
Moldova Milli Statistika Bürosunun mütəxəssisləri 

 Azərbaycanlı həmkarlarının təcrübəsini öyrənmişlər 
 

Avropa Qonşuluq Siyasəti Şərq məkanında ərzaq təhlükəsizliyi üzrə qərarların qəbul 

edilməsinin yaxşılaşdırılması üçün məlumat sistemləri üzrə Avropa Birliyi (AB) və 

Ümumdünya Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı (FAO) təşkilatının Proqramı çərçivəsində, FAO-nun 

təklifi və Moldova Milli Statistika Bürosu rəhbərliyinin xahişi ilə 2013-cü il mart ayının 12-

14-də Moldova Milli Statistika Bürosunun mütəxəssisləri Bakıda olmuş və Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Statistika Komitəsində ərzaq balanslarının tərtib olunmasına dair iş 

təcrübəsini öyrənmişlər. 

Azərbaycan statistiklərinin iş təcrübəsinin öyrənilməsində Moldova Milli Statistika 

Bürosunun Kənd təsərrüfatı və  ətraf mühiti statistikası şöbəsinin müdiri xanım Yelena 

Orlova, bu şöbənin müdir müavini xanım Avrora Qarabacan, kənd təsərrüfatında seçmə 

müşahidələr bölməsinin müdiri xanım Tamara Barqan, Yaşayış standartları statistikası 

bölməsinin müdiri xanım Tatyana Sobkoviç iştirak etmişlər. 

Üç gün davam edən seminar-təlimə 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika  

Komitəsi sədrinin birinci müavini  Həmid  

Bağırov  rəhbərlik etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika Komitəsinin Ərzaq təhlükəsizliyi 

və balansları statistikası şöbəsinin müdiri 

Əlisa Zeynallı qonaqlara öz iş təcrübəsi 

barədə ətraflı məlumat vermiş və geniş 

müzakirələr aparmışdır: ərzaq balanslarının 

hüquqi əsasları, ümumi metodoloji qaydalar 

və bazar iqtisadiyyatı şəraitində onun əhəmiyyəti; ərzaq balanslarınnın tərtib olunmasında 

istifadə edilən məlumatlar və onların əldə edilmə xüsusiyyətləri; bitkiçilik məhsulları üzrə 

balansların tərtib olunma xüsusiyyətləri; heyvandarlıq məhsullarının balanslarının fərdi 

xüsusiyyətləri; emal edilmiş sənaye məhsullarının balanslarının tərtib olunma xüsusiyyətləri; 

seçmə statistik müşahidələrin təşkili, keçirilməsi və icmal məlumatların hazırlanması 

prosesləri; ərzaq balansları üzrə nisbi kəmiyyətlərin: adambaşına illik və gündəlik istehlak, 

özünütəminetmə və idxaldan asılılıq göstəricilərinin hesablanması; adambaşına gündəlik 

istehlak olunan ərzaq məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin: kaloriliyin, zülal və yağ 

tərkibinin, karbohidratların miqdarının hesablanması mövzuları üzrə iş təcrübəsini qonaqlara 

çatdırmışdır.  



Ondan başqa, Dövlət Statistika Komitəsinin mütəxəssisləri ərzaq balanslarının tərtib 

olunması ilə əlaqədar yerinə yetirilən işlər barədə qonaqlara ətraflı məlumatlar vermişlər:  

- Ticarət statistikası şöbəsinin müdiri Rafael Süleymanov xarici ticarət üzrə ərzaq 

məhsullarının idxal və ixracına dair statistik məlumatların hazırlanması və təqdim 

edilməsi qaydalarını izah etmişdir; 

-  Əhalinin həyat səviyyəsi və ev təsərrüfatlarının tədqiqatı statistikası şöbəsinin müdiri 

Yaşar Paşa ölkədə ev təsərrüfatlarının tədqiqatına dair statistik işlərin təşkili və həyata 

keçirilməsi, ərzaq balanslarının hazırlanması üçün əlavə məlumatlarla təmin etmə 

təcrübəsini qonaqların diqqətinə çatdırmışdır;  

- Kənd təsərrüfatı və ekologiya statistikası şöbəsinin müdir müavini Malik Heydərov 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına dair statistik məlumatların hazırlanması və 

təqdim edilməsi qaydalarını izah etmişdir; 

- Sənaye və tikinti statistikası şöbəsinin müdir müavini Hacıbala Dadaşov emal edilmiş 

ərzaq məhsullarına dair statistik məlumatların hazırlanması və təqdim edilməsi 

qaydalarını şərh etmişdir; 

- Statistik məlumatların elmi-tədqiqat və layihə-texnoloji mərkəzinin Riyazi statistika 

şöbəsinin rəisi Yelena Hacıyeva ərzaq balansları üçün əlavə məlumatların hazırlanması 

məqsədilə keçirilmiş tematik statistik müşahidələr üzrə seçmənin aparılması barədə 

məlumat vermişdir;   

- Baş Hesablama Mərkəzinin aparıcı proqramçısı Sevinc Hacıyeva tematik statistik 

müşahidələr üzrə ilkin məlumatların kompüterə yığılması, icmal statistik məlumatların 

hazırlanması və təqdim edilməsi qaydalarını izah etmişdir. 

 


