyyətliliyi 

haqqında 𝐻0hipotezi qəbul edilmir. 

Beləliklə, 90% əhəmiyyətlilik üçün 

𝑏0, 𝑏2𝑣ə 𝑏3  əmsalları əhəmiyyətli, 𝑏1  əmsalı 

isə az əhəmiyyətli hesab edilir. Deməli,  90% 

əhəmiyyətlilik səviyyəsi  üzrə ölkədə işsizliyə 

əmək ehtiyatlarının sayı və orta aylıq nominal 

əmək haqqı əhəmiyyətli təsir göstərir. Ölkə 

əhalisinin sayının işsizliyin səviyyəsinə təsiri-

ni isə əhəmiyyətsiz hesab etmək olar. 

95% əhəmiyyətlilik üçün: 

|𝑡𝑏0
| = 2,9759 > 2,2010 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  oldu-

ğundan, 𝑏0  əmsalının statistik əhəmiyyətliliyi 

haqqında 𝐻0hipotezi qəbul edilmir; 

|𝑡𝑏1
| = 1,290 < 2,2010 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 olduğun-

dan, 𝑏1  əmsalının statistik əhəmiyyətliliyi 

haqqında 𝐻0hipoteziqəbul edilir; 

|𝑡𝑏2
| = 4,3746 > 2,2010 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  olduğun-

dan, 𝑏2  əmsalının statistik əhəmiyyətliliyi 

haqqında 𝐻0hipoteziqəbul edilmir; 

|𝑡𝑏3
| = 2,3213 > 2,2010 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  olduğun-

dan, 𝑏3  əmsalının statistik əhəmiyyətliliyi 

haqqında 𝐻0hipoteziqəbul edilmir. 

Beləliklə, 95% əhəmiyyətlilik üçün alınmış 

nəticələr 90% əhəmiyyətlilik üçün alınmış 

nəticələrlə identikdir. 

99% əhəmiyyətlilik üçün: 

|𝑡𝑏0
| = 2,9759 < 3,1058 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 olduğun-

dan, 𝑏0  əmsalının statistik əhəmiyyətliliyi 

haqqında 𝐻0hipoteziqəbul edilir; 
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|𝑡𝑏1
| = 1,290 < 3,1058 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  olduğun-

dan, 𝑏1  əmsalının statistik əhəmiyyətliliyi 

haqqında 𝐻0hipoteziqəbul edilir; 

|𝑡𝑏2
| = 4,3746 > 3,1058 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  oldu-

ğundan, 𝑏2  əmsalının statistik əhəmiyyətliliyi 

haqqında 𝐻0hipoteziqəbul edilmir; 

|𝑡𝑏3
| = 2,3213 < 3,1058 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  olduğun-

dan, 𝑏3  əmsalının statistik əhəmiyyətliliyi 

haqqında 𝐻0hipoteziqəbul edilir. 

Beləliklə, 99% əhəmiyyətlilik üzrə yalnız 

𝑏2  əmsalı əhəmiyyətli, 𝑏0, 𝑏1𝑣ə 𝑏3  əmsalları 

isə əhəmiyyətsiz hesab edilir. Deməli, bu ver-

siyaya görə yalnız əmək ehtiyatlarının sayı 

ölkə üzrə işsizlərin sayına əhəmiyyətli dərə-

cədə təsir göstərir. 

Qeyd edək ki, yığımda müşahidələrin sayı 

üçün 𝑛 > 10  şərti ödəndiyindən reqressiya 

tənliyinin əmsallarının əhəmiyyətliliyini sta-

tistik cədvəllərdən istifadə etmədən ekono-

metrikada “kobud qayda” adlandırılan yanaş-

ma üzrə də qiymətləndirmək olar [3, səh. 133; 

2, səh. 11]. 

Bu qaydaya görə t statistikasının mütləq 

qiyməti vahiddən kiçik olduqda əmsalı 

əhəmiyyətli hesab etmək olmaz və etibarlılıq 

ehtimalınının qiyməti 0,7-dən aşağıdır. 1 <
|𝑡| ≤ 2  olduqda tapılmış əmsalları nisbətən 

zəif əhəmiyyətli hesab etmək olar. Bu halda 

etibarlılıq ehtimali 70% -lə 95% arasında olur. 

2 < |𝑡| ≤ 3 olduqda belə hesab edilir ki, iqti-

sadi sistemin  X və Y dəyişənləri arasında 

əhəmiyyətli xətti asılılıq vardır və etibarlılıq 

ehtimalı 0,95%-lə 0,99% arasında dəyişir. 

Statistikanın modulu 3-dən böyük olduqda 

isə, dəyişənlər arasında əhəmiyyətli xətti asılı-

lıq mövcud olur. Asanlıqla görmək olur ki, bu 

qayda aldığımız nəticələr üçün də ödənir, yəni 

95% əhəmiyyətlilik səviyyəsində 𝑏0, 𝑏2𝑣ə 𝑏3 

əmsalları əhəmiyyətli, 𝑏1  əmsalı isə (|𝑡| =
1,2908 < 2)  əhəmiyyətsiz hesab edilir. 

Reqressiyanın statistikasına görə reqressi-

yanın standart səhvi, daha döğrusu izaholun-

mamış dispersiyanın (Y asılı dəyişənin qiymə-

tinin reqressiya xətti boyunca səpələnməsinin 

ölçüsü) kvadrat köku 𝑆 = 27,24025 −ə bəra-

bərdir. Bu qiymət reqressiya tənliyinin əmsal-

ları üçün etibarlılıq intervallarının müəyyən 

edilməsində mühüm rol oynayır. 

Reqressiya təhlilində nəzəri reqressiya tən-

liyinin əmsallarının interval qiymətlərinin 

müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. 𝛽𝑗 əmsalının interval qiymətlərini hesab-

lamaq üçün 𝑣 = 𝑛 + 𝑚 − 1  sərbəstlik dərə-

cələrinin sayına malik Styudent paylanmalı 

𝑡 =
𝑏1 − 𝛽1

𝑆𝑏1

 

t statistikası qurulur və bu statistikaya görə 

əmsalın etibarlılıq intervalı üçün aşağıdakı 

bərabərsizlik alınır: 

(𝑏0 − 𝑡𝛼

2
;𝑛−2𝑆(𝑏0); 𝑏0 + 𝑡𝛼

2
;𝑛−2𝑆(𝑏0)) 

(𝑏1 − 𝑡𝛼

2
;𝑛−2𝑆(𝑏1); 𝑏1 + 𝑡𝛼

2
;𝑛−2𝑆(𝑏1)) 

 

95% əhəmiyyətlilik səviyyəsini tədqiq et-

diyimiz əmək bazarı üçün baza səviyyəsi 

qəbul edərək, (5) reqressiya tənliyinin 

𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 𝑣ə 𝛽3 nəzəri əmsalları üçün etibarlı-

lıq intervallarını müəyyən edək: 

3031,902 − 2,200985 ∙ 1018,807 < 𝑏0

< 3031,902 + 2,200985
∙ 1018,807 

−0,17392 − 2,200985 ∙ 0,134817 < 𝑏1

< −0,17392 + 2,200985
∙ 0,134817 

−0,25353 − 2,200985 ∙ 0,057955 < 𝑏2

< −0,25353 + 2,200985
∙ 0,057955 

0,959706 − 2,200985 ∙ 0,413436 < 𝑏3

< 0,959706 + 2,200985
∙ 0,413436 

789,5231 < 𝑏0 < 5274,28 

−0,47065 < 𝑏1 < 0,122806 

−0,38109 < 𝑏2 < −0,12559 

0,049738 < 𝑏3 < 1,869673 

Beləliklə, (5) reqressiya tənliyinin 𝑏0 

əmsalının qiyməti (789,5231;5274,28), 𝑏1 

əmsalının qiyməti (-0,47065;0,122806), 𝑏2 

əmsalının qiyməti (-0,38109;-0,12559), 𝑏3 

əmasılının qiyməti isə (0,049738;1,869673) 

etibarlılıq intervalları daxilində olduqda (5) 

reqressiya tənliyinin 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2  𝑣ə  𝛽3  nəzəri 

əmsallarının qiymətlərini 95% əhəmiyyətli-

liklə məqbul hesab etmək olar.  
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İndi isə model eksperimentlərinin verdiyi 

reqressiyanın statistikasını təhlil edək. 

Göründüyü kimi, reqressiya təhlili nəti-

cəsində 𝑅 = √𝑅2 = √1 −
∑ 𝑒𝑖

2

∑(𝑦𝑖−�̅�)2  kimi he-

sablanan çoxkorrelyasiya əmsalının qiyməti 

𝑅 = 0,9645 − ə  bərabər olmuşdur. Deməli, 

ölkə üzrə işsizliyin sayı ilə (Y), əhalinin sayı  

(X1), əmək ehtiyatlarının sayı (X2) və itisa-

diyyat üzrə orta aylıq nominal əmək haqqı 

(X3) arasında kifayət qədər sıx xətti asılılıq 

mövcuddur. 𝑅2  determinasiya əmsalı isə 0 ≤
𝑅 ≤ 1 oblastında dəyişəcək, qurulmuş reqres-

siya tənliyinin Y asılı dəyişənin qiymətlərinin 

səpələnməsini nə dərəcədə izah etdiyini 

xarakterizə edir. Bu əmsalın qiyməti 1-ə nə 

qədər yaxın olarsa, reqressiya tənliyi Y-in 

davranışını bir o qədər  yaxşı izah edəcəkdir. 

Tədqiq etdiyimiz misalda 𝑅2 = 0,9303  qiy-

mət vahidə kifayət qədəryaxındır. Deməli, 

qurduğumuz reqressiya tənliyi ölkə üzrə işsiz-

lərin sayının dəyişməsini kifayət qədər adek-

vat əks etdirir. 𝑅𝑑ə𝑞
2 -dəqiqləşdirilmiş determi-

nasiya əmsalının qiyməti isə 𝑅𝑑ə𝑞
2 = 0,6112  

olmuşdur. 

Asanlıqla yoxlamaq olar ki, 𝑅𝑑ə𝑞
2 = (1 −

𝑅2)
𝑛−1

𝑛−𝑚−1
  olduğundan, bütün m > 1  halları 

üçün 𝑅𝑑ə𝑞
2 < 𝑅2  olacaqdır. Deməli, izahedici 

dəyişənlərin sayının artması ilə 𝑅2 determina-

siya əmsalının qiyməti artmağa, dəqiqləşdi-

rilmiş determinasiya əmsalının qiyməti isə 

azalmağa doğru meylli olur. Yalnız 𝑅 = 1 

olduqda 𝑅𝑑ə𝑞
2 = 𝑅2 olur. Baxdığımız misalda 

𝑅𝑑ə𝑞
2 = 0,61112 < 𝑅2 = 0,9303   olması de-

yilənləri bir daha təsdiqləyir. 𝑅𝑑ə𝑞
2 − in 

qiymətinə əsasən demək olar ki, (5) modeli 

real iqtisadi şəraitə kifayət qədər adekvat he-

sab oluna bilər[1, səh. 345-347]. 

Modelin həllinin dispersiya təhlilinı aparaq. 

Ölkədə işsizlərin sayının seçilmiş izahedici 

amillərdən asılılığının xətti çox reqressiya 

tənliyinin qurulması məsələsinin Exsel proq-

ramında həlli nəticəsində alınmış yekunların 

dispersiya təhlili bölməsinin informasiyası 

aşağıdakı kimi olmuşdur. 

Reqressiyanın kvadratları cəmi: 

𝑆𝑆1 = 108863,1 

Qalıqların kvadratları cəmi: 

𝑆𝑆2 = 8162,345 
 

Kvadratların ümumi cəmi: 

𝑆𝑆 = 𝑆𝑆1 + 𝑆𝑆2 = 108863,1 + 8162,345
= 117025,4 

𝑆𝑆1  üçün sərbəstlilik dərəcəsinin sayı  

(sərbəst dəyişənlərin sayı)𝑑𝑓1 = 3 − dür.𝑆𝑆2 

üçün   𝑑𝑓2 = n − k − 1 = 15 − 3 − 1 =
11 −dir,    𝑆𝑆  üçün isə𝑑𝑓 = n − 1 = 15 −
1 = 14 −dür. 

Orta kvadratların qiymətlərini hesablayaq: 

𝑀𝑆1 =
𝑆𝑆1

𝑑𝑓1
=

108863,1

3
≈ 36287,69 

𝑀𝑆2 =
𝑆𝑆2

𝑑𝑓2
=

8162,345

11
≈ 742,03 

F kriteriyanın müşahidə qiymətini tapaq: 

𝐹𝑚üş =
𝑀𝑆1

𝑀𝑆2
=

36287,69

742,03
≈ 48,90318 

Fişer paylanması cədvəlinə görə 𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 =
3,59 − dur. 𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 = 3,59 < 𝐹𝑚üş48,90318 

olduğundan,izah edilmiş dispersiyaqalıq dis-

persiyadan əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur və 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 0      hipoteziqəbul edilmir. 

Deməli, (5) reqressiya tənlıiyi əhəmiyyətli 

hesab edilir. 

F-in əhəmiyyətliliyi F kriteriyasının 

əhəmiyyətliliyinin ehtimalı olduğundan və 

baxdığımız təhlildəonun qiyməti faktiki ola-

raq sıfıra bərabər olduğundan  ( 1,19𝐸 −
0,6 == 1,19 ∗ 10−6 ≈ 0)   𝐻0: 𝛽1 − 𝛽2 = 0     
hipoteziqəbul edilmir. Deməli, (5) reqressiya 

tənliyinin əhəmiyyətliliyi bir daha təsdiqlənir. 

Reqressiya əmsallarının statistik əhəmiy-

yətliliyi və 𝑅2  determinasiya əmsalının qiy-

mətinin vahidə(𝑅2 = 0,9303)yaxın olması (5) 

reqressiya tənliyinin keyfiyyətinin yüksək ol-

masını təsdiq etmir. Belə ki, determinasiya 

əmsalının qiymətinin yüksək olması baxımın-

dan, korrelyasiya sahəsində nöqtələr elə sə-

pələnə bilər ki,  𝑌 𝑣ə 𝑋𝑖  göstəriciləri arasında 

asılılıq xətti deyil, məsələn, eksponensial 

xarakterli ola bilər. Onda, təbii ki, t - statistika 

və F-statistikasının kifayət qədər yaxşı qiymət-

lərində də reqressiya tənliyini qənaətbəxş və 

proqnozlaşdırma üçün yararlı mexanizm hesab 

etmək olmaz. Belə ki, bu halda müşahidə 

nöqtələrinin reqressiya xəttindən 𝑒𝑖  kənarlaş-
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maları haqqında ən kiçik kvadratlar metodunun 

Qaus-Markov teoremi ilə müəyyən edilən 

şərtləri pozulur, daha doğrusu, avtokorelyasi-

yanın ortaya çıxması qorxusu yaranır. 

Təcrübədə kənarlaşmaların korelyasiyasını 

təhlil etmək üçün korelyasiya əmsalının 

əvəzinə Darbin-Uotson statistikasından isti-

fadə edilir. 

𝐷𝑊 =
∑(𝑒𝑖 − 𝑒𝑖−1)2

∑ 𝑒𝑖
2  

Baxdığımız əmək bazarı seqmenti üzrə 

Darbin-Uotson statistikası üçün alırıq: 

𝐷𝑊 =
10617.56

8162,345
= 1,3 

DW əmsalının statistik əhəmiyyətliliyini 

yoxlamaq üçün Darbin-Uotsonun kritik 

nöqtələr cədvəlindən istifadə edərək 95% 

əhəmiyyətlilik göstəricisi və n=15 müşahidə 

üçün alırıq: 

𝑑1 = 0,814 (𝑎ş𝑎𝑔𝚤 𝑠ə𝑟ℎə𝑑𝑑𝑖) 

𝑑𝑢 = 1,750 (𝑦𝑢𝑥𝑎𝑟𝚤 𝑠ə𝑟ℎə𝑑𝑑𝑖) 
Qalıqların avtokorelyasiyasının olmaması 

haqqında hipotezi yoxlamaq üçün aşağıdakı 

ədədi parçadan istifadə edək[ 1, səh. 113]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göründüyü kimi 𝑑1 = 0,814 < 𝐷𝑊 =
1,3 < 𝑑𝑢 = 1,750 şərti ödənir. Deməli, qalıq-

ların avtokorelyasiyasının olmaması haqqında 

hipotez nə qəbul oluna, nə də rədd oluna bilməz. 

Beləliklə, ölkə üzrə işsizlərin sayının izahe-

dici amillər olaraq seçilmiş əhalinin sayı, əmək 

ehtiyatları və iqtisadiyyat üzrə orta aylıq nomi-

nal əmək haqqından asılılığının ekonometrik 

təhlili nəticəsində qurulmuş (5) xətti reqressiya 

tənliyi bütün statistik göstəricilərinə görə uğur-

lu mexanizm hesab edilə bilər. Belə ki, bu mo-

del yüksək t - statistikaya malikdir, 𝑅2  deter-

minasiya əmsalı və 𝑅𝑑ə𝑞𝑖𝑞
2 dəqiqləşdirilmiş de-

terminasiya əmsallarının qiymətləri yüksəkdir, 

qalıqların avtokorelyasiyası aşkar şəkildə mü-

şahidə olunmur. Deməli, bu model əmək baza-

rının tədqiqi və proqnozlaşdırılması üçün isti-

fadə olina bilər. 

 

NӘTİCӘ 

Təhlildən aşağıdakı nəticələr alınmışdır: 

1. Əmək bazarının göstəricilərinin qarşılıqlı 

təsirlərinin aşkar edilməsi və kəmiyyətcə 

qiymətləndirilməsinin ən səmərəli mexanizmi 

olaraq ekonometrik modelləşdirmə metodu çı-

xış edir. Ekonometrik modelləşdirmə asılılıq-

ları real iqtisadi şəraitə kifayət qədər adekvat 

və proqnozlaşdırma üçün yararlı reqressiya 

tənlikləri vasitəsi ilə ifadə etməyə imkan verir; 

2. Məqalədə əmək bazarının nəticə göstəri-

cisi kimi baxılan işsizlərin sayı amilinin bir 

neçə izahedici amildən asılılığının ekonomet-

rik təhlili aparılmış və kifayət qədər etibarlı 

hesab edilən cüt xətti reqressiya və çox xətti 

reqressiya tənlikləri qurulmuşdur; 

3. Styudent statistikası, Fişer statistikası və 

Darbin – Uotson statistikasına əsasən belə bir 

qənaətə gəlinmişdir ki, ölkə üzrə işsizlərin 

sayınınəhalinin sayıdan, əmək ehtiyatlarının 

sayından  və iqtisadiyyat üzrə orta aylıq no-

minal əmək haqqından asılılığının  

�̂� = 3031,902 − 0,1739𝑥1 − 0,2535𝑥2

+ 0,9597𝑥3      
xətti çoxreqressiya modeli yüksək t – sta-

tistikaya malikdir, 𝑅2 determinasiya əmsalı və 

𝑅𝑑ə𝑞𝑖𝑞
2  dəqiqləşdirilmiş determinasiya əmsal-

larının qiymətləri yüksəkdir, qalıqların avto-

korelyasiyası aşkar şəkildə müşahidə olunmur 

və bu model əmək bazarının tədqiqi və 

proqnozlaşdırılması üçün yararlıdır. 
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Некоторые вопросы эконометрического исследования рынка труда 

 

Резюме 

Цель исследования-Целью данной научной статьи является построение регрессионных моде-

лей зависимостей между показателями рынка труда и исследования их статистической значимости 

на базе эконометрического подхода. 

Методология исследования- Для достижения поставленной цели в статье использованы мето-

ды системного анализа, парного и множественного линейного регрессионного  анализа. 

Результаты исследования- На основе проведенного эконометрического анализа с использова-

нием информационной базы по нескольким показателям построены модели парной и множествен-

ной регрессионной зависимости уровня безработицы, рассматриваемой в качестве зависимой пе-

ременной от объясняющих факторов. Выявлены статистические зависимости этих уравнений и их 

пригодности для исследования и прогнозирования рынка труда. 

Ключевые слова: Рынок труда, эконометрическое моделирование, уравнение линейной парной 

регрессии, уравнение линейной множественной регрессии, статистическая ошибка, распределение 

Стьюдента, статистика Фишера, t-статистика, доверительные интервалы, автокорреляция. 

 

Huseynova L. N. 
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Some questions of econometric researching of the labor market in Azerbaijan 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of the  article is creation of regression model of dependences between indica-

tors of the labor market and research of their statistical certainty based on econometric approach. 

Methodology approach: For achievement of an effective objective in article are used methods of the 

system analysis, pair and multiple linear regression analysis. 

Finding results: There were constructed the model of multiple regression dependence of unemploy-

ment rate considered as a dependent variable from the explaining factors. Statistical dependences of these 

equations and their suitability for research and forecasting of labor market are revealed. 

Key words:  The labor market, econometric modeling, the equation of linear pair regression, the 

equation of linear multiple regression, statistical mistake, Styudent's distribution, Fischer's statistics, t - 

statistics, confidential intervals, autocorrelation. 
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