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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2007-ci il tarixli, 2583 
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı”nın 
yerinə yetirilməsi 2008-2012-ci illərdə Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin 
əsas istiqamətlərindən birini təşkil etmiş və Proqramın icrasında iştirak etməsi 
nəzərdə tutulmuş digər nazirlik, komitə və təşkilatlarla birlikdə  proqram üzrə 
nəzərdə tutulan  116  tədbir üzrə 200 iş yerinə yetirilmişdir. Proqramın yerinə 
yetirilməsi üçün hər il illik tədbirlər planı hazırlanmış və yerinə yetirilən işlər Dövlət 
Proqramının bütün bölmələrini, yəni real, xarici, sosial sektorlar və ekologiya 
statistikası sahələrində statistik müşahidələrin, statistik göstəricilərin və onların 
metodologiyalarının təkmilləşdirilməsini, iqtisadi-statistik təsnifatlar sisteminin 
inkişafı, statistik müşahidələrin müasir metodlarının tətbiqi, dövlət hakimiyyəti 
orqanlarının hazırladığı statistik informasiya resurslarının inteqrasiya və 
harmonizasiyasını, statistik informasiyaların yığılması, işlənməsi, saxlanması və 
yayılması sisteminin yeniləşdirilməsi, statistik informasiya istifadəçiləri ilə qarşılıqlı 
əlaqə sisteminin inkişafı, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi və yerli 
statistika orqanlarının iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasını əhatə etmişdir.  

Bu işlər yerinə yetirilərkən ölkədə aparılan sosial-iqtisadi islahatlar haqqında 
beynəlxalq standartlara cavab verən statistik məlumatların keyfiyyətinin daha da 
yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzində olmuşdur.  

Ölkədə həyata keçirilən davamlı islahatlar, bu islahatlar haqqında obyektiv 
məlumatların əldə olunması məqsədilə Dövlət Proqramına uyğun olaraq  
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə  metodoloji materiallar və göstəricilər sistemləri 
hazırlanmış və  məlumat bazaları yaradılmışdır. Hazırlanan materiallar aidiyyəti 
nazirlik, komitə və təşkilatlarla razılaşdırıldıqdan və Komitənin elmi-metodoloji 
şurasında müzakirə edildikdən sonra Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq qərar və 
sərəncamları ilə təsdiq edilmişdir.  

Real sektor statistikası sahəsində statistik müşahidələrin, statistik göstəricilərin 
və onların metodologiyasının təkmilləşdirilməsi (Proqramın I bölməsi) ilə əlaqədar 
bu dövrdə “Ayrı-ayrı enerji məhsullarının (əmtəələrin) balanslarının tərtibi”, 
“Đqtisadiyyat, iqtisadi fəaliyyət növləri və müəssisələr üzrə əmək məhsuldarlığı 
göstəricilərinin hesablanması”, “Əmək bazarının müayinəsi metodundan istifadə 
etməklə sahibkarlıq subyektlərinin və ev təsərrüfatlarının qeyri-formal fəaliyyətinin 
statistik tədqiqi”, “Maliyyə-sənaye qrupları və digər birliklərin statistik uçotunun 
təşkili”, “Ticarət təşkilatlarının seçmə məcmusunun formalaşdırılması”, “Kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətlərinin  müşahidəsi və qiymət indekslərinin 
hesablanması”, “Məşğul əhalinin iş vaxtı”, “Qiymətli kağızların və onlar üzrə 
gəlirlərin iqtisadiyyatın sektorları üzrə bölüşdürülməsi üzərində statistik müşahidənin 
təşkili”, “Sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədi ilə əldə edilən 
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xammal və materialların qiymətlərinin müşahidəsi və qiymət indekslərinin 
hesablanması”, “Əmtəə və xidmətlər bazarında rəqabətin vəziyyətinin təmərküzləşmə 
səviyyəsinin, qiymətin formalaşmasına inhisarçılığın təsirinin öyrənilməsi məqsədilə 
aparılmış iqtisadi-statistik təhlilin nəticələri”, “Əsas kapitalın istehlakının MHS-nə 
əsasən hesablanması”, “Energetika statistikasının əsas göstəricilərinin hesablanması”, 
“Respondentlərin natamam ilkin məlumatlarını şərti hesablama metodları əsasında 
tamamlamaq üçün elmi-metodoloji konsepsiya”, “Nəqliyyat statistikası üçün 
məlumat bazasına dair göstəricilərin siyahısı və metodoloji izahlar” və “Dövlət 
tərəfindən tənzimlənən qiymət və tariflərin hesablanması”na dair metodoloji 
materiallar, “Tullantılar”, “Təhlükəli və tibbi tullantılar”, “Đnformasiya cəmiyyətləri 
statistikası üçün statistik məlumat bazası”, “Turizm, mehmanxana və mehmanxana 
tipli müəssisələrin, mədəniyyət, sanatoriya, və istirahət ocaqları”, “Müəssisələr  
statistikası üzrə işgüzar fəallığa dair əsas keyfiyyət göstəriciləri”, “Reklam xidməti 
göstərən hüquqi və fiziki şəxslər” və “Mənzil-kommunal təsərrüfatı üzrə həyata 
keçirilən islahatların monitorinqi” üzrə göstəricilər sistemi hazırlanmış, “Ev 
təsərrüfatlarının sənaye fəaliyyətinin öyrənilməsi”, “Sahibkarlara düşən informasiya 
yükünün müəyyənləşdirilməsi”, “Ticarət şəbəkələrində əhaliyə satılan malların 
strukturunda idxal mallarının həcminin müəyyənləşdirilməsi”, “Đnformasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarından istifadə”, “Đstehlak mallarının qiymətləri və 
əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin tarifləri”, “Qeyri-maliyyə korporasiyaları 
sektoruna aid edilən müəssisə və təşkilatların maliyyə aktivləri”, “Kənd təsərrüfatı 
üzrə iqtisadi göstəricilərin öyrənilməsi”, “Məhsulun (xidmətlərin) istehsalına çəkilən 
xərclərin tərkibi”, “Müəssisənin strukturu və fəaliyyəti”, “Çoxillik əkmələr”, 
“Dekorativ məhsulların istehsalı”, “Yük avtomobilindən istifadənin öyrənilməsi”, 
“Ölkə sərhədlərini keçən Azərbaycan və xarici ölkə vətəndaşları”, “Đş vaxtı 
indikatorlarının Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bu sahədə meyarlarına uyğunluğunun 
öyrənilməsi”, “Đş vaxtı”, “Bağçılıq təsərrüfatlarının fəaliyyəti”, “Sağlamlıq imkanları 
məhdud olan şəxslərin iqtisadi əmək fəaliyyətinə cəlb olunması şərtləri”, “Cins mal-
qara və quşların uçotu” və “Əhaliyə göstərilən mənzil-kommunal xidmətlərinin 
səviyyəsinin ölçülməsi”nə dair seçmə statistik müayinələr aparılmışdır. Bundan 
başqa, Proqram üzrə “Sənaye, nəqliyyat, rabitə, tikinti və ticarət müəssisələrinin 
işgüzar fəallığı”, “Tibbi tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkəti”, “Maliyyə-sənaye 
qrupları və digər müəssisə birliklərinin iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri”, 
“Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə” haqqında müvafiq olaraq, 
1-işgüzar fəallıq (rüblük), 1-tibbi tullantı (illik), 1-MSQ (illik), 1-alternativ enerji 
(illik) №-li yeni rəsmi statistika hesabatı formaları hazırlanmış və təsdiq edilərək 
tətbiq edilmişdir.  2011-ci ildə “Malların istehsalı və yüklənməsi (göndərilməsi) və 
xidmətlərin göstərilməsi haqqında” 1-istehsal (ticarət) aylıq, “Ticarət fəaliyyətinə 
dair” 1-ticarət  illik və “Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqında” 1-ticarət (fiziki 
şəxs) №-li rüblük rəsmi statistika hesabatı formalarına elektron ticarətə dair 
göstəricilər daxil edilmiş və hesabatların təlimatlarında bu göstəricilərə dair izahlar 
verilmişdir. 2012-ci ilin yanvar ayından digər ticarət şəbəkələri kimi, elektron 
ticarətlə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər də statistik uçota cəlb olunmuşdur. 
Artıq bu göstəricilərin dinamikası aparılır və onlar press-relizə, ekspress-məlumata və 
məruzəyə daxil edilir. Bundan başqa, xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla sənaye, 
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nəqliyyat, rabitə, tikinti, ticarət və xidmət sahələrində 2009-cu ilin I rübündən 
başlayaraq tətbiq olunan “Müəssisənin işgüzar fəallığı”na dair 1-işgüzar fəallıq №-li 
rəsmi statistika hesabatı vasitəsilə məlumatların toplanması işi 2012-ci ildə də davam 
etdirilmiş və müəssisələr statistikası çərçivəsində keyfiyyət göstəriciləri statistikası 
yaradılmışdır. Müəssisələrin (təşkilatların) maliyyə-iqtisadi fəaliyyətini xarakterizə 
edən statistik hesabatların təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Müəssisənin (təşkilatın) 
istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında” 1-müəssisə, “Sığortaçının 
fəaliyyəti haqqında” 1-sığorta və “Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi 
fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında” 2-bank №-li rəsmi statistika hesabatı 
formalarında mühasibat uçotunun Milli və Beynəlxalq standartlarının tələbləri nəzərə 
alınmaqla müvafiq dəyişikliklər edilmiş, Baş kredit sərəncamçısı olan büdcə 
təşkilatlarından yeni mühasibat uçotu standartlarına uyğun məlumatların əldə 
edilməsi üçün “Büdcə təşkilatının maliyyə vəziyyəti, gəlirləri (daxilolmalar) və 
xərcləri haqqında” 2-büdcə №-li yeni rəsmi statistika hesabatı forması hazırlanmış, 
müvafiq qaydada təsdiq edilmiş və 2013-cü ildən tətbiq edilməsinə başlanmışdır.  

Avtomobil yollarının siyahıyaalınmasının təşkili üzrə metodoloji izahlar və 
tədbirlər planı hazırlanmış, Nəqliyyat Nazirliyinin  “Azəryolservis” ASC tərəfindən 
keçirilmiş avtomobil yollarının siyahıyaalınması başa çatdırılmış və nəticələr Dövlət 
Statistika Komitəsinə təqdim edilmişdir.  

Xarici və sosial sektor statistikası sahəsində statistik müşahidələrin, statistik 
göstəricilərin və onların metodologiyasının təkmilləşdirilməsi (Proqramın II və III 
bölmələri) ilə əlaqədar “Fiziki şəxslər tərəfindən gömrük yük bəyannaməsinin tərtib 
edilməsi tələb olunmayan idxal-ixrac edilən malların həcminin müəyyən edilməsi”, 
“Azərbaycanda qızların erkən nikaha daxil olması və rəsmi nikahdan kənar doğum 
hallarının öyrənilməsi”, “Məktəbdə davamiyyət səviyyəsi”, “Miqrasiya proseslərinin 
öyrənilməsi”, “Tibb müəssisələrində göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti, onların 
dərman və avadanlıqlarla  təminatı”, “Şəxsiyyət əleyhinə zorakılıq”, “Boşanma 
hallarının səbəblərinin öyrənilməsi”, “Əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakı” və “Ətraf 
mühitin mühafizəsinə çəkilən xərclər”ə dair seçmə, hər ilin sentyabr ayında (hesabat 
dövrü ərzində) ölkədə fəaliyyət göstərən bütün ibtidai, orta və tam orta ümumtəhsil 
məktəblərində isə başdan-başa statistik  müayinə keçirilmiş, müayinələrin 
nəticələrinə dair yekun bülletenlər hazırlanaraq müvafiq dövlət qurumlarına 
göndərilmiş və Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. “Alternativ 
mənbələrin məlumatları əsasında xarici investisiyalar üzrə göstəricilərin 
təkmilləşdirilməsi”, “Təhsilə çəkilən xərclərin qiymətləndirilməsi”, “Elmi 
təşkilatların fəaliyyətinin kompleks statistik qiymətləndirilməsi” və  “Mədəniyyət 
müəssisələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və bu sahədə statistik müşahidələrin 
aparılmasının təkmilləşdirilməsi”nə dair metodologiyalar, “Pensiya təminatı, sosial 
müavinətlər və dövlət sosial yardımı  statistikası”, “Azərbaycan Respublikasında 
təhsilin inkişafı”, “Ev təsərrüfatlarında yaranan tullantılar”, “Azərbaycan 
Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı”, “Təbii ehtiyatlardan səmərəli 
istifadə və ətraf mühitin qorunması” və “Meşə resurslarının qorunması, təkrar 
istehsalı və onlardan istifadə”ni əks etdirən kompleks statistik göstəricilər sistemi 
hazırlanmış, ölkələr və mal qrupları üzrə son beş illik idxal-ixrac göstəriciləri 
əsasında xarici ticarət statistikasının elektron məlumat bazası yaradılmış və Dövlət 
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Gömrük Komitəsinin təqdim etdiyi məlumat bazasından istifadə olunaraq, idxal-
ixrac əməliyyatlarının saziş növləri üzrə bölgüsünə, o cümlədən sərbəst dönərli 
valyuta ilə hesablaşmaların strukturuna dair nəticələr əldə edilərək nəşr edilmişdir. 
Mərkəzi Bank və Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 
xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikası üzrə göstəricilər sistemi, ölkənin 
icmal xarici borcu və beynəlxalq investisiyalar statistikasının formalaşdırılması, 
təhlili və yayılması, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları arasında vəzifə bölgüsü və 
məlumatların təşkilatlararası mübadiləsi qrafiki, həmçinin “Xarici borc haqqında” 1-
xarici borc, “Xarici borcun yaranması və ona xidmət edilməsinə dair” 2-xarici borc 
№-li rəsmi statistika hesabatı formalarının və onların tərtibinə dair metodoloji 
izahatların layihələri hazırlanmış, təsdiq üçün 29.10.2008-ci il tarixli, 08-34 №-li 
məktubla Azərbaycan  Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. 
“Müəssisənin texnoloji innovasiyaları haqqında” 3-innovasiya №-li birdəfəlik rəsmi 
statistika hesabatı forması və onun tərtibinə dair metodloji izahat hazırlanmış, 2011-
ci ildə  sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət və bazar xidmətləri göstərən kiçik 
sahibkarlıq subyektlərini əhatə edən müşahidə aparılmış, müşahidənin nəticələrinə 
dair “Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin innovasiya fəaliyyəti” adlı bülleten 
hazırlanaraq istifadəçilərə göndərilmişdir. 

Đqtisadi-statistik standart təsnifatlar sisteminin inkişaf etdirilməsi (Proqramın 
IV bölməsi) və beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş təsnifatlara uyğun milli 
təsnifatların statistika təcrübəsində tətbiqi işi davam etdirilmiş, hesabat dövrü ərzində 
Avropa Đttifaqının Đqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatının 2007-ci il versiyası 
əsasında Đqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatının milli versiyası və “Đqtisadi Fəaliyyət 
Növləri Təsnifatı”nın III versiyası ilə II versiyası arasında, Məhsul növləri təsnifatı 
ilə Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının həmahəng sistemi arasında və 
Məhsul növləri təsnifatı ilə Beynəlxalq standart ticarət təsnifatının dördüncü versiyası 
arasında keçid “açarları” hazırlanaraq müvafiq qaydada təsdiq edilmişdir. Bundan 
başqa, “Məhsul növləri”, “Sənaye məhsulları”, “Faydalı qazıntılar və yeraltı sular”, 
“Tullantılar”, “Təhlükəli və tibbi tullantılar”, “Bələdiyyələrin statistik ərazi”, “Sənaye 
məhsullarının son təyinatına görə”, “Đnvestisiya, aralıq və istehlak malları”, “Đqtisadi 
fəaliyyətdə xidmətlər”, “Məşğulluq”, “Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə fəaliyyət 
növləri və çəkilən xərclər”, Rabitə və Đnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 
tərəfindən “Đnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları xidmətləri” təsnifatları 
hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının müvafiq nazirlik, komitə və digər 
təşkilatları ilə razılaşdırılmış, Dövlət Statistika Komitəsinin kollegiya qərarları ilə 
təsdiq olunmuş və Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsində 
dövlət standartı kimi qeydiyyata alındıqdan sonra nəşr edilərək istifadəçilərə 
göndərilmiş və tətbiqinə başlanılmışdır. Đqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatının yeni 
versiyasına uyğun olaraq dinamika sıraları yenidən tərtib olunmuşdur. Bundan başqa, 
müasir iqtisadi-riyazi modellərdən istifadə etməklə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının 
qiymətləndirilməsi məqsədi ilə 10 əsas tərəfdaşı olduğumuz ölkədə inflyasiya və 
idxal olunan inflyasiya barədə məlumatlar işlənmiş və Đqtisadi Đnkişaf Nazirliyinə 
təqdim olunmuşdur. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dünya, o cümlədən Azərbaycan 
iqtisadiyyatının inkişafının proqnozlaşdırılması, beynəlxalq reytinq agentlikləri 
tərəfindən ölkələrin qiymətləndirilməsinə dair arayışlar hazırlanmış, həmçinin 
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beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycana dair məlumatlar təhlil 
olunmuşdur. Eləcə də neft, qaz və kömür bazarlarında, o cümlədən dünya bazarında 
ərzaq qiymətlərinin indeksinə dair mövcud tendensiyalar mütəmadi olaraq izlənilmiş 
və bu sahələrdə təhlillər aparılmışdır. Bundan əlavə, dünya birjalarında əsas əmtəə 
növlərinin fyuçers qiymətləri və fond birjalarında dəyişmələr təhlil edilmişdir. 

Statistik müşahidələrin müasir metodlarının tətbiqi əsasında respondentlərə 
düşən məlumat yükünün minimuma endirilməsi istiqamətində (Proqramın V 
bölməsi) “Statistik müşahidələrin keçirilməsi metodologiyasının tələblərinə 
(müəssisələr qruplarının uçotu, maliyyə əlaqələrinin əks olunması və s.) uyğun 
olaraq statistik registrin aparılması, formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi”, 
“Statistika müşahidələrinin keçirilməsi metodologiyasının yeni tələblərinə uyğun 
olaraq müəssisə qruplarının təşkili”, “Statistik vahidlərin dövlət registri əsasında 
istifadəçilər üçün elektron informasiya sisteminin yaradılması, aparılması və 
tətbiqi”, “Sosial statistika sahəsində müasir seçmə metodlarına əsaslanmaqla, 
müəssisə və əhali müayinələrində seçmə məcmunun əlaqələndirilməsi və rotasiya 
metodları”, “Kənd təsərrüfatı statistikası da daxil olmaqla, müəssisələr statistikası 
üzrə seçmə statistik müşahidələrin aparılmasının yeni qaydaları” və “Statistik 
məlumatların keyfiyyətinə nəzarət və keyfiyyətin idarə olunması, informasiya 
axınlarının optimallaşdırılması, respondentlərə düşən statistik yükün tənzimlənməsi 
sistemlərinin yaradılması”na dair metodoloji materiallar hazırlanmış, Dövlət 
Statistika Komitəsinin internet səhifəsində rəsmi statistika hesabatı formaları 
bölməsi yaradılmışdır. Statistikanın bütün sahələri üzrə rəsmi statistika 
hesabatlarının elektron vasitələrlə təqdim olunması üçün proqram vasitələri 
hazırlanaraq Komitənin WEB səhifəsində yerləşdirilmiş və statistika orqanlarına 
müəssisə və təşkilatlardan (kiçik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla) kağız 
formada daxil olan cari hesabatların elektron formaya keçirilməsi başa 
çatdırılmışdır.   

Dövlət hakimiyyəti orqanlarının hazırladığı statistik informasiya resurslarının 
inteqrasiya və harmonizasiyası (uyğunlaşdırılması) üzrə (Proqramın VI bölməsi) 
dövlət idarəetmə orqanları ilə yanaşı statistik məlumatların bütün istifadəçilərinin 
məlumatlarla təmin olunması və məlumat mübadiləsi ilə əlaqədar müəyyən işlər 
görülmüş, iş yerlərinin 90%-i internet resursları olan kompüterlərlə təmin 
edilməsinə, dövlət idarəetmə orqanları ilə daimi qarşılıqlı məlumat mübadiləsinə, 
internet resursları vasitəsilə bütün istifadəçilər ilə çevik əlaqələrin qurulmasına nail 
olunmuşdur. Bundan başqa, icra olunan işlərin və məlumat mübadiləsinin 
səmərəliliyinin artırılması ilə yanaşı icra intizamına nəzarətin də həyata keçməsinə 
imkan verən “Elektron Sənəd Dövriyyəsi” sistemi Dövlət Statistika Komitəsinin 
bütün struktur vahidlərində tam tətbiq olunmuşdur. Komitənin internet səhifəsində 
“e-sənəd dövriyyəsi” bölməsi və istifadəçilərin ödənişsiz bu sistemə qoşula bilməsi 
imkanları yaradılmışdır. Dövlət Statistika Komitəsinin strukturuna uyğun olaraq 
məlumat texnologiyaları tətbiq edilmiş və statistika sistemində məlumat 
mübadiləsinin və proqram vasitələrinin qarşılıqlı istifadəsi üçün şərait yaradan 
məlumat şəbəkələri qurulmuşdur. Artıq ən aşağı səviyyədən, yəni istənilən bir 
struktur vahidinin mütəxəssisi tərəfindən statistik hesabatlar üzrə təqdim olunan 
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məlumatlar sistemin hər nöqtəsindən icazə səlahiyyətlərinə uyğun olaraq baxıla və 
istifadə edilə bilər. 
          Müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi əsasında rəsmi 
statistika orqanlarında statistik informasiyaların yığılması, işlənməsi, saxlanması və 
yayılması sisteminin yeniləşdirilməsi (Proqramın VII bölməsi)  ilə əlaqədar, dövlət 
statistika sisteminin informasiya texnologiyalarının, texniki və proqram-texnoloji 
təminatının təkmilləşdirilməsi işi davam etdirilmiş, Dövlət Statistika Komitəsində 
müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi əsasında məlumat mübadiləsinin 
çevikliyinin artırılması, məlumatların vaxtında dövlət idarəetmə orqanlarına təqdim 
edilməsi və Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməsi 
üçün bütün mümkün olan tədbirlər vaxtında yerinə yetirilmişdir. Sahələr üzrə 
məlumat bazalarının yaradılması və inkişafı üçün Java proqramlaşdırma dilində 
proqram təminatı hazırlanmış, şöbələrin istifadəsinə verilmişdir. Bu proqram 
vasitəsilə nəzərdə tutulmuş göstəricilərin məlumat bazasına daxil edilməsi və sorğu 
əsasında bazadakı göstəricilərə baxmaq imkanı yaradılmışdır. Məlumat bazasına ilkin 
məlumatların daxil edilməsi və bazada dəyişikliklər aparılması səlahiyyətləri, “incə 
müştəri” texnologiyası ilə digər şəxslərin bazaya müdaxiləsinin qarşısının alınması 
şərtləri ilə həyata keçirilmişdir. Hesabat dövrü ərzində statistika sisteminin 
avadanlıqlarının yeniləşdirilməsi məqsədilə müasir vasitələr alınaraq quraşdırılmış və 
istifadəyə verilmişdir. Belə ki, 5 il ərzində 625 kompüter, 255 çap qurğusu, 10 
noutbuk, 20 netbuk, 9 server, 84 ədəd ADSL modem, 90 ədəd Switch, 84 ədəd Ups, 5  
standart proqram təminatı dəsti  və digər texniki vasitələr alınaraq mərhələli tətbiq 
edilmişdir. Bundan başqa, statistika sistemində mütəxəssislərin iş vaxtının uçotu üzrə 
proqram, təhlil və iqtisadi modelləşdirmə üçün isə SAS modulları alınmışdır. 
Proqram vasitələrinin struktur vahidlərində səmərəli istifadə və istismarının təşkilinə 
nail olmaq üçün statistik müşahidələrin işlənməsi nümunələri ilə təmin olunmuş 
“SPSS proqram kompleksi üzrə statistikin stolüstü kitabı” və “SPSS proqram 
kompleksi və tətbiqi statistikaya giriş” adlı tədris vasitələri hazırlanaraq Dövlət 
Statistika Komitəsinin mütəxəssislərinin istifadəsinə verilmişdir. Dövlət Statistika 
Komitəsinin elektron kitabxanasının yaradılması işi başa çatdırılmışdır. Bundan 
başqa, Ədliyyə, Səhiyyə nazirlikləri və Dövlət Gömrük Komitəsi arasında şəbəkə 
yaradılmış, müəssisələrin qeydiyyatının aparılmasının “vahid pəncərə” vasitəsi ilə 
həyata keçirilməsinə başlandığı andan  Dövlət Statistika Komitəsi ilə Vergilər 
Nazirliyi arasında fiber optik xətt çəkilərək istifadəyə verilmiş və bu xətt vasitəsilə 
məlumat mübadiləsinin aparılmasına nail olunmuşdur. SPSS proqram paketi Statistik 
məlumatların ETLTM-də və “Əhalinin həyat səviyyəsi və ev təsərrüfatlarının 
tədqiqatı statistikası” şöbəsində daha geniş istifadə olunmaqla yanaşı, digər sahələrdə 
də bu proqram paketinin tətbiqinə başlanmışdır. Dövlət Statistika Komitəsinin bütün 
struktur vahidləri - Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi və onun 
rayon şöbələri, rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri)  internetə çıxışı olan daxili 
məlumat şəbəkələri və bu şəbəkələrin fəaliyyətini təmin edən avadanlıqlarla təmin 
olunmuşdur. Bölgələrdə qurulmuş bu şəbəkələr tam istismar gücündə istifadə olunur.  

Statistik informasiyanın istifadəçiləri ilə qarşılıqlı əlaqə sisteminin inkişafı 
(Proqramın VIII bölməsi) ilə əlaqədar  “Rəsmi statistikaya inamın yüksəldilməsinə 
yönəldilmiş məlumat-izahat işlərinin proqramı” hazırlanmış, “Statistik məlumatların  



 

7

istifadəçilərinin rəyinin öyrənilməsinə dair” statistik müayinə keçirilmiş, 
respondentlərlə sorğular təşkil edilmiş, istifadəçilər tərəfindən statistikanın sahələrinə 
olan maraq dərəcəsini müəyyənləşdirməyə imkan verən “TOP Statistikanın 
bölmələri” proqram qrupu yaradılaraq Komitənin internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir. Đstifadəçilər tərəfindən baxılan bütün məlumatların veb, php,  excel, 
word, pdf və html formatda əldə edilə bilmələri imkanı yaradılmış, məlumat 
bazasının axtarış sistemi yenidən qurulmuş və axtarış sistemi vasitəsi ilə göstəricilər 
qrupuna eyni zamanda (illər üzrə) müraciət etmək imkanı ilə yanaşı mətbu 
məlumatların yayılma təqvimi səhifədə yerləşdirilmişdir. Dövlət Statistika 
Komitəsinin yeni WEB səhifəsi hazırlanmış, səhifənin sınaq istismarı təşkil edilmiş 
və istifadəyə verilmişdir. Statistik məlumatların istifadəçiləri tərəfindən məlumatın 
onları qane etməsi haqqında sorğular və elektron xidmətlərin səhifə ilə yanaşı e-
hökumət portalı vasitəsi ilə həyata keçirilməsi təşkil edilmişdir.  

Beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi (Proqramın IX bölməsi) ilə 
əlaqədar, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və digər normativ hüquqi aktlara 
uyğun olaraq, digər ölkələrin statistika orqanları ilə əməkdaşlığın təşkili davam 
etdirilmişdir. 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 
ilə Macarıstan Respublikasının Statistika Đdarəsi arasında statistika sahəsində saziş, 
2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi və Đran Đslam 
Respublikasının Statistika Mərkəzi arasında statistika sahəsində əməkdaşlığa dair 
Anlaşma Memorandumu, 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Statistika Komitəsi və Almaniya Federativ Respublikasının Federal Statistika Đdarəsi 
arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında birgə niyyət Bəyannaməsi, 
Bolqarıstan Milli Statistika Đnstitutu və Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Statistika Komitəsi arasında 2010-2012-ci illər üçün birgə tədbirlər planı və 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə Belarus Respublikasının 
Milli Statistika Komitəsi arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş 
imzalanmışdır.  

Đranın Statistika Mərkəzi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 
Komitəsi arasında statistika sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumuna 
əsasən Dövlətstatkomun və Đranın Statistika Mərkəzinin mütəxəssislərinin qarşılıqlı 
təcrübə mübadiləsi həyata keçirilmişdir. 2010-cu ildə Avropa Qonşuluq Siyasətinin 
“Tvinninq, TAĐEX və Sigma Əməliyyatlarının Tətbiqi” layihəsi çərçivəsində Dövlət 
Statistika Komitəsində “Milli hesablar, müşahidə olunmayan iqtisadiyyat, biznes 
statistikası və istehsalçı qiymətləri indeksi sahələrinin Avropa standartlarına 
çatdırılması sahəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinə dəstək 
göstərilməsi” adlı Tvinninq layihəsi üzrə işlər davam etdirilmiş, bu layihə 
çərçivəsində Avropa Đttifaqına üzv dövlətlərin mütəxəssislərinin Dövlətstatkoma və 
eləcə də Dövlətstatkomun mütəxəssislərinin üzv dövlətlərin statistika təşkilatlarına 
təlim səfərləri həyata keçirilmişdir.  

2011-ci ildə “Milli hesablar, müşahidə olunmayan iqtisadiyyat, biznes 
statistikası və istehsalçı qiymətləri indeksi sahələrinin Avropa standartlarına 
çatdırılması sahəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinə dəstək  
göstərilməsi” adlı Tvinninq layihəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçirilmiş, 
Avrostat, Almaniya, Bolqarıstan, Çexiya və Litva statistika təşkilatlarının 
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rəhbərlərinin və mütəxəssislərinin, bu ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin, 
Avropa Đttifaqı, Dünya Bankı, YUNĐSEF, UNDP, GĐZ (Almaniya), FAO-nun Bakı 
ofisinin və eləcə də Azərbaycan Respublikasının müvafiq nazirlik və komitələrinin  
nümayəndələrinin iştirakı ilə 10-11 noyabr 2011-ci ildə Bakı şəhərində konfrans 
keçirilmişdir. 

2012-ci ildə Layihə üçün texniki şərtlərin hazırlanması ilə bağlı “Tvinninq, 
TAĐEX və Siqma Əməliyyatlarının Tətbiqi-2” layihəsinin mütəxəssisi ilə görüş təşkil 
edilmiş və lazımi materiallar təqdim edilmişdir. Layihənin texniki şərtləri 
hazırlanaraq Avropa Komissiyasına təqdim edilmiş, bu şərtlər əsasında keçirilmiş 
tender nəticəsində irəli sürülmüş 4 təklifin qiymətləndirilməsi prosesində iştirak 
edilmişdir. Komponent rəhbərləri, ĐĐN-nin, AĐ-nin Azərbaycandakı 
Nümayəndəliyinin və ĐTTSO-nun (Azərbaycanda Tvinning, TAĐEX və 
Sigma Əməliyyatlarının Tətbiqi) nümayəndələrinin iştirakı ilə yekun iclas 
keçirilmişdir. 2012-ci il martın 5-9-da Dövlətstatkomda “Uyğunlaşdırılmış Avropa 
Vaxt Büdcəsindən Đstifadə üzrə sorğunun tətbiqi üçün metodologiya və tövsiyələr”ə 
dair ekspert missiyası təşkil olunmuşdur. Đyun ayının 4-8-də “Statistikada coğrafi 
informasiya sistemi” mövzusunda ekspert missiyası həyata keçirilmişdir.  

Bundan başqa, statistika sahəsi üzrə mövcud beynəlxalq müqavilələr 
çərçivəsində  beynəlxalq təşkilatların statistika sahəsində iş təcrübəsinin öyrənilməsi 
ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatların xətti ilə ölkədən kənarda müxtəlif mövzular üzrə  
keçirilən kurs və seminarlarda hesabat ili ərzində Dövlət Statistika Komitəsinin  
mütəxəssisləri  300-dən çox müxtəlif  beynəlxalq seminar və konfranslarda iştirak 
etmiş, BMT, BVF, BƏT, Dünya Bankı, Đqtisadi Əməkdaşlıq və Đnkişaf Təşkilatının, 
Avropa Statistika Bürosunun və digər beynəlxalq təşkilatların dünya iqtisadiyyatının 
inkişafının, ayrı-ayrı regionların və dünya ölkələrinin inkişaf perspektivlərinin əsas 
meylləri haqqında təhlili, statistik və metodoloji materiallar öyrənilmiş və bu 
materiallardan iş prosesində geniş istifadə olunmuşdur. 

Ölkədə həyata keçirilən islahatlara və quruculuq-abadlıq, tikinti-bərpa işlərinə 
uyğun olaraq, yerli statistika orqanlarının işçilərinin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması və 
maddi texniki bazalarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə, Dövlət Statistika Komitəsi 
tərəfindən məqsədyönlü iş aparılır. Rayon (şəhər) statistika idarələrinin inzibati 
binalarının müasir tələblərə cavab verəcək şəkildə yenidən qurulması, müasir 
informasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi və işçilərin iş şəraitinin beynəlxalq 
tələblərə cavab verəcək şəkildə qurulması əsas prioritet sahələrdən biri olmuşdur. 
“2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın 
təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq Gəncə şəhər, Ağdam, 
Balakən, Dəvəçi, Goranboy, Qax, Qəbələ, Samux, Siyəzən, Qusar, Ağstafa, 
Hacıqabul, Zaqatala, Qobustan, Gədəbəy, Daşkəsən, Göyçay, Lerik, Yardımlı, Xızı, 
Saatlı, Tərtər, Ucar rayon statistika idarələri üçün inzibati binalar tikilmiş, Sumqayıt 
və Mingəçevir şəhər statistika idarələri üçün inzibati binalar isə  tikilməkdədir. 

Ümumilikdə, Dövlət Proqramının nəticələrini aşağıdakı kimi qiymətləndirmək 
olar: I-III bölmələr üzrə 5 il ərzində 57 metodoloji material və 14 göstəricilər sistemi 
hazırlanmış və ya təkmilləşdirilmişdir ki, bu da ölkədə beynəlxalq səviyyədə 
müqayisə oluna bilən statistik məlumatların istehsalına, ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişafını xarakterizə edən göstəricilərin çevik hesablanmasına imkan yaratmışdır. 
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin əsas 
istiqamətlərindən birini makroiqtisadi statistika təşkil etmişdir. Milli hesablar 
statistikası üzrə işlər, onların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahə statistikasının 
məlumatları ilə uyğunluğunun və ĐƏĐT və BVF tələblərinə, metodoloji 
müvafiqliyinin təmin olunmasına yönəldilmişdir. Milli hesablar sisteminin 
göstəricilərinin hesablanmasının etibarlılığına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Đqtisadi 
fəaliyyət növləri təsnifatının yeni versiyasının milli hesablar və makroiqtisadi 
göstəricilər statistikası göstəricilərinə tətbiqi başa çatdırılmış və bu sahədə 
göstəricilərin iqtisadi təhlilinin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə 
sektorlar üzrə hesabların təkmilləşdirilməsi işi davam etdirilmiş (ev təsərrüfatları, 
dövlət idarəetməsinin institusional vahidləri və maliyyə korporasiyaları üzrə artıq 
başa çatdırılmışdır), beynəlxalq təşkilatların milli hesablar statistikası göstəriciləri 
dəstinə dair yeni tələblərinə uyğun olaraq iqtisadiyyatın sektorları üzrə rüblük 
hesabların tərtibinə başlanmış, məlumatların daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
“ehtiyat və istifadə” cədvəllərinin illik dövriliklə qurulmasına başlanılmış və 
göstəricilərin əhatəliliyi və məlumatların keyfiyyəti artırılmış, yeniləşdirilmiş 
məlumat mənbələri əsasında aktiv və passivlər balansı göstəricilərinin 
təkmilləşdirilməsi və əhatəliliyinin genişləndirilməsi həyata keçirilmişdir. Bütün 
bunlar MHS-2008-in tətbiqinə şərait yaratmışdır. Dövlət Statistika Komitəsi hazırda 
MHS-2008-in tətbiqi sahəsində MDB ölkələri arasında birinci yerdədir.  

Dövlət Proqramı çərçivəsində istər istehlak qiymətləri, istərsə də istehsalçı 
qiymətləri indekslərinin hesablanması işlərinin beynəlxalq standartlar səviyyəsinə 
çatdırılması  istiqamətində işlər təşkil edilmişdir.  Đstehsalçı qiymət indekslərinin 
hesablanmasında əldə olunmuş nailiyyətlərə görə Dövlət Statistika Komitəsi Rusiya 
Federasiyası, Ukrayna və Qazaxıstanın statistika orqanları ilə birlikdə MDB-də ilk 
dörd yeri bölüşdürür. 

Enerji statistikasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində də işlər həyata 
keçirilmişdir. Ümumi sərf edilən enerji məhsulu və enerjinin səmərəliliyini əks 
etdirən digər göstəricilərin formalaşdırılması ilə yanaşı, ölkənin enerji balansının 
müasir beynəlxalq tələblərə cavab verən strukturda hazırlanması təmin edilmişdir ki, 
bunun nəticəsində də balans göstəricilərinin inkişaf etmiş ölkələrin enerji balansı 
göstəriciləri ilə birbaşa müqayisəliliyinə nail olunmuşdur. Alternativ və bərpa 
olunan enerji mənbələri statistikası yaradılmışdır. Müəssisələr, kənd təsərrüfatı, 
tikinti, mənzil-kommunal təsərrüfatı, nəqliyyat, ticarət, xarici ticarət, əmək bazarı, 
turizm, səhiyyə, əhali, təhsil, elm, meşə, ətraf mühit və bir sıra digər istiqamətlərin 
statistikası sahəsində metodologiya, göstəricilər sistemi və monitorinqin aparılması 
işləri təkmilləşdirilərək beynəlxalq standartlara və ölkədə həyata keçirilən 
islahatların tələblərinə uyğunlaşdırılmışdır. Bu sahədə əldə olunmuş uğurları 2010-
cu ildə baş tutmuş BMT-nin AĐK, Avrostat və Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası 
tərəfindən həyata keçirilmiş Qlobal Qiymətləndirmə (xarici audit) sənədləri də 
təsdiq edir. Qiymətləndirmə üzrə yekun materialda deyilir: “Milli Statistika 
Sisteminin (MSS) peşəkar müstəqillik, obyektivlik və ədalətlilik prinsiplərinin 
“Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda öz əksini 
tapması, Dövlətstatkomun məlumatların toplanmasında (fiziki şəxslər və inzibati 
mənbələrdən məlumat toplanması da daxili olmaqla) təsirli və şəffaf səlahiyyətlərə 
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malik olması, statistik məxfilik anlayışının qanunda çox dəqiq qeyd olunması, 
prosedura və tədbirlərin məxfilik prinsiplərinə əməl olunmaqla təmin edilməsi 
təqdirəlayiqdir. Yaxın gələcəkdə daha sistematik və mükəmməl idarəetmə, nəzarət 
və qiymətləndirmə planlaşdırılır”. 

Statistik təsnifatların hazırlanması və tətbiqi sahəsində işlər (IV bölmə) Dövlət 
Proqramına uyğun olaraq inkişaf etdirilmiş və təkmilləşdirilmişdir. Hazırda Dövlət 
Statistika Komitəsi tərəfindən hazırlanmış belə təsnifatların sayı 30-a çatdırılmışdır. 
Bu sahədəki nailiyyətlərə görə Dövlət Statistika Komitəsi MDB ölkələri arasında 
Rusiya Federasiyası və Qazaxıstan statistika orqanlarından sonra üçüncü yerdədir. 

Proqramın 5-ci bölməsinə uyğun olaraq statistik müşahidələrin müasir 
metodlarının tətbiqi işi diqqət mərkəzində olmuşdur. Statistik müşahidələrin, o 
cümlədən başdan-başa və seçmə qaydada hesabatların toplanmasının, müayinələrin 
keçirilməsinin əsasını təşkil edən müşahidə obyektlərinin məcmusuna dair Statistik 
vahidlərin dövlət registrinin təşkili sahəsində işlər davam etdirilmişdir. Đl ərzində 
hüquqi və fiziki şəxslərin yaradılması və ləğvi barədə Vergilər Nazirliyindən daxil 
olmuş məlumatlar əsasında Statistik vahidlərin dövlət registrinin aktuallaşdırılması 
və onun statistik işlər üçün aktual vəziyyətdə saxlanması istiqamətində müntəzəm 
işlər həyata keçirilmişdir. 2013-cü il yanvarın 1-i vəziyyətinə SVDR-də statistik 
vahidlərin sayı 511 mindən, əhali təsərrüfatlarının sayı isə 850 mindən çox 
olmuşdur. Statistik vahidlərin dövlət registrindən istifadə etməklə 5 il ərzində 36 
seçmə statistik müayinə həyata keçirilmişdir. Dövlət registrində statistika 
praktikasında istifadə edilməsində və bu sahədə mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarında olan məlumatlardan istifadə olunmasında Dövlət Statistika Komitəsi 
MDB ölkələri arasında qabaqcıl yerlərdən birini tutur. 

Dövlət Proqramına və Nazirlər Kabinetinin 11.02.2010-cu il  tarixli, 35 
nömrəli “Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan məlumatların 
elektron sənəd formasında dövlət statistika orqanlarına təqdim edilməsi Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” qərarına uyğun olaraq bütün zəruri proqram və digər 
əyani vasitələr hazırlanaraq Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir və 2010-cu ildən hesabatların elektron sənəd formasında 
yığılmasına başlanmışdır. 2013-cü il yanvarın 1-i vəziyyətinə (kiçik sahibkarlıq 
subyektləri istisna olmaqla) müəssisə və təşkilatlardan hesabatların elektron formada 
təqdim olunması təmin edilmişdir. Rəsmi statistika hesabatlarının təqdim edilməsi 
üzrə xidmət hazırda “online” (real vaxt) rejimində həyata keçirilir. Rəsmi statistika 
hesabatlarının elektron sənəd formasında toplanması sahəsində Dövlət Statistika 
Komitəsi MDB ölkələri arasında öncül yerlərdən birini, “online” (real vaxt) 
rejimində təqdim olunması üzrə isə birinci yeri tutur. 

Dövlət hakimiyyəti orqanlarının hazırladığı statistik informasiya resurslarının 
inteqrasiya və harmonizasiyası (uyğunlaşdırılması) istiqamətində işlər təşkil 
edilmişdir. Bu sahədə işlər Dövlət Gömrük Komitəsi, Mərkəzi Bank və Dövlət 
Sosial Müdafiə Fondu ilə yüksək səviyyədə təşkil edilərək elektron məlumat 
mübadiləsi həyata keçirilir. Vergilər Nazirliyi ilə isə qismən təşkil edilmişdir. 

Statistik məlumatların yığılması, işlənməsi, saxlanması və yayılması 
sistemlərinin yeniləşdirilməsi (VII bölmə) müasir informasiya-kommunikasiya 
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texnologiyalarının tətbiqi əsasında həyata keçirilmişdir. Müntəzəm olaraq istifadə 
olunan texniki baza daha müasir texnika və proqram təminatı ilə əvəz olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 04.09.2012-ci il tarixli, 189 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarının internet informasiya 
ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə edilməsinə dair tələblər” təmin olunmaqla, 
Dövlət Statistika Komitəsinin “stat.gov.az” adlı yeni internet səhifəsi yaradılaraq 
“gov.az” domen zonasında qeydiyyata alınmışdır. 2013-cü ildən başlayaraq 
informasiya ehtiyatları yeni səhifə vasitəsi ilə istifadəçilərə çatdırılacaqdır. 

 Hesabat dövründə inzibati binaları yeni istifadəyə verilən və ya əsaslı təmir 
işləri aparılan bütün rayon (şəhər) statistika idarələrində (şöbələrində) və Naxçıvan 
MR Dövlət Statistika Komitəsinin bütün struktur vahidlərində məlumat şəbəkələri 
yenidən qurulmuş və məlumatın mübadilə imkanlarının artırılması ilə yanaşı, 
statistika sistemində çalışan bütün mütəxəssislərin sürətli internetə çıxışı təmin 
olunmuşdur. 

Ölkə Prezidentinin 04.09.2012-ci il tarixli “Đdarələrarası elektron sənəd 
dövriyyəsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Fərmanına uyğun olaraq, 
Dövlət Statistika Komitəsi sistemində tətbiqi həyata keçirilən elektron sənəd 
dövriyyəsi sisteminin imkanları artırılmış, yeni nəzarət mexanizmləri həyata 
keçirilərək məlumat mübadiləsinin sürətinin yüksəldilməsi və icraya nəzarətin  
təşkili işlərinə xüsusi diqqət yetirilmiş və Dövlət Statistika Komitəsi informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqində ciddi irəliləyişlər əldə etmişdir. 

Proqramda nəzərdə tutulduğu qaydada 2010-cu ildə Đsveç və Finlandiya 
statistika orqanlarının təcrübəsindən istifadə etməklə, Dövlət Statistika Komitəsinin 
elektron kitabxanası yaradılaraq istifadəyə verilmişdir. Hazırda Komitə 7443 cild 
kitabxana fonduna və 4797 nüsxə dövri nəşrlərə malikdir. Yalnız 2012-ci il ərzində 
kitabxananın xidmətindən 2615 nəfər istifadə etmişdir. 

Proqramın 8-ci bölməsinə uyğun olaraq statistik informasiyanın istifadəçiləri 
ilə qarşılıqlı əlaqə sisteminin inkişafına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Rəsmi 
statistikaya dair inamın yüksəldilməsinə yönəlmiş məlumat-izahat işləri proqramı 
hazırlanaraq təsdiq edilmiş və praktiki fəaliyyətdə tətbiqinə başlanmışdır. 
Đstifadəçilərin ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə ildə 30-dan çox adda müxtəlif 
sahələrə dair məcmuələr nəşr etdirilir. 

Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində məlumat bazasının 
aparılması beynəlxalq standartlara uyğun təşkil edilmişdir. 01.01.2013-cü il 
vəziyyətinə məlumat bazası özündə 10 minə yaxın cədvəli, məruzəni, təhlili 
materialları, metodoloji materialları, cari göstəricilər də daxil olmaqla, əsas sosial-
iqtisadi göstəricilər üzrə ən yeni məlumatların qrafiklərini, xarici ölkələrin 
statistikasına dair məlumatları, müntəzəm əsasda yeniləşdirilən əsas makroiqtisadi 
göstəricilər üzrə illik məlumatların dinamika sıralarını əks etdirir. 01.01.2013-cü il  
vəziyyətinə məlumatlar bazası da daxil olmaqla, səhifənin məlumat həcmi 10,4 Mb 
təşkil etmişdir. 2012-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsindən hər 
gün orta hesabla 1310 istifadəçi bəhrələnmişdir və hər gün baxılan səhifələrin orta 
sayı 6187-yə çatmışdır ki, bu da 2007-ci ildəkindən təqribən 15 dəfə çoxdur. 

Đstifadəçilərlə işi daha da təkmilləşdirmək, onu müasir tələblər səviyyəsində 
qurmaq məqsədilə 2011-ci ildə həyata keçirilmiş “Statistik məlumat istifadəçilərinin 
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rəyinin öyrənilməsinə dair”  müayinənin 10 ballıq qiymətləndirmə sisteminə uyğun 
olaraq, statistik məlumatların istifadəçilərinin məmnunluq indeksi 8,4-ə, statistika 
orqanlarına inam indeksi isə 8,2-yə bərabər olmuşdur. Rusiya Federasiyasında bu 
göstəricilər müvafiq olaraq 7,5 və 7,7 təşkil etmişdir. 

Beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi öz bəhrəsini verməyə başlamış və 
Azərbaycan statistikasına inamın artmasına səbəb olmuşdur. Hazırda Dövlət 
Statistika Komitəsinin mütəxəssisləri 6 beynəlxalq təşkilatda statistika sahəsində işçi 
və ya ekspert qrupunun üzvü kimi fəaliyyət göstərir. Dövlət Statistika Komitəsi 
beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinə ev sahibliyi etmək 
inamını əldə etmişdir. 2011-ci ildə Đqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının statistika və 
iqtisadi tədqiqatlar üzrə əlaqələndirici şəxslərinin 8-ci toplantısına və BMT-nin 
Statistika şöbəsinin təşkilatçılığı ilə enerji üzrə beynəlxalq regional seminarına ev 
sahibliyi etmişdir. 

Bunlardan əlavə, Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində həyata keçirilmiş 
Tvinninq proqramının yekunlarına həsr olunmuş konfransda (noyabr 2011-ci il) 
iştirak etmiş Almaniya Federal Statistika Đdarəsinin prezidenti proqram haqqında 
demişdir: “Almaniya rəsmi statistikası üçün bu Tvinninq layihəsi bu vaxtadək 
regionda keçirdiyimiz ən böyük əməkdaşlıq layihəsi idi. Layihənin birgə icrası 
Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığının keyfiyyət və səmərəliliyinə bir sübutdur”. 

Yerli statistika orqanlarının iş şəraitinin yaxşılaşdırılması (bölmə X) 
məqsədilə 2008-2012-ci illərdə 23 şəhər və rayonda müasir tələblərə cavab verən 
yeni inzibati bina tikilmiş, 2 şəhərdə isə tikinti işləri davam etdirilir. Ölkə hökuməti 
tərəfindən bu diqqət Cənubi Qafqaz ölkələri arasında birinci yerdə durur. 

 
 

 

 

                                                                   


