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STATİSTİK MƏCMUƏLƏR 
STATISTICAL YEARBOOKS 

 
AZƏRBAYCANIN   STATİSTİK  GÖSTƏRİCİLƏRİ 

 
Bu məcmuə ölkənin iqtisadi və sosial həyatında baş verən prosesləri 

əks etdirən daha dolğun illik nəşrdir.  
 Məcmuə dövlət statistika orqanları vasitəsilə müəssisə və 

təşkilatlardan, ev təsərrüfatlarından, fərdi sahibkar kimi fəaliyyət göstərən 
fiziki şəxslərdən alınan məlumatlar, siyahıyaalmaların, seçmə müayinələrin 
və digər statistik müşahidə formalarının, Azərbaycan Respublikasının 
nazirlik və baş idarələrinin (Maliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi, Mərkəzi 
Bank və s.) məlumatları və beynəlxalq 
təşkilatların materialları əsasında 
hazırlanmışdır.  
 Məcmuədə 2010-2020-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasının sosial-
iqtisadi vəziyyəti haqqında statistik 
məlumatlar və əvvəlki illərlə 
müqayisələr verilir. Məcmuədə 
mülkiyyət münasibətlərinin və 
təsərrüfatçılıq formalarının inkişafı, 
maliyyə vəziyyəti və bələdiyyə, 
sığorta, tədiyə balansı, sosial  
məsələlər haqqında məlumatlar, 
Azərbaycan Respublikasının şəhər və 
rayonları üzrə əsas sosial-iqtisadi 
göstəricilər, MDB və digər  xarici 
ölkələrlə müqayisələr verilmişdir.  

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

Məcmuə Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr 
edilməsi cari ilin sentyabr ayında nəzərdə tutulub.  
 

 
STATISTICAL YEARBOOK OF AZERBAIJAN 

 

This  is a comprehensive  annual  publication of the State Statistical  
Committee  that  reflects  events and processes  in the social  and political 
life of the Republic.  

 
 
 
 

AZƏRBAYCANIN   
STATİSTİK  

GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 
 
 

STATISTICAL YEARBOOK 
OF AZERBAIJAN 

 
 

2021 
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The yearbook has been prepared based on data received from 
enterprises and organizations, households, natural persons acting as 
private owners through census, sample surveys and other statistical 
observations’ forms, as well as information of ministries and departments 
(such as Ministries of Finance and Internal Affairs, the State Customs 
Committee and the Central Bank) and international organizations.  

The yearbook includes statistical data on social and economic 
conditions of the Republic of Azerbaijan for 2010-2020 and comparison 
with previous years. Information on development of ownership relations 
and economic activities, financial situation, municipality, insurance, 
balance of payments, social problems  are also reflected in this yearbook. 
Main socio-economic indicators on towns and regions of Azerbaijan, 
comparisons with CIS and foreign countries are included. 

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

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and english 
and its publication is envisaged for September of the current year. 

 
                                         

                                           AZƏRBAYCAN  RƏQƏMLƏRDƏ 

Qısa statistik məcmuə 2020-ci ilin 
ilkin məlumatları əsasında dərc olunur və 
ölkənin sosial-iqtisadi   inkişafını 
xarakterizə edir. 

Məcmuə Azərbaycan və ingilis 
dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi 
cari ilin may ayında nəzərdə tutulub.  

 

 
AZERBAIJAN  IN  FIGURES  

 

This brief Statistical Yearbook of 
2020 contains the most  important data 
about the socio-economic development of 
the country. 

The yearbook is prepared in two 
languages - Azerbaijan and English and 
its publication is envisaged for May of the 
current year. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AZƏRBAYCAN  
RƏQƏMLƏRDƏ 

 
 

AZERBAIJAN  IN  
FIGURES  

 
 
 

2021 
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AZƏRBAYCAN –                   
FAKTLAR VƏ  RƏQƏMLƏR 

2019-2020-ci illəri əhatə edən 
statistik buklet iqtisadiyyatın sahələri 
üzrə əsas makroiqtisadi göstəriciləri əks 
etdirir. 

    Buklet Azərbaycan və ingilis 
dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi 
cari ilin may ayında nəzərdə tutulub.  

 
AZERBAIJAN  – 

 FACTS  AND  FIGURES  
 
The statistical booklet covering 

2019-2020 reflects main macroeconomic 
indicators by branches of economy. This 

booklet is prepared in Azerbaijan and English languages and its 
publication is envisaged for May of the current year.       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

STATİSTİK İNFOQRAFIKA  
 
 
 
 
 
 
 
 

İnfoqrafikanın nəşr edilməsi cari ilin 
sentyabr ayında nəzərdə tutulub.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       STATISTICAL INFOGRAPHICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Its publication is envisaged for 
September of the current year.       
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AZƏRBAYCANIN  DEMOQRAFİK  
GÖSTƏRİCİLƏRİ 

                                                                                                                                                                                  
         Statistik məcmuə ölkədə demoqrafik 
prosesləri xarakterizə edir və inzibati-ərazi 
bölgüsü, əhalinin sayı və tərkibi; əhalinin 
təkrar istehsalının ümumi göstəriciləri; 
doğum; ölüm; səbəblər üzrə ölüm; nikah və 
boşanmalar; miqrasiya və beynəlxalq 
müqayisələr adlı bölmələrdən ibarətdir. 
          Məcmuə Azərbaycan və ingilis 
dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi cari 
ilin iyul ayında nəzərdə tutulub.  
 

 
 

 
 

DEMOGRAPHIC  INDICATORS  OF  AZERBAIJAN 
 
The Statistical Yearbook characterizes demographic processes in 

the country and contains sections on administrative - territorial units,  
number and structure of population; general indicators of population 
reproduction; birth rate; death rate; deaths by causes; marriages and 
divorces; migration and international comparisons. 

 The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and 
English and its publication is envisaged for July of the current year. 

 
 

 
 
 

AZƏRBAYCANIN  
DEMOQRAFİK  

GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 

DEMOGRAPHIC  
INDICATORS  OF  

AZERBAIJAN 
 
 

2021 
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AZƏRBAYCANDA  QADINLAR  VƏ  KİŞİLƏR  
 

Azərbaycan Hökuməti Pekin 
şəhərində keçirilmiş IV 
Ümumdünya Qadınlar 
Konfransının “Fəaliyyət 
platforması”nı qəbul etmiş və ona 
uyğun olaraq, ölkədə gender 
statistikasının inkişaf etdirilməsi 
məsələlərini Dövlət Statistika 
Komitəsinə həvalə etmişdir.  

Bununla əlaqədar Dövlət 
Statistika Komitəsi 2000-ci ildən 
başlayaraq mütəmadi olaraq 
“Azərbaycanda qadınlar və kişilər” 
adlı illik məcmuə hazırlayır və nəşr 
edir. 

Məcmuə gender bölgüsündə beynəlxalq statistik standartlara 
uyğunlaşdırılmış şəkildə hazırlanır və 10 bölmədən ibarətdir: “Əhali”, 
“Səhiyyə”, “Təhsil və elmi kadrlar”, “Məşğulluq və əməkhaqqı”, “İşçi 
qüvvəsinə dair seçmə statistik müayinə”, “Kənd təsərrüfatı, meşəçilik və 
balıqçılıq”, “Həyat səviyyəsi və sosial təminat”, “Parlament”, 
“Hüquqpozmalar” və “Beynəlxalq müqayisələr”.  

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

WOMEN  AND  MEN  IN  AZERBAIJAN 
 

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

In this context, the State Statistical Committee continually prepares and 
publishes the yearbook “Women and Men in Azerbaijan” since 2000. 

The Yearbook is prepared in accordance with international standards 
and contains 10 sections: “Population”, “Health”, “Education and 
scientific personnel”, “Employment and wages”, “Sample statistical 
survey on Labour Force”, “Agriculture, forestry and fishing”, “Welfare 
and social security”, “Parliament”, “Crimes” and “International 
comparisons”. 

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 
and its publication is envisaged for August of the current year. 

 
 
 
 

AZƏRBAYCANDA  
QADINLAR  VƏ  KİŞİLƏR 
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AZERBAIJAN 
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AZƏRBAYCANDA  UŞAQLAR  

 
Məcmuədə Azərbaycan 

Respublikasında uşaqların sosial 
vəziyyətini xarakterizə edən statistik 
məlumatlar toplanır və 6 bölmədə 
qruplaşdırılır: demoqrafik göstəricilər; 
təhsil və mədəniyyət; müalicəvi - 
profilaktik xidmətlər, sosial müdafiə; 
xəstəliklər və ölüm halları; cinayətkarlıq; 
şəhər və rayonlar. 

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

 
 

 
 
 
 

CHILDREN  IN  AZERBAIJAN 
 

This publication includes statistical data characterizing the social 
status of children in the Republic of Azerbaijan. It contains 6 main 
sections: demographic indicators; education and cultur;, medical-
preventive services, social protection; diseases and cases of death; crime; 
towns and regions. 

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 
and  its publication is envisaged for August of the current year. 
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AZƏRBAYCAN  GƏNCLƏRİ 
 

   

“Azərbaycan gəncləri” adlı statistik 
məcmuə demoqrafik göstəricilər; sağlamlığın 
qorunması; təhsil və elm; məşğulluq və 
işsizlik; asudə vaxt;  gənc ailələrdən ibarət 
olan ev təsərrüfatları; hüquqpozmalar adlı 
bölmələrdən ibarətdir.  

Məcmuə Azərbaycan və ingilis 
dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi cari 
ilin sentyabr ayında nəzərdə tutulub. 

 
 
 

 
 

YOUTH OF AZERBAIJAN 
 

The statistical yearbook “Youth of Azerbaijan” covers sections on 
demographic indicators; health care; education and science; employment 
and unemployment; leisure; households consisting of young families; 
crimes.   

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and 
English and  its publication is envisaged for September of the current year. 

 
 
. 
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                                    ƏMƏK  BAZARI 

 
Statistik məcmuə Azərbaycan 

Respublikasının əmək bazarını 
xarakterizə edən göstəriciləri özündə əks 
etdirir. Məcmuə əhalinin sayı, əmək 
ehtiyatları, məşğulluq, işçi qüvvəsinin 
hərəkəti, əmək şəraiti, əməkhaqqı, işçi 
qüvvəsinin saxlanmasına çəkilən xərclər, 
kadrların peşə hazırlığı və digər əsas 
göstəricilər haqqında məlumatları əhatə 
edir.  

Məcmuədə 2005-2020-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasının əmək 
bazarının vəziyyəti haqqında statistik 
məlumatlar verilir. Məcmuə 

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

 
 
 

LABOUR  MARKET 
 

The statistical yearbook reflects indicators characterizing labour 
market in the Republic of Azerbaijan. The statistical yearbook provides 
information about population, labour resources, employment, labour 
turnover, labour conditions, wages and salaries, expenditures for 
maintenance of labour force, professional training and other main 
indicators. 

Statistical data on the labour market conditions of the Republic of 
Azerbaijan for 2005-2020 have been included in the yearbook. 

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 
and its publication is envisaged for August of the current year. 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

ƏMƏK  BAZARI 
 

LABOUR  MARKET 
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DÖVLƏT  QULLUQÇULARI 
 

 

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

Məcmuədə 2005-2020-ci illərdə 
ölkədə fəaliyyət göstərən dövlət 
qulluqçuları haqqında statistik 
məlumatlar verilir. 

Məcmuənin nəşr edilməsi cari 
ilin iyun ayında nəzərdə tutulub. 

 
 
 
 
 
 

CIVIL  SERVANTS 
 

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

Statistical data on the civil servants in the country for 2005-2020 have 
been included in the yearbook. 

Its publication is envisaged for June of the current year. 
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                                       YENİ İŞ YERLƏRİ 

 
Statistik məcmuə yeni yaradılmış, 

mövcud, fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə 
və təşkilatlarda, həmçinin digər tədbirlər 
üzrə yeni açılmış iş yerləri haqqında 
məlumatları özündə əks etdirir. Məcmuədə 
ölkə, rayonlar, şəhərlər, iqtisadi rayonlar, 
iqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə 
yeni açılmış iş yerləri haqqında 2021-ci ilin 
rübləri üzrə statistik məlumatlar verilir. 

Məcmuənin nəşr edilməsi cari ilin 
hesabat rübündən sonra 40-cı gün nəzərdə 
tutulub. 

                           
 

 
NEW JOB PLACES 

 
Statistical yearbook reflects information about newly opened jobs at 

the new created, existing, restored activites enterprises and organizations, 
as well as on other activities.  

The yearbook presents statistical data on newly opened jobs by the 
country, regions, cities, economic regions, economic activity and types of 
property for the quarters of 2021.  

Publication of the yearbook is envisaged at the 40-th day after 
reporting quarter of the current year. 
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                                       AZƏRBAYCANIN  MİLLİ  HESABLARI 
 

    Statistik məcmuədə milli 
iqtisadiyyatın inkişafının nəticələrini 
xarakterizə edən Milli Hesablar Sisteminin 
göstəriciləri və ardıcıl hesabları üzrə 
məlumatlar əks etdirilir. 

Məcmuədə Milli Hesablar Sisteminin 
əsas göstəricilərindən olan,  istehsal, xərclər 
və gəlirlər üsulları ilə hesablanmış ümumi 
daxili məhsul, iqtisadiyyatın sektorları 
(bölmələri) üzrə mal və xidmətlərin 
istehsalı, gəlirlərin yaranması və 
bölüşdürülməsi barədə məlumatlar öz əksini 
tapmışdır. Məcmuə bütövlükdə ölkə 
iqtisadiyyatı və onun ayrı-ayrı sahələri və 

bölmələri üzrə 2005, 2010, 2015-2019-cu illər üçün hesablanmış məhsul və 
xidmətlərin ümumi buraxılışı, aralıq istehlak, əlavə dəyər, son istehlak 
xərcləri, fərdi istehlak xərcləri, əsas fondların ümumi yığımı, ümumi və 
xalis mənfəət (qarışıq gəlirlər), mülkiyyətdən alınmış və verilmiş gəlirlər, 
ilkin gəlirlərin bölüşdürülməsi, sərəncamda qalan ümumi gəlir, ümumi 
qənaət, xalis kredit və borclar, “Qalan dünya” sektoru ilə aparılan 
əməliyyatlar, ölkə əhalisinin gəlir və xərcləri, ölkənin regionları üzrə 
məhsul (xidmətlər) buraxılışı və əhalinin gəlirləri barədə yekun, həmçinin 
bir sıra əsas makroiqtisadi göstərici üzrə 2020-ci il üçün hesablanmış ilkin 
məlumatları əhatə edir.  

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

 
NATIONAL  ACCOUNTS  OF  AZERBAIJAN 

 
The statistical yearbook reflects the data on System of National 

Accounts (SNA) indicators and consistent accounts characterizing the 
results of development national economy.  

The yearbook reflected the data on main indicators of SNA as GDP, 
calculated by production, expenditure and income approach, production of 
goods and services by sectors (units) of the economy, generation and 
allocation of income. The yearbook covers definitive data calculated for the  
whole economy of the country and its seperate industries and sectors for 
2005, 2010, 2015-2019 years on general output of goods and services, 

 
 
 

AZƏRBAYCANIN  
MİLLİ  HESABLARI 

 
NATIONAL  ACCOUNTS  

OF  AZERBAIJAN 
 
 
 

2019 

 
 
 

AZƏRBAYCANIN  
MİLLİ  HESABLARI 

 
NATIONAL  ACCOUNTS  

OF  AZERBAIJAN 
 
 
 

2021 

 
 
 

AZƏRBAYCANIN  
MİLLİ  HESABLARI 

 
NATIONAL  ACCOUNTS  

OF  AZERBAIJAN 
 
 
 

2019 
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intermediate consumption, value added, final consumption expenditures, 
individual consumption expenditures, gross fixed capital formation, gross 
and net operating surplus (mixed income), property income, allocation of 
primary income, gross disposable income, gross saving, net lending and 
borrowing, transactions carried out with the “Rest of the world”, income 
and expenditures of the country population, output of goods (services) and 
population income by country regions, as well primary data on some main 
macroeconomic indicators calculated for 2020. 

The yearbook is compiled in two languages – Azerbaijan and English 
and its publication is envisaged for September of the current year. 

 
 

 
 

   AZƏRBAYCANDA  MİKRO, KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIQ  
 

                                                     Statistik məcmuə mikro, 
kiçik və orta  sahibkarlıq 
subyektlərinin fəaliyyətini, onların 
iqtisadiyyatın fəaliyyət növləri və 
regionlar üzrə bölgüsünü əks 
etdirən, habelə hüquqi şəxslərlə 
yanaşı, kiçik sahibkarlıq subyekti 
hesab olunan fərdi sahibkarlar – 
fiziki şəxslərə dair kompleks 
məlumatları əhatə edir. Məcmuədə 
son illər ərzində mikro, kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektlərinin əsas 
makroiqtisadi göstəriciləri, onların 
ölkə iqtisadiyyatında payı, yeni 

yaradılmış və ləğv edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin sayı, sahibkarlıq 
subyektlərində çalışan muzdlu işçilərin sayı və əmək haqqı fondu, 
investisiya qoyuluşu haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır. 

 Məcmuə iki dildə - Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və 
nəşr edilməsi cari ilin noyabr ayında nəzərdə tutulub. 
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MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP  IN  
AZERBAIJAN 

 
  

This yearbook includes information on activity of micro, small and 
medium entrepreneurship subjects, their distribution by sectors of economy 
and by regions, as well as complex information on activity of physical 
persons – private enterpreneurs which are considered as small 
entrepreneurship subjects along with legal entities. 

The yearbook covers main macroeconomic indicators of micro, small 
and medium entrepreneurship subjects, their share in the country economy, 
number of newly created and liquidated entrepreneurship subjects, number 
of employees working in the entrepreneurship subjects, wage-fund and 
information about investments during the last years. 

 The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 
and its publication is envisaged for November of the current year. 

 
 

AZƏRBAYCANIN  SƏNAYESİ 
 

Statistik məcmuəyə son illər 
ərzində Azərbaycan Respublikası 
sənayesinin işini xarakterizə edən əsas 
statistik məlumatlar daxil edilmişdir. 
Məcmuədə ölkə sənayesinin 
mədənçıxarma, emal, elektrik enerjisi, 
qaz, buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və 
təchizatı, su təchizatı, tullantıların 
təmizlənməsi və emalı sahələri üzrə 
verilmiş məlumatlar, eyni zamanda 
sənayenin ölkə iqtisadiyyatında yeri, 
istehsal edilmiş məhsulun həcmi, 
regionlar üzrə sənayenin əsas 
göstəriciləri, natura ifadəsində məhsul 
istehsalı və digər əsas göstəricilərə 

dair statistik məlumatlar öz əksini tapmışdır. Bundan əlavə, məcmuəyə 
Azərbaycan sənayesinin dünya və MDB ölkələrinin sənayeləri ilə 
müqayisəli cədvəlləri daxil edilmişdir.  
       Məcmuə iki dildə - Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və 
nəşr edilməsi cari ilin avqust ayında nəzərdə tutulub.  
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INDUSTRY OF AZERBAIJAN 
 

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

                       AZƏRBAYCANDA  TİKİNTİ 
 

Statistik məcmuəyə Azərbaycan 
Respublikasında tikintinin işini 
xarakterizə edən statistik göstəricilər 
daxil edilmişdir. Məcmuədə son illər 
məhsul istehsalı və xidmət sahələri üzrə 
mühüm əhəmiyyətli güclərin, əsas 
fondların istifadəyə verilməsi, əsas 
kapitala investisiyalar, əsas kapitala 
yönəldilmiş investisiyanın quruluşu, 
tikinti-quraşdırma işlərində investisiyadan 
istifadə, iqtisadiyyatın sahələri üzrə 
investisiyadan istifadə edilməsi, əsas 
kapitala yönəldilmiş xarici və daxili 
investisiyalar, xarici ölkələr üzrə 
investisiyalar, ölkənin regionları üzrə 

tikintinin əsas göstəricləri, iqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala 
yönəldilmiş xarici və daxili investisiya, neft-qaz və qeyri neft-qaz 
sektoruna yönəldilmiş investisiyaların dinamikası, sosial-mədəni 
obyektlərin istifadəyə verilməsi, tikinti işlərinin həcmi və digər əsas 
göstəricilər haqqında məlumatlar verilmişdir. Bundan əlavə, məcmuəyə 
Azərbaycanın tikinti sahəsi üzrə MDB ölkələri ilə müqayisəli məlumatlar 
verilmiş cədvəllər daxil edilmişdir.  

Məcmuə Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr 
edilməsi cari ilin avqust ayında nəzərdə tutulub.  
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CONSTRUCTION IN AZERBAIJAN 

 
The statistical yearbook includes statistical indicators 

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

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and 
English and  its publication is envisaged for august of the current year. 
 

 
 

AZƏRBAYCANIN  ENERGETİKASI 
 

      Statistik məcmuə energetika 
sektoru üzrə əsas iqtisadi göstəriciləri, 
enerji səmərəliliyinə dair göstəriciləri, 
enerji məhsullarının istehsalı, istehlakı 
və ehtiyatları haqqında məlumatları, 
enerji və ayrı-ayrı enerji məhsullarının 
(əmtəə) balanslarını özündə əks 
etdirir.  
     Məcmuədə cədvəllərlə yanaşı 
diaqramlar təqdim olunmuş, həmçinin 
enerji balansının tərtib olunmasına 
dair metodoloji izahatlar verilmişdir. 
       Məcmuə iki dildə - Azərbaycan və 
ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr 
edilməsi cari ilin avqust ayında 

nəzərdə tutulub. 
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ENERGY   OF   AZERBAIJAN 

 

 

The statistical yearbook reflects main economic indicators by the 
sector of energy, energy productivity indicators, data on energy 
production, consumption and resources and commodity balances of 
separate energy products.  

Along with tables, this yearbook includes charts as well as  
methodological explanations on compilation of Energy Balance.  

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and english 
and its publication is envisaged for August of the current year. 

 
 

AZƏRBAYCANDA  ƏTRAF MÜHİT 
 

  “Azərbaycanda ətraf mühit” 
statistik məcmuəsində torpaq 
ehtiyatları, meşə resursları və onların 
qorunması, dövlət təbiət qoruqları, 
milli parklar, dövlət təbiət 
yasaqlıqları, balıq ovu və vətəgə 
əhəmiyyətli balıqların artırılması və 
mühafizəsi, ovçuluq təsərrüfatlarının 
əsas iqtisadi göstəriciləri, su 
ehtiyatlarından istifadə, atmosfer 
havasının mühafizəsi, təhlükəli 
tullantıların mövcudluğu, onların 
yaranması, zərərsizləşdirilməsi və 
istifadəsi, ətraf mühitin qorunmasına 
çəkilən xərclər haqqında məlumatlar 
əks olunur.  

Məcmuədə bəzi məlumatlar 
ölkənin iqtisadi və inzidati şəhər və rayonları üzrə öz əksini tapır.  

Məcmuə iki dildə - Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və 
nəşr edilməsi cari ilin avqust ayında nəzərdə tutulub. 
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ENVIRONMENT  IN  AZERBAIJAN 
     

The statistical yearbook “Environment in Azerbaijan” includes data 
on land resources, forest stocks and their protection, state nature 
preserves, national parks, state natural wildlife refuges, fishing, 
reproduction and protection of commercially important fishes, main 
economic indicators of hunting industry, use of water resources, protection 
of atmospheric air, availability of wastes, their generation, processing and 
use, expenses on environment protection.  

Some information in this Yearbook reflects the economic and 
administrative cities and regions.  

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and english 
and its publication is envisaged for August of the current year. 

 
 
 
                    AZƏRBAYCANIN KƏND TƏSƏRRÜFATI 

 

 

 

 

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

Məcmuədə ölkə üzrə məlumatlarla 
yanaşı bitkiçiliyə və heyvandarlığa dair 
əsas məlumatlar iqtisadi rayonlar üzrə də 

verilir. 
Bundan başqa, məcmuəyə MDB ölkələri üzrə bəzi məlumatlar da 

daxil edilib. 
Məcmuə iki dildə - Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və 

nəşr edilməsi cari avqust ayında nəzərdə tutulmuşdur. 
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AGRICULTURE OF AZERBAIJAN  
 

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

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

The yearbook is prepared in two languages – Azerbaijan and English 
and its publication is envisaged for August of the current year. 

 
KƏND TƏSƏRRÜFATI MÜƏSSİSƏLƏRİNİN VƏ FƏRDİ 
SAHİBKAR TƏSƏRRÜFATLARININ ƏSAS İQTİSADİ 

GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 

“Kənd təsərrüfatı müəssisə-
lərinin və fərdi sahibkar təsərrü-
fatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri” 
məcmuəsi  2014-2020-ci illəri əhatə 
etməklə kənd təsərrüfatı 
müəssisələrinin və fərdi sahibkar 
təsərrüfatlarının məlumatları əsasında 
hazırlanmışdır. Məcmuədə ümumi 
torpaq sahəsi, kənd təsərrüfatına 
yararlı torpaq sahəsi, müəssisələrin 
ümumi sayı, və s. barədə məlumatlar 
verilir. 

Məcmuəyə eyni zamanda ayrı-
ayrı məhsul növləri üzrə maya dəyəri, 
satış qiyməti, əmək məsarifi, 
rentabellik səviyyəsi və s. göstəricilər 
barədə məlumatlar da daxil edilmişdir.  

Məcmuə Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi 
cari ilin avqust ayında nəzərdə tutulub. 
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MAIN  ECONOMIC  INDICATORS  
OF  AGRICULTURAL  ENTERPRISES  AND  PRIVATE 

ENTREPRENEURIAL  FARMS 
 

The yearbook “Main economic indicators of agricultural 
enterprises and private entrepreneurial farms” was prepared on the basis 
of data on agricultural enterprises and entrepreneurial farms and covers 
2014-2020. The Yearbook provides data on total land area, agricultural 
lands, total number of enterprises  etc.  

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

 The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English  
and its publication is envisaged for August of the current year. 
 

 
 
 
AZƏRBAYCANIN  ƏRZAQ  BALANSLARI 

 
İllik statistik məcmuə 2009-cu 

ildən hazırlanır və nəşr edilir. 
Məcmuədə ərzaq təyinatlı kənd 
təsərrüfatı və yeyinti sənayesi 
müəssisələrinin məhsullarının 
ehtiyatları: ilin əvvəlinə qalıq, istehsal 
və idxal; mövcud ehtiyatlardan 
istifadə təyinatları: ərzaq 
ehtiyaclarının ödənilməsi, ərzaq və 
qeyri-ərzaq məhsullarının istehsalı, 
toxum və mal-qara yemi üçün 
istifadələr, ixrac edilən məhsullar, 
habelə itkilər və ilin sonuna qalıqlara 
dair statistik məlumatlar öz əksini 
tapır.   

“Azərbaycanın ərzaq balansları” adlı statistik məcmuə yeddi bölmədən 
ibarətdir. Birinci bölmədə bitkiçilik məhsulları, ikinci bölmədə 
heyvandarlıq məhsulları, üçüncü bölmədə sənaye emalından keçmiş ərzaq 
məhsullarının ehtiyatları və istifadələrinə dair statistik məlumatlar mütləq 
kəmiyyətlər üzrə verilmişdir. Dördüncü bölmədə özünütəminetmə və 
idxaldan asılılıq səviyyəsi beşinci bölmədə ərzaq məhsullarının adambaşına 
istehlakı, altıncı MDB ölkələri üzrə əsas ərzaq məhsullarının balansları 
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sonuncu yeddinci bölmədə ərzaq balanslarının hesablanmasında istifadə 
edilən metodologiya verilmişdir.  

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

 
 

FOOD  BALANCES  OF  AZERBAIJAN 
 

Annual statistical yearbook are prepared and published since 2009. 
This yearbook reflects information on products of agriculture and food 
industry enterprises: stocks at the beginning of the year, production and 
import; use destination of available stocks: satisfaction of food 
requirements, production of food and non food products, use of seed and 
cattle forage, exported products, as well as losses and stocks at the end of 
the year.  

The statistical yearbook “Food balances of Azerbaijan” consists of six 
sections. The first section includes statistical data on products of plant 
growing, the second section - products of cattle breeding, the third section 
– supplies and use of processed products by absolute quantities. In the 
fourth section was given statistical data about self-sufficiency and level of 
import dependence, the fifth section covers the consumption of food 
products per capita, sixth section balances of main food products in the CIS 
countries and the last seventh section is about methodology on working out 
of the food balances. 

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English  
and its publication is envisaged for August of the current year. 
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AZƏRBAYCANDA  TİCARƏT 

 
 

                                                           Statistik məcmuədə 2016-2020-ci 
illərdə ticarət sahəsinin iqtisadi inkişafını 
xarakterizə edən əsas statistik göstəricilər 
əks olunur. Məcmuədə pərakəndə və 
topdansatış ticarət dövriyyələrinin ərazi 
bölgələri, mülkiyyət formaları, məhsul 
növləri üzrə əsas göstəriciləri əhatə 
olunur. Eyni ilə məcmuədə pərakəndə 
ticarət dövriyyəsinin makrostrukturuna, 
ticarət təşkilatlarının məhsul  
ehtiyatlarına, bir nəfərə düşən pərakəndə 
ticarət dövriyyəsinə, pərakəndə ticarət 
dövriyyəsinin beynəlxalq müqayisəsinə, 
ticarət şəbəkələrinin sayı, iaşə dövriyyəsi 

və pullu xidmətlərə dair göstəricilər öz əksini tapır. 
Statistik məcmuəyə ticarət sahəsi üzrə ümumi buraxılış, aralıq 

istehlak, əlavə dəyərə dair məlumatlar da daxil edilir. 
Bu sahədə əsas fondların mövcudluğu və istifadəyə verilməsi, 

investisiyadan istifadə edilməsi, məşğul əhalinin sayı, bir işçiyə düşən orta 
aylıq nominal əmək haqqı, istehlak qiymətləri üzrə indekslər və sair  
göstəricilər öz əksini  tapır.                                      

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

 
 
 
 
TRADE  IN AZERBAIJAN  

 
The statistical yearbook reflects the main statistical indicators 

characterizing the economic development of trade in 2016-2020. 
       The yearbook covers main indicators of retail and wholesale 
commodity turnovers, retail and wholesale trade by territorial division,  
property forms and kinds of commodity. Similarly, the indicators on the 
macrostructure of retail trade turnover, stock of goods of trade 
organizations, retail commodity turnover per capita, retail trade in 
international comparison, number of trading networks, public catering 
turnover, paid services are reflected in the yearbook.  
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      The yearbook also covers data on total output, intermediate 
consumption and value added in the the sphere of trade.  
       Availability and explotation of capital assets, use of investments, 
number of employed population, average monthly nominal wage per 
employee, indices on consumption prices and other indicators are also 
reflected in the yearbook.  
      The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 
and its publication is envisaged for July of the current year. 
       

 
 
 

AZƏRBAYCANIN  XARİCİ  TİCARƏTİ 
 

Statistik məcmuəyə Azərbaycan 
Respublikasının 2016-2020-ci illərdə 
xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinə dair 
göstəriciləri daxil edilir.  

Xarici ticarət statistikasında 
məlumatların quruluşu Malların təsviri 
və kodlaşdırılmasının Həmahəng 
Sisteminə əsasən tərtib edilir. Statistik 
məcmuəyə ölkələr, mal qrupları, 
əməliyyat növləri, mühüm mallar, 
nəqliyyat növləri, Beynəlxalq Standart 
Ticarət Təsnifatı, idxal və ixracın 
coğrafi quruluşu, beynəlxalq 
müqayisələrə dair məlumatlar daxil 
edilir. 

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

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

The statistical yearbook contains indices on trade relations of the 
Republic of Azerbaijan with foreign countries in 2016-2020. 
       Data structure in foreign trade statistics is elaborated according to 
The Harmonized Commodity Description and Coding System. The 
yearbook provides data on countries, product groups, types of transactions, 
important commodities, modes of transport,  Standard International Trade 
Classification,  geographical structure of import and export, international 
comparisons.  
       Cost of commodities is shown in US dollars. Average exchange rate of 
dollar is based on official data of the Central Bank.  

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 
and its publication is envisaged for July of the current year. 
 

 
AZƏRBAYCANDA TƏHSİL, ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT             

 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 
mədəniyyət” adlı statistik məcmuə uzun 
bir dövrü əhatə edir və təhsil, elm, 
mədəniyyətin vəziyyəti haqqında 
göstəricilər üzrə məlumatların 
dinamikası verilir.      

Bundan əlavə məcmuədə regionlar 
üzrə məlumatlar da dərc etdirilir.  

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

 
EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE IN AZERBAIJAN 

 

The statistical yearbook reflects data time series on education, science 
and culture in the Republic of Azerbaijan covering a long period. 

Information by regions is also included. 
The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 

and its publication is envisaged for August of the current year. 
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AZƏRBAYCANDA SƏHİYYƏ, 
SOSİAL MÜDAFİƏ VƏ MƏNZİL ŞƏRAİTİ 

 
 Statistik məcmuədə Azərbaycan Respublikasında müalicə-profilaktika 

müəssisələrinin şəbəkəsi, əhalinin 
xəstəlik sinifləri üzrə xəstələnməsi, 
doğum, abort, sanatoriyalar, 
pansionatlar və istirahət evləri, bədən 
tərbiyəsi və idmanın inkişafı, pensiya 
təminatı, sosial müavinətlər, aztəminatlı 
ailələrə verilən ünvanlı dövlət sosial 
yardımı, ilkin əlillik, qocalar və əlillər 
üçün internat evlərinin fəaliyyətini, 
əhalinin mənzil şəraitini 
səciyyələndirən informasiya verilir. 

Məcmuədə bəzi məlumatlar 
ölkənin iqtisadi rayonları üzrə öz əksini 
tapır.  

Məcmuə Azərbaycan və ingilis 
dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi 

cari ilin iyul ayında nəzərdə tutulub. 
 

 
 
 

HEALTHCARE,  SOCIAL PROTECTION AND 
HOUSING CONDITIONS IN AZERBAIJAN 

   
This Statistical Yearbook includes information on system of medical-

prophylactic institutions, diseases of the population by categories, births, 
abortions, sanatoriums, rest homes, development of physical training and 
sport, provision of pensions, social benefits, state addressed social aids for 
poor families, primary disability, boarding homes for elderly people and 
invalids, housing conditions of population in the Republic of Azerbaijan.  

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

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 
and its publication is envisaged for July of the current year. 
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AZƏRBAYCANDA  CİNAYƏTKARLIQ  
VƏ  HÜQUQPOZMALAR 

   
“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı statistik məcmuə ölkədə 
hüquqi statistikanın ümumiləşdirilmiş 
məlumatlarını özündə əks etdirir.  

Məcmuədə Azərbaycan Respublikasının 
hüquq mühafizə sisteminin fəaliyyətinin 
nəticələrini ötən illərlə müqayisəli şəkildə 
xarakterizə edən əsas göstəricilər verilir. 

Göstəricilər Azərbaycan Respublikası 
Daxili İşlər Nazirliyinin, Ədliyyə 
Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və 
Prokurorluq orqanlarının məlumatları 
əsasında hazırlanır. 

Məcmuə Azərbaycan və ingilis 
dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi cari 

ilin iyul ayında nəzərdə tutulub. 
 
 
 
 

CRIME  AND  OFFENCE  IN  AZERBAIJAN 
 

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

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

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

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 
and its publication is envisaged for July of the current year. 
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AZƏRBAYCANDA  TURİZM   
 

  “Azərbaycanda turizm” 
məcmuəsi Azərbaycan 
Respublikasında fəaliyyət göstərən 
səyahət agentlikləri, turoperatorlar, 
mehmanxana və mehmanxana tipli 
müəssisələrin iqtisadi göstəriciləri və 
ölkə sərhəddini keçərək xarici 
ölkələrə gedən Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşlarının və 
Azərbaycan Respublikasına gələn 
əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin sayı, iaşə dövriyyəsi 
haqqında statistik məlumatların əks 
olunduğu illik nəşrdir. 
Məcmuə iki dildə - Azərbaycan və 

ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr edilməsi cari ilin iyun ayında nəzərdə 
tutulub. 

 
 

TOURISM IN  AZERBAIJAN 
 

The Yearbook “Tourism in Azerbaijan” – is an annual publication 
which reflects statistics on economic indicators of travel agencies, tour 
operators, hotels and hotel-type enterprises operating in Azerbaijan and 
number of citizens who travel to foreign countries crossing country’s 
border and foreigners and stateless persons arrivals to Azerbaijan.        

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 
and its publication is envisaged for June of the current year.  
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AZƏRBAYCANDA  ÖDƏNİŞLİ XİDMƏTLƏR   

 
  “Azərbaycanda ödənişli xidmətlər” 

məcmuəsi Azərbaycan Respublikasında 
əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, o 
cümlədən məişət xidməti, reklam 
müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında 
statistik məlumatların əks olunduğu illik 
nəşrdir. 

Məcmuədə iqtisadi və inzibati 
rayonlar üzrə əhaliyə göstərilən ödənişli 
xidmətlərin dəyəri, strukturu, əhalinin hər 
nəfərinə düşən ödənişli xidmətlərin dəyəri, 
fiziki həcm indeksləri, məişət 
xidmətlərinin dəyəri, strukturu, əvvəlki 
illərə nisbətən fiziki həcm indeksləri və s. 
haqqında məlumatlar əks olunmuşdur. 

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

 
 

 
 

 PAID SERVICES IN  AZERBAIJAN 
 

The Statistical Yearbook “Paid services in Azerbaijan” reflects 
statistical information on provision of population with paid services, 
activity of advertising organizations, including domestic services.  

The yearbook covered information on value of paid services provided 
for population, its structure, per capita volume of paid services, quantity 
index number, volume of domestic service and its structure, quantity index 
number compared to previous years, and etc.       

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 
and its publication is envisaged for June of the current year. 
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AZƏRBAYCANDA  
NƏQLİYYAT 

 
 

TRANSPORT  IN  
AZERBAIJAN 

 
 
 

2021 

 
 AZƏRBAYCANDA  NƏQLİYYAT 

    “Azərbaycanda nəqliyyat” statistika 
məcmuəsində ölkənin yol-nəqliyyat 
kompleksinin vəziyyətini xarakterizə 
edən əsas statistik məlumatlar, 
nəqliyyatın infrastrukturu, onun inkişaf  
dinamikası və əvvəlki illərlə müqayisəsi 
əhatə olunur. Məcmuədə ayrı-ayrı 
nəqliyyat növləri üzrə daşınmış yüklərin 
həcmi, yük dövriyyəsi, sərnişin 
daşınması, sərnişin dövriyyəsi, nəqliyyat 
fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlir və 
daşımalara çəkilən xərclər, nəqliyyata 
yönəldilmiş investisiyalar, istifadəyə 
verilmiş əsas fondlar, nəqliyyat 

müəssisələrində çalışan işçilərin sayı və onların orta aylıq nominal əmək 
haqqı, ayrı-ayrı nəqliyyat növlərinin vəziyyətini xarakterizə edən digər 
məlumatlar əhatə olunur. Müqayisə etmək üçün bir sıra ölkələr, o cümlədən 
MDB üzrə məlumatlar, habelə nəqliyyat vasitələrinin ilkin qeydiyyatı, 
minik avtomobillərin markalarına görə bölgüsü, ölkənin regionları üzrə 
avtomobil nəqliyyatının işi və yollar haqqında məlumatlar əks etdirilmişdir.  

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

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

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and 
English and its publication is envisaged for July of the current year 
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AZƏRBAYCANDA  
TELEKOMMUNİKASİYA  

VƏ  POÇT 
 
 

TELECOMMUNICATION  
AND  POST  IN  
AZERBAIJAN 

 
 
 

2021 

AZƏRBAYCANDA  TELEKOMMUNİKASİYA  VƏ  POÇT 
  

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

habelə ölkənin regionları üzrə əsas göstəricilər verilir. 
 Məcmuə iki dildə - Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur və nəşr 
edilməsi cari ilin iyul ayında nəzərdə tutulub. 

 
TELECOMMUNICATION  AND  POST  IN  AZERBAIJAN 

 
The Statistical Yearbook “Telecommunication and post in 

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

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 
and  its publication is envisaged for July of the current year.  
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AZƏRBAYCANDA  

İNFORMASİYA  
CƏMİYYƏTİ 
İnformasiya və 

Kommunikasiya 
Texnologiyaları 

 
 

INFORMATION  SOCIETY  
IN  AZERBAIJAN 
Information and 

Communication Technologies 
 

2021 

AZƏRBAYCANDA  İNFORMASİYA  CƏMİYYƏTİ 
İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları 

 
Ölkədə informasiya cəmiyyətinin 
qurulması istiqamətində 
informasiyanın istehsalı, yayılması və 
istifadəsində texnologiyalarının 
tətbiqinin mövcud vəziyyətini 
xarakterizə edən statistika məlumatları 
“Azərbaycanda İnformasiya 
Cəmiyyəti” məcmuəsinin əsasını 
təşkil edir. Məcmuədə beynəlxalq 
standartlara uyğun əsas İKT 
göstəriciləri üzrə statistika 
müşahidələri vasitəsilə toplanmış 
məlumatlar, o cümlədən İKT-nin əsas 
infrastruktur göstəriciləri və onlara 
giriş imkanları, ev təsərrüfatlarında 
İKT sistemlərinin mövcudluğu və 
istifadə olunması, müəssisələr (biznes 
statistikası üzrə) üzrə əsas İKT 

göstəriciləri, İKT sektoru və İKT məhsullarının ticarəti üzrə əsas 
göstəricilər əks olunur. Statistika külliyatında ev təsərrüfatlarında, 
müəssisələrdə son illər ərzində kompüterlərin mövcudliğu və onlardan 
istifadə olunması, internetə çıxış imkanları, istifadəsi, İKT-nin inkişaf 
indeksi, əhalinin elektron bilikləri, habelə İKT sektoru üzrə əsas makro-
göstəricilər və İKT məhsullarının idxal və ixracı haqqında geniş 
məlumatlar, onların dinamikası əks olunur.  

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

 
INFORMATION  SOCIETY  IN  AZERBAIJAN 
Information and Communication Technologies 

 
Statistical information characterizing the current situation of 

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

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 
and  its publication is envisaged for July of the current year. 

 
AZƏRBAYCANDA  QİYMƏTLƏR 

 
“Azərbaycanda qiymətlər” 

statistik məcmuəsi 2002-ci ildən 
başlayaraq iki dildə - Azərbaycan və 
ingilis dillərində nəşr edilir. 

Məcmuədə istehlak qiymətləri 
indeksi, sənaye məhsulları 
istehsalçılarının qiymət indeksi, kənd 
təsərrüfatı, balıqçılıq və meşə 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı 
qiymətləri indeksi, tikinti-quraşdırma 
işlərində istehsalçı qiymət indeksləri, 
nəqliyyat, poçt və rabitə xidmətlərinin 
qiymət indeksi haqqında geniş məlumat 
verilir. 

Məcmuənin nəşr edilməsi cari ilin may ayında nəzərdə tutulub 
 

PRICES IN AZERBAIJAN 
 

Statistical issue“Prices in Azerbaijan” is being published since 2002.  
This yearbook covers detailed information on consumer price index, 

producer price index, producer's price indices of agriculture, fishing and 
wood industry, producer price indices in construction and installation 
works, price indices of transport, postal and communication services.  

The yearbook is prepared in two languages - Azerbaijan and English 
and its publication is envisaged for May of the current year. 
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AZƏRBAYCANIN  REGİONLARI 
 

Bu məcmuədə ölkənin iqtisadi rayonlarının sosial-iqtisadi vəziyyətini 
əks etdirən statistik göstəricilərə dair 2010-
2020-ci illəri əhatə edən müxtəlif 
məlumatlar, xəritə və cədvəllər müqayisəli 
şəkildə verilir.  

Göstərilən statistik məlumatlar ölkə 
üzrə sosial-iqtisadi inkişafın regional 
səviyyədə müqayisəsinin aparmasına 
imkan verir.  

Məcmuədə iqtisadi rayonlarla yanaşı, 
ölkə üzrə ümumi coğrafi məlumatlar və 
sosial-iqtisadi göstəricilərə dair məlumatlar 
da öz əksini tapmışdır. 

Məcmuənin nəşr edilməsi cari ilin 
sentyabr ayında nəzərdə tutulub.  

 
 

REGIONS   OF  AZERBAIJAN 
 

        There are provided a comparative variety of information, maps and 
tables covering the period of 2010 – 2020 years on statistical indicators 
reflecting socio-economic situation of the country’s economic regions in 
this Yearbook. 
        Indicated statistical data give an opportunity to compare the country's 
socio-economic development at the regional level. 

The Yearbook reflects general geographical information and data on 
the socio-economic indicators of country as well as economic regions. 

The publication is envisaged for September of the current year. 
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                                         DAYANIQLI İNKİŞAF MƏQSƏDLƏRİ 
 

Bu məcmuədə “Dünyamızın 
transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı 
inkişaf sahəsində Gündəlik”lə müəyyən 
olunmuş qlobal məqsəd və hədəflərin 
mahiyyəti izah edilir, onlara dair qlobal 
çağırışlar oxucuların diqqətinə çatdırılır. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Statistika 
Komissiyası tərəfindən müəyyən edilən və 
Baş Assambleyanın 2017-ci il 6 iyul tarixli 
qətnaməsi ilə təsdiq edilən qlobal göstəricilər 
sistemində əks olunmuş Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədləri göstəricilərindən istifadə edilərək 
son on ildə (2010-2020) milli kontekstdə 

dayanıqlı inkişafla bağlı tendensiya təhlil edilərək, müxtəlif qrafik və 
cədvəllərlə təsvir edilir.  

Göstərilən statistik məlumatlar ölkə üzrə DİM-ə nail olma 
vəziyyətinin monitorinq və qiymətləndirməsinin aparılmasına imkan verir.  

Məcmuənin nəşr edilməsi cari ilin noyabr ayında nəzərdə tutulub. 
 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
 

      In this Yearbook are described the essence of the global goals and 
targets set out in the "Transformation of our world: the Agenda for 
Sustainable Development until 2030", and the global challenges to them 
are brought to the readers' attention. 
     Based on the Sustainable Development Goals indicators reflected in the 
Global Indicators Framework approved by the United Nations Statistical 
Commission and ratified by the General Assembly Resolution of July 6, 
2017, the trend towards sustainable development in the national context 
has been analyzed over the last ten years (2010-2020) and is illustrated by 
different graphs and tables.  

The publication is envisaged for November of the current year. 
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         2020-Cİ  İLDƏ EV TƏSƏRRÜFATLARI TƏDQİQATININ  
YEKUNLARI  

 
Məcmuədə ev təsərrüfatlarının orta 

aylıq adambaşına gəlirləri, istehlak xərcləri, 
ərzaq məhsullarının adambaşına istehlakı, 
istehlak olunmuş ərzaq məhsullarının 
kimyəvi tərkibi və kaloriliyi, ev təsərrüfatı 
üzvlərinin sağlamlıq vəziyyəti, idmanla 
məşğul olma və siqaret çəkilməsi və s. 
göstəricilər əks olunur.    

Məcmuənin nəşr edilməsi cari ilin mart 
ayında nəzərdə tutulub.  
 

 
 
 

 
 

RESULTS OF HOUSEHOLD BUDGET SURVEY IN 2020 
 
This yearbook covers detailed information on mothly per capita 

incomes of the households, consumption expenditures, average 
consumption of food products in kilogram, chemical structure and calories, 
health conditios of household members, sport activity, smoking and etc.  

The publication is envisaged for March of the current year. 
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ƏHALİNİN İÇMƏLİ  SU İLƏ TƏMİNATI 

VƏZİYYƏTİ 
 

Məcmuədə ev təsərrüfatlarının daxilində 
su kəmərinin mövcudluğu, evinin daxilində su 
kəməri olmayan ailələrin suyu götürdüyü 
mənbələr, ev təsərrüfatında su təchizatı ilə 
bağlı problemlər, içməyə və yemək bişirməyə 
istifadə olunan əsas su mənbələri və s. 
göstəricilər əks olunur. Məcmuənin nəşr 
edilməsi cari ilin aprel ayında nəzərdə tutulub.  

.  
 

 
 
 
 

STATE  OF POPULATION WITH DRINKABLE WATER SUPPLY 
 

     The publication covers the availability of water pipes in households, 
the sources of water supply of households without water pipes, the 
problems with water supply, main sources of water supply for drinking and 
cooking purposes.  

The publication is envisaged for April of the current year. 
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STATİSTİK BÜLLETENLƏR * 
 

1 Sənayenin əsas göstəriciləri rüblük 
2 Sənayenin əsas göstəriciləri illik 
3 Regionlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri rüblük 
4 Tikintinin əsas göstəriciləri rüblük, illik 
5 Su, qaz və istilik təsərrüfatı müəssisələrinin əsas 

göstəriciləri illik 
6 2021-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə heyvanların, 

quşların və arı ailələrinin sayı illik 
7 İribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, donuz və 

quşların baş sayı və heyvandarlıq məhsullarının  
istehsalı  rüblük 

8 Tarla bitkilərinin əkin sahəsi,  məhsul yığımı və 
məhsuldarlığı  illik 

9 Çoxillik əkmələrin əkin sahəsi,  məhsul yığımı və 
məhsuldarlığı  illik 

10 2021-ci ilin məhsulu üçün kənd təsərrüfatı 
bitkiləri əkinlərinin qəti uçotunun yekunları illik 

11 Yazlıq bitkilərin əkini aylıq, mart-iyun 
aylarında 

12 Toxumların istehsalı və dövriyyəsi illik 
13 Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı  aylıq, iyun-

dekabr aylarında 
14 Şumun qaldırılması və payızlıq bitkilərin səpini illik 
15 Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyəti 

haqqında illik  
16 Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının fəaliyyəti 

haqqında illik 
17 Damazlıq heyvanların baş sayı və satışı illik 
18 Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis 

xidmətləri illik 
19 Təbii ehtiyatların mühafizəsi və  istifadəsinə dair 

əsas göstəricilər illik 
20 Azərbaycanda Respublikasında yaranan təhlükəli 

tullantılar illik 
21 Azərbaycan Respublikasında istehsalat və bərk illik 
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 məişət tullantıları 

22 Qiymətlər və qiymət indeksləri aylıq 
23 İstehsalçı qiymət indeksləri    aylıq 
24 Tikinti-quraşdırma işlərində istehsalçı qiymət 

indeksləri rüblük 
25 Azərbaycanın əhalisi** illik 
26 Yaşayış fondu illik 
27 Dövlət hesabına mənzil şəraitinin 

yaxşılaşdırılması üzrə əsas göstəricilər illik 
28 Nəqliyyat, informasiya və rabitə üzrə əsas statistik 

göstəricilər rüblük 
29 Azərbaycanda cinayətkarlıq yarımillik, illik 
30 Azərbaycanda məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər yarımillik, illik 
31 Azərbaycanda prokurorluğun fəaliyyəti ilə bağlı 

statistik məlumatlar yarımillik, illik 
32 Təhsilin əsas göstəriciləri illik 
33 Mədəniyyətin əsas göstəriciləri illik 
34 Doktoranturanın işi haqqında illik 
35 Səhiyyə, sosial müdafiə və idmanın əsas 

göstəriciləri illik 
36 Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin  

fəaliyyəti haqqında rüblük 
37 Daxili turizm rüblük 
38 Gəlmə turizm** aylıq 
39 Xarici (getmə) turizm** rüblük 
40 Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri rüblük 
41 Ticarət müəssisələrinin əsas göstəriciləri                                              rüblük 
42 Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrası  rüblük, illik 
43 Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas 

göstəriciləri rüblük, illik 
44 Müəssisələrin (təşkilatların) maliyyə-iqtisadi 

fəaliyyəti illik 
45 Muzdlu işçilərin sayı və orta aylıq əməkhaqqı rüblük 
46 Ev təsərrüfatları tədqiqatının əsas yekunları rüblük, illik 
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47 Əhalinin ərzağa əlyetərliyi üzrə statistik 
müayinənin yekunları illik 

48 Məhrumiyyətlərə və sosial inklüzivliyə dair 
statistik müayinənin yekunları illik 

   
                                                                               
* Yalnız Azərbaycan dilində nəşr olunur. 
** Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr olunur. 
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Statistical Bulletins *  

1 Main indicators of  the industry quarterly 
2 Main indicators of  the industry annual 
3 Main indicators of construction by regions  quarterly 
4 Main indicators of construction quarterly, annual 
5 Main indicators  of water, gas and heating 

communal services  annual 
6 Number of animals, poultry and bee families for 

1 January 2021 annual 
7 Number of horned cattle, sheeps,goats, pigs and 

poultry and production of livestock products quarterly 
8 Plant sown areas, harvesting and productivity annual 
9 Perennial plant sown areas, harvesting and 

productivity annual 
10 Final record of agricultural plants sowings for the 

products of 2021 annual 
11 Sowing of spring plants monthly,  

march-june 
12 Production and movement of seeds annual 
13 On harvesting of agricultural products monthly, 

june-december 
14 Tillage and winter plants sowing annual  
15 Activities of agricultural enterprises annual 
16 Activities of private entrepreneurial farms  annual 
17 Number and sale of pedigree animals annual 
18 About agro-services provided for agriculture annual 
19 Main indicators on protection and use natural 

resources  annual 
20 Hazardous wastes management in the Republic   

of Azerbaijan annual 
21 Industrial and household solid wastes in the 

Republic of Azerbaijan annual 
22 Prices and price indices  monthly 
23 Producer  price  indices monthly 
24 Producer price indices in construction and 

installation  works quarterly 
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25 Population of Azerbaijan** annual 
26 Housing annual 
27 Main indicators on improvement of dwelling 

conditions by state funds annual 
28 Main statistical indicators of activity of transport, 

information and communication   quarterly 
29 About crime in Azerbaijan half year, annual 
30 About convictions and legal procedures in 

Azerbaijan  half year, annual 
31 Statistical data about the activities of the Public 

Prosecution Authorities in Azerbaijan half year, annual 
32 Main indicators of education annual 
33 Main indicators of culture annual 
34 About doctors degree annual 
35 Main indicators of healthcare, social protection 

and sport  annual 
36 Main indicators of activities of hotels and 

hoteltype enterprises. quarterly 
37 Domestic tourism quarterly 
38 Inbound tourism** monthly 
39 Outbound tourism** quarterly 
40 Foreign trade relations of Azerbaijan quarterly 
41 Main indicators of trade  enterprises quarterly 
42 Implementation of budget of the municipal bodies quarterly, annual 
43 Main indicators of insurance organizations 

activity quarterly, annual  
44 Main indicators of enterprises and organizations 

finance-economic activities  annual 
45 Number and average monthly wages and salaries 

of employees quarterly 
46 Main results of household budget survey quarterly, annual 
47 Main results of level of food access of population annual 
48 Main results of deprivations and social inclusivity  annual 

   
 

* Available only in the Azerbaijan language 
** Available in Azerbaijan and English languages. 
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