Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən
2017-ci ildə görülmüş işlərlə bağlı hesabat
Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi statistika məlumatlarının müasir tələblərə uyğun
hazırlanmasını, ölkədə statistika sisteminin təkmilləşdirilməsi və inkişafı məsələlərini 2017-ci
ildə də diqqət mərkəzində saxlamış və öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti ilə razılaşdırılaraq təsdiq edilmiş 2017-ci il üçün statistik işlər proqramı, habelə
metodoloji və məlumat istifadəçiləri ilə iş planı, iqtisadi təhlil üzrə rüblük iş planları, milli
iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri, “2013-2017-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan 2020:
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası, “Açıq Hökumətin təşviqinə dair Milli Fəaliyyət Planı”,
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”, “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və
beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında”, “Azərbaycan Respublikasında əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı
İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərman və sərəncamları üzrə qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi
istiqamətində qurmuşdur.
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 yerinə yetirilməsi olmuşdur. 2017-ci il Dövlət
Proqramının icrasının yekun ili olmuş və beş il ərzində Proqramda nəzərdə tutulan 81 tədbirin
79-u (98%-i) tam icra edilmişdir. Maliyyə vəsaiti çatışmazlığından Şamaxı, Zərdab və Göygöl
rayon statistika idarələri üçün inzibati binaların tikintisinə dair 1 tədbir (6.6.6.3. yarımbəndi)
qismən yerinə yetirilmiş, digəri (6.6.6.4. yarımbəndi) isə icra olunmamışdır. Bu tədbirlər “20182025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”nın
layihəsinə daxil edilmişdir. 2017-ci ildə Proqram üzrə 27 tədbirin (28 işin) icrası tam təmin
edilmişdir. Bundan başqa, hesabat ili ərzində Dövlət Statistika Komitəsinin iştirak etdiyi digər
dövlət proqramları (“Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair Milli
strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” və “Azərbaycan
Respublikasında daşınmaz əmlakın kadastrı sisteminin inkişafı, torpaqdan istifadənin və onun
mühafizəsinin səmərəliliyinin artırılmasına dair 2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”) üzrə
daha 2 iş yerinə yetirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli, 1138 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrində
qarşıya qoyulmuş məqsəd və hədəflərə nailolma vəziyyətinin monitorinqi, müəyyən edilmiş
sosial-iqtisadi siyasət kursuna uyğun çevik idarəetmənin təmin edilməsi üçün dəqiq və dolğun
statistik məlumatlara, davamlı informasiya dəstəyinə olan tələbat rəsmi statistikanın yeni
çağırışlar əsasında təkmilləşdirilməsini şərtləndirir. Bu məqsədlə, strateji yol xəritələrində
Dövlət Statistika Komitəsinin əsas icraçısı olduğu, o cümlədən “Azərbaycan Respublikasının
milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin 4.2.2. “Statistika infrastrukturunun
təkmilləşdirilməsi”, “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və
emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 1.1.4. “Əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetərliyi
səviyyəsi və buna təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi məqsədilə monitorinq sisteminin
qurulması”, 8.2.4. “İstehsalçıların müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalında və

fermer birliklərində iştirakı ilə bağlı statistik hesabatların hazırlanması”, 8.2.5. “Həyətyanı
sahələrdə yetişdirilən məhsullarla bağlı müayinələrin aparılması və statistik hesabatların
hazırlanması” və 8.2.6. “Meyvə bağları üzrə məlumatların ənənəvi, intensiv və superintensiv
bağlar olmaqla qruplaşdırılması” yarımbəndləri üzrə işlərin yerinə yetirilməsini təmin etmək
məqsədilə Komitənin 2017-ci il 30 iyun tarixli, 96/t nömrəli əmri ilə aidiyyəti dövlət qurumlarının
nümayəndələrinin də cəlb edildiyi işçi qrupları yaradılmışdır. Hesabat ili ərzində nəzərdə
tutulmuş işlər yerinə yetirilmiş, bu haqda məlumat müvafiq əlaqələndirici qurumlara təqdim
olunmuşdur.
Eyni zamanda, milli statistika sisteminin müasir çağırışlara uyğun inkişaf etdirilməsini,
inzibati məlumatlardan istifadəni genişləndirməklə ölkənin dayanıqlı inkişafı ilə bağlı statistik
informasiya təminatının təkmilləşdirilməsini və bu hədəflərə çatmaq üçün statistika sahəsində
maddi-texniki bazanın və kadr potensialının möhkəmləndirilməsini təmin etmək məqsədilə
zəruri tədbirlər “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı
Dövlət Proqramı”nın layihəsinə də daxil edilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin aparatında və Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminin (KİS) tətbiq
edildiyi yerli statistika orqanlarında İdarəetmə Sistemləri üzrə Sertifikatlaşdırma auditinin ikinci
mərhələsi üzrə dünya miqyasında audit sahəsində böyük nüfuzu olan SGS şirkətinin yerli
qurumu olan “Sosiete Generale de Surveillance Azeri LTD” MMC (“SGS Azeri LTD”)
tərəfindən sertifikatlaşdırma auditi aparılmış və onun nəticələrinə əsasən Dövlət Statistika
Komitəsinin aparatı və Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminin tətbiq edildiyi 13 yerli statistika orqanı
MDB statistika qurumları arasında ilk olaraq “Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və
yayılması” sahəsində İSO 9001:2015 beynəlxalq uyğunluq sertifikatına layiq görülmüşdür.
Dövlət Statistika Komitəsinin “Uyğunsuzluqların və təshihedici tədbirlərin idarə edilməsi”
(Dövlətstatkom KİS SP 03-17), “Risklərin və imkanların idarə edilməsi” (Dövlətstatkom KİS SP
04-17), “İstifadəçilərlə əks əlaqələrin idarə edilməsi” (Dövlətstatkom KİS SP 06-17)
sənədləşdirilmiş prosedurları və “Keyfiyyət üzrə vəsait”i (Dövlətstatkom KİS KV 01-17) İSO
9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə uyğun olaraq aktuallaşdırılmış və təsdiq
edilmişdir. “Statistik Biznes-Prosesin Ümumi Modeli”nin IV redaksiyası və onun əsasında
proseslərin idarə olunması standartları və prosesin xəritələri, “Azərbaycan Respublikası Dövlət
Statistika Komitəsinin 2018-ci il üçün Keyfiyyət sahəsində məqsədləri” və onların əsasında
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2018-ci il üçün Keyfiyyət sahəsində
məqsədlərinin icra qrafiki” hazırlanaraq təsdiq olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika Şurasının
fəaliyyəti 2017-ci il üçün təsdiq olunmuş iş planı əsasında təşkil edilmişdir. İl ərzində Statistika
Şurasının 2 iclası keçirilmiş və ümumilikdə 5 məsələ (“Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu
ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”lə əlaqədar milli prioritetlər üzrə müəyyən edilmiş
statistik göstəricilər”, “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın
inkişafı Dövlət Proqramı”nın layihəsi, “İSO 9001:2015 Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminə dair
auditin nəticələri”, “Əhalinin siyahıyaalınmasının sorğu və siyahıyaalma vərəqələrinə daxil
ediləcək suallar”, “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və
dəyişikliklər”) müzakirə edilmişdir. Eyni zamanda, 2017-ci il 9 fevral tarixində Avropa Statistika
Bürosu, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası və Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası tərəfindən
Azərbaycanın Milli Statistika Sisteminin Qlobal Qiymətləndirilməsini həyata keçirən beynəlxalq
ekspertlərlə Statistika Şurası üzvlərinin görüşü təşkil edilmişdir.
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2017-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də
metodoloji bazanın möhkəmləndirilməsi olmuş, bir sıra metodoloji material BMT, Avrostat,
BVF, İƏİT, BƏT və digər beynəlxalq təşkilatların metodologiyalarına uyğunlaşdırılmış, yeni
metodologiyalar hazırlanmış və tətbiq edilmişdir. Dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş işlər
də nəzərə alınmaqla statistikanın bütün sahələri üzrə 33 metodoloji material hazırlanmış,
onlardan 20-si hesabat formalarının tərtib olunmasına, 13-ü isə statistik müayinələrin
keçirilməsinə, keyfiyyətin idarə edilməsinə, statistik göstəricilər sisteminin hazırlanmasına və
digər məsələlərə aid olmuşdur.
Çoxamilli statistik təhlil üsulu əsasında yoxsulluq üzrə milli metodika, əhalinin orta
təbəqəsinin müəyyənləşdirilməsi metodikası və əhalinin ümumi sayında orta təbəqənin xüsusi
çəkisinin hesablanması barədə materiallar, “Statistik Biznes-Prosesin Ümumi Modeli”nin IV
redaksiyası əsasında statistik müşahidələrin təsviri hazırlanmışdır. “Yaşıl iqtisadiyyat” üzrə
məlumat bazası yaradılmış və müvafiq məlumatlar Komitənin internet səhifəsində
yerləşdirilmişdir.
Statistika məlumatlarının keyfiyyətinin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə
statistik hesabat formalarının təkmilləşdirilməsi davam etdirilmişdir. Dövlət Statistika
Komitəsinin elmi-metodoloji şurasının 2017-ci ildə keçirilmiş 10 iclasında 60 məsələ müzakirə
olunmuşdur. Aidiyyəti dövlət qurumlarının rəyi nəzərə alınmaqla, il ərzində 1 yeni rəsmi
statistika hesabatı forması təsdiq edilmiş, 1 hesabat forması ləğv edilmiş və 20 hesabat
formasına yenidən baxılaraq göstəricilərdə dəyişikliklər edilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsi “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə, təsdiq edilmiş texniki normativ
hüquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktlarının Dövlət Reyestrində qeydiyyata
alınması üzrə işləri davam etdirmiş və hesabat ilində 5 statistika hesabatı forması reyestrə
daxil edilmişdir. 01.01.2018-ci il vəziyyətinə 266 hesabat formasından 213-ü (80%-i) reyestrə
daxil edilmişdir.
Statistik hesabat formaları ilə yanaşı, ilkin uçot sənədləri də təkmilləşdirilmiş, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ölkənin bütün iqtisadi sahələri üzrə statistik uçotun
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlarına uyğun olaraq zəruri islahatlar davam etdirilmiş,
beynəlxalq təcrübə öyrənilərək statistika sisteminin inkişafı istiqamətində müvafiq tədbirlər
görülmüşdür. Şəhər və qəsəbə inzibati ərazi dairələri və sahə inzibati ərazi dairələrində 2013cü ildən tətbiq edilən təsərrüfatbaşına uçot sənədlərinin işlənməsi müddəti başa çatdığı üçün
onların Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 28 oktyabr tarixli 423 nömrəli
Qərarına əsasən hazırlanmış yeni, təkmilləşdirilmiş nümunələri Hüquqi Aktların Dövlət
Reyestrində qeydiyyata alındıqdan sonra çap etdirilərək Azərbaycan Respublikasının şəhər,
rayon və şəhər rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarının şəhər, qəsəbə və sahə inzibati ərazi
dairələri üzrə nümayəndəliklərinə çatdırılmışdır.
2018-ci ilin yanvar ayından tətbiq ediləcək təsərrüfatbaşına uçot sənədlərinin yeni
nümunələrindən əhalinin növbəti siyahıyaalınmasına hazırlıq üçün də istifadə olunacağını
nəzərə alaraq, onların vaxtında və düzgün tərtib olunmasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin məsul
əməkdaşlarının, şəhər və rayon icra hakimiyyətlərinin aidiyyəti şöbə müdirlərinin, şəhər,
qəsəbə, sahə və tərkibində qəsəbə olan kənd inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrin, yerli
statistika orqanları rəhbərlərinin və uçot sənədlərinin aparılmasına cavabdeh şəxslərin iştirakı
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ilə 20-26 dekabr tarixlərində Bakı, Şəki, Lənkəran, Gəncə şəhərlərində və Kürdəmir rayonunda
təlimat xarakterli zona müşavirələri keçirilmişdir.
Milli statistik təsnifatlar sisteminin inkişafı sahəsində işlər davam etdirilmiş, Azərbaycan
Respublikasının Baş Prokurorluğu, Daxili İşlər və Ədliyyə nazirlikləri ilə razılaşdırılmaqla,
“Cinayətkarlığın Statistik Təsnifatı” hazırlanmışdır.
Respondentlərə düşən statistik yükün azaldılması və hesabatların təqdim edilməsi
prosedurunun asanlaşdırılması, statistik vahidlərdən fəaliyyətlərinin olmaması barədə tələb
edilən rəsmi sənəd və arayışların sayının azaldılması və prosedurların sadələşdirilməsi
istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. “Hesabatların elektron təqdim edilməsi sistemi”ndə
respondentlər üçün fəaliyyətin müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı skan olunmuş arayışın
elektron təqdim olunması funksiyasının yaradılması məqsədilə fəaliyyətini müvəqqəti
dayandırmış hüquqi və fiziki şəxslərdən onlayn qaydada arayışları qəbul etmək üçün proqram
təminatı hazırlanmış və müvafiq funksiya Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində
yerləşdirilmişdir. Arayışların onlayn rejimində məlumat bazasına daxil edilməsi üçün
hazırlanmış bu funksiya fəaliyyəti olmayan statistik vahidlərin yerli statistika orqanına
gəlmədən fəaliyyətinin olmaması barədə məlumatı elektron sənəd formasında təqdim
etməsinə imkan vermişdir. Eyni zamanda, proqram imkan verir ki, Dövlət Statistika Komitəsi
tərəfindən hesabat intizamına nəzarət daha da gücləndirilsin və reyestrin aktuallaşdırılması
prosesi daha qısa müddətdə yekunlaşdırılsın.
Sahibkarların statistika orqanları ilə münasibətlərində qarşılaşdıqları problemlərin
öyrənilməsi və həlli məqsədilə Komitənin internet səhifəsində “Sahibkar üçün 7 sual” rəy
sorğusu keçirilmiş, cavablar ümumiləşdirilmiş və sahibkarların rəy və təklifləri təhlil edilmişdir.
Bununla yanaşı, sahibkarlarla işlərin müasir texnologiyalar vasitəsilə tənzimlənməsi təmin
edilmiş, statistika hesabatlarının siyahısı, onların doldurulmasına dair göstərişlər, hesabatların
real vaxt rejimində təqdim edilməsi və müayinə materiallarının işlənməsi üçün proqram
vasitələri Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
2017-ci ildə Komitənin fəaliyyəti hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən müxtəlif dövlət
qurumlarına təqdim edilən məlumatlar üzrə təkrarçılığın aradan qaldırılmasına, inzibati
vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar dövlət qurumları tərəfindən toplanan məlumatların
rəsmi statistikada istifadəsinin genişləndirilməsinə, həmin məlumatların Dövlət Statistika
Komitəsinin statistik məlumat bazalarına inteqrasiyası ilə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsinə
də yönəldilmişdir. Bu məqsədlə yaradılmış və tərkibinə 27 dövlət qurumunun nümayəndələri
daxil edilmiş işçi qrupları 3 istiqamət üzrə fəaliyyət göstərmişlər: 1) əhali, əmək, təhsil,
mədəniyyət, idman, səhiyyə, cinayətkarlıq və miqrasiya statistikası ilə bağlı inzibati məlumatlar
üzrə; 2) maliyyə, bank, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə, turizm statistikası ilə bağlı inzibati
məlumatlar üzrə; 3) sənaye, tikinti, energetika, ekologiya və ticarət statistikası ilə bağlı inzibati
məlumatlar üzrə. İşçi qruplarında Dövlət Statistika Komitəsinin məlumat bazasına inteqrasiya
olunması nəzərdə tutulan məlumatların siyahısını da özündə ehtiva edən razılaşmaların
layihəsi hazırlanaraq baxılması üçün işçi qruplarında təmsil olunan aidiyyəti dövlət
qurumlarının nümayəndələrinə təqdim olunmuşdur. İşçi qaydada Ədliyyə, Vergilər, Kənd
Təsərrüfatı, Təhsil nazirlikləri, Dövlət Miqrasiya Xidməti, Dövlət İmtahan Mərkəzi, Maliyyə
Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə tam, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi ilə qismən razılaşdırılmış ikitərəfli razılaşma layihələri
hazırlanmışdır.
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Statistika məlumatlarının toplanmasında, emalında və yayılmasında istifadə olunan
informasiya texnologiyalarının tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsi, statistik informasiya
sisteminin inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra işlər görülmüş, respondentlərin yerli statistika
orqanlarına gəlmədən hesabat məlumatlarını elektron formada təqdim etmələri üçün zəruri
tədbirlər həyata keçirilmiş və nəticədə rəsmi statistika hesabatlarının onlayn rejimdə elektron
formada qəbulu 95.0 faizi ötmüş, statistik hesabatları elektron formada internet vasitəsilə
təqdim etmək üçün il ərzində 2448,6 min müraciət daxil olmuş, bununla da vətəndaş-məmur
təmaslarının səviyyəsi minimuma endirilmiş, eyni zamanda statistik məlumatların işlənməsi və
təhlili imkanları yüksəlmişdir.
Hüquqi və fiziki şəxslərin yaradılması və ləğvi ilə bağlı Vergilər Nazirliyindən daxil olmuş
məlumatlar əsasında statistik vahidlərin Dövlət reyestrinin aktuallaşdırılması və onun statistik
işlər üçün aktual vəziyyətdə saxlanması mütəmadi olaraq davam etdirilmişdir. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli, 215 nömrəli “İri, orta və kiçik sahibkar
meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında” qərarına uyğun olaraq, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi və Vergilər nazirliklərindən müvafiq qaydada alınan məlumatların meyarlar üzrə
qruplaşdırılaraq “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestri”nə
ötürülməsi təmin edilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən il ərzində “Əhalinin iqtisadi fəallığı”, “Şəxs əleyhinə
zorakılıq”, “Qadınlara qarşı zorakılıq”, “Məhsul istehsalına çəkilən xərclərin tərkibinin statistik
öyrənilməsi”, “Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin işgüzar fəallığı”, “Fərdi sahibkar tərəfindən enerji
məhsullarının istehlakı”, “Ev təsərrüfatında enerji məhsullarının istehlakı”, “Ev təsərrüfatlarında
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə”, “Meşə fondu və sair torpaqlarda
meşə məhsullarının tədarükü”, “Arıçılıq məhsullarının istehsalı”, “İribuynuzlu mal-qaranın çəki
artımına, onların, habelə qoyun, keçi və donuzların kəsimi nəticəsində ət və əlavə ət
məhsullarının çıxımı” üzrə seçmə statistik müayinələr və “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC ilə
birlikdə Azərbaycan dəmir yollarının siyahıyaalınması keçirilmiş və zəruri məlumatlar əldə
edilmişdir. Həmçinin ev təsərrüfatlarının tədqiqatının mövcud bazası əsasında bütün şəhər və
rayonlarda xüsusi seçmə metodu üzrə 6120 ev təsərrüfatında tablet tipli kompüterlərdən
istifadə edilməklə məhrumiyyətlər üzrə sorğu keçirilmişdir.
Aparatın müvafiq şöbələri yerli statistika orqanları tərəfindən statistik müayinələrin
keçirilməsini təşkil etmiş, onları seçməyə düşmüş respondentlərin siyahısı, sorğu anketləri,
təlimat və göstərişlərlə təmin etmiş, keçirilmiş müayinələr nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar
icmallaşdırılmış və statistik bülletenlər nəşr etdirilmişdir.
İl ərzində “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı
Dövlət Proqramı”nın layihəsi, “2018-ci il üçün statistik işlər proqramı”, “2018-ci ildə yerli
statistika orqanları üçün statistik işlər proqramı”, “2018-ci il üçün metodoloji və məlumat
istifadəçiləri ilə iş planı”, “Açıq Hökumətin təşviqinə dair Milli Fəaliyyət Planından irəli gələn
vəzifələrin icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2018-ci il
üçün Tədbirlər Planı” hazırlanmış, həmçinin onların elektron versiyaları Komitənin internet
səhifəsində yerləşdirilmişdir.
Dövlət qurumlarının fəaliyyətinin ölkə iqtisadiyyatına təsirinin dürüst qiymətləndirilməsi və
təhlili imkanlarının genişləndirilməsi üçün “MHS-2008”-in yeniləşdirilmiş tələblərinə uyğun
dövlət sektorunun hesabları qurulmuş, kənd təsərrüfatının siyahıyaalınması məlumatları
əsasında kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının statistik reyestri yaradılmışdır.
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Statistika sistemində elmi-tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi məqsədi ilə strategiya
hazırlanmışdır. Ümumi daxili məhsul istehsalına dair 2001-2016-cı illəri əhatə edən rüblük
statistik məlumatlar əsasında SPSS və Excel proqram paketləri vasitəsilə iqtisadi fəaliyyət
növləri üzrə istehsal edilmiş əlavə dəyərin məhsul istehsalından asılılığını əks etdirən
ekonometrik model qurulmuş, nəticələr təhlil edilmişdir.
Digər sahələrlə yanaşı, statistika orqanlarının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də
hakimiyyət orqanlarının və digər statistik məlumat istifadəçilərinin cari tələbatlarının ödənilməsi
olmuşdur. Bu məqsədlə 2017-ci ildə 31 statistik məcmuə (“Azərbaycanın statistik göstəriciləri”,
“Azərbaycan rəqəmlərdə”, “Azərbaycanın regionları”, “Azərbaycanın əhalisi”, “Azərbaycanın
demoqrafik göstəriciləri”, “Azərbaycanda uşaqlar”, “Azərbaycanda qadınlar və kişilər”,
“Azərbaycan gəncləri”, “Azərbaycanın milli hesabları”, “Dövlət qulluqçuları”, “Əmək bazarı”,
“Yeni iş yerləri”, “Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar”, “Azərbaycanda təhsil, elm
və mədəniyyət”, “Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti”, “Azərbaycanda
qiymətlər”, “Azərbaycanda ətraf mühit”, “Azərbaycanın energetikası”, “Azərbaycanda turizm”,
“Azərbaycanda nəqliyyat”, “Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt”, “Azərbaycanda
informasiya cəmiyyəti”, “Azərbaycanın sənayesi”, “Azərbaycanda tikinti”, “Azərbaycanda kiçik
və orta sahibkarlıq”, “Azərbaycanda ödənişli xidmətlər”, “Azərbaycanın kənd təsərrüfatı”,
“Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri”,
“Azərbaycanın ərzaq balansları”, “Azərbaycanda ticarət”, “Azərbaycanın xarici ticarəti”,
“Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” və “Bakı şəhərinin və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi
inkişafı”), “Azərbaycan - faktlar və rəqəmlər” bukleti, “Statistik nəşrlərin kataloqu”, rüblük “Təhlil
məruzələri” toplusu, “İnfoqrafika” nəşri, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında aylıq
məruzələr, “Statistik icmal” və “İqtisadi rayonların sosial, iqtisadi göstəriciləri” bülletenləri çap
edilərək istifadəçilərə çatdırılmışdır. Bunlarla yanaşı, bütün yerli statistika orqanları tərəfindən
rayon və şəhərlər üzrə statistik məcmuələr nəşr edilmişdir.
Ölkə və onun regionları üzrə sosial-iqtisadi vəziyyəti əks etdirən statistik məlumatların
təhlili və idarəetmə orqanlarının və digər istifadəçilərin icmal məlumatlarla təmin edilməsi
məqsədilə aparatın şöbələri və yerli statistika orqanları il ərzində 2784 təhlili məruzə, 88
mətbu-məlumat hazırlamışdır.
Statistik məlumat əldə etmək istəyənlərin müraciətlərinə operativ baxılması məqsədilə
Komitədə “qaynar telefon xətti” fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinə daxil olmuş müxtəlif strategiyaların, dövlət proqramlarının,
qanunvericilik aktlarının və digər normativ hüquqi aktların layihələri ilə bağlı rəy və təkliflər
hazırlanaraq aidiyyəti üzrə göndərilmiş, statistik məlumat əldə etmək məqsədilə mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarından, yerli və xarici təşkilatlardan, ölkənin kütləvi informasiya
vasitələrindən, elmi müəssisə və təşkilatlarından, ali məktəb tələbələrindən və digər
istifadəcilərdən, o cümlədən statistik informasiya dəstəyi ilə bağlı 24 qeyri-hökumət
təşkilatından daxil olmuş sorğular cavablandırılmışdır.
Komitənin internet səhifəsi (www.stat.gov.az) istifadəçilərin maraqlarının təmin edilməsi
baxımından müntəzəm olaraq təkmilləşdirilmiş və yenilənmiş, məlumat bazaları əsas sosialiqtisadi göstəricilər üzrə 14 minə yaxın cədvəli, təhlil və metodoloji materialları əhatə etmişdir.
01.01.2018-ci il vəziyyətinə məlumatlar bazası da daxil olmaqla, səhifənin məlumat həcmi
60Gb təşkil etmişdir. 2017-ci ildə internet səhifəsindən 93.0 faizi ölkə ərazisindən, 7.0 faizi isə
xarici ölkələrdən olmaqla hər gün orta hesabla 2800 istifadəçi bəhrələnmişdir.
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Yenilənmiş statistik metodologiyalar barədə məlumatlar internet səhifədə yerləşdirilmiş,
istifadəçilər üçün yaradılmış “Mənim səhifəm” bölməsi vasitəsilə istifadəçilərin istəklərinə
uyğun onların özləri tərəfindən statistik məlumatlar əsasında cədvəllər tərtib edilərək səhifədə
saxlamaq, istədikləri vaxtda onlara baxmaq və çap etmək imkanlarının yaradılması və
səhifədə yadda saxlanılan məlumatların illər üzrə yayılan növbəti məlumatlar əsasında
avtomatik aktuallaşdırılmasının təmin edilməsi istiqamətlərində müvafiq işlər həyata
keçirilmişdir. Dövlət Statistika Komitəsinin istifadəçilər üçün nəzərdə tutulan statistik məlumat
bazasında olan göstəricilərə dair ayrı-ayrılıqda veb servislər yazılaraq 26.10.2017-ci il tarixdən
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən
yaradılmış “Açıq Hökumət Məlumatları” portalına (data.gov.az) inteqrasiyası təmin
olunmuşdur. Portaldakı statistik məlumatlar yeni mobil tətbiqlərin hazırlanması, açıq hökumət
məlumatlarından daha rahat istifadə, sosial yönümlü və innovativ ideyaların dəstəklənməsi və
startap layihələrinin təşviqi və həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş və “Açıq Hökumət
Məlumatları” portalında inteqrasiya prosesindən sonra ötən dövr ərzində istifadəçilər
tərəfindən 584 statistik göstəricidən ümumilikdə 2981 dəfə istifadə edilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən hazırlanmış mətbu məlumatların kütləvi informasiya
vasitələrində dərc etdirilməsi davam etmiş, bu məlumatlar, habelə sosial, iqtisadi inkişafa dair
aylıq məruzələr, statistik məcmuələr, Komitədə keçirilən görüşlər haqqında məlumatlar,
beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edən əməkdaşların hesabatları, mətbu məlumatların yayılması
və məcmuələrin buraxılış təqvimləri Komitənin veb səhifəsində yerləşdirilmiş, veb səhifənin və
kütləvi informasiya vasitələrində Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən yayılan məlumatların
monitorinqi mütəmadi olaraq aparılmışdır.
Məlumat istifadəçiləri ilə işin daha keyfiyyətli və mütəşəkkil şəkildə qurulması məqsədilə
statistik məlumatların elektron kütləvi informasiya vasitələri ilə yayımlanmasına, radio və
televiziya kanallarında çıxışlara diqqət yetirilmişdir. Komitənin rəhbərliyi və əməkdaşları
müxtəlif televiziya kanallarında və mətbu orqanlarda ölkə iqtisadiyyatının inkişafı, statistika
sistemində aparılan islahatlarla bağlı vaxtaşırı müsahibələr vermiş və iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrinə dair çıxışlar etmişlər. 2017-ci ildə statistika orqanları tərəfindən qəzet və jurnallarda
ümumilikdə 617 məqalə və mətbu-məlumat dərc etdirilmişdir.
“2017-ci il üçün metodoloji və məlumat istifadəçiləri ilə iş planı”na uyğun olaraq,
metodoloji, təhlil və digər məsələlərlə bağlı statistik məlumat istifadəçilərinin (müxtəlif nazirlik,
komitə, digər təşkilat, informasiya agentlikləri və KİV nümayəndələrinin) iştirakı ilə Komitədə
əhali, gender, əmək, energetika və ətraf mühit, əhalinin həyat səviyyəsi, milli hesablar, sənaye,
tikinti, kənd təsərrüfatı, ticarət, turizm statistikası, istehlak qiymətləri indeksinin hesablanması
və s. mövzulara həsr olunmuş seminar-görüşlər keçirilmişdir. Ümumilikdə, il ərzində Komitədə
169 istifadəçinin iştirakı ilə 12 görüş, yerli statistika orqanları tərəfindən isə 1573 istifadəçinin
iştirakı ilə 654 görüş keçirilmişdir.
“Statistika xəbərləri” elmi-praktik jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 2017-ci il 31 mart tarixli qərarı ilə qeydiyyata
alınmış və rüblük dövriliklə nəşri davam etdirilmiş, il ərzində jurnalın 4 nömrəsi buraxılmışdır.
Jurnal 1200 nüsxə tirajla nəşr edilmiş, abunəçilərə və Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən
müəyyənləşdirilmiş ünvanlara çatdırılmışdır. Jurnalda kənar tədqiqatçılarla yanaşı, Dövlət
Statistika Komitəsi aparatının və Elmi-Tədqiqat və Statistik İnnovasiyalar Mərkəzinin
əməkdaşlarının, o cümlədən gənc mütəxəssislərin ümumilikdə 39 məqaləsi dərc olunmuşdur.
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İstifadəçilərlə sıx əlaqələrin qurulması, statistik məlumatlarla təminatın daha da
yaxşılaşdırılması məqsədilə mütəmadi olaraq onlayn rejimdə sorğu keçirilmişdir və sorğu
istifadəçilər üçün Komitənin veb-səhifəsində daim aktivdir. Sorğuda 1700 nəfər iştirak etmiş,
onun yekunları ümumiləşdirilmiş, təhlil edilmiş və nəticələr Komitənin internet səhifəsində
yerləşdirilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin kitabxana fondundan il ərzində 900-dək oxucu istifadə
etmiş, yeni əlavə edilmiş kitab və məcmuələrin elektron variantı Komitənin internet səhifəsində
yerləşdirilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin təşkili sahəsində də
müvafiq işlər aparılaraq elektron xidmətlərdən istifadə qaydaları barədə təlimatların, elektron
xidmətlər üzrə bildirişlərin avtomatik rejimdə sorğu edən şəxslərə göndərilməsi tam təmin
edilmişdir. Bununla yanaşı, bütün elektron xidmətlərin mobil versiyaları hazırlanaraq Komitənin
internet səhifəsinin mobil variantında yerləşdirilmiş və “Elektron hökumət” portalına inteqrasiya
olunmaqla tam fəaliyyət göstərmişdir. Nəticədə, “ASAN” xidmətin qiymətləndirməsinə əsasən,
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər yüksək ballarla
qiymətləndirilmişdir. Belə ki, “Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi” elektron xidməti 26
mümkün baldan 24 balla, “Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə
inzibati cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi” elektron xidməti 24 mümkün baldan 24 balla,
“Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı” elektron xidməti 24 mümkün baldan 22 balla,
“Statistik məlumatların buraxılış təqviminin və mətbu məlumatların yayım təqviminin təqdim
edilməsi” elektron xidməti 19 mümkün baldan 19 balla, “Statistik məlumatların (göstəricilərin)
verilməsi” elektron xidməti isə 22 mümkün baldan 21 balla, yəni “əla” qiymətləndirilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin “Elektron hökumət”
portalı vasitəsilə təqdimatına dair vətəndaşlar arasında ictimai maarifləndirmə tədbirlərinin
həyata keçirilməsi məqsədi ilə Komitənin internet səhifəsinin “E-xidmətlər” bölməsində bu
xidmətlər haqqında ətraflı məlumatlar yerləşdirilmiş, “Facebook” sosial şəbəkəsində Dövlət
Statistika Komitəsinin səhifəsinin aktiv fəaliyyəti təmin edilmiş və “Youtube” internet portalında
Dövlət Statistika Komitəsinin səhifəsi yaradılmışdır.
İstehlak qiymətləri indeksinin hesablanması üçün tələb olunan ilkin məlumatların
toplanması prosesinin avtomatlaşdırılması və ticarət şəbəkələrindən ərzaq məhsullarının
qiymətləri üzrə məlumatların elektron formada əldə edilməsi məqsədilə ticarət şəbəkələrinin
rəhbərlərinin iştirakı ilə Komitədə işgüzar görüş keçirilmişdir. Görüşdə bununla bağlı işlərin
davam edilməsi, tərəflər arasında sazişin imzalanması və 2018-ci ildən başlayaraq
məlumatların Dövlət Statistika Komitəsinə elektron formada təqdim edilməsi barədə razılığa
gəlinmişdir.
Regionlar üzrə statistik məlumat bazasına 2016-cı ilin məlumatları əlavə edilmiş və 20152016-cı illər üzrə iqtisadiyyatın 15 sahəsini əhatə edən 44 göstərici üzrə məlumatlar xəritə
vasitəsilə yayımlanmışdır.
Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, yerli statistika orqanları işçilərinin iş şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində də müəyyən işlər görülmüş, kompüter texnikası, serverlərin
təhlükəsiz və davamlı işini təmin edən avadanlıqlar, antivirus proqram lisenziyaları alınaraq
quraşdırılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 11 may tarixli, 2852 nömrəli
Sərəncamı ilə ayrılan vəsait hesabına Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin inzibati binasının
tikintisi başa çatdırılmışdır.
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2017-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri də
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq təşkil etmişdir. BMT və onun regional təşkilatları, Avropa
İttifaqı, BVF, BƏT, YUNİSEF, YUNESKO, Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, İƏİT, İƏT,
Avrostat, MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsi və bir sıra digər beynəlxalq təşkilatlarla,
həmçinin dünya ölkələrinin milli statistika xidmətləri ilə qarşılıqlı məlumat mübadiləsi davam
etdirilmiş, onlardan daxil olan sorğular cavablandırılmışdır. Milli metodologiyaların beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılması, təcrübə mübadiləsinin aparılması, inkişaf etmiş ölkələrin
qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi, beynəlxalq məlumat portallarında Azərbaycan
Respublikasına aid statistik məlumatların yoxlanılması, aşkar edilmiş uyğunsuzluqların aradan
qaldırılması istiqamətində beynəlxalq təşkilatlarla və onların Azərbaycandakı nümayəndəlikləri
ilə işlərin təşkili əsas vəzifələrdən biri olmuşdur.
Avrostat, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası və Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası
tərəfindən Azərbaycanın Milli Statistika Sisteminin Qlobal Qiymətləndirilməsi (xarici auditi)
çərçivəsində 2017-ci ilin fevral ayında ekspertlərin Azərbaycana ikinci missiyası həyata
keçirilmiş və hazırlanmış yekun hesabat Avrostatın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
Qlobal qiymətləndirmənin nəticələri Azərbaycanın milli statistika sisteminin beynəlxalq və
Avropa standartlarına əsasən uyğun olduğunu göstərmişdir.
2017-ci il may ayının 31-də Bakı şəhərində Azərbaycanın sədrliyi ilə MDB iştirakçısı olan
dövlətlərin Statistika Xidmətləri Rəhbərləri Şurasının 57-ci iclası keçirilmişdir. İclasda MDB
Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin, Qazaxıstan, Moldova, Rusiya, Belarus, Qırğızıstan və
Tacikistan milli statistika qurumlarının rəhbərləri iştirak etmişlər. İclasda MDB dövlətlərində
əhalinin siyahıyaalınmasının 2020-ci il raunduna hazırlığın gedişatı, Birliyin statistika
xidmətlərinin BMT sisteminin ixtisaslaşdırılmış qurumları ilə qarşılıqlı əlaqələri, MDB-də rəsmi
statistika sahəsində əməkdaşlıq məsələləri üzrə sənədlərin inventarizasiyası haqqında
məsələlər nəzərdən keçirilmiş, MDB iştirakçısı olan dövlətlərin Statistika Xidmətləri Rəhbərləri
Şurasının və MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin 2016-cı ildəki işi haqqında hesabatı,
MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin 2018-ci il üçün işlər Proqramına baxılmış və təsdiq
edilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin sədri T.Budaqov iyun ayında İsveçrədə Avropa Statistikləri
Konfransının 65-ci plenar sessiyası və Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin milli
statistika idarələrinin rəhbərləri üçün BMT AİK-in Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM) üzrə yol
xəritəsinin yerinə yetirilməsinə dair seminarda iştirak etmişdir. Tədbirlərdə AİK-in 67-ci və
BMT-nin Statistika Komissiyasının 48-ci sessiyaları ilə əlaqədar qarşıda duran vəzifələr,
yoxsulluğun ölçülməsi, geoməkan məlumatları ilə rəsmi statistikanın inteqrasiyası, rəsmi
statistikanın modernləşdirilməsi üzrə yüksək səviyyəli qrupun fəaliyyəti, dayanıqlı inkişaf
məqsədləri üzrə milli strategiya və planlar, məlumat axınlarının əlaqələndirilməsi və
statistikanın təşkili ilə bağlı atılacaq addımlar və digər məsələlərin müzakirəsi aparılmışdır.
Seminarın sessiyalarında DİM-ə nail olma vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi
sahəsində irəli sürülən təşəbbüslər, ölkələrin nail olduğu irəliləyişlər, üzləşdiyi əsas
problemlərə və gələcək fəaliyyətlərə dair məruzələr təqdim olunmuşdur.
“Milli statistika sisteminin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasında Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə dəstək” Tvinninq layihəsi çərçivəsində Almaniya
Federal Statistika İdarəsinin prezidentinin dəvəti ilə Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti oktyabr ayında Almaniyada səfərdə olmuşdur. Səfərin
məqsədi Dövlət Statistika Komitəsi və Almaniya Federal Statistika İdarəsi arasında
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əməkdaşlığın mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, gələcək inkişaf perspektivlərinin və
Tvinninq layihəsi çərçivəsində əldə edilmiş nəticələrin müzakirə edilməsindən ibarət olmuşdur.
Səfər zamanı Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov Almaniya Federal Statistika
İdarəsinin yeni prezidenti Dr. Georq Tiel ilə görüşmüş və iki ölkənin statistika qurumları
arasında bir sıra məsələlərə dair qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparmışdır. Səfər çərçivəsində
Dövlət Statistika Komitəsinin nümayəndələri Almaniyanın İqtisadiyyat və Energetika
Nazirliyinin rəsmiləri ilə görüş keçirmiş, Destatis Məlumat Mərkəzi, Visbaden və Berlin
şəhərlərində yerləşən statistika idarələrinin fəaliyyətləri ilə tanış olmuşlar.
Keyfiyyətin idarə olunması sisteminin və coğrafi informasiya sistemi vasitəsilə statistik
məlumatların yayılmasının, əhalinin gəlirləri və həyat şəraiti, əlillik, turizm sahələrində rəsmi
statistik məlumatların təkmilləşdirilməsi məqsədilə həyata keçirilən və Avropa İttifaqı tərəfindən
maliyyələşdirilən “Milli statistika sisteminin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasında
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə dəstək” adlı Tvinninq layihəsi uğurla
icra olunmuşdur. Noyabrın 24-də layihənin başa çatması ilə bağlı konfrans keçirilmiş, Dövlət
Statistika Komitəsi sədrinin layihənin icrasına həsr olunmuş məruzəsi dinlənilmiş, 2 il ərzində
görülmüş işlərdən bəhs edən video-çarx nümayiş etdirilmiş və komponent rəhbərləri yekun
təqdimatlarla çıxış etmişlər. Tvinninq layihəsinin əsas tərəfdaşları kimi Almaniya Federal
Statistika İdarəsi və Bolqarıstan Milli Statistika İnstitutu çıxış etmişdir. Bu ölkələrlə yanaşı,
Avropa İttifaqına digər üzv ölkələrin, o cümlədən Niderland, Çexiya, Sloveniya, Xorvatiya və
Latviyanın 35 yüksəkixtisaslı eksperti Tvinninq layihəsinə məsləhətçi qismində cəlb
olunmuşdur. Dövlət Statistika Komitəsinin 64 mütəxəssisi layihədə iştirak etmiş, beynəlxalq
ekspertlərin ölkəmizə 37 missiyası həyata keçirilmiş, Komitə mütəxəssislərinin isə həmin
ölkələrə 14 təlim səfəri baş tutmuşdur.
Bunlarla yanaşı, Komitənin sədri il ərzində Koreya Statistika Komitəsinin nümayəndə
heyəti, Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İslam
Ölkələrinin Statistik, İqtisadi və Sosial Tədqiqatlar və Təlim Mərkəzinin (SESRİC) baş
direktoru, BMT İnkişaf Proqramının İstanbul Regional Mərkəzinin Baş müşavirinin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Azərbaycan
üzrə Tərəfdaşlıq və Əlaqələndirmə ofisinin rəhbəri, Çexiyanın sabiq Baş naziri, YUNİCEF-in
regional direktoru, Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbəri,
Azərbaycanda səfərdə olan Dünya Bankının nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür.
Qabaqcıl təcrübələrdən faydalanmaqla milli statistika potensialının gücləndirilməsi, işçi
heyətinin bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsinin gənc
əməkdaşları Bolqarıstan Respublikası Milli Statistika İnstitutunun “Slivek” Təlim və
İxtisasartırma Mərkəzində və Milli və Dünya İqtisadiyyatı Universitetinin Təlim Mərkəzində
təlimdə, Ukrayna Dövlət Statistika Xidmətinin Statistika, Uçot və Audit Milli Akademiyasında
ixtisasartırma kursunda və Türkiyə Statistika İnstitutunda təlimdə iştirak etmişlər.
Bununla yanaşı, Dövlətstatkomun 9 əməkdaşı İSO 9001:2015 “Keyfiyyəti idarəetmə
sistemləri - Tələblər” beynəlxalq standartı, 10 əməkdaşı isə “Daxili audit” istiqaməti üzrə “SGS
Azeri LTD” MMC tərəfindən Dövlət Statistika Komitəsində təşkil olunmuş təlimlərdə iştirak
etmiş və müvafiq sertifikatlarla təltif edilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin 69 əməkdaşı müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təşkil
edilmiş 80 tədbirdə iştirak etmiş, həmçinin Komitənin mütəxəssisləri beynəlxalq ekspert və işçi
qruplarının tərkibində fəaliyyətlərini davam etdirmişlər. Eyni zamanda, İslam ölkələri üçün
Statistik, İqtisadi və Sosial Tədqiqat və Treninq Mərkəzi (SESRIC) tərəfindən Tacikistan
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Respublikasının Statistika Agentliyində qiymət statistikasına dair təşkil edilmiş seminarda
Komitənin əməkdaşı ekspert qismində iştirak etmişdir. Bununla yanaşı, Dövlət Statistika
Komitəsi Tacikistan Respublikası Statistika Agentliyinin 4 əməkdaşı üçün biznes reyestrin
yenilənməsi, keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminə dair Bakı şəhərində təlim kursu təşkil
etmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsi və Dünya Bankının nümayəndələri arasında aparılan
müzakirələrin nəticəsi olaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10.07.2017-ci il
tarixli, 494s nömrəli sərəncamına əsasən “Azərbaycan Respublikası: 2018-2022-ci illərdə
müfəssəl institusional, kadr və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları potensialının
artırılması planları daxil olmaqla, 2018-2030-cu illər üzrə Statistikanın İnkişafı üzrə Milli
Strategiya Layihəsi” üzrə Məktub-Saziş Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin
sədri tərəfindən imzalanmışdır.
Hesabat ilində Dövlət Statistika Komitəsinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də
2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq olmuşdur.
“2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq və onun
keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
16.12.2016-cı il tarixli, 517 nömrəli Qərarının icrası ilə bağlı “Siyahıyaalma qrupu işçilərinin
aylıq vəzifə maaşlarının və siyahıyaalma məntəqələrinin işçilərinin xidmət haqlarının
məbləğlərinin müəyyən edilməsi qaydaları”, “2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında
əhalinin siyahıyaalınmasının hazırlanıb keçirilməsi üzrə təqvim planı” təsdiq edilmiş, digər
hazırlıq işləri yerinə yetirilmişdir.
“Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf sahəsində Gündəlik”dən
irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar mövcud vəziyyət və imkanlar, görülmüş işlər, əldə
olunmuş ilkin nailiyyətlər, qarşıya çıxan problemlər və onların aradan qaldırılması üçün ölkəmiz
tərəfindən atılan ilkin addımlar haqqında könüllü hesabatın hazırlanması və BMT-nin Dayanıqlı
İnkişaf üzrə Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumuna təqdim edilməsində Dövlət Statistika Komitəsi
yaxından iştirak etmişdir. Belə ki, BMT-nin müəyyən etdiyi tematik plana uyğun olaraq altı
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) (1, 2, 3, 5, 9, 14 və 17-ci məqsədlər) aid hədəf və
göstəricilər üzrə ölkənin hesabatının hazırlanması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Baş
nazirinin müavini cənab Əli Əhmədovun 02.02.2017-ci il tarixli, 04/1-2 nömrəli tapşırığına
əsasən DİM-ə nail olunmasına dair göstəricilər üzrə statistik məlumatlar toplanmış, işlənmiş və
İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim olunmuşdur.
Eyni zamanda, il ərzində DİM göstəriciləri üzrə məlumatların milli səviyyədə mövcudluq
vəziyyəti, onların əldə olunma mənbələri və hazır olma müddətləri müəyyənləşdirilmiş,
Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Milli Məlumatlandırma Portalı
yaradılmışdır.
30-31 may tarixlərində Dövlət Statistika Komitəsi və BMT-nin Asiya və Sakit okean üzrə
Statistika İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində Yüksək səviyyəli rəsmi statistiklər üçün
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə məlumat və statistikaya dair sub-regional seminar təşkil
edilmişdir. Beynəlxalq tədbirdə BMT-nin Asiya və Sakit okean ölkələri üzrə Statistika
İnstitutunun, MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, İslam
Ölkələrinin Statistik, İqtisadi və Sosial Tədqiqatlar və Təlim Mərkəzinin, Almaniya, Belarus,
Bolqarıstan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Monqolustan, Özbəkistan, Rusiya,
Tacikistan və Türkiyə statistika qurumlarının rəhbər şəxsləri, Azərbaycan Respublikasının
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının üzvləri və Azərbaycanda akkreditə
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olunmuş bir sıra beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri iştirak etmişlər. Tədbirdə qlobal və regional
səviyyədə əldə olunan nailiyyətlər, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə milli göstəricilər sistemi:
cari vəziyyət və ehtiyaclar, milli və qlobal məlumatlar, statistik biznes proseslərin
transformasiyası və müasirləşdirilməsi, çağırışlara adekvat cavab: statistik potensialın
artırılması üçün imkanlardan istifadə, nəticələr və tövsiyələr mövzuları üzrə çıxışlar və iştirakçı
ölkələrin təqdimatları nümayiş olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Bakıda keçirilmiş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə məlumat və statistikaya dair
subregional seminarın və Azərbaycanın sədrliyi ilə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan
dövlətlərin Statistika Xidmətləri Rəhbərləri Şurasının 57-ci iclasının yüksək səviyyəli
iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Yekun olaraq qeyd edilməlidir ki, Dövlət Statistika Komitəsi ölkə rəhbərliyi tərəfindən
statistika orqanları qarşısında qoyulmuş vəzifələrin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə
əsasən nail olmuş və 2018-ci ildə də bu istiqamətdə öz səylərini əsirgəməyəcəkdir.
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