
Dövlət Statistika Komitəsində “Statistika və cəmiyyət” mövzusunda 
elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 21 dekabr tarixli 2621 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi 
statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq,    28 noyabr 2014-cü il tarixində 
Dövlət Statistika Komitəsində “Statistika və cəmiyyət” mövzusunda elmi-praktiki 
konfrans keçirilmişdir. Dövlət Statistika Komitəsi və Təhsil Nazirliyi ilə birgə təşkil 
edilmiş konfransda Bakı Dövlət Universitetinin, Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin, AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun, AMEA-nın İdarəetmə İnstitutunun, 
AMEA-nın Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun, AMEA-nın 
H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun, Qafqaz Universiteti Sosial-İqtisadi Tədqiqatlar 
Mərkəzinin əməkdaşları, həmçinin Dövlət Statistika Komitəsinin və Təhsil Nazirliyinin 
mütəxəssisləri iştirak etmişlər. 

Konfransın məqsədi sosial-iqtisadi qərarların 
qəbulunda statistikanın rolu, statistik məlumatların 
hazırlanmasında innovativ yanaşmalar, məlumatların 
keyfiyyətinin artırılması istiqamətində elmi-praktik 
əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin aşkara çıxarıl-
masından ibarət olmuşdur. 

Konfransı giriş sözü ilə açan i.e.d., professor, 
ADİU-nun “Statistika” kafedrasının müdiri Sakit 
Yaqubov cəmiyyətdə statistikanın xüsusi rolunu qeyd 

etmişdir. Daha sonra Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin müavini, i.f.d. Yusif Yusifov 
“Cəmiyyətin statistikaya inamı: reallıq, problem və perspektivlər” adlı geniş təqdimatla 
çıxış etmişdir. O bildirmişdir ki, müasir  iqtisadi şəraitdə sosial və iqtisadi hadisələrin 
mövcud vəziyyətinin və inkişaf qanunauyğunluqlarının öyrənilməsində statistika mühüm, 
əhəmiyyətli vasitələrdən biri hesab olunur. Hal-
hazırda yaşadığımız həyatı statistikasız təsəvvür 
etmək mümkün deyil. Statistika həm təbiət 
hadisələrini, həm də insanların fəaliyyətinin bütün 
istiqamətlərini özünəməxsus göstəricilər sistemi 
vasitəsilə xarakterizə edir. Statistik məlumatlar bu 
elmin öz dili hesab olunan və "rəqəm dili" adını 
daşıyan bir dildə istehlakçılara təqdim olunur. 

Statistika orqanlarının ən əsas vəzifəsi 
istifadəçilərin tələbatlarının yüksək səviyyədə keyfiyyətli məlumatlarla  ödənilməsi ilə 
onların məmnunluğunun təmin edilməsidir. Lakin, bu iş birtərəfli şəkildə uzun müddət 
aparıla bilməz. Cəmiyyətin tələbatı, gözləntiləri ilə statistik orqanların fəaliyyətinin 
nəticələri fərqlənə bilər. Statistika orqanının əsas vəzifəsi bu fərqli tələbatlara müvafiq 
olaraq vaxtlı-vaxtında ayrı-ayrı sahələr üzrə qərəzsiz, dəqiq statistik məlumatların 
hazırlanması və onun yayılmasının təmin edilməsidir. Bu işin keyfiyyətinin artırılmasının 
əsas vasitələrindən biri də statistik məlumat istifadəçiləri ilə işin təşkil edilməsi, onların 
tələbatlarının öyrənilməsi, statistik məlumatlara çıxış kanallarının dəqiqləşdirilməsi, 



onların statistik məlumatlarla nə dərəcədə təmin olunması, razılıq səviyyəsinin 
öyrənilməsidir.  

Sonra konfrans iştirakçıları i.e.d. Dünyamalı 
Vəliyev “Dünyanın idarə edilməsində statistikanın 
rolu və əhəmiyyəti”, i.e.d. Qorxmaz İmanov “Sosial 
sistemlərin keyfiyyət parametrlərinin qiymətlən-
dirilməsinin  qeyri-səlis məntiq metodu”, c.e.d. 
Tapdıq Həsənov “Statistika iqtisadi və sosial 
coğrafiyanın  informasiya mənbəyi və tədqiqat 
metodudur”, t.e.d. Səadət Əsgərzadə “Neft emalının 
intensivləşdirilməsində statistik göstəricilərin rolu”, 
c.e.d. Zakir Eminov “Ölkənin sosial-demoqrafik 

inkişafinda statistika mənbələrinin rolu”, c.e.n. Rövşən Kərimov “Statistik məlumatlar 
əsasında Azərbaycanın və onun regionlarının əhalisi arasında təbii hərəkətin tədqiqi”, 
Etibar Bədəlov  “Müstəqillik dövründə Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunun sosial-
demoqrafik  problemləri və onların həllində statistikanın rolu”, Xətai Alıyev “Statistik 
məlumatların toplanmasında və empirik əsaslı sosial tədqiqatların aparılmasında 
təmsilçilik prinsipinin qorunması şərti”, Etibar Yaqublu “Statistikanın rolu və əhəmiyyəti”, 
Elnur Əlili “Sənaye istehsalı indeksinin hesablanması metodologiyası və beynəlxalq 
standartlara uyğunlaşma”, Pərvin Hüseynova “Milli hesablar sisteminin tarixi inkişaf 
mərhələləri və Azərbaycanda tətbiqi” mövzularında maraqlı məruzələrlə çıxış etmişlər. 

Konfransa yekun vuran Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin müavini Yusif Yusifov 
tədbir iştirakçılarına təşəkkürünü bildirmiş, bu cür elmi-praktiki konfransların Komitədə 
gələcəkdə də mütəmadi olaraq keçiriləcəyini söyləmişdir. 



  
  

  
  
 
 
 
 


