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▪ İqtisad elminin problemə münasibəti;

▪ Hökümətlərin problemə münasibətləri;

▪ Kölgə iqtisadiyyatının xüsusi çəkisi;

▪ Rəqəmsallaşma kölgə iqtisadiyyatının azaldılması, şəffaflığın  
səviyyəsinin  yüksəldilməsinin ən səmərəli üsullarından biridir;

▪ Rəqəmsal ödəniş və ya elektron sənəd dövriyyəsinə keçidin 
əhəmiyyəti.



➢ Bu gün dünya biznesinin təxminən 12%- i internet üzərindən aparılır. Yaxın 30 
ildə biznesin 80%- i internet vasitəsilə aparılacağı proqnozlaşdırılır.

➢ Rəqəmsal iqtisadiyyatın ölçüsü qlobal ÜDM-in 4.5 ilə 15.5% arasında olduğu
təxmin edilir. 

➢ Rəqəmsal iqtisadiyyat özünün böyük həcmdə informasiya toplamaq, istifadə
etmək və emal etmək qabiliyyətinə görə ağılasığmaz sürətlə inkişaf edir. nəzərə
alsaq ki, qlobal trafik 1992-ci ildə gündə 100 Gb idisə,  bugün saniyədə 45000 Gb 
–dir və  2022-ci ildə 150700 Gb olması pronozlaşdırılır.

➢ Ölkələrin rəqəmsallaşma üzrə xüsusi çəkisi.

Rəqəmsal  iqtisadiyyatın  mövcud vəziyyəti



➢ Ictimai münasibətlər sistemi dəyişir;

➢ Iqtisadi münasibətlər sistemi dəyişir;

➢ Iqtisadi qiymətləndirmə sistemi dəyişir;

➢ Iqtisadi statistika sistemi dəyişir.

Rəqəmsal iqtisadiyyat yeni biznes 
modeli yaradır



▪dövlət; siyasət və tənzimləmə; 

▪İnternet, dünya internet şəbəkəsi (WWW) və elektrik infrastrukturu; 

▪telekommunikasiya sənayesi; 

▪rəqəmsal servis provayderləri; 

▪e-biznes və e-ticarət sənayesi; 

▪informasiya və bilik idarəetmə sistemləri; 

▪intelektual mülkiyyət hüquqları; 

▪insan kapitalı və bilik işçiləri; 

▪tədqiqat və inkişaf; 

▪inkişaf  edən texnologiyalar.



➢ Rəqəmsal transformasiya (rəqəmsallaşma) prosesinin bir hissəsi kimi, dövlətlər rəqəmsal xidmətlərin

və onlayn hökumətin genişləndirilməsi vasitəsilə səmərəliliyin və şəffaflığın artırılmasına çalışırlar.

➢ Rəqəmsal hökumətin yaradılmasının əsas məqsədi vətəndaşlarla qarşılıqlı əlaqə yaradılması və ictimai

xidmətlərini açıq, sadə və vətəndaş mərkəzli olması üçün analoq, kağıza əsaslanan və istifadə olunan

sistemin çevrilməsi, dəyişdirilməsidir.

➢ 1 yanvar 2019-cu ildə, Argentina kağızsız (elektron) hökumətə keçdi. Argentinanın bürokratiyasında

kağız mədəniyyətinin dərin köklərini nəzərə alaraq bu heç də kiçik müvəffəqiyyət hesab oluna bilməz.

➢ Aparıcı dövlətlər kağız sənədlərin ləğvi ilə rəsmiyyətçilik, get-gəl proseslərinin də məhdudlaşdırılması,

aradan qaldırılmasına nail olurlar. Texnologiya korrupsiya ilə mübarizədə əsas müttəfiqdir. Yeni

texnologiyalar və böyük məlumatlar korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan insanlara keçmişdə kağız

üzərində işlədilən qeyri-şəffaflığın pərdə arxasında saxlanıla bilən korrupsiya tətbiqlərini ortaya

qoymaq, qarşısını almaq və hətta proqnozlaşdırmaq imkanı verir.



Ölkəmizdə rəqəmsal 
iqtisadiyyatla bağlı görülən işlər

➢ASAN xidmətin yaradılması

➢“2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında Rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət 
proqramı”

➢“Dost” şəbəkəsinin yaradılması

➢E-hökümətin yaradılması ilə bağlı qəbul edilmiş qanun və qərarlar

➢Bilavasitə iqtisadi subyektlər və əhali ilə ünsiyyətdə olan bir çox dövlət institutları funkiya  və vəzifələrini 
rəqəmsallaşma səviyyəsi.

➢Strateji Yol Xəritələri və əhalinin maliyyə savadsızlığının aradan qaldırılması.



Rəqəmsal iqtisadiyyat quruculuğu bir sıra 
makroiqtisadi göstəricilərin qiymətləndirilməsi 

metodologiyasının yaranmasını tələb edir

1. Rəqəmsal mühitin tənzimlənməsi normativlərinin yaradılması;

2. Rəqəmsal iqtisadiyyat üçün kadr hazırlığı; 

3. Informasiya təhlükəsizliyi;

4. Informasiya infrostrukturu;

5. Rəqəmsal texnologiya;

6. Rəqəmsal dövlət idarəetməsi.



Rəqəmsal iqtisadiyyat bəzi neqativ 
fəaliyyət sahələrinin inkişafına rəvac 
verir

❑ Vətəndaşların, biznesin və dövlətin məlumatlarının sızması riskinin mövcudluğu;

❑ Kiber cinayətkarlıq;

❑ Kriptovalyuta. 



➢Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, yeni texnologiyaların, star up ların, suni intellektin tətbiqi nəticəsində 
getdikcə daha çox fəaliyyət sahələrinin itirilməsi və rəqəmsal savadsızlıqla bağlı işsizliyin baş verəcəyi 
nəzərə alınmalıdır.

➢Bir çox dövlət institutlarının, o cümlədən vergi, gömrük, audit orqanları öz ənənəvi struktur, kadr potensialı, 
elektronlaşma səviyyəsi və s. ciddi dəyişikliyə məruz qalacağı nəzərə alınmalıdır.

➢Bu institutlar yoxlama, nəzarət institutlarından analitik mərkəzlərə, vergi müfəttişləri, gömrük nəzarətçiləri, 
bank, maliyyə mütəxəssiləri analitiklərə çevrilməlidirlər. 

➢Müvafiq dövlət institutlarında çalışan mütəxəsislər geniş informasiya seli ilə işləməyi bacarmalı, analitik 
təhlillər aparmalı və  “deep learning” peşəkarlığına malik olmalıdırlar. 

➢İnformasiya selinin getdikcə böyük miqyasda artması nəzərə alınmalı və mənbələrdə informasiyanın 
məqsədli formalaşmasında inkişaf etməlidir.

➢İstehsal və innovasiya sferasına rəqəmsal verilənlər və rəqəmsal platformaya nəzərən üzləşilən çətinliklərə 
xüsusi diqqət yetirilməlidir.

➢İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, rəqəmsal iqtisadiyyatda dəyərin yaradılması və faydanın əldə edilməsi 
imkanlarına baxılmalıdır.

➢Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı rəqəmsal informasiya axını ilə kağız və başqa informasiya daşıyıcılarının 
paralel fəaliyyəti nəticəsində qərar qəbulunun törətdiyi çətinlik və fəsadlar nəzərə alınmalıdır.




