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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 2011-ci ilin rəsmi

statistik göstəriciləri əsasında qurulmuş sahələrarası balans modeli vasitəsilə kapital qoyuluşlarının 19
iqtisadi sahə timsalında iqtisadi sahələrin ümumi buraxılışlarına təsirləri simulyasiya edilərək
qiymətləndirilməsidir.

Tədqiqatın metodologiyası - Leontyevin “Xərclər-buraxılış” modeli əsas götürülmüş, kapital
qoyuluşları son məhsulundan ekzogen olaraq ayrılmış və multiplikator modeli vasitəsilə təsirlərin
simulyasiya modeli qurulmuşdur.

Tədqiqatın nəticəsi - müəlliflər tərəfindən aparılmış hesablamalar əsasında aşkar edilmişdir ki,
kapital qoyuluşlarının iqtisadi sahələr üzrə 20%-lik artımı nəticəsində ümumi buraxılış kənd təsərrüfatı,
meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri kimi iqtisadi sahələr üzrə kiçik
rəqəmlərlə artmış, emal sənayesi və tikinti kimi iqtisadi sahələr üzrə ciddi artmış və mədənçıxarma
sənayesi iqtisadi sahəsi üzrə isə təsirlər olmamışdır.

Açar sözlər: sahələrarası balans modeli, kapital qoyuluşları, simulyasiya modeli, təsir analizləri

GİRİŞ
İqtisadiyyatda sahəvi əlaqələrin öyrənil-

məsi və təsir analizlərinin aparılması iqtisadi
inkişafın təmin olunması və iqtisadi siyasə-
tin həyata keçirilməsi baxımından əhəmiyyət
kəsb edən istiqamətlərdəndir. Cari dövrdə
dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslərin
ölkə iqtisadiyyatına təsirləri makroiqtisadi
səviyyədə öyrənilməsi ilə yanaşı iqtisadi
sahələr üzrə təsirlərin müəyyən olunmasına
ehtiyac yaradır. Dünya neft qiymətlərinin
kəskin aşağı düşməsi təbii resursla zəngin
ölkə olduğu üçün Azərbaycan iqtisadiy-
yatına təsirsiz ötüşmür. Bu baxımdan qeyri-
neft sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə neft
gəlirlərindən asılılığın minimuma qədər
aşağı salınması, rəqabətqabiliyyətli məhsul-
ların müəyyən edilməsi, ixrac qabiliyyətinin

artırılması, idxalın daxili istehsal hesabına
potensiala uyğun olaraq əvəzedilməsi kimi
istiqamətlər prioritet təşkil etməkdədir. [2]
Dövlət iqtisadi siyasəti olaraq bir çox Dövlət
Proqramlarının, Konsepsiyaların qəbul edil-
məsi prioritet hesab olunan istiqamətlərin
inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. Qeyd edə
bilərik ki, məqsədyönlü dövlət iqtisadi
siyasətinə əsaslanaraq Azərbaycan iqtisadiy-
yatı dünya iqtisadi sistemində yaranmış
ciddi problemlərə qarşı dayanıqlılıq göstərə
bilir.

İqtisadi artımın əsasını ölkədə həyata ke-
çirilən investisiya fəaliyyəti təşkil etdiyini
nəzərə alaraq tədqiqatın məqsədi kapital qo-
yuluşlarının sahəvi təsirlərinin qiymətlən-
dirilməsi seçilmişdir. Kapital qoyuluşlarına
tədqiqatda makro səviyyədə baxılır.
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İqtisadi sahələr üzrə inkişafın təmin olun-
ması eyni zamanda məşğulluq və ixraca təsir
edəcəkdir. Lakin ən əsas məqsəd qeyri-neft
sektorunun inkişafına nail olmaqdır. İqtisa-
diyyatın əsas sahələri üzrə strateji yol xəritə-
sinin hazırlanması ilə əlaqədar Prezidentin
sərəncamı ilə işçi qrupunun yaradılması ölkə
iqtisadi siyasətinin əsas hədəflərinin idxal-
dan asılılığın azaldılması, rəqabətqabiliyyətli
məhsulların ixracının artırılması, neft gəlir-
lərindən asılılığın azaldılması ilə qeyri-neft
sektorunun davamlı inkişafının təmin
olmasıdır. [1]

Sahəvi təsirlərin qiymətləndirilməsi ba-
xımından ən uğurlu və dayanıqlı metodologiya
olaraq sahələrarası balans modeli seçilmişdir.
Sahələrarası balans metodunun tam olaraq
dünya standartları əsasında tərtib olunmuş
Milli Hesablar Sisteminə (MHS) əsaslanması
üstünlük kimi qəbul oluna bilər. Makrostatistik
model Milli Hesablar sistemi vasitəsilə qu-
rulur. MHS-nin yaranması və müvəffəqiyyətlə
tətbiq olunması iqtisad elminin tarixən
təkamülünün bir növ nəticəsidir. [3]

Təqdim olunan iş giriş, tədqiq olunan
məsələ ilə əlaqəli və faydalı işlərin xülasəsi
ilə birlikdə altı hissədən ibarətdir. İkinci his-
sədə metodoloji istiqamətlər şərh olunaraq
üçüncü hissədə modelin qurulması ilə əla-
qədar istifadə olunmuş məlumatlar müəyyən
edilmişdir. Beşinci hissədə Azərbaycan iqti-
sadiyyatı üzrə model qurularaq simulyasiya
nəticələri interpritasiya olunmuş və sonuncu
altınci hissədə tədqiqatdan çıxan nəticə və
təkliflər verilmişdir.

Ədəbiyyat xülasəsi
Sahələrarası əlaqələrin sahələrarası balans

modeli əsasında öyrənilməsi tədqiqatçıların
daim tədqiqat obyekti olmuşdur. Həm yerli,
həm də xarici iqtisadçı alimlərin əsərlərində
tədqiq olunmaqla müxtəlif ölkələr timsalında
işlənilmişdir. Məqalənin bu hissəsində işin
yerinə yetirilməsində faydalı olmuş və istifa-
də edilmiş işlərin qısa icmalı verilir.

İqtisad elmləri doktoru, professor Yadulla
Həsənlinin sahələrarası balans modelləri isti-
qamətində tədqiqat işləri bu sahədə ana di-
lində olan əsas vəsaitlər hesab oluna bilər. O

cümlədən dərsliklərində sahələrarası balans
modeli və onun modifikasiya modellərinə
geniş yer ayırmışdır. İqtisadi İslahatlar Elmi
Tədqiqat İnstitutunda çalışdığı dövrdə sahə-
lərarası balans modeli əsasında tarazlı qiy-
mət modeli və əmək balansı tərtib olunaraq
ölkə iqtisadiyyatının məhsuldarlıq səviyyə-
sini öyrənməsi, hər bir sahənin son məhsu-
lunun dəyişməsinin sahələrin ümumi bura-
xılışlarına təsirinin müəyyənləşdirilməsi, hər
hansı sahənin əlavə dəyər və qiymətlərinin
dəyişməsinin digər sahələrin əlavə dəyər və
qiymət səviyyələrinə təsirinin müəyyənləş-
dirməsi, iqtisadiyyatın iqtisadi fəaliyyət sa-
hələri üzrə diversifikasiya səviyyəsinin araş-
dırılması, iqtisadi fəaliyyət sahələrinin əsas
göstəricilərinin (son məhsul, ümumi bura-
xılış,  əlavə dəyər  və s.)  dəyişməsinin   sahə-
lərdə birbaşa və dolayı iş yerlərinin yara-
dılmasına təsirinin müəyyənləşdirməsi kimi
aktual məsələlər işlənilmişdir. [13]

Nagendra Shrestha və Yuichi Hasebe
2006-cı ildə Şərqi Asiya ölkələrinin iqti-
sadiyyatı üçün iqtisadi inteqrasiyanı xərc-bu-
raxılış modeli əsasında tədqiq etmişlər.
2000-ci ilin statistik məlumatlarına əsas-
lanmaqla beynəlxalq xərc-buraxılış modeli
qurulmuş və onun vasitəsilə müxtəlif iqtisadi
sahələr üzrə təsirlər və iqtisadi qarşılıqlı ası-
lılıqların dərəcələrini qiymətləndirmişlər. [9]

Camelia Surugiu Rumuniya iqtisadiy-
yatında mövcud olan müxtəlif sənayelər
arasındakı qarşılıqlı asılılıqları İnput-Output
modeli vasitəsilə araşdırmışdır. Məqaləsində
əsas olaraq turizm sektoruna fokuslanmış və
sonda otel və restoran sektoruna qədər bu
istiqamətdə təhlil və qiymətləndirmə
aparmışdır. [6]

Vollonqonq Universitetinin tədqiqatçısı
Abbas Valadkhani 1996-97-ci illərin məlu-
matları əsasında Avstraliya iqtisadiyyatının
input-output modeli əsasında yüksək məş-
ğulluq yaradan sənaye sahələrini qiymətlən-
dirərək müəyyən etmişdir. [5]

Guo və Mark 2000-ci ildə İtaliyada ke-
çirilən 13-cü input-output üsulları üzrə bey-
nəxalq konfransda 24 illik period ərzində
ABŞ iqtisadiyyatındakı struktur dəyişikliklə-
rini input-output təhlilləri vasitəsilə qiymət-
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ləndirmişlər. 1972-1996-cı illəri dövrünü təd-
qiqat dövrü seçərək sənaye sahələri arasındakı
əlaqəyə fokuslanmış və beynəlxalq ticarətin bu
əlaqədə təsirlərini araşdırmışlar. [8]

Nedelyn, Gemma və Felipe 2007-ci ildə
Filippin iqtisadiyyatı üçün input-output mo-
deli vasitəsilə təhlil və qiymətləndirmələr
aparmışlar. Əsas olaraq xarici mənbələrdən
istifadə baxımından digər ölkələrlə müqayi-
sələrini tədqiq etmiş, sənaye sahələrinə fo-
kuslanmış, eyni zamanda işsizliklə əlaqələri
öyrənilmişdir. [10]

Tania, Fabris, Antonio, Alberto, Kardoso
və Şikida Braziliya iqtisadiyyatı üçün 1995,
2000, 2005 və 2009-cu illər üzrə hazırlanmış
input-output cədvəlləri əsasında kənd təsər-
rüfatı və maldarlıq iqtisadi sahələrinin

davranışlarının təkamülünü qiymətləndir-
mişlər. Həmçinin müəyyən edilmişdir ki,
qeyd olunan sahələr əsas iş yeri yaradan
sahələrdir. [11]

Kapital qoyuluşlarının ölkə iqtisadiy-
yatına təsirlərinin nəzəri metodoloji əsas-
ları

Sahələrarası balans, iqtisadi sahələr üzrə
əlaqələrin başa düşülməsi, sahələr üzrə qar-
şılıqlı təsirlərin müəyyənləşməsi və ümumi
iqtisadi tarazlıq yəni, tələb və təklifin bəra-
bərliyi üçün əhəmiyyətlidir. Sahələrarası əla-
qələrin modelini ilk dəfə 1951-ci ildə pro-
fessor Wasilly W. Leontief təklif etmişdir.
[12, 7]

Şəkil №1
Sahələrarası balansın cədvəl təsviri [12, 7]

Sahələrarası balans cədvəli 3 bölmədən
ibarətdir: I bölmə sahələrin qarşılıqlı aralıq
istehlak əlaqələrini, yəni aralıq istehlakın
sahələrarası axınını; II bölmə son tələbatın
strukturunu, daha doğrusu əmtəə və xidmət-
lərin son istifadəsinin istiqamətlərini (ÜDM-
in xərclər üsulu ilə hesablanmasını); III

bölmə isə əlavə dəyərin strukturunu, başqa
sözlə ÜDM-in yaranma strukturunu (ÜDM-in
gəlirlərə görə hesablanmasını) əks etdirir. [7]

Cədvəlin sətirləri hər bir növ məhsulun
buraxılışının bölgüsünü, sütunları isə xərc-
lərin strukturunu göstərir.

x = (x + x +⋯+ x +⋯ x ) + y 	, i = 1,2, … n																	(1)
x = (x + x +⋯+ x +⋯ x ) + V 	, j = 1,2, … n																			(2)

Sahələrarası balans cədvəlində sətirlər
üzrə yekun cəm sütunlar üzrə yekun cəmə
bərabər olmalıdır. Yəni:

Məhsulun (sahənin) buraxılışı =
Məhsulun (sahənin) xərcləri
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Məhsulun (sahənin) son tələbinin ümumi
cəmi = Məhsulun (sahənin) əlavə dəyərlərin
ümumi cəmi

Lakin iqtisadiyyatın necə fəaliyyət gös-
tərməsi, xüsusilə məhsul və xidmətlərin
bölüşdürülməsini effektiv başa düşmək üçün

birbaşa xərclər və tam xərclər əmsallarının
təhlilə daxil edilməsi zəruridir. [3, 13, 12, 7]
Birbaşa xərc əmsalı j məhsulunu vahid
miqdarda istehsal etmək üçün zəruri olan i
resursunun həcmini göstərir, daha doğrusu

a =
x
x , i, j = 1,2, … , n																																																																(3)

(3) bərabərliyindən x = a x  olduğunu nəzərə alsaq:

x = a x + y 	,			i = 1,2, … , n																																																						(4)

(4) sahələrarası balansın iqtisadi-riyazi
modeli adlanır. Başqa sözlə Leontyevin
“xərclər-buraxılış” modeli də deyirlər.

Həmçinin qeyd olunan tənliyi vektor matris
şəklində də yaza bilərik.

x = (I − A) y																																																																																									(5)
və ya

x = By																																																																																																									(6)
Burada I ölçüsü n-ə bərabər olan vahid

matrisdir. A- birbaşa xərclər matrisi adlanır.
B- tam xərclər matrisi və ya Leontyevin tərs
matrisi adlanır. Birbaşa xərc əmsalı j məh-
sulunu vahid miqdarda istehsal etmək üçün
zəruri olan i resursunun həcmini göstərir,
tam xərclər əmsalları isə j–ci sahədə vahid
miqdarda son məhsulun əldə edilməsində
(son tələbatda) i–ci sahənin hansı miqdarda
məhsulunun iştirak etməsini, başqa sözlə j-ci
sahədə vahid miqdarda son tələbat
məhsulunun yaradılması üçün i-ci sahənin
məhsuluna olan tam xərci göstərir. [3, 13,
12, 7]

Kapital qoyuluşlarının sahəvi təsirlərini
qiymətləndirmək üçün son məhsulun

tərkibindən çıxarmaqla ekzogen etmək
lazımdır. Sahələrarası balans modelində:

son məhsul = ev təsərrüfatlarının son
istehlak xərcləri + dövlət idarəetmə
orqanlarının son istehlak xərcləri + ev
təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-
kommersiya təşkilatlarının son istehlak
xərcləri + əsas kapitalın ümumi yığımı +
maddi dövriyyə vəsaitlərinin ehtiyatlarının
dəyişməsi + ixrac

Əgər son məhsulun tərkibindən əsas
kapitalın ümumi yığımını çıxarmaqla digər
komponentləri multiplikator matrisinin
üzərinə keçirtsək, simulyasiya modelini qur-
muş olarıq.

 Bu məqsədlə (1) formulunu aşağıdakı
kimi genişləndirək:

= + +⋯+ +⋯ + + İ 	, = 1,2, … 					(7)
 Eyni ayrılmanı (7) düsturunda da nəzərə alsaq:

= + + İ 	,			 = 1,2, … , 																																																(8)

 İşarələmə aparaq :

																									 = 																																																																																			(9)

Burada,  vahid məhsul istehsalı üçün
əsas kapitalın ümumi yığımını nəzərə alma-

dan son məhsul istehlakını əks etdirir. (9)
bərabərliyini (8)-də nəzərə alsaq:
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= + + İ 	,			 = 1,2, … , 																																																					(10)

Axırıncı (10) tənliyində  əmsalları
diaqonal matris hesab olunur. (10)
bərabərliyini matris formada təsvir etsək:

+ ⋯
+ …

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
⋯ +

⋮ =

İ
İ
⋮
İ

																																	(11)

Matris forma üzərində riyazı çevrilmələr
aparmaqla və ümumi işarələmələrlə yazsaq
(11) aşağıdakı formada olacaqdır:

= ( − ) İ																																																														(12)

Aldığımız son (12) tənliyi əsas kapitalın
ümumi yığımının multiplikator modeli adla-
nır. Belə ki, Excell cədvəlləri əsasında
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statis-
tika Komitəsinin 2011-ci il rəsmi statistik
göstəriciləri və sahələrarası balans cədvəli
əsasında 19 iqtisadi sahə timsalında əsas ka-
pitalın ümumi yığımının dəyişməsinin ümu-
milikdə sahələr üzrə ümumi buraxılışın həc-
minə təsirlərini qiymətləndirmək mümükün-
dür. Alınmış modeldə 19 iqtisadi sahənin hər
biri üzrə və eyni zamanda bir neçə iqtisadi
sahə üzrə şoklar vermək mümkündür.

İstifadə olunan məlumatlar
Tədqiqatda Azərbaycan Respublikasının

Dövlət Statistika Komitəsinin 2011-ci il üzrə
Milli Hesablar Sisteminin rəsmi göstəriciləri
istifadə olunmuşdur. [4] Sahələrarası balans
cədvəli bazar qiymətləri ilə ifadə olunması
məqsədilə məhsula vergilər proporsional
olaraq cədvələ əlavə edilmişdir.

Kapital qoyuluşlarının sahəvi təsirləri-
nin sahələrarası balans modeli əsasında
qiymətləndirilməsi

Modelin vasitəsilə əsas kapitalın ümumi
yığımının dəyişməsinin sahələr üzrə və ümu-
milikdə məhsul buraxılışına təsirləri kənd
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq,

emal sənayesi, tikinti, ticarət (nəqliyyat və
vasitələrin təmiri), nəqliyyat və anbar təsər-
rüfatı iqtisadi sahələri üzrə simulyasiya edil-
mişdir. Məlum olmuşdur ki, qeyd olunan iq-
tisadi sahələr üzrə multiplikativ təsirlər
mövcuddur.

Qiymətləndirmə nəticələrinə və təhlillərə
keçməmişdən qeyd edilən 19 iqtisadi sahəni
sadalayaq: 1)Kənd təsərrüfatı, meşə təsər-
rüfatı və balıqçılıq; 2)Mədənçıxarma səna-
yesi; 3)Emal sənayesi; 4)Elektrik enerjisi,
qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və
təchizatı; 5)Su təchizatı, tullantıların təmiz-
lənməsi və emalı; 6)Tikinti; 7)Ticarət; nəq-
liyyat vasitələrinin təmiri; 8)Nəqliyyat və
anbar təsərrüfatı; 9)Turistlərin yerləş-
dirilməsi və ictimai iaşə; 10)İnformasiya və
rabitə; 11)Maliyyə və sığorta fəaliyyəti;
12)Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar;
13)Peşə, elmi və texniki fəaliyyət; 14)İn-
zibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi;
15)Dövlət idarəetməsi və müdafiə;  sosial
təminat; 16)Təhsil; 17)Əhaliyə səhiyyə və
sosial xidmətlərin göstərilməsi; 18)İstirahət,
əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət;
19)Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi.



60

«ELMİ ƏSƏRLƏR» - №3-2016
AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATI ÜÇÜN KAPİTAL
QOYULUŞLARININ SAHƏVİ TƏSİRLƏRİNİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Şəkil №1
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq iqtisadi sahəsi üzrə kapital qoyuluşunun

20% artımı

Mənbə: Müəlliflər tərəfindən tərtib olunmuşdur

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və ba-
lıqçılıq iqtisadi sahəsi üzrə kapital qoyulu-
şunun 20%-lik artımı ümumi buraxılışı kənd
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq iqti-
sadi sahəsi üzrə 0.15%, emal sənayesi
iqtisadi sahəsi üzrə 0.02%, tikinti iqtisadi
sahəsi üzrə 0.01%, nəqliyyat və anbar

təsərrüfatı iqtisadi sahəsi üzrə 0.05%,
turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə iqti-
sadi sahəsi üzrə 0.05%, cəmi ümumi bura-
xılışın isə 0.04% artımına səbəb olacaqdır.
Faizlər kiçik rəqəmlərlə ifadə olunsa da,
miqdar ifadəsində ciddi artımlar deməkdir.

Şəkil№ 2
Emal sənayesi iqtisadi sahəsi üzrə kapital qoyuluşunun 20% artımı

Mənbə: Müəlliflər tərəfindən tərtib olunmuşdur

Emal sənayesi iqtisadi sahəsi üzrə kapital
qoyuluşunun 20% artımı ümumi buraxılışı
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıq-

çılıq iqtisadi sahəsi üzrə 12.11%, emal səna-
yesi iqtisadi sahəsi üzrə 12.67%, tikinti
iqtisadi sahəsi üzrə 1.35%, nəqliyyat və
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anbar təsərrüfatı iqtisadi sahəsi üzrə 9.34%,
turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə iqti-

sadi sahəsi üzrə 8.59%, cəmi ümumi buraxı-
lışın isə 9.55% artımına səbəb olacaqdır.

Şəkil №3
Mədənçıxarma sənayesi iqtisadi sahəsi üzrə əsas kapitalın ümumi yığımının 50%-lik artımı

Mənbə: Müəlliflər tərəfindən tərtib olunmuşdur

Mədənçıxarma sənayesi iqtisadi sahəsi
üzrə kapital qoyuluşunun artımı ümumi bu-

raxılışı həm ümumilikdə həm də 19 iqtisadi
sahə timsalında dəyişmir.

Şəkil №4
Tikinti iqtisadi sahəsi üzrə kapital qoyuluşunun 20% artımı

Mənbə: Müəlliflər tərəfindən tərtib olunmuşdur

Tikinti iqtisadi sahəsi üzrə kapital qoyu-
luşunun 20% artımı ümumi buraxılışı kənd
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq iq-
tisadi sahəsi üzrə 7.43%, emal sənayesi iqti-
sadi sahəsi üzrə 7.02%, tikinti iqtisadi sahəsi
üzrə 18.57%, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

iqtisadi sahəsi üzrə 9.39%, turistlərin
yerləşdirilməsi və ictimai iaşə iqtisadi sahəsi
üzrə 10.77%, cəmi ümumi buraxılışın isə
9.99% artımına səbəb olacaqdır.
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Təklif və nəticələr
Elmi tədqiqat səviyyəsində aparılmış iş-

dən aşağıdakı nəticələr alınmışdır:
Ø Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və

balıqçılıq, emal sənayesi, tikinti iqtisadi sa-
hələri üzrə kapital qoyuluşlarının 20% artı-
rılması uyğun olaraq, cəmi ümumi buraxılışı
0.04%, 9.55%, 9.99%, 0.21% artırır.
Ø Mədənçıxarma sənayesi iqtisadi sa-

həsi üzrə kapital qoyuluşunun hətta 50% ar-
tımı belə ümumi buraxılışda təsir yaratmır.
Ø Emal sənayesi iqtisadi sahəsi üzrə

kapital qoyuluşunun 20% artımı kənd təsər-
rüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq və mədən-
çıxarma sənayesi iqtisadi sahələrinin ümumi
buraxılışlarını uyğun olaraq, 12.11% və
12.67% artırır. Bu isə ciddi artım deməkdir.

Tədqiqat nəticəsində belə bir təklif irəli
sürə bilərik ki, iqtisadiyyatın sahəvi inkişaf
etdirilməsi zamanı əsas olaraq, digər sahələri
də əlaqəli şəkildə inkişaf etdirən sahələrə
kapitalın qoyuluşlarının həyata keçirilməsi
daha çox məqsədəuyğun hesab olunmalıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Sərəncamı “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın
əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca
istiqamətləri”. Bakı- 16 Mart 2016.

2. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış”
inkişaf konsepsiyası.

3. “Azərbaycan Respublikasının Ümumi
Tarazlıq Modelinin hazırlanması üzrə görülmüş
işlər barədə” hesabat (2012). İqtisadi İslahatlar
Elmi Tədqiqat İnstitutu.

4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Statistika Komitəsi, (2013), “Azərbaycanın Milli
Hesabları” statistik məcmuə, elektron ünvan :
www.stat.gov.az

5. Abbas Valadkhani (2003) “Using Input-
Output analysis to identify Australia’s high

employment generating industries”. University
of Wollongong, Faculty of Commerce – Papers.

6. Camelia Surugiu “The economic impact
of tourism. An input-output analysis”. Romania,
National Institute for Research and Development
in Tourism.

7. Həmzəağa Orucov, Yadulla Həsənli,
Vilayət Vəliyev (2009) “Xətti cəbr və iqtisadi
modellər”. Dərs vəsaiti, Bakı-2009.

8. Jiemin Guo, Mark A. Planting (2000)
“Using Input-Output analysis to measure U.S.
economic structural change over a 24 year
period”. The 13th International Conference on
Input-Output Techniques, Macerata, Italy,
August 21-28, 2000.

9. Nagendra Shrestha, Yuichi Hasebe
(2006) “An Input-Output analysis of economic
integration in East Asia”. Center for Interna-
tional Trade Studies, Faculty of Economics
Yokohama National University.

10. Nedelyn Magtibay Ramos, Gemma
Esther Estrada, Jesus Felipe (2007) “An input-
output analysis of the Philippine BPO industry”.
10th National Convention on Statistics (NCS).

11. Tania Smaniotto Silveira, Diuslene
Rodrigues Fabris, Antonio Nogueirra Neto, Carlos
Alberto Gonçalves Junior, Barbara Françoise
Cardoso, Pery Francisco Assis Shikida (2015)
“Input-output analysis for agricultural and
livestock sector in the Brazilian economy”. Rivista
di Economia Agraria, Anno LXX, n. 1, 2015: 33-
54.

12. Yadulla Həsənli, “Azərbaycan iqtisa-
diyyatının sahələrarası əlaqələrinin modelləş-
dirilməsi”, 150 səhifə, əlavələrlə.

13. Yadulla Həsənli (2011) “Xərc-bulaxılış,
tarazlı qiymətlər modelləri və əmək ehti-
yatlarının sahələrarası balansının işlənilməsi və
simulyasiyaların aparılması”. Azərbaycan
Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İqtisadi
İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunda yerinə
yetirilmiş tədqiqat işi.

Suleymanov A.S., Alakbarov E.E., Rustamov E.Sh..
Estimation areal influences of capital investments for Azerbaijan's Economy

Abstract
Purpose of the research - In the article, having carried out a simulation, were estimated the

influences of capital investments on gross outputs of economic branches by the example of 19 economic
branches through a model of interbranch balance constructed on the basis of official statistical indicators
of 2011 year of the State Statistical Committee of Azerbaijan Republic.
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Methodology - As a research methodology was taken as a basis the Leontiev "Input-output" model,
capital investments were separated as exogenous from the final product and was constructed a
simulation model of the influences through the multiplicatory model.

Findings - So, on the basis of the calculations performed by the author was revealed that as a result
of 20% growth of capital investments by the economic branches gross output by the economic branches
as agriculture, forestry and fishery, trade and repair of transport means repair of vehicles increased by
small numbers, by the economic branches as manufacturing and construction grew significantly, but
there were no influences by the economic branch as mining.

Key words: model of interbranch balance, capital investments, simulation model, analyses of
influences

А.С.Сулейманов, Э.Э.Алекберов, Э.Ш, Рустамов.
Оценка отраслевых влияний капитальных вложений для экономики Азербайджана

Резюме
Цель исследования - В статье, осуществив симуляцию, были оценены влияния капитальных

вложений на валовые выпуски экономических отраслей на примере 19 экономических отраслей
посредством модели межотраслевого баланса, построенной на основе официальных статистиче-
ских показателей 2011 года Государственного Статистического Комитета Азербайджанской Рес-
публики.

Методология исследования - В качестве методологии исследования была взята за основу
модель «Затраты-выпуск» Леонтьева, капитальные вложения были отделены в качестве экзоген-
ных из конечного продукта и была построена симуляционная модель влияний посредством
мультипликаторной модели.

Результат исследования - На основе проведенных автором расчетов было выявлено,  что в
результате 20%-го роста капитальных вложений по экономическим отраслям валовой выпуск по
таким экономическим отраслям, как сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, тор-
говля и ремонт транспортных средств вырос малыми цифрами, по экономическим отраслям, как
обрабатывающая промышленность и строительство серьезно вырос, а по экономической отрасли
горнодобывающей промышленности влияний не было.

Ключевые слова: модель межотраслевого баланса, капитальные вложения, симуляционная
модель, анализы влияний
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