Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən
2019-cu ildə görülmüş işlərlə bağlı hesabat

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2019-cu ildə də Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi statistika
məlumatlarının müasir tələblərə uyğun hazırlanmasını, ölkədə statistika sisteminin
təkmilləşdirilməsi və inkişafı məsələlərini diqqət mərkəzində saxlamış və öz fəaliyyətini
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılaraq təsdiq edilmiş 2019-cu il
üçün statistik işlər proqramı, metodoloji və məlumat istifadəçiləri ilə iş planı, iqtisadi təhlil
üzrə rüblük iş planları əsasında qurmuş, Azərbaycanın Milli Statistika Sisteminin Qlobal
Qiymətləndirilməsinin yekunlarından, “2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin
siyahıyaalınmasının keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il
7 sentyabr tarixli, 1040 nömrəli Fərmanından, “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2018-ci il 14 fevral tarixli, 3672 nömrəli Sərəncamından, “2019-cu ildə
Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə
bağlı tədbirlər planı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 16
dekabr tarixli 517 nömrəli Qərarından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinə yönəltmişdir.
“2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair
Dövlət Proqramı” üzrə 2019-cu ildə 7 tədbirin icrası tam başa çatdırılaraq ümumilikdə 37 iş
yerinə yetirilmiş, Komitənin digər dövlət proqramları üzrə icraçı kimi çıxış etdiyi tədbirlərin
icrası təmin edilmişdir.
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 tədbirlərin, o
cümlədən “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol
Xəritəsi”nin 4.2.2-ci “Statistika infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi”, “Azərbaycan
Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol
Xəritəsi”nin 1.1.4-cü “Əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetərliyi səviyyəsi və buna
təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi məqsədilə monitorinq sisteminin qurulması”, 8.2.4-cü
“İstehsalçıların müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalında və fermer birliklərində
iştirakı ilə bağlı statistik hesabatların hazırlanması” və 8.2.6-cı “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 hesabat ilində öz fəaliyyətlərini davam etdirmiş, nəzərdə tutulmuş işlərin
icra vəziyyəti haqqında məlumat müvafiq əlaqələndirici qurumlara təqdim olunmuşdur.
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2019-cu ildə Dövlət Statistika Komitəsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də
metodoloji bazanın möhkəmləndirilməsi olmuş, BMT, Avrostat, BVF, İƏİT, BƏT və digər
beynəlxalq təşkilatların metodologiyalarına uyğunlaşdırılmaqla 53 metodoloji material
hazırlanmışdır. Statistika məlumatlarının keyfiyyətinin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması
məqsədilə statistik hesabat formalarının təkmilləşdirilməsi işi davam etdirilmişdir. Dövlət
Statistika Komitəsinin elmi-metodoloji şurasının 2019-cu ildə keçirilmiş 10 iclasında 47
məsələ müzakirə olunmuşdur. Aidiyyəti dövlət qurumlarının rəyi nəzərə alınmaqla, il ərzində
2 yeni rəsmi statistika hesabatı forması təsdiq edilmiş, 3 rəsmi statistika hesabatı forması
ləğv edilmiş və 35 hesabat formasına yenidən baxılaraq aktuallığını itirmiş göstəricilər
hesabat formalarından çıxarılmış, tələbata uyğun yeniləri əlavə edilmişdir. Rəsmi statistika
hesabatı formalarının sayı 2020-ci il 1 yanvar vəziyyətinə 266 olmaqla, onlardakı
göstəricilərin sayı 131034, o cümlədən statistika orqanları tərəfindən icmallaşdırılan
formaların sayı 155 və onlardakı göstəricilərin sayı 43851 olmuşdur. Beləliklə, hazırlanmış
53 metodoloji materialdan 35-i rəsmi statistika hesabatı formalarının tərtib olunmasına, 18-i
isə statistik müayinələrin keçirilməsinə, müəllim-şagird nisbətinə dair ölkə üzrə göstəricilərin
müəyyən edilməsinə dair metodologiyaya, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetərlik
səviyyəsini xarakterizə edən və mikro, kiçik və orta sahibkarlıq statistikası üzrə göstəricilər
sistemlərinə aid olmuşdur.
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 4 statistika hesabatı və
müşahidə forması reyestrə daxil edilmişdir. 01.01.2020-ci il vəziyyətinə 266 hesabat
formasından 220-si (82,7%-i) reyestrə daxil edilmişdir.
Kənd inzibati ərazi dairələri, habelə tərkibində kənd yaşayış məntəqəsi olan şəhər və
qəsəbə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklər tərəfindən təsərrüfatbaşına uçot
sənədləri üzrə 2019-cu il yanvarın 1-i vəziyyətinə elektron bazaya daxil edilmiş məlumatların
aktuallaşdırılması prosesi yekunlaşmışdır. Bununla yanaşı, şəhər və qəsəbə inzibati ərazi
dairələri və sahə inzibati ərazi dairələrində tətbiq edilən təsərrüfatbaşına uçot sənədləri də
təkmilləşdirilmiş, uçot sənədlərində olan məlumatların elektron informasiya sistemlərinə daxil
edilməsi üçün proqram təminatı hazırlanmış və 2019-cu il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə olan
məlumatların Komitənin elektron məlumat bazasına daxil edilməsi həyata keçirilməkdədir.
Milli statistik təsnifatlar sisteminin inkişafı sahəsində işlər davam etdirilmiş, “Nəqliyyat
statistikası üçün yük təsnifatı, 2007”, “İnzibati Ərazi Bölgüsü Təsnifatı, 2019”, “Məhsul
növləri təsnifatı”nın 2018-ci ilədək qüvvədə olan (2009-cu il nəşri) versiyası ilə son versiyası
(2018-ci il nəşri) arasında keçid “açarları”, “Əmtəələrin təsviri və kodlaşdırılmasının
həmahəng sistemi” (HS 2012) ilə “Beynəlxalq standart ticarət təsnifatı” (SITC rev.4)
arasında keçid “açarları”, həmçinin “İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı”, “Məşğulluq təsnifatı”,
“Məhsul növləri təsnifatı”, “Dünya ölkələri təsnifatı”, “Milli təhsil təsnifatı”, “Mülkiyyət
növlərinin statistik təsnifatı”, “Statistik fəaliyyət təsnifatı”, “Hüquqi vahidlərin təşkilati-hüquqi
formalarının statistik təsnifatı”, “Valyutalar təsnifatı”, “İqtisadiyyatın institusional sektorlarının
təsnifatı”, “Ölçü vahidləri təsnifatı” və “Bələdiyyələrin statistik ərazi təsnifatı”na dair
metaməlumatlar, inzibati məlumatların istehsalı proseslərinin GSBPM-ə uyğunluq
səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün müvafiq metodologiya və qiymətləndirmə (sorğu)
vərəqi hazırlanmışdır.
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Sahibkarların statistika orqanları ilə münasibətlərində qarşılaşdıqları problemlərin
öyrənilməsi və həlli məqsədilə Komitənin internet səhifəsində “Sahibkarlar üçün 7 sual” rəy
sorğusu keçirilmiş, cavablar ümumiləşdirilmiş və sahibkarların rəy və təklifləri təhlil
edilmişdir. Bununla yanaşı, sahibkarlarla işlərin müasir informasiya texnologiyaları vasitəsilə
tənzimlənməsi təmin edilmiş, onlar tərəfindən təqdim edilməli olan rəsmi statistika hesabatı
formalarının siyahısı və onların doldurulmasına dair göstərişlər Komitənin internet
səhifəsində yerləşdirilmişdir.
2019-cu 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 tərəfindən “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 5.3.2-ci yarımbəndinin icrası olaraq
dövlət qurumlarının məlumat bazalarının Dövlət Statistika Komitəsinin statistik məlumat
bazasına “Elektron hökumət” şlüzü vasitəsilə inteqrasiyasını təmin etmək üçün Ədliyyə
Nazirliyi yanında yaradılmış Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestrinin
məlumat bazasının Dövlət Statistika Komitəsinin statistik məlumat bazasına “Elektron
Hökumət İnformasiya Sistemi” vasitəsilə inteqrasiyasına dair Razılaşma 2019-cu il may
ayının 08-də, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Təhsil nazirliklərinin, eləcə də Dövlət
Miqrasiya Xidməti və Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumat bazalarının Dövlət Statistika
Komitəsinin statistik məlumat bazasına “Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi” vasitəsilə
inteqrasiyasına dair müvafiq Razılaşmalar isə 2019-cu il may ayının 17-də aidiyyəti dövlət
qurumu, Dövlət Statistika Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən imzalanmışdır.
Məlumatların inteqrasiyasının təşkili məqsədilə 2019-cu ilin 21 və 27 avqust tarixlərində
Dövlət Statistika Komitəsində Ədliyyə, Təhsil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirlikləri,
Dövlət Miqrasiya Xidməti və Dövlət İmtahan Mərkəzinin nümayəndələri ilə birlikdə aparılmış
müzakirələr nəticəsində müəyyənləşdirilmiş tədbirlərə və ASAN xidmətin tələblərinə uyğun
olaraq Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müvafiq məlumatlar hazırlanaraq Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyinə təqdim olunmuşdur.
Statistika məlumatlarının toplanmasında, emalında və yayılmasında istifadə olunan
informasiya texnologiyalarının tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsi, statistik informasiya
sisteminin inkişaf etdirilməsi üçün də 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 2,9 milyon müraciət daxil olmuş, bununla da vətəndaş-məmur
təmaslarının səviyyəsi minimuma endirilmiş, eyni zamanda statistik məlumatların işlənməsi
və təhlili imkanları yüksəlmişdir.
Vergilər Nazirliyindən daxil olmuş məlumatlar əsasında statistik vahidlərin Dövlət
reyestrinin aktuallaşdırılması və onun aktual vəziyyətdə saxlanması təmin edilmişdir. “Mikro,
kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında”
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli, 556 nömrəli
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”, “Əhalinin
qeyri-formal məşğulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi”, “Meşə fondu və sair torpaqlarda
meşə məhsullarının tədarükü”, “Arıçılıq məhsullarının istehsalı”, “İstehsalçıların müqaviləyə
əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalında və fermer birliklərində iştirakı”, “Daxili turizm”, “Xarici
(getmə) turizm”, “Gəlmə turizm”, “Avtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşımalar”, “Ev
təsərrüfatlarında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə”, “Ev təsərrüfatları
büdcələrinin tədqiqatı”, “Əhalinin ərzağa əlyetərliyi səviyyəsinin öyrənilməsi”, “15 və yuxarı
yaşlı şəxslərin məşğulluğunun və maddi təcrid olunmasının müəyyənləşdirilməsi”, “Ev
təsərrüfatlarının bəzi mal və xidmətləri əldə etmə və digər imkanları”, “Ev təsərrüfatlarının
gəlirləri və mənzil-kommunal xərcləri”nə dair və əsas fəaliyyəti pərakəndə ticarət olan
sahibkarlıq subyektləri arasında müayinələr keçirilmiş, zəruri məlumatlar əldə edilmişdir.
Yerli statistika orqanları statistik müayinələrin keçirilməsini təşkil etmiş, onlar seçməyə
düşmüş respondentlərin siyahısı, müayinə formaları, təlimat və göstərişlərlə təmin edilmiş,
keçirilmiş müayinələr nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar icmallaşdırılaraq nəşr edilmişdir.
Avrostat tərəfindən beynəlxalq ekspertlər cəlb edilməklə, ölkədə əmək bazarı
statistikasının sektoral qiymətləndirilməsi çərçivəsində əməkhaqqı, əmək xərcləri və
vakansiyalar statistikasının qiymətləndirilməsi sahəsində müvafiq tədbirlər həyata
keçirilmişdir.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyasına uyğun olaraq formal və qeyri-formal
sektorlar əhatə olunmaqla əhalinin qeyri-formal məşğulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə
dair metodologiya və müayinə forması hazırlanmış, müvafiq dövlət orqanları ilə
razılaşdırılmış və Dövlət Statistika Komitəsinin 27.02.2019-cu il tarixli, 02/06s nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
“2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınmasının keçirilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 7 sentyabr tarixli, 1040 nömrəli
Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə “2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında
əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 16 dekabr tarixli, 517 nömrəli
qərarına uyğun olaraq Dövlət Statistika Komitəsinin üzərinə düşən vəzifələrin icrası vaxtında
təmin edilmişdir.
Yerli statistika orqanları tərəfindən 1-şəhər və 2-kənd nömrəli formaların məlumatları,
inzibati ərazi vahidlərinin sxematik xəritələri və şəhər, rayon və şəhər rayonlarının yaşayış
məntəqələrinin sxematik planları əsasında Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi
vahidləri üzrə təşkilati planlar tərtib olunmuş, yerli icra hakimiyyətləri və Dövlət Statistika
Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Təşkilati planların tərtib edilməsi nəticəsində əhalinin
siyahıyaalınmasının rayonlaşdırılması başa çatdırılmış, ölkə ərazisi 720 siyahıyaalma, 6777
təlimatçı və 33907 sayıcı məntəqəsinə bölünmüş, bu prosesə cəlb olunacaq işçilərə olan
tələbat müəyyən edilmişdir.
Əhalinin siyahıyaalınması ilə bağlı hazırlanmış metodoloji və digər sənədlərin, əyani
vəsaitlərin, dəftərxana ləvazimatlarının yerli statistika orqanlarına və aidiyyəti dövlət
orqanlarına çatdırılması təmin edilmişdir.
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Siyahıyaalma ilə bağlı əhalinin məlumatlandırılması məqsədilə hazırlanmış təşviqat
materiallarından plakat və banerlər yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən müəyyən edilmiş
dislokasiya üzrə yerləşdirilmiş, hazırlanmış 3 videoçarx isə aprel ayından başlayaraq
televiziya kanalları və aparıcı elektron media vasitələrində, Bakı Metropolitenində,
Dənizkənarı Milli Parkda və Dövlət Reklam Agentliyinin paytaxtın mərkəzi küçə və
prospektlərində quraşdırılmış elektron lövhələrində yayımlanmışdır. Siyahıyaalmaya dair
çoxsaylı mətbu məqalələr müxtəlif KİV orqanlarında müntəzəm olaraq dərc etdirilmiş,
mətbuatda fərdi jurnalist yazılarının da stimullaşdırılması məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət
Dəstəyi Fondu ilə birgə müsabiqə elan edilmiş və həmin müsabiqənin qalibləri 6 noyabr
tarixində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən tədbirdə mükafatlandırılmışdır.
Siyahıyaalma məntəqələrinin işçilərlə komplektləşdirilməsi rayon (şəhər) məşğulluq
orqanlarında işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxsləri, iş yerlərində əməkhaqları
saxlanılmaqla yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrin, idarə, müəssisə və
təşkilatların işçilərini, müəllim və tələbələri, uçot sahəsində səriştəsi olan digər şəxsləri
mülki-hüquqi müqavilələr üzrə cəlb etməklə həyata keçirilmişdir. Müəyyən edilmiş tələbata
uyğun olaraq, siyahıyaalmaya cəlb ediləcək işçilərin siyahıları tərtib edilərək yerli icra
hakimiyyətləri tərəfindən təsdiq edilmişdir. Müvafiq təlim proqramı əsasında inzibati ərazi
vahidi üzrə təşkilati planın “Siyahıyaalma məntəqələri üzrə işçilərin təlimatlandırılması
planı”na uyğun olaraq müəyyən edilmiş tarixlərdə yerli statistika orqanlarının rəisləri və
Siyahıyaalma qrupu rəhbərinin şəhər, rayon və şəhər rayonları üzrə nümayəndələri
tərəfindən siyahıyaalma məntəqələrinin müdirlərinin və onların müavinlərinin, təlimatçınəzarətçilərin və sayıcıların təlimatlandırılması təmin edilmişdir.
2019-cu ilin 1-10 oktyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasında əhalinin növbəti
siyahıyaalınması keçirilmişdir. Dövlət Statistika Komitəsində əhalinin siyahıyaalınması ilə
bağlı “Qaynar xətt mərkəzi”, siyahıyaalmanın keyfiyyətinin yoxlanması zamanı aşkar
olunmuş
nöqsanların
aradan
qaldırılması,
siyahıyaalma
dövründə
müxtəlif
səbəblərdən siyahıyaalmadan kənarda qalmış şəxslərin siyahıyaalmaya cəlb edilməsi
məqsədilə yerli statistika orqanlarında operativ qruplar yaradılmışdır ki, həmin qruplar
tərəfindən ilin sonunadək hər bir müraciət üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin
edilmişdir.
“Kapital Bank” ASC ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən, siyahıyaalma məntəqələrinin
işçilərinin xidmət haqlarının ödənilməsi bankın yerli filialları tərəfindən plastik kartlar
vasitəsilə həyata keçirilmişdir.
Siyahıyaalma məlumatlarının elektron məlumat sisteminə daxil edilməsi üçün 251
vahid kompüter operatoru vəzifəsinə işə qəbulla bağlı keçirilmiş müsabiqə nəticəsində uğur
əldə etmiş şəxslərlə əmək müqavilələrinin bağlanılmasına başlanmışdır.
FAO tərəfindən həyata keçirilən “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin monitorinqi
məqsədilə keyfiyyətli məlumatların hazırlanması istiqamətində hökumətin imkanlarının
gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində FAO-nun cavabdeh olduğu dörd DİM göstəricisi üzrə
aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələrinin və Komitənin əməkdaşlarının iştirakı ilə
tematik seminarlar keçirilmişdir.
Aparatın 20 şöbəsində və 22 yerli statistika orqanında daxili auditlər, yoxlama və
nəzarət auditləri aparılmış, aşkar edilmiş uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün müvafiq
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tədbirlər görülmüş, “2019-cu il üçün Keyfiyyət sahəsində məqsədlər”, “2019-cu il üçün
Keyfiyyət sahəsində məqsədlərin icra qrafiki” və “Risklərin təhlili və qiymətləndirilməsi”
sənədlərinin Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminin (KİS) tətbiq edildiyi 30 yerli statistika orqanı
üçün
aktuallaşdırılması,
işlərin
nomenklatur-siyahılarının,
“İnformasiyanın
sənədləşdirilməsi”, “Daxili auditlər”, “Uyğunsuzluqların və təshihedici tədbirlərin idarə
edilməsi”, “Risklərin və imkanların idarə edilməsi”, “Rəhbərlik tərəfindən təhlil”,
“İstifadəçilərlə əks-əlaqələrin idarə edilməsi” sənədləşdirilmiş prosedurların, proseslərin
idarə olunması standartı və xəritələrinin KİS-in yeni tətbiq edildiyi 5 yerli statistika orqanı
üzrə hazırlanaraq təsdiq olunması təmin edilmişdir.
“Daxili auditlər” sənədləşdirilmiş proseduru və “İSO 9001:2015 beynəlxalq standartının
tələblərinə uyğun olaraq Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminin tətbiqi” mövzularında Komitənin və
KİS-in tətbiq edildiyi yerli statistika orqanlarının əməkdaşları (keyfiyyət üzrə nümayəndələr
və auditorlar) üçün seminarlar təşkil edilmişdir.
“Nəşr olunmuş və yayımlanmış rəsmi statistika məlumatlarında yol verilmiş
uyğunsuzluqların aradan qaldırılması qaydaları” və “Hesabat məlumatlarında baş vermiş
xətaların təsnifləşdirilməsi və onların aradan qaldırılması qaydaları” hazırlanaraq Dövlət
Statistika Komitəsi kollegiyasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Müasir dövrdə statistik istehsal prosesinin təkmilləşdirilməsi, məlumatların keyfiyyətinin
yüksəldilməsi və beynəlxalq müqayisəliliyinin təmin edilməsi informasiya texnologiyalarının
verdiyi imkanlardan daha geniş istifadəni şərtləndirir. İnnovativ texnologiyalar əsasında
statistik potensialın gücləndirilməsi üçün həyata keçirilməsi tələb olunan belə fəaliyyətlərdən
biri də rəsmi statistika sistemində vahid platforma üzərində metaməlumatlarla müşayiət
olunan məlumat bazalarının yaradılması, onların müasir yayım standartlarına uyğun
istifadəçilərə təqdim olunmasıdır ki, bu məqsədlə də Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən
zəruri addımlar atılır, bir çox beynəlxalq təşkilatlar və inkişaf etmiş ölkələrin aidiyyəti
qurumları ilə fəal əməkdaşlıq edilir, qabaqcıl ölkələrdə tətbiq edilən innovativ yanaşmalar və
ən yeni standartlar öyrənilərək onların milli statistika sisteminə inteqrasiyası həyata keçirilir.
Belə ki, Koreya Statistika Komitəsi ilə birgə həyata keçirilən “Azərbaycan Respublikasında
Statistik Potensialın Gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində hazırlanmış və istismara qəbul
edilmiş “Azərbaycanın Statistik İnformasiya Xidməti – ASİS”in məlumat bazası
aktuallaşdırılmışdır.
Statistik məlumatların toplanmasında, emalında və yayılmasında istifadə olunan
informasiya texnologiyalarının tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə mövcud
proqram təminatlarına ediləcək dəyişikliklərlə bağlı yeni məsələ qoyuluşları hazırlanmış,
proqram təminatlarının hazırlanması işlərinin satınalınması məqsədilə zəruri tender
prosedurları keçirilmiş, bağlanmış müqavilələrə uyğun olaraq bir sıra rəsmi statistika
hesabatı formaları və digər statistik məsələlər üzrə proqram təminatları satın alınaraq
tətbiqinə başlanmışdır.
İstifadəçilərin statistik məlumatlardan daha səmərəli şəkildə yararlanmağını təmin
etmək məqsədilə Komitənin internet səhifəsində “Şəxsi kabinet” bölməsi yaradılmışdır.
Statistik məlumat istifadəçisi Komitənin saytına daxil olaraq adı, soyadı və elektron poçt
ünvanı barədə məlumatları sistemə daxil edərək qeydiyyatdan keçməklə özü üçün avtomatik
rejimdə “Şəxsi kabinet” yarada bilər. Yeni bölmə istifadəçilərə Dövlət Statistika Komitəsinin
statistik məlumat bazasında yerləşdirilmiş məlumatlardan öz istəyinə uyğun məlumatları
seçərək “Şəxsi kabinet”də elektron cədvəl şəklində yadda saxlamaq, dinamika sıralarını
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tərtib etmək, çap etmək, məlumatları excel, pdf, json (machine readible) formatlarında əldə
etmək və məlumatlar əsasında qrafiklər və diaqramlar qurmaq imkanı vermişdir.
Statistika sahəsində İKT-nin inkişafı və ticarət şəbəkələri ilə partnyor münasibətlərinin
yeni müstəvidə qurulması istehlak qiymətlərinin qeydiyyatı prosesini daha da
təkmilləşdirməyə imkan vermişdir. Belə ki, Bakı və ölkənin digər iri şəhərlərində fəaliyyət
göstərən iri ticarət şəbəkələri ilə əldə olunmuş razılığa əsasən Dövlət Statistika Komitəsinə
elektron formada təqdim olunan pərakəndə satış qiymətlərinə dair məlumatların istehlak
qiymətləri indeksinin hesablanması üçün nəzərdə tutulan məlumat bazasına 2019-cu ilin
yanvar ayından etibarən inteqrasiyasına başlanmışdır. Ticarət şəbəkələrindən qiymət
məlumatlarının elektron formada əldə olunması istehlak qiymətləri indeksinin
hesablanmasının keyfiyyətinin artırılmasına imkan yaratmaqla yanaşı, MDB məkanında ilk
təcrübə olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin kollegiyasının 17.10.2016-cı il tarixli, 1/1-06 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi
Qaydaları”na uyğun olaraq, Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən göstərilən xidmətlərlə bağlı
“ASAN xidmət indeksi” üzrə Agentliyin 2019-cu ildə apardığı qiymətləndirmənin nəticələrinə
əsasən tərtib edilmiş reytinq cədvəlində Dövlət Statistika Komitəsi 38 qurum (o cümlədən
21-i mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı) arasında 2-ci mövqedə qərarlaşmışdır.
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri barədə həm qlobal, həm də milli səviyyədə ətraflı
məlumatların geniş kütləyə çatdırılması, habelə DİM-ə milli səviyyədə nailolma vəziyyətinin
monitorinqi və qiymətləndirilməsi, DİM sahəsində maarifləndirmə, qabaqcıl təcrübələr,
həyata keçirilən tədbirlər və baş verən yeniliklər barədə ictimaiyyətin, o cümlədən dövlət
qurumlarının, özəl sektorun, elm və təhsil müəssisələrinin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının,
kütləvi informasiya vasitələrinin, regional və beynəlxalq təşkilatların məlumatlandırılması
üçün əlverişli informasiya mühiti yaradan vahid milli onlayn məlumat mənbəyi yaradılmışdır.
DİM üzrə məlumatların mətn, ayrı-ayrı qrafik təsvir, cədvəl və video vasitəsilə yayımını
həyata keçirmək, statistik məlumatların daha yaxşı mənimsənilməsi və qavranılması üçün
onları xeyli dərəcədə asan, əyani və anlamlı edən qrafik və diaqramlar vasitəsilə
vizuallaşdırmaq, müxtəlif illər üzrə bir neçə göstəricini müqayisə etmək, habelə dəyişmə
dinamikasını təsvir etmək, qlobal məqsəd, hədəf və göstəricilər, DİM üzrə milli prioritetlər,
mövcud hüquqi çərçivə, icra mexanizmləri, sosial, iqtisadi və ekoloji sahələrdə həyata
keçirilən dövlət proqramları, strategiyalar, mühüm tədbirlər, hesabatlar, nəşrlər və elmi
tədqiqat işləri ilə mütəmadi tanış olmaq imkanını verən Azərbaycan və ingilis dillərində olan
Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Milli Məlumatlandırma
Portalı Dövlət Statistika Komitəsinin serverində sdg.azstat.org ünvanında yerləşdirilmiş və
02.07.2019-cu il tarixində dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları
və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə təqdimatı keçirilərək
istifadəyə verilmişdir. Eyni zamanda, sözügedən portalda yerləşdirilmiş DİM göstəricilərinə
dair məlumat bazası mütəmadi olaraq yenilənir. Bundan başqa, “Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədləri: statistik icmal” adlı növbəti rəsmi nəşr hazırlanmışdır. Nəşrdə qlobal məqsəd və
hədəflərin mahiyyəti izah edilmiş, müasir çağırışlar oxucuların diqqətinə çatdırılmış, 20102018-ci ildə milli kontekstdə dayanıqlı inkişafla bağlı tendensiyalar təhlil edilərək müxtəlif
qrafik və cədvəllərlə təsvir edilmişdir.
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Digər sahələrlə yanaşı, statistika orqanlarının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də
hakimiyyət orqanlarının və digər statistik məlumat istifadəçilərinin cari tələbatlarının
ödənilməsi olmuşdur. Bu məqsədlə 2019-cu ildə 33 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 ödənişli xidmətlər”,
“Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti”, “Azərbaycanın sənayesi”, “Azərbaycanda tikinti”,
“Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq”, “Azərbaycanın kənd təsərrüfatı”, “Kənd təsərrüfatı
müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri”, “Azərbaycanın
ərzaq balansları”, “Azərbaycanda ticarət”, “Azərbaycanın xarici ticarəti”, “Azərbaycanın
regionları”, “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri: statistik icmal”), “Azərbaycan - faktlar və rəqəmlər”
bukleti, “İnfoqrafika” nəşri, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında aylıq məruzələr, “Statistik
nəşrlərin kataloqu”, “İqtisadi rayonların sosial, iqtisadi göstəriciləri” bülletenləri çap edilərək
istifadəçilərə çatdırılmışdır. Bunlarla yanaşı, yerli statistika orqanları tərəfindən rayon və
şəhərlər üzrə statistik məcmuələr nəşr edilmişdir. Məcmuə və bülletenlərin elektron
versiyaları Komitənin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
Məktəblilər üçün “Azərbaycanı öyrənirik” məcmuəsi hazırlanaraq Təhsil Nazirliyi ilə
razılaşdırılmış və sonradan çoxaldılaraq, ölkə üzrə hər orta məktəbə 2 nüsxə olmaqla (8840
nüsxə), Təhsil Nazirliyinə təqdim edilmişdir.
Ölkə və onun regionları üzrə sosial-iqtisadi vəziyyəti əks etdirən icmal statistik və təhlili
məlumatlarla idarəetmə orqanlarının və digər istifadəçilərin təmin edilməsi məqsədilə
aparatın şöbələri və yerli statistika orqanları tərəfindən il ərzində ümumilikdə 2080 təhlili
məruzə hazırlanmışdır.
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
istifadəçilərdən, o cümlədən statistik informasiya dəstəyi ilə bağlı qeyri-hökumət
təşkilatlarından daxil olmuş sorğular cavablandırılmışdır.
Komitənin internet səhifəsi (www.stat.gov.az) istifadəçilərin maraqlarının təmin
edilməsi baxımından müntəzəm olaraq təkmilləşdirilmiş və yenilənmiş, məlumat bazaları
əsas sosial-iqtisadi göstəricilər üzrə 15 minə yaxın cədvəli, təhlil və metodoloji materialları
əhatə etmişdir. 01.01.2020-ci il vəziyyətinə məlumatlar bazası da daxil olmaqla, səhifənin
məlumat həcmi 70 Gb təşkil etmişdir. 2019-cu ildə internet səhifəsindən 91,2 faizi ölkə
ərazisindən, 8,8 faizi isə xarici ölkələrdən olmaqla hər gün orta hesabla 8055 istifadəçi
bəhrələnmişdir.
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Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən hazırlanmış mətbu məlumatların kütləvi
informasiya vasitələrində dərc etdirilməsi davam etdirilmiş, bu məlumatlar, habelə sosial,
iqtisadi inkişafa dair aylıq məruzələr, statistik məcmuələr, Komitədə keçirilən görüşlər
haqqında məlumatlar, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmiş 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 da 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. 2019-cu ildə statistika orqanları
tərəfindən qəzet və jurnallarda ümumilikdə 749 məqalə və mətbu-məlumat dərc etdirilmişdir.
“2019-cu 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, əmək, energetika və ətraf mühit, əhalinin həyat səviyyəsi, milli hesablar,
sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı, ticarət, nəqliyyat, informasiya, rabitə, turizm statistikası,
məlumatların müxtəlif yayım vasitələri, istehlak qiymətləri indeksinin hesablanması və s.
mövzulara həsr olunmuş seminar-görüşlər keçirilmişdir. Ümumilikdə, il ərzində Komitədə
146 əsas istifadəçinin iştirakı ilə 12 görüş keçirilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş məlumat bazası,
metodoloji sənədlər, keyfiyyət məruzələri, hesabat formalarına və göstəricilərinə dair
metaməlumatlar aktuallaşdırılmış, həmçinin ingilis dilində müvafiq məlumatlar da daxil
edilmiş, sahələr üzrə dinamika sıraları tərtib edilmişdir.
“Statistika xəbərləri” elmi-praktik jurnalının rüblük dövriliklə, 1100 nüsxə tirajla nəşri
davam etdirilmiş, abunəçilərə və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali
Attestasiya Komissiyası tərəfindən müəyyənləşdirilmiş ünvanlara çatdırılmışdır. Jurnalda
kənar tədqiqatçılarla yanaşı, Dövlət Statistika Komitəsi aparatının, Elmi-Tədqiqat və Statistik
İnnovasiyalar Mərkəzinin və yerli statistika orqanlarının əməkdaşlarının, o cümlədən gənc
mütəxəssislərin ümumilikdə 42 məqaləsi dərc olunmuşdur.
Ayrı-ayrı vətəndaşların Komitəyə ünvanladıqları sorğular cavablandırılmış, həmin
cavablardan onların razı qalıb-qalmadıqlarını öyrənmək üçün xüsusi sorğu keçirilmiş və
məmnunluq indeksi hesablanmışdır. İstifadəçilər tərəfindən “Statistik məlumatın hansı
xüsusiyyətləri Sizin üçün daha vacibdir” sualı 5 ballıq qiymətləndirilmə şkalası üzrə
dəqiqlik/etibarlılıq xüsusiyyəti üzrə - 4.9, aydınlıq üzrə - 4.8, vaxtlı-vaxtında olma üzrə - 4.8,
aktuallıq üzrə - 4.7 və müqayisəlilik/uyğunluq xüsusiyyəti üzrə - 4.4 orta balla
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, eyni zamanda “Tvitter” sosial şəbəkəsində
və “Youtube”da müvafiq səhifələr yaradılaraq onların Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi
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internet saytına inteqrasiyası təmin edilmişdir. Həmçinin Komitənin internet səhifəsinin mobil
versiyasının mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsi və statistik məlumatların vaxtlı-vaxtında
yenilənməsi davam etdirilmiş, məlumatların yerləşdirilmə vaxtının göstərilməsi təmin
edilmişdir.
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.
Regionlar üzrə statistik məlumat bazasına 2018-ci ilin məlumatları əlavə edilmiş və
2015-2018-ci illər üzrə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini əhatə edən 136 göstərici üzrə
məlumatlar elektron xəritə vasitəsilə yayımlanmışdır.
İl ərzində istifadəçilərdən Komitəyə daxil olan sorğular mütəmadi olaraq təhlil edilmiş,
onların daha çox müraciət etdikləri statistika sahələrinin göstəriciləri müəyyənləşdirilmiş və
hazırlanmış mətbu-məlumatların istifadəçilərin sorğularına uyğunluğu təmin edilmişdir.
Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, statistika orqanları işçilərinin iş şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində də müəyyən işlər görülmüş, Zərdab, Göygöl və Şamaxı
rayon statistika idarələri üçün tikilmiş inzibati binalar istifadəyə verilmiş, Ağcabədi, Ağsu
rayon və Yevlax şəhər statistika idarələrinin inzibati binalarının yenidən qurulması və əsaslı
təmiri işləri həyata keçirilmişdir. Dövlət Statistika Komitəsinin inzibati binasının yenidən
qurulması və əsaslı təmirinə başlanılmış, kompüter texnikası, serverlərin təhlükəsiz və
davamlı işini təmin edən avadanlıqlar alınaraq quraşdırılmışdır.
2019-cu ildə Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini 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.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə Koreya Statistika Komitəsi
(KOSTAT) arasında “Azərbaycan Respublikasında Statistik Kadr Potensialının
Gücləndirilməsi” qrant layihəsi yekunlaşmışdır. Layihə çərçivəsində KOSTAT-ın iş təcrübəsi
ilə tanış olmaq üçün Komitənin 32 əməkdaşı Koreya Respublikasına ezam olunmuş,
Koreyadan göndərilmiş yüksək səviyyəli ekspertlər 50-dən çox yerli mütəxəssisə sosial,
iqtisadi statistika və Azərbaycanın Statistik İnformasiya Xidməti (ASİS) sistemi ilə əlaqədar
Dövlət Statistika Komitəsinin inzibati binasında təlim məqsədləri üçün hazırlanmış və müasir
avadanlıqlarla təchiz olunmuş təlim otağında təlim keçmişlər. Təlimlərdə milli hesablar,
əmək, kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti, ticarət, qiymət və xidmət statistikası, statistik
vahidlərin reyestri, statistik istehsal prosesinin təşkili, keyfiyyətin idarə edilməsi sistemi,
statistik informasiya sistemi, mövsümi düzəlişlər, iqtisadi statistika üzrə sorğu nümunələrinin
tərtib edilməsi prinsipləri, SPSS proqram paketindən istifadə ilə bağlı məsələlər əhatə
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olunmuşdur. Sosial sahələr üzrə isə Koreyanın əhali, əmək, təhsil, həyat keyfiyyətinin
statistikası və inzibati məlumatlardan istifadəyə dair təcrübəsi öyrənilmişdir.
Bununla yanaşı, statistik kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə KOSTAT
tərəfindən ölkəmiz üçün modul tipli statistik təlim proqramları hazırlanmışdır ki, bu da milli
kadrların bilik və bacarıqlarının artırılması üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. 11 dekabr
tarixində Bakı şəhərində KOSTAT ilə birgə “Rəsmi statistik məlumatların istehsalında İKT və
kadr potensialının gücləndirilməsi” mövzusunda konfrans təşkil olunmuşdur. Tədbirdə
KOSTAT-ın sədri cənab Shin-Wook Kangın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti, aidiyyəti
dövlət
qurumlarının
nümayəndələri,
beynəlxalq
təşkilatların
Azərbaycandakı
nümayəndəliklərini təmsil edən şəxslər, habelə Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika
Şurasının üzvləri iştirak etmişlər. Konfransda eyni zamanda “Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Statistika Komitəsi ilə Koreya Statistika Komitəsi arasında statistika sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun imzalanması mərasimi baş tutmuşdur.
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə Niderland Mərkəzi
Statistika Bürosu arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma
Memorandumu” imzalanmaq üçün bütün zəruri prosedurlardan keçirilmiş, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 1 oktyabr tarixli, 1455 nömrəli Sərəncamı ilə sənədi
imzalamaq səlahiyyəti Dövlət Statistika Komitəsinin sədrinə verilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının İslam ölkələri üçün Statistik, İqtisadi, Sosial Tədqiqat və Təlim Mərkəzi
(SESRIC) arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun
layihəsi bütün zəruri prosedurlardan keçdikdən sonra imzalanması üçün səlahiyyətin
verilməsi məqsədilə 04.11.2019-cu il tarixli, 20/1-158 nömrəli məktubla Nazirlər Kabinetinə
təqdim edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə Beynəlxalq Yenidənqurma
və İnkişaf Bankı arasında 2017-ci il 21 iyul tarixdə imzalanmış “Azərbaycan Respublikası:
2018-2022-ci illər üzrə müfəssəl institusional, kadr və informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları potensialının artırılması planları daxil olmaqla 2018-2030-cu illər üzrə
Statistikanın İnkişafı üzrə Milli Strategiya Layihəsi”nin icrası ilə bağlı ötən müddət ərzində
Dünya Bankı qrupunun dəstəyi ilə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən zəruri tədbirlərin
həyata keçirilməsi təşkil edilmişdir. Sözügedən layihə çərçivəsində Dünya Bankı ilə
əməkdaşlıq davam etdirilmiş, 2019-cu ilin 11-13 fevral tarixlərində layihənin icrasını
müzakirə etmək məqsədilə Dünya Bankının nümayəndə heyəti ilə görüş təşkil edilmişdir.
Dünya Bankının tövsiyəsi nəzərə alınmaqla üstün təcrübənin öyrənilməsi üçün Dövlət
Statistika Komitəsinin bir qrup əməkdaşının Portuqaliya Milli Statistika İnstitutuna təlim səfəri
təşkil olunmuş, zəruri materiallar tərcümə edilərək beynəlxalq ekspertlərə təqdim edilmişdir.
Layihə çərçivəsində beynəlxalq ekspertlərin Azərbaycana səfərləri və bu zaman rəsmi
statistikanın mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, təhlil edilməsi, aidiyyəti şəxslərlə
müzakirələrin aparılması təşkil olunmuşdur.
Komitənin əməkdaşları “Avropa standartlarına çatmaq üçün Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə Aİ-nin dəstəyi” layihəsi çərçivəsində Litvada,
Portuqaliyada təlim səfərlərində, eyni zamanda Lüksemburq şəhərində STEP layihəsi
çərçivəsində Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin əsas milli əlaqələndirici şəxsləri üçün birinci
iclasında, eləcə də Moldovada Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin milli
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statistika idarələrinin rəhbərləri üçün “Statistik əməkdaşlıqda növbəti addım” mövzusunda
təşkil olunmuş yüksək səviyyəli seminarda iştirak etmişlər.
“Avropa standartlarına çatmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika
Komitəsinə Avropa İttifaqının dəstəyi” layihəsi çərçivəsində Avropa mütəxəssislərinin Dövlət
Statistika Komitəsinə ekspert missiyaları təşkil edilmiş, Bolqarıstan, Niderland Krallığı, Litva,
Polşa, Ukrayna, Xorvatiya mütəxəssisləri tərəfindən Dövlət Statistika Komitəsində təlimlər
təşkil olunmuşdur. Layihə çərçivəsində Komitənin nümayəndələrinin də bir sıra ölkələrə
səfəri baş tutmuşdur. Belə ki, Rumıniyada statistik məlumatların yayılması və Coğrafi
İnformasiya Sisteminə (CİS), Bolqarıstanda statistik təsnifatlara, istehsalçı qiymət
indekslərinə, tələb və təklifin ölçülmələrinə həsr olunmuş təlim səfərlərində Komitənin
əməkdaşlarının iştirakı təmin olunmuşdur.
Eyni zamanda, bir sıra beynəlxalq ekspertin Dövlət Statistika Komitəsinə təlim səfəri
baş tutmuşdur. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İslam ölkələri üçün Statistik, İqtisadi, Sosial
Tədqiqat və Təlim Mərkəzi (SESRIC) tərəfindən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (OIC) üzv
ölkələri üçün təşkil edilmiş Statistik Potensialın Artırılması (StatCaB) proqramı çərçivəsində
Türkiyə Statistika İnstitutunun mütəxəssisi İrfan Uzunpinar “Balıqçılıq statistikası”na dair
Dövlət Statistika Komitəsinin əməkdaşlarına təlim kursu keçmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov 26-28 iyun tarixlərində Fransanın
Paris şəhərində Avropa Statistikləri Konfransının 67-ci plenar sessiyasında iştirak etmişdir.
Tədbirdə rəsmi statistikanın modernizasiyası istiqamətində yeni çağırışlar və qarşıya çıxan
problemlərin həlli yolları, statistik məlumatların beynəlxalq müqayisəliliyinin təmin olunması,
rəsmi statistika məqsədləri üçün yeni məlumat mənbələrinin və imkanların
müəyyənləşdirilməsi, dayanıqlı inkişaf məqsədləri ilə müəyyən edilmiş hədəflər üzrə statistik
məlumatların əldə edilməsi üçün yol xəritələrinin hazırlanması kimi mühüm məsələlər
müzakirə olunmuşdur. Bundan əlavə, T.Budaqov 24-26 sentyabr tarixlərində Moldovada
Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin milli statistika idarələrinin rəhbərləri üçün
keçirilmiş “Statistik əməkdaşlıqda növbəti addım” mövzusunda yüksək səviyyəli seminarda
iştirak etmişdir. Tədbirdə Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində rəsmi
statistikanın cari inkişafı, əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilmişdir.
Qabaqcıl təcrübələrdən faydalanmaqla milli statistika potensialının gücləndirilməsi, işçi
heyətinin bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə aparatın gənc əməkdaşları Bolqarıstan
Respublikası Milli Statistika İnstitutunun “Slivek” Təlim və İxtisasartırma Mərkəzində,
həmçinin Milli və Dünya İqtisadiyyatı Universitetinin Təlim Mərkəzində təlimdə, Ukrayna
Dövlət Statistika Xidmətinin Statistika, Uçot və Audit Milli Akademiyasında ixtisasartırma
kursunda iştirak etmişlər.
Hesabat ilində Dövlət Statistika Komitəsinin 128 əməkdaşı müxtəlif beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən təşkil edilmiş 104 tədbirdə iştirak etmiş, həmçinin Komitənin
mütəxəssisləri beynəlxalq ekspert və işçi qruplarının tərkibində fəaliyyətlərini davam
etdirmişlər.
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 2020-ci ildə də bu istiqamətdə öz səylərini
əsirgəməyəcəkdir.

