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Xülasə
Ev təsərrüfatlarında əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlərin araşdırılması şəhər və kənd
yerlərində əhalinin rifah halının təhlili və sosial bərabərsizliyin qiymətləndirilməsi baxımından böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə ölkə üzrə, o cümlədən kənd və şəhər yerləri üzrə ev təsərrüfatlarında
adambaşına düşən gəlirlər üçün orta göstəriclər, variasiya göstəriciləri, sosial bərabərsizliyin ölçüsü
kimi Desil əmsalı, Palma nisbəti və Cini əmsalı hesablanmış və alınan nəticələr şəhər və kənd yerləri
üzrə müqayisəli təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: hər nəfərə düşən orta gəlir, median gəlir, desil əmsalı, palma nisbəti, cini əmsalı.
Giriş
Müasir şəraitdə ölkələr üzrə əhalinin gəlir və xərclərinin statistik tədqiqi mühüm önəm daşıyır.
Belə ki, əhalinin həyat səviyyəsinin təhlil edilməsi, sosial-iqtisadi siyasətin işlənib hazırlanması və
ən əsası ayrı-ayrı əhali qruplarının sosial müdafiəsinin təşkili üçün gəlirlər haqqında obyektiv
məlumatların toplanması və statistik təhlili zəruridir. Gəlir sosial inkişafı əks etdirən mühüm iqtisadi
göstəricidir. Gəlir bölgüsü ədalətli olarsa, ölkədə sosial rifah artar, yoxsulluq səviyyəsi azalar və
gələcəklə bağlı nikbin gözləntilər olar.
Ev təssərrüfatlarının və əhalinin həyat səviyyəsinin öyrənilməsində istifadə edilən mühüm
iqtisadi göstəricilərindən biri əhalinin gəlirləridir. Ev təsərrüfatlarının gəlirlərinə əmək gəlirləri
(əməkhaqqı), pensiyalar, müavinətlər, təqaüdlər və digər sosial transfertlər, kənd təsərrüfatı
məhsullarının satışından əldə olunan gəlirlər, mülkiyyətdən əldə olunan gəlirlər, dividendlər,
sahibkarlıq fəaliyyəti, özməşğulluqdan gəlirlər və ailə üzvlərinin digər gəlirləri daxildir [14]. Bu
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gəlirlər istehlaka, yığıma, müxtəlif ödənişlərə və vergilərə sərf olunur. Gəlirlər əhalinin istehlak
mallarına və xidmətlərə şəxsi tələbatının ödənilməsinin mənbəyidir və həyat səviyyəsinin digər
göstəriciləri onunla bağlıdır.
Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının əhalinin hər nəfərə düşən orta aylıq
gəlirlərinin şəhər və kənd yerləri üzrə statistik göstəricilər əsasında təhlilinin aparılmasıdır.
Tədqiqatın nəticəsi olaraq kənd və şəhər yerlərində əhalinin hər nəfərinə düşən orta aylıq gəlirlərinə
görə bölgüsündən istifadə edərək hər nəfərə düşən orta aylıq gəlir, median gəlir, variasiya, Desil,
Palma və Cini əmsalları hesablanaraq interpretasiya edilmişdir.
Araşdırılan dövr üçün Azərbaycanda əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlərin təhlili ilə bağlı
alınmış nəticələr şəhər və kənd yerləri üzrə əhalinin həyat səviyyəsinin təhlil edilməsində, sosial
bərabərsizliyin, yoxsulluğun və orta təbəqənin qiymətləndirilməsində istifadə oluna bilər.
Məlumat və metodologiya
Məqalədə istifadə edilən ev təsərrüfatları üzrə adambaşına gəlir göstəriciləri Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi internet səhfəsinin “Ev təsərrüfatlarının
büdcəsi” bölməsindən götürülmüşdür (14). Gəlirlər üçün orta göstərici kimi adambaşına düşən orta
gəlir, mod və median gəlirin tapılması başa düşülür. Ev təsərrüfatlarının hər nəfərə düşən gəlirləri
qruplaşdırılmış interval sıraları şəklində verildiyindən orta kəmiyyətlərin hesablanması interval
sıraları üçün olan orta kəmiyyət düsturları əsasında aparılır. Qruplaşdırılmış məlumatda adambaşına
düşən orta gəlir düsturu aşağıdakı kimidir.
∑ 𝑚𝑖∙𝑓

𝑥̅ =

𝑖

∑ 𝑓𝑖

(1)

burada,
𝑚𝑖 - interval ortasını, 𝑓𝑖 − 𝑖𝑠ə hər bir əhali qrupuna uyğun tezliyi göstərir.
Adambaşına gəlirlərin hesablanmasında orta gəlirdən başqa orta göstərici kimi median gəlirdən
də istifadə edilir. Median gəlir aşağıdakı düsturdan istifadə edilərək hesablanır.
𝑀𝑒𝑑 = 𝑋𝑀𝑒𝑑0 + 𝑖𝑀𝑒𝑑 ∗

1 𝑚
∑
𝑛 −𝑆𝑀𝑒𝑑−1
2 𝑖=1 𝑖

𝑛𝑀𝑒𝑑

(2)

burada,
𝑋𝑀𝑒𝑑0 - median intervalının aşağı sərhədi;
𝑋𝑀𝑒𝑑1 - median intervalının yuxarı sərhədi;
𝑖𝑀𝑒𝑑 - median intervalının kəmiyyəti;
∑𝑚
𝑖=1 𝑛𝑖 – sıranın intervalının cəmi tezliyi;
𝑆𝑀𝑒𝑑−1 – median intervalından əvvəlki intervaldakı tezliklərin cəmi;
𝑆𝑀𝑒𝑑+1 - median intervalından sonrakı intervaldakı tezliklərin cəmi;
𝑛𝑀𝑒𝑑 – median intervalının tezliyidir.
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Median gəlir elə bir gəlirdir ki, əhalinin 50%-i bu gəlirdən aşağı gəlirlərə, 50%-i isə bu
gəlirlərdən yuxarı gəlirlərə malikdir.
Bərabər interval kəmiyyətlərinə malik olan sıralar da Mod düsturla hesablanır. Ən böyük tezliyə
malik interval Moda intervalı olur. Göstərilən variasiya sırasının Modunu hesablamaq üçün bu
düsturdan istifadə olunur:
(𝑛𝑀𝑜𝑑0 −𝑛𝑀𝑜𝑑0−1 )

𝑀𝑜𝑑 = 𝑋𝑀𝑜𝑑0 + 𝑖𝑀𝑜𝑑 ∗ (𝑛

𝑀𝑜𝑑0 −𝑛𝑀𝑜𝑑0−1 )+(𝑛𝑀𝑜𝑑0 −𝑛𝑀𝑜𝑑+1 )

;

və ya
(𝑛𝑀𝑜𝑑0 −𝑛𝑀𝑜𝑑0+1 )

𝑀𝑜𝑑 = 𝑋𝑀𝑜𝑑1 − 𝑖𝑀𝑜𝑑 ∗ (𝑛

𝑀𝑜𝑑0 −𝑛𝑀𝑜𝑑0−1 )+(𝑛𝑀𝑜𝑑0 −𝑛𝑀𝑜𝑑0+1 )

(3)

burada,
𝑋𝑀𝑜𝑑0 - mod intervalının minimal sərhədi;
𝑋𝑀𝑜𝑑1 - mod intervalının maksimal sərhədi;
𝑖𝑀𝑜𝑑 - mod intervalının kəmiyyəti;
𝑛𝑀𝑜𝑑0 - mod intervalının tezliyi;
𝑛𝑀𝑜𝑑0 −1 - mod intervalından əvvəlki intervalın tezliyi;
𝑛𝑀𝑜𝑑0 +1 - mod intervalından sonrakı (növbəti) intervalın tezliyidir.
Mod gəlir göstərir ki, baxılan əhali qrupunda bu gəlirə sahib olan əhali sayı digər bütün qruplar
üzrə əhali sayından daha çoxdur.
Desil (𝐷) düzülmüş (ranqlaşdırılmış) sıranı 10 bərabər hissəyə bölür. Desilin hesablanması
medianın hesablanma sxeminə uyğundur.
1

𝐷1 = 𝑋𝐷1 + 𝑖𝐷 ∗ 10
9

𝐷9 = 𝑋𝐷9 + 𝑖𝐷 ∗ 10

∑𝑚
𝑖=1 𝑛𝑖 −𝑆𝐷1 −1
𝑛𝐷1
∑𝑚
𝑖=1 𝑛𝑖 −𝑆𝐷9 −1
𝑛 𝐷9

; (4)

(5)

burada,
𝑋𝐷1 - aşağı desildə yerləşən intervalın aşağı sərhədi;
𝑋𝐷9 - 9-cu desildə yerləşən intervalın aşağı sərhədi;
𝑖𝐷 - desil intervalın kəmiyyəti;
𝑆𝐷1−1 - aşağı desildə yerləşən intervaldan əvvəlki intervalların toplanmış tezliyi;
𝑆𝐷9−1 - 9-cu desildə yerləşən intervaldan əvvəlki intervalların toplanmış tezliyi;
𝑛𝐷1 - aşağı desildə yerləşən intervalın tezliyi;
𝑛𝐷9 - 9-cu desildə yerləşən intervalın tezliyidir.
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Əhalinin desil gəliri sosial statistikada əhalinin gəlirlərinin diferensasiyasının Desil əmsalı (𝐾𝐷 )
adını almışdır və
𝐷

𝐾𝐷 = 𝐷9(6)
1

kimi hesablanmışdır.
Desil əmsalı ən yuxarı gəlirli 10% əhalinin pul gəlirlərinin ən aşağı gəlirli 10% əhalinin pul
gəlirlərinə nisbətini göstərir. Bu əmsal nə qədər böyük qiymət alarsa, cəmiyyətdə bir o qədər kəskin
təbəqələşmə olur [1, s. 170].
Variasiya əmsalı orta kvadratik kənarlaşmanın orta kəmiyyətə nisbətidir, yəni variasiya əlamətinin
orta kəmiyyət ətrafında hansı səviyyədə olması ölçüsünü göstərir [3, səh.92].
𝜎
𝑥̅

𝑉 = *100%

Gəlirlərin diferensiallaşma dərəcəsini (səviyyəsini) ölçmək üçün qrafik göstərici kimi Lorens
əyrisindən istifadə edilir.
Gəlirlərin diferensasiya dərəcəsini qiymətləndirmək üçün Cini əmsalından istifadə edilir. Cini
əmsalı iqtisadiyyat daxilində fərdlər və ya ailələr arasında gəlir bölgüsünün (və ya bəzi hallarda
istehlak xərclərinin) mükəmməl bərabər bölgüdən kənarlaşma dərəcəsini ölçür.
Cini əmsalını hesablamaq üçün ədəbiyyatlarda müxtəlif düsturlardan istifadə edilir. Bu
düsturlardan biri də 𝑝𝑖 ∙ 𝑞𝑖+1 və 𝑝𝑖+1 ∙ 𝑞𝑖 ifadələrindən istifadə etməklə cini əmsalının
hesablanmasıdır [11]. Bu düstur aşağıdakı kimidir:
G=∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝑞𝑖+1 − ∑ 𝑝𝑖+1 ∙ 𝑞𝑖 (7)
burada,
𝑝𝑖 - qruplar üzrə əhalinin kumulyativ faiz tezliyi,
𝑞𝑖 -isə gəlir miqdarı üçün kumulyativ faiz tezliyidir.
Cini əmsalı sıfırla vahid arasında dəyişir. Cini əmsalı sıfra yaxın olduqda sosial bərabərsizliyin
(diferensiallaşmanın) səviyyəsinin aşağı olmasını, vahidə yaxın olduqda isə sosial bərabərsizliyin
səviyyəsinin yuxarı olmasını göstərir [2, səh 258].
Ev təsərrüfatlarında şəhər və kənd yerləri üzrə adambaşına gəlirlər üçün orta göstəricilər
Cədvəl 1-də 2019-cu ildə şəhər və kənd yerləri üzrə ev təsərrüfatlarının əhalinin hər nəfərinə
düşən gəlirə görə bölgüsünə diqqət etdikdə görürük ki, kənd yerlərində təxminən 240 manata qədər
gəliri olan əhalinin xüsüsi çəkisi şəhər yerlərində 240 manata qədər gəliri olan əhalinin xüsüsi
çəkisindən çoxdur. 240 manatdan çox gəliri olanlar içərisində isə şəhər əhalisinin payı kənd əhalisinin
ümumi cəmdəki payından çoxdur.
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Cədvəl 1. 2019-cu ildə yaşayış yerləri üzrə ev təsərrüfatlarının əhalinin hər nəfərinə
düşən gəlirə görə bölgüsü, faizlə
Ölkə üzrə cəmi
Bütün şəxslər
120 manata qədər
120,1 - 130,0
130,1 - 140,0
140,1 - 150,0
150,1 - 160,0
160,1 - 170,0
170,1 - 180,0
180,1 - 190,0
190,1 - 200,0
200,1 - 210,0
210,1 - 220,0
220,1 - 230,0
230,1 - 240,0
240,1 - 250,0
250,1 - 270,0
270,1 - 300,0
300,1 - 350,0
350,1 - 400,0
400,1 - 450,0
450,1 - 500,0
500,1 - 550,0
550 və çox

100.0
0.5
0.6
1.1
1.3
1.6
2.3
2.8
3.3
3.6
3.9
4.4
4.7
4.7
9.1
12.1
15.2
9.7
6.5
4.1
2.6
5.8

o cümlədən
şəhər yerləri
100.0
0.5
0.7
1.2
1.4
1.6
2.2
2.6
3.1
3.1
3.2
3.7
4.1
4.2
8.3
11.6
15.3
10.3
7.4
4.7
3.3
7.5

kənd yerləri
100.0
0.5
0.6
0.9
1.2
1.7
2.5
3.0
3.6
4.2
4.7
5.3
5.5
5.3
10.0
12.7
14.9
9.1
5.5
3.4
1.7
3.6

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları

Rəsmi statistika məlumatları əsasında 2007, 2018 və 2019-cu ilər üzrə gəlirlərin orta göstərici
kimi ev təsərrüfatlarının şəhər və kənd yerləri üzrə hər nəfərə düşən orta gəlir, mod gəlir və median
gəlir hesablanmışdır. Bu göstəricilər Cədvəl 2-dəki kimi olmuşdur.
Cədvəl 2. Ev təsərrüfatlarında şəhər və kənd yerləri üzrə adambaşına gəlirlər üçün orta
göstəricilər
Göstəricilər
Adambaşına orta gəlir
Mod gəlir
Median gəlir

2007
kənd
86.7
73.9
80.5

şəhər
97.7
105.8
90.5

2018
kənd
271.3
309.1
249.8

2019
şəhər
295.9
319.8
268.8

kənd
295.1
313.8
272.5

şəhər
321.6
321.3
296.1

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
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Cədvəl 2-yə əsasən 2019-cu ildə kənd və şəhər yerləri üzrə adambaşına orta gəlirləri 2018-ci
ilin qiymətləri ilə hesablayıb 2018-ci ilin gəlirləri ilə müqayisə edək. Real gəlirləri hesablamaq üçün
istehlak qiymətləri indeksindən istifadə edilir. 2019-cu il üçün istehlak qiymətləri indeksi 1.026
olmuşdur. Onda 2019-cu ildə adambaşına gəlirləri 1.026-ya bölməklə 2018-ci ilin qiymətləri ilə
adambaşına real gəlirləri tapmış olarıq. 2019-cu ildə kənd yerləri üzrə adambaşına real orta gəlir
287.6 manat və şəhər yerləri üzrə adambaşına real orta gəlir 313.5 manat olur. Göründüyü kimi, 2019cu ildə kənd yerlərində ev təsərrüfatlarında adambaşına real gəlirlər 2018-ci illə müqayisədə real
ifadədə 16.3 manat, şəhər yerlərində isə 17.6 manat artmışdır.
Mod gəlirlər göstərir ki, baxılan illərdə yaşayış yerləri üzrə ən çox əhali hansı miqdarda
gəlirlərə sahib olmuşdur. Baxılan dövrdə kənd və şəhər yerləri üzrə mod gəlir orta gəlir və median
gəlirdən çox olmuşdur.
Son illərdə əhali gəlirlərini hesablayarkən median gəlirdən də çox istifadə edilir. Çünki az
sayda əhali qrupunun yüksək gəlirə malik olması nəticədə orta gəliri artırır. Buna görə də orta gəlir
əhalinin rifah halını xarakterizə etməkdə kifayət etmir, lakin median gəlir göstərir ki, əhalinin 50%nin gəlirləri hansı qiymətdən aşağıdır, 50%-nin gəlirləri isə hansı qiymətdən yuxarıdadır. Bir qayda
olaraq əksər ölkələrdə median gəlir orta gəlirdən az olur [7]. 2019-cu ildə şəhər yerlərində əhalinin
50%-i təxminən 296 manatdan az, 50%-i isə 296 manatdan çox gəlirlərə malik olmuşdur. Kənd yerləri
üçünsə bu göstərici təxminən 272 manat olmuşdur.
Adambaşına gəlirlərin variasiya göstəricilərinə görə təhlili
Baxılan dövrdə hər nəfərə düşən orta gəlirlər və orta kvadratik kənarlaşmalar fərqli olduğundan
hansı məlumatda gəlirlərin bölgüsünün orta gəlir ətrafında daha sıx yerləşdiyini təyin etmək üçün
variasiya əmsalından istifadə edilir. Variasiya əmsalı baxılan dövrdə yaşayış yerləri üzrə gəlirlərin
bölgüsünün bircinslilik səviyyəsini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Variasiya əmsalının
qiymətindən asılı olaraq seçmənin bircinslilik dərəcəsinin (səviyyəsinin) şkalası vardır [3].
Cədvəl 3. Bircinslilik şkalası
𝑽, %-lə

Seçmənin səviyyəsi

30%-ə qədər
30%-60%
60% və çox

Bircinsli
Orta
Qeyri-bircinsli

Mənbə: [4]

Variasiya əmsalı nə qədər kiçik olarsa, variasiya sırasındakı əlamətin qiyməti bir o qədər
bircinsli olur. Bu zaman orta kəmiyyət variasiya sırasının tipik əlaməti olur. Variasiya əmsalı nə qədər
böyük olarsa, variasiya sırasındakı əlamətin qiyməti bir o qədər qeyri-bircinsli olur. Variasiya əmsalı
əlamətin intensivliyinin dəyişməsini və həmçinin öyrənilən seçmənin tərkibinin bircinsliyini göstərir.
Variasiya əmsalı nə qədər böyük olarsa, əlamətin orta kəmiyyət ətrafında dağılması və seçmənin
qeyri-bircinsliyi də bir o qədər böyük olur.
Tədqiq edilən dövr üçün hesablanan variasiya əmsalları Şəkil 2-də verilmişdir.
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Şəkil 2. Ölkə, kənd və şəhər yerləri üzrə adambasına gəlirlərə görə variasiya əmsalı
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Mənbə: Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Baxılan dövrə variasiya əmsalı ölkə üzrə o cümlədən, şəhər yerləri üzrə adambaşına düşən
gəlirlərə görə orta-bircins alınmışdır. Bəzi ədəbiyyatlarda variasiya əmsalının 33%-ə qədər
qiymətlərində variasiya sırası bircinsli qəbul olunur. Bunu nəzərə alsaq, baxılan dövrdə kənd
yerlərində gəlirlərin variasiya sırasının bircinsə çox yaxın olduğunu deyə bilərik. Bu o deməkdir ki,
kənd yerlərində gəlirlərin bölgüsü orta gəlirə çox yaxındır. Şəhər yerlərində isə variasiya əmsalının
orta səviyyədə olması baxılan dövrdə əhali gəlirləri arasında böyük fərq olmadığını göstərir. Ölkələr
adambaşına düşən gəlirlərə görə variasiya əmsalının qeyri-bircins olmamasına çalışırlar. Çünki
variasiya əmsalının qeyri-bircins olması əhali gəlirləri arasında böyük fərqlərin olması deməkdir və
bu halda ölkədə gəlir bərabərsizliyi kifayət qədər böyük olur.
Kənd və şəhər yerləri üzrə gəlir bərabərsizliyinin təhlili
Əhalinin gəlirlərinin diferensasiyasını qiymətləndirmək üçün istifadə olunan üsullardan biri
Desil əmsalı üzrə dəyərləndirmədir. 2019-cu ildə kənd yerlərində əhalinin gəlirlərinin
diferensasiyasının Desil əmsalı 2.33, şəhər yerlərində isə 2.72 olmuşdur. Bu onu göstərir ki, şəhər
yerlərində yuxarı gəlirli 10% əhalinin minimal orta aylıq gəliri aşağı gəlirli 10% əhalinin maksimal
gəlirindən təxminən 2.72 dəfə çoxdur. Ümumi ölkə üzrə hər nəfərə düşən əhali gəlirləri üçün 2007ci ildə əhali gəlirlərinin diferensasiyasının Desil əmsalı 2.35, 2018-ci ildə 2.49, 2019-cu il üçün isə
2.54 təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, adambaşına əhali gəlirlərinə görə Desil əmsalı Rusiyada 2018 və
2019-cu illərdə 7.1 olmuşdur [8]. Azərbaycanda baxılan dövrdə Desil əmsalının Rusiya ilə
müqayisədə təxminən 3 dəfə kiçik alınması ölkəmizdə ən yuxarı gəlirli 10% əhalinin pul gəlirlərinin
ən aşağı gəlirli 10% əhalinin pul gəlirlərinə nisbətinin Rusiyadakı nisbətdən 3 dəfə kiçik olmasını
göstərir. 2007 və 2018-ci illər üzrə şəhər və kənd yerləri üzrə Desil əmsalları hesablanmış və Cədvəl
5-də göstərilmişdir.
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Gəlir bərabərsizliyini qiymətləndirmək üçün istifadə edilən ən müasir metodlardan biri Palma
nisbəti adlanır. Palma nisbəti 2013-cü ildə Alex Cobham və Andy Sumner tərəfindən təklif edilmişdir.
Bu təklifin əsasında Jose Gabriel Palmanın müşahidələri dayandığından həmin göstərici də məhz
onun adı ilə adlandırılmışdır. Bu indeks ən çox 10% gəlir əldə edənlərin payının ən az 40% gəlir əldə
edənlərin payına nisbəti kimi hesablanır. Bu indeks Çili iqtisadçısı José Palma (Palma, 2011, 2014)
tərəfindən aparılan araşdırmaya əsaslanır və araşdırmaya görə, ölkələr arasında gəlir bölgüsündə
fərqlər əsasən ən varlı (ən yaxşı 10%) və ən az varlı (40%) arasındakı gəlir fərqi ilə əlaqələndirilir.
Əhalinin qalan hissəsinin (50%) gəlirləri nisbətən sabit qalır (BMT, 2015, s. 2; Cobham və digərləri,
2015). Bu nisbətin metodoloji xüsusiyyətləri və üstünlükləri Cobham, Schlogl və Sumner (2015)
məqaləsində sınaqdan keçirilmiş və əsaslandırılmışdır. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
(OECD) Rusiya da daxil olmaqla bir sıra təşkilat üzvü olmayan ölkələr üçün Palma əmsalını
mütəmadi olaraq hesablayır. Rusiya üçün son məlumatlar 2011-ci il üçün təqdim olunur. Palma
əmsalının və əhalinin fərdi kvintillərinin gəlir nisbətinin digər göstəricilərinin əsas çatışmazlığı bütün
əhalinin gəlir bölgüsünü nəzərə almamasıdır. Beləliklə, hesablamaya daxil olmayan qrupların
gəlirləri barədə məlumatlar nəzərə alınmır. Eyni zamanda, bir çox hallarda belə bir qiymətləndirmə
daha aydın bir mənzərə təmin edə bilər. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bəzi araşdırmalara görə, əhalinin
“orta” 50%-nin gəlirləri sabitdir, əsas dəyişikliklər isə ən çox və ən az varlı olan təbəqələrin
gəlirlərində baş verir [6].
Palma nisbəti 2007-ci ildə kənd yerləri üzrə ev təsərrüfatlarında adambaşına gəlirlərə görə 1.74,
şəhər yerləri üzrə adambaşına gəlirlərə görə 1.90, 2018-ci ildə kənd yerləri üzrə 1.73, şəhər yerləri
üzrə 1.88 və 2019-cu ildə uyğun olaraq 1.74 və 1.90 alınmışdır. Ümumi ölkə üzrə ev təsərrüfatlarında
hər nəfərə düşən gəlirlərin bölgüsünə görə Palma nisbəti üçün anoloji hesablamalar aparılmış və
2007-ci il üçün 1.84, 2018-ci il üçün 1.82 və 2019-cu il üçün 1.84 hesablanmışdır. Baxılan illərdə
Palma əmsalının təqribən 1.8 olması o deməkdir ki, Azərbaycanda adambaşına gəlirləri yüksək olan
10% əhalinin gəlirləri aşağı gəlirli 40% əhalinin gəlirlərindən 1.8 dəfə çoxdur. Qeyd edək ki, ən aşağı
Palma əmsalı Norveç və İsveçdə (0.9), ən yuxarı Palma əmsalı isə Cənubi Afrika Respublikasında
(7.1) alınmışdır [9].
İndi isə baxılan dövr üçün ev təsərrüfatlarında adambaşına gəlirlərin bölgüsünə görə gəlirlərin
diferensasiya dərəcəsini qiymətləndirmək üçün ölkə, o cümlədən kənd və şəhər yerləri üzrə Cini
əmsalını qiymətləndirək. 2019-cu il üçün ölkə üzrə ev təsərrüfatlarında adambaşına düşən gəlirlərə
görə Cini əmsalı Cədvəl 4-dəki hesablamalar əsasında qiymətləndirilmişdir.
Cədvəl 4. Cini əmsalını tapmaq üçün dəyişənlərin hesablanması
𝒑𝒊

𝒒𝒊

𝒑𝒊 ∙ 𝒒𝒊+𝟏

𝒑𝒊+𝟏 ∙ 𝒒𝒊

0.2
0.4
0.6
0.8
1

0.114
0.263
0.441
0.655
1

0.0526
0.1764
0.393
0.8
-

0.0456
0.1578
0.3528
0.655

1.422

1.2112

Cəmi
Mənbə: Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
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Сədvəl 4-dəki hesablamaları (7) düsturunda nəzərə alsaq, onda Cini əmsalı aşağıdakı kimi olar:
G=∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝑞𝑖+1 − ∑ 𝑝𝑖+1 ∙ 𝑞𝑖 = 1.422-1.2112=0.2108
Deməli, 2019-cu ildə ölkə üzrə ev təsərrüfatlarının gəlir bölgüsünə əsasən gəlirlərin
diferensasiya səviyyəsi təqribən 0.21 olmuşdur.
Baxılan dövr üçün kənd və şəhər yerləri üçün hesablanmış Cini əmsalı Cədvəl 5-də verilmişdir.
Cədvəl 5. İllər üzrə hesablanmış Desil əmsalı, Palma nisbəti və Cini əmsalı
2007

2018

2019

Göstəricilər
kənd

şəhər

kənd

şəhər

kənd

şəhər
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2.6
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2.7

Palma nisbəti

1.74
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Cini əmsalı

0.220

0.275

0.193

0.227

0.194

0.233

Mənbə: Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Qeyd edək ki, ölkəmizdə Cini əmsalı 1990-cı ildə 0.346-dan 1997-ci ildə 0.703-ə qədər
müntəzəm olaraq artmışdır [2, səh. 263]. Praktikada Cini əmsalının qiyməti faizlə də ifadə edilir.
Məsələyə belə yanaşsaq Azərbaycan üçün Cini əmsalı 1990-1997-ci illərdə 34.6-70.3% aralığında
olmuşdur. Dünya Bankının qiymətləndirməsinə görə Azərbaycanda 2001-ci ildə Cini əmsalı 36.5%,
2002-ci ildə 25.3%, 2003-cü ildə 26.8% ,2004-cü ildə isə 26.6% və 2005-ci ildə isə 26.6 % olmuşdur
[12]. 2005-ci ildən sonra Dünya Bankı Azərbaycan üçün Cini əmsalının qiymətləndirməsini
aparmamışdır. Qeyd edək ki, Dünya Bankının qiymətləndirmələrinə görə, gəlir bərabərsizliyinin
səviyyəsinin ən yuxarı olduğu ölkələrə Cənubi Afrika, Zambiya, Braziliya, gəlir bərabərsizliyinin ən
aşağı olduğu ölkələrə isə Azərbaycan, Moldova və Ukrayna kimi ölkələr daxildir. Dünya Bankının
2014-cü ildə qiymətləndirməsinə görə, Cənubi Afrikada Cini əmsalı 63%, 2017-ci ildə Braziliyada
53.3%, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2015-cı ildə 41.50%, İtaliya və Portuqaliyada 2015-ci ildə
35.40%, 2015-ci ildə Fransada 32.70%, Almaniyada 31.70%, Hollandiyada 28.20%, qonşu
ölkələrdən Rusiyada 2015-ci ildə 37.70%, 2016-ci ildə Türkiyədə 41.90, İranda 40%, 2017-ci ildə
Gürcüstanda 37.90% və Ermənistanda 33.60% olmuşdur [10].
Bəzi ədəbiyyatlarda Cini indeksinin 0.2-dən kiçik olması mükəmməl gəlir bərabərliyi, 0.2-0.3
arasında olması nisbi bərabərlik, 0.3-0.4 arasında olması nisbi gəlir fərqi, 0.4-0.5 arasında olması
yüksək gəlir fərqi, 0.5-dən yuxarı olması isə ciddi gəlir bərabərsizliyinin olması kimi başa düşülür [13].
Müstəqilliyin ilk illərində Cini əmsalının böyük olması gəlir bərabərsizliyinin səviyyəsinin
yüksək olduğunu göstərir, 2003-cü ildən başlayaraq Cini əmsalının qiyməti illər üzrə azalmışdır. 2018
və 2019-cu illərə dair kənd yerləri üzrə hesablanmış Cini əmsalına əsasən, kənd yerlərində əhalinin
mükəmməl gəlir bərabərliyinə malik olduğunu deyə bilərik. Baxılan dövrdə şəhər yerləri üçün
hesablanan Cini əmsalına əsasən, adambaşına gəlirlərin bölgüsündə nisbi bərabərliyin olduğu
qənaətinə gəlirik.
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Nəticə
Bu məqalədə 2007, 2018, və 2019-cu illərin statistik verilənləri əsasında əhalinin adambaşına
düşən pul gəlirlərinin səviyyə və dinamikası statistik qiymətləndirilmiş və aşağıdakı nəticələr əldə
edilmişdir:
Baxılan dövrdə ev təsərrüfatlarında həm kənd, həm də şəhər yerlərində adambaşına düşən
nominal və real gəlirlərdə artım baş vermişdir. Şəhər yerləri üzrə həm orta, həm də median gəlirlər
kənd yerlərində adambaşına düşən orta və median gəlirlərdən çox olmuşdur.
Baxılan dövrdə variasiya əmsalı orta səviyyədədir. Variasiya əmsalına əsasən, Azərbaycanda
gəlirlərin bölgüsündə bərabərsizliyin böyük olmadığını deyə bilərik. Kənd yerlərində adambaşına
əhali gəlirləri üçün hesablanan variasiya əmsalının şəhər yerlərində adambaşına əhali gəlirləri üçün
hesablanmış variasiya əmsalından kiçik olması kənd yerlərində əhali gəlirlərinin orta gəlirlərə daha
yaxın olduğunu göstərir.
Baxılan dövrdə Desil əmsalları bir-birinə çox yaxın alınmışdır. Kənd yerləri üzrə hesablanmış
Desil əmsalı göstərir ki, ən yuxarı gəlirli 10% əhalinin pul gəlirlərinin ən aşağı gəlirli 10% əhalinin
pul gəlirlərinə nisbəti təxminən 2.3-ə bərabərdir. Bu nisbət şəhər yerləri üçün təxminən 2.6-ya
bərabərdir. Kənd və şəhər yerləri üzrə Desil əmsalları Azərbaycanda ən yuxarı gəlirli 10% əhali ilə
ən aşağı gəlirli 10% əhali gəlirləri arasında böyük fərq olmadığını göstərir. Göründüyü kimi,
Azərbaycanda ev təsərrüfatları gəlirlərinin qeyri-bərabərliyi təhlükəsizlik həddindən aşağıdır.
Gəlir bərabərsizliyinin digər ölçüsü olan Palma əmsalı baxılan dövrdə kənd yerləri üçün
azalmış, şəhər yerləri üçün isə sabit qalmışdır. Bu əmsal baxılan dövrdə kənd yerlərində ən yuxarı
gəlirli 10% əhali gəlirlərinin aşağı gəlirli 40% əhali gəlirlərinə nisbətinin getdikcə azaldığını göstərir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının adambaşına gəlirləri üçün hesablanmış Palma
əmsalı inkişaf etmiş ölkələr üçün hesablanmış Palma əmsalına yaxındır və bu əmsal Azərbaycanda
gəlir bərabərsizliyinin az olduğunu göstərir.
Gəlirlərin diferensasiya dərəcəsini qiymətləndirmək üçün baxılan dövrdə Cini əmsalı
qiymətləndirilmiş və alınan nəticələr kənd və şəhər yerlərində sosial bərabərsizliyin səviyyəsinin
aşağı olduğunu göstərmişdir. Baxılan dövdrə kənd yerlərində Cini əmsalının 0.2-dən kiçik olması
kənd yerlərində mükəmməl gəlir bərabərliyinin, şəhər yerlərində Cini əmsalının 0.2-0.3 arasında
yerləşməsi isə hər nəfərə düşən gəlirlərin nisbi bərabərliyini göstərir.
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Сравнительный анализ среднемесячного дохода на душу
населения в домохозяйствах Азербайджана по городской и сельской местности
Резюме
Изучение доходов на душу населения в домашних хозяйствах имеет большое значение с
точки зрения анализа благосостояния населения в городских и сельских районах и оценки
социального неравенства. В статье рассчитаны средние показатели дохода на душу
населения для домохозяйств в стране, включая сельские и городские районы, показатели
вариации, Децильный коэффициент, коэффициент Пальмы и коэффициент Джини как
показатель социального неравенства и результаты сравнивались между городскими и
сельскими районами.
Ключевые слова: средний доход на душу населения, медианный доход, Децильный
коэффициент, Пальмовый коэффициент, коэффициент Джини.
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