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STATİSTİK MƏCMUƏLƏR 
STATISTICAL YEARBOOKS 

 
AZƏRBAYCANIN   STATİSTİK  GÖSTƏRİCİLƏRİ 

 
Bu məcmuə ölkənin iqtisadi və sosial həyatında baş verən prosesləri əks 

etdirən daha dolğun illik nəşrdir.  
Məcmuə dövlət statistika orqanları tərəfindən müəssisələrdən, təşkilat-

lardan alınan məlumatlar, siyahıyaalmaların, seçmə müayinələrin və digər 
statistik müşahidələrin keçirilməsi yolu ilə əldə edilən məlumatlar, Azərbaycan 
Respublikasının nazirlik və baş idarələrinin (Maliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər 
Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Mərkəzi  Bank və s.) məlumatları, eləcə də 
iqtisadi və müəyyən sosial məlumatlar toplamaq üçün müayinə, sorğu keçirən 

təşkilatlardan alınan informasiya və beynəl-
xalq təşkilatların materialları əsasında Azər-
baycan Respublikası Dövlət Statistika Komi-
təsi tərəfindən  hazırlanmışdır.  
 Məcmuədə 2005-2013-cü illərdə Azər-
baycan Respublikasının sosial-iqtisadi vəziy-
yəti haqqında statistik məlumatlar və  2005 
və 2012-ci illərlə müqayisələr verilir. Məc-
muədə mülkiyyət münasibətlərinin və təsər-
rüfatçılıq formalarının inkişafı, maliyyə və-
ziyyəti və bələdiyyə, sığorta, tədiyə balansı, 
sosial  məsələlər haqqında məlumatlar, Azər-
baycan Respublikasının şəhər və rayonları 
üzrə əsas sosial-iqtisadi göstəricilər, MDB 
və digər xarici ölkələrlə müqayisələr veril-
mişdir.  

İllik statistik məcmuə geniş oxucu kütləsi, statistiklər, iqtisadçılar və 
idarəetmə orqanları işçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Məcmuə azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi 
cari ilin avqust ayında nəzərdə tutulub.  
 

STATISTICAL YEARBOOK OF AZERBAIJAN  
 

This  is a comprehensive  annual  publication of the State Statistical  
Committee  that  reflects  events and processes  in the social  and political life 
of the Republic.  
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The publication  includes information received by state statistical bodies 
from organizations and establishments through sample surveys and other forms 
of observations, population censuses, information of ministries and depart-
ments of the Republic of Azerbaijan (Ministry of Finance, Internal  Affairs,  
State  Customs Committee, National Bank), and also information  of  a social  
and  economic  character  collected from  organizations by  surveys, and  on  
the  basis of  materials received from international organizations and prepared 
by the State Statistical Committee of  the Republic of Azerbaijan.  

The yearbook includes statistical data on social and economic conditions 
of the Republic of Azerbaijan for 2005-2013 and comparison with  2005 and 
2012. Information on development of ownership relations and economic 
activities, financial situation, municipality, insurance, balance of payments,  
social problems are also reflected in this yearbook. Main socio-economic 
indicators on towns and regions of Azerbaijan, comparisons with CIS and 
foreign countries are included. 

The Statistical Yearbook is prepared to meet the data requirements of 
statisticians, economists and journalists as well as other users. 

The yearbook is preparing in Azerbaijani and English. 
Publication date:  August of the current year. 
 
 
 
 
 
 
 

AZƏRBAYCAN  RƏQƏMLƏRDƏ 
  

 

Qısa statistik məcmuə 2013-cü ilin il-
kin məlumatları əsasında dərc olunur və öl-
kənin sosial-iqtisadi inkişafını xarakterizə 
edir. 

Məcmuə azərbaycan və ingilis dillə-
rində tərtib olunur və nəşr edilməsi cari ilin 
aprel ayında nəzərdə tutulub.  

 

 
 

AZERBAIJAN  IN  FIGURES 
  

 

This brief Statistical Yearbook of 2013 
contains the most  important data about the 
socio-economic development of the country. 

The yearbook is preparing in Azerbaijani and English. 
Publication date: April of the current year. 
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AZƏRBAYCAN –  FAKTLAR VƏ  
RƏQƏMLƏR 

 
2012-2013-cü illəri əhatə edən statistik 

buklet iqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas 
makroiqtisadi göstəriciləri əks etdirir. 

    Büklet azərbaycan və ingilis dillərin-
də tərtib olunur və nəşr edilməsi cari ilin ap-
rel ayında nəzərdə tutulub.  

 
 

AZERBAIJAN  – 
 FACTS  AND  FIGURES  

 
The statistical booklet covering 2012-

2013 reflects main macroeconomic indica-
tors by branches of economy. This booklet is prepared in Azerbaijan and 
English languages.  

Publication date: April of the current year.       

 

 

AZƏRBAYCANIN  REGIONLARI 

Məcmuə 2005-2013-cü illərdə respub-
likanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafını 
əks etdirir.  

Məcmuənin nəşr edilməsi cari ilin sent-
yabr ayında nəzərdə tutulub.  

 
 

REGIONS   OF  AZERBAIJAN 
 

This Statistical Yearbook reflects the 
socio-economic development of regions of 
the Republic in 2005-2013. 

Publication date: September of the cur-
rent year. 
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AZƏRBAYCANIN  DEMOQRAFİK GÖSTƏRİCİLƏRİ 
                      

         Statistik məcmuə ölkədə demoqrafik prosesləri xarakterizə edir və inzibati 
ərazi bölgüsü, əhalinin sayı və tərkibi, əhalinin təkrar istehsalının ümumi göstə-

riciləri, doğum, ölüm, səbəblər üzrə ölüm, 
nikah və boşanmalar, miqrasiya və beynəl-
xalq müqayisələr adlı bölmələrdən ibarətdir. 

Məcmuə azərbaycan və ingilis dillə-
rində tərtib olunur və nəşr edilməsi cari ilin 
iyul ayında nəzərdə tutulub.  

 

 
DEMOGRAPHIC  INDICATORS  OF  

AZERBAIJAN 
 
The Statistical Yearbook characteri-

zes demographic processes in the country 
and contains sections on administrative-
territorial division, population size and com-
position, general indicators of population re-
production, birth rate, death rate, death rate 

by causes, marriages and divorces, migration and international comparisons.  
 The yearbook is preparing in Azerbaijani and English. 
    Publication date: July of the current year. 

 
 

AZƏRBAYCANDA  QADINLAR   
VƏ  KİŞİLƏR  

 
Azərbaycan Hökuməti Pekində keçiril-

miş IV Ümumdünya qadınlar konfransının 
“Fəaliyyət platforması”nı qəbul etmiş və ona 
uyğun olaraq ölkədə gender statistikasının 
həyata keçirilməsini Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət Statistika Komitəsinə həvalə 
etmişdir.  

Bununla əlaqədar Dövlət Statistika Ko-
mitəsi 1999-cu ildən başlayaraq mütəmadi 
olaraq “Azərbaycanda qadınlar və kişilər” 
adlı illik məcmuə hazırlayır və nəşr edir. 
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Məcmuə gender bölgüsündə beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmış 
şəkildə hazırlanır və 10 bölmədən ibarətdir: “Əhali”, “Səhiyyə”, “Təhsil və 
elmi kadrlar”, “Məşğulluq və işsizlik”, “Əhalinin iqtisadi fəallığına dair 
statistik müşahidə”, “Kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq”, “Həyat 
səviyyəsi və sosial təminat”, “Parlament”, “Hüquqpozmalar” və “Beynəlxalq 
müqayisələr”.  

   Məcmuə azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi  
cari ilin avqust ayında nəzərdə tutulub. 

WOMEN  AND  MEN  IN  AZERBAIJAN 

The Government of Azerbaijan has adopted the “Action Platform” of the 
Fourth World Conference of Women in Beijing and entrusted the State 
Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan with the task to develop 
gender statistics of the country.  

In this context, the State Statistical Committee continually prepares and 
publishes the yearbook “Women and Men in Azerbaijan” since1999. 

The Yearbook is prepared in accordance with international standards and 
contains 10 sections: “Population”, “Health”, “Education and academic 
personnel”, “Employment and unemployment”, “Survey of the economic 
activity of the population”, “Agriculture, forestry and fishing”, “Welfare and 
social security”, “Parliament”, “Crimes” and “International comparisons”. 
      The Yearbook is preparing in Azerbaijan and English. 
     Publication date: August of the current year. 

AZƏRBAYCANDA  UŞAQLAR  

Məcmuədə Azərbaycan Respublika-
sında uşaqların sosial vəziyyətini xarakterizə 
edən statistik məlumatlar toplanır və 7 böl-
mədə qruplaşdırılır; demoqrafik göstəricilər, 
təhsil, əhalinin yaşayış şəraiti, müalicəvi - 
profilaktik xidmətlər, sosial təminat, xəstə-
liklər və ölüm, cinayətkarlıq, iqtisadi və in-
zibati şəhər və rayonlar. 

    Məcmuə azərbaycan və ingilis dillə-
rində tərtib olunur və nəşr edilməsi cari liln 
avqust ayında nəzərdə tutulub. 
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CHILDREN  IN  AZERBAIJAN 
 

This publication includes statistical data characterizing the social status 
of children in the Republic of Azerbaijan . It contains 7 main sections; 
demographic indicators, education, living conditions of population, medical-
prophylactic service, social services, diseases and death, crime, economic and 
administrative towns and regions. 

The Yearbook is preparing in Azerbaijan and English.  
Publication date: August of the current year. 
 

 
 

AZƏRBAYCAN  GƏNCLƏRİ 
 

   

“Azərbaycan gəncləri” adlı statistik məcmuə demoqrafik göstəricilər, 
sağlamlığın qorunması, məşğulluq və işsizlik, təhsil və hüquqpozmalar,  gənc 
ailələrdən ibarət olan ev təsərrüfatları, gənclərin miqrasiyası və gün ərzində 
orta vaxt sərfi adlı bölmələrdən ibarətdir.  

Məcmuə azərbaycan və ingilis dillə-
rində tərtib olunur və nəşr edilməsi cari ilin 
sentyabr ayında nəzərdə tutulub. 

 
 

YOUTH OF AZERBAIJAN 
 

The statistical yearbook “Youth of 
Azerbaijan” covers sections on 
demographic indicators, healthcare, 
employment and unemployment, education 
and crime, households consisting of young 
families, migration of youth and time use.   

The publication is preparing in 
Azerbaijan and English. 

Date of issue: September of the current 
year. 
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ƏMƏK  BAZARI 
 

Statistik məcmuə Azərbaycan Respub-
likasının əmək bazarını xarakterizə edən 
göstəriciləri özündə əks etdirir. Məcmuəyə 
ölkənin iqtisadiyyatını xarakterizə edən əhali 
və əmək ehtiyatları, iqtisadiyyatın fəaliyyət 
növləri üzrə məşğul olan əhalinin sayı, işçi 
qüvvəsinin hərəkəti, əmək şəraiti, əmək ba-
zarında tələb və təkliflər, işsizliyin səviyyəsi, 
əmək haqqı, işçi qüvvəsinə çəkilən xərclərin 
dəyəri, kadrların peşə təhsili, gender statisti-
kası və iqtisadi fəal əhalinin digər göstəri-
ciləri daxil edilmişdir.  

Məcmuədə 2000-2013-cü illərdə Azər-
baycan Respublikasının əmək bazarının və-
ziyyəti haqqında statistik məlumatlar verilir. 
Məcmuənin nəşr edilməsi cari ilin avqust 
ayında nəzərdə tutulub. 

 
 

LABOUR  MARKET 
 

The statistical yearbook reflects indicators characterizing labour market 
in the Republic of Azerbaijan. The statistical yearbook provides basic 
indicators about population and labour resources, number of employed 
population by economic activity, labour turnover, sex distribution, labour 
conditions, supply and demand in labour market, unemployment rate, wages 
and salaries, labour costs, professional education, gender statistics and other 
indicators of  economically active population in the country. 

Statistical data on the labour market conditions of the Republic of 
Azerbaijan for 2000-2013 have been included in the yearbook. 

Publication date: August of current year. 
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DÖVLƏT  QULLUQÇULARI 

Statistik məcmuə ölkə və iqtisadi 
rayonlar üzrə dövlət qulluqçuları haqqında 
məlumatları, eyni zamanda, yaş və cinslər 
üzrə dövlət qulluğunun vəzifələrini tutmuş 
işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqını 
xarakterizə edən göstəriciləri özündə əks 
etdirir.  

Məcmuədə 2005-2013-cü illərdə ölkədə 
fəaliyyət göstərən dövlət qulluqçuları haq-
qında statistik məlumatlar verilir. 

Məcmuənin nəşr edilməsi cari ilin iyun 
ayında nəzərdə tutulub. 

CIVIL  SERVANTS 

The statistical yearbook provides basic indicators about civil servants, in-
cluding number and monthly nominal wages of employees holding the civil ser-
vice position by age groups and sex according to country and economic 
regions.     

Statistical data on the civil servants in the country for 2005-2013 have 
been included in the yearbook. 

Publication date: June of the current year. 

AZƏRBAYCANIN  MİLLİ  HESABLARI 

Azərbaycanın Milli Hesabları statistik məcmuəsi 1993-cü ildən başlayaraq 
iki dildə - Azərbaycan və İngilis dillərində nəşr edilir. Hazırki məcmuə 2005-ci 
il və ondan sonrakı dövrləri əhatə edir. Statistik məcmuə Azərbaycanda milli 
iqtisadiyyatın inkişafının nəticələrini xarakterizə edən makroiqtisadi göstərici-
ləri və beynəlxalq statistikanın tələblərinə uyğun qurulmuş toplu Milli Hesablar 
Sistemi və onun metodoloji əsaslarını özündə əks etdirir. Məcmuədə 2005-
2013-cü illərdə MDB ölkələri üzrə ümumi daxili məhsul (milli valyuta və ABŞ 
dolları ilə); ÜDM-də qeyri-dövlət bölməsinin payı;  Milli Hesablar Sisteminin 
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əsas göstəricilərindən olan və istehsal, xərc-
lər və gəlirlər üsulları ilə hesablanmış ümu-
mi daxili məhsul, eləcə də iqtisadiyyatın sek-
torları (bölmələri) üzrə mal və xidmətlərin 
istehsalı, gəlirlərin yaranması və bölüşdürül-
məsi barədə məlumatlar öz əksini tapmışdır. 
Məcmuə bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatı və 
onun ayrı-ayrı sahələri və bölmələri üzrə 
2005-2013-cü illər üçün hesablanmış - məh-
sul və xidmətlərin ümumi buraxılışı, son is-
tehlak xərcləri, fərdi istehlak xərcləri, əsas 
fondların ümumi yığımı, ümumi və xalis 
mənfəət (qarışıq gəlirlər), mülkiyyətdən alın-
mış və verilmiş gəlirlər, ilkin gəlirlərin 
bölüşdürülməsi, sərəncamda qalan ümumi 
gəlir, ümumi qənaət, xalis kredit və borclar, 

“Qalan dünya” sektoru ilə aparılan əməliyyatlar, ölkə əhalisinin gəlirlər və 
xərcləri, ölkənin regionları üzrə məhsul(xidmətlər) buraxılışı və regionlar üzrə 
əhalinin gəlirləri barədə məlumatları əhatə edir.  

 Məcmuə iki dildə - azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr 
edilməsi cari ilin ikinci yarısında nəzərdə tutulub. 

  
NATIONAL  ACCOUNTS  OF  AZERBAIJAN 

 
The Statistical yearbook of Azerbaijan National Accounts has been 

published in Azerbaijan and English since 1993; the current edition covers the 
period after 2005. The yearbook reflects macroeconomic indicators describing 
the results of the development of the national economy of Azerbaijan and 
consolidated System of National Accounts formed according to the 
international statistics requirements, and its methodological explanations. The 
publication covers information on GDP for 2005-2013 (in national currency 
and USA $) by CIS countries; share of non-state sector in GDP; GDP ( one of 
the main indicators of the System of National Accounts) calculated by 
production, expenditure and income methods as well as production of goods 
and services by branches of economy, and generation and distribution of 
income. The yearbook describes the whole economy of the country, as well as 
its separate industries and sectors gross output of goods and services final 
consumption expenditures individual consumption expenditures gross fixed 
capital formation and availability gross and net profit (mixed incomes); 
receivable and payable property incomes, distribution of primary income; 
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gross disposable income; total savings; net credit and debts; operation with 
rest of the world; money income and expenditures of population, production of 
goods (services) and income of population by regions of the country .  

The yearbook is prepared in two languages – Azerbaijan and    
English. Publication date: second half of the current year. 

AZƏRBAYCANIN  SƏNAYESİ 

Statistik məcmuəyə son illər ərzində Azərbaycan Respublikası sənayesinin 
işini xarakterizə edən əsas məlumatlar daxil edilmişdir. Məcmuədə ölkə səna-
yesinin mədənçıxarma, emal, elektrik enerjisi, qaz, buxar istehsalı, bölüşdürül-

məsi və təchizatı, su təchizatı, tullantıların 
təmizlənməsi və emalı sahələri üzrə verilmiş 
məlumatlar, eyni zamanda sənayenin ölkə iq-
tisadiyyatındakı xüsusi çəkisi, istehsal edil-
miş məhsulun həcmi, məhsul istehsalına çə-
kilən xərclər, əsas fondlar, sənayedə çalışan 
işçilərin sayı və onların orta aylıq əmək haq-
qı, regionlar üzrə sənayenin əsas göstərici-
ləri, natura ifadəsində məhsul istehsalı və 
digər əsas göstəricilərə dair statistik məlu-
matlar öz əksini tapmışdır. Bundan əlavə, 
məcmuəyə Azərbaycan sənayesinin dünya və 
MDB ölkələrinin sənayeləri ilə müqayisəli 
cədvəlləri daxil edilmişdir.  
       Məcmuə iki dildə - azərbaycan və ingilis 
dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi cari 
ilin avqust ayında nəzərdə tutulmuşdur.  

INDUSTRY OF AZERBAIJAN 

         This statistical yearbook includes main statistical data characterizing 
industrial activity of the Republic of Azerbaijan during the last years The 
yearbook reflects information of industrial sectors of the country such as 
mining and manufacturing, electricity, gas, steam production, distribution and 
supply and water supply; waste treatment and disposal, as well as share of 
industry in the country’s economy, the volume of output, expenditures for 
production of commodities, fixed assets, number of employees and their 
average monthly wages, main indicators of industry by regions, output in kind 
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and etc. Moreover, various tables enabling to compare the corresponding 
indicators with indicators of CIS countries were included in this yearbook.  
          The yearbook is prepared in two languages – Azerbaijan and 
English. Publication date: August of the current year. 

AZƏRBAYCANDA  KİÇİK  
SAHİBKARLIQ 

Statistik məcmuə kiçik sahibkarlıq sub-
yektlərinin fəaliyyətini, onların iqtisadiyyatın 
sahələri və regionlar üzrə bölgüsünü əks 
etdirən, habelə hüquqi şəxslərlə yanaşı, kiçik 
sahibkarlıq subyekti hesab olunan fərdi sa-
hibkarlar – fiziki şəxslərə dair kompleks mə-
lumatları əhatə edir. Məcmuədə son illər ər-
zində kiçik sahibkarlıq subyektlərinin əsas 
makroiqtisadi göstəriciləri, onların ölkə iq-
tisadiyyatındakı xüsusi çəkisi, regionlar və 
fəaliyyət növləri üzrə bölgüsü, işçilərin sayı 
və əmək haqqı fondu, investisiya qoyuluşu 

və maliyyə göstəriciləri barədə əsas məlumatlar öz əksini tapmışdır. 
 Məcmuə iki dildə - azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr 

edilməsi cari ilin ikinci yarısında nəzərdə tutulmuşdur. 

SMALL BUSINESS ACTIVITY  IN  AZERBAIJAN 

This yearbook includes information on activity of small businesses, its 
distribution by sectors of economy and by regions, as well as information on 
legal and natural entities. 

The yearbook covers main macroeconomic indicators of small busnesses 
during the last years, its share in the country’s economy, distribution by 
regions and by kind of activities, number of employees and wage-fund, 
investment and financial indicators.  
          The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English. 
Publication date: latter half of the current year. 
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AZƏRBAYCANDA  TİKİNTİ 

Statistik məcmuəyə Azərbaycan Res-
publikasında tikintinin işini xarakterizə edən 
statistik göstəricilər daxil edilmişdir. Məc-
muədə son illər məhsul istehsalı və xidmət 
sahələri üzrə mühüm əhəmiyyətli güclərin, 
əsas fondların istifadəyə verilməsi, əsas ka-
pitala investisiyalar, əsas kapitala yönəldil-
miş investisiyanın quruluşu, tikinti sahəsində 
yaradılmış əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi 
çəkisi, ölkə ərazisində iqtisadiyyatın sahələri 
üzrə tikintinin aparılmasına verilmiş icazələr, 
tikinti-quraşdırma işlərində investtisiyadan 
istifadə, iqtisadiyyatın sahələri üzrə investisi-
yadan istifadə edilməsi, əsas kapitala yönəl-
dilmiş xarici və daxili investisiyalar, xarici 
ölkələr üzrə investisiyalar, ölkənin regionları 

üzrə tikintinin əsas göstəriciləri, iqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala 
yönəldilmiş xarici və daxili investisiya, neft və qeyri-neft sektoruna yönəl-
dilmiş investisiyaların dinamikası, sosial-mədəni obyektlərin istifadəyə veril-
məsi, tikinti işlərinin həcmi, tikintidə çalışan işçilərin sayı və onların orta aylıq 
əmək haqqı və digər əsas göstəricilər haqqında məlumatlar verilmişdir. Bundan 
əlavə, məcmuəyə Azərbaycanın tikinti sahəsi üzrə MDB ölkələri ilə müqayisəli 
məlumatlar verilmiş cədvəllər daxil edilmişdir.  

Məcmuənin nəşr edilməsi cari ilin iyul ayında nəzərdə tutulmuşdur.  

  CONSTRUCTION IN AZERBAIJAN 

The statistical yearbook includes statistical indicators characterizing 
construction works in the Republic of Azerbaijan. The yearbook provides with 
information on explotation of facilities of great importance in production and 
service sectors, capital assets, investments to fixed capital, structure of 
investments directed to fixed capital, share of value added in GDP, building 
permits in the country by fields of economy, use of investments in civil and 
erection works and by types of property, use of investments by functioning 
sectors of economy, domestic and foreign investments directed to fixed capital, 
foreign investments by foreign countries, main indicators of construction by 
economic regions of the country, foreign and domestic investments directed to 
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fixed capital by fields of economy, dynamics of investments directed to oil and 
non-oil sector, investments directed to fixed capital by large and medium-scale 
enterprises and small busnesses, socio-cultural objects introduced into use, 
volume of construction works, number of workers in construction and their 
average monthly wage and other main indicators. Besides, the yearbook also 
includes different tables that allow to comprise construction in Azerbaijan with 
CIS countries.  

   Publication date:  July of the current year. 

AZƏRBAYCANIN  ENERGETİKASI 

      Statistik məcmuə energetika sektoru üzrə 
əsas iqtisadi göstəriciləri, enerji səmərəlili-
yinə dair göstəriciləri, enerji məhsullarının 
istehsalı, istehlakı və ehtiyatları haqqında 
məlumatları, enerji və ayrı-ayrı enerji məh-
sullarının (əmtəə) balanslarını özündə əks et-
dirir.  
     Məcmuədə cədvəllərlə yanaşı diaqram və 
xəritələr təqdim olunmuş, həmçinin enerji 
balansının tərtib olunmasına dair metodoloji 
izahatlar verilmişdir. 

Məcmuə iki dildə - azərbaycan və ingilis 
dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi cari 
ilin avqust ayında nəzərdə tutulmuşdur. 

 

ENERGY   OF   AZERBAIJAN 
 

This yearbook reflects main economic indicators, energy productivity 
indicators, data on energy production, consumption and resources and 
commodity balances of separate energy products.  

Along with tables, this yearbook includes charts and maps as well as short 
methodological explanations on compilation of Energy Balance. The yearbook 
is compiled in two languages – Azerbaijani and English.  

Publication date: August of the current year. 
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AZƏRBAYCANIN KƏND TƏSƏRRÜFATI 

 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” sta-
tistik məcmuəsi uzun bir dövrü əhatə edir və 
bir sıra mühüm göstəricilər üzrə məlumat-
ların dinamikası verilir. Məcmuə əhali və 
ərazi, suvarılan torpaqlar, ümumi daxili 
məhsulun, kapital qoyuluşlarının və əsas 
fondların iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgü-
sü, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu, əsas 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, 
məhsul istehsalı və məhsuldarlığı, mal-qara 
və quşların sayı, əsas heyvandarlıq məhsul-
larının istehsalı və s. barədə məlumatları 
əhatə edir. 

Məcmuədə ölkə üzrə məlumatlarla ya-
naşı bitkiçiliyə və heyvandarlığa dair əsas 
məlumatlar iqtisadi rayonlar üzrə də verilir. 

Bundan başqa məcmuəyə MDB ölkələri üzrə bəzi məlumatlar da daxil 
edilib.  

Məcmuənin nəşr edilməsi cari ilin ikinci yarısında nəzərdə tutulub. 

AGRICULTURE OF AZERBAIJAN  

The statistical yearbook “Agriculture of Azerbaijan” covers the long 
period and provides dynamics of data on the series of important indicators. 
The yearbook contains information on population and area, irrigated lands, 
distribution of gross domestic product, capital investment and fixed assets by 
economic fields, total production in agriculture, sown area of main 
agricultural crops, output of products and productivity, number of livestock 
and poultry, production of main livestock products,  etc.  

Main data on crop production and livestock is also provided by regions in 
the yearbook parallel with data by country. Besides, the yearbook also contains 
some information about CIS countries. 

Publication date: second half of the current year. 
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KƏND  TƏSƏRRÜFATI  MÜƏSSİSƏLƏRİNİN  VƏ  FƏRDİ 
SAHİBKAR  TƏSƏRRÜFATLARININ  ƏSAS  İQTİSADİ 

GÖSTƏRİCİLƏRİ 

“Kənd təsərrüfatı müəssisə-lərinin və fərdi sahibkar təsərrü-fatlarının 
əsas iqtisadi göstəriciləri” məcmuəsi  2000-2013-cü illəri əhatə etməklə kənd 

təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar 
təsərrüfatlarının məlumatları əsasında hazır-
lanmışdır. Məcmuədə ümumi torpaq sahəsi, 
kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi, 
ümumi gəlir, müəssisələrin ümumi sayı, on-
larda çalışan işçilərin orta illik sayı, əmək 
məhsuldarlığı və s. barədə məlumatlar ve-
rilir. 

Məcmuəyə eyni zamanda ayrı-ayrı məh-
sul növləri üzrə maya dəyəri, satış qiyməti, 
əmək məsarifi, rentabellik səviyyəsi, isteh-
sala çəkilən xərclərin strukturu və s. göstə-
ricilər barədə  məlumatlar  da  daxil  edilmiş-
dir. 

    Məcmuənin nəşr edilməsi cari ilin 
avqust ayında nəzərdə tutulub. 

MAIN  ECONOMIC  INDICATORS 
OF  AGRICULTURAL  ENTERPRISES  AND  PRIVATE 

ENTREPRENEURIAL  FARMS 

The yearbook “Main economic indicators of agricultural enterprises 
and private entrepreneurial farms” was prepared on the basis of data on 
agricultural enterprises and entrepreneurial farms and covers 2000-2013. The 
Yearbook provides data on total land area, agricultural lands, total income, 
total number of enterprises, average annual number of employees in these 
enterprises, labour productivity, etc.  

The Yearbook also includes information on the cost price of separate 
separate types of products, sale price, labor expenditure, profitability level, 
structure of expenditures on production and other indicators.      

Publication date: August of the current year. 
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AZƏRBAYCANDA  ƏTRAF MÜHİT,  MEŞƏÇİLİK, 
BALIQÇILIQ  VƏ  OVÇULUQ  TƏSƏRRÜFATLARI 

 “Azərbaycanda ətraf mühit, meşəçilik, 
balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatları” statistik 
məcmuəsi ətraf mühitin vəziyyəti, təbii re-
sursların mövcudluğu və onlardan istifadə, 
təbiətin mühafizəsinə çəkilən xərclər, meşə-
çilik, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatlarının 
ümumi məhsulu, əsas istehsal fondlarının  
dəyəri, meşə fondu torpaqlarında  meşəbərpa 
tədbirləri, vətəgələrdə balıq körpələrinin tə-
bii su hövzələrinə və anbarlarına buraxılma-
sı, kvota üzrə ovlanmış balıq, ov quşlarının, 
dırnaqlıların və xəzli heyvanların baş sayı və 
s. barədə məlumatları əhatə edir.

Məcmuədə bəzi məlumatlar ölkənin 
iqtisadi rayonları üzrə öz əksini tapır.  

Məcmuə azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi 
cari ilin avqust ayında nəzərdə tutulub. 

ENVIRONMENT,  FORESTRY,  FISHERY  AND   
HUNTING  IN  AZERBAIJAN 

The yearbook “Environment, forestry, fishery and hunting in Azerbaijan” 
covers data on environmental situation, availability of natural resources and 
its use,  total production of forestry, fishing  and hunting farms, cost of main 
production assets, expenditures for environmental protection, reforestation 
measures in forest resources lands, release of small fishes in fisheries into the 
water basins and reservoirs, basic number of fishes, birds, hoofed animals 
and fur-bearing animals caught by quota and etc. 

Some information in this Yearbook reflects the economic regions of the 
country.  

The publication is preparing in Azerbaijan and English languages. 
Publication date; August of the current year. 
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AZƏRBAYCANIN  ƏRZAQ  BALANSLARI 

İllik statistik məcmuə 2009-cu ildən 
hazırlanır və nəşr edilir. Məcmuədə 2007-ci 
ildən başlayaraq ərzaq təyinatlı kənd tə-
sərrüfatı və yeyinti sənayesi müəssisələrinin 
məhsullarının ehtiyatları: ilin əvvəlinə qalıq, 
istehsalı və idxalına; mövcud ehtiyatlardan 
istifadə təyinatları: ərzaq ehtiyaclarının ödə-
nilməsi, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının 
istehsalı, toxum və mal-qara yemi üçün isti-
fadələr, ixrac edilən məhsullar, habelə itkilər 
və ilin sonuna qalıqlara dair statistik məlu-
matlar öz əksini tapır.   

“Azərbaycanın ərzaq balansları” adlı sta-
tistik məcmuə 5 bölmədən ibarətdir: bitki-
çilik məhsullarının balansları; heyvandarlıq 
və balıqçılıq məhsullarının balansları; sənaye 

mənşəli ərzaq məhsullarının balansları;  özünütəminetmə və idxaldan asılılıq 
göstəriciləri; metodoloji izahlar. Birinci üç bölmədə müvafiq məhsulların 
balans göstəriciləri üzrə məlumatlar mütləq kəmiyyətlər ilə verilir. Dördüncü 
bölmədə Azərbaycan Hökuməti tərəfindən təsdiq edilmiş minimum istehlak 
səbəti üzrə əsas növ ərzaq məhsullarının istehlak normaları, milli iqtisadiyyatın 
özünütəminetmə və idxaldan asılılıq səviyyəsi verilir. 

  Məcmuə azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi 
cari ilin avqust ayında nəzərdə tutulub. 

FOOD  BALANCES  OF  AZERBAIJAN 

Annual statistical yearbook are prepared and published since 2009. This 
yearbook reflects information on products of agriculture and food industry 
enterprises since 2007: the rest of at the beginning of the year, production and 
import; use destination of available stocks: satisfaction of food requirements, 
production of food and non food products, use of seed and cattle forage, 
exported products, as well as losses and remains at the end of the year. The 
statistical yearbook “Food balances of Azerbaijan” consists of 5 (five) 
chapters: they are – balances of plant-growing products; balances of cattle 
breeding products; balances of industry origin food products; self-sufficiency 
and level of import dependence; methodological explanations. In the first three 
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chapters data on balance indicators of corresponding products by absolute 
quantity. The fourth section reflects consumption norms of main kinds of 
foodstuffs by minimum consumption basket confirmed by government of 
Azerbaijan and national economy dependence level from import and self-
sufficiency. 

The publication is preparing in Azerbaijan and English languages.   
Publication date; August of the current year. 
 

 
AZƏRBAYCANDA  TİCARƏT 

 
 

Statistik məcmuədə 2009-2013-cü illərdə ticarət sahəsinin iqtisadi inki-
şafını xarakterizə edən əsas statistik göstəricilər əks olunmuşdur. Məcmuə 
pərakəndə və topdansatış əmtəə dövriyyələrinin ərazi bölgələri, mülkiyyət for-
maları, əmtəə növləri üzrə əsas göstəricilərini  əhatə edir. Eyni ilə məcmuədə 
pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makrostrukturuna, ticarət təşkilatlarının mal 

ehtiyatlarına, hər nəfərə düşən pərakəndə 
əmtəə dövriyyəsinə, ticarət şəbəkələrinin 
sayına dair göstəricilər öz əksini tapmışdır. 

Statistik məcmuəyə ticarət sahəsinin 
ümumi buraxılış, aralıq istehlak, əlavə dəyə-
rə dair məlumatları da daxil edilmişdir. 

Bu sahədə əsas fondların mövcudluğu 
və istifadəyə verilməsi, investisiyadan isti-
fadə edilməsi, məşğul olan  əhalinin sayı, bir 
işçiyə düşən orta aylıq nominal əmək haqqı, 
yeni açılmış iş yerlərinə dair məlumatlar, 
istehlak qiymətləri üzrə indekslər və sair 
göstəricilər öz əksini  tapmışdır.                                  

Məcmuə iki dildə - azərbaycan və ingilis  
dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi cari 
ilin iyul ayında nəzərdə tutulub. 
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TRADE  IN AZERBAIJAN  
 

The statistical yearbook reflects the main statistical indicators 
characterizing the economic development of trade in 2009-2013. 
       The yearbook covers main indicators of retail and wholesale commodity 
turnovers, retail and wholesale trade by territorial division,  property forms 
and kinds of commodity. Similarly, the indicators on the macrostructure of 
retail trade turnover, stock of goods of trade organizations, retail commodity 
turnover per capita, number of trading networks are reflected in the yearbook.  
      The yearbook also covers data on total output, intermediate consumption 
and value added in the the sphere of trade.  
       Availability and explotation of capital assets, use of investments, number 
of employed population, average monthly nominal wage per employee, data on 
new workplaces, indices on consumption prices and other indicators are also 
reflected in the yearbook.  
      The yearbook is published in Azerbaijani and English. 
      Publication date: July of the current year. 

 
 

AZƏRBAYCANIN  XARİCİ  TİCARƏTİ 
 

Statistik məcmuəyə Azərbaycan Res-
publikasının 2009-2013-cü illərdə xarici öl-
kələrlə ticarət əlaqələrinə dair göstəriciləri 
daxil edilmişdir.  

Xarici ticarət statistikasında məlumat-
ların quruluşu Əmtəələrin Təsviri və Kodlaş-
dırılmasının Həmahəng Sisteminə əsasən tər-
tib edilir. Statistik məcmuəyə ölkələr, mal 
qrupları, əməliyyat növləri, mühüm mallar, 
nəqliyyat növləri, Beynəlxalq Standart Ti-
carət Təsnifatı, Geniş İqtisadi Kateqoriyalar  
Təsnifatı üzrə idxal və ixraca dair göstəri-
cilər, eyni ilə idxal və ixracın coğrafi quru-
luşuna dair məlumatlar daxil edilmişdir. 

Malların dəyəri ABŞ dolları ilə ifadə olunmuşdur, ABŞ dollarının orta 
məzənnəsi Mərkəzi Bankın rəsmi məlumatlarına əsaslanır. 

Məcmuə iki dildə-azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr 
edilməsi cari ilin iyul ayında nəzərdə tutulub. 
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THE  FOREIGN  TRADE  OF  AZERBAIJAN 

       The statistical yearbook contains indices on trade relations of the Republic 
of Azerbaijan with foreign countries in 2009-2013. 
       Data structure in foreign trade statistics is elaborated according to The 
Harmonized Commodity Description and Coding System. The yearbook provides 
data on countries, product groups, types of transactions, important commodities, 
modes of transport, indicators on export and import according to Standard 
International Trade Classification and Classification by Broad Economic 
Categories, as well as data on geographical structure of import and export.  
       Cost of commodities is shown in US dollars. Average exchange rate of 
dollar is based on official data of the Central Bank.  

The yearbook is published in two languages – Azerbaijani and English. 
Publication date: July of the current year 

AZƏRBAYCANDA TƏHSİL,  
ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT 

Statistik məcmuədə Azərbaycan 
Respublikasında 2000, 2005-2013-cü illərdə 
təhsil, elm və mədəniyyətin vəziyyəti haq-
qında məlumatlar əks olunur.     

Bundan əlavə məcmuədə regionlar üzrə 
məlumatlar da dərc etdirilir.  

Məcmuə azərbaycan və ingilis dillə-
rində tərtib olunur və nəşr edilməsi cari ilin 
iyul ayında nəzərdə tutulub. 

EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE IN AZERBAIJAN 

The Statistical Yearbook reflects information on education, science and 
culture in the Republic of Azerbaijan during 2000, 2005-2013. 

Information by regions is also included. 
The Yearbook is preparing in Azerbaijan and English. Publication date: 

July of the current year. 
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AZƏRBAYCANDA SƏHİYYƏ, 
SOSİAL TƏMİNAT VƏ MƏNZİL ŞƏRAİTİ 

Statistik məcmuədə Azərbaycan Respub-
likasında müalicə-profilaktika müəssisələri-
nin şəbəkəsi, əhalinin xəstəlik sinifləri üzrə 
xəstələnməsi və ayrı-ayrı xəstəliklərin lokali-
zasiyalar üzrə bölgüsü, doğum, abort, sanato-
riyalar, pansionatlar və istirahət evləri, bədən 
tərbiyyəsi və idmanın inkişafı, pensiya təmi-
natı, sosial müavinətlər, aztəminatlı ailələrə 
verilən ünvanlı dövlət sosial yardımı, ilkin 
əlillik, qocalar və əlillər üçün internat evlə-
rinin fəaliyyətini, əhalinin mənzil şəraitini 
səciyyələndirən informasiya verilir. 

Məcmuədə bəzi məlumatlar ölkənin iqti-
sadi rayonları üzrə öz əksini tapır.  

Məcmuə azərbaycan və ingilis dillərində 
tərtib olunur və nəşr edilməsi cari ilin iyul 
ayında nəzərdə tutulub. 

HEALTH,  SOCIAL  SECURITY  AND 
HOUSING  CONDITIONS  IN  AZERBAIJAN 

This Statistical Yearbook includes information on system of medical-
prophylactic institutions, diseases of the population by categories and their 
distribution by localization, births, abortions, sanatoriums, rest homes, 
development of physical training and sport, provision of pensions, social 
benefits, state addressed social aids for poor families, primary disability, 
boarding homes for elderly people and invalids, housing conditions of 
population in the Republic of Azerbaijan.  

 Some information in the Yearbook reflects economic regions of the 
country.  

The publication is preparing in Azerbaijan and English. 
Publication date: July of  the current year. 
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AZƏRBAYCANDA  CİNAYƏTKARLIQ  
VƏ  HÜQUQPOZMALAR 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquq-
pozmalar” adlı statistik məcmuə ölkədə hü-
quqi statistikanın ümumiləşdirilmiş məlu-
matlarını özündə əks etdirir.  

Məcmuədə 2013-cü ildə Azərbaycan 
Respublikasının hüquq mühafizə sisteminin 
fəaliyyətinin nəticələrini ötən illərlə müqa-
yisəli şəkildə xarakterizə edən əsas göstə-
ricilər verilir. 

Göstəricilər Azərbaycan Respublikası 
Daxili İşlər Nazirliyinin, Ədliyyə Nazirliyi-
nin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Proku-
rorluq orqanlarının məlumatları əsasında ha-
zırlanır. 

Məcmuə azərbaycan və ingilis dillə-
rində tərtib olunur və nəşr edilməsi cari ilin 
iyun ayında nəzərdə tutulub. 

CRIMES  AND  OFFENCES  IN  AZERBAIJAN 

The statistical yearbook “Crime and offence in Azerbaijan” reflects 
general information on legal statistics. 

The publication contains main indicators characterising the results of 
law-enforcement activity of the Republic of Azerbaijan compared to previous 
years. 

Indicators are based on information of the Ministry of Internal Affairs, the 
Justice Ministry, Ministry of Emergency Situations and the Prosecution 
Authorities. 

The publication is preparing in Azerbaijan and English. 
Publication date: June of  the current year. 
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AZƏRBAYCANDA  TURİZM  VƏ  
XİDMƏTLƏR 

      “Turizm və xidmətlər” məcmuəsi Azər-
baycan Respublikasında fəaliyyət göstərən 
turizm, mehmanxana və mehmanxana tipli 
müəssisələrin iqtisadi göstəriciləri və ölkə 
sərhəddini keçərək xarici ölkələrə gedən və 
Azərbaycan Respublikasına gələn vətəndaş-
ların sayı, iaşə dövriyyəsi, əhaliyə göstərilən 
pullu  xidmətlər, o cümlədən məişət xidməti, 
reklam müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında 
statistik məlumatların əks olunduğu illik 
nəşrdir. 

Məcmuə iki dildə - azərbaycan və ingilis 
dillərində tərtib olunur nəşr edilməsi cari ilin 
iyun ayında nəzərdə tutulub. 

TOURISM  AND  SERVICES  IN  AZERBAIJAN 

The Yearbook “Tourism and services” – is an annual publication which 
reflects statistics on economic indicators of tourism enterprises, hotels and 
hotel-type enterprises operating in Azerbaijan and number of citizens who 
travel to foreign countries crossing country’s border and arrivals to 
Azerbaijan, public catering turnover, paid services provided for population, 
including domestic services, activity of advertising organizations.        

 The yearbook is produced in two languages –Azerbaijani and English. 
Publication date: June of the current year. 

AZƏRBAYCANIN  NƏQLİYYATI 

 “Azərbaycanın nəqliyyatı” statistika məcmuəsində ölkənin yol-nəqliyyat 
kompleksinin vəziyyətini xarakterizə edən əsas statistik məlumatlar, 
nəqliyyatın infrastrukturu, onun inkişaf dinamikası və əvvəlki illərlə 
müqayisəsi əhatə olunur. Məcmuədə ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə daşınmış 
yüklərin həcmi, yük dövriyyəsi, sərnişin daşınması, sərnişin dövriyyəsi, 
nəqliyyat fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlir və daşımalara çəkilən xərclər, 
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nəqliyyata yönəldilmiş investisiyalar, istifa-
dəyə verilmiş əsas fondlar, nəqliyyat müəs-
sisələrində çalışan işçilərin sayı və onların 
orta aylıq nominal əmək haqqı, ayrı-ayrı 
nəqliyyat növlərinin vəziyyətini xarakterizə 
edən digər məlumatlar əhatə olunur. Müqa-
yisə etmək üçün bir sıra ölkələr, o cümlədən 
MDB üzrə məlumatlar, habelə nəqliyyat 
vasitələrinin ilkin qeydiyyatı, minik avtomo-
billərin markalarına görə bölgüsü, ölkənin 
regionları üzrə avtomobil nəqliyyatının işi və 
yollar haqqında məlumatlar əks etdirilmişdir.  

Məcmuə iki dildə - azərbaycan və 
ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr 
edilməsi cari ilin iyul ayında nəzərdə 
tutulub.  

TRANSPORT  OF  AZERBAIJAN 

The Statistical Yearbook “Transport of Azerbaijan” covers main 
statistical information on the transport infrastructure, its development 
dynamics and comparison with previous years characterizing the situation of 
the road-transport complex. The yearbook also reflects the volume of 
transported cargo by separate types of transportation means, cargo turnover, 
passenger transport, passenger turnover, income from transport activity and 
expenditures on transportation, investment directed to transport, fixed assets 
that have become available for use, number of employees in transport 
enterprises and their nominal average monthly wage, other information 
characterizing the situation of different types of transport. Information on 
several countries, including CIS countries, as well as first registration of 
transport means, division of passenger cars on type, main indicators by regions 
of the country are presented for comparison purposes.   

The yearbook is produced in two languages –Azerbaijan and English. 
Publication date: July of the current year. 
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AZƏRBAYCANDA  TELEKOMMUNİKASİYA  VƏ  POÇT 

“Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt” 
statistika məcmuəsində ölkə rabitəsinin 
vəziyyətini xarakterizə edən əsas statistik 
məlumatlar verilir. Rabitənin infrastrukturu, 
inkişaf dinamikası və əvvəlki illərlə müqayi-
səsi məcmuədə əks olunur. Məcmuədə tele-
fon rabitəsi, poçt rabitəsi, televiziya və ra-
diorabitə, qeyri-dövlət sektorunun inkişafı, 
rabitə müəssisələrində çalışan işçilərin sayı 
və onların orta aylıq əmək haqqı, ölkənin 
regionları üzrə rabitənin vəziyyəti, əhalinin 
telefon təminatı haqqında, habelə informa-
siya texnologiyaları üzrə məlumatlar əks 
olunmuşdur. Müqayisə etmək üçün bir sıra 
MDB ölkələri üzrə məlumatlar, habelə ölkə-
nin regionları üzrə əsas göstəricilər verilir. 

 Məcmuə iki dildə - azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və 
nəşr edilməsi cari ilin iyul ayında nəzərdə tutulub. 

TELECOMMUNICATION  AND  POST  IN  AZERBAIJAN 

The Statistical Yearbook “Telecommunication and post in Azerbaijan” 
covers main statistical data characterizing the country’s communication 
situation. Information about the communication infrastructure, development 
dynamics and comparisons with previous years are reflected in the Yearbook. 
It also gives information about telephone communication, post communication, 
television and radio communication, development of the private sector, number 
of employees in communication enterprises and their nominal average monthly 
wage, the communication situation by  region and the availability of  
telephone connections also information about IT to the population. 
Information on CIS countries, as well as main indicators by regions is 
given for comparison purposes.  

The current Yearbook is published in two languages - Azerbaijan and 
English.  

Publication date: July of the current year. 
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AZƏRBAYCANDA  İNFORMASİYA  CƏMİYYƏTİ 
İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları 

Ölkədə informasiya cəmiyyətinin qurulması istiqamətində informasiyanın 
istehsalı, yayılması və istifadəsində texnologiyalarının tətbiqinin mövcud 
vəziyyətini xarakterizə edən statistika məlumatları “Azərbaycanda İnformasiya 

Cəmiyyəti” məcmuəsinin əsasını təşkil edir. 
Məcmuədə beynəlxalq standartlara uyğun 
əsas İKT göstəriciləri üzrə statistika müşa-
hidələri vasitəsilə toplanmış məlumatlar, o 
cümlədən İKT-nin əsas infrastruktur göstə-
riciləri və onlara giriş imkanları, ev təsərrü-
fatlarında İKT sistemlərinin mövcudluğu və 
istifadə olunması, müəssisələr (biznes statis-
tikası üzrə) üzrə əsas İKT göstəriciləri, İKT 
sektoru və İKT məhsullarının ticarəti üzrə 
əsas göstəricilər əks olunur. Statistika külli-
yatında İKT-nin inkişaf indeksi kimi yeni 
göstəricilər əlavə edilmiş, ev təsərrüfatların-
da, müəssisələrdə son illər ərzində kompyu-
terlərin mövcudliğu və onlardan istifadə 
olunması, internetə çıxış imkanları, istifa-

dəsi, əhalinin elektron bilikləri, habelə İKT sektoru üzrə əsas makro- göstə-
ricilər və İKT məhsullarının idxal və ixracı haqqında geniş məlumatlar, onların 
dinamikası əks olunur.  

Məcmuə iki dildə - azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr 
edilməsi cari ilin iyul ayında nəzərdə tutulub. 

INFORMATION  SOCIETY  IN  AZERBAIJAN 
Information and Communication Technologies 

 Statistical information characterizing the current situation of 
application of technologies for the production, dissemination and use of 
information is the basis of the Yearbook “Information Society in Azerbaijan”. 
The yearbook reflects information collected by statistical observations on main 
ICT indicators corresponding to international standards, including ICT main 
infrastructure indicators and access opportunities to ICT, availability and use 
of ICT systems in households, main ICT indicators on enterprises, main 
indicators on the ICT sector and the trade in ICT products. The new indicators 
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such as ICT development index were added to the statistical yearbook. The 
broad information on availability and use of ICT in households and enterprises 
during the last years, opportunities for internet access and use, e-skills of 
population, as well as main macro indicators on ICT sector, import and export 
of ICT product and their dynamics are reflected in the yearbook.  

The Yearbook is prepared in two languages: Azerbaijan and English  
Publication date: July of  the current year. 

AZƏRBAYCANDA  QİYMƏTLƏR 

“Azərbaycanda qiymətlər” statistik 
məcmuəsi 2002-ci ildən başlayaraq iki dildə 
- azərbaycan və ingilis dillərində nəşr edilir 
və 1996-cı ildən sonrakı dövrü əhatə edir. 

Məcmuədə istehlak qiymətləri indeksi 
(İQİ), sənaye məhsulları istehsalçılarının 
qiymət indeksi (SQİ), kənd təsərrüfatı məh-
sullarının istehsalçı qiymətləri indeksi 
(KTQİ), tikinti işlərinin qiymət indeksi, nəq-
liyyat, poçt və telekommunikasiya tarifləri 
indeksləri, ixrac və idxal olunan əmtəələrin 
qiymət indeksləri haqqında geniş məlumat 
verilir. 

Məcmuənin nəşr edilməsi cari ilin bi-
rinci yarısında nəzərdə tutulub. 

PRICES  IN  AZERBAIJAN 

Since 2002 the publication “Prices in Azerbaijan” has been published in 
two languages - Azerbaijan and English; it particularly covers the period since 
1996;Consumer’s price index (CPI), Producer price index (PPI), Agricultural 
producers’ price index (AGPI), Price index of construction works, Indices of 
transport, post and telecommunication tariffs, Price indices of import and 
export goods.  

Publication period: first half of the current year. 
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TƏSNİFATLAR * 
CLASSIFICATIONS *  

 
İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatı - Özündə bütün iqtisadi fəaliyyət növlərini 

cəmləşdirir. İstehsal fəaliyyəti və ya iqtisadi fəaliyyət müəyyən əmtəə və ya 

xidmətlərin istehsal edilməsinə kömək edən vasitələrin (avadanlığın, işçi qüvvəsinin, 

istehsal  prosesinin, informasiya şəbəkəsinin, məhsul növlərinin) qarşılıqlı əlaqəsindən 

irəli gəlir. Fəaliyyət məhsul (əmtəə və xidmətlərin) məsrəfi, istehsal prosesi və 

məlumat istehsalı ilə xarakterizə olunur.  

 

Classification of Types of Economic Activity Types – contains all economic 

activities. This classification, based on the NACE (classification system of the 

European Union) is meant to categorize all economic units in Azerbaijan by type of 

activity, from broad categories, e.g. Manufacturing (being activities including the 

physical or chemical transformation of materials, substances, or components into new 

products)  to detailed groupings (e.g. Manufacture of carpets and rugs).  

 

Məhsul Növləri Təsnifatı - MNT-nın təsnifləşdirmə obyekti məhsul və xidmətlər 

hesab edilir. MNT istehsal və istehlak olunan məhsulları, göstərilən və tələb olunan 

xidmətləri təsvir etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. MNT ABFT ilə birlikdə vahid kod 

sistemində birləşmiş vahid əşya təsnifatını yaradır.  

 

Classification of product types – CPT are intended for the description of 

produced and consumed products, rendered and required services. The CPT is 

combined with the Classification of Types of Economic Activity to create a  unified 

commodity classification system.  

 

Sənaye Məhsullarının Siyahısı (Prodcom) - Abreviatura PRODCOM Avropa 

Birliyinin hasiledici və yüngül sənaye məhsullarına aid olan statistik siyahını əks 

etdirir. Bu təsnifata xidmət sahəsi daxil edilmir. Burada söhbət ancaq sənaye məhsulları 

təsnifatından gedir. Qəbul olunmuş qərara müvafiq olaraq Avropa Birliyinə üzv 

dövlətlərdə istehsal və istifadə olunan məhsulların yeni statistikası bu təsnifata 

əsaslanır. 
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List of industrial products (Prodcom) – PRODCOM is the statistical list of 

manufacturing and light industry products and services, developed by the European 

Union. The Azerbaijan version only covers industrial products.   

 

Statistik Fəaliyyətin Təsnifatı – bu təsnifat milli statistika sistemində həyata 

keçirilən fəaliyyətin və statistika sahələrinin təsnifləşdirilməsi üçün istifadə olunur. 

Statistik Fəaliyyət Təsnifatının təsnifləşdirmə obyekti statistikanın sahələri hesab edilir. 

Təsnifatın strukturu 5 bölmə, 38 qrup və 18 altqrupdan ibarətdir. Əsasən statistik 

məqsədlər üçün hazırlanmış təsnifatdan bütün aidiyyatı təşkilatlar istifadə edə bilər.    

 

Classification of Statistical Activities- this classification is used to classify the 

statistical activities undertaken by national and statistical activities fields. The 

classification objects of the Classification of Statistical Activities are statistical fields. 

The structure of the classification consists of 5 divisions, 38 groups and 18 subgroups. 

This classification that prepared mainly for statistical purposes can be used by any 

related organisation.   

 

Xərclərin Məqsədlər Üzrə Təsnifatları – Özündə 4 təsnifatı əks etdirir. 

 

Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı - DİOFT-nın əsas 

tətbiq sahələrindən biri fərdi ev təsərrüfatlarının xeyrinə sərf edilən və 1993-cü ilin 

MHS-nə əsasən ev təsərrüfatlarının son istehlakının (və ya fərdi istehlakın) 

ümumiləşdirilmiş faktiki həcminin  alınması üçün ŞİMT-nın 14-cü bölməsinə 

köçürülən istehlaka yönəldilmiş xərclərin müəyyənləşdirilməsidir. Bu təsnifatda belə 

xərcləri özündə birləşdirən bölmələr, qruplar və altqruplar dəqiq verilmişdir. 

 

Classification of expenditures by purposes (4 classifications) 

 

        1. Classification of Functions of Government (COFOG) - One of the main areas 

of application of COFOG is analysis of government expenditures in favour of private 

households.. 

 

Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən 

mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı - Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak 

məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatının işlənib 

hazırlanmasında əsas məqsəd Azərbaycan Respublikasının milli hesablar sistemi 
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metodologiyasına və Avropa statistika komissiyasının ev təsərrüfatlarının büdcə 

tədqiqatlarının harmonizasiya edilməsi üzrə tövsiyələrinə (Avropa Statistika Bürosu, 

1997) uyğun olaraq statistika məlumatlarının toplanması, işlənməsi və təqdim olunması 

üçün standartlar yaratmaqdan ibarətdir.  

 

2. Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) – 

The main goal of this classification is the standardization of data collection about 

consumption of households. Azerbaijan follows the recommendations of the Conference 

of European Statisticians on harmonization of household budget analysis. 

 

Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının 

məqsədlər üzrə təsnifatı - MHS-93-də ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-

kommersiya təşkilatlarının bütün xərclərinin fərdi istehlaka aid edilməsi qəbul 

edilmişdir. Təsnifatın əsas məqsədi MHS-1993-ə (bax. bölmə 35 və 36, yuxarı) əsasən 

ev təsərrüfatlarının faktiki son istehlakı (və ya faktiki fərdi istehlakı) üzrə iriləşdirilmiş 

məlumatlar almaq üçün, ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının xərclərini və ev təsərrüfatlarının fərdi istehlakı və dövlət idarəetmə 

orqanlarının məqsədli xərclərinə müvafiq olaraq təsnifləşdirməkdən ibarətdir. 

3. Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households 

(COPNI) - The main purpose of the classification is to classify the expenditures of non-

commercial organizations rendering services to households, in accordance with the 

recommendations of the System of National Accounts (SNA 1993).  

 

Məqsədlər üzrə istehsalçıların xərcləri təsnifatı - MİXT və məqsədlər üzrə 

digər təsnifatlar təhlildə iki müxtəlif rol oynayırlar. Birinci rol xərclərin sektorlar arası 

təhlilinin, ikincisi isə sektordaxili təhlilinin təmin edilməsindən ibarətdir. Birinci halda 

məqsədlər üzrə təsnifatlar köməkçi təhlillərin müxtəlif növlərinin həyata keçirilməsi 

zamanı istifadə edilir və yalnız iqtisadi siyasət məsələlərinin həll edilməsində əsas rol 

oynayan kapitallaşdırılmamış cari əməliyyat xərclərinə tətbiq edilir. 

 

 4. Classification of expenditures of consumers by purposes - CECP and other 

classifications by purpose play two different roles in analysis. The first role is to 

provide possibilities for inter-sector analysis of expenditures, the second – intra-sector 

analysis.  
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Dünya Ölkələri Təsnifatı – Bu təsnifat Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Katibliyinin Statistika Şöbəsi tərəfindən hazırlanmış və 1970-ci ildə nəşr olunmuş 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ölkələrinin Standart kodlarının (Seriya M, N49) yenidən 

baxılmış beşinci variantı əsasında hazırlanmışdır. Təsnifatda ölkə və rayonların adları 

əlifba sırası ilə verilmiş, BMT Katibliyinin Statistika şöbəsi tərəfindən statistik 

məqsədlər üçün istifadə edilən üçrəqəmli rəqəm kodları, Beynəlxalq standartlaşdırma 

təşkilatı (BST) tərəfindən verilmiş iki və üç hərfdən ibarət olan kodlar və ölkə və 

rayonların adının qısaldılmış formaları Statistika şöbəsi  tərəfindən istifadə edilən 12-

işarəli qısaltmalar şəklində göstərilmişdir. 

 

Classification of World Countries and Territories - This classification has been 

prepared by the United Nations Statistics Division and was first published in 1970. The 

present classification is based on the fifth version of of UN countries Standard codes 

(Series M, №49). The classification presents names of countries and territories in 

alphabetical order, three digit codes used for statistical purposes, codes of two and 

three letters used by the International Standardization Organization and shortened 

forms of countries’ and regions’ names. 

 

Məşğulluq Təsnifatı – Məşğulluq Təsnifatı (MT) özündə sistemləşdirilmiş əmək 

fəaliyyəti növlərinin siyahısını cəmləşdirir. Bu siyahı statistik müqayisələrin, uçot və 

təhlillərin aparılmasında böyük rol oynayır. Məşğulluq Təsnifatı (MT) sosial - əmək 

münasibətlərinin nizamlanmasına toxunan və işçi qüvvəsinin strukturunun dəyişmə 

vəziyyətinin və dinamikasının qiymətləndirilməsi ilə bağlı, məşğulluq və peşəkar təhsil 

sahəsində göstəricilərin təhlili və proqnozları ilə bağlı geniş dairəli məsələləri həll 

etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 

Classification of Status in Employment – This classification contains a 

systematic list of labour activity types. This list plays an important role in statistical 

comparisons, registration and analysis.  

 

Bina və Qurğuların Funksional Təyinat Üzrə Təsnifatı – Avropa Birliyinin 

statistika idarəsi tərəfindən qəbul edilən “Tikinti təsnifatı” (CC) əsasında işlənib 

hazırlanmışdır. Təsnifat əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 

müvafiq şöbələri və tikinti - quraşdırma işləri ilə məşğul olan müəssisə və təşkilatların 

xidməti istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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Classification on Functional Designation of Buildings and Equipment – was 

worked out based on the “Construction Classification” (CC) adopted by the EU 

Statistics Office. The classification is mainly intended for administrative use by the 

divisions of the State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan and 

institutions and organization engaged in construction-installation works.  

 

Ölçü Vahidlərinin Təsnifatı – Ölçü Vahidləri Təsnifatının əsas məqsədi dövlət 

uçotu və hesabatlarının tətbiqi, iqtisadiyyatın inkişafının təhlili və proqnozlaşdırılması, 

beynəlxalq statistik müqayisələrin təminatı, daxili və xarici ticarətin həyata keçirilməsi, 

xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tərəfindən nizamlanması və gömrük nəzarətinin təşkil 

edilməsində texniki – iqtisadi və sosial göstəricilərin sayla qiymətləndirilməsi 

məsələlərinin həllindən ibarətdir. Ölçü Vahidləri Təsnifatının obyekti kimi hər hansı 

fəaliyyət sferasında istifadə olunan ölçü vahidləri hesab edilir. 

 

 

Classification of Measure Units – The main purpose of the Classification of 

Measure Units is to harmonize  registration and reporting, analysis and forecasting of 

economical development, international statistical comparisons, realization of internal 

and foreign trade, regulation of external economic activity by the government and 

estimation of technical-economic and social indicators by different organizations, 

including Customs. The Classification of Measure Units is supposed to cover all types 

of activities that are subject to statistical observation.  

 

İqtisadiyyat Sektorları Təsnifatı – Bazar iqtisadiyyatı şəraitində milli gəlirin 

hesablanması Milli hesablar sistemi üzərində qurulub. Milli hesablar iqtisadiyyatı təşkil 

edən təsərrüfat subyektlərinin əsas funksiyaları, onların gəlirləri və ehtiyatlarının əsas 

mənbələri baxımından beş qrupda birləşdirilib. Bu qruplar milli iqtisadiyyatın sektorları 

adlanır. 

   

Classification of Economic Sectors. The calculation of national income is 

performed under the conventions imposed by the System of National Accounts (SNA). 

The SNA distinguishes five so-called national accounts sectors. 

 

 

Mülkiyyət Formaları Təsnifatı – “Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı” 12 

noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının müvafiq 
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maddələrinə istinad edilərək hazırlanmışdır. Özündə mülkiyyət formalarını birləşdirir. 

Statistik baximdan əsasən hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətinin 

aydınlaşdırılmasında böyük rol oynayır. 

 

Classification of Property Forms. The “Statistical classification of property 

types” was adopted on 12 November 1995 and was prepared referring to 

corresponding articles of the Constitution of the Republic of Azerbaijan. Many 

statistical collections include a breakdown of activities by different categories of 

property forms.  

 

Təşkilati Hüquqi Formalar Təsnifatı – Mülki Məcəlləyə müvafiq olaraq işlənib 

hazırlanmışdır. Statistik baximdan əsasən hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətinin 

aydınlaşdırılmasında böyük rol oynayır. 

 

Classification of Organizational and Legal Forms. This classification was 

worked out and prepared according to the Civil Codex of Azerbaijan. Many statistical 

collections include a breakdown of activities by different categories of legal entities.  

 

İnzibati Ərazi Bölgüsü Təsnifatı – Təsnifatın hazırlanmasında əsas məqsəd son 

illər Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsündə baş vermiş qanuni 

dəyişikliklərin nəzərə alınması və İnzibati - ərazi bölgüsü təsnifatının 

aktuallaşdırılmasıdır. Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünü 

hüdudlarında dövlət hakimiyyəti orqanlarının yaradıldığı inzibati ərazi dairələri təşkil 

edir.  

 

Classification of Political Divisions – The main purpose of this classification is 

to taken into account the legal changes that were made in the structure of political 

divisions (administrative entities) of the Republic of Azerbaijan during the last years.  

 

Nəqliyyat Statistikası üçün Yük Təsnifatı - əsas etibarilə Avropa İqtisadi 

Birliyinin xarici ticarətlə bağlı təsnifatına (NİMEXE) əsaslanaraq hazırlanmışdır. Eyni 

zamanda o, Avropada nəqliyyat statistikası üçün Əmtəə təsnifatı (CSTE), Malların 

təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik Sistemi (HS), Standart Beynəlxalq Ticarət 

Təsnifatı (SİTC), Gömrük tarifi təsnifatı (CCT) ilə əlaqəli hazırlanmışdır.  
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Cargo Classification for transport statistics - has been prepared according to the 

European Economic Union Classification of Foreign Trade (NIMEX). It was also 

prepared in coordination with CSTE, HS, SITC, and CCT for Transport Statistics. 
 

Azərbaycanın Milli Təhsil Təsnifatı – Bu nəşrin məqsədi, ölkənin təhsil 

sistemində milli tədris proqramlarının bölgüsünün YUNESCO-nun Təhsilin 

Beynəlxalq Standart Təsnifatının (İSCED 97) dərəcə və sahələri üzrə aparılmasından 

ibarətdir.  
 

National Classification of Education of Azerbaijan - The aim of this publication 

is carrying out of the division of the education programs of the national educational 

system according to ISCED 97 UNESCO.  
 

Dövlət Hakimiyyəti Orqanlarının və İdarəetmə Hüquqlu Təşkilatların 

Statistik Təsnifatı (siyahısı) – Dövlət hakimiyyəti orqanlarının və idarəetmə hüquqlu 

təşkilatların statistik təsnifatı (siyahısı) (DHOİHTST(S)) texniki-iqtisadi və sosial 

məlumatların vahid təsnifləşdirmə və kodlaşdırma sisteminə daxildir. Yerli 

özünüidarəetmə orqanlarının qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlıq üçün yaradılmış könüllü 

birlikləri  (assosiasiyalar), ictimai birliklər və dini qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar və 

onların Azərbaycandakı qurumları da bu təsnifatda yer tapmışdır. Bu obyektlər 

Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanları olmasalar da, təsnifata daxil 

edilmişlər. 
 

Statistical Classification of the State Authorities and Organization with 

Manageable Rights (list) – this classification is included in unit classification and code 

system of the technical – economic and social data. Voluntary units that were 

established for joint cooperation with institutions of local governing, public units and 

religious and international organizations and its representatives in Azerbaijan are 

covered in this classification.  
 

Valyutalar təsnifatı - Təsnifatda beynəlxalq valyuta termini barədə əsaslı 

məlumatlar toplanmışdır. Valyutalar təsnifatının bu nəşri özündə Valyuta və valyuta 

sərvətləri, Valyutaların təsnifləşməsi, Azərbaycan manatı və Valyutaların siyahısı kimi 

dörd əsas xətti birləşdirir və hər dörd bölmə haqqında istifadəçiyə ətraflı məlumat 

çatdırılır. Valyutaların təsnifləşməsi bölməsi öz növbəsində mənsub olma prinsipi,  

tətbiq etmə dairəsi və rejimi, valyutaların funksional rolu üzrə təsnifləşmə metodlarını 

izah edir. 
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Currency classification - Basic information on term of international currency was 

collected in the classification. Publication of currency classification combines four 

main lines on currency and currency values, classification of the currencies, AZN and 

the list of currency and each four sections supply comprehensive data to the user. The 

section of classification of currency explains principle of belonging, application and 

regime, classification methods on functional role of the currencies. 

 

Bələdiyyələrin Statistik Ərazi Təsnifatı – Bələdiyyələrin statistik ərazi 

təsnifatında hər bir bələdiyyənin adı və həmin bələdiyyənin əhatə etdiyi ərazi 

vahidlərinin və onların müvafiq kodlarının siyahısı verilmişdir.  

 

Statistical Administrative Municipal Classification – In the statistical territory 

classification of the municipals are given the list of each name of  municipal and the 

same territory unique of municipal and their corresponding codes. 

 

Fəaliyyət, Əlillik və Sağlamlıq üzrə Beynəlxalq Təsnifatın Uşaqlar və 

Yeniyetmələr nəşri - Fəaliyyət, Əlillik və Sağlamlıq üzrə Beynəlxalq Təsnifatın 

Uşaqlar və Yeniyetmələr nəşri (FƏSBT-UY) Fəaliyyət, Əlillik və Sağlamlıq üzrə 

Beynəlxalq Təsnifat (FƏSBT) (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, 2001) əsasında 

hazırlanmışdır və inkişafda olan uşağın xüsusiyyətlərini və onu əhatə edən ətraf 

mühitin təsirini qeyd etmək üçün tərtib edilmişdir. FƏSBT-UY uşaq və yeniyetmələrin 

sağlamlığı, təhsili və əmin-amanlığı ilə maraqlanan təminatçılar, sifarişçilər və bütün 

şəxslər tərəfindən istifadə edilə bilər. Bu təsnifatda uşaq və yeniyetmələrin 

sağlamlığının və əlilliyinin təyin edilməsini və sənədləşdirilməsini asanlaşdırmaq üçün 

universal üsullar təqdim edilir.  

 

The International Classification of Functioning, Disability and Health for 

Children and Youth (ICF-CY) Version is a derived version of the International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, WHO, 2001) designed to 

record characteristics of the developing child and the influence of environments 

surrounding the child. ICF-CY can be used by providers, consumers and all those 

concerned with the health, education, and well being of children and youth. It provides 

common and universal methods for clinical, public health, and research applications to 

facilitate the documentation and measurement of health and disability in child and 

youth populations. 
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Tullantıların Statistik Təsnifatı - Təsnifat Avropa Birliyinin Tullantıların 

Statistik Təsnifatı olan EWC-Stat/variant 3 təsnifatı və Avropa Birliyinin Əsas Tullantı 

Siyahısı olan List of Wastes əsasında tərtib olunmuşdur. Statistik təsnifat göstəricilərin 

müqayisəliliyini təmin etmək üçün tərtib edilir. Bu baxımdan tullantıların statistik 

təsnifatı məlumatların standart konsepsiya əsasında toplanması, göstəricilərin zaman və 

məkana görə müqayisəliliyini təmin etmək üçün məlumat mənbəyidir. Tullantılar 

haqqında müşahidələrin (monitorinqin) təşkili, informasiyanın toplanması, onların 

təhlili mükəmməl təsnifatdan istifadə etməklə mümkündür. Yaranma mənbələri üzrə 

istehsal və xidmət sahələrində yaranan tullantılar təsnifləşdirmə obyekti hesab olunur. 

 

The Statistical Classification of Wastes – The Classification was designed on the 

basis of EWC-Stat/Version 3 of the European Waste Classification for Statistics and 

List of Wastes of the European Union. The statistical classification is compiled to 

provide comparability of indicators. From this standpoint, the statistical classification 

of wastes is a source of data aiming to compile data based on standard conception and 

to provide comparability of indicators according to time and place. Organization of 

observations (monitoring) on wastes, data collection and their analysis is possible 

through the use of complete classification. Wastes generated in production and service 

spheres by sources of formation are considered as a subject of classification. 

 

İqtisadi Fəaliyyətdə Xidmətlər Təsnifatı – Bu təsnifat Əsas Məhsul Təsnifatı 

(CPA 2008) əsasında işlənmiş Məhsul Növləri təsnifatı (üçüncü variant) nəzərə 

alınmaqla hazırlanmışdır. Təsnifatın hazırlanmasında əsas məqsəd məlumat 

mübadiləsində beynəlxalq müqayisəliliyi təmin etməkdir. İqtisadi fəaliyyətdə 

xidmətlərin statistik uçotunun mürəkkəb xarakteri bu sahədə təsnifatın olmasını və 

sistemə nəzarətin kod strukturu ilə tənzimlənməsini şərtləndirir. İqtisadi Fəaliyyətdə 

Xidmətlər Təsnifatının təsnifləşdirmə obyekti xidmətlər hesab edilir. 

 

Classification on Services in Economic Activity – This classification has been 

prepared taking into account the Product Type Classification (third version) designed 

on the basis of the Central Product Classification. The main goal of this classification 

is to provide international comparability in data exchange. Complicated nature of 

statistical accounting of services in economic activity conditioned existance of the 

classification in this sphere and regulation of the control over the system via code 

structure. Services are classification subjects of the Classification on Services in 

Economical Activities.     
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Sənaye Məhsullarının Son Təyinatına Görə Təsnifatı (Siyahısı) - Sənaye 

məhsullarının son təyinatına görə təsnifatı (siyahısı) Avropa Birliyinin İqtisadi 

Fəaliyyət Növləri Təsnifatı (NACE rev.2) və Əsas Məhsul Təsnifatı (CPA 2008) 

əsasında işlənmiş İqtisadi Fəaliyyət Növləri (üçüncü variant) və Məhsul Növləri 

təsnifatları (üçüncü variant) ilə qarşılıqlı əlaqədə hazırlanmışdır. Təsnifatın 

hazırlanmasında əsas məqsəd sənaye məhsullarının son təyinatına görə kateqoriyalar 

üzrə qruplaşdırılmasıdır. Sənaye məhsullarının son təyinatına görə təsnifatında iqtisadi 

fəaliyyət növləri üzrə əsas sənaye qrupları: aralıq mallar, enerji, əsas vəsaitlər, uzun 

müddətli və qısa müddətli istifadə üçün istehlak malları bölmələrinə ayrılır. 

 

Classification (List) on last destination of industrial products – The 

Classification on last destination of industrial products use has been prepared in 

interaction with the Classification of Economic Activities (third version) and the 

Product Type Classification designed on the basis of European Classification of 

Economic Activities (NACE rev.2) and the Central Product Classification (CPA 2008). 

The main goal is to group industrial products by categories according to their last 

intended use. In the classification of industrial products by their last intended use, the 

main industrial groups by types of economic activities are divided into the following 

sections: intermediate goods, energy, fixed assets, long-term and short-term consumer 

products. 

Enerji məhsullarının təsnifatı – Enerji məhsullarının təsnifatı (EMT) Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının (BMT) Statistika Komissiyası tərəfindən tövsiyə edilmiş 

Beynəlxalq Standart Enerji Məhsulları Təsnifatı (SİEC) əsasında işlənib hazırlanmışdır. 

EMT-nin təsnifləşdirmə obyekti enerji məhsulları və enerjinin alınmasında istifadə 

oluna biləcək digər məhsul qrupları təşkil edir. Təsnifatın əsas məqsədi enerji 

statistikasının beynəlxalq müqayisəsini təmin etmək və enerji məhsullarının mövcud 

təsnifatını beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaqdır. 

Energy Products Classification (EPC) – has been worked out based on 

Standard International Energy Products Classifications (SIEC) recommended by UN 

Statistical Commission. Classification object of EPC includes energy products and 

other products’ groups that could be used on energy generation. Main goal of 

classification is to provide international comparison of energy statistics and 

correspondence of available classification of energy products with international 

standards. 
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          Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə fəaliyyət növləri və çəkilən xərclərin təsnifatı 

- Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə fəaliyyət növləri və çəkilən xərclərin təsnifatı Avropa 

İttifaqı Komissiyasının (Statistika Bürosu/Avrostat) Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə 

fəaliyyət növləri və çəkilən xərclərin təsnifatının (CEPA 2000) redaksiyasına tam 

uyğun olaraq işlənib hazırlanmışdır. 

Classification of activity types and expenditures on environment – has been 

worked out in accordance with revision of classification of environmental protection 

and expenditures by activity types (CEPA 2000) of EU Commission (Bureau of 

Statistics/Eurostat). 

  

Məhsulun (mal və xidmətin) statistik təsnifatına izahlar - Bu sənəd məhsulun 

(mal və xidmətlərin) təsnifləşdirilməsində bu və ya digər səbəblər üzündən hər hansı 

bir çətinlik yarandıqda onun xüsusiyyətlərinə görə məhsulun (mal və xidmətlərin) 

mövqeyini müəyyənləşdirmək məqsədilə Məhsul Növləri Təsnifatının üçüncü 

versiyasına (2009-cu il nəşri) əlavə material kimi hazırlanmışdır.  

 

1-ci cild - Məhsulun (mal və xidmətin) statistik təsnifatına izahların 1-cildində 

kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq məhsulları; mədənçıxarma sənayesi 

məhsulları; emal sənayesi məhsullarının izahı öz əksini tapmışdır. 

 

2-ci cild - Məhsulun (mal və xidmətin) statistik təsnifatına izahların 2-ci cildində 

emal sənayesi məhsullarının (16-22 MNT kodu üzrə) izahı öz əksini tapmışdır. 

     

Explanations to statistical classification of products (goods and services) – this 

document has been prepared as an addition to the third version (2009 issue) of Product 

Types Classification, for the purpose of identification of products (goods and services) 

by their characteristics in case of difficulties in classifying products (goods an 

services). 

 

The 1-st book of explanations to statistical classification of products (goods and 

services) – deals with agriculture, forestry and fishery products; mining and 

quarrying; manufacturing products. 

 
The 2-nd book of explanations to statistical classification of products (goods and 

services) – deals with manufacturing products (based on 16-22 CPA code). 
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STATİSTİK  BÜLLETENLƏR * 
 

1 Sənayenin əsas göstəriciləri 
(kiçik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla)  aylıq 

2 Sənayenin əsas göstəriciləri 
 - I bölmə - bütün sənaye müəssisələri 
 - II bölmə - kiçik sahibkarlıq subyektləri  rüblük 

3 Xarici investisiyalı müəssisələrin işinin əsas 
göstəriciləri illik 

4 Kiçik müəssisələrin işinin əsas göstəriciləri illik 

5 Tikinti müəssisələrinin  əsas göstəriciləri aylıq, illik 

6 Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və 
əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadə 
edilməsi aylıq 

7 Şəhər və rayonlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri rüblük 

8 Tikintinin əsas göstəriciləri illik 

9 2013-cü ildə su, qaz və istilik təsərrüfatı 
müəssisələrinin əsas göstəriciləri illik 

10 Enerji məhsullarının hərəkəti illik 

11 Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, 
istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik 
enerjisi, təbii gaz, su və rabitə xidmətləri  rüblük 

12 Mal-qara və quşların sayı haqqında illik 

13 Mal-qaranın mövcudluğu və heyvandarlıq 
məhsullarının istehsalı haqqında rüblük 

14 Tarla bitkilərinin əkin sahəsi, məhsul yığımı və 
məhsuldarlığı haqqında illik 

15 Çoxillik əkmələrin əkin sahəsi, məhsul yığımı və 
məhsuldarlığı haqqında illik 

16 Əkinlərin qəti uçotunun yekunları haqqında illik 

17 Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq, fevral-iyun 
aylarında 

18 Kənd təsərrüfatı müəssisələrində toxum 
məhsullarının istehsalı və hərəkəti haqqında illik 

19 Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı haqqında aylıq, may-
noyabr  aylarında 
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20 Şumun qaldırılması və payızlıq taxılın səpini 
haqqında illik, dekabr 

21 

 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin (kənd 
təsərrüfatına xidmət göstərən təşkilatlar da daxil 
edilməklə) fəaliyyəti haqqında illik 

22 Kənd təsərrüfatı, meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq 
müəssisə və təşkilatları üzrə mal və xidmətlərin 
istehsalı və göndərilməsi rüblük 

23 Təbii ehtiyatların mühafizəsi və istifadəsinin əsas 
göstəriciləri illik, may 

24 Azərbaycan Respublikası üzrə təhlükəli tullantılar illik, aprel 

25 Təkrar xammalın istifadəsi illik, fevral 

26 Qiymətlər və qiymət indeksləri aylıq 

27 İstehsalçı qiymət indeksləri    aylıq 

28 Tikinti işləri üzrə qiymətlərin səviyyəsi və 
dinamikası rüblük 

29 Azərbaycanın əhalisi illik 

30 Yaşayış fondu illik 

31 Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə əsas 
göstəricilər illik 

32 Nəqliyyat, informasiya və rabitənin işinin əsas 
göstəriciləri aylıq, rüblük 

33 Azərbaycanda cinayətkarlıq yarımillik, illik 

34 Azərbaycanda məhkumetmə, məhkəmələrdə 
baxılan işlər yarımillik, illik 

35 Azərbaycanda prokurorluğun fəaliyyəti ilə bağlı 
statistik məlumatlar yarımillik, illik 

36 Təhsilin əsas göstəriciləri illik 

37 Mədəniyyətin əsas göstəriciləri illik 

38 Yerinə yetirilmiş elmi-texniki işlər üzrə əsas 
göstəricilər illik 

39 Doktoranturanın işi haqqında illik 

40 Səhiyyə və sosial təminatın əsas göstəriciləri illik 

41 Turizm müəssisələrinin fəaliyyətinə dair əsas 
göstəricilər  yarımillik, illik 
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42 Mehmanxanaların fəaliyyətinə dair əsas 
göstəricilər yarımillik, illik 

43 Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri rüblük 

44 İri və orta ticarət müəssisələrinin əsas göstəriciləri aylıq 

45 Ticarət müəssisələrinin əsas göstəriciləri                   rüblük 

46 Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair  rüblük, illik 

47 Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas 
göstəriciləri rüblük 

48 Müəssisə və təşkilatların maliyyə göstəriciləri          illik 
                                                                              
    
 
* Yalnız Azərbaycan dilində nəşr olunur. 
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Statistical Bulletins *  
1 Main indicators of  the industry 

(exluding small-scale enterprises) monthly 

2 Main indicators of  the industry 
 I section – all industrial enterprises 
II section – small –scale enterprises quarterly 

3 Main indicators of activities of  foreign and  joint 
enterprises annual 

4 Main indicators of activities of small enterprises  annual 

5 Main indicators of  construction  enterprises monthly,annual  

6 Put into use of the objects, fixed assets and use of 
investment directed to fixed capital  monthly 

7 Main indicators of construction by towns and 
regions of the Republic of Azerbaijan quarterly 

8 Main indicators of construction annual 

9 Main indicators  of water, gas and heating 
communal services in 2013 annual 

10 Movement of energy products  annual 

11 Electricity and heating energy, natural gas, water 
and communication services used by consumers 
and  financed from state budget quarterly 

12 Number of livestock and poultry annual 

13 Availability of livestock and production of 
livestock products quarterly 

14 Plant sown areas, harvesting and productivity annual 

15 Perennial plant sown areas, harvesting and 
productivity annual 

16 Final record of sowing annual 

17 Sowing of spring plants monthly, 
february-june 

18 Production and movement of seed products in 
agricultural enterprises annual 

19 Harvesting of agricultural products  monthly, 

may-november 
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20 Tillage and winter crops sowing annual, 
december 

21 Activities of agricultural enterprises (including 
organizations providing services to agriculture) annual 

22 
 

Output and shipment of products and services by 
agricultural, forestry, fishery and hunting 
enterprises and organizations   quarterly 

23 Main indicators on protection and use natural 
resources  annual, may 

24 Hazardous wastes in the Republic of Azerbaijan annual, april 

25 Formation and use of secondary raw materials  annual, february 

26 Prices and price indices  monthly 

27 Producer  price  indices monthly 

28 Price level and dynamics on construction works    quarterly  

29 Population of Azerbaijan annual 

30 Housing annual 

31 Main indicators on improvement of dwelling 
conditions annual 

32 Main indicators of activity of transport 
information and communication   

monthly, 
quarterly 

33 About crime in Azerbaijan half year, annual 

34 About convictions and legal procedures in 
Azerbaijan  half year, annual 

35 Statistical data about the activities of the Public 
Prosecution Authorities in Azerbaijan half year, annual 

36 Main indicators of education annual 

37 Main indicators of culture annual 

38 Main indicators on carried out  research and 
development activities  annual 

39 About doctors degree annual 

40 Main indicators of health and social security  annual 

41 Main indicators of activity of tourism enterprises half year, annual 

42 Main indicators of activities of hotels half year, annual 

43 Foreign trade relations of Azerbaijan quarterly 
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44 Main indicators of large and medium sized trade  
enterprises monthly 

45 Main indicators of trade enterprises quarterly 

46 Implementation of budget of the municipal bodies quarterly, annual 

47 Main indicators of insurance organizations 
activity quarterly 

48 Finance indicators of enterprises and 
organizations annual 

 

 

* Available only in the Azerbaijan language 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




