Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən
2015-ci ildə görülmüş işlərlə bağlı illik hesabat
Dövlət Statistika Komitəsi ölkədə rəsmi statistika siyasətini həyata keçirən mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanı kimi, statistika orqanları tərəfindən istehsal edilən statistik
məlumatların müasir dövrün tələblərinə və şəraitə uyğun hazırlanmasını, ölkədə
statistika sisteminin təkmilləşdirilməsi və inkişafı məsələlərini 2015-ci ildə də diqqət
mərkəzində

saxlamışdır.
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razılaşdırılaraq təsdiq edilmiş “2015-ci il üçün statistik işlər proqramı”, “2015-ci il üçün
metodoloji və məlumat istifadəçiləri ilə iş planı” və “İqtisadi təhlil” üzrə iş planları, ölkə
Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyası və “Açıq Hökumətin təşviqinə və Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair
2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”ndan irəli gələn vəzifələrin yerinə
yetirilməsinə nail olunmuşdur.
Dövlət Statistika Komitəsinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri “2013-2017-ci
illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”nın və
icraçı kimi çıxış etdiyi digər dövlət proqramlarının, “2015-ci ilin Azərbaycan
Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın yerinə
yetirilməsi olmuşdur. 2015-ci ildə icrası planlaşdırılmış 46 tədbir (o cümlədən digər
dövlət proqramları üzrə 29 tədbir) həyata keçirilmiş, ümumilikdə, il ərzində dövlət
proqramları ilə bağlı 79 iş yerinə yetirilmişdir. “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”nda icrası 2015-ci ildə
nəzərdə tutulan 12 tədbirin icrası tam başa çatdırılmışdır. Bunlar aşağıdakılardan
ibarətdir: “MHS-2008” çərçivəsində turizm üzrə köməkçi (satellit) hesabın qurulması”,
“Ümumdünya kənd təsərrüfatı siyahıyaalınması çərçivəsində 2015-ci ildə Azərbaycanda
kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasının keçirilməsi”, “Ümumtəhsil məktəblərində tədris
edilən “İqtisadiyyatın əsasları” dərsliyinə “Statistika” bölməsinin daxil edilməsi”, “Layiqli
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səviyyəsinin

öyrənilməsi
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keyfiyyətli
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qiymətləndirilməsinə dair metodologiyanın hazırlanması və statistik müayinənin
keçirilməsi”, “Fərdi sahibkarlar, fiziki şəxslər də daxil olmaqla, kiçik sahibkarlıq
subyektlərinin iqtisadi siyahıyaalınmasının keçirilməsi”, “Beynəlxalq standartlara uyğun
xidmətlərin xarici ticarəti statistikasının yaradılması”, “Ağıllı hesabat” layihəsinin
hazırlanması və tətbiqi, elektron məlumat bazasının yaradılması”, “Statistika xəbərləri”
jurnalının təsis edilməsi”, “Nəşr olunan bütün yekun statistik məlumatların ilkin məlumat
bazalarına

elektron

inteqrasiyasının

təmin

edilməsi”, “Dövlət orqanlarından
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alınan inzibati məlumatlar əsasında məlumat mübadiləsi və statistik registrin
aktuallaşdırılması (yenilənməsi) mexanizminin təkmilləşdirilməsi”, “Coğrafi informasiya
sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi” və “BMT-nin Statistika Komissiyasının
tövsiyələrini nəzərə almaqla, statistik təsnifatlara yenidən baxılması”.
Komitənin “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasından irəli gələn
vəzifələr haqqında” 27.02.2013-cü il tarixli kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş tədbirlər
planında nəzərdə tutulmuş işlər, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Açıq
Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın və
“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 05.09.2012-ci il tarixli, 2421 nömrəli Sərəncamından irəli
gələn vəzifələr müəyyən olunmuş vaxtda yerinə yetirilmişdir.
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasından irəli gələn vəzifələr
haqqında” tədbirlər planına uyğun olaraq, Çexiya Statistika İdarəsinin və BMT-nin
Sənayenin İnkişafı Təşkilatının təcrübələri nəzərə alınmaqla, 2014-cü ilin yekunları üzrə
iqtisadi fəaliyyət növləri bölgüsündə məhsuldarlıq göstəriciləri hesablanmış, maliyyə, o
cümlədən sığorta fəaliyyəti üzrə daha ətraflı məlumatların əldə edilməsi məqsədilə
müvafiq statistik hesabat formalarına yenidən baxılmış, “Sığorta təşkilatlarının
fəaliyyətinin əsas göstəriciləri” statistik bülleteni, “Çoxamilli statistik təhlil üsulu əsasında
yoxsulluğun və əhalinin orta təbəqəsinin müəyyənləşdirilməsinə dair metodika”
hazırlanmış, çoxamilli yoxsulluğun tərkib hissəsi olan “Məhrumiyyətlər üzrə yoxsulluq”
üzrə sınaq sorğu keçirilmişdir. Ölkədə kosmik sənayenin yaranması və inkişafı ilə
əlaqədar informasiya və telekommunikasiya texnologiyaları statistikasının əhatə
dairəsinin genişləndirilməsi və yeni göstəricilərin əldə edilməsi məqsədilə “İnformasiya
və kommunikasiya texnologiyaları statistikasının göstəricilər sistemi” təkmilləşdirilmiş,
2015-ci ildə ev təsərrüfatlarında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından
istifadəyə dair seçmə müşahidənin müayinə forması təkmilləşdirilmiş və sorğu
keçirilmişdir. İnnovasiya sahəsində göstəricilər sistemi Milli Elmlər Akademiyasının rəy
və təklifləri nəzərə alınmaqla yenidən işlənmişdir. İstifadəçilərlə sıx əlaqələrin qurulması,
statistik məlumatlarla təminatın daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə, Dövlət Statistika
Komitəsinin veb-səhifəsində real vaxt rejimində “İstifadəçilərin statistik məlumatlarla
təmin olunması barədə” sorğu keçirilmişdir. “Layiqli əməyin səviyyəsinin öyrənilməsi
məqsədi ilə keyfiyyətli məşğulluğun qiymətləndirilməsi” ilə bağlı seçmə statistik
müayinənin metodologiyası, sorğu anketi və onun doldurulmasına dair göstəriş
hazırlanmış, 2015-ci ilin oktyabr ayında birdəfəlik statistik müayinə keçirilmiş, “Ölkənin
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qiymətləndirilməsi”nə dair metodologiya hazırlanmış və “Əhalinin iqtisadi fəallığına dair”
müayinə rüblük dövrilikdə mütəmadi olaraq keçirilmişdir. Qeyri-neft məhsulları üzrə
xarici ticarət məlumatlarını təhlil etmək məqsədilə Dövlət Gömrük Komitəsinin
məlumatına əsasən, son 20 il üzrə qeyri-neft məhsullarının ixracının dinamikası
hazırlanmış, 2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə ixrac və idxal olunmuş qeyri-neft
məhsullarının strukturu hazırlanaraq müqayisə edilmiş, ixracı və idxalı artmış (azalmış)
qeyri-neft məhsullarının siyahısı dəqiqləşdirilmişdir. Ticarət şəbəkələrində realizə
olunmuş yerli, idxal və qeyri-neft məhsulları haqqında məlumatlar əldə edilmiş və
ölkənin bütün regionlarında fəaliyyət göstərən ticarət subyektlərində əhaliyə satılmış
yerli istehsal və idxal mallarının, həmçinin qeyri-neft məhsullarının həcminə dair yekun
göstəricilər hesablanmışdır. Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının “Müəlliflik hüquqları
üzrə sənaye sahələrinin iqtisadi töhfəsinin müayinəsi”nə dair təlimatına və Azərbaycan
Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi tərəfindən hazırlanmış “Müəlliflik hüququ və
əlaqəli hüquqlara əsaslanan istehsalın (kreativ sənayenin) iqtisadiyyatda payının
hesablanması və əqli mülkiyyət aktivlərinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın qərar
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müəyyənləşdirilmiş, “Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala
yönəldilmiş investisiyalar haqqında” 2-investisiya (illik) hesabatı formasına innovasiya
və yaradıcılığa çəkilən xərclər göstəricisi əlavə olunaraq, hesabat forması və ona dair
göstərişin layihəsi 2016-cı ildə razılaşdırılmaq üçün müvafiq təşkilatlara göndəriləcəkdir.
“Alternativ və bərpa olunan mənbələr hesabına istehsal olunan enerji və qeyri-enerji
məhsullarının uçotunun təkmilləşdirilməsi” üzrə baş vermiş dəyişikliklərin, yeni enerji
məhsullarına tələbatın öyrənilməsi məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsində Alternativ
və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin və “Təmiz şəhər” ASC-nin
nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir. “Elektron xidmətlərin genişləndirilməsi, onların
keyfiyyətinin yüksəldilməsi və mobil rabitə vasitəsilə həyata keçirilməsi imkanlarının
yaradılması” məqsədilə “Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi” elektron xidməti
üzrə yeni proqram təminatı hazırlanmış, istifadəçilərə cari hesabat dövründə təqdim
edəcəkləri hesabatlar haqqında onlayn formada əlavə məlumat almaq imkanı
yaradılmışdır. “Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi”, “Statistik məlumatların
buraxılış təqviminin və mətbu məlumatların yayım təqviminin təqdim edilməsi”, “Statistik
məlumatların (göstəricilərin) verilməsi”, “Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı”,
“Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə inzibati cərimələrin
internet vasitəsilə ödənilməsi” elektron xidmətlərinin mobil versiyaları hazırlanmışdır.
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Statistika məlumatlarının hazırlanması prosesinin təkmilləşdirilməsinə, statistik
innovasiyaların tətbiqinə, kadr hazırlığının yeni tələblərə uyğun təşkilinə artan ehtiyaclar
statistika sisteminin, o cümlədən Komitənin aparatının strukturuna da müasir tələblər
nəzərə alınmaqla yenidən baxılmasını zəruri etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 19 noyabr tarixli, 364
nömrəli qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin strukturuna
daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısına dəyişikliklər edilərək Baş Hesablama
Mərkəzi və Tədris Mərkəzinin adları siyahıdan çıxarılmış, Statistik Məlumatların ElmiTədqiqat və Layihə-Texnoloji Mərkəzinin bazasında isə Elmi-Tədqiqat və Statistik
İnnovasiyalar Mərkəzi yaradılmışdır. Sözügedən qərarın icrasını təmin etmək məqsədilə
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 2015-ci il 25 dekabr tarixli, 325 nömrəli sərəncamı
ilə Baş Hesablama Mərkəzi və Tədris Mərkəzi ləğv edilmişdir.
Eyni zamanda, statistika proseslərinin bütün mərhələlərinin Dövlət Statistika
Komitəsinin aparatında sistemləşdirilməsi və bununla əlaqədar rəsmi statistika
məlumatlarının toplanması və işlənməsi funksiyalarının Dövlət Statistika Komitəsinin
aparatında cəmləşdirilməsi, regional statistikanın təkmilləşdirilməsi, habelə informasiya
və kommunikasiya texnologiyalarının təminatı və beynəlxalq əməkdaşlıq sahələrində
işlərin daha mütəşəkkil təşkili məqsədilə struktur islahatların aparılmasının zəruriliyi
nəzərə alınaraq, Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 19 noyabr tarixli, 385s nömrəli
sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi aparatının işçilərinin
ştat sayı 2016-cı il yanvarın 1-dən 106 vahid artırılaraq 284 vahidə çatdırılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi kollegiyasının 2015-ci il 30 dekabr
tarixli, 26/7 nömrəli qərarı ilə aparatın yeni strukturu təsdiq edilmişdir.
Aparatın yeni strukturu 5-i yeni olmaqla 21 şöbədən, 48 sektordan ibarətdir və
müəssisələr statistikası, statistik məlumatların kompleks təhlili kimi Komitənin yeni
fəaliyyət istiqamətlərini əhatə edir. Struktur hazırlanarkən Norveç, Litva, Avstriya və
digər Avropa ölkələrinin milli statistika idarələrinin təşkilati strukturu öyrənilmişdir.
“Beynəlxalq
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statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 22 aprel tarixli, 118
nömrəli qərarına uyğun olaraq, qeyri-rezidentlərlə münasibətdə borc və aktivləri olan
təsərrüfat subyektlərinin rəsmi statistika müşahidəsinin təşkili və zəruri statistik
məlumatların hazırlanması məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsində müvafiq sektor
yaradılmış, aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılmaqla zəruri hesabat formaları və onların
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doldurulmasına dair göstərişlər hazırlanmış, statistik müşahidəyə cəlb ediləcək statistik
vahidlərin siyahısının formalaşdırılması istiqamətində işlər aparılmışdır.
“2015-ci
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siyahıyaalınmasının
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Kabinetinin 2013-cü il 28 dekabr tarixli 357 nömrəli qərarına uyğun olaraq, 2015-ci ilin 130

iyun

tarixlərində

ölkədə

kənd

təsərrüfatının

siyahıyaalınması
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Siyahıyaalma məlumatları yerli statistika orqanları tərəfindən nəzərdə tutulmuş vaxtda
xüsusi proqram təminatına işlənmişdir və hazırda məlumatların emalı prosesi davam
edir. Siyahıyaalma üzrə yekun məlumatların alınması və məcmuələrin nəşri cari ildə
nəzərdə tutulmuşdur.
“Kənd inzibati ərazi dairələrinin təsərrüfatbaşına uçot sənədlərinin çap edilməsi və
onların 2016-2020-ci illər üçün açılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 28.08.2015-ci il tarixli, 291 nömrəli qərarına uyğun olaraq, Dövlət Statistika
Komitəsinin 2015-ci il 21 dekabr tarixli, 20/11s nömrəli Sərəncamı ilə Təsərrüfatbaşına
uçot sənədləri təsdiq edilmiş və onların kitab şəklində çap etdirilərək 2016-cı il aprelin
1-dək müəyyən edilmiş qaydada yerlərə çatdırılması təmin ediləcəkdir.
“Dövlət Statistika Komitəsinin Reqlamenti”nə və “Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən baxılan inzibati xətalar haqqında işlərə dair
sənədlər və onların tərtib olunması Qaydaları”na əlavə və dəyişikliklər Komitənin
kollegiyasının 28.10.2015-ci il tarixli 22/1 və 22/2 nömrəli qərarları ilə təsdiq edilmiş və
Komitənin internet səhifədə yerləşdirilmişdir.
2015-ci ildə istifadəçilərin statistik məlumatlarla təmin olunması səviyyəsinin
öyrənilməsi məqsədilə real vaxt rejimində keçirilən sorğuda 2064 nəfər iştirak etmişdir.
Sorğu istifadəçilərin fəaliyyət sahəsini, onların maraq dairəsini, hansı statistik
məlumatlara onların inamının olmasını, statistik fəaliyyətin keyfiyyət baxımdan
qiymətləndirilməsini, Komitənin veb səhifəsinin istifadəsinin rahatlığını, statistik
məlumatların aktual, dolğun olmasının qiymətləndirilməsini, istifadəçilərə xidmət
səviyyəsinin keyfiyyətini, statistik məlumat istifadəçilərinin Dövlətstatkomun yayım
təqvimindən xəbərdar olmasını, Dövlətstatkomun fəaliyyətindən nə dərəcədə razı
olduqlarını və s. əks etdirən 29 sualdan ibarət olmuşdur. Sorğu göstərmişdir ki,
Dövlətstatkomun internet səhifəsi statistik məlumatların əldə edilməsi baxımından
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Sorğunun “Dövlətstatkoma və yaydığı statistik məlumatlara
etibar edirsiniz?” sualına iştirakçıların əksəriyyəti müsbət cavab vermişdir.
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Dövlət Statistika Komitəsində təşkil olunmuş seminarlarda istifadəçilərə Komitə
tərəfindən təqdim olunan elektron xidmətlər, onlayn müraciət imkanı və xidmətlərdən
istifadə qaydaları haqqında mütəmadi olaraq məlumat verilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsi sisteminə ictimai etimadın artırılması üçün təbliğat işinin
təşkil edilməsi məqsədilə fəaliyyət planları hazırlanmış və Komitənin internet
səhifəsində yerləşdirilmişdir. Fəaliyyət planına Dövlət Statistika Komitəsinin istehsal
etdiyi məlumatlar, fəaliyyətinin əsas prioritetləri, fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik
aktları, “Açıq Hökumətin təşviqinə dair” və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair” Milli
Fəaliyyət, “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış İnkişaf Konsepsiyası”ndan irəli gələn
vəzifələrə dair” planları, şəffaflığın təmin edilməsi, istifadəçilərin tələbatlarının
öyrənilməsi, məlumatların nəşr edilməsi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və digər
fəaliyyətlərlə bağlı işlər daxil edilmişdir.
Ölkə ictimaiyyətinin Komitənin fəaliyyətinə cəlb edilməsi, statistik fəaliyyət üzrə
şəffaflığın təmin edilməsi və müvafiq materialların sahibkarların və vətəndaşların
müzakirəsinə verilməsi məqsədi ilə “2016-cı il üçün statistik işlər proqramı”, “2016-cı ildə
yerli statistika orqanları üçün statistik işlər proqramı”, “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı” və Dövlət Statistika
Komitəsinin iştirak etdiyi digər dövlət proqramları üzrə icrası 2016-cı ildə nəzərdə
tutulan

tədbirlər

planı”nın

layihələri

hazırlanaraq

Komitənin

veb

saytında

yerləşdirilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin xarici ölkələrin statistika orqanları və beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən keçirilən tədbirlərdə iştirakının nəticələri ilə bağlı “İnformasiyanın
iqtisadiyyatı statistikasının istehsalı”, “Məlumat və metaməlumat mübadiləsi üçün
SDMX”, “Statistik metaməlumatlar”, “BMT-nin İnkişaf Hesabının 9-cu tranşı: Başlanğıc
iclası”, “Seçmə metodları”, “Əhali və sosial statistika üzrə Texniki Məsləhətçi Qrupun
fəaliyyəti

və

Statistika

üzrə

Komitənin

4-cü

sessiyası”,

“Statistik

məhsulun

modernləşdirilməsi”, “Şərq Tərəfdaşlığı üzrə statistika qrupunun biznes statistikası üzrə
ilk

iclası”

mövzularında

aparatın

əməkdaşları

üçün

təqdimatlar

keçirilmişdir.

İctimaiyyətin məlumatlandırılması işinin daha da sadələşdirilməsi məqsədilə Komitənin
internet səhifəsi (www.stat.gov.az) müntəzəm olaraq yenilənmişdir. İctimaiyyətlə
əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədilə yaradılmış “qaynar telefon xətti” fəaliyyətini davam
etdirmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsində dövlət qulluqçuları üçün etik davranış qaydalarının
və prinsiplərinin öyrədilməsi, kadrların seçilib yerləşdirilməsi, ixtisaslarının artırılması və
yenidən hazırlanması davam etdirilmiş, yerli statistika orqanlarının mütəxəssislərinin
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biliklərinin artırılması üçün məsafədən təhsil yolu ilə texniki dərslər keçirilmişdir.
Komitənin aparatında 257 nəfər mütəxəssisin iştirakı ilə “Etik davranış qaydaları və
prinsipləri, onlara əməl edilməsi ilə bağlı hüquqi mexanizmlər”, “Maraqlar toqquşmasının
qarşısının

alınması”,

“Korrupsiyaya

qarşı

mübarizə”

mövzularında

Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın
nümayəndəsinin iştirakı ilə məşğələlər (təlimlər) keçirilmişdir.
Sahibkarlarla statistika orqanları arasında işlərin müasir texnologiyalar vasitəsilə
tənzimlənməsi təmin edilmiş, onlar tərəfindən təqdim ediləcək hesabatların siyahısı,
metodologiyası, statistik hesabat formalarının real vaxt rejimində təqdim edilməsinin
proqram vasitələri Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. “Sahibkarların
statistika orqanları ilə münasibətlərində qarşılaşdıqları problemlərin öyrənilməsi və
onların həlli üçün tədbirlərin müəyyən edilməsi və bu işlərin elektron qaydada həyata
keçirilməsinin təşkili” tədbirinin icrası ilə bağlı internet səhifədə sorğu keçirilmişdir.
Respondentlər tərəfindən hesabat məlumatlarının real vaxt rejimində elektron
formada təqdim edilməsi üçün yerli statistika orqanları tərəfindən təbliğat işləri
gücləndirilmişdir. Nəticədə, 2014-cü illə müqayisədə hesabat məlumatlarının elektron
təqdimetmə səviyyəsi yüksəlmişdir.
Rəsmi statistikanın qarşısında duran əsas vəzifələrin, işlərin mövcud strukturunun
və

tərkibinin

təkmilləşdirilməsi

məqsədilə

müxtəlif

istiqamətlərdə

işlər

həyata

keçirilmişdir. Əsas vəsaitlərin dəyərinin qiymətləndirilməsi və dinamika sıralarının
təkmilləşdirilməsində

MHS-2008-in

tövsiyələrindən,

habelə

əsas

vəsaitlərin

qiymətləndirilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməsinə xüsusi diqqət
yetirilmişdir. Holdinq mənfəəti (zərəri), iqtisadi fəaliyyət növləri bölgüsündə məhsuldarlıq
göstəricilərinin hesablanması, “İnsan kapitalı”nın statistik öyrənilməsi, MHS-nin aktiv və
passivlər balansı, müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və
əmlakı göstəricilərinin təkmilləşdirilməsi, qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə
nəticələri və maliyyə vəziyyətinin öyrənilməsi, qeyri-dövlət xarici borc və beynəlxalq
investisiyalar haqqında zəruri statistik məlumatların əldə edilməsi və təsərrüfat
subyektlərinin öhdəliklərində baş verən dəyişikliklərin mütəmadi tədqiqi işləri həyata
keçirilmişdir.
Ölkədə daimi yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin, əməkçi miqrantların sayı və tərkibinin, qızların erkən nikaha daxil olması və
rəsmi nikahdan kənar doğum hallarının, körpə və 5 yaşadək uşaq ölümü hallarının
statistik öyrənilməsi təmin olunmuş və yeni məlumatlar əldə edilmişdir.
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Ev təsərrüfatlarında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə,
xaricdə təhsil alıb Azərbaycana qayıdan gənclərin işlə təmin olunması vəziyyətinin
öyrənilməsinə də diqqət yetirilmiş, müəssisələrin innovasiya fəaliyyəti üzrə əsas
göstəricilər sistemi hazırlanmışdır.
Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biri də
metodoloji materialların hazırlanmasından ibarət olmuşdur. 2015-ci ildə BMT, Avrostat,
BVF, İƏİT, BƏT, FAO, YUNESKO və digər beynəlxalq təşkilatların hazırladıqları
metodoloji materiallar əsasında yeni metodologiyalar hazırlanmış və tətbiq edilmişdir.
Bu dövrdə statistikanın bütün sahələri üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini,
dövlət

proqramlarında

iqtisadiyyatının

nəzərdə

xüsusiyyətlərini

tutulmuş
özündə

işlərin
əks

yerinə

etdirən

yetirilməsini

30

metodoloji

və

ölkə

material

hazırlanmışdır. Onlardan 12-si hesabat formalarının tərtib olunmasına, 18-i isə
müayinələrin keçirilməsinə, hesablamaların aparılmasına, göstəricilər sisteminin tərtib
olunmasına və digər məsələlərə aid olmuşdur.
Hazırlanan metodoloji materiallar metaməlumatlar, keyfiyyətin idarə edilməsi,
əmək, ticarət, qiymət, kənd təsərrüfatı statistikası kimi bir sıra müxtəlif sahələri və
problemləri əhatə edir. Bu metodoloji materiallardan “Keyfiyyət üzrə terminlər lüğəti”,
“Beynəlxalq standartların tələbləri nəzərə alınmaqla metaməlumatların strukturu üzrə
məlumatların metaməlumatlar bazasına daxil edilməsi”, “Layiqli əməyin səviyyəsinin
öyrənilməsi məqsədi ilə keyfiyyətli məşğulluğun qiymətləndirilməsi”, “Statistik Biznes
Prosesin Ümumi Modeli”, “Qeydə alınmayan və uçotdan gizlədilən istehsal da nəzərə
alınmaqla kənd təsərrüfatı məhsulunun həcminin hesablanması”, “Ticarət şəbəkələrində
satılan məhsulların skan olunmuş məlumatlardan istifadə etməklə istehlak qiymətləri
indeksinin hesablanması”, “Müəssisələrin innovasiya fəaliyyəti üzrə əsas göstəricilər
sistemi”, “İstehlak səbətinə daxil olan məhsulların siyahısı”, “Keyfiyyət üzrə vəsait”,
“Statistika sistemində keyfiyyətin idarə olunması sisteminin qurulması, müşahidələrin
idarə

olunmasının

səmərəliliyinin

artırılması

və

idarəetmənin

asanlaşdırılması

məqsədilə DSK-nın keyfiyyət sahəsində 2016-cı il üzrə əsas məqsədləri” və s.
göstərmək olar.
Statistika məlumatlarının keyfiyyətinin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması
məqsədilə

metodoloji

materiallarla

yanaşı,

statistik

hesabat

formaları

da

təkmilləşdirilmişdir. Dövlət Statistika Komitəsinin elmi-metodoloji şurasının 2015-ci il
ərzində 10 iclası keçirilmiş və 29 məsələ müzakirə olunmuşdur. İl ərzində 1 yeni rəsmi
statistika hesabatı forması təsdiq edilmiş, 4 hesabat forması ləğv edilmiş və 29 formaya
yenidən baxılaraq göstəricilərdə dəyişikliklər edilmişdir. Respondentlərə düşən statistika
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yükünün azaldılması istiqamətində aparılan işlər nəticəsində rəsmi statistika hesabatları
3 vahid azalaraq 2016-cı il 1 yanvar vəziyyətinə 261 olmaqla, onlardakı göstəricilərin
sayı 124890, o cümlədən statistika orqanları tərəfindən icmallaşdırılan rəsmi statistika
hesabatları 151 və onlardakı göstəricilərin sayı 38765 olmuşdur.
Dövlət Statistika Komitəsi “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanununun 1-ci maddəsinin 1.0.22-ci bəndinin icrasını
təmin etmək məqsədilə, təsdiq edilmiş texniki normativ hüquqi aktların (dövlət statistika
müşahidələrinin
göstəricilərin

formaları

və

onların

formalaşdırılması

və

doldurulmasına

hesablanması

dair

göstərişlər,

qaydaları,

dövlət

statistik
statistika

müşahidələrinin təşkil edilməsinə və aparılmasına dair təlimatlar, idarədaxili hesabat
formaları və onların doldurulmasına dair göstərişlər) Ədliyyə Nazirliyində Azərbaycan
Respublikasının Hüquqi Aktlarının Dövlət Reyestrində qeydiyyata alınmasını davam
etdirmiş və ümumilikdə, 225 normativ hüquqi akt, o cümlədən hesabat dövründə 10
statistika hesabatı forması reyestrə daxil edilmişdir (01.01.2016-cı il vəziyyətinə hesabat
formalarının ümumi sayından 201-i və ya 77 faizi).
Milli təsnifatların beynəlxalq təsnifatlara uyğunlaşdırılması, işlənməsi, yayılması və
tətbiq olunması davam etdirilmiş, “Bələdiyyələrin statistik ərazi təsnifatı”nın ikinci
variantı hazırlanaraq Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsində
qeydiyyatdan keçirilmiş və istifadəçilərə çatdırılmışdır. Bununla yanaşı, “Bələdiyyələrin
statistik ərazi təsnifatı”nın 2009-cu il nəşri ilə 2015-ci il nəşri arasında keçid “açarları”
hazırlanmışdır.
İl ərzində hüquqi və fiziki şəxslərin yaradılması və ləğvi ilə bağlı Vergilər
Nazirliyindən daxil olmuş məlumatlar əsasında Statistik Vahidlərin Dövlət Registrinin
aktuallaşdırılması

və

onun

statistik

işlər

üçün

aktual

vəziyyətdə

saxlanması

istiqamətində müntəzəm işlər görülmüşdür. Eyni zamanda, iqtisadi siyahıyaalmadan və
inzibati mənbələrdən istifadə olunmuş, cari ilin fevral-aprel aylarında keçirilmiş kiçik
sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi siyahıyaalınmasından əldə olunan məlumatlar
əsasında registr aktuallaşdırılmışdır. 2016-cı il yanvarın 1-i vəziyyətinə SVDR-də hüquqi
şəxslərin sayı 100,3 min, fiziki şəxslərin sayı 576,9 min, əhali təsərrüfatlarının sayı isə
850 mindən çox olmuşdur.
Dövlət Statistika Komitəsi statistik informasiya istifadəçilərinin tələbatlarının
ödənilməsi istiqamətində fəaliyyətini genişləndirmişdir. “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”nın 2014-cü ildə yerinə
yetirilməsi haqqında hesabat hazırlanaraq ölkə Prezidentinə və Nazirlər Kabinetinə,
Nazirlər Kabinetinin “2016-cı il dövlət büdcəsi layihəsinin, habelə ölkənin iqtisadi və
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sosial inkişaf konsepsiyasının və proqnoz göstəricilərinin Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə vaxtında təqdim olunması barədə” 2015-ci il 26 yanvar tarixli, 19s nömrəli
Sərəncamının 3-cü bəndinə uyğun olaraq, 2015-ci il üçün ölkənin ortamüddətli iqtisadi
və sosial inkişaf proqramını dəqiqləşdirmək üçün 2014-cü ilin statistik məlumatları
İqtisadiyyat və Sənaye və Maliyyə nazirliklərinə, növbəti büdcə ili və gələn 3 il üçün
ölkənin iqtisadi və sosial inkişafı konsepsiyasının, dövlət büdcəsi layihəsinin və toplu
maliyyə balansının hazırlanması üçün zəruri statistik məlumatlar İqtisadiyyat və Sənaye,
Maliyyə və Vergilər nazirliklərinə və digər aidiyyəti təşkilatlara təqdim edilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin hesabat dövrü ərzində əsas fəaliyyətinin nəticəsi
statistik məlumatların göstəricilərin nəşr edilməsindən ibarət olmuşdur. Nəşrlərin müasir
standartlara və tələblərə uyğunlaşdırılması, həmçinin istifadəçilərin tələbatının təmin
edilməsi məqsədilə 2015-ci ildə 31 statistik məcmuə (“Azərbaycanın statistik
göstəriciləri”, “Azərbaycan rəqəmlərdə” (qısa), “Azərbaycanın regionları”, “Azərbaycanın
əhalisi”,

“Azərbaycanın

demoqrafik

göstəriciləri”,

“Azərbaycanda

uşaqlar”,

“Azərbaycanda qadınlar və kişilər”, “Azərbaycan gəncləri”, “Azərbaycanda turizm”,
“Azərbaycanda ticarət”, “Azərbaycanın xarici ticarəti”, “Dövlət qulluqçuları”, “Əmək
bazarı”, “Yeni iş yerləri”, “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı”, “Bakı şəhərinin və
qəsəbələrinin

sosial-iqtisadi

inkişafı”,

“Azərbaycanda

qiymətlər”,

“Azərbaycanda

telekommunikasiya və poçt”, “Azərbaycanın nəqliyyatı”, “Azərbaycanda cinayətkarlıq və
hüquqpozmalar”, “Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət”, “Azərbaycanda səhiyyə,
sosial təminat və mənzil şəraiti”, “Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti”, “Azərbaycanın
kənd təsərrüfatı”, “Azərbaycanda ətraf mühit, meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq
təsərrüfatları”, “Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas
iqtisadi göstəriciləri”, “Azərbaycanın ərzaq balansları”, “Azərbaycanın sənayesi”,
“Azərbaycanda tikinti”, “Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq”, “Azərbaycanın energetikası”),
“Azərbaycan - faktlar və rəqəmlər” bukleti, “Statistik nəşrlərin kataloqu”, rüblük “Təhlil
məruzələri” toplusu, “Statistik icmal” və “İqtisadi rayonların sosial, iqtisadi göstəriciləri”
bülletenləri hazırlanmışdır. Bununla yanaşı, 61 rayon və şəhər üzrə statistik məcmuələr
nəşr edilmişdir. Ölkənin və regionların sosial-iqtisadi inkişafını əks etdirən statistik
məlumatların

təhlili,

müqayisələrin

aparılması,

istifadəçilər

arasında

yayılması

məqsədilə Komitənin aparatı və yerli statistika orqanları tərəfindən 2387 təhlili məruzə,
88 adda ekspres-məlumat və 76 adda mətbu-məlumat hazırlanmışdır.
Sosial-iqtisadi inkişafla bağlı müxtəlif adda statistik bülletenlərin hazırlanması və
dövlət idarəetmə orqanlarına təqdim edilməsi davam etdirilmiş, əldə edilmiş statistik
göstəricilər əsasında müvafiq bülletenlər istifadəçilərə çatdırılmışdır.
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Statistik məlumatların dərc olunması və yayılması, statistik məlumat istifadəçiləri
ilə iş statistika orqanları qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri hesab olunduğundan,
kütləvi informasiya vasitələrində, radio və televiziya kanallarında çıxışlara xüsusi diqqət
yetirilmişdir. 2015-ci ildə statistika orqanları tərəfindən qəzet və jurnallarda 694 məqalə
və mətbu-məlumat dərc etdirilmişdir.
2015-ci ilin iyul və oktyabr aylarında Dövlət Statistika Komitəsində kütləvi
informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə ölkənin sosial, iqtisadi inkişafının
yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransları, 2015-ci il oktyabrın 20-də “Ümumdünya
Statistika Günü” ilə əlaqədar mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, bir sıra dövlət
orqanlarının, müəssisə və təşkilatların, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, ali
təhsil müəssisələrinin, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı nümayəndəliklərinin
rəhbərlərinin, millət vəkillərinin və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin
iştirakı ilə təntənəli iclas, həmçinin bütün yerli statistika orqanları tərəfindən müvafiq
tədbirlər keçirilmişdir. Bununla yanaşı, “Rəsmi statistikanın inkişafı və təkmilləşdirilməsi
yolları” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilmiş, AzTV-nin “Səhər” proqramında
ölkə iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı 2 verilişdə çıxışlar edilmişdir.
Azərbaycan statistikasının tarixi, bu günü və inkişaf perspektivləri, sosial-iqtisadi
siyasətin formalaşdırılmasında rolu ilə bağlı məlumatların ictimaiyyətə dolğun şəkildə
çatdırılmasında peşəkar jurnalist yaradıcılığını stimullaşdırmaq üçün Dövlət Statistika
Komitəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu ilə birgə 21 sentyabr 2015-ci il tarixində
“Daha təkmil statistika - daha yaxşı həyat” mövzusunda fərdi jurnalist yazıları
müsabiqəsi elan edilmişdir. Müsabiqədə 23 kütləvi informasiya vasitəsindən 35 jurnalist
iştirak etmişdir. 19 oktyabr 2015-ci il tarixində Dövlət Statistika Komitəsində 39 sayda
KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş mətbuat konfransında müsabiqənin nəticələri
açıqlanmış və qaliblər pul mükafatı və diplomlarla təltif edilmişlər.
“2015-ci il üçün metodoloji və məlumat istifadəçiləri ilə iş planı”na uyğun olaraq,
metodoloji, təhlil və digər məsələlərlə bağlı Komitədə statistik məlumat istifadəçilərinin
(müxtəlif

nazirlik,

komitə,

digər

təşkilat,

informasiya

agentlikləri

və

KİV

nümayəndələrinin) iştirakı ilə aparatın sahə şöbələri tərəfindən “Əhali statistikasının
qısa xarakteristikası, göstəriciləri haqqında anlayış”, “Əhalinin həyat səviyyəsi və ev
təsərrüfatlarının tədqiqatına dair metodoloji məsələlərin izahı, yekun məlumatların
təhlili”, “2014-cü ilin yekunları və ölkənin əmək bazarının mövcud vəziyyəti”, “Milli
hesablar sistemi 2008 və onun tətbiqi məsələləri”, “Sənaye, tikinti və energetika
statistikasının fəaliyyət istiqamətləri və görülmüş işlər”, “İstehlak qiymətləri indeksi və

12

onun formalaşdırılmasında əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymətlərinin rolu”, “Kənd
təsrrüfatı siyahiyaalınmasının keçirilməsi”, “Kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasının ilkin
nəticələri”, “Ticarət və turizm statistikasına dair məlumatların toplanması metodları və
əsas məlumat mənbələri”, “Topdansatış və pərakəndə ticarət statistikası”, “Turizm
statistikası”, “Təhsil statistikasına dair məlumatların toplanması metodları və əsas
məlumat mənbələri” mövzusunda seminar-görüşlər və “Əmək bazarının informasiya
sistemi: sosial-iqtisadi artım üçün tələb olunan bacarıqların inkişaf etdirilməsi üçün
vasitə” mövzusunda konfrans keçirilmişdir. Ümumilikdə, il ərzində Komitədə milli
hesablar və makroiqtisadi göstəricilər, əmək, kənd təsərrüfatı və ekologiya, qiymət,
xidmət, sənaye və tikinti, əhali və gender, ticarət və turizm, əhalinin həyat səviyyəsi və
ev təsərrüfatlarının tədqiqatı statistikası sahələri üzrə 157 nəfər istifadəçinin iştirakı ilə
10, yerli statistika orqanları tərəfindən isə 2697 istifadəçinin və kütləvi informasiya
vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə 639 görüş keçirilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq şöbələri və əməkdaşları tərəfindən “Xalq
qəzeti” və “Respublika” qəzetlərində “2014-cü ildə ölkənin sosial, iqtisadi inkişafı”,
“Azərbaycan” qəzetində “Azərbaycanda beynəlxalq tələblərə cavab verən mükəmməl
statistika sistemi yaradılmışdır”, “Kənd təsərrüfatının siyahıyaalınması aqrar sahədəki
nailiyyətləri əks etdirdi”, “Azərbaycanda gender bərabərliyi sosial-iqtisadi həyatın bütün
sahələrində özünü göstərir”, “Azərbaycanın inkişafı dinamik xarakter daşıyır”,
“Respublika” qəzetində “Beynəlxalq keyfiyyət standartlarının Azərbaycan Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsində tətbiqi və əldə olunan nəticələr”, “Milli Hesablar Sistemi və
onun Azərbaycanda tətbiqi”, “Azərbaycan statistika xidmətinə Heydər Əliyev qayğısı”,
“Xalq qəzeti”ndə “Azərbaycanda turizmin inkişafı bu sahə ilə bağlı statistikanın
təkmilləşdirilməsini tələb edir” sərlövhəli məqalələr dərc etdirilmişdir. Eyni zamanda,
komitənin əməkdaşının üzv olduğu BMT AİK-in “Keyfiyyətli məşğulluğun ölçülməsi” üzrə
Ekspert Qrupunun hazırladığı və Avropa Statistikləri Konfransının qəbul etdiyi əmək
bazarında keyfiyyətli məşğulluğun qiymətləndirilməsi sahəsində dünya ölkələri üçün
beynəlxalq standartlar BMT AİK tərəfindən nəşr etdirilmişdir.
Komitənin internet səhifəsinin il ərzində müasir standartlara uyğunlaşdırılması
davam etdirilmiş, məlumat bazaları əsas sosial-iqtisadi göstəricilər üzrə 10 minə yaxın
cədvəli, təhlil və metodoloji materialları əhatə etmişdir. 01.01.2016-cı il vəziyyətinə
məlumatlar bazası da daxil olmaqla, səhifənin məlumat həcmi 48 Gb təşkil etmişdir.
2015-ci ildə internet səhifəsindən hər gün orta hesabla 2034 istifadəçi bəhrələnmişdir.
Veb səhifəyə il ərzində 742535 nəfər daxil olmuşdur ki, onlardan da 705590 nəfəri
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Azərbaycan, qalan hissəsi isə xarici istifadəçi olmuşdur. İl ərzində statistik hesabatların
elektron təqdimatı üçün internet vasitəsilə 2034075 müraciət daxil olmuşdur.
Dövlət

Statistika

Komitəsi

sistemində

keyfiyyətin

idarə

olunması

və

metaməlumatlar sisteminin inkişafı işi davam etdirilmiş, struktur vahidlərinə məxsus
məlumat şəbəkələrində istifadə olunan proqram vasitələrinin lisenziyalaşdırılmasının
artırılması və bu şəbəkələrin müasir avadanlıqlarla təchiz olunması, elektron xidmətlərin
genişləndirilməsi, onların keyfiyyətinin yüksəldilməsi və mobil rabitə vasitəsilə həyata
keçirilməsi imkanlarının yaradılması, Dövlət Statistika Komitəsinin dövlət orqanları ilə
elektron informasiya dövriyyəsinin vahid sisteminə qoşulması işləri yerinə yetirilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsi beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində fəaliyyətini
davam etdirmiş, BMT və onun regional iqtisadi komissiyaları, Avropa İttifaqı, BVF, BƏT,
YUNİSEF, YUNESKO, Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, İƏİT, İƏT və bir sıra digər
beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən dünya ölkələrinin statistika xidmətləri, Avrostat və
MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsi ilə qarşılıqlı məlumat mübadiləsi aparmış və
daxil olan sorğuları cavablandırmışdır. Beynəlxalq əlaqələr və əməkdaşlıq sahəsində
əsas vəzifələrdən biri də metodologiyaların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması,
təcrübə mübadiləsindən səmərəli istifadə və onun tətbiqi, beynəlxalq informasiya
mübadiləsinin təkmilləşdirilməsindən ibarət olmuş, dünya ölkələrinin statistika sahəsində
qabaqcıl təcrübələri öyrənilərək işdə tətbiqinə xüsusi önəm verilmişdir. Bununla yanaşı,
Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycan Respublikasında mövcud
statistika

sisteminin

qiymətləndirilməsi

və

prioritet

inkişaf

istiqamətlərinin

müəyyənləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq ekspertlər Dövlət Statistika Komitəsinə dəvət
olunmuşlar. Beynəlxalq ekspertlər ölkədəki statistika sisteminin mövcud vəziyyətini
qiymətləndirərək islahatların aparılması üçün tövsiyələr vermişlər.
Dövlət Statistika Komitəsinin 8 mütəxəssisi beynəlxalq ekspert və işçi qruplarının
tərkibində aktual istiqamətlər üzrə fəaliyyətlərini davam etdirmişlər. “Beynəlxalq
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası qismində təmsil
olunan Dünya Bankı və Dövlət Statistika Komitəsi arasında 2014-cü ildə imzalanmış
“Metaməlumatlar Sisteminin Yaradılması Layihəsi” çərçivəsində statistika sistemində
idarəetmənin optimallaşdırılması, metaməlumatlar sisteminin təkmilləşdirilməsi və İKTdən statistikada istifadə olunması sahəsində Litva Statistika Departamentinin və Norveç
Mərkəzi Statistika Bürosunun təcrübəsi öyrənilmişdir.
Statistik

göstəricilərin

əlaqələndirilməsi

və

inteqrasiya

olunmuş

hesabat

formalarının tətbiqi sahəsində Dövlət Statistika Komitəsinin təcrübəsini nəzərə alaraq,
BMT-nin Sənayenin İnkişafı Təşkilatı (UNİDO) tərəfindən Milli hesablar və makroiqtisadi
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göstəricilər statistikası şöbəsinin müdiri “MDB ölkələrində sənaye statistikasının
təkmilləşdirilməsi” layihəsinə məsləhətçi kimi cəlb olunmuşdur. Layihə çərçivəsində
Qırğızıstan Milli Statistika Komitəsinin mütəxəssislərinə sənaye statistikası üzrə statistik
hesabat

formalarının

və

statistik

müşahidənin

beynəlxalq

standartlara

uyğun

təkmilləşdirilməsi sahəsində kömək göstərilmiş və Avstriyada keçirilmiş 2 beynəlxalq
seminarda Azərbaycanın bu sahədəki təcrübəsi yayılmışdır.
Keyfiyyətin idarə olunması və informasiya texnologiyaları şöbəsinin müdiri İslam
Ölkələri üçün Statistik, İqtisadi və Sosial Tədqiqatlar və Treninq Mərkəzinin (SESRİC)
təşkilatçılığı ilə Tacikistan Respublikasının Prezidenti yanında Statistika Agentliyinin
mütəxəssisləri üçün “Keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin, statistika sisteminin və
təşkilatının fəaliyyətinin ölçülməsi” mövzusunda təşkil edilmiş təlimdə mühazirəçi kimi
iştirak etmişdir.
Əmək bazarının göstəriciləri sistemi çərçivəsində layiqli əməyin ölçülməsi,
keyfiyyətli məşğulluğun qiymətləndirilməsi sahəsində milli və beynəlxalq təcrübəni
öyrənmək məqsədilə Çin Xalq Respublikası hökumətinin Beynəlxalq Əmək Təşkilatına
(BƏT) müraciəti əsasında İsveçrədə Çin Xalq Respublikasının İnsan Resursları və
Sosial Təhlükəsizlik Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsləri üçün BƏT tərəfindən təşkil
edilmiş təlim kursunda BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının (AİK) Keyfiyyətli
məşğulluğun ölçülməsi üzrə ekspert qrupunun üzvü, Dövlət Statistika Komitəsinin Əmək
statistikası şöbəsinin müdir müavini məruzəçi kimi iştirak etmişdir.
Ümumilikdə, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təşkil edilmiş 51 tədbirdə
Dövlət Statistika Komitəsinin nümayəndələri iştirak etmişlər.
Statistika sisteminin müasir texniki avadanlıqlarla təchiz edilməsi davam etdirilmiş
və 2015-ci ildə 388 kompyuter, 15 çap qurğusu, 1 ədəd “Copier 2050”, 10 UPS, 2 HUB24 port, 5 modem alınıb quraşdırılmışdır.
2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası Dövlət Statistika
Komitəsində büdcədən ayrılan vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı audit aparmışdır.
Hesablama Palatasının kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsindən
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə ayrılan vəsaitlərin istifadəsi ilə
bağlı aparılmış auditin nəticələri” haqqında məlumat Dövlət Statistika Komitəsi
kollegiyasının 2015-ci il 25 noyabr tarixli iclasında müzakirə edilmiş, ayrılan vəsaitlərdən
istifadə ilə bağlı aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılması məqsədi ilə müvafiq
tədbirlər görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21.12.2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
olunmuş “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı
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Dövlət Proqramı”nın, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının,
Komitənin iştirak etdiyi digər dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin, o
cümlədən statistika orqanları tərəfindən planlaşdırılan cari və strateji işlərin icrası 2016cı ildə də Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən davam etdiriləcəkdir.

