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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi. Məqalənin məqsədi ÜDM – in formalaşmasına əmək bazarı göstəricilərinin təsirinin

ekonometrik modelləşdirilməsi və qurulmuş  reqressiya modellərinin təhlil və proqnozlaşdırma üçün
yararlılığının qiymətləndirilməsidir.

Tədqiqatın metodologiyası. Məqalədə qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün sistemli yanaşmadan,
ekonometrik tədqiqat metodlarından və reqressiya modelinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi testlərindən
istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın nəticələri. Əmək bazarı sisteminin göstəricilərini xarakterizə edən statistik məlumatlar
massivlərinin ekonometrik təhlili nəticəsində endogen parametr olaraq seçilmiş ümumi daxili məhsulun
izahedici parametrlərdən asılılığının xətti – laqorifmik reqressiya tənlikləri qurulmuş və onların “əlavəli
model” variantları tədqiq edilmişdir. Darbin – Uotson statistikası və Ramsey testinin köməyi ilə bu tənliklərin
ÜDM – in tədqiqi və proqnozlaşdırılması üçün yararlılığı qiymətləndirilmişdir.

Açar sözlər: Əmək bazarı, ÜDM, ekonometrik modelləşdirmə, xətti - laqorifmik çoxreqressiya tənliyi,
elastiklik əmsalı, Styudent paylanması, Fişer statistikası, t – statistika, Darbin –Uotson statistikası, Ramsey
testi.

GİRİŞ
Ölkə üzrə iqtisadi artımın stimullaşdırılma-

sında, onun optimal parametrlərinin müəyyən
edilməsində ümumi daxili məhsulun tədqiqi
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ümumi daxili
məhsulun yaranması prosesində əmək bazarının
bir sıra göstəriciləri sistemyaradıcı amillər kimi
çıxış edirlər. Odur ki, ÜDM –in dinamikasına
təsir edən amillərin bu makroiqtisadi göstəriciyə
təsirini kəmiyyətcə qiymətləndirmək son nəticə-
də ÜDM–in kifayət qədər etibarlı proqnozlaş-
dırılmasını təmin edəcək idarəetmə maxaniz-
minin yaradılmasına gətirib çıxaracaqdır.

Bu baxımdan, ÜDM – in təsiredici amillər-
dən asılılığının qeyri – xətti çoxreqressiya
modellərinin qurulması, bu modellərin statistik
əhəmiyyətliliyinin qiymətləndirilməsi və xüsusi
testlərin köməyi ilə onların düzgün spesifikasiya
olunub – olunmadığının qiymətləndirilməsi
əmək bazarının ekonometrik tədqiqinin qarşı-
sında  mühüm vəzifələrdən biri kimi dəyər-
ləndirilməlidir.

Əmək bazarının göstəricilərinin ÜDM -ə
təsirinin ekonometrik modelləşdirilməsi
məsələsinin qoyuluşu

Qloballaşdırma və maliyyə böhranları ilə
xarakterizə olunan müasir dövrdə Azərbaycan
Respublikasının iqtisadi siyasətinin  əsas priori-
tetlərindən biri iqtisadi artımın stimullaşdırıl-
ması, onun optimal və stabil tempinin təmin
edilməsidir. İqtisadi artımın maddiləşdiyi ümu-
mi daxili məhsula təsir edən amillər içərisində
əmək bazarının göstəriciləri - əhalinin sayı, orta
aylıq nominal əmək haqqı, işsizliyin səviyyəsi,
yeni iş yerlərinin açılması və s. özlərinin artımı
stimullaşdıran və eləcə də ləngidən təsirləri ilə
diqqəti cəlb edirlər.

Bu məqalədə biz ölkə üzrə ÜDM-ə əmək
bazarı göstəricilərinin bu bazarla bilavasitə bağlı
olmayan bir sıra digər avtonom iqtisadi gös-
təricilərlə birgə təsirinin ekonometrik model-
ləşdirilməsi və təhlili məsələlərini araşdıracağıq.
Tədqiqatın informasiya bazası olaraq cədvəl 1-
in məlumatlarından istifadə olunmuşdur [1].

ÜDM-in formalaşmasının iqtisadi mexaniz-
min mürəkkəbliyi və struktur yaradıcı amillərin
ətraf mühütin təsirlərindən kifayət qədər sığor-
talanmaması belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir
ki, ÜDM-lə ona təsir edən amillər arasındakı
əlaqə qeyri-xətti xarakterlidir və bu asılılığı

= … + 																(1)
quvvət funksiyası tipli qeyri-xətti reqressiya

modeli şəklində spesifikasiya etmək olar.
Burada , , … , − ÜDM-ə təsir edən

amillər üzrə elastiklik əmsallarıdır və müvafiq
amilin 1% dəyişməsinin ÜDM - in həcminin %-

UOT: 331; 33:311; 338.24.01
JEL:J 30; E20
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lə dəyişməsinə göstərdiyi təsiri xarakterizə edir
[3, səh. 12].

Birinci yanaşmada izahedici parametrlər
olaraq əhalinin sayı ( ), orta ayliq nominal
əmək haqqı ( ) və ölkə iqtisadiyyatına

investisiya qoyuluşları ( ) seçilmişdir (cədvəl
1).

(1) modelinin bu yanaşmada
xəttiləşdirilməsini aparaq. Əgər modeli loqo-
rifmləsək, alarıq

= + 	
+ + 	(2)								

(2) ekonometrik modeldə ÜDM-i xarakterizə
edən  izah olunan parametr  Master
funksiyasından alınmaqla  - ə çevrilmişdir [
6, səh. 41].

Model Excel proqramında “ Məlumatların
təhlili”  paketinin köməyi ilə həll edilmişdir.
Reqressiyanın qurulmasının yekunlarına görə
(2) reqressiya modelinin əmsalları üçün
aşağıdakı qiymətlər alınmışdır:

= 15,5287; = −0,0009;
= 0,0082; = 0,0001

Beləliklə, ölkə üzrə ümumi daxili məhsulun
əhalinin sayından, iqtisadiyyat üzrə orta ayliq
nominal əmək haqqından və investisiya

qoyuluşlarından birgə asılılığı üçün aşağıdakı
xətti – laqorifmik çoxreqressiya tənliyi
alınmışdır:

= 15,5287− 0,0009 + 0,0082
+ 0,0001x 		(3)

( )(9,6899)(0,0012)(0,0042)(0,0005)	
( ) (1,6026)(−0,7226) (1,9473) (0,2507)	

( ) (0,1350)(0,4838) (0,0753)(0,8063)
və ya

= , , , ,

Bu reqressiya tənliyinə görə ölkə əhalisinin
sayının 1% artması ÜDM-i 0,0009% azaldır,
orta  aylıq  əmək  haqqının  1%  artması ÜDM-i
0,0082%, investisiyaların 1% artması isə
ÜDM-i 0,0001% artırır.

(3) reqressiya tənliyinin
, , 	 ə	 əmsallarının statistik

əhəmiyyətliliyini qiymətləndirmək üçün
: = 0 hipotezlərini yoxlayaq.
Aparılmış reqressiya təhlili nəticəsində

reqressiya tənliyinin əmsalları üçün = /
kimi hesablanan t – statistikaları üçün aşağıdakı
qiymətlər alınmışdır:

üş	 = 1,6026;	 üş	 = −0,7226;	 üş	 = 1,9473	; üş	 = 0,2507

= 0,05  (95% əhəmiyyətlilik səviyyəsi)
ehtimalı və = − − 1 = 16 − 3 − 1 =
12	sərbəstlik dərəcələrinin sayı üçün Styudent
paylanmasının kritik qiymətinin
		 ( , ; ) = 2,179 olduğu məlumdur. Bu
cədvəl qiymətini üş qiymətləri ilə müqayisə
edərək, : = 0 hipotezinin həqiqiliyinin
yoxlanması zamanı məlum olmuşdur ki,
reqressiya tənliyinin bütün əmsalları üçün
	 <  şərti ödənir və deməli bütün bu
əmsallar üçün : = 0 hipotezi qəbul edilir.

Beləliklə, ekonometrik təhlil 95% əhəmiy-
yətlilik səviyyəsində (3) reqressiya tənliyinin

, , 	 ə	 əmsallarının əhəmiyyətsiz (bö-
yük ehtimalla az əhəmiyyətli) olması haqqında
qərar qəbul etməyə imkan verir. Deməli, (3)
modeli duzgün spesifikasiya olunmamışdır və
ÜDM – ə seçilmiş amillər yığımının – ölkə
əhalisi sayının, iqtisadiyyat üzrə orta nominal

əmək haqqının və investisiyaların birgə təsirini
əhəmiyyətli hesab etmək olmaz. Bu, bizə əsas
verir ki, nəticə göstəricilərinə təsir edən
amillərin tərkibində dəyişiklik aparaq və real
şəraitə daha adekvat olan yeni model quraq.

Bu vəziyyət üçün determinasiya əmsalının
rolunu da dəqiqləşdirək. Baxdığımız halda
alınmış = 0,9268, ə = 0,9085 qiy-
mətləri kifayət qədər yüksək olsa da, bu
qiymətlər həqiqi vəziyyəti və reqressiya
tənliyinin ümumi statistik keyfiyyətini deyil,
“yalançı reqressiya” nın mövcudluğunu əks
etdirir.

2. “Əlavəli” çoxreqressiya tənliklərinin
qurulması yolu ilə ekonometrik modelin spe-
sifikasiyasının dəqiqləşdirilməsi

Qeyd edək ki, “əlavəli” ekonometrik model-
lərin qurulması bu modellərin spesifikasiyasının
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dəqiqləşdirilməsinin əsas alətlərindən biri hesab
edilir. Bu  halda bir ekonometrik modelin
parametrləri üzərinə əlavə məhdudiyyətlərin
qoyulması yolu ilə bu model quruluşca başqa
modelə transformasiya olunur və “əlavəli”
ekonometrik modellərin determinasiya əmsal-
larının bərabərliyi haqqında hipotezi yoxlanılır.
Bununla da reqressiya tənliyinə müəyyən
amillər yığımının əlavə edilməsi və ya çıxarıl-
masının nə dərəcədə əsaslı olması müəyyən
edilir [3, səh. 16 ].

Modelin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin
statistikası sərbəstlik dərəcələrnin sayı =
	 ə	 = − − 1olan Fişer paylanmasına

malik olduğundan, üş <  olduqda

dəyışənlərin atılması məqsədəuyğun, əks halda
qeyri - korrekt hesab olunur.

Fişer statistikasından istifadə etməklə (3)
reqressiya tənliyinə müəyyən izahedici para-
metrlərin əlavə edilməsi və ya tədqiqatdan
kənarlaşdırılmasının əsaslı olmasını qiymətlən-
dirək. Bu məqsədlə (3) modelinin bir qisim əm-
sallarının sıfıra bərabər olması haqqında
hipotezi yoxlayaq. Biz əlavəli modeli tədqiqata
ölkə üzrə əmək ehtiyatlarını əks etdirən
izahedici dəyişəni daxil etməklə qurmuşuq (bax
cədvəl 1). Bu cədvəlin məlumatları bazasında
ilkin n=16 müşahidəlik yığıma görə  apardı-
ğımız ekonometrik təhlil nəticəsində izahedici
dəyişənlərin yeni tərkibi üçün aşağıdakı
reqressiya tənliyi tapılmışdır:

= 12,1613− 	0,0016 + 0,0018 + 0,0032 + 0,0025 (4)
	( )(0.01)(0,01) (0,00) (0,11) 	(032)

Bu ekonometrik model üçün =
0,9889alınmışdır və = 0,9889 > =
0,9268 şərti ödənmişdir, yəni modelin keyfiy-
yəti pisləşməmiş və əlavə olaraq daxil etdiyimiz

 izahedici parametr (əmək ehtiyatları) 	asılı

dəyişənin qiymətinin səpələnməsinin müəyyən
qismini izah etmişdir.

Fişer statistikasından istifadə edərək
	 üş		hesablayaq:

=
−

1−
∙ =

0,9889− 0,9268
1 − 0,9889 ∙

11
1 = 61,54

Qeyd edək ki, əgər modelə  izahedici
dəyişənin daxil edilməsi nəticəsində onun
keyfiyyətinin pisləşməsinin sıfıra bərabər
olması haqqında  hipotezi doğrudursa, onda
yuxarıda qeyd etdiyimiz F statistikası =
1	 ə	 = − − 1 = 16 − 4 − 1 = 11
sərbəstlik dərəcəsinin sayına malik Fişer
paylanmalı hesab ediləcəkdir.

Fişerin kritik nöqtələr cədvəlinə görə
, ; ; = 4,8444 olduğu müəyyən edilir.
üş = 61,54 > = 4,8444 olduğu üçün

yuxarıdakı nəticə bir daha təsdiqlənir, yəni əlavə
etdiyimiz  yeni dəyişən  (əmək ehtiyatları)

 asılı dəyişənin əvvəllər izah edilməmiş
dispersiyasının əhəmiyyətli hissəsini izah edir.
Deməli, ÜDM – in seçilmiş amillər qrupundan
asılılığını əks etdirən (4) modeli reallığa kifayət
qədər adekvatdır və makroiqtisadi səviyyədə
göstəricilərin (konkret halda ÜDM – in) təhlili
və proqnozlaşdırılması üçün  yararlıdır.

(4) reqressiya tənliyinin ümumi iqtisadi
interpretasiyasını verək. Alınmış qiymətlərə
görə ölkə əhalisinin hər min nəfər artımı ÜDM

– in 1,6 mln manat azalmasına səbəb olur.
Reqressiya tənliyinə görə digər amillərin
artması ÜDM – in artmasına müsbət təsir edir.
Belə ki, ölkə üzrə əmək ehtiyatlarının min nəfər
artması ÜDM – i  1,8 mln manat artırır, orta
aylıq nominal əmək haqqının bir manat artması
ÜDM –i 3,2  manat artırır, investisiyaların 1
mln manat artması isə ÜDM – in 2,5 mln manat
artmasına gətirib çıxardır.

 (4) reqressiya tənliyinin əmsallarının
statistik əhəmiyyətliliyini qiymətləndirək. Yı-
ğımda müşahidələrin sayı kifayət qədər çox
olduqda bu qiymətləndirməni Styudent paylan-
ması nöqtələri əvəzinə sadə müqayisəyə
əsaslanan və ədəbiyyatlarda “kobud qayda”
adlandırılan mexanizmlə aparmaq olar. Həmin
mexanizmə görə t – statistikasının mütləq qiy-
məti vahiddən böyük olmadıqda tənliyin əmsalı
statistik əhəmiyyətsiz, vahiddən böyük ikidən
isə böyük olmadıqda zəif əhəmiyyətli, iki ilə üç
arasında olduqda statistik əhəmiyyətli, üçdən
böyük olduqda isə güclü şəkildə statistik
əhəmiyyətli hesab olunur [ 5, səh. 117].
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Əgər bu müqayisə zamanı P ehtimalının
qiyməti  əhəmiyyətlilik səviyyəsindən böyük
olarsa, onda əmsalın statistik əhəmiyyətliliyi
haqqında   hipotezi  qəbul  edilir, ≤
olduqda isə qəbul edilmir.
Øtədqiq etdiyimiz (4) reqressiya tənliyi üçün
 əmsalı istənilən əhəmiyyətlilik səviyyəsində

statistik əhəmiyyətli hesab edilir. Belə ki,
= 0,01  əhəmiyyətlilik səviyyəsi üçün (elecə

də daha  yüksək = 0,05, = 0,10
əhəmiyyətlilik səviyyələrində)			 = 0,01 =

= 0,01		alınır.
Øbu reqressiya tənliyinin  əmsalı istənilən

əhəmiyyətlilik səviyyəsində statistik əhəmiy-
yətli hesab edilir. Belə ki, = 0,01
əhəmiyyətlilik səviyyəsi (elecə də daha  yüksək

= 0,05, = 0,10 əhəmiyyətlilik səviyyələ-
rində) üçün = 0,01 = = 0,01alınır.
Øtənliyin  əmsalı istənilən əhəmiyyətlilik

səviyyəsində statistik əhəmiyyətli hesab edilir.
Belə ki, = 0,01 əhəmiyyətlilik səviyyəsi
üçün = 0,01 > = 0,00	alınır. (Bu halın
daha yüksək əhəmiyyətlilik səviyyələri üçün də
ödəndiyi yəqindir).
Øtənliyin  əmsalı istənilən əhəmiyyətlilik

səviyyəsində statistik əhəmiyyətsiz hesab olunir,
çünkü bu əmsal yalnız = 0,11 əhəmiyyətlilik

səviyyəsi üçün statistik əhəmiyyətli hesab edilə
bilər.
Øtənliyin  əmsalı da baxdığımız =

0,01, = 0,05, = 0,10 əhəmiyyətlilik səviy-
yəsinin hər birində statistik əhəmiyyətsiz hesab
olunur və yalnız = 0,32 əhəmiyyətlilik
səviyyəsi üçün statistik əhəmiyyətli hesab edilə
bilər.

Beləliklə,  hipotezi , 	 ə	
əmsalları üçün qəbul edilmədi, 	 ə	
əmsalları üçün isə qəbul edildi. Deməli,
amili (ölkə əhalisinin sayı) və   amili (əmək
ehtiyatları) nəticə göstəricisi olan   (ÜDM –in
həcmi) ilə xətti əlaqəlidir (laqorifmik yanaşma
baxımından), 	(orta ayliq əmək haqqı) və
(iqtisadiyyatda investisiya qoyuluşları) amilləri
ilə isə xətti əlaqəli deyildir.  və  izahedici
dəyişənlərin statusu haqqında bu nəticə (3)
modelinin nəticəsini bir daha subut edir və
və ya	  dəyişənlərindən birini (və ya hər iki-
sini) tədqiqatdan uzaqlaşdırmağın modelin
ümumi keyfiyyətinə təsir etməyəcəyini və onun
dəqiqliyini artıracağını göstərir.

(4) reqressiya tənliyi üçün ( = 1,2,4,5)
əmsallarının hər hansı bir sabit kəmiyyətə, mə-
sələn = 1 − ə bərabər olması haqqında

: = 1;
: ≠ 1	 > 1, < 1 .

hipotezinin ödənib -  ödənmədiyini yox-
layaq.

: = 1

üş =
b − 1

S =
−0,0016− 1

0,0005 = −2003,2

95%	əhəmiyyətlilik	üçü 		 ( , ; ) =
2,2010−dur

üş = 2003,2 > = 2,2010
üş >  olduğundan,  hipotezi

qəbul edilmir, yəni əhalinin sayını əks etdirən
 dəyişənin əmsalının 1-ə bərabər olması haq-

qında irəli sürülən müddəa doğru deyildir.
(4) reqressiya tənliyinin digər əmsalları üçün

də 95% əhəmiyyətlilik səviyyəsində  və
hipotezlərinin ödənib-ödənmədiyini analoji
qaydada yoxlaması göstərir ki,   əmsalı üçün

üş = 553,78 > = 2,2010 və
əmsalı üçün	 üş = 4987,5 > =

2,2010 şərtləri ödəndiyi üçün : = 1
hipotezi bu əmsallar üçün də qəbul edilmir.

 (4) modelinin qoyuluşundan 	dəyişəni
(investisiyalar)  kənarlaşdırmaqla, bu modeli
“əlavəli” modelə çevirək. Reqressiya təhlili
nəticəsində ÜDM – in əhalinin sayından ( 	),
əmək ehtiyatlarından ( 	)  və orta aylıq nomi-
nal əmək haqqından asılılığını ifadə edən aşa-
ğıdakı xətti çox reqressiya tənliyi alınmışdır:

= 11,1786− 0,0014 + 0,0018 + 0,0039x 		 (5)
= 0,9878

(4) reqressiya modelindən  dəyışəninin
çıxarılması yolu ilə onun “əlavəli” modelə

çevrilməsinin reqressiya təhlili isə asılılıq üçün
aşağıdakı əlaqə tənliyini vermişdir:

= 6,8342− 0,0010 + 0,0020 + 0,0004x (6)
= 0,9848
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Determinasiya əmsallarının bərabərliyi
haqqında : = 	sıfır hipotezi üçün

statistika üş = 4,06 qiymətini verir

üş = 4,06 > 3,49 = 	( , ; ; )
olduğundan təhlildən  dəyişənin (orta aylıq

nominal əmək haqqı) çıxarılması əsaslı deyil,
çünkü modelin determinasiya əmsalının
kəmiyyəti ilə xarakterizə olunan ümumi
keyfiyyəti aşağı düşmüşdür.

Tədqiqat prosesində biz Darbin - Uotson
statistikasının köməyi ilə avtokorrelyasiyanın

mövcudluğunu testləşdirmişik. Bu testləşdirmə
zamanı = 1,67 qiyməti alınmışdır.

= 0,05 əhəmiyyətlilik səviyyəsi, yığımın
= 16 həcmi və = 4 sayda izahedici

dəyışənlər üçün DW statistikasının kritik
nöqtələri = 0,734, = 1,935	olduğundan

= 0,734 < = 1,67 < = 1,935	

alınır və avtokorrelyasiyanin olmaması
haqqında hipotez nə qəbul oluna, nə də inkar
oluna bilmir.

Deməli, (6) modelinin bütün statistikalarını
qənaətbəxş hesab etmək olmaz və o təkmil-
ləşdirilməlidir.Yalnız bu yolla avtokor-
relyasiyani aradan qaldırmaq və tədqiqata yalnız
statistik əhəmiyyətli izahedici dəyişənləri daxil
etmək olar.

3. Ekonometrik modellərdə avtokor-
relyasiyanın mövcudluğunun qiymətləndiril-
məsi üçün Darbin – Uotson və Ramsey
testinin tətbiqi

Qeyd edək ki, korrelyasiya təhlilinin ilk
mərhələsində kifayət qədər adekvat modelin
qurulmasına bir sıra amillər mane ola bilər. Son
nəticədə avtokorrelyasiyanin ortaya çıxmasına
gətirib çıxardan bu amillərə misal olaraq
spesifikasiyanın səhvlərini (mühüm əhəmiyyət
kəsb edən izahedici dəyişənin tədqiqata cəlb
olunmaması və ya modelin riyazi strukturunun
düzgün seçilməməsi nəticəsində izaholunan
parametrin müşahidə qiymətlərinin reqressiya
xəttinə nəzərən kəskin səpələnməsi), proseslə
bağlı göstəricilərin dəyişməsindəki ətaləti,
hörümçək toru effektinin mövcudluğunu (iqtisa-
di göstəricilərin qiymətlərinin dəyışməsi ilə
iqtisadi şəraitin dəyışməsi arasında zaman
laqının (gecikmənin) mövcud olmasını),
məlumatların dövrlər üzrə hamarlanmasını

(zaman göstəricisinin intervalları üzrə ortalama
qiymətinin götürülməsi) və s. göstərmək olar.
Bu amillərin doğurduğu avtokorrelyasiyanın ən
böyük xətası ekonometrik modelin proqnoz
mexanizmi kimi keyfiyyətinin pisləşməsidir.
Odur ki, bu səhvlərin aşkar edilməsi və düzəl-
dilməsi modelin ümumi keyfiyyətinin yüksəl-
dilməsi və onun mövcud reallığa adekvatlığının
yüksəldilməsi baxımından vacibdir [ 4. səh.
192-197].

Nəzəri yanaşmaya görə izahedici dəyişənin
tədqiqatın məqsədi baxımından əhəmiyyətli-
liyini qiymətləndirmək üçün t – statistikasının
qiymətindən istifadə etmək olur. Belə ki, əgər
dəyişən əhəmiyyətsizdirsə, onda t – statistikası-
nın qiyməti aşağı olur və  bu kriteriyanı əsas
götürərək həmin dəyişəni tədqiqatdan uzaqlaş-
dırmaq olar. Əhəmiyyətsizlik statusu almış də-
yışənlərin sayı çox olduqda isə, modelin
spesifikasiyasını dəyişmək lazım gəlir.

Odur ki, tədqiqata başladığımız (5) modeli-
nin statistik əhəmiyyətsiz hesab edilmiş  (ölkə
əhalisinin sayı) və  (investisiyalar) izahedici
dəyışənləri çıxardaq və tədqiqata yeni izahedici
dəyişən  -  (iqtisadi fəal əhali) daxil edək.

Aparılmış ekonometrik təhlil nəticəsində
izahedici amillərin yeni yığımı ilkin 16
müşahidə üzrə aşağıdakı reqressiya tənliyi
alınmışdır.

= 1497,28 + 0,0001 − 0,0026 + 0,0055 	 (7)
(2,49) (0,0001) (0,004) (0,0011)

		 (6,02) (4,95) (−6,12) (5,01)
		 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

= 0,9949

Alınmış ekonometrik modelə görə ölkə üzrə
əmək ehtiyatlarının hər 1000 nəfər artması

ÜDM-i 0,0001 mln manat artırır, iqtisadi fəal
əhalinin hər mln nəfər artması isə ÜDM-i
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0,0026 min manat azaldır, orta aylıq nominal
əmək haqqının bir manat artimı ÜDM-in 0,0055
mln manat artması ilə nəticələnir.

Aparılmış ekonometrik təhlilə görə
reqressiya tənliyinin , , 		 ə	  əmsal-
larından hər biri istənilən etibarlılıq səviyyəsi
üçün statistik əhəmiyyəli hesab olunmuşdur.
Məsələn = 0,01	üçün (və deməli daha

yüksək olan = 0,05	и	 = 0,10	üçü )
= 0,01 > = 0,00 olduğu üçün əmsallar

əhəmiyyətlidir.
Bu modeldə avtokorrelyasiyanın mövcud-

luğu haqqında  hipotezinin həqiqiliyini
yoxlamaq üçün Darbin-Uotson statistikasını
tətbiq edək:

= 0,0704					 ( − )

= 0,1227					

olduğundan alarıq:

=
∑ ( − )

∑ =
0,1227
0,0704 = 1,74

= 0,05 əhəmiyyətlilik səviyyəsi, = 16
yığımın həcmi və = 3 izahedici dəyişənlərin

sayı üçün	  paylanması cədvəlindən kritik
nöqtələri tapaq:

= 0,857; = 1,728
1,728 < < 2,272	olduğundan və
< < 4 −  şərti ödəndiyindən,

avtokorrelyasiyanın olmaması haqqında hipotez
inkar edilmir, yəni qalıqların avtokorrelyasi-
yanın olmaması haqqında qərar qəbul edə
bilərik. Bu isə öz növbəsində modelin keyfiy-
yətinin yüksək olmasından xəbər verir. Lakin
modelin əmək bazarının reallıqlarına adekvatlı-
ğını daha əsaslı şəkildə dəqiqləşdirmək üçün
əlavə tədqiqatlar aparılmalıdır ki, spesifikasi-
yanın səhvlərini aşkar etmək mümkün olsun. Bu
məqsədlə istifadəsi mümkün testlərdən biri
RESET Ramsey testidir. Bu testin köməyi ilə
xətti reqressiya modelinin qurulmasında edilmiş
və spesifikasiya ilə bağlı bir sıra nöqsanları
aşkar etmək mümkündür. Əgər reqressiyaya fik-
tiv izahedici dəyişənlər daxil edilmişdirsə, daha

doğrusu diqqətdən qaçırılmış dəyişənlər varsa,
əgər reqressiya asılılığını əks etdirmək üçün
seçilmiş funksional forma reallığa adekvat
deyilsə, əgər  dəyişənləri ilə modelin təsadüfi
parametri arasında korrelyasiya nəzərə çarparsa
onda bunları aşkar etməyin ən kəsərli vasitəsi
məhz Ramsey testi hesab olunur [ 4. səh. 198].

Ramsey testinin diqqəti cəlb edən üstünlük-
lərindən biri tənliyə əlavə dəyişənin daxil edil-
məsinin məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirmək
və bu modelin axtarışını alqoritmləşdirməkdir.

Sonuncu reqressiya modelinə  əlavə et-
məklə statistik təhlil aparsaq aşağıdakı
reqressiya tənliyi alınacaqdır

= 35,9102 + 0,0025 − 0,0025
+ 0,0173
− 0,0986 (8)

= 0,9956
Əvvəlki reqressiya tənliyi üçün =

0,9949  olmuşdur, ( , ; ; ) = 4,84
olduğu tapılır. üş qiymətini hesablayaq:

üş =
0,9956− 0,9949
1 − 0,9956 ∙

16 − 4 − 1
1

= 1,75	

üş = 1,75 < 4,84 =

olduğundan spesifikasiya həqiqətə uyğundur
və sonuncu reqressiya modelinin keyfiyyəti
yüksəkdir.

İndi isə (8) modelinə 	dəyişəni daxil edək
və onu (7) modeli ilə müqayisə edək. Bu halda
reqressiya modeli

= −208,48− 0,0174 + 0,0461 − 0,0959 +
+2,0520 − 0,0742 		(9)

şəklində alınacaqdır və = 0,9962
olacaqdır.

(7) modeli üçün = 0,9949 olduğu
məlumdur. Əgər Fişer statistikasının

( , ; ; ) = 4,10 olduğunu nəzərə alsaq,
onda üş qiyməti üçün alırıq:
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üş =
0,9962− 0,9949
1 − 0,9962 ∙

16 − 5 − 1
2 = 0,17

üş = 0,17 < 4,10 =  olduğundan,
spesifikasiyanın düzgünlüyü və (7) reqressiya
modelinin keyfiyyətli olması haqqında qərar
vermək olar.

Beləliklə, Ramsey testi bir daha (7) reqres-
siya modelinin əmək bazarının reallıqlarına
kifayət qədər adekvat yaxşı model olmasını və
bu bazarın göstəricilərinin proqnozlaşdırılması
üçün səmərəli mexanizm rolunu oynaya
biləcəyini sübut edir.

NƏTİCƏ
Təhlildən aşağıdakı nəticələr alınmışdır:
1. ÜDM – in formalaşması çoxsaylı amillərin

təsiri altında baş verir və bu təsirlərin kəmiy-
yətcə qiymətləndirilməsi və onun etibarlı proq-
nozlaşdırılması mexanizminin yaradılmasının
ən səmərəli vasitəsi ekonometrik modelləşdirmə
metodudur;

2. Məqalədə izah olunan parametr kimi
seçilmiş ümumi daxili məhsulun həcminə əmək
bazarının bir sıra amillərinin təsirinin eko-
nometrik təhlili aparılmış və müxtəlif yığımlı
amillər qrupları üzrə xətti – laqorifmik çox-
reqressiya tənlikləri qurulmuşdur. Bu tənliklərin
statistik əhəmiyyətliliyi yoxlanmış və daha
adekvat tənliyin seçilməsi baxımından model-
lərin spesifikasiyasında dəyışıkliklər edilmişdir;

3. Əlavəli modellərin qurulması üçün nəzər-
də tutulmuş alqoritmlərdən istifadə edilərək
müəyyən edilmişdir ki, ölkə üzrə ÜDM – in

formalaşmasına əmək bazarının əmək
ehtiyatları, iqtisadi fəal əhali və iqtisadiyyat üzrə
orta aylıq əmək haqqı kimi göstəricilər daha sıx
təsir göstərir və bu təsirlər

= 1497,28 + 0,0001 − 0,0026
+ 0,0055 	

xətti – laqorifmik çoxreqressiya tənliyi şək-
lində aproksimasiya olunur. Məqalədə Darbin –
Uotson statistikasının və Ramsey testinin kö-
məyi ilə bu reqressiya modelinin əmək ba-
zarının reallıqları adekvatlığı baxımından ki-
fayər qədər yaxşı  model olduğu və proqnozlaş-
dırma üçün yararlı olması müəyyən edilmişdir.
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Эконометрический анализ влияния показателей
 рынка труда на ВВП

Резюме
Цель исследования. Цель данной научной статьи является эконометрическое моделирование

влияния показателей рынка труда на формирование  ВВП и оценка пригодности построенных регрес-
сионных моделей для анализа и прогнозирования.

Методология исследования. Для достижения поставленной цели в статье использованы методы
системного анализа и множественного линейного регрессионного анализа, а также тесты оценки каче-
ства регрессионных моделей.

Результаты исследования. На основе эконометрического анализа массивов статистических дан-
ных, характеризующие  показателей рынка труда построены  линейно – логарифмические регрессион-
ные уравнения зависимости ВВП от объясняющих факторов и исследованы их вложенные варианты.
На базе статистики Дарбина - Уотсона и теста Рамсея оценены пригодности полученных регрессион-
ных моделей для анализа и прогнозирования ВВП.
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Econometric analysis of influence of indicators
 the labor market to GDP

Abstract
Purpose The purpose of this scientific article is econometric modeling of influence of indicators of the la-

bor market to  form GDP and assessment of suitability of the constructed regression models for the analysis
and forecasting.

Methodology approach. For achievement of an effective objective in article are used methods of the sys-
tem analysis and multiple linear regression analysis, and also tests of a quality evaluation of regression models.

Finding results. On the basis of the econometric analysis of arrays of statistical data, characterizing indica-
tors of the labor market are constructed linearly – the logarithmic regression equations of dependence of GDP
on the explaining factors and are researched their enclosed options. Here are estimated on a based on Darbin's
statistics - Watson and Ramsey's test suitability of regression models for the analysis and forecasting of GDP.

Keywords: The labor market, GDP, econometric modeling, linearly–logarithmic the equations of
multiple regression, elasticity coefficient, Styudent's distribution, F - Fischer's statistics, t - statistics,  statistics
of Darbin – Watson,  Ramsey's test.
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