Dövlət Statistika Komitəsində geniş kollegiya iclası keçirilmişdir.
2014-cü il yanvar ayının 31-də Dövlət
Statistika Komitəsinin inzibati binasında 2013cü ildə ölkənin statistika orqanlarının işi
haqqında geniş kollegiya iclası keçirilmişdir.
Kollegiya iclasında Aparatın, Baş Hesablama
Mərkəzinin, rayon statistika idarələrinin
rəhbərləri iştirak etmişlər. Tədbiri giriş sözü ilə
açan Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin birinci
müavini Həmid Bağırov öz nitqində bildirmişdir
ki, 2013-cü ildə ölkəmizdə böyük layihələr
reallaşdırılmış, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu artmış, beynəlxalq birlik tərəfindən
Azərbaycana olan inam daha da güclənmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində
ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində dinamik inkişafa nail olunmuş və ölkənin iqtisadi
inkişafında yeni nailiyyətlər əldə edilmişdir. Daha sonra Statistika işlərinin
əlaqələndirilməsi şöbəsinin müdiri, kollegiyanın üzvü cənab Alxan Mansurov komitənin
fəaliyyəti haqqında geniş hesabat məruzəsi ilə çıxış etmişdir. Qeyd edilmişdir ki, “20132017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı” Dövlət
Proqramının, habelə Dövlət Statistika Komitəsinin icraçı kimi çıxış etdiyi digər dövlət
proqramlarının yerinə yetirilməsi də diqqət mərkəzində olmuş və 2013-cü ildə icrasının
başa çatması planlaşdırılmış 4 tədbir həyata keçirilmişdir. Ümumiyyətlə, Dövlət Proqramı
ilə bağlı 2013-cü ildə 36 iş yerinə yetirilmişdir.
2013-cü ildə Dövlət Statistika Komitəsinin
fəaliyyətində əsas yerlərdən birini “Azərbaycan
2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasından
irəli gələn vəzifələr tutmuşdur. “Azərbaycan
2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası
Dövlət Statistika Komitəsinin 27.02.2013-cü il
tarixli kollegiyasında müzakirə edilmiş və 20132020-ci illəri əhatə edən dövrdə görüləcək işlərə
dair tədbirlər planı təsdiq olunmuşdur. Plana
uyğun olaraq, 2013-cü il ərzində 18 tədbir həyata
keçirilmişdir.
Açıq Hökumətin təşviqinə və Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət planlarının yerinə yetirilməsi 2013-cü ildə Dövlət Statistika
Komitəsinin fəaliyyətində önəmli yer tutmuşdur. Milli Fəaliyyət planlarına uyğun olaraq,
Aparatın əməkdaşlarının iştirakı ilə “İnformasiya azadlığının təmin edilməsi” mövzusunda
treninq keçirilmiş, 2012-ci ilin yekunu üzrə Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyəti barədə
hesabatın ictimaiyyətə çatdırılması məqsədilə internetdə yerləşdirilmişdir.

“2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı” Dövlət
Proqramının 6.2.1 “Ümumdünya kənd təsərrüfatı siyahıyaalınması çərçivəsində 2015-ci
ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı siyahıyaalınmasının keçirilməsi” bəndinin icrası ilə
bağlı Dövlət Statistika Komitəsinin təklifinə uyğun olaraq, Nazirlər Kabineti “2015-ci ildə
Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının siyahıyaalınmasının keçirilməsi haqqında”
28.12.2013-cü ildə 367 nömrəli qərar qəbul etmişdir.
2013-cü ildə Dövlət Statistika Komitəsi
tərəfindən statistikanın bütün sahələri üzrə
beynəlxalq standartlara əsaslanan, eyni zamanda
ölkə iqtisadiyyatının və qanunvericiliyinin
xüsusiyyətlərini əks etdirən 150 metodoloji
material hazırlanmışdır ki, onlardan da 111-i
hesabat formalarının tərtib olunmasına, 39-u isə
müayinələrin keçirilməsinə, hesablamaların
aparılmasına, göstəricilər sisteminin tərtib
olunmasına və digər məsələlərə həsr
olunmuşdur.
İl ərzində 7 yeni rəsmi statistika hesabatı forması təsdiq edilmiş, 14 hesabat forması
ləğv edilmiş və 105 hesabat formasına yenidən baxılaraq, göstəricilərində dəyişikliklər
edilmişdir.
Statistik və analitik informasiyaların hazırlanması və yayılması çərçivəsində il
ərzində Dövlət Statistika Komitəsinin Aparatı və onun yerli statistika orqanları tərəfindən
ölkənin və onun regionlarının sosial-iqtisadi vəziyyəti üzrə 1899 təhlili məruzə, 84 adda
ekspres-məlumat və 77 adda mətbu-məlumat hazırlanmışdır.
İl ərzində yığılmış məlumatlar əsasında 47 adda (il ərzində 5,6 min nüsxə) statistik
bülleten hazırlanaraq istifadəçilərə çatdırılmışdır.
2013-cü ildə statistik işlər proqramına uyğun olaraq hər ay istər ölkə üzrə, istərsə də
ayrı-ayrı rayon və şəhərlər üzrə “Sosial, iqtisadi inkişaf”a dair məruzələr hazırlanaraq
istifadəçilərə göndərilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsi kitabxanasının fonduna beynəlxalq təşkilatlar və dünya
ölkələrinin statistika xidmətləri tərəfindən buraxılan məhsullar müntəzəm olaraq daxil olur.
Hazırda Komitə 4931 adda 7788 nüsxədən ibarət kitabxana fonduna malikdir. 2013-cü il
ərzində kitabxananın xidmətindən 2300 oxucu istifadə etmişdir.
2013-cü ildə Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində yerləşdirilmiş
məlumat bazasının aparılması və müasirləşdirilməsi istiqamətində daimi iş həyata
keçirilmişdir. Hazırda məlumat bazası özündə Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətini,
beynəlxalq əlaqələrini, makroiqtisadi meyllərini, istehsal proseslərini, iqtisadiyyatda
struktur dəyişikliklərini əks etdirən əsas sosial-iqtisadi göstəricilər üzrə 10 minə yaxın
cədvəli, təhlili və metodoloji materialları əhatə edir. İnternet şəbəkəsində Dövlət Statistika
Komitəsinin Veb səhifəsi müntəzəm olaraq yeniləşdirilir. Veb səhifəyə il ərzində 548,4 min
nəfər daxil olmuşdur ki, onlardan da 523,2 nəfəri Azərbaycandan, qalan hissəsi isə digər
dünya ölkələrindən olmuşdur. Baza məlumatlarından əksər Avropa və Asiya ölkələrinin,

ABŞ, Kanada, Argentina, Avstraliya, Braziliya, Kolumbiya, Peru kimi 126 ölkənin əhalisi
istifadə etmişdir.
Məlumat istifadəçiləri ilə iş sahəsində kütləvi informasiya vasitələri də mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. 2012-ci ilin yekunu üzrə ölkənin rəsmi iqtisadi-statistik göstəricilərinə
dair kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə mətbuat konfransı
keçirilmişdir. 2013-cü il ərzində statistika orqanları tərəfindən qəzet və jurnallarda 123
məqalə və 40 mətbu-məlumat dərc etdirilmişdir.
Komitəsinin veb səhifəsində “onlayn” rejimdə istifadəçilər üçün 29 sualdan ibarət
sorğu anketi yerləşdirilmişdir. 31.08.2013 tarixinə keçirilmiş sorğuda 610 nəfər iştirak
etmişdir. Onların ən çox maraq göstərdiyi sahələr əmək bazarı, əhali və gender statistikası,
milli hesablar, təhsil, elm və mədəniyyət, maliyyə və bank, sənaye sahələri olmuşdur.
İstifadəçilərin əksəriyyəti statistik məlumatların əldə edilməsi mənbəyi kimi
Dövlətstatkomun veb-səhifəsinə istinad etdiyini qeyd etmişdir.
2013-cü ildə Dövlət Statistika Komitəsində keyfiyyətin idarə olunması və
metaməlumatlar sisteminin yaradılmasına dair kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi Qazaxıstan Respublikasının
Statistika Agentliyindən sonra MDB ölkələrinin statistika orqanları arasında İSO
9001:2008 sertifikatı almışdır.
Nazirlər Kabinetinin 25.06.2012-ci il tarixli, 142 saylı “Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının hazırladıqları normativ
hüquqi aktların layihələrinin “Elektron hökumət” portalında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın
təsdiq edilməsi barədə qərarının tələblərinə uyğun olaraq, “2013-2017-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”nda və Dövlət
Statistika Komitəsinin iştirak etdiyi digər dövlət proqramlarında icrası 2014-cü ildə nəzərdə
tutulan tədbirlər planı”nın layihəsi “Elektron hökumət” portalında yerləşdirilmişdir.
2013-cü ildən etibarən Komitənin yeni saytı internet istifadəçilərinin istifadəsinə
verilmişdir. Yeni veb-saytın istifadəçilərinə daha dolğun statistik məlumat bazası,
təsnifatlar, e-xidmətlər, statistik lüğət, e-hesabatlar, e-kitabxana, “Google” axtarış imkanı
və nəhayət, metaməlumatlar bölməsi təqdim edilir. Saytda həmçinin “Etik davranış
qaydaları” bölməsi yaradılmışdır.
2013-cü ildə Sumqayıt və Mingəçevir şəhər statistika idarələrinin inzibati binalarının
tikintisi başa çatdırılmış və istifadəyə verilmişdir.
İl ərzində Gəncə, Sumqayıt və Mingəçevir şəhər statistika idarələrinin məlumat
şəbəkələri yenidən qurulmuş və məlumatın mübadilə imkanlarının artırılması ilə yanaşı,
statistika sistemində çalışan bütün mütəxəssislərin sürətli internetə çıxışı təmin olunmuşdur.
Keçən il kadr işlərinin təkmilləşdirilməsinə, dövlət statistika orqanlarının iş şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bu məqsədlə təşkil edilmiş seminarlarda
Aparatın və yerli statistika orqanlarının 597 mütəxəssisi öz ixtisas və biliklərini artırmışdır.
Yerli statistika orqanlarında hesabat məlumatlarının statistik vahidlərdən vaxtında və
keyfiyyətlə alınması, işlənməsi, metodoloji və təlimatı xarakterli tədbirlərin keçirilməsi
“Yerli statistika orqanları üçün statistik işlər proqramı”, “2013-cü ildə yerli statistika
orqanlarının fəaliyyətlərinin yoxlanması və əməli kömək göstərilməsi planı”, “Yerli

statistika orqanları tərəfindən icra hakimiyyəti
orqanlarına təqdim edilən iqtisadi statistik
məlumatlara dair tövsiyələr” və Komitənin
müvafiq əmr və kollegiya qərarlarına uyğun
olaraq həyata keçirilmişdir.
2013-cü
ildə
Ağcabədi,
Beyləqan,
Hacıqabul, Şəmkir, Yardımlı, Tovuz, Masallı,
Binəqədi və Nizami rayon statistika şöbələrinin
(idarələrinin) işi yoxlanılmış, nəticələri Komitənin
edilmişdir.
kollegiya
iclasında
müzakirə
Mövzuətrafı müzakirələrdə Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin müavinləri Rauf Səlimov və
Yusif Yusifov çıxış etmişlər. Müzakirələrdən sonra müvafiq qərarlar qəbul olunmuşdur.
Sonda iclasa yekun vuran Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin birinci müavini Həmid
Bağırov qeyd edib ki, 2014-cü ildə Dövlət Statistika Komitəsi sistemim əsas vəzifələri
“2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət
Proqramı”ndan, Komitənin iştirak etdiyi digər dövlət proqramlardan, 2014-cü il üçün
statistik işlər proqramından, metodoloji və məlumat istifadəçiləri ilə iş və iqtisadi təhlil üzrə
iş planlarından irəli gələn tapşırıqların yerinə yetirilməsindən və 2013-cü ildə yol verilmiş
nöqsanların aradan qaldırılmasından ibarət olacaqdır.

