
Dövlət Statistika Komitəsində Rusiya Federasiyasının Federal Dövlət Statistika 

Xidmətinin nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir 
 

Cari ilin 15-17 oktyabr tarixlərində Rusiya Federasiyası Federal Dövlət Statistika 
Xidmətinin Statistik metodologiyanın harmonizə edilməsi şöbəsinin müdiri Marina 
Kravçenko ilə Məlumatların yayılması şöbəsində, Energetika statistikası şöbəsinin müdiri 
Marianna Bajeva ilə Sənaye və tikinti statistikası şöbəsində təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə 
görüş keçirilmişdir. 
 

Məlumatların yayılması şöbəsində 
Rosstatın nümayən-dəsi ilə gələn il nəşr 
ediləcəyi nəzərdə tutulmuş  Azərbaycan - 
Rusiya məcmuəsinin strukturu, cədvəl-
lərin və göstəricilərin uyğunlaşdırılması 
müzakirə olunmuşdur. Qeyd olunmuşdur 
ki, Rusiya Federasiyası Federal Dövlət 
Statistika Xidməti tərəfindən məcmuənin 
maketi hazırlanıb Dövlət Statistika 
Komitəsinə təqdim ediləcək və Komitə də 
öz növbəsində bu strukturla bağlı 
təkliflərini və tövsiyələrini verəcəkdir. 

Marina Kravçenkoya şöbənin işi və 
şöbə tərəfindən buraxılan nəşrlər  

haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Bundan başqa onun  şöbənin mütəxəssisləri ilə görüşü 
də keçirilmişdir. Təcrübə mübadiləsi çərçivəsində tələbələr üçün nəzərdə tutulan “Bunları 
bilmək maraqlıdır” kitabçası da təqdim edilmiş və nümayəndə belə kitabçanın Rusiya 
Federasiyası Federal Dövlət Statistika Xidməti tərəfindən də buraxılmasını məqsədəuyğun 
saymışdır. 

Sənaye və tikinti statistikası şöbəsində Rosstatın nümayəndəsinə Azərbaycan 
Respublikasında energetika statistikasının təşkili, görülmüş işlər və əldə olunmuş nailyyətlər 
haqqında, o cümlədən milli enerji balansı və ayrı-ayrı enerji məhsullarının əmtəə 
balanslarının strukturu və tərtib edilməsi, ölkədə istehsal olunan enerji məhsullarının 
istiliktörətmə qabiliyyəti və milli çevrilmə əmsallarının qəbul edilməsi və tətbiqi, energetika 
statistikası üzrə tətbiq olunan hesabat formaları və onların müasir enerji balanslarının 
strukturuna uyğun təkmilləşdirilməsi, ev təsərrüfatlarında enerji növlərinin istehlakı və fərdi 
sahibkarlar tərəfindən enerji növlərinin istehsalı və istehlakı haqqında seçmə statistika 
müşahidələrinin təşkili və əhəmiyyəti, enerji effektivliyinin statistik hesablanma üsulları, 
istifadə olunan təsnifatlar və sair məsələlərlə bağlı Dövlətstatkomun təcrübəsi barədə ətraflı 
məlumat təqdim edilmişdir. 

Eyni zamanda, energetika statistikasının təşkili, o cümlədən yanacaq-enerji balansı, 
rəsmi statistika hesabatı formalarına dair Rusiya Federasiyasında mövcud vəziyyət, bundan 
əlavə, “Energetika Statistikasına dair Beynəlxalq Tövsiyələr”in (ĐRES) tələbləri və irəli gələn 
vəzifələr geniş müzakirə edilmişdir.  

Görüşün nəticəsi olaraq, Marianna Bajeva Dövlət Statistika Komitəsində keçirilmiş 
tədbirin əhəmiyyətini qeyd etmiş, energetika statistikası sahəsində Azərbaycanın təcrübəsi və 
nailiyyətləri barədə əldə etdiyi dolğun və ətraflı məlumata görə minnətdarlığını bildirmişdir, 
topladığı məlumatlardan və sahə üzrə təcrübədən öz fəaliyyətində istifadə edəcəyini 
diqqətimizə çatdırmışdır. 


