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ÖN SÖZ 
 

Şəffaflıq iqtisadi inkişafın sürətlənməsində, səmərəliliyin artırılmasında və sosial 
ədalətin təmin edilməsində mühüm rol oynayan bir amil kimi həmişə yüksək 
dəyərləndirilmişdir. Eyni zamanda ölkənin imicinin yüksəldilməsi, investisiya 
cəlbediciliyinin artırılması və bütövlükdə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
şəffaflığı daim diqqət mərkəzində saxlamağı zəruri edir. Heç də təsadüfi deyildir ki, 
Azərbaycan Respublikasında Prezident İlham Əliyevin iqtisadi strategiyasının mühüm 
istiqaməti kimi şəffaflıq durmadan yüksəlməkdə, kölgə iqtisadiyyatının azaldılması və 
korrupsiyaya qarşı mübarizənin artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata 
keçirilməkdədir. 

İqtisadiyyatın rəqəmsal transformasiyası və rəqəmsal iqtisadiyyata keçid öz 
növbəsində şəffaflığın təminatı problemlərinə yeni dövrün çağırışları baxımından yeni 
yanaşmanı labüd edir və qarşıya çıxan bir çox aktual problemlərin həlli müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada, Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində  
2022-ci il 16 sentyabr tarixində keçirilən “Rəqəmsal iqtisadiyyatda hesabatlılıq və 
şəffaflıq” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın fikrimizcə bu sahədə öz 
töhfəsini verəcəyinə ümid edirik. İlk növbədə bu onunla əlaqədardır ki, konfransın 
işində Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasından, Kiçik və orta müəssisələr üçün 
Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasından və Belarusiya, Gürcüstan, 
Hindistan, Moldova, Rusiya. Türkiyə kimi ölkələrdən və təbii ki Azərbaycandan yüksək 
nüfuza malik peşəkar həmkarlarımız iştirak etmişlər.  

Bu gün rəqəmsallaşma ilə əlaqədar mühasibat uçotu və maliyyə təhlili sahəsində 
baş verən yeniliklər auditorların işində baş verən dəyişikliklərə birbaşa təsir göstərir.  

Rəqəmsallaşmanın hesabatlılığa, mühasibat uçotu və auditə tətbiqi şəffaflığın 
artırılması, hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi və auditin aparılmasına sərf olunan vaxtın 
azaldılması ilə nəticələnir.   

Rəqəmsal transformasiya qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi ilə yanaşı, iqtisadiyya-
tın təşkilati strukturunun və kadr potensialının keyfiyyət dəyişikliklərini, yeni biznes 
modellərinin tətbiqini, rəqəmsallaşmaya uyğunlaşdırılmış qanunvericilik bazasının  
yaradılmasını və yeni sistemlər üçün idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsini zəruri 
edir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyat maliyyə hesabatlarında formalaşan məlumatların keyfiyyə-
tinə müsbət təsir göstərir, lakin iqtisadiyyatın rəqəmsallaşmasının hesabatların keyfiy-
yətinə təsirinin müəyyən aspektləri ilə bağlı problemlər də mövcuddur. Bu problemlər 
uçotun və hesabatlılığın işlənib hazırlanmasının inkişafı prosesində tədricən öz həllini 
tapır. Rəqəmsal iqtisadiyyatın sahələrinin tədricən genişlənməsi mövcud şəraitdə 
təşkilatların hesabatlarının bütün istifadəçiləri üçün zəruri olan hesabatın keyfiyyətini 
və onun istehlak xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün getdikcə daha çox imkanlar açır. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı daxil olan mühasibat  uçotu məlumatlarının 
rəqəmsal emalını, habelə mühasibat uçotunun aparılması və mühasibat (maliyyə) 
hesabatlarının formalaşdırılması üçün proqram vasitələrindən istifadəni mümkün 
etmişdir. Rəqəmsallaşma mühasibat uçotunun islahatı, dəyişən iqtisadi şərait nəzərə 
alınmaqla ixtisaslaşdırılmış proqram məhsullarının daim yenilənməsinə və təkmil-
ləşdirilməsinə tələbat yaradır. 

Bu gün artıq iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması prosesi təsərrüfat subyektinin məlu-
matlarının, hesabatlarında əks etdirilən verilənlərin formalaşması, emalı və istifadə-
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sində ciddi struktur dəyişikliklərinə səbəb olacaq. Ümumiyyətlə, uçotda və hesabat-
larda alternativ texnologiyalardan istifadənin sərhədləri sürətlə genişlənir. Təqdim 
olunan yeni rəqəmsal hesabatlar təsərrüfat subyektlərinə hesablamalar aparmağa və 
öz fəaliyyət göstəricilərini proqnozlaşdırmağa yeni imkanlar yaradır. Rəqəmsal 
hesabatlılıq investorları məlumatın keyfiyyəti üçün ən vacib olan: əlçatanlıq, tamlıq, 
düzgünlük və vaxtlılıq məyarları ilə təmin edəcək. 

Rəqəmsallaşma şəraitində mühasibat uçotu və audit sahəsində baş verən sürətli 
dəyişikliklər fonunda peşəkarların bacarıqlarının təcili yenilənməsinə, artırılmasına və 
düşüncə tərzinizin dəyişdirilməsinə ehtiyac vardır. 

Maliyyə dünyası inkişaf etdikcə şirkətlər getdikcə daha çox müxtəlif bacarıqlara 
malik insanları tapmalı olacaqlar. Bulud, süni intellekt (Sİ) və robotlaşdırılmış 
proseslərin avtomatlaşdırılması (RPA) kimi texnologiyalar daha çox yayıldıqca, 
təşkilatlar yeni bacarıqları əldə etməyə və dəyişiklikləri qəbul etməyə maraqlı olan 
insanlara etibar edəcəklər. 

Sevindirici haldır ki, “Rəqəmsal iqtisadiyyatda hesabatlılıq və şəffaflıq” elmi-
praktik konfransa təqdim olunmuş materiallarda və nüfuzlu alim və mütəxəssislərin 
çıxışlarında rəqəmsallaşma və şəffaflığın qarşılıqlı dialektikası, yeni çağırışlar və aktual 
problemlərin həlli  yolları yüksək səviyyədə şərh olunmuş və müasir yanaşmalar irəli 
sürülmüşdür. 

 
 

                                                                                                                Vahid NOVRUZOV,                                                                                                   
                           Azərbaycan Respublikası                                                           

Auditorlar Palatasının sədri,                                                                                                   
iqtisad elmləri doktoru,  professor 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə 

 
 

“Rəqəmsal iqtisadiyyatda hesabatlılıq və şəffaflıq” mövzusunda  
beynəlxalq elmi-praktiki konfransın iştirakçılarının 

MÜRACİƏTİ 
 
Möhtərəm cənab Prezident! 
Biz, Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi  və 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə 2022-ci il 16 
sentyabr tarixində, Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəfindən 
“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun imzalandığı gündə 
“Rəqəmsal iqtisadiyyatda hesabatlılıq və şəffaflıq” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq 
elmi-praktiki konfransın iştirakçıları, bu tədbirin keçirilməsinə göstərilən diqqət və 
dəstəyə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Konfransda Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC), Avropa Mühasiblər və 
Auditorlar Federasiyası (EFAA), İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiasiya-
sı (ACCA) kimi nüfuzlu beynəlxalq qurumlar və 8 ölkəni - Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, 
Hindistan, Gürcüstan, Belarus, Belçika və Moldovanı təmsil edən 100-dən çox nüma-
yəndə iştirak etmişdir. 

Zati-alilərinizin müdrik və uzaqgörən inkişaf strategiyası nəticəsində son illərdə 
dayanıqlı və davamlı iqtisadi inkişafa nail olan, dünyadakı nüfuzu durmadan artan, 
regionun siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzinə çevrilən ölkəniz bu gün müəyyən 
edilmiş hədəflərə doğru inamla irəliləyir, bütün sahələrdə əldə olunan böyük uğurlarla 
öz nüfuzunu artırır.  

Bu uğurların qazanılmasında son dövrlərdə Zati-alilərinizin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən məqsədyönlü islahatlar nəticəsində bərqərar olmuş şəffaflığın, dürüstlüyün 
və hesabatlılığın təkmilləşdirilməsinin rolu çox mühümdür. Böyük məmnuniyyətlə 
qeyd edirik ki, Azərbaycanda şəffaflığın artırılması, kölgə iqtisadiyyatına qarşı 
mübarizənin və ictimai nəzarətin gücləndirilməsi və yeni dövrün çağırışlarını nəzərə 
alaraq nəzarətin beynəlxalq təcrübə əsasında yenidən qurulması üzrə göstəriş və 
tövsiyələrinizin reallaşdırılması dünya çapında ölkəyə müsbət imic qazandırmışdır.  

Konfrans çərçivəsində rəqəmsal transformasiyanın iqtisadiyyata təsiri, iqtisadi 
artımda rəqəmsal həllər, vergi və gömrük inzibatçılığında şəffaflığın və səmərəliliyin 
təmin olunmasında rəqəmsal texnologiyaların artan rolu, rəqəmsal iqtisadiyyat 
şəraitində hesabatlılıq və audit, Maliyyə Hesabatlarının auditinin ictimai əhəmiyyəti, 
rəqəmsal iqtisadiyyatda təşkilatların mühasibat uçotunun modernləşdirilməsi, rəqəm-
sal ekosistemlər, “yaşıl biznes”, rəqəmsal iqtisadiyyatda konsolidasiya edilmiş hesabat-
ların əsas göstəricilərinin tərtibi və təhlili, yeni nəsil kadr hazırlığı, maarifləndirmə və 
əməkdaşlıq məsələləri üzrə təcrübə mübadiləsi və hərtərəfli müzakirələr aparılmışdır. 

Konfransın yekunu olaraq gəldiyimiz ümumi fikir bundan ibarətdir ki, rəqəmsal 
iqtisadiyyat şəraitində yüksək şəffaflığa nail olunması audit və mühasibat xidmət-
lərində rəqəmsallaşmanın genişləndirilməsi ilə əlaqədar müəyyən edilmiş kompleks 
tədbirlər bu sahənin təkmilləşdirilməsinə və qabaqcıl təcrübəyə uyğun mexanizmlərin 
qurulmasına imkan verəcəkdir. 
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Zati-aliləri! 
Biz, “Rəqəmsal iqtisadiyyatda hesabatlılıq və şəffaflıq” mövzusunda beynəlxalq 

elmi-praktiki konfransın iştirakçıları Sizin yeni dövrün çağırışlarını nəzərə alaraq, 
iqtisadi islahatların indiki mərhələsində müstəqil hesabatlılığı və audit institutunu 
inkişaf etdirmək, onun təsirliliyini artırmaq, audit xidmətlərində rəqəmsallaşma işini 
tətbiq etmək və beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını gücləndirmək  sahəsində müəyyən 
etdiyiniz tövsiyə və tapşırıqların həyata keçirilməsinin ölkələrimizin iqtisadiyyatının 
inkişafı istiqamətində qarşıya qoyulmuş məqsədlərin reallaşdırılmasında mühüm rol 
oynayacağına əminliyimizi ifadə edirik. 

 
Müraciət “Rəqəmsal iqtisadiyyatda hesabatlılıq və şəffaflıq”  

mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransda qəbul edilmişdir. 
 

Bakı şəhəri, 16 sentyabr 2022-ci il 
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«THE ROLE OF ACCOUNTANCY PROFESSION IN PRESERVING AND ADVANCING 
THE PUBLIC INTEREST» 

 
Alan JOHNSON, 

Beynəlxalq Mühasiblər  
Federasiyasının (IFAC) prezidenti 

 
Hello. My name is Alan Johnson, and I am President of the International Federation 

of Accountants, or IFAC. 
I want to thank CAAR Chairman Vahid Novruzov for inviting me to make some 

remarks at your conference today.  
CAAR has served the people of Azerbaijan for more than 25 years. And since 2008 

you have been a very important member of the IFAC family. I commend the CAAR 
leadership and all CAAR members for holding an important and timely conference, 
which poses many important issues for discussion about the present and future of our 
profession. This is a crucial conversation to have – not only to advance our profession, 
but to continue fulfilling our public interest mandate. 

I would like to explain briefly IFAC’s mission, and why the close partnership 
between IFAC and the CAAR is so important.  

IFAC is the global voice of the accountancy profession. We serve the public interest 
by enhancing the relevance, reputation, and value of the accountancy profession 
around the world since 1977. Through our 180 member PAOs and network partners, 
we represent more than three million professional accountants in 135 countries. 

Our work falls broadly under three categories: 
We represent and advocate for the profession as its global voice. 
We help to equip the profession for the future – through our members and all the 

professionals they represent. 
And we support the development, adoption and implementation of high-quality 

international standards.  
IFAC has many strengths. We are a global convener of the profession’s 

stakeholders, a global forum for thought leadership on the most pressing issues facing 
our profession and our world, and an influential voice in critical international 
conversations about public interest issues.  

But what IFAC aims to do is possible only with our members. Together they offer 
the resources and geographic reach to make local, regional and global transformations 
happen. 

In my remarks today I will cover three themes: digitalization, public financial 
management, and the fight against corruption. I believe these are three pillars of 
today’s discussions. 

The first theme is Digitalization. 
All of our work, including our wide-ranging contributions to sustainable 

development through 2030 and beyond, will be shaped by technology. Digitalization is 
here, and more is coming. Daily life increasingly means a digital life. Business 
increasingly means digital business. 

In the long term, digitalization will bring about greater use of automated digital 
tools, data analytics and artificial intelligence. Decentralization of access to technology 
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has already disrupted huge industries. What we are seeing is democratization of access 
to increasingly advanced and interconnected technologies. 

The accountant of the digital present and future will need to perform new roles, 
often with advisory responsibilities rather than exclusively technical ones. And the 
accountancy profession will become more multidisciplinary as the contributions of 
non-traditional contributors, such as computer scientists and climate scientists, 
become essential to our daily work.  

This is an opportunity as these developments will create a need for trusted 
advisors with wider skillsets, and, most importantly, the integrity and professional 
ethics of an accountant. Wherever economic growth is sustainable, these qualities will 
be prized. 

The second theme is public financial management, or PFM. 
The importance of this issue can be seen in the many overlapping crises: Covid, 

inflation, disrupted supply chains, the food shortages gripping the world and, of 
course, climate change. 

Ordinary people are looking for their governments to respond to their current and 
future needs. This will need effective plans that account for the full scope of those 
needs and respond to them with sustainable, equitable and inclusive policies and 
programmes.  

All of this leads to public financial management, or PFM. Good governance requires 
that governments make plans and set future priorities and expenditures based not on 
last year’s problems, but instead on where public spending will be needed for a 
sustained recovery. And this must be done with transparency and accountability. We 
need to shift the focus away from just accounting for what is spent, to accounting for 
how it is spent and reporting the outcomes achieved.   

The accountancy profession is ready to help – and we must ensure that our 
stakeholders in government must know that as technical experts with a strong ethical 
foundation, we can help public authorities to direct funds more efficiently. As 
professionals, we will bring greater transparency and integrity to public finances. As 
servants of the public interest, we will advocate for policies that create a better world 
through better outcomes. 

The third theme is the fight against corruption. 
Corruption and related economic crimes, such as money laundering, bribery, illicit 

financial flows and fraud are significant obstacles to economic growth and human 
development and, ultimately, to the achievement of the UN’s 17 SDGs. 

Every year over $3 trillion USD is lost to corruption – a cost that is far too high for 
society to bear. We could not afford to lose $3 trillion before the Covid pandemic, and 
we certainly cannot afford it now! 

Our profession has a very important role to play. We are uniquely placed as 
advisors to business and the public sector to help fight these crimes. Perhaps even 
more importantly, we are also uniquely placed to support an ecosystem of other actors 
and of policy makers at the global and national levels.  

On September 6th, IFAC released a comprehensive Anti-Corruption Action Plan 
which we have developed in partnership with the International Bar Association. The 
Action Plan outlines core principles and trends and gives clear and concise priority 
actions for the global accountancy profession. 



12 

On September 13th, IFAC launched our first project under our Action Plan: a study, 
in partnership with the Association of Chartered Certified Accountants, of Public Trust 
in Tax. Please visit our website, ifac.org, to read this report and our Anti-Corruption 
Action Plan. 

I want to emphasize the importance of trust, which takes years to build, but can be 
lost in seconds. Everything we do must be focused on enhancing trust and confidence 
in our profession and our organizations, including governments. 

Being a professional accountant means calling on our fundamental ethical 
principles to fight corruption and build trust. Our ethical core is defined by the 
International Code of Ethics for Professional Accountants. It is the only thing that 
differentiates us from any other consultant. It is what allows us to call ourselves 
“professional accountants.”  

In conclusion, I wish to add that in our roles as professional accountants, and 
indeed, as citizens, we must act out of compassion, because the public interest is not an 
abstraction: it is a means to guarantee that ordinary people can expect to be safe and 
healthy, to have access to a good education, and to find good jobs. Our profession plays 
a vital and critical role in building and maintaining the institutions and organizations, 
in both the public and private sectors, that make all of this possible. 

Thank you again for inviting me to speak to your conference. It is an honour to be a 
part of your discussion, and it is a privilege to be the IFAC President at a time of so 
much change – and opportunity. 

My best wishes to you all and I hope you have a very successful conference. Your 
work is crucial to the continued strong development of the Republic of Azerbaijan.
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«RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYANIN İQTİSADİYYATA TƏSİRİ» 
 

Samir MƏMMƏDOV, 
 Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal  

İnkişaf və Nəqliyyat nazirinin müavini 
 
Hörmətli xanımlar və cənablar! 
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan bu gün dinamik inkişaf dövrünü yaşayır. Ölkədə sosial, 

iqtisadi, siyasi, və beynəlxalq əməkdaşlıq sahələrində həyata keçirilən fəaliyyət öz 
bəhrəsini verməkdədir. 

Ölkənin davamlı inkişafını təmin etmək üçün iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və 
qeyri-neft sektorunun gücləndirilməsinə ciddi diqqət yetirilir. İnformasiya-kom-
munikasiya texnologiyaları bu baxımdan prioritet sahələrdən sayılır. Ən qabaqcıl 
texnologiyaların tətbiqi, əhaliyə yüksək keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi, biznes 
fəaliyyətinin müasir tələblərə uyğun qurulması, cəmiyyətdə informasiya texnologiya-
larından istifadəyə əlverişli şəraitin yaradılması üçün hərtərəfli işlər görülür.  

Lakin zaman və texnologiyalar bir yerdə dayanmır və daim inkişafdadır. Gündən-günə 
insanların, dövlət orqanlarının, biznes qurumlarının tələbatları artır, yeni-yeni imkanlar 
və çağırışlar meydana çıxır. Bu səbəbdən, ölkəmizdə dördüncü sənaye inqilabının 
tələblərinə uyğun rəqəmsal transformasiyanın gerçəkləşdirilməsi ölkə Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi islahatlar kursunun əsas prioritetlərindən biridir.  

Rəqəmsal transformasiya rəqəmsal texnologiyaların və “açıq məlumatlar”ın 
istifadəsi ilə dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsini təmin edən rəqəmsal hökumətin 
formalaşdırılmasına, cəmiyyətin rəqəmsal bilik və bacarıqlarının artırılmasına, biznes 
proseslərinin avtomatlaşdırılmasına və proqnozlaşdırıla bilən rəqəmsal iqtisadiyyatın 
inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. Bu proses çərçivəsində tətbiq edilən intellektual tex-
nologiyalar və innovasiyalar modern və çevik dövlət idarəçiliyinin bərqərar olmasını, 
qurumların fəaliyyətində səmərəliliyin və şəffaflığın artırılmasını, korrupsiyaya şərait 
yaradan halların qarşısının alınmasını təmin edir.  

Dövlət rəqəmsal transformasiyanın əsas birləşdirici həlqəsi və hərəkətverici 
qüvvəsi olaraq idarəçiliyin keyfiyyətinin artırılmasında, insan və texnoloji kapitalın 
inkşafından və ölkənin dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında ma-
raqlıdır.  Bununla əlaqədar, rəqəmsallıq istiqamətində addım atan ölkələrin  dövlətə 
məxsus olan internet resurslarının sayları külli miqdardadır. Məsələn, hesablamalar 
göstərir ki, Avstraliya hökumətinin ən azı 7 milyon, Böyük Britaniya hökumətinin 9 
milyon, Kanada hökumətinin 9 milyon və ABŞ federal hökumətinin 79 milyon dövlətə 
məxsus olan internet resurları vətəndaşlara xidmət edir. 

Bundan əlavə, vətəndaşlar dövlət xidmətlərinin çeşidinin genişləndirilməsi və key-
fiyyətinin yüksəldilməsində, onların göstərilməsi zamanı xərclərin və subyektivliyin 
azaldılmasında maraqlıdırlar. Özəl sektor rəqəmsal transformasiyanın aktiv iştirakçısı 
kimi biznes məqsədləri üçün istifadə edilən texnoloji resurslara çıxış əldə edilməsi 
məqsədini güdür. Böyük data, data analitikası, süni intellekt (AI) və mövcud məlumat-
ları emal edən və təhlil edən və nəticələri vizuallaşdıran alqoritmlər bu cür imkanları 
yaradır.  

Beləliklə, rəqəmsal hökumətin inkişafı nəticəsində aşağıda qeyd edilən irəliləyişlə-
rə nail olmaq olar : daha çox məlumatı əlçatan etmək; dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığını 
inkişaf etdirmək; məlumat analitikası, süni intellekt (AI) və digər məlumatlara əsas-
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lanan alqoritmləri təkmilləşdirmək. Nəticədə ümumi dövlət xərclərinin azaldılması, 
dəqiq proqnozlaşdırıla bilən iqtisadiyyat və iqtisadi artım, dövlət baxımından pro-
seslərin real vaxt rejimində izlənilə bilməsi imkanları bizim üçün əlçatan olacaq.  

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziriliyi rəqəmsal transformasiya və rəqəmsal hö-
kumətin formalaşdırılmasına nail olmaq üçün tabeliyindəki qurumlarla birlikdə çoxşa-
xəli  layihələr həyata keçirməyə başlayıb.  

Birincisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-ci il 3 iyun tarixli fərmanına 
əsasən Azintelecom vasitəsilə biz hal-hazırda hökumət qurumlarını bulud əsaslı sis-
temə keçiririk. “AzInTelecom”  MMC-nin Bakı və Yevlax Data Mərkəzləri coğrafi alter-
nativliyini təmin etməklə, TIER III səviyyəsində dayanıqlılığa, informasiya texnologiya-
ları xidmətləri üzrə müxtəlif beynalxalq sertifikatlara malikdir. Onu da qeyd etmək la-
zımdır ki, hal hazırda 70-dən artıq dövlət qurumlarının informasiya sistemləri və ehti-
yatları qismən və ya tam “AzInTelecom”  MMC-nin Data mərkəzlərində yerləşdirilmiş-
dir. 

İkincisi, SİMA layihəsi çərçivəsində müasir elektron imzanı biometrik audentifiksa-
siya vasitəsi ilə cəmiyyət üçün əl çatan etmişik. Artıq SİMA proqram təminatının mobil 
cihazlarda yüklənilmə sayı 50 mini keçmişdir. Hal hazırda 12 dövlət və özəl qurum ilə 
inteqrasiya baş tutmuş və 70-dən çox qurum ilə inteqrasiya davametmə mərhələsin-
dədir.  

Bununla belə, rəqəmsal hökumət yalnız rəqəmsallaşmış cəmiyyətə xidmət edə 
bilər. Təəssüf ki, bizim cəmiyyətin rəqəmsal səviyyəsi hələ də arzu  olunan deyil. Bu 
məsələnin həlli üçün biz bir neçə layihə həyata keçiririk. Birincisi, Aztelekom vasitəsilə 
biz Rəqəmsal transformasiya üçün lazımi infrastrukturun qurulması istiqamətində 
çalışırıq və 2024-cü ilin sonunadək ölkənin 100 %-ı yüksək sürətli genişzolaqlıinternet 
şəbəkəsi ilə əhatə olunacaq. Hər bir ailə ən sürətli və ən müasir telekommunikasiya 
texnologiyalarına qoşula biləcək. Hal hazırda 600,000 min və artıq bu ilin sonuna 
800,000 min təsərrüfatın yerləşdiyi əraziyə fiber-optik internet təklif oluna biləcək. 

Paralel olaraq İKT mütəxəssislərinin sayını artırmaq məqsədilə təhsil sahəsində də 
layihələr həyata keçirilir. Bu səbəbdən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin 
tabeliyində olan İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi tərəfindən “Technest” 
Təqaüd Proqramı çərçivəsində 2021-22-ci tədris ili ərzində 738 nəfərə təqaüd verilib, 
onlardan artıq 202-si işə düzəlib. Gələn il biz təqaüdlərin sayını 2000-ə çatdırmağı 
hədəfləyirik. Bundan başqa, 2022-2023-cü tədris ilində tədris olunacaq proqramların 
sayı 35 ixtisasdan 50-yə çatdırılacaq. Bu ixtisaslara kibertəhlükəsizlik,  python, java, 
3D dizayn, böyük data analitikası, front və back end daxildir. Əlavə olaraq proqramın 
əhatə dairəsi yalnız Bakıda deyil, regionlarda da genişləndilirəcək. 

Eyni zamanda, innovasiya ekosisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində də addımlar 
atılır.  Müxtəlif investorların və startupların arasında əlaqələrin yaradılması, VC fond-
ları vasitəsilə startap layihələrinin maliyyələşdirilməsi, bilik və texnologiyanın tədqi-
qat və təhsil müəssisələrinə ötürülməsi nəzərdə tutulur. 

Sonda qeyd etmək istərdim ki, “Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində hesabatlılıq və 
şəffaflıq” beynəlxalq konfransı bütün maraqlı tərəflərin, o cümlədən dövlət qurumları-
nın, özəl sektorların, alim və mütəxəssislərin bir araya gələrək öz ideyalarını bölüşmə-
si, işgüzar əlaqələri genişləndirməsi üçün əlverişli imkan yaradır. İnanıram ki, kon-
fransda  aparılacaq müzakirələr, irəli sürüləcək təşəbbüslər ölkəmizdə rəqəmsal 
iqtisadiyyatın inkişafına mühüm töhfələr verəcəkdir. 
  



50 

İQTİSADİ ARTIM: RƏQƏMSAL HƏLLƏR 
 

Vüsal Qasımlı,  
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya  

Mərkəzinin icraçı direktoru, iqtisad elmləri doktoru, 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında  
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru 

 
Xülasə 

 
Qlobal rəqəmsallaşmanın sürətlə baş verdiyi dövrdə yeniliklərə adaptasiyanın nə 

qədər çevik olmasından asılı olaraq ayrı-ayrı iqtisadi subyektlər üstünlük qazanmaq-
dadır. Çünki rəqəmsallaşma bir transformasiyadır, mövcud olanın təkmilləşdirilməsi 
və yenilənməsidir. Başqa sözlə bu bir hadisə deyil, bu bir yoldur. Ən uğurlu nəticələr 
isə düzgün yolun seçilməsi ilə və bu yola lazımı şəkildə, lazımı hazırlıq səviyyəsində 
çıxmaqla əldə oluna bilər. Məhz bu səbəbdən, tədqiqatda rəqəmsallaşmanın iqtisadi 
təsirlərinin detallı təhlili aparılmış, müxtəlif elmi məktəblərin və alimlərin yanaşmaları 
müqayisəli şəkildə sintez edilmiş, eyni zamanda, bu prosesə təsir edən digər amillər də 
nəzərdən keçirilmişdir. Rəqəmsal transormasiyanın səbəb olduğu dəyişikliklər - 
iqtisadi artım, səmərəlilik, sosial inklüzivlik kimi göstəricilər tədqiqatın əhatə etdiyi 
məsələlərdən olmuşdur. 

Açar sözlər: rəqəmsal iqtisadiyyat, rəqəmsal transformasiya, iqtisadi artım. 
 

 
Economic growth: Digital solutions 

Summary 
 
In the era of rapid global digitization, individual economic entities receive benefits 

due to the flexibility of adaptation to innovation. Since digitalization is a 
transformation, it is an improvement and renewal of the existing one. In other words, 
it is not an event, but a way. The most successful results can be achieved by choosing 
the right path and embarking on the right path with the right level of training. For this 
reason, the study provides a detailed analysis of the economic effects of digitization, a 
comparative synthesis of approaches from different scientific schools and scientists, 
and also considers the factors influencing this process. Changes caused by the digital 
transformation, indicators such as economic growth, efficiency, social inclusion were 
among the issues covered by the study 

Key words: digital economy, digital transformation, economic growth. 
 

 
Экономический рост: цифровые решения 

Резюме 
 
В эпоху стремительной глобальной цифровизации отдельные 

экономические субъекты получают преимущество в зависимости от гибкости 
адаптации к инновациям. Поскольку цифровизация — это трансформация, это 
улучшение и обновление существующего. Другими словами, это не событие, а 
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путь. Наиболее успешных результатов можно добиться, выбрав правильный 
путь и встав на правильный путь при правильном уровне подготовки. По этой 
причине в исследовании проводится детальный анализ цифровой 
трансформации, проводится сравнительный синтез подходов разных научных 
школ и ученых, а также рассматриваются факторы, влияющие на этот процесс. 
Изменения, вызванные самой цифровой трансформацией, такие показатели, как 
экономический рост, эффективность, социальная интеграция находятся среди 
вопросов, охваченных исследованием. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, 
экономический рост. 
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Giriş 
 
Qədim yunan filosofu Heraklit deyəndə ki, “bir adam eyni çaya iki dəfə girə bilməz” 

ona əsaslanırdı ki, çay da, insan da dəyişir. Əlbəttə, dəyişikliklərin sürəti Heraklitin 
vaxtı ilə müqayisədə müasir dövrdə inanılmaz dərəcədə artıb. Məlumatın emalı onun 
axını ilə müqayisədə geri qalır. Məsələn, Forrester-in 4036 nəfər yüksək səviyyəli 
menecer arasında bu yaxınlarda apardığı sorğu göstərdi ki, məlumat haqqında qərar 
qəbul edənlərin 70%-i məlumatları təhlil və istifadə edə bildiklərindən daha sürətli 
toplayır, lakin 67%-nin daim daha çox məlumata ehtiyacı var.  

Dördüncü Sənaye İnqilabının üç əsas texnologiyası var: bio, fiziki və rəqəmsal. 
Rəqəmsal iqtisadiyyat dedikdə, istehsalın əsas amilləri kimi rəqəmsallaşdırılmış 
məlumat və biliklərdən istifadə edən iqtisadi fəaliyyətlərin geniş spektri başa düşülür. 
Bəzən rəqəmsal iqtisadiyyata “veb iqtisadiyyatı”, “yeni iqtisadiyyat” və ya “internet 
iqtisadiyyatı” da deyilir.  

Rəqəmsal transformasiyanın istiqamətləri 
Rəqəmsal transformasiyanın hər üç istiqamətində - rəqəmsal hökumət, rəqəmsal 

iqtisadiyyat və rəqəmsal cəmiyyətə keçiddə ən vacibi insanın rəqəmsal hazırlığıdır. 
Professor Tatyana Çerniqovskaya rəqəmsal reallığın yaratdığı yeni insan tipini Homo 
Confusus (rus dilində “Человек растерянный”) – “çaşqın insan” adlandırır. Homo 
Confusus yeni reallıqda necə yaşamalı olduğunu tam dərk etmir. Məsələn, əvvəllər 
insanlar həyatda bir dəfə ixtisas seçməklə kifayətlənə bilərdilər, indi isə ömürboyu 
oxumaq və öyrənməklə ixtisas dəyişmə və ixtisas artırmaq tələbi var. Rəqəmsal 
transformasiya həm liderlər, həm də işçilər üçün çaşdırıcı və yorucu ola bilər. İnkişaf 
etməkdə olan rəqəmsal texnologiyalar, tədarük zəncirlərindən və istehsaldan tutmuş 
satış və paylamaya qədər hər şeyi yeniləyir, çünki şirkətlər amansız rəqabət şəraitində 
fərqli müştəri təcrübəsi yaratmaq üçün mübarizə aparır. 

Rəqəmsal transformasiya və bəşəri dəyərlərin bir-birini tamamlaması əsas 
məsələlərdən biridir. Maşın-insan hibridini təcəssüm etdirən kiborqların – kibernetik 
orqanizmlərin yaradılması ilə insanların İQ (intellektual əmsalı), EQ (emosional 
əmsalı) və LQ (öyrənmə əmsalı) səviyyələri optimal balanslaşdırılmalıdır. Çünki zəncir 
ən zəif həlqəsi qədər güclüdür. Meiji islahatları nəticəsində Yaponiya Qərb modelləri 
üzərində iqtisadiyyatı və dövləti qura bildi, amma milli mədəniyyətini qorudu. Ziya 
Gökalp yazırdı ki, yaponlar dinlərini və millətlərini mühafizə etmək şərtilə Qərb 
mədəniyyətinə girdilər. Çin və Cənubi Koreyanın başqalarına bənzəməyən sürətli 
inkişafı da bəşəri nailiyyətlərlə milli mədəniyyətin sintezində mümkün olmuşdur.   

Rəqəmsal məlumat 
Davos İqtisadi Forumunun açıqlamasına görə dünya növbəti üç il ərzində son 30 

illə müqayisədə daha çox məlumat yarada bilər. Özü də məlumatı insanla yanaşı, həm 
də internet trafikinin 40%-ə qədərini təmin edən maşınlar yaradır. Nəzərə alsaq ki, 
dünyada şəbəkəyə qoşulmuş cihazların sayı proqnoza görə 2030-cu ildə 125 milyarda 
çatacaq, onda yaranan data həcmi barədə təsəvvür formalaşır. Dataların artması onun 
yığılması, ötürülməsi, emalı, istifadəsi və təhlükəsizliyi ilə bağlı yeni çağırışlar ortaya 
qoyur. Bu istiqamətdə biznes ilk növbədə data strategiyasını və uyğun bacarıqları 
yaratmalıdır. Biznesdə Baş Data Direktoru (Chief Data Officer (CDO)) məhz data 
analitikasını bilən və vizyonu olan şəxs kimi vəzifənin öhdəsindən gəlməlidir. İkincisi, 
institutsional yanaşmadır: Datalarla bağlı milli və qlobal miqyasda qaydalar 
modernləşdirilməlidir. Sinqapur, Çili və Yeni Zelandiya tərəfindən irəli sürülən 
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Rəqəmsal İqtisadiyyat Tərəfdaşlığı Sazişi (DEPA), Aİ-nin Ümumi Məlumatların 
Qorunması Qaydası (GDPR) və Dünya İqtisadi Forumunun Ümumi Məqsəd Təşəbbüsü 
(DCPI) kimi qabaqcıl təşəbbüslər institutsional yanaşmaya nümunədir. YUNESKO-nun 
dəstəklədiyi Süni İntellektin Etikasına dair qəbul edilmiş qlobal saziş bu sahənin 
sağlam inkişafı istiqamətində düzgün institutsional bir yanaşmadır. Üçüncüsü, data 
ekosistemindəki bütün maraqlı tərəflər data-əsaslı mədəniyyəti təşviq etməlidirlər. 

Harvard Biznes Məktəbinin yanaşması 
Harvard Biznes Məktəbinin araşdırmasında biznes üçün rəqəmsal transformasi-

yanın yol xəritəsi belə müəyyənləşdirilib: 1. Rəqəmsal transformasiya bütün dəyər 
zəncirini silkələdiyindən və böyük sürətlə baş verdiyindən işəgötürən və işçilər üçün 
emosional həllər tapılmalıdır; 2. Müştəri-mərkəzli narrativlər formalaşdırılmalı və 
fəaliyyətlər də buna uyğunlaşdırılmalıdır; 3. Bacarıqların artırılması və data-əsaslı 
mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi tələb olunur; 4. Data-nın gətirdiyi dinamikanı düzgün 
idarə etməyi bacarmaq lazımdır; 5. Problemin həlli üçün inklüziv və çevik dizayn 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir; 6. Kənardan baxış və əməkdaşlıq perspektivləri güc-
ləndirilməldir, hətta rəqib şirkətlər belə eyni təchizatçıların xidmətindən istifadə üçün 
əməkdaşlıq edə bilərlər; 7. Biznes etikası, idarəetdəmədə normativ tələblərə uyğunluq 
və pro-aktiv yanaşma üstün götürülməldir.  

Rəqəmsal transformasiyanın üstünlükləri 
Rəqəmsal transformasiyanın gətiridiyi əsas üstünlüklərdən biri ictimai münasi-

bətlərin yeni mərhələyə qədəm qoymasıdır. Fransız alimləri Yann Algan və Pierre 
Cahuc iqtisadi artımın insanların bir-birinə və cəmiyyətə olan inamından asılılığını 
hesablayıblar. Aydın olub ki, İsveç dünyada inam səviyyəsinə görə ilk yerdədir və əgər 
bu səviyyədə inam olsaydı adambaşına düşən gəlir İngiltərədə 7 faiz, Almaniyada 9 
faiz, Rusiyada 69 faiz artırıla bilərdi. Kouz teoreminə görə də, cəmiyyətdə həm də 
inamsızlıq tranzaksiya xərclərini artırır və iqtisadiyyatı geri çəkir. Mansur Olson da 
yapon və alman iqtisadiyyatlarının artımında inamın böyük rol oynadığını bildi-
rir. Etimad və inam bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da inkişaf üçün 
resursdur. Rəqəmsal transformasiya inamı gücləndirir, hətta bir-birinə və institutlara 
lazımınca güvənməyən insanlar da rəqəmsal həllərə inanırlar.   

Rəqəmsallaşmanın dərin iz buraxdığı sahələrdən biri maliyyə-bank sektorudur. 
Bizim eranın VII əsrindən başlayaraq çinlilər kağız puldan istifadə etməyə başladılar 
və XIII əsrdə Çingiz xanın nəvəsi Kublay Xan isə ilk dəfə kağız pula hər hansı əmtəə ilə 
deyil, dövlət zəmanəti ilə dəyər verdi. Beləliklə, indi anladığımız pul anlayışı yarandı. 
Eswar Prasada görə, bu dəfə pul inqilabını özəl sektor innovasiyaları edir və ilk 
qığılcım 2009-cu ildə bitcoin-dən gəldi: rəqəmsal valyutanın dövlət, bank və ödəniş 
prosessoru kimi üçüncü tərəfə ehtiyacı yoxdur. Prasad “Pulun gələcəyi” kitabında 
dövlət və özəl bölmə arasında monetar parçalanmanı qeyd edir, dövlətin emissiya 
etdiyi pulun dəyər ifadəsi və özəl valyutaları isə ödəniş vasitəsi kimi üstün olacağını 
proqnozlaşdırır. Los-Ancelesdəki Kaliforniya Universitetinin professoru Oleq İtsxoki 
isə kriptovalyutaların pulun əsas funksiyaları – dəyər ifadəsi, ödəniş və yığım vasitəsi 
kimi funksiyaları yerinə yetirməkdə bir o qədər də uyğun saymır. İtsxoki fikrini 
kriptovalyutaların hədsiz volatilliyi ilə izah edir. Əslində Prasad və İtsxokinin 
mükaliməsini belə də “barışdırmaq” olar ki, dövlətin emissiya etdiyi pul dəyər ifadəsi, 
ödəniş və yığım vasitəsi kimi funksiyaları yerinə yetirir, kriptovalyutalar isə daha çox 
aktiv kimi qəbul edilə bilər.  
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Əslində dövlət emissiya etdiyi pulun rəqəmsal versiyasını yaratmaqla kripto 
inqilabına qarşılıq verir və dominantlığını saxlamağa çalışır. Məsələn, Çin rəqəmsal 
yuan layihəsinə başlayıb. Çində rəqəmsal yuana valyuta suverenliyinin qorunması 
vasitəsi kimi baxılır. Rəqəmsal valyutalar maliyyələşdirmənin əsaslarını dəyişə bilər, 
necə ki, Amazon.com Inc. pərakəndə ticarəti və Uber Technologies Inc. isə taksi 
sistemini dəyişdi. 2021-ci ildə “The Wall Street Journal” yazırdı ki, ABŞ-ın maliyyə 
naziri Janet Yellen and Federal Ehtiyat Sisteminin rəhbəri Jerome Powell rəqəmsal 
dolların mümkünlüyünü bildiriblər. Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankının məlumatına 
görə dollar dünya valyuta hərraclarında 88 faiz payla 4 faizlik paya malik Çin yuanını 
və digər valyutaları üstələyir. Amma bu iki nəhəng iqtisadiyyatı təmsil edən 
valyutaların rəqəmsal müstəvidə rəqabəti yeni perspektivlər aça bilər. ABŞ dolları 
yüzillik valyuta hökmranlığını ötən əsrin 20-ci illərində təmin edə bildi. Həmin vaxtı 
ABŞ dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına sahib Böyük Britaniyanı ÜDM həcminə görə 30 
il idi ki üstələmişdi. Yaxın perspektivdə Çin ÜDM həcminə görə ABŞ-ı üstələyəcək 
(alcılıq qabiliyyəti pariteti ilə artıq üstələyib) və beləliklə, dolların valyuta bazarında 
hökmranlığı üçün təhdid yaranıb. Valyutaların rəqəmsallaşmasında yarış “valyuta 
müharibə”lərində yeni texnoloji silahdır.  Hətta 2021-ci ildə Salvador dünyada ilk 
dövlət oldu ki, ABŞ dolları ilə yanaşı yerli etirazlara rəğmən bitkoini də qanuni ödəniş 
vasitəsi kimi qəbul edib. Salvadorda hətta insanlar 30 ABŞ dolları dəyərində bitkoin-ə 
sahiblənmək üçün hökümətin yaratdığı rəqəmsal pul kisəsi tətbiqini endirirlər.  

Neft sərvətləri tükəndikcə, dünyada və Azərbaycanda əsas əmtəə - data 
(verilənlər) və informasiya olur. Datanın yığılması, saxlanılması, qorunması, istifadəsi 
və ötürülməsi yeni yanaşma tələb edir. Azərbaycan da dünya trendlərinə uyğun olaraq 
məxfiliyin qorunması və data istifadəsi üzrə qanunvericiliyin yaradılması, kontentin və 
rəqəmsal ticarətin tənzimlənməsi, əqli mülkiyyət hüququnun qorunması, kibertəh-
lükəsizliyin təmin edilməsi və kiber diplomatiya sahələrində rəqəmsal transformasiya 
konsepsiyasına uyğun olaraq siyasət formalaşdırır. Ən əsası məxfilik və innovasiya 
arasında tarazlığın qorunmasıdır. Hazırda rəqəmsal ticarət üzrə qəbul edilmiş vahid 
yanaşma və beynəlxalq hüquq inkişaf etdirilir. Artıq dünyada data axınlarına mane 
olmaqla data lokalizasiyasına getməklə, beləliklə, “qeyri-tarif” baryerləri tətbiq edirlər, 
bu yolla dövlətlər müstəqilliklərini qoruyurlar. Hətta rəqəmsal proteksionizm “Süni 
intellekt millətçiliyi”nə çevrilir və dövlətlər nəinki milli datalarını mühafizə edirlər, 
hətta datalarını emal etməklə öz “data iqtisadiyyatlarını” qururlar. 2013-cü ildə 
Edvard Snovden hadisəsindən sonra dövlətlər “data iqtisadiyyatı”nın əhəmiyyətini 
daha dərindən başa düşməyə başlayıblar. Təkcə bir faktı deyək ki, kibercinayətlərin 
dünya iqtisadiyyatına 2021-ci ilə qədər altı trilyon dollar ziyan vuracağı proqnoz-
laşdırılmışdı. Kiber müdaxilələr təkcə biznes əməliyyatlarını və təchizat zəncirlərini 
deyil, həm də maliyyə və kommunikasiya infrastrukturunu, milli təhlükəsizliyi, məx-
filiyi, ticarət və kommersiyanı da təhdid edir. Kiber casusluq və kiber müharibənin 
xərclərini təxmin etmək çətindir, lakin bu təcrübələr də geniş yayılıb. 

Süni intellekt sahəsində məxfiliyə riayət edən ölkələr və şirkətlər uğur qazanacaq 
və daha rəqabətli olacaqlar. Mövcud informasiya əsrində, dataya çıxış əldə etmək 
“müdrik dövrə” yaradır: daha çox data, şirkətlərə daha yaxşı tətbiqlər və texno-
logiyalar qurmağa imkan verir ki, bu da onların gəlirliliyini artırır və öz növbəsində, 
şirkətlər bu yolla daha çox məlumat toplayır və istifadə edir. Buna görə də kim datanı 
əldə edir və nəzarətdə saxlayırsa “hegemonluq” edə biləcək. 
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Robert Kaplan özünün “Coğrafiyanın intiqamı” əsərində yazırdı ki, biz elə bilirdik, 
qloballaşma “kim kimi məcbur edə bilər?” sualını aradan götürüb, amma bu sual indi 
ikiqat əhəmiyyətlidir. Mən də Kaplanla razıyam ki, qloballaşma dövründə coğrafiyanın 
əhəmiyyətini yaddan çıxarmaq olmaz, çünki kiber mühit özü də coğrafi infrastruktura 
bağlıdır. Məsələn, bizim mübadilə etdiyimiz məlumatın 99 faizi sualtı kabellərdən 
keçir. Deməli, kiber mühit və coğrafiya arasında bağlılıq var. Süni peykləri idarə edən 
“Azərkosmos”un da coğrafi bağlılığı var - Əsas Yerüstü Peyk İdarəetmə Mərkəzi 
fəaliyyət göstərir. Təsadüfi deyil ki, Çin kiber məkanı öz suveren ərazisinin davamı 
kimi qəbul edir və milli təhlükəsizliyini qoruyur. Avropa Birliyində isə məlumatların 
qorunması bir məxfilik məsələsi sayılır və insan haqqı olaraq görülür. Bu məsələdə də 
dəyərlər və mədəni kontekst fərqlidir. Dünyada bir data geopolitikası formalaşır. 

Texnologiyaların sürətli təkamülü hökumətlər və özəl aktorlar arasındakı dina-
mikanı yenidən şəkilləndirir. Böyük verilənlər bazası, 5G, süni intellekt və kvant 
hesablama kimi texnologiyalara daha çox sərmayə yatıran hökumətlər artıq digər 
ölkələr üzərində strateji üstünlüklərə sahibdirlər. 5G-nin 2035-ci ilə qədər 13 trilyon 
dollarlıq dəyər yaradacağı və 22 milyon iş yeri açacağı, qlobal süni intellekt bazarının 
isə 2030-cu ilə qədər 15 trilyon dollara çatacağı təxmin edilir. Bu rəqəmlər höku-
mətləri texnoloji liderlik yarışına girməyə sövq edir. Hökumətlər, qabaqcıl texno-
logiyalar və qabaqcıl layihələrlə əlaqəli əqli mülkiyyət əldə etmək üçün bütün vasi-
tələrdən istifadə edirlər. Etiraf edim ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğal siyasəti 
bir tərəfdən vaxtımızı alsa da, digər tərəfdən hərbi-sənaye kompleksi, kosmik sənaye 
və müdafiə sistemimizdə yeni texnologiyaların tətbiqini daha da sürətləndirdi. Amma 
rəqabət şiddətlənir. ABŞ, Çin, Cənubi Koreya və İsrail bu texnologiyalara daha çox 
sərmayə qoyan ölkələrdəndir. Bu ölkələr açıq şəkildə yeni texnologiyaların drayveri 
olmağı, standartlarını tətbiq etməyi və öz şirkətlərinin texnoloji üstünlükdən daha çox 
faydalanmağını hədəfləyirlər. Əgər biz vaxtında bu texnologiyalara yiyələnə bilməsək, 
istehsal etdiyimiz böyük miqdarda məlumatları idarə edə bilməyəcəyik. Həm də 
nəzərə alanda ki, biz kiçik ölkəyik və data istehsalı imkanımız da məhduddur, onda biz 
elə bir siyasət yürütməliyik ki, Azərbaycanı regional data emalı mərkəzinə çevirək. 

Əgər əvvəllər neft-qaz nəhəngləri dünya geopolitikası və geo-iqtisadiyyatında 
aparıcı mövqelərdə idilərsə, indi texnologiya nəhəngləri geosiyasi oyunçulardır və 
faktiki olaraq qlobal steykholderlərə çevriliblər. “Thundermark Capital's AI Research 
Rankings 2020” sənədində göstərilir ki, özəl texnologiya nəhənglərinin hökumət beyin 
mərkəzlərinə nisbətən süni intellekt araşdırmalarına daha çox sərmayə yatırırlar. 

İKT investisiyaları digər kapital qoyuluşlarından daha çox gəlir gətirir. “Huawei” 
(2017) “Qlobal İnternetə Qoşulma İndeksi 2017” hesabatında göstərir ki, İKT 
infrastrukturuna hər 1 ABŞ dolları həcmində qoyulan əlavə investisiya ÜDM-də 3 ABŞ 
dolları, 2020-ci ildən sonra isə 3,70 ABŞ dolları əlavə gəlir gətirə bilər və 2025-ci ildə 
potensial gəlir 5 ABŞ dollarına qədər arta bilər. Azərbaycan rəqəmsal transformasiya 
vizyonunda bu amili nəzərə almalıdır. İKT sektoruna investisiya müxtəlif formalarda 
həyata keçirilə bilər. Birincisi, dövlət qrant və subsidiyaları texnologiya diffuziyasını 
təşviq etmək və platformalarla KOS-lar arasındakı texnoloji boşluğu aradan qaldırmaq 
üçün istifadə edilə bilər. Bazarın süni zəka kimi texnologiyalara ədalətli bir giriş əldə 
etməsini gözləməkdənsə, dövlət kiçik və orta firmalara birbaşa təsir edən proqramları, 
məsələn, vergi güzəşti və ya digər alətlər yolu ilə maliyyələşdirə bilər. Belə yanaşma 
qısa müddətdə dövlət borcunu artırsa da, bu xərclər iqtisadi gücün daha balanslı 
bölgüsü ilə müşayiət olunan artan məhsuldarlıq ilə kompensasiya ediləcək. İkincisi, 
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daha çevik, çoxtərəfli bir innovasiya modeli üzərində işləməliyik ki, bazara daxilolma 
və təmsil olunma ilə bağlı narahatlıqlar texnoloji dəyişiklik sürətini məhdudlaşdır-
madan həll olunsun. Bu baxımdan, hədəf platforma iqtisadiyyatının yeni dəyər zəncir-
lərində qazanan və uduzanlar arasındakı gərginliyi azaltmaq olmalıdır. Üçüncüsü, 
“rəqəmsal proteksionizm” üçün uyğun sahəni dəqiqləşdirmə vaxtı gəlib. Bəzi ölkələr 
yeni başlayan istehsalını dəstəkləmək üçün ticarət tariflərindən istifadə etdikləri kimi, 
rəqəmsal texnologiyalara tariflər də yerli innovasiya ekosistemlərini inkişaf etdirmək 
üçün istifadə edilə bilər. 

Rəqəmsal transformasiya və kvant üstünlüyü nəzəriyyəsi 
Həyatın sürətini azaldan pandemiya rəqəmsal transformasiyanı nəinki ləngitdi, 

hətta vacibliyini bir daha sübut etdi. Mikroçipdə tranzistorların iki ildən bir iki dəfə 
artacağını proqnozlaşdıran Mur Qanunu belə rəqəmsal transformasiyanın sürətinə 
“tab gətirmir”. Kvant fizikası və Heyzenberq qeyri-müəyyənlik prinsipi tamamilə yeni 
reallıq yaradır. Rəqəmsal transformasiya içərisində bir kvant transformasiyasını 
yetişdirib. Kvant kompüterinin  əsas vahidi kvant bitidir (və ya qısaca olaraq kubit). 
Günümüzün rəqəmsal kompüterlərində istifadə olunan hər ikili bit 0 və ya 1 ola bilirsə, 
kubitlər eyni zamanda həm 0, həm də 1 (və ya hər ikisinin birləşməsi) ola bilər. Bu 
hadisə superpozisiya adlanır. Kvant qarışıqlığı kvant elementlərinin cütləri və ya 
qrupları arasında xüsusi əlaqədir. Kubitlərin sayının artırılması hesablamaların emal 
sürətini artırır. Cəmi 54 kubitlik kvant kompüterinin modelini yaratmaq üçün 18 
kvadrilyon bit ənənəvi yaddaş tələb olunur. 100 kubitlik kvant kompüterini yaratmaq 
planetimizdə olan atomların sayından  daha çox sayda bit tələb edir. 280 kubitlik 
kompüter isə  bilinən qalaktikadakı atomların sayından daha çox bit tələb edir. Kvant 
kompüterləri klassik fizika qanunlarına əsaslanan rəqəmsal kompüterlərdən qat-qat 
yaxşı emal etmək potensialına malikdir.  Nobel mükafatı qalibi olan fizik Vilyam Filips, 
bugünün texnologiyasından kvanta olan sıçrayışla, çötkədən rəqəmsal kompüterə olan 
sıçrayışı müqayisə edib. Yaxın zamanlara qədər kvant üstünlüyü və ya kvant “aliliyi” 
deyilən sadəcə nəzəriyyə idi. Lakin 2019-cu ildə Google xüsusi bir hesablama 
tapşırığını kvant kompüterindən istifadə etməklə 200 saniyə içində həll etdi. Şirkət 
bildirdi ki, eyni tapşırığı o dövrün ən güclü rəqəmsal kompüteri 10 min ilə bitirərdi. 
Kvant texnologiyaları bütün həyatımızı ağlasığmaz sürətlə dəyişəcək. 

Nəticə 
"Rəqəmsal İnqilab" (və ya "İnformasiya İnqilabı") coğrafi, sosial və iqtisadi 

məhdudiyyətləri azaldır, biznes innovasiyalarını dəstəkləyir, iqtisadi böyüməyə 
kömək edir, eyni zamanda, həyat keyfiyyəti və rahatlığını artırır, idarəetmənin 
səmərəliliyinin artırılmasına və mənzil, səhiyyə, təhsil, sosial xidmətlər kimi 
ictimai məhsulların təkmilləşdirilməsinə kömək edir. Cənubi Koreya, İngiltərə, 
Estoniya, İsveç, Danimarka və Norveç kimi ölkələr yenilikçi texnologiyaların 
cəmiyyətin və iqtisadiyyatın bütün sahələrində tətbiqi üçün rəqəmsal strategi-
yanı həyata keçirirlər. Bu ölkələr digərlərinə nisbətən daha yüksək məhsuldarlıq, 
sürətli böyümə və daha yaxşı həyat standartlarına sahibdirlər. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqində ilkin məqsəd 
iqtisadi səmərəliliyi və sosial inkluzivliyi artırmağa yönəldilir. Daha uzun müd-
dətdə isə rəqəmsal texnologiyaların istifadəsi hökumətlərin fəaliyyət göstərdiyi 
daha geniş kontekstdə nəzərə alınmalı və istifadəçilərin perspektivləri getdikcə 
daha ön plana çıxarılmalıdır. 

 



57 

Ədəbiyyat: 
 

1. Huawei Global Connectivity Index (GCI) 2017-
https://www.huawei.com/minisite/ gci/en/country-rankings.html 

2. Forrester Conculting - Thought Leadership Paper Commissioned By Dell 
Technologies, Unveiling Data Challenges Afflicting Businesses Around The World - 
https://www.delltechnologies.com/asset/en-in/solutions/industry-
solutions/industry-market/data-paradox-forrester-thought-leadership-paper.pdf 

3. Robert Murray- Understanding China’s Digital Yuan- 
https://policycommons.net/artifacts/1428167/understanding-chinas-digital-
yuan/2043023/ 

4. Tad Hogg, David A. Fattal, Kay-Yut Chen, Saikat Guha - Economic Applications 
of Quantum Information Processing- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-
88-470-1501-2_5#auth-Kay_Yut-Chen 

5. The Wall Street Journal- Fed Takes Cautious Approach to Possibly Issuing 
Digital Currency- https://www.wsj.com/articles/fedtakes-cautious-approach-to-
possibly-issuing-digital-currency-11603132490 

6. Tim A. Herberger, Jörg J. Dötsch- Digitalization, Digital Transformation and 
Sustainability in the Global Economy: Risks and Opportunities 

7. World Economic Forum- https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-
much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/ 

 
 

 

https://www.telecomlead.com/telecom-equipment/huawei-global-connectivity-index-gci-2017-released-76058
https://www.telecomlead.com/telecom-equipment/huawei-global-connectivity-index-gci-2017-released-76058
https://www.huawei.com/minisite/%20gci/en/country-rankings.html
https://www.delltechnologies.com/asset/en-in/solutions/industry-solutions/industry-market/data-paradox-forrester-thought-leadership-paper.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-in/solutions/industry-solutions/industry-market/data-paradox-forrester-thought-leadership-paper.pdf
https://policycommons.net/search/?q=author:%22Robert%20Murray%22
https://policycommons.net/artifacts/1428167/understanding-chinas-digital-yuan/2043023/
https://policycommons.net/artifacts/1428167/understanding-chinas-digital-yuan/2043023/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-88-470-1501-2_5#auth-Tad-Hogg
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-88-470-1501-2_5#auth-David_A_-Fattal
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-88-470-1501-2_5#auth-Kay_Yut-Chen
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-88-470-1501-2_5#auth-Saikat-Guha
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-88-470-1501-2_5#auth-Kay_Yut-Chen
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-88-470-1501-2_5#auth-Kay_Yut-Chen
https://www.wsj.com/articles/fedtakes-cautious-approach-to-possibly-issuing-digital-currency-11603132490
https://www.wsj.com/articles/fedtakes-cautious-approach-to-possibly-issuing-digital-currency-11603132490
https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/
https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/


58 

 



59 

 



60 

 



61 

 



62 

 



63 

 



64 

 



65 

 



66 

 



67 

 



68 

 



69 

 



70 

 

 
 
 
 

“Deloitte” adı “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” (bundan sonra “DTTL”) 
şəbəkəsinə üzv olan (birlikdə “Deloitte təşkilatı” adlanan) bir yaxud bir neçə şirkətlərə 
(həmçinin onların hər bir əlaqəli şirkətinə) aiddir. “DTTL” (həmçinin “Beynəlxalq 
Deloitte Şəbəkəsi” adlanan) şəbəkəsi, “DTTL” şəbəkəsinə üzv olan bütün şirkətlər, 
həmçinin onların hər bir əlaqəli şirkəti üçüncü tərəflər qarşısında bir-birinin adından 
öhdəlik daşımayan ayrı və müstəqil hüquqi şəxslərdir. “DTTL” şəbəkəsi, “DTTL” 
şəbəkəsinə üzv olan bütün şirkətlər (həmçinin onların hər bir əlaqəli şirkəti) bir-
birinin fəaliyyətinə və səhvlərinə görə deyil, yalnız öz fəaliyyətinə və buraxdıqları 
səhvlərə görə məsuliyyət daşıyır. “DTTL” şəbəkəsi  müştərilərə birbaşa xidmət 
göstərmir. Ətraflı məlumat üçün www.deloitte.com/about internet səhifəsinə daxil 
olun.  

                                                                                                                       
Deloitte öz fəaliyyət istiqamətində aparıcı şirkət olaraq Fortune Global 500®-ə 

daxil olan şirkətlərin təxminən 90%-nə və özəl sektorda fəaliyyət göstərən minlərlə 
şirkətlərə audit və əminlik, vergi və hüquq, konsaltinq, maliyyə məsləhəti və risk üzrə 
məsləhət xidmətləri göstərir. Mütəxəssislərimiz kapital bazarlarına ictimai etibarın 
gücləndirilməsinə, müştərilərin transformasiyasına və rifahına yardımçı olan 
uzunmüddətli ölçülə bilən nəticələr əldə edir. Bütün bunlar dayanıqlı inkişafın təmin 
olunması, habelə güclü iqtisadiyyat və bərabər hüquqlara malik cəmiyyətin qurulması 
üçün zəmin yaradır. 175 illik tarixə malik “Deloitte” şəbəkəsi 150-dən çox ölkədə 
fəaliyyət göstərir. “Deloitte” şəbəkəsinin dünya üzrə 345000-dən çox peşəkar 
mütəxəssisləri fəxr edə biləcəyimiz nəticələri təqdim etmək üçün əzmlə çalışır. Əlavə 
məlumat üçün www.deloitte.com səhifəsinə daxil olun. 

 
Bu məktub yalnız ümumi xarakterli məlumatları ehtiva edir. “Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited” (“DTTL”) şəbəkəsi, ona üzv olan bütün şirkətlər, (həmçinin onların 
hər bir əlaqəli şirkəti (birlikdə “Deloitte”) bu məktub vasitəsilə hər hansı peşəkar 
məsləhət və ya xidmət göstərmir. Maliyyə vəziyyətinizə və ya fəaliyyətinizə təsir edə 
biləcək hər hansı qərar qəbul etməzdən və yaxud hər hansı tədbir görməzdən əvvəl, 
ixtisaslı mütəxəssisdən məsləhət alın. 

 
“DTTL” şəbəkəsi, “DTTL” şəbəkəsinə üzv olan şirkətlər, (həmçinin onların hər bir 

əlaqəli şəxsi, işçisi və vasitəçisi) bu məktubdakı məlumatın düzgünlüyünə və ya 
dolğunluğuna dair heç bir (açıq və ya nəzərdə tutulan) bəyanat yaxud zəmanət vermir 
və hər hansı şəxsin bu məktubdan istifadəsi nəticəsində yaranan hər hansı birbaşa 
yaxud dolayı zərərə görə məsuliyyət daşımır. “DTTL” şəbəkəsi, “DTTL” şəbəkəsinə üzv 
olan şirkətlər (həmçinin onların hər bir əlaqəli şəxsi) ayrı və müstəqil hüquqi 
şəxslərdir. 

 
©2022 Deloitte & Touche LLAC. Bütün hüquqlar müdafiə olunub. 

http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/


71 

MÜASİR DÖVRÜN HESABATLILIQ VƏ ŞƏFFAFLIQ ÇAĞIRIŞLARI 
 

İlqar Vəliyev, 
“Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” Şirkətinin  

Azərbaycandakı filialının idarəedici partnyoru 
 

Hazırda qarşıda duran ən əsas və düşündürücü suallardan biri də budur ki, inkişafı 
necə daha effektiv və daha böyük kütlənin iştirakı ilə təşkil etmək olar?  

İstər səmərəlilik üçün, istərsə də inkişafın sürəti, davamlılığı, və miqyası üçün 
böyük kütlənin iştirakı labüddür. Bunun üçün isə lazım olan bir nömrəli amil inam, 
etimaddır. 

Bəs bu etimadı və dəstəyi necə qazanmaq olar? Bunu qazana bilmək üçün vacib 
olan nədir? Əlbəttə ki, hesabatlılıq və şəffaflıq. 

Bu cəmiyyətin, iqtisadi subyektlərin və idarəetmə strukturlarının bir yerdə 
səmərəli fəaliyyəti üçün ən əsas olan məsələlərdən biridir. Buna necə nail olmaq? Təbii 
ki müntəzəm olaraq müxtəlif formatda hesabatları cəmiyyətlə paylaşmaq və 
fəaliyyətin şəffaflığını təmin etməklə. 

Keçmiş zamanlarda belə bir niyyət olsa da buna nail olmaq bir qədər çətin olardı 
və digər tərəfdən cəmiyyətin bu yöndə tələbləri daha passiv olardı. Lakin, müasir 
dövrdə, rəqəmsal inkişaf buna çox gözəl zəmin yaradır. İndi demək olar ki, cəmiyyətin 
istənilən üzvünün internetə, sosial şəbəkələrə çıxışı vardır. Həm bu dünyanı daha da 
qloballaşdırır və artıq insanlar başqa ölkələrdəki vəziyyəti görə, inkişaf eləmiş 
ölkələrdəki hesabatlılığın şahidi ola bilirlər ki, bu da onların öz ölkələrində də belə bir 
hesabatlılığa, şəffaflığa tələbinin, istəyinin formalaşmasına səbəb olur. 

Digər bir tərəfdən düşünmək lazımdır ki, hesabatlılığa və şəffaflığa şəraitin olduğu 
yerdə, az qala bütün qurumların sosial şəbəkə hesabları olduğu halda bunun 
edilməməsi cəmiyyət üzvləri qarşısında daha da şübhə hissləri oyadır ki, bəlkə də 
hesabatlılıq üçün bu qədər geniş rəqəmsal və texnoloji şərait olmasa bu səviyyədə 
iqtisadi fəaliyyət normal qiymətləndirilə bilərdisə də artıq bu normal qarşılanmır. 

Həmçinin el arasında belə bir deyim var: “Ağıl ağıldan üstündür”. Bu deyimi yəqin 
ki, hər birimiz bilirik və həyatı boyu dəfələrlə eşitmişik. Mövzumuz – hesabatlılıq və 
şəffafflıqla bağlı bu məsəlin əlaqəsi budur ki, məhz açıqlıq olduğu təqdirdə cəmiyyətin, 
müxtəlif iqtisadi subyeklətlərin idarəetmə ilə bağlı qərarların verilməsi məsələsində 
birbaşa iştirakı reallaşmış olur. Belə olduğu təqdirdə, qərarverici qurumlar yalnız öz 
əməkdaşlarının fikir və ideyaları ilə limitlənmir həm də birbaşa bu qərarların təsir 
etdiyi və ya edəcəyi subyektlərin səsini eşitmiş olur, rəyini almış olur və qərarlar 
qüvvəyə minməmişdən əvvəl daha da cilalanmış olur.  

Qlobal miqyasda bu istiqamətdə bir çox sorğular olmuşdur. Bu sorğuların formatı, 
istiqaməti, hədəf kütləsi bir-birindən xeyli fərqlənsə də, ortaq məsələ sorğuların 
nəticəsi olmuşdur. Gözlənildiyi kimi əksər hallarda sorğu iştirakçıları hesabatlılığı və 
şəffaflığı nəinki faydalı hesab etmiş, hətta mütləq kimi qiymətləndirmişdir. 

Biznesdə belə bir deyim var ki, son dövrlərdə get-gedə daha da məşhurlaşır.. “Win-
Win”. 

Bildiyiniz kimi, bu o situasiyaya deyilir ki, burada hər iki tərəf sövdələşmədən 
udan tərəf olur. Eləcə də bu məsələdə. Burada həm hesabatlılığa və şəffaflığa riayet 
edən qurumlar udur, həm də cəmiyyət və digər iqtisadi subyektlər. 
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Belə ki, hesabatlılıq və şəffaflıq qurumların fəaliyyətində məsuliyyət hissi yaradır, 
özbaşınalıq və qanunsuzluğun qarşısını almağa kömək edir, qərarların effektivliyi və 
keyfiyyəti yüksəlir və nəticədə daha səmərəli bir quruma çevrilir. Digər tərəfdən 
cəmiyyətin məlumatlılığı artır və nəticədə onlar öz səslərinin eşidildiyini hiss edirlər, 
iqtisadi və digər qərarların yerinə yetirilməsində daha həvəsli olurlar.  

Şəffaflığın ən çox xeyir verdiyi tərəflərdən biri də orta və kiçik müəssisələr, özəl 
sektor olur. Belə ki, onlar üçün daha stabil, anlaşılan və ədalətli bir mühit yaranır. 
Hökümət ilə özəl sektor arasında yaxınlığa və partnyorluğa səbəb olan aşkarlıq və 
hesabatlılıq son nəticədə ölkənin inkişafına gətirib çıxarır. 

Həmçinin hazırkı sosial-iqtisadi vəziyyət nəzərə alınanda müasir dövrdə şəffaflığın 
önəmi və vacibliyi artır. Bildiyiniz kimi son illər ölkəmiz qlobal pandemiyadan əziyyət 
çəkdi. Nəticədə bir çox xırda biznes, sahibkarlar eləcə də digər qurumların zərərləri 
artdı. Digər tərəfdən son illərdə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da 
müşahidə olunan inflyasiya, qiymətlərin artımı sosial-iqtisadi vəziyyətə təsir göstərir. 

Belə bir şəraitdə hesabatlılıq və şəffaflığa həm də bir fürsət kimi baxılmalıdır.  
Maraqlısı odur ki, “böhran” və “fürsət” sözləri Çin dilində eyni heroqliflərlə ifadə 
olunur. Bir sözlə qeyd elədiyim səbəblərdən yaranan böhranı fürsətə çevirmək 
mümkündür ki, bunun da açarı məhz hesabatlılıq və şəffaflıqdır. Təsadüfi deyil ki, bir 
çox inkişaf etmiş ölkələrdə buna idarəetmənin ən ali forması kimi baxırlar. 

İqtisadiyyat sahəsində son illərdə bu istiqamətdə bir çox irəliləyişlər olmuşdur. 
Məsələn, istər gömrük sahəsində vahid pəncərə, elektron gömrük mobil tətbiqləri, 
istər vergilər sahəsində olan elektron xidmətlər, istərsə də bir çox dövlət əhəmiyyət 
qurum və şirkətlərin öz hesabatlarının ictimaiyyətə açıq şəkildə öz internet səhifə-
lərində paylaşılması bunun bariz nümunəsidir. 

Lakin təbii ki, hələ yol uzundur, çətinliklər çoxdur amma istər xarici ölkələrin 
təcrübəsi, istər yerli istedadlı kadrların fikir mübadiləsi sayəsində bu sahələrdə böyük 
irəliləyişlərə nail olmaq olar. 

Ona görə də, bir daha belə bir tədbirin təşkili üçün öz təşəkkürümü bildirirəm. 
Hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə hesabatlılıq və şəffaflığın təbliği yolunda bu tədbir 
özü çox gözəl və mədəni bir çağırışdır. 
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DIGITAL ECONOMY – GROWTH IN A CONNECTED WORLD 
 

Purushottamlal Hukamichand KHANDELWAL, 
 Hindistan İmtiyazlı Mühasiblər İnstitutunun (ICAI) Şurasının üzvü 

 
Only Constant in the universe in Change. The Universe, The Globe, the countries all 

are witnessing constant changes in different era. The world has witnessed the 
Industrial revolution and has also enjoyed the benefits of it. The age of computer has 
already matured in the world and has now created the Digital Era. We all global 
citizens are enjoying the transformation from Industrial Era to Digital Era. 

The reason for our joy is ease of life in various ways and means. This joy is coming 
from various life driving activities are digitalized. These life driven activities are part of 
economy. The personal economy of an Individual is connected with local economy 
which in turn related to national economy and thus has joined in the global economy. 
When global citizens are taking help of digital devices for their day to day life activities, 
the resultant economy also becomes Digital Economy. 

The Network connectivity and Mobiles are the digital devices which are now 
become the backbone for the Digital Economy. The COVID-19 pandemic has pushed 
the digital economy toward it maturity stage. In the digital economy, Transacting, 
Financing, Monitoring, Regulating, all are happening through internet and through 
mobile devices. Now there are not local restrictions to serve your economical needs. 

The Individual economy which was restricted either by local economy or by 
national economy is now widely open for global transactions. The Individual in any 
corner of the globe can sale, purchase or provide the services through digital medium. 

In the COVID-19 pandemic only the digital economy was instrumental for survival 
of the global citizens. We could be able to control the total collapse of world because of 
the Digital Economy.  

The digital leaders, digital Imagineers, digital executors all of them has developed 
new digital products, services and procedures as a part of Digital Economy.  The 
economy requires transactions of goods or services, financing for these transactions, 
medium for financing, recording of all transactions and financing, monitoring of these 
activities and informing all the global citizens about the results generated out of all 
these activities. The economy requires supporting activities such as Contracting, 
logistic arrangements, communication media etc for major economic activities. 

In the era of Industrial Revolution Paper based or Documentary economy was at 
its helm. All the economy activities were performed with the help of Documentation on 
Paper. The speed of these performance was slow. It was also having impact in the 
costing of the product. The more the time in the execution of transactions the more 
amount of cost of finance was charged which was resulting into the pricing of the 
product or services. Also, there was a limitation for the reach of products or services 
and businesses were not able to take advantage of scale of operations by expanding 
their product or services reach. 

With the transformation of Digital technology, the businesses started taking the 
benefits of large scale of operations and allowing the greater reach of products or 
services to every corner of the globe. The Digital economy has also created new types 
of valuable assets or properties in the form of Data and Cryptocurrency. 
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The data is become an important Dimension of digital economy. The more the data 
processing the more generation of economic value. This data is also useful for 
transparency in the digital economic activities. The monitoring of economic activities 
and confirming accuracy of economic value of various activities is possible by using 
various data generation and analysis tools. 

Now the technology development has introduced the crypto currency, virtual 
currency or digital currency. In this phase, paper currency in its physical form may be 
replaced with either the E-Currency or Virtual Currency and act as medium of 
exchange. With digitalization of economy, One World One Economy may become a 
reality. Fiat currencies backed by National Governments linked with national economy 
may not be sufficient to act in the One World One Currency phase. So, the currency 
needs to be acceptable to all the countries and that too without having any country 
specific dominance. 

The crypto currency in the form of digital coin is not backed by any physical 
commodity like fiat currency but it is backed by mathematical calculations. With the 
increase in the digitalization speed of economic activities, the national economy will 
face lot of challenges. 

All the countries are trying to increase economic growth by increasing the GDP 
rate. At the same time countries have realized that growth in the national economy is 
facing limitations due to resources constraints, supply constraints and demand 
constraints within a nation. The only possibility to achieve the growth in economy is 
by expanding or connecting national economy to internal or world economy. In the 
world some countries are trying to push demand side or trying to push supply side 
with the use of international resources. 

UNCTAD- United Nations Conference on Trade and Development has recently 
published Digital Economy Report 2021. In the report, the incremental use of mobile 
telephony and broadband data is also published which shows the incremental trends 
in its usage. 
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 The report also has provided the data about use of Internet for various economic 
activities as follows-  

 
 
Digital technologies can create significant value in government services. Digital 

technologies act as a catalyst to inclusive and sustainable growth by improving services, 
spurring innovation and raising productivity. It yields significant economic benefits 
which percolates to societies and communities.   

Few of the impacts of digitalization are mentioned below - 
• Intangible flows of data and information. 
• Greater participation by emerging economies. 
• Improvements in the quality of products. 
• Accelerate economic growth and facilitate job creation. 
• Faster transactions by transferring money in just a few clicks. 
• Offer customers more personalized products and services. 
• Created new job roles spread all over the world. 
• Reduced the costs of businesses by replace manual tasks with automated 

processes. 
• Emergence of Cyber Crimes. 
• Bypassing of Labour Laws. 
 
How Transparency and Accountability Improved Due To Digitalization? 
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 Transparency and Accountability are critical for the 
efficient functioning of a modern economy and for fostering 
social well-being. In most societies, many powers are 
delegated to public authorities. Some assurance must then be 
provided to the delegators—that is, society at large—that this 
transfer of power is not only effective, but also not abused. 
Transparency ensures that information is available that can 
be used to measure the authorities' performance and to 
guard against any possible misuse of powers. 

 
In that sense, transparency serves to achieve accountability, which means that 

authorities can be held responsible for their actions. Without transparency and 
accountability, trust will be lacking between a government and those whom it governs. 
The result would be social instability and an environment that is less than conducive to 
economic growth. Disruptive Technologies and industries, the sharing economy, the 
digital economy — these terms are all synonymous with the transformational changes 
occurring in the way businesses and individuals produce, deliver and consume goods 
and services in an increasingly digitalized marketplace. Enabled by technology and 
social trends, the digitalization of the economy is changing the way in which economic 
agents behave. 

Digital transparency refers here to government organizations relying on digital 
technologies and networks to become more transparent. Digital transparency is often 
viewed as an effective and low-cost way to create insights into government operations 
and decisions. 

Why is transparency important in technology? Data in sufficient quantity and scale 
to be able to have a complete vision of the organization, but also to be able to transform 
this volume of data into intelligible information that is easy for anyone to understand.  

Now, What is accountability in economics? Accountability is an acceptance of 
responsibility for honest and ethical conduct towards others. In the corporate world, a 
company's accountability extends to its shareholders, employees, and the wider 
community in which it operates. In a wider sense, accountability implies a willingness to 
be judged on performance. 

In digital economy, we consider that Data is the life line and Technology is the driver 
of each and every business organization in the world irrespective of the nature and size 
of the business organization. So now every business organization concern about Data 
Transparency and Data transparency is both “the ability to easily access and work with 
data no matter where they are located or what application created them” and “the 
assurance that data being reported are accurate and are coming from the official 
source.” The digital economy can only flourish when you connect people, process, data 
and things in an ethical, meaningful and secure way. We have to create an environment 
in which everyone can easily do business and know their data is safeguarded. 

Businesses that actively cultivate a spirit of transparency and accountability stand a 
far better chance of attracting talent, instilling a sense of purpose in their employees, 
and delivering good business results. Similarly how important is accountability and 
transparency in the government? Openness will strengthen our democracy and promote 
efficiency and effectiveness in Government. Government should be transparent. 



133 

Transparency promotes accountability and provides information for citizens about what 
their Government is doing. 

• Automated workflow systems allow assigning the tasks to the required 
departments with the ability to monitor the progress of all the projects your 
organization is undertaking. 

• Automated invoicing enables proper tracking and maintain proper trаnsраrеnсy 
in the transactions. 

• Digitalization increased transparency and accountability and thereby help in 
reducing Corruption. 

• Segregation of Duties for collecting and processing the data improved 
Accountability. 

• Published data could scrutinized more widely and allow the findings of such 
scrutiny much wider circulation and therefore greater influence and thereby reduced 
corruption. 

• As all transactions are completed through the digital method aids in the 
reduction of black marketing. 

• Large volume of data can be gathered and retained for longer period of time. 
• Data can be easily protected leading to reluctant to share information about 

their commercial operators or their algorithms. 
• Well-documented processes and transparent workflow boost an organization’s 

visibility. 
• By using digitalization in combination with knowledge about integration, data 

exchange, and supply chain management, one can create the necessary transparency 
for business to market better products and secure the future viability for our 
customers. 

Indian Approach: Digital Accountability and Transparency Act: Towards 
Digitizing the State 

The form and manner of keeping accounts in the government have more or less 
remained unchanged in India since Independence. With the government mandating 
early transition to digital operations, the Comptroller and Auditor General has 
suggested the introduction of the Digital Accountability and Transparency Act (DATA) 
for a three---phased transition to mandatory digital payments, accounting and 
transactions for the central government.  

The suggestions recognise the need of digital public utilities. It not only includes e-
services but makes all government revenue and expenditure data electronic, machine-
readable, purpose linked, non-repudiable, reliable, accessible and searchable. 

Requirement for Digitisation, i.e. 100 % end-to-end electronic data capture. This 
includes all receipts and expenditure transactions including demands, assessment, and 
invoices should be received, processed, and paid electronically. 

Data governance for standards across all government entities. Data standards are 
rules for describing and recording data elements with precise meanings and semantics 
that enable integration, sharing, and interoperability. 

Technology architecture: Under this all-IT government systems should conform to 
a prescribed open architecture framework while ensuring robust security and 
maintaining privacy. 
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Conclusion: 
Though everyone would agree that with digitalization, developing countries have 

an enormous opportunity to boost growth and be part of the globalized economy, 
however a move towards a digital economy cannot happen unless the government 
ensures that the ecosystem is in place for the private sector and the entrepreneurs to 
take advantage of and realize the “returns” from the incentives and the schemes and 
the policies. Only then would a 21st century digital economy would actualize and for 
this, there is a need for 21st century governance. 
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RƏQƏMSAL IQTISADIYYAT ŞƏRAITINDƏ MALIYYƏ MENECERLƏRININ ROLU 
VƏ VƏZIFƏLƏRININ TRANSFORMASIYASI 

 
Nuriyyə Novruzova, 

Azərbaycan Professional Maliyyə 
Menecerləri Assosiasiyasının sədri 

 
Rəqəmsal iqtisadiyyat - dövlət, müəssisə, əhali arasında iş əlaqələrinin kompleks, 

mərhələli şəkildə rəqəmsal formata keçirilməsinin həyata keçirildiyi sistemdir. 
İqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması yolu ilə maliyyə idarəçiliyi prosesinin təkmil-

ləşdirilməsi günümüzün əsas vəzifələrdən biridir. Əksər ölkələr dövlət səviyyəsində 
informasiya layihələrinin həyata keçirilməsinə dəstək verirlər. Maliyyə menecmenti 
müəssisənin maliyyə resurslarının səmərəli formalaşdırılmasını, onlardan istifadəni və 
idarə olunmasını müəyyən edir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın müasir inkişafı prosesi onun bütün sahələrinin trans-
formasiyasını şərtləndirir. Bu isə müəssisə və təşkilatların maliyyə vəsaitlərinin idarə 
edilməsi və uçotunun müxtəlif aspektlərində öz əksini tapır. 

Təcrübə göstərir ki, müasir dövrdə rəqəmsallaşma şəraitində düzgün idarəetmə 
qərarlarının qəbul edilməsi üçün  rəqəmsal uçotun standartlaşdırılması, məlumatların 
formalaşdırılması zəruridir. Yerli və xarici alimlərin araşdırmalarının göstərdiyi kimi, 
maliyyə menecmentinin rəqəmsallaşması layihələrin maliyyələşdirilməsinin inkişa-
fına, müəssisə və təşkilatların maliyyə fəaliyyətinin optimallaşdırılmasına, səmərəli 
iqtisadi artıma kömək edə bilər.  

Biz dinamik inkişaf edən informasiya texnologiyaları əsrində yaşayırıq.  Bu gün 
iqtisadi rəqəmsallaşma şəraitində informasiya texnologiyalarından asılı olmayan 
effektiv maliyyə idarəetmə sistemini təsəvvür etmək çətindir. 

Maliyyə idarəçiliyində iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması mövzusu genişmiqyaslı 
aktuallıq qazanmışdır. Bu sahənin əsas komponenti rəqəmsal formada gələn informa-
siya məlumatlarıdır. Belə transformasiya dövlət, elm və cəmiyyət arasında mürəkkəb 
qarşılıqlı əlaqəni nəzərə alaraq sonrakı intensiv inkişaf üçün yeni imkanlar açır. 

Maliyyə idarəçiliyində iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması prosesi böyük rol oynayır. 
Məlumatların rəqəmsallaşdırılması müəssisələrin əməliyyat xərclərini azaltmağa, 
qarşıya qoyulmuş vəzifələrin həlli vaxtını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı şəraitində müəssisə və təşkilatların maliyyə 
idarəçiliyinə ciddi diqqət yetirilir. Bu onunla bağlıdır ki, rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitin-
də əsas diqqət sırf istehsalın planlaşdırılmasından maliyyə planlaşdırılmasına yönəl-
dilir və informasiya axınlarının strukturu və istiqaməti buna uyğun dəyişməli olur. 

Hazırda mövcud idarəetmə uçotu müxtəlif maliyyə məlumatlarını tez bir zamanda 
bir araya gətirməyə, gəlir və xərclər mərkəzlərinin ümumi maliyyə nəticəsinə təsirini 
müəyyən etməyə imkan vermir. Bu vəziyyətdə müəssisənin idarə edilməsi düzgün 
təşkil olunmayan sistemin əlamətləri ilə xarakterizə olunur: lazımsız məlumatların 
həddindən artıq çoxluğu və zəruri və operativ idarəetmə məlumatlarının olmaması, 
müəssisənin fəaliyyətinin bütün sahələrində sistemsiz nəzarət və idarəetmə qərar-
larının həyata keçirilməsində durğunluq. 

Maliyyə meneceri istənilən vaxt şirkətin hesablarında həftə ərzində tələb olunan 
və gözlənilən məbləğləri ay, rüb, il ərzində kifayət qədər dəqiq bilməlidir. O, əmin 
olmalıdır ki, müəssisədə optimal maya dəyərinin formalaşması prosesi əsaslandırılmış 
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şəkildə həyata keçirilir, münasib qiymətqoyma və nəticədə maksimum maliyyə 
nəticəsi əldə edilir. 

Maliyyə menecerinin praktiki fəaliyyətində səlahiyyət dairəsinə aşağıdakı vəzifə-
lərin həlli daxildir:  

- məhsulların, malların, xidmətlərin satışının idarə edilməsi;  
- xərclərin və öhdəliklərin vaxtında maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə pul vəsaitlə-

rinin hərəkətinin tənzimlənməsi;  
- borc kapitalının idarə edilməsi; 
- təşkilatın alıcılıq qabiliyyətinin və balansın likvidliyinin saxlanılması;  
- investisiya layihələrinin qəbulu;  
- pul yığımlarının artması.  
Şirkətin işinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində yeni meyilləri nəzərə almaq 

vacibdir.  
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin böyüməsi, miqyasının artması ilə 

maliyyə idarəetməsinin mürəkkəbliyi də dəfələrlə artır, lakin eyni zamnda effektiv 
maliyyə idarəçiliyinin rolu da artır. Təbii ki, belə səmərəlilik üçün informasiyanın 
emalı və ötürülməsi üçün müasir texniki və proqram vasitələrinə ehtiyac var. 
Rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşması kontekstində müəssisənin maliyyə idarəçiliyini 
optimallaşdırmaq üçün zəruri şərt maliyyə və idarəetmə məlumatlarının emalı üçün 
qabaqcıl texnologiyaların tətbiqidir. 

Beləliklə, müəssisədə sivil maliyyə idarəetməsinin formalaşmasında şirkətdaxili 
idarəetmənin qurulması texnologiyası məsələsi ön plana çıxır. Bu, aşağıdakı minimum 
fəaliyyət dəsti daxil olmaqla böyük və zəhmət tələb edən bir işdir: 

1. Maliyyə şəffaflığının tələbləri nəzərə alınmaqla bütün müəssisənin idarəetmə 
mexanizminin yenidən qurulması. 

2. İstehsalın biznes vahidlərinə bölünməsi ilə müvafiq təşkilati idarəetmə struktu-
runun hazırlanması. 

3. Maliyyə xidmətinin işini elə təşkil etmək ki, bütün iş sahələri üzrə məlumat 
almaq mümkün olsun: - maliyyə idarəetməsi obyektləri üzrə; - idarəetmə prosesləri 
(planlaşdırma, təhlil, proqnozlaşdırma); - maliyyə axınları üzrə. Zəruri hallarda, 
maliyyə xidmətinin müasir maliyyə idarəçiliyinin metodları, üsulları, prinsipləri ilə 
metodiki təchiz edilməsini həyata keçirmək lazımdır, yəni bu, faktiki olaraq işçi 
heyətini yeni şəraitdə işləməyə öyrədir. 

4. Bütövlükdə bütün müəssisə üzrə və ayrılıqda hər bir əlaqə üzrə idarəetmə uçotu 
standartlarının hazırlanması: hesabat formaları, son tarixlər, informasiya axını sistemi, 
iş axını və s. Bu mərhələnin məqsədi 3-cü mərhələ üzrə işin gedişində müəyyən 
edilmiş tələblərə uyğun olaraq zəruri maliyyə məlumatlarının operativ şəkildə 
alınmasını və ümumiləşdirilməsini təmin etməkdir. 

5. Müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının köməyi ilə avtomat-
laşdırma. 

Əsas göstəricilərin mənfəət və kapital olduğu olan ənənəvi maliyyə təhlili, müm-
kün dəyişkənliyə uğradığına görə biznesin qiymətləndirilməsi üçün etibarlı əsas 
olmaqdan çıxır. Maliyyə texnologiyalarının tətbiqi göstəricilərin, məsələn, kapitalın, 
maliyyə resurslarının, dövriyyə vəsaitlərinin, planlı və faktiki xərclərə qənaətin elmi 
əsaslarla hesablanmasına, həcm, maya dəyəri və keyfiyyət göstəriciləri üzrə artım 
yollarının müəyyənləşdirilməsinə şərait yaratmalıdır. 
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Maliyyə menecmentinin əsas məqsədlərindən birini - şirkətin dəyərinin artımını 
təmin etmək üçün maliyyə menecerlərinə qeyri-maliyyə məlumatlarını təhlil etmək, 
böyük verilənlərin analitikasından istifadə etmək, effektiv idarəetmə modellərindən 
istifadə etmək bacarığı lazımdır. Maliyyə texnologiyalarını seçərkən, rəqəmsal iqtisa-
diyyatda bir şirkətin dəyərindəki artımın əsasən intellektual kapital tərəfindən yara-
dıldığını: innovasiyaların tətbiqi imkanı, əqli mülkiyyət, məhsul və xidmətlərin 
innovativliyinin artırılması və işçiləri yeniliklərə həvəsləndirən korporativ mühitin 
yaradılmasını nəzərə almaq lazımdır. 

Gözlənilməz hadisələr şəraitində qərarların qəbulu mexanizmini başa düşmək 
üçün maliyyə menecerləri üçün təsadüfi və gözlənilməz hadisələrin dünya iqtisadiyya-
tına və birja ticarətinə təsirini anlamaq getdikcə daha vacib olur. Maliyyə menec-
mentinin transformasiyası texnologiyalarının əhəmiyyətli hissəsinin transformasiyası 
ilə bağlı olduğuna görə, İT sistemlərinin və İT həllərinin arxitekturasının yaradıl-
masına, rəqəmsal biznesin həyata keçirilməsi strategiyasına əsaslanmalıdır. 

Yekunda deyə bilərik ki, müasir şəraitdə uğurlu bir iş üçün fərdi alətlərdən 
təsadüfi istifadə etmək deyil, sağlam rəqəmsal transformasiya strategiyası vacibdir. 
Kreativ düşüncə maliyyə menecmentində yeni rəqəmsal iqtisadiyyat modelinə keçid 
üçün zəruri şərtdir ki, burada menecerlərin şirkəti idarə etmək, rəqabət üstünlükləri 
ilə bağlı ənənəvi ideyaları kökündən dəyişəcək.   
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RƏQƏMSAL İQTİSADİYYATDA AUDİT 
 

Səftər VƏLİZADƏ 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü,  

“SR Audit Solutions” MMC-nin direktoru 
 

Bu gün, rəqəmsallaşma iqtisadi münasibətlərin xüsusiyyətini və formasını 
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməkdədir. Yaxın gələcəkdə rəqəmsallaşma milli sərvətin 
əsas mənbəyinə çevriləcəkdir ki, bu dövrdə ölkələrin qlobal rəqabət qabiliyyətliliyi 
istehsal-istehlak zəncirində rəqəmsal texnologiyaların necə sürətli tətbiq edilməsin-
dən asılı olacaqdır.  

Hələ ki, İqtisad elmində rəqəmsal iqtisadiyyata konkret bir tərif verilə bilməmişdir. 
Rəqəmsal iqtisadiyyatı başa düşmək üçün keçən dövrlər ərzində biz onun miqyasının 
genişlənməsinə baxa bilərik. Uzun müddət o iqtisadiyyatın bir sektoru idi. İnformasiya 
texnologiyalarının genişlənməsi və dünyada baş verən hadisələr iqtisadiyyatın bütün 
sahələrinin rəqəmsallaşması reallığını yaratmışdır. Slaytda bu sərhədlər müxtəlif 
rənglərlə verilmişdir. Rəqəmsallaşmanın son nöqtəsini təsəvvür etsək, ümumi olaraq 
belə ifadə etmək mümkündür ki, həmin nöqtədə rəqəmsal və fiziki sərhədlər mövcud 
olmayacaqdır. 

Rəqəmsal iqtisadiyyat istehsal sektorunun rəqəmsallaşdırılmasında dördüncü və 
növbəti mərhələ kimi qəbul edilən “dördüncü sənaye inqilabı” konsepsiyası ilə 
bağlıdır. Rəqəmsal iqtisadiyyatın gələcəyini anlamaq üçün dördüncü sənaye 
inqilabının texnologiyalarına baxmaq lazımdır. Bu texnologiyaların inkişafı nəinki ayrı-
ayrı iqtisadi sahələri, hətta bütövlükdə iqtisadi qanunları və münasibətləri sistemini 
kökündən dəyişdirəcək dövrə aparır.  

Şübhəsiz ki, iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması bütün digər sahələrdə olduğu kimi 
auditə də öz təsirini göstərir. Bu təsir yalnız onun imkanlarının artırılması baxımından 
yox, həm də bu peşənin missiyasına uyğun olaraq onun qarşısına yeni vəzifələr qoyur. 
Bu vəzifələr bəzən istifadə etdiyimiz metodların və üsulların daha da təkmilləşdiril-
məsi, bəzən isə auditin aparılmasına ümumi yanaşmanın dəyişdirilməsini nəzərdə 
tutur. Rəqəmsallaşmanın auditə təsiri onun bütün mərhələlərində özünü göstərmək-
dədir. 

Rəqəmsal texnologiyalar təşkilatlarda uçotun təşkilinə və uçotun nəticəsi olaraq 
maliyyə hesabatlarına əsaslı təsir etmişdir. Artıq rəqəmsal maliyyə hesabatları anlayışı 
yaranmışdır. Rəqəmsal maliyyə hesabatları real vaxt rejimində mövcud olan, in-
teraktiv, daha çox strukturlaşdırılmış və maşınla oxuna bilən hesabatlardır. Rəqəmsal 
mühitdə təqdim olunmuş hesabatların auditini aparmaq, dürüstlüyü ilə bağlı sübutlar 
əldə etmək, audit testlərini daha geniş şəkildə tətbiq etmək mümkündür və bu imkan 
verir ki, auditorun gəldiyi qənaət və ifadə etdiyi rəy daha etibarlı olsun. 

Rəqəmsal texnologiyalar böyük həcmdə verilənlər bazası ilə xarakterizə olunur. Bu 
baxımdan, data analitasının auditdəki rolu daha da artmaqdadır. Auditorlar üçün data 
analitikasından istifadənin əsas məqsədi auditin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Bu, 
onlara müştərini daha yaxşı başa düşmək, eləcə də həm biznes, həm də audit risklərini 
müəyyən etmək üçün böyük həcmdə məlumatları çıxarmağa və hərtərəfli təhlil etməyə 
imkan verir. Slaytda auditə verilənlər analitikası tətbiq edildikdə gözlənilən əsas 
üstünlüklərdən bəziləri verilmişdir. Slaytdan da göründüyü kimi data analitikası 
subyektin daha detallı təhlilinə, daha səmərəliv peşəkar mühakimənin aparılmasına 
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imkan yaradır. Data analitikası ilə auditor topladığı məlumatları yalnız maliyyə 
hesabatları dəstindəki məlumatlarla məhdudlaşdırılmayaraq, digər çoxsaylı statistik 
məlumatlar toplusundan da istifadə edə bilərlər. Nəticədə, onlar riskləri asanlıqla 
müəyyən edə, biznesin sistemləri və daxili nəzarət haqqında daha dərin fikirlər təqdim 
edə, saxtakarlığı daha səmərəli aşkarlaya bilərlər. 

Dördüncü sənaye inqilabının əsas texnologiyalarından biri də kiber təhlükə-
sizlikdir. Rəqəmsal iqtisadiyyatda kiber təhlükəsizlik daha geniş və fərqli bir məna 
daşıyır. O yalnız məlumatların qorunmasını yox, zəruri iqtisadi resurs mahiyyəti 
daşıyır.  Bu baxımdan, maliyyə hesabatlarının auditi zamanı həm müəssisənin gələcək 
fəaliyyətinin fasiləsizliyi konsepsiyasının tərkib hissəsi və həm də daxili nəzarətin bir 
elementi kimi təşkilatda kibrtəhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi zəruri hesab oluna 
bilər. 

Yekun olaraq, rəqəmsal iqtisadiyyatda auditin keyfiyyətinin və şəffaflığın artırıl-
ması, daha yaxşı təqdimat imkanı və informasiya ehtiyaclarını daha dolğun ödəməsi 
baxımdan potensial imkana malik olmaqla yanaşı, onun qarşısında yeni vəzifələr də 
durmaqdadır. Biz mütəxəsssislər olaraq bu imkanlari düzgün dəyərləndirməli və öz 
fəaliyyətimizdə təkmilləşdirmələr aparmalıyıq. 
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

 
Кифаят ХУДАВЕРДИЕВА, 

Доцент кафедры “Бухгалтерский учёт и аудит” 
Азербайджанского Государственного 

Экономического Университета (UNEC) 
Худавердили УЛЬВИЯ,  

Магистрант Азербайджанского Государственного 
Университета Нефти и Промышленности  

 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Консолидированная финансовая отчетность - это финансовая отчетность 

компании или фирмы, обладающей рядом подразделений либо дочерних фирм и 
организаций.  В международных и национальных стандартах финансовой 
отчетности отмечается, то что консолидированная финансовая отчетность – 
документ компании, имеющая сведения и данные из основной и дочерних 
организаций. В общем, консолидация финансовой отчетности требует, чтобы 
организации совмещали все свои функции без исключения, для того чтобы 
сформировать консолидированную финансовую отчетность, которая 
демонстрирует результаты в балансе, отчете о финансовых результатах и 
отчете о перемещении денежных средств. Консолидированная отчетность 
представляет и отображает финансовое состояние и финансовый итог 
деятельности компаний как общий хозяйствующий субъект. Такая отчетность 
способна осуществить контроль для основной организации и оказывать 
влияние на ее учетную политику. 

Тема актуальна так как, консолидированная отчетность постепенно 
завоевывает свои позиции и в Азербайджане. Инвесторы, акционеры, а также 
другие пользователи с целью принятия аргументированного экономического 
решения призывают и требуют у фирм сведения об экономическом состоянии и 
итогах ее деятельности. Целью работы было анализ порядка оформления 
консолидированной бухгалтерской отчетности. К главным задачам, 
характеризующим внутреннюю структуру работы принадлежат:  

1) проанализировать понятие и предназначение консолидированной 
отчетности, ее структуру; 2) рассмотреть характерные черты формирования 
консолидированного отчета о финансовом состоянии и отчета о прибылях и 
убытках. Теоретические и практические основы формирования 
консолидированной финансовой отчетности являются предметом данной работы. 

Объект исследования – организация в Азербайджанской Республике ОАО 
SOCAR. 

SOCAR (State Oil Company Of Azerbaijan Respublic)  – это бренд, являющийся 
собственностью нефтегазовой компании Азербайджана, Государственной 
нефтяной компании Азербайджанской Республики, основанной в 1992 году. 
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Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) 
занимается поиском, разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в 
Азербайджане, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и 
газового конденсата, продажей нефти и продуктов нефтехимии и газа на 
внутреннем и внешнем рынках, а также обеспечивает население природным 
газом.  

Составление и понятие консолидированного отчета о финансовом 
положении. 

Консолидированная финансовая отчетность – это финансовая отчетность, 
предоставленная группой, как единый бухгалтерский субъект. 

Первой консолидированной отчетностью считается отчетность 
американской фирмы “United State Still Company”, опубликованной 12 марта 
1903 года, в США. Первая официальная консолидированная отчетность 
оформлена представителем аудиторской фирмы “Price WaterHouse” Артуром 
Дикинсоном, а также главным бухгалтером организации United State Still В. 
Филбертом. Они сформировали технику консолидации, применяя теорию 
экономического единства взаимодействующих компаний. Главные работы о 
консолидированной отчетности, о ее формировании, о деятельности с ним 
написаны такими профессорами, как: Матвеев А.А., Селезнева Н.Н., Ковалев В.В., 
Гиляровская Л.Т., из числа европейский ученых – Бержтайн Л.А., Райан Б., Д.Скот, 
И. Фишер, среди отечественных грамотеев– Себзелиев С., Гажизаде Э.М., В. Исаев, 
Г. Аббасов. и др. 

В соответствии с ст. 2.1.8 закона АР “О бухгалтерском учете” 
консолидированная отчетность является финансовой отчетностью компании и 
ее дочерних обществ, представленная в варианте финансовой отчетности 
общего субъекта бухгалтерского учета. (Литература - 1) 

Международный стандарт 19 подтвержден указом Министерства Финансов 
АР 19 декабря 2007 года.  

Этот стандарт разработан и изобретен на базе национального стандарта 
бухгалтерского учета 27. (2) 

Государственный Нефтяной Фонд был создан на основе закона Президента 
Азербайджанской Республики 13 сентября 1992 года в соответствии с 
законодательством АР. Основная работа и деятельность компании “SOCAR” 
складывается в добыче, перевозке, переработке, продаже, и следовательно, в 
реализации нефти и газа. В консолидированную отчетность вступают 
финансовые отчетности SOCAR, также ее дочерних, совместных предприятий по 
состоянию на 2021 и 2020 годов. 

Дочерние и совместные предприятия – это организации, которые реализуют 
контроль, управления экономической и операционной стратегии и тактики, для 
того чтобы, извлечь выгоду от организации SOCAR и имеют долевую часть, 
составляющую больше половины прав голоса. Консолидированная финансовая 
отчетность “SOCAR”, ее дочерних и совместных организаций и фирм соблюдает 
принципы существенности, стабильного образования и формирования, связи с 
заинтересованными сторонами, всесторонности, полноты, и оформляется на 
основе законодательства Азербайджанской Республики. Следовательно, такая 
отчетность прозрачна для всех пользователей, сторон и членов организации. 
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Если имеются недочеты, то в финансовую отчетность дочерних фирм вносят 
поправки и корректируют, чтобы применяемая тактика и стратегия отвечала 
требованиям и правилам учетной политики, установленной фирмой SOCAR. 

 Если организация утрачивает контроль над дочерней фирмой, то она 
больше не принимает и признает соответствующие активы, обязательства, 
элементы капитала и др., а полученная выручка или расходы отображаются и 
отмечаются в отчете о прибылях и убытках. Оставшиеся вложения признаются 
по справедливой стоимости. (3) 

Фирма формирует и образует отчет о финансовом положении на основе 
группировки активов и обязательств. Основным звеном отчета о финансовом 
положении являются статьи баланса. Статьи баланса на начало и конец 
отчетного периода характеризуют экономические ресурсы и их источники. (4) 

В международной практике существуют горизонтальные и вертикальные 
формы бухгалтерского баланса. В практике образования баланса 
консолидированной отчетности о финансовом положении в Азербайджанской 
Республике используется модель двустороннего уравнения. Как объясняет ДЖ. 
Джумарш : Активы = Капитал + Обязательства. (5) 

Представленная мною консолидированная отчетность компании показана 
действующей валютой Азербайджанской Республики – миллионом манат. 
Отчетность составлена на основе принципов бухгалтерского учета. 

Консолидированный отчет о финансовом состоянии фирмы SOCAR  
 

(Это отчетность подготовлена автором работы) 
 

АКТИВЫ 31 ДЕКАБРЯ 2021 31 ДЕКАБРЯ 2020 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТЫ 

9012 6153 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА С 
ОГРАНИЧЕНИЕМ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

248 166 

ДЕПОЗИТЫ 614 658 
ДЕБИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

9418 7477 

ЗАПАСЫ 2839 2783 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 1558 907 
ИТОГ КРАТКОСРОЧНЫХ 
АКТИВОВ 
 
ЗСО 
ГУДВИЛЛ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 
АКТИВЫ 
ИНВЕСТИЦИИ В 
СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ИНВЕСТИЦИИ В 
ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

23689 
 
 

30901 
284 
671 

 
5024 

 
4228 

 

18144 
 
 

31344 
313 
937 

 
4942 

 
4173 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
ИТОГ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
АКТИВОВ 
 
АКТИВЫ 
 
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ 
ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ 
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ 
ПРИБЫЛЬ 
КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ 
КОМПАНИИ 
 
НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
АКЦИИ 
КАПИТАЛ 
 
КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ДОГОВОРНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ОТЛОЖЕННЫЙ ДОХОД 
ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ОТЛОЖЕННЫЙ ДОХОД 
ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
ИТОГ КАПИТАЛ + 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1975 
43083 

 
 

66772 
 

4748 
5291 
6353 

 
16392 

 
865 

 
 

11049 
 

657 
518 
810 

 
 

13034 
 

15501 
 
 

1688 
65 

1188 
 
 

18442 
 
 

48733 

1859 
43568 

 
 

61712 
 

4696 
5302 
5376 

 
15374 

 
996 

 
 

16370 
 

535 
64 

575 
 
 

10635 
 

11219 
 
 

1634 
75 

1140 
 
 

14068 
 
 

41073 
 

 
 
Таким образом, представлена консолидированная отчетность о финансовом 

положении фирмы SOCAR. Такая отчетность создана на основе принципов 
“ERNST&YOUNG HOLDINGS”. 
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На основе консолидированной отчетности о финансовом состоянии, 
долгосрочные активы фирмы “SOCAR” в 2020 году составили 43.568 миллион, а 
в 2021 году – 43.083 млн.манат. Это свидетельствует о том, что в 2020 году 
долгосрочные активы на 485 больше, чем в 2021. К такому увеличению 
долгосрочных активов оказывали влияние такие вклады в инвестиций, как:  

- SOCAR ENERGY AVSTRİYA, который действует с 2019 июля в Австрии и в 
кратчайшем сроке стал брендом “SOCAR”; 

- SOCAR ENERGY RUMİNİYA, который в 2019 году расширил свои заправочные 
пункты в 4 раза, увеличив, продажу нефтепродуктов; 

- SOCAR ENERGY TURKİYE, где создается более 60 нефтехимических 
продукций, в 2019 году производство достигло рекордного количества – 3.4 
миллион тонн нефтехимической продукции; 

- SOCAR ENERGY GURCUSTAN, который имеет около 111 заправочных точек, 5 
нефтяных терминалов, 16 центров услуг, в 2019 году расширил подачу газа в 
регионах Грузии. Это фирма “SOCAR” является одним из важных 
налогоплательщиков. 

Также были вложены инвестиции для образования новых дочерних фирм, 
развития новейших проектов с многочисленными странами мира. 

Краткосрочные активы. В 2020 году краткосрочные активы составляли 
18.144 миллион, в 2021 году 23.689 млн.манат, что свидетельствует об 
уменьшении краткосрочных активов в 2020 годах. Главными причинами этого 
является эксплуатационные расходы в 2020 годах на проекты Шахдениз-2, 
Южно-Кавказского газопровода, Азери - Чираг – Гюнешли. 

Капитал. В 2021 году наблюдается увеличение капитала данной фирмы. 
Такой рост имеет связь с получением выручки от продажи нефтегазовых 
продуктов на мировом рынке, получением налогов, а также развитием проектов 
с другими странами. 

Обязательства. В 2020 году также наблюдается рост обязательств компании 
“SOCAR”. Рост обязательств связано с расширением и улучшением деятельности 
таких проектов, как Азери – Чираг – Гюнешли, Абшерон, Шах – Дениз, ТАНАП. 

Формирование консолидированного отчета о прибылях и убытках. 
Под конец каждого финансового года компания вместе с отчетом о 

финансовом положении должен предъявить отчет о прибылях и убытках. В 
общем, как балансы, так и отчеты о прибылях и убытках являются основными и 
важными видами финансовой отчетности в Азербайджане. Отчет о прибылях и 
убытках показывает не только прибыль и убыток как абсолютную величину, но 
и рентабельность. (6) 

Форма и вид формирования финансовой отчетности о прибылях и убытках 
утверждено Министерством Финансов АР в 18 февраля 2006 года. 

Для создания отчета о прибылях и убытках в Азербайджане и 
международной практике используют два метода. В период централизованной 
плановой экономики в Азербайджане применялся и тот, и другой метод. В то же 
время при формировании выручки от продаж преимущество было отдано 
кассовому методу. Этот метод известен среди западных специалистов и 
компаний. С 1992 года этот способ распространяется на все предприятия. Важно 
выделить, что компании имеют право воспользоваться обеими методами для 
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признания прибыли и убытка одновременно. С этой целью предприятие обязана 
вводить корректировки и пояснения в стратегию фирмы. (7) 

Сведения о прибылях и убытках, финансовых результатах представляется 
итогом, который повышается с начала года вплоть до отчетной даты. 

В консолидированной финансовой отчетности о прибылях и убытках 
долевая часть меньшинства определяет величину финансового итога 
деятельности и работы дочерней фирмы без принадлежности к головной 
организации. Для того чтобы формировать консолидированную отчетность о 
прибылях и убытках необходимо определить долевую часть меньшинства в 
дочерней компании за отчетный период в зависимости от суммы 
нераспределенной прибыли и непогашенного убытка. (8) 

Унитарное предприятие, которое имеет дочернюю фирму может и имеет 
право составлять консолидированную отчетность, если в этом есть 
необходимость. (9) 

Отчет о прибылях и убытках считает самым первым, основным и важным 
документом в отчетности по МСФО. 

Для анализа, я взяла отчет о прибылях и убытках компании SOCAR. 
 

(Данная отчетность составлена автором) [2] 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 31ДЕКАБРЬ 2021 31 ДЕКАБРЬ 2020 
ВЫРУЧКА 77534 49607 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ (68689) (44552) 
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 8842 5055 
КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (1,708) (1,367) 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РАСХОДЫ 

(1,456) (1,483) 

УБЫТОК ОТ ВЫБЫТИЯ 
ЗЕМЛИ, СТРОЕНИЯ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ. 

(10) (15) 

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (261) (171) 

 
ЗАТРАТЫ НА ОЦЕНКУ И 
РАЗВЕДКУ 

(32) (13) 

ОЖИДАЕМЫЕ КРЕДИТНЫЕ 
РИСКИ 

(68) (119) 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (1195) (1930) 
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 791 504 
ПРИБЫЛЬ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4913 476 

ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД, 
РАССЧИТАННЫЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 

226 171 
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ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ 1 25 
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ (1247) (1187) 
ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ ОТ 
КУРСОВЫХ РАЗНИЦ 
ДОЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СОВМЕСТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДОЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЗАВИСИМЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
ПРИБЫЛЬ ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ  
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 
 

(771) 
 
 

(303) 
 
 
 

442 
 
 
 

3277 
 

(1162) 
 

2115 

(614) 
 
 

(411) 
 
 
 

100 
 
 
 

(1437) 
 

(297) 
 

1734 
 
 

 
 
Необходимо выделить, что существуют ряд важных и значимых моментов и 

факторов при отображении данных и сведений в отчетности (10): 
- компоненты в отчете отображаются суммированием каждого результата за 

определенный год. Следовательно, в итогах первого года будут показаны и 
рассчитаны показатели за 2020 год. А в итогах второго года будут отображены 
результаты за 2021 год. 

- в скобках показаны элементы, которые нужно вычитать. При расчете 
чистой прибыли они также отнимаются. 

- можно сказать, что все элементы и компоненты, которые отображены в 
отчете, имеют свою характеристику в МСФО. 

Выручка.  В данной статье отображается доход от обычной деятельности и 
работы. В частности, в данной статье отображен доход от продажи и реализации 
товаров и продукции; поступления и доход в связи с выполнением работ и 
оказанием услуг; поступления, принадлежащие к различным фактам 
хозяйственной деятельности. Имеются исключения, которые не относятся к 
выручке от реализации. К ним относится прибыль или доход от продажи 
имущества организации. Эти поступления отображаются в прочих доходах. (11) 

 Себестоимость для продажи. В этой статье отображены прямые затраты, 
связанные с производством и созданием реализованной продукции. В случае с 
компанией SOCAR в себестоимость для продажи вступает заработная плата 
персонала и отчисление за работников; материалы и запасы; налог и пошлина 
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на добычу полезных ископаемых; амортизационные и коммунальные расходы. 
(12) 

Валовая прибыль. Это статья в отчете, созданная путем вычитания 
выручки и себестоимости для реализации.  

Коммерческие расходы. Здесь отображаются затраты на торговый 
персонал, расходы на маркетинг, экспортные пошлины и др.(13) 

Административные расходы. Это расходы, связанные с управлением 
фирмы. В случае с компанией SOCAR отображаются такие затраты, как расходы 
на административный персонал, аренда и др. 

Социальные расходы. Это затраты, выделенные и назначенные из 
государственного бюджета с целью социального обеспечения жителей и 
населения, медицины, культурного формирования, развития и др. 

Расходы на разведку и оценку.  К примерам расходов, которые могут быть 
введены в изначальную оценку активов по разведке и оценке, относятся 
буровые работы, топографические, геологические, геохимические и 
геофизические изучения и исследования и др. 

Прочие расходы. Доходы и расходы от прочей деятельности и работы 
содержат прибыль и убыток, не связанные с обычной деятельностью 
организации. 

Прочие доходы. Эта статья содержит прибыль от продажи земли, зданий, 
оборудования и других долгосрочных активов объекта бухгалтерского учета, 
переоценки, безвозмездного получения активов, взыскания штрафов и других 
аналогичных платежей, взыскания безнадежных долгов, списанных резервов, и 
курсовые разницы.(14) 

Доля в результате финансирования совместных предприятий и доля в 
результате финансирования зависимых предприятий. В данном статье 
отображается соответствующий доход с участием в уставном капитале других 
предприятий.                                                                                                        

Чистая прибыль. Указанная статья компании рассчитывается от суммы 
прибыли, которая была получена за отчетный период, и это стоимость 
отнимается из суммы налога на прибыль. Также, надо отметить, что в случае 
если в завершении отчетного периода у фирмы отображается чистый убыток в 
отчетности, то налог на прибыль не рассчитывается. Поэтому в статьях Чистая 
прибыль(убыток) и Прибыль до налогообложения отображается одинаковая 
сумма. На основе консолидированной отчетности о прибылях и убытках, я 
заметила, как изменяются показатели за 2021 и 2020 годы. (15). Во - первых, я 
заметила, что с 2020 года по 2021 год цена нефтепродуктов увеличивается, а это 
для компании очень хорошо.  В 2020 году стоимость 1 тонна нефти составила 16 
долларов, а в 2021 году – 88 долларов. Такое увеличение в цене связано с ростом 
добычи нефти в Азербайджане. Если добыча нефти увеличивается, 
следовательно, растут расходы и выручка этой фирмы. (16) 

Валовая прибыль, полученная из вычитания выручки и себестоимость для 
продажи в 2021 году увеличилось на 62 тыс. манат. Наблюдается снижение в 
коммерческих, административных, социальных расходах в 2021 году, что 
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приводит к увеличению прибыли от операционной деятельности. Это 
оказывает положительное воздействие на деятельность компании. 

Прибыль до налогообложения также увеличивается в 2021 году на 1840 
миллион манат. Причиной этого является увеличение прибыли от 
операционной деятельности и стабильность прочих расходов и доходов. Налог 
на прибыль также увеличивается, так как увеличивается прибыль. (17). Чистая 
прибыль в завершении отчетного периода увеличилась на 381 тыс.манат. Я 
считаю, что увеличение чистой прибыли положительно влияет на деятельность 
компании. Ведь чистая прибыль – это доход фирмы после вычета всех 
обязательств и налогов. 

Анализ основных показателей консолидированной отчетности. 
Для того, чтобы понять принцип ведения и оформления консолидированной 

отчетности, надо анализировать ее показатели. 
Финансовые активы. Финансовые активы отображают степень и уровень, в 

которой экономические ресурсы продолжают и участвуют в составе актива. В 
2021 году доля финансовых активов фирмы SOCAR увеличилась на 651 тыс. 
манат. 

Депозиты до востребования. Депозиты до востребования –это банковские 
вложения, помещенные на счету средств вкладчика либо клиента, которые он 
способен снять целиком или частично в любой момент. По состоянию на 31 
декабря 2021 года срочные депозиты включают депозиты в объеме 617 
миллион манат сроком на один год с фиксированной процентной ставкой по 
контракту от 1% до 3% годовых. По состоянию на 31 декабря 2020 года срочные 
депозиты включают депозиты в объеме 665 миллион манат сроком на один год 
с фиксированной процентной ставкой по контракту от 0.5% до 3% годовых. (18). 
Если сравнить отчеты фирмы SOCAR 2020 год с 2021, то можно увидеть 
снижение депозитов до востребования, так как добыча нефти снизилась. 

Денежные средства с ограничением к использованию. Денежные 
средства с ограничением к применению исключается из денежных средств и их 
эквивалентов, отмечается в отчете о финансовом состоянии отдельной строкой 
и вводится в состав и структуру внеоборотных активов в зависимости от 
времени ограничения. В 2021 году ограниченные средства SOCAR составляли 
248 млн.азн, в 2020 – 166 млн.азн. Такое увеличение связано с ростом в сфере 
деятельности фирмы. Это приводит к тому, что компания в 2021 году увеличил 
свое капиталовложение, погашение ссуды. 

Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность сперва 
признается по справедливой стоимости, а затем оценивается по 
амортизированной стоимости с применением способа эффективной процентной 
ставки за вычетом обесценения. Дебиторская задолженность - это право и 
возможность группы на погашение долга при соблюдении определенных 
обстоятельств. (13). Дебиторская задолженность SOCAR составила 9418 
миллион. азн, а 2020 – 7477 млн. азн. Превышение дебиторской задолженности 
связано с увеличением стоимости оказанных услуг, предоставленных клиентам 
во время реализации или продажи. А повышение данной стоимости привело к 
тому, что клиенты данной фирмы не смогли полностью оплатить свой долг. 
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Земля, строение и оборудование. Земля, строение и оборудование 
отображаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и резервов по обесценению. Влияние изменений в оценках 
используется к последующему расчетному сроку полезного использования: 
машины и оборудования – 5 лет, транспортные средства – 5 лет, здание и 
строительство – 5 лет. В завершении каждого отчетного периода фирма 
анализирует и рассматривает свои активы и оборудование, чтобы определить и 
понять, произошли ли убытки от обесценения или нет. Когда убытки от 
обесценения устраняются в последующих периодах и этапах, то остаточная 
стоимость актива увеличивается до переоцененной суммы. В данной строке 
земля, строение и оборудование компании SOCAR составляет на 2021 год – 
30901 млн. манат, а 2020 год – 31344 млн. манат,  По сравнению с 2020 годом, в 
2021 – земля, строение и оборудование снизилась, так как снизилась их 
стоимость. 

Стоимость увеличивается в двух случаях: 
- в случае, если было приобретено или куплено новое здание; 
- в случае, если в здании осуществляется ремонт. 
Нематериальные активы. Выделенные нематериальные активы 

оцениваются по первоначальной стоимости. После признания нематериальные 
активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения. Нематериальные активы, 
формированные внутри организации, не капитализируются, за исключением 
затрат на разработку. Соответствующие расходы признаются в составе прибыли 
или убытка в момент возникновения затрат.  Нематериальные активы 
включают компьютерное оборудование и проекты развития. 

Согласно отчетности о финансовом положении SOCAR нематериальные 
активы в 2021 году составили 671 млн. манат, в 2020 – 937 млн.манат. Такое 
снижение связано с тем, что компания SOCAR в 2021 году не приобрела новое 
программное обеспечение для осуществления бурения. 

Гудвилл. Предприятие-потребитель на дату приобретения признает 
гудвилл, полученный в результате объединения бизнеса. Как актив, так и 
гудвилл должен оцениваться по первоначальной стоимости. Проще говоря, 
гудвилл - это разница в стоимости любой организации и фирмы. Гудвилл SOCAR 
в 2021 году – 284 тыс. манат, в 2020 – 313 тыс. манат. Снижение гудвилла в 2021 
году связано с снижением рыночной стоимости основных средств, 
выставленных на продажу. 

Кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность 
первоначально отображается по справедливой стоимости, а затем оценивается 
по амортизированной стоимости с применением метода эффективной 
процентной ставки. В отчете о финансовом положении SOCAR в 2020 году 9461 
млн.манат, в 2021 году – 11.049 млн. манат.  Увеличение кредиторской 
задолженности связано со снижением долговых обязательств. 

Уставный капитал. Уставный капитал - один из важнейших показателей, 
позволяющий составить и формировать представление и понятие о финансовом 
состоянии экономических субъектов. Его замена осуществляется в соответствии 
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с законодательством АР. Уставный капитал - это первоначальный капитал для 
будущей организации, приносящей доход. Уставный капитал бывает как в 
денежной, так и в не денежной форме. Формы и виды вложений в уставный 
капитал организации или акционерного общества определяются Гражданским 
кодексом Азербайджанской Республики и договором, заключенным между 
учредителями и пользователями.  Уставный капитал компании SOCAR по 
сравнению с 2020 годом, в 2021 году возрос и составил 4748 млн. манат. 
Повышение капитала связано с увеличением доли фирмы SOCAR POLİMER и 
Бакинского судостроительного завода. 

Нераспределенная прибыль. Нераспределенная прибыль - это часть 
дохода, которая остается в распоряжении фирмы уже после уплаты налогов, 
дивидендов, штрафов и других обязательных платежей. К нераспределенной 
прибыли относится: продажа, реализация и аренда имущества, принадлежащая 
фирме, операции и процедуры с иностранной валютой, вложения в акции других 
компаний, доходы и расходы от операций с ценными бумагами и др. (19) 
Нераспределенная прибыль в 2021 году составил 6353 млн.манат, в 2020 году 
5376 млн.манат. 

Добавочный капитал. Добавочный капитал - это часть собственного 
капитала организации, назначенная как объект бухгалтерского учета и 
отчетности. Добавочный капитал дополняется средствами бюджета любого 
уровня, которые предприятие тратит на финансирование долгосрочных 
вложений. Эти средства сначала переводятся на специальный банковский счет, 
затем списывается на покрытие расходов, понесенных в рамках инвестиционной 
программы фирмы. В 2020 году добавочный капитал SOCAR составил 5576 млн. 
манат, в 2021– 5302 млн. манат. Это связано с тем, что сумма добавочный 
капитал в 2021 году был ниже чем номинальная стоимость акций фирмы SOCAR. 

Инвестиции. Что касается инвестиций, компания SOCAR в 21 января 2020 
года превысил вложения в SOCAR ENERGY GEORGİA на 16.3%. 

Чтобы улучшить и ускорить оформление и подготовку консолидированной 
отчетности я предлагаю формировать единую и общую базу сведений и 
электронную систему, где будет находиться все данные как исходной, так и 
дочерних фирм. Такая система позволит фирмам, у которых много дочерних и 
зависимых организаций, иметь ускоренный доступ ко всем сведениям дочерних 
компаний и качественно формировать консолидированную отчетность  
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав работу можно отметить и прийти к нижеследующим 
выводам: 

1. Консолидированная финансовая отчетность считается одной из главных, 
а именно важных отчетностей бухгалтерского учета. 

2. Данная отчетность составляется и формируется при объединении 
нескольких фирм в общий экономический субъект (имеется одна главная фирма 
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и несколько зависимых от нее дочерних компаний), так как она удобна для 
экономического чтения нескольких фирм одновременно.   

3. Как и все отчетности, она обязательно основывается при формировании и 
составлении на стандарты МСФО и НСБУ, а также на законах, актах и правилах 
Азербайджанской Республики. Основная цель введения этих законов состоит в 
правильном составлении отчетности, которая будет отвечать всем его аспектам 
и требованиям, которые установлены в Азербайджане. 

4. В таких организациях применяется общая учетная стратегия, чтобы 
операции и процедуры проводились в одних и тех же условиях. 

5. Также следует учитывать тот факт, что компании кроме 
консолидированной отчетности представляют и оформляют индивидуальный 
отчет своей фирмы. Здесь он указывает свой капитал, имущество, активы и др. 

6. Формирование консолидированной отчетности призывает компаний 
постоянно отслеживать рыночные показатели и на основе этого проводить 
составлять прогнозы для будущих событий и проводить мониторинги. 

7. Неправильное составление консолидированной отчетности может создать 
большой ущерб, который в будущем может привести к проблемам и застоям в 
деятельности организации 

8. Хотя структура и состав консолидированной отчетности отличается среди 
стран, основные отчеты – о финансовом состоянии и прибылях и убытках. 
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RƏQƏMSAL İQTİSADİYYAT,   
HESABATLILIQ VƏ ŞƏFFAFLIQ PROBLEMLƏRİ 

 
Elçin Qurbanov, 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurası yanında  
auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitənin sədri, 

“VXA-Audit” MMC-nin direktor-auditoru 
 
Qloballaşan dünyanın inkişafını və müasir həyatı rəqəmsal texnologiyalarsız tə-

səvvür etmək mümkün deyil. Bu gün yüksək texnologiyalar (informasiya texnolo-
giyaları, mikroelektronika, nano, bio və digər innovativ elmtutumlu texnologiyalar) 
sahəsində dövlət siyasəti  və tənzimləməsi uğurla həyata keçirilir. Elektron hökumətin 
artıq respublikamızda uzun illərdir ki, tətbiqi, dövri olaraq təkmilləşdirilməsi prosesi 
buna əyani misaldır. Elektron şəxsi kabinetlərin yaradılması,sertifikatlaşdırılmış asan 
imza, elektron imza, mobil istifadə sistemlərinin, şifrələnmiş uçot və məlumat 
hesablama sistemlərinin tətbiqi zaman keçdikcə demək olar ki, sosial həyatın bütün 
sahələrini əhatə etməkdədir. 

Azərbaycan Respublikasında rəqəmsallaşma, innovasiya,  yüksək texnologiyalar və 
rabitə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 oktyabr 2021-ci il tarixli fərmanı ilə 
rəqəmsallaşdırılmanın və innovasiyaların tətbiqinin genişləndirilməsinin, radiospektr 
idarəçiliyinin, rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafının, tənzimləmə mexa-
nizmlərinin təkmilləşdirilməsinin və sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılmasının, 
beləliklə də qeyd olunan sahələrdə keyfiyyətin artırılmasının, innovativliyin, inves-
tisiya cəlbediciliyinin və istehlakçıların maraqlarının qorunmasının təmin edilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin 
tabeliyində  İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi Publik Hüquqi Şəxs 
yaradılmışdır ki, bu da sözügedən sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində hər 
cürə maddi, texniki və hüquqi  təsisatlarla təmin olunmuşdur.  

Lakin hər bir dövrün tələblərinə və inkişaf mərhələlərinə uyğun problemləri də 
yaranır, hansı ki, onlar da dövri proseslərlə əlaqəli xüsusiyyətlərə malikdir. 

 Rəqəmsallaşmada tənzimləmənin mahiyyətcə əsas hədəflərindən biri də təhlükə-
sizliklə bağlı yaranmış, yaranmaqda olan və gözlənilən  problemlərin həlli istiqa-
mətində daimi işlərin görülməsidir. Elektron hökumət və informasiya təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi, qlobal kiberhücumların qarşısının alınması, milli elektron informasiya 
ehtiyatlarının mühafizəsi sahəsində siyasətin əsas hədəflərindən biri də qeyd olunan 
problemlərin aradan qaldırılmasıdır. Vurğulamaq yerinə düşər ki, hər il minlərlə Bank 
maliyyə sisteminə kiber hücumlar nəticəsində çoxsaylı fiziki və  hüquqi şəxslərin , 
habelə bank təşkilatlarının qanunla qorunan mənafeləri pozulur və külli miqdarda 
maliyyə itkilərinə səbəb olur. Kiber hücumlar nəticəsində fiziki şəxslərin plastik kart 
hesablarından silinmiş pul vəsaitlərinin əksəriyyəti fərdi əməliyyat təsdiqləmələrinin 
bir sıra hallarda təmin edilməməsidir.  Statistikaya nəzər salsaq  İnformasiya təhlü-
kəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə 2021-ci il üzrə ümumilikdə Dövlət orqanlarının 
istifadəsi üçün yaradılmış AzStateNet şəbəkəsində təhlükəsizlik divarları ilə 193 180 
000 zərərli keçid, mərkəzləşdirilmiş antivirus sistemi ilə 3 142 100 zərərverici, 
sandbox sistemi üzrə 35 788 zərərverici tərkibli sənəd/fayl, hədəflənmiş kiberhücum-
ların manual təhlili nəticəsində 744 xüsusi indikator bloklanaraq dövlət qurumunda 
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çalışan əməkdaşların kiberhücumlardan və yoluxma hallarından qorunması təmin 
edilmişdir.Məsələnin beynəlxalq müstəvidə statistikasında isə ən çox hücumlara 
məruz qalan subyektlər sırasında pandemiya ilə mübarizə aparan təşkilatların, oyun 
istehsalçılarının, dövlət müəssisələrinin və kiber təhlükəsizlik sahəsində ixtisaslaşmış 
media qurumlarının çoxluq təşkil etdiyi əksini tapır. Kiber hücuma məruz qalan 
resursların böyük hissəsi ABŞ, Çin və Honqkonqda yerləşir. Bunlar məsələnin texniki 
tərəfləridir. Məsələnin hüquqi tərəfləri ilə əlaqəli təsisatlara gəlincə onu da ayrıca 
vurğulamaq lazımdır ki, kibercinayətkarlığa qarşı səmərəli mübarizə aparmaq üçün 
cinayət hüququ sahəsində geniş, operativ və normal beynəlxalq əməkdaşlıq həyata 
keçirilir.  

Beynəlxalq əməkdaşlıqla əlaqədar  “Kibercinayətkarlıq haqqında” 2001-ci il no-
yabrın 23-də Budapeşt şəhərində imzalanmış Konvensiyanın təsdiq edilməsi  barədə 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olunmuşdur. Qanun kibercinayətkarlıqla 
əlaqəli elmi, texniki, hüquqi, sosial məsələlərin bütün meyarlarını özündə əks etdirir. 
Azərbaycan hökuməti beynəlxalq Konvensiyanın implementasiyasını, qanundan irəli 
gələn tələblər üzrə nəticələrdən aslı olaraq kriminallaşdırma işinin hüququn prinsip-
ləri əsasında Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sistemində maddi və prose-
sual hüquqi təsisatlar əsasında təsbit olunması məsələsini həll etmiş , müvafiq dövlət 
qrumları yaradılmış, bəzi orqanların yurisdiksiyasına əlavələr edilmiş və konkret 
vəzifələr müəyyən olunmuşdur. Görülən işlər  Konvensiyanın müvafiq əməlləri cinayət 
kimi qeyd etmək, bu cür cinayət əməllərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün zəruri 
səlahiyyətlər vermək, onların həm ölkədaxili, həm də beynəlxalq səviyyədə tədqiqatı, 
istintaqı və təqib olunmasına şərait yaratmaq, sürətli və etibarlı beynəlxalq əməkdaş-
lığı təmin etmək yolu ilə kompüter sisteminin və şəbəkələrinin, o cümlədən kompüter 
verilənlərin məxfiliyi, bütövlüyü və yararlılığına qarşı yönəlmiş əməllərin, həmçinin bu 
sistem, şəbəkə və verilənlərdən qeyri-qanuni istifadənin qarşısını almaq zəruriliyini 
ehtiva edir.   

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, rəqəmsallaşma prossesi sosial həyatın bütün sahə-
lərini əhatə etməkdədir.  İqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması və idarəetmənin təmər-
küzləşdirilməsi prossesi demək olar ki, 2006-ci ildən sonra daha da dinamik şəkildə 
inkişaf etdirilməyə başladı.  Elektron uçot və elektron auditin  iqtisadi idarəetmədə 
əsaslı şəkildə tətbiqi  şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi, kölgə iqtisadiyyatının 
aradan qaldırılması kimi vacib məsələlərin həllində əhəmiyyətli tövhələrini verdi və 
bu prosses davamlı inkişaf proseduru kimi qəbul olundu.  İqtisadiyyatın rəqəmsal-
laşdırılması maliyyə sektorunda, əmtəə və xidmətlərin istehsalı, idxalı , satışı və s 
mübadiləsində həm işgüzar sektorun, həm də istehlak bazarının iştirakçılarının hü-
quqlarının qorunmasına mühüm tövhələr verdi. Rəqəmsal iqtisadiyyatın spektorla-
rının genişləndirilməsi məmur sahibkar münasibətlərinin minimuma endirilməsinə , 
bu isə öz növbəsində sosial ədalətin, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının 
müdafiə olunmasına, iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına, 
dövlət orqanlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, publik hüquqi şəxslərin 
(bundan sonra – qurum), vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinin qanuniliyinin, şəffaflığının və 
səmərəliliyinin təmin edilməsinə yönələn korrupsiya hüquqpozmalarının aradan 
qaldırılmasında əhəmiyyətli müsbət nəticələrə yol açdı. 

Cinayət hüquq məktəbinin dahiləri cinayət hadisələrinin əsas səbəblərini yox-
sulluq və ehtirasların toqquşması ilə əlaqələndirirdilər. Bu da kölgə iqtisadiyyatının 
elementləri və təsir dairəsində formalaşan hüquq pozuntularının nəticələri ilə anoloji 
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xüsusiyyətlərə malikdir. Çünki kölgə iqtisadiyyatı sosial ədalətsizliyə, diskrimina-
siyaya, yoxsulluğa,  korrupsiya hüquqpozmalarının inkişaf arealının genişlənməsinə 
münbit şərait yaratdığı kimi, rəqəmsallaşma  elektron hökumətin tətbiqi vahid uçot 
sisteminin, inzibatçılığın, vətəndaş müraciətlərinin inzibati və məhkəmə qaydasında 
baxılmasının operativliyinə, ictimai əhəmiyyətli təşkilatların, qurumların  maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri barədə məlumat əlçatanlığının, ümumi iqtisadi 
şəffaflığın təmin olunmasına şərait yaradır.  Ona görə də rəqəmsallaşmanın dövlət 
siyasətinin tərkib hissəsi olaraq intensiv şəkildə  həyata keçirilməsi hüquqi vətəndaş 
cəmiyyətinin formalaşmasında , ictimai iştirakın, açıq hökumətin təşkili məsələlərində 
məqsədə çatmağın ən yaxın və optimal yolu və qarşıya qoyduğu vəzifələri kimi təvsir 
oluna bilər.  Bu gün qarşıda dayanan əsas məsələlərdən biri də rəqəmsallaşma və 
innovasiya  fəaliyyətinin yüksək səviyyədə hüquqi təşkilidir.    

 Azərbaycan Respublikası hüquqi dövlətdir. Onun  konstitusiya quruluşu və siyasi 
həyatı yalnız və yalnız hüquqa əsaslanır və hüquqla tənzimlənir. Antik siyasi elmlərin 
atası sayılan Aristotelin ifadəsi ilə desək “Ədalət anlayışı dövlət haqqında təsəvvürlərlə 
əlaqəlidir. Ədalətin meyarı olan hüquq siyasi həyatın nizamlayıcı normasıdır”   

Ona görə də rəqəmsallaşmanın geniş tətbiq sahələrindən olan iqtisadiyyat bu 
prossesin həm incə, həm də vacib tərəflərindən biridir. Çünki digər sahələr kimi 
iqtisadiyyat da hüquqla tənzimlənir. Hansı ki, şəffaflıq və hesabatlılıq kimi ölkə 
iqtisadiyyatının inkişafına, ictimai və sosial rifahın yüksəlişinə bilavasitə təsir edən 
amillərlə xarakterizə olunur. 

Dövlətlə bağlı fikirlərin müəlliflərindən sitatlara nəzər salarkən Azərbaycan 
Xalqının Ümummilli Lideri H. Əliyevin məşhur sözünü də xatırlamaq yerinə düşər 
“Xalq dövlət üçün yox, dövlət xalq üçün olmalıdır !”. 

 Bu ali prinsiplər və ülvi niyyətlər dövlətin konstitusiya ilə müəyyən edilmiş ali 
məqsədi sayılan, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşlarının layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsini, dövlətin 
dayanıqlı inkişafını hədəfə alan prinsiplərdir. 

Rəqəmsallaşmada  məhdudiyyətlərin hazırkı səbəblərinin təhlili və həlli yollarının 
müəyyənləşdirilməsi prossesinin hüququn prinispləri əsasında  həyata keçirilməsi 
olduqca incə və prioritet məsələdir. Çünki dövlət və hüquq analoji anlayışlardır. 

Hazırkı vəziyyət onu göstərir ki, bir sıra sistemlər arasında inteqrasiya problemləri 
mövcuddur. Hansı ki,  hal-hazırda vahid mərkəsləşdirilmiş sistem üzərindən elektron 
kabinet keçidlərindən şəxsi məlumatların əlçatanlıq səviyyəsi məhduddur. Rəqəmsal-
laşma prossesinin  iqtisadi  subyektlərin fəaliyyətində təkmilləşdirilməsinə daha çox 
ehtiyac olan sahələrdən biri də Bank sektoru ilə dövlət orqanları arasında sərəncam-
ların və tapşırıqların icra mexanizmində əhəmiyyətli dərəcədə inteqrasiyanın olma-
masıdır. Məsələn,  Dövlət Vergi Xidmətinin və ya Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 
icbari ödənişlərlə bağlı cari və kameral hesablamaları haqqında elektron qərarlarının 
icra intizamı hüquq pozuntusu ilə nəticələnə bilir. Çünki belə sərəncamlar eyni 
zamanda sahibkarlıq subyektinin bütün bank hesablarına göndərilir. Yəni sahibkarlıq 
subyektinin bir neçə bank təşkilatında hesabları varsa sərəncam eyni zamanda bütün 
banklara göndərilir. Belə hallarda həm sərəncamın icrası iqtisadi subyektin fəaliyyətini 
iflic hala salır, həm də iqtisadiyyatda vaxt amilinin səmərəliliyinə mənfi təsir göstər-
məklə iqtisadi dövriyyənin səviyyəsinin azalmasına  və vergi tutulan dövriyyənin 
kəmiyyət ifadəsinin tənəzzülünə səbəb olur. İstənilən halda həm sahibkar , həm də 
dövlət zərər görür. Çünki Bank təşkilatları arasında sərəncamın icra intizamının və 
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öhdəliyinin həyata keçirilməsi barədə inteqrasiya sistemi yaranmış tələblərə cavab 
verə bilmir. Belə hallarda əgər sərəncamı qəbul edən Bank təşkilatlarından hər-hansı 
birində sərəncamı icra edəcək vəsait varsa və icra etmək üçün uyğundursa o, zaman 
onlardan biri digər banklara operativ şəkildə məlumat verməlidir ki, sərəncam digər 
bank hesablarından icra edilməsin və geriyə göndərilsin ki, iqtisadi subyektin 
əməliyyatlarında yersiz əngəllər və ləngimələr yaranmasın. Paralel olaraq sərəncam 
hər hansı bank tərəfindən icra edilmişdirsə digər bank həmin sərəncamı sistemə daxil 
edərkən mərkəzləşdirilmiş  sistem tərəfindən müvafiq qaydada imtina siqnalları ilə 
əməliyyatları məhdudlaşdırsın. Əks təqdirdə problemin nəticələri iqtisadi dinamikliyə 
mənfi təsir göstərir, vergi risklərini artırır, subyektin hüquqlarının və qanuni mənafe-
lərinin pozulmasına səbəb ola bilir, investisiya mühitini pisləşdirir. Bu da nəticələrinə 
görə öz növbəsində dövlətin bugünkü sosial-iqtisadi siyasəti ilə ziddiyət təşkil edir. 
Şübhəsiz ki, çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün hədəflər yalnız bu sahə ilə 
məhdudlaşmır. Məqsədə çatmaq üçün rəqəmsallaşma insanların rahatlığına , rifahına, 
onların hüquq və azadlıqlarının, habelə qanuni mənafelərinin müdafiəsini təmin 
etməklə hüququn prinsipləri əsasında həyata keçirilməlidir.   
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AUDİTDƏ RƏQƏMSALLAŞMA 
 

Qoşqar ƏHMƏDOV, 
Auditin innovativ inkişafı, operativ tənzimləmə 

və keyfiyyətin idarə edilməsi idarəsinin rəisi, doktorant 
İlhamə QASIMOVA, 

doktorant 
 
Müasir dövrdə audit sahəsi ayrı-ayrı sahələrin rəqəmsallaşması hesabına sürətlə 

inkişaf edir. Paul V. Kern, David B. Wasshausen, and Steven L. Zemanekadim, Nadim 
Ahmad, Paul Schreyer kimi tanınmış alimlərin apardıqları araşdırmalara əsaslanaraq 
tam əminliklə demək olar ki, əhalinin rəqəmsal texnologiyalara uyğunlaşması qaçınıl-
mazdır və bu, tamamilə bütün fəaliyyət sahələrinə təsir göstərəcəkdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində rəqəmsal texnolo-
giyalardan istifadə etmədən audit sahəsində işləmək mümkün deyil, çünki ölkədə artıq 
elektron qaimə-faktura praktikasından istifadə olunur, “Vergi hesabatlarının yaradıl-
ması” BTP” proqramı, elektron bank sistemindən istifadə, statistik hesabatların onlayn 
formatda təqdim edilməsi və s. 

Müxtəlif sahələrdə yeni rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edən müəssisələrin 
sayı artdıqca, iqtisadiyyat daha da rəqəmsallaşır. Müasir şəraitdə internet mağazalar 
və elektron ticarət əsas istehlak kanallarına çevrilir, məhsulların özləri isə fiziki 
daşıyıcılardan (CD, video, kitablar) rəqəmsal daşıyıcılara keçir. Rəqəmsal vasitəçi plat-
formalar yayıldıqca ənənəvi onlayn əməliyyat iştirakçıları da dəyişir. Əvvəllər istənilən 
əməliyyatda iki əsas iştirakçı (məsələn, alıcı və satıcı) olurdusa, onlayn əməliyyatda 
getdikcə daha çox, o cümlədən, əməliyyatı asanlaşdıran, alıcı ilə satıcı arasında 
ödənişləri emal edən, habelə son məhsulları paylayan subyektlərdə iştirak edir. 

Hazırda rəqəmsal iqtisadiyyat rəqəmsal və elektron texnologiyalara əsaslanan və 
elektron biznes və ticarəti, eləcə də onların istehsal etdiyi mal və xidmətləri əhatə edən 
iqtisadi fəaliyyətdir. Bu tərif həm internetə, həm də rəqəmsal kommunikasiya texnolo-
giyalarının köməyi ilə həyata keçirilən iqtisadi və biznes, eləcə də sosial  əməliyyatlara 
və həyat tərzinə şamil edilə bilər. 

Rəqəmsal texnologiyalar, demək olar ki, ənənəvi sahələrə yenicə tətbiq olunmağa 
başladığı üçün, rəqəmsal texnologiyaların inkişafı uzun müddət dominant tendensiya 
olaraq qalacaqdır. Bəzi mütəxəssislər qeyd edirlər ki, dünya ikinci maşın və texno-
logiyalar əsrinin astanasındadır və avtomatlaşdırma bütün dünya iqtisadiyyatının 
demək olar ki, əlli faizinə təsir edəcəkdir. 

Beynəlxalq audit standartlarına əsaslanan düzgün auditin aparılması üçün texno-
logiya ilə sıx əlaqədə olmaq lazımdır, əks halda istənilən nəticəni əldə etmək çətinləşir. 

İlk növbədə, rəqəmsallaşma mühasibat uçotuna təsir etdi, bu da öz növbəsində 
auditə və auditorların işinə təsir etdi. Rəqəmsallaşma sayəsində bu gün müxtəlif 
proqram təminatından istifadə etməklə auditləri həyata keçirmək mümkündür, 
məsələn: Case Ware Working Papers, TeamMate, Audit Workstation, AuditModern, 
Audit XP Professional, IT Audit, AuditNet, Express Audit: PROF, Audit Eksperti, Ваш 
финансовый аналитик, Form.com, Cygna Auditor, Netwrix Auditor, Asset Panda, 
MasterControl Audit, Onspring Audit Software, ZenGRC. Yuxarıda sadalanan bütün 
proqramların öz xüsusiyyətləri var və müsbət cəhətləri ilə yanaşı mənfi cəhətləri də 
vardır. 
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Azərbaycanda həm audit sahəsində, həm də ona nəzarət sahəsində rəqəmsallaşma 
gedir. Son zamanlar Auditorlar Palatası tərəfindən audit sistemində rəqəmsallaşma ilə 
bağlı köklü dəyişikliklər yaradılmışdır. Bura Auditorun şəxsi kabineti sisteminin, auditi 
aparılmış təsərrüfat subyektləri panelinin, auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət 
panelinin, kargüzarlıq sisteminin yaradılmasını, həmçinin yaradılmış sistemlərə yeni 
əlavələrin salınmasını, auditorlar üçün auditin aparılmasına dair mövcud olan audit 
üzrə proqram təminatları barədə maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsi, Bey-
nəlxalq Audit Standartlarının və audit üzrə yeniliklərin auditorlara çatdırmaq məq-
sədilə Palatanın rəsmi internet səhifəsində və auditorun şəxsi kabineti sistemində 
yerləşdirilməsini aid etmək olar. 

Pandemiya dövründə biznesə dəstək üçün hökumət tərəfindən tətbiq edilən 
tədbirlər auditor xidmətlərinin çeşidini də genişləndirib. Belə ki, müəyyən meyarlara 
cavab verən xarici ölkələrin şirkətləri olan təşkilatlara verilən KOS reyestrinə daxil 
olmaq imkanı belə şirkətlərin reyestrə daxil edilməsi üçün xidmətlərə tələbat 
yaratmışdır. 

Bir çox auditor şirkətləri müştərilərlə işləmək üçün distant xidmətləri fəal şəkildə 
həyata keçirir, işin yerinə yetirilməsinə nəzarət sistemini elə təkmilləşdirir ki, uzaq 
format keyfiyyətə heç bir təsir göstərməsin. Bununla belə, əvvəllər distant xidmət daha 
çox mühasibatlıq, autsorsinq xidmətləri, vergi və hüquqi məsləhət, idarəetmə və 
maliyyə konsaltinqinin bəzi sahələrini əhatə edirdi, lakin praktiki olaraq auditə təsir 
göstərmirdi. 

Uzaqdan iş formatına məcburi keçid audit prosedurlarının rəqəmsallaşmasına 
təkan verdi. Müasir rabitə və məlumatların ötürülməsi vasitələri, EDS və EDI-nin 
istifadəsi özünütəcrid şəraitində öz effektivliyini göstərdi. İndiyədək distant 
yoxlamalar yalnız sənədlərin skan edilmiş nüsxələrinin həqiqiliyi, onlarda göstərilən 
aktivlərin mövcudluğu düzgün yoxlanılmadan auditor hesabatını təqdim etməyə hazır 
olan şirkətlər tərəfindən təklif edilirdi. 

Mövcud vəziyyətdə bir çox auditor şirkətləri distant auditə münasibətini ciddi 
şəkildə yenidən nəzərdən keçirdilər: elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin səlahiyyətli 
qurulması, onlayn video rabitə, təhlükəsiz bulud saxlama, səlahiyyətli girişin təşkili - 
bütün bunlar bir auditin xərclərini və şərtlərini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.  

Əlbəttə ki, rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edən auditorlar dünya üzrə ən ön 
yerlərdə gedirlər və bura aid etmək olar “Big four” və “Big ten” təşkilatlarını. 

Biznes proseslərinin elektron formaya keçirilməsi audit fəaliyyətinə eyni zamanda 
iki istiqamətdə təsir göstərir: 

1) yoxlanılan subyektlərin biznes proseslərinin dəyişdirilməsi, rəqəmsal məkanda 
əməliyyatların payının davamlı artması, bununla əlaqədar olaraq yoxlanılan subyekt 
tərəfindən informasiya texnologiyalarından istifadə ilə bağlı risklərin təsiri artır; 

2) auditor təşkilatının özünün biznes proseslərinin dəyişdirilməsi, auditor tərə-
findən həyata keçirilən ənənəvi nəzarət prosedurları məlumatlarının axtarışı, işlən-
məsi və təhlili üçün avtomatlaşdırılmış sistemlərlə əvəz edilməsi. 

Ən məşhur informasiya texnologiyaları XBRL və blokçeyndir. XBRL genişləndirilə 
bilən XML işarələmə dilinə əsaslanan tənzimləyici, maliyyə və digər hesabat forma-
tıdır. Təşkilatlar hesabat vasitəsi kimi getdikcə daha çox XBRL və ya Inline XBRL-dən 
istifadə edirlər. 

Blockçeyn də çox sürətlə inkişaf edir. Adətən paylanmış, mərkəzləşdirilməmiş 
ictimai məlumat sistemi kimi təsvir olunur. 
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Blokçeyn audit prosesində də istifadə edilə bilər. Məsələn, Böyük Dördlük audit 
şirkətləri PWC, Deloitte, Ernst & Young və KPMG 2018-ci ildə 20 Tayvan bankı ilə bank 
müştərilərinin maliyyə hesabatlarının auditi məqsədilə blokçeyn texnologiyasını 
sınaqdan keçirmək üçün pilot layihəyə başlayıblar. 

Microsoft Excel və Word kimi ofis proqramlarının, CaseWare Working Paper kimi 
işçi kağız proqram təminatının və Audit Command Language (ACL) və CaseWare IDEA 
kimi audit alətlərinin daxil edilməsi ilə son 30 il ərzində audit təcrübələri yaxşılaşsa 
da, nömrə təlimatı, təkrarlanan, sadə və qaydalara əsaslanan tapşırıqlar hələ də 
auditorların vaxtının çox hissəsini aparır. 

Tədqiqata yekun vuraraq qeyd etmək lazımdır ki, İT sistemlərinin sistemli inkişafı 
və audit sənayesinin rəqəmsal transformasiyası təkcə auditi, istifadə olunan metodları 
və modelləri deyil, həm də auditin inkişafının çox uzunmüddətli konsepsiyasını 
dəyişir. Auditin rəqəmsallaşdırılmasının potensial problemlərinə aşağıdakılar daxildir: 

• Böyük verilənlərdən istifadə; 
• Audit firmasının qeyri-qanuni əməkdaşları tərəfindən şəxsi nəzarət vəzifələri-

nin hüdudlarının bullanıq olması səbəbindən sahibkarlıq fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə 
təhdidlər; 

• Maraqlı şəxslər üçün məxfi məlumatın açıq şəkildə təsviri və müəyyən edilmə-
sinin çətinliyi; 

• İntellektual sistemlərə və verilənlər bazalarına haker hücumları, üçüncü 
şəxslərə satmaq və ya yenidən satmaq və ya məxfi məlumatlara çıxış əldə etmək 
təhlükələri. 

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, audit sənayesinin mövcud rəqəmsal transformasiyası 
audit fəaliyyətinin inkişafına və audit mənbələrinin optimallaşdırılmasına müsbət təsir 
göstərir. 

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə olaraq təklif olunur ki: 
1) Auditin aparılmasına dair yerli qanunvericiliyə uyğun olan audit üzrə proqram 

təminatının yaradılması zəruridir; 
2) Auditorların bazar rəqabətinə uyğunlaşması məqsədilə rəqəmsallaşmanın 

tətbiqi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi; 
3) Auditin qiymətini müəyyən etmək üçün kalkulyatorun yaradılması; 
4) Auditin rəqəmsal əsrdə aparılmasına dair auditorlar üçün metodik vəsaitin 

hazırlanması; 
5) Mühasibat uçotu üzrə ən çox istifadə olunan proqram təminatları sistemlərinin 

auditin aparılması üçün uyğunlaşdırılması. 
 

  



241 

Ədəbiyyat siyahısı 
 

1. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası, URL: 
https://audit.gov.az/Az/Home  

2. Л. В. Кривоногова, А. С. Сиднева. Трансформация Аудита в Условиях 
Цифровизации. Социосфера №2, 2021, УДК 657, Экономика, стр. 19-21. 

3. Львова Галина Николаевна. Направления Развития Аудита в Условиях 
Цифровизации Экономики. VIII Международная научно-практическая 
конференция, УДК 657.6, стр. 98-104. 

4. Зарубин Данил Николаевич. Аудит В Цифровой Экономике Как Объект 
Методологического Анализа. Научно-практический электронный журнал 
Оригинальные исследования (ОРИС), 2022, УДК 657.6, стр. 76-86. 

5. М. Н. Смагина, С. В. Малькова, В. М. Сидельникова. Методический 
инструментарий проведения аудитав условиях автоматизации и цифровизации. 
Ученые записки РАП Том 21, No 1, 2022, стр. 78-82. 

 
T Ö V S İ Y Ə L Ə R 

 
2022-ci il 16 sentyabr tarixində “Rəqəmsal İqtisadiyyatda Hesabatlılıq və Şəffaflıq” 

mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın iştirakçıları tərəfindən 
qəbul edilmişdir. 

 
I. Konfrans barədə 

 
2022-ci il 16 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası və 

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində 
“Rəqəmsal İqtisadiyyatda  Hesabatlılıq və Şəffaflıq” mövzusunda beynəlxalq elmi-
praktik konfrans keçirilmişdir. Konfransda 8 ölkənin (Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya 
Federasiyası, Hindistan, Gürcüstan, Belarus, Belçika, Türkiyə, Özbəkistan, Moldova) 
müvafiq audit və mühasibatlıq qurumlarını, beynəlxalq peşəkar təşkilatları, ölkəmizin 
dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarını, özəl sektoru, kütləvi-informasiya vasitələrini, 
ali təhsil və elmi-tədqiqat institutlarını təmsil edən 100-dən çox nümayəndə iştirak 
etmişdir.  

Konfransda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və 
sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal 
İnkişaf və Nəqliyyat nazirinin müavini Samir Məmmədov, Türkiyə Sertifikatlı Müha-
siblər Palataları Birliyinin (TÜRMOB) İstanbul Seritifikatlı İctimai Mühasiblər Palata-
sının (İSMMMO) sədri Erol Demirel, Rusiya Federasiyasının “Sodrujestvo” Özünü-
tənzimləyən Auditor Təşkilatları Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri İqor Kozirev, 
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) prezidenti Alan Conson, Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Dünya iqtisadiyyatında informasiya texnologi-
yaları kafedrasının müdiri”, İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Baş direktoru, aka-
demik Əli Abbasov, Kiçik və orta müəssisələr üçün Avropa Mühasiblər və Auditorlar 
Federasiyasının (EFAA for SMEs) prezidenti Salvador Marin, Azərbaycan Respublikası 
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal 
Qasımlı, Türkiyə Sertifikatlı Mühasiblər Palataları Birliyinin (TÜRMOB) və Altınbaş 

https://audit.gov.az/Az/Home
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Universitetinin Biznesin İdarəedilməsi Fakültəsinin Baş Nümayəndəsi, professor 
Cemal İbiş, “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan Res-
publikasındakı filialının idarəedici partnyoru İlqar Vəliyev, İmtiyazlı Sertifikatlaşdırıl-
mış Mühasiblər Assossiasiyasının (ACCA) Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Əfqanıs-
tan ölkələri üzrə rəhbəri Filiz Demiröz, “Deloitte & Touche” məhdud məsuliyyətli 
auditor cəmiyyətinin direktoru Nuran Kərimov, Belarus Respublikası Auditorlar Pala-
tasının sədri Dmitriy Sıç, İnformasiya texnologiyaları institutunun şöbə müdiri Əlövsət 
Qaraca, Hindistan İmtiyazlı Mühasiblər İnstitutunun (ICAI) Şurasının üzvü Purushot-
tamlal Hukamichand Khandelwal, Gürcüstan Mühasiblər İttifaqının Baş direktoru 
Tatiana Beridze, Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyasının İdarə 
Heyətinin sədri Nuriyyə Novruzova, Moldova Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar 
Assosiasiyasının sədri Jorjeta Kovaliov-Rusu, Rusiya Federasiyasının “Sodrujestvo” 
Özünütənzimləyən Auditor Təşkilatları Assosiasiyasının Baş direktoru Olqa Nosova, 
Rusiya Federasiyasının “Sodrujestvo” Özünütənzimləyən Auditor Təşkilatları Assosia-
siyasının İdarə Heyəti sədrinin müavini Nadejda Kobozeva, Gürcüstan Maliyyə 
Nazirliyinin Gəlirlər Xidmətinin Hüquq idarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən Lasha 
Koberidze, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü, “SR Audit Solutions” 
məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin direktoru Səftər Vəlizadə, Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının Auditin innovativ inkişafı, operativ tənzimləmə və keyfiyyətin 
idarə edilməsi idarəsinin rəisi Qoşqar Əhmədov məruzələrlə çıxış etmişlər. 

Konfrans yüksək işgüzarlıq şəraitində keçmiş, maraqlı müzakirə və diskusiyyalarla 
müşaiyət olunmuşdur.   

Sonda beynəlxalq konfrans iştirakçıları adından ölkə Prezidenti cənab İlham 
Əliyevə müraciət qəbul edilmişdir. 

 
II. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın iştirakçıları tərəfindən aşağıdakı 

məsələlər müzakirə edilmişdir: 
 
- Rəqəmsal iqtisadiyyatda süni intellektin tətbiqi, rəqəmsal transformasiyanın 

iqtisadiyyata təsiri, iqtisadi artımda rəqəmsal həllər; 
- Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində şəffaflığın və hesabatlılığın səmərəliliyinin 

artırılmasında birgə informasiya fazalarının  yaradılması;  
- Vergi inzibatçılığında şəffaflığın və effektivliyin təmin olunmasında rəqəmsal 

texnologiyaların artan rolu; 
- İdarəetmə uçotunun nəzəri-metodoloji əsasları; 
- Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində hesabatlılıq və audit; 
- Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarının və onun auditinin ictimai 

əhəmiyyəti; 
- Auditor fəaliyyətinin inkişafı və özünütənzimləmə problemləri; 
- Rəqəmsal iqtisadiyyatda təşkilatların mühasibat uçotunun modernləşdirilməsi, 

rəqəmsal ekosistemlər, “yaşıl biznes”; 
- Müasir şəraitdə audit fəaliyyətinə kənar nəzarət, rəqəmsal iqtisadiyyatda 

konsolidasiya edilmiş hesabatların əsas göstəricilərinin tərtibi və təhlili metodo-
logiyası; 

- Rəqəmsal mühasiblər rəqəmsal iqtisadiyyatın mərkəzində; 
- Maarifləndirmə və əməkdaşlıq məsələləri üzrə təcrübə mübadiləsi. 
-  
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III. Beynəlxalq elmi-praktik konfransda aparılan müzakirələrin nəticəsi 
olaraq iştirakçılar tərəfindən qəbul edildi: 

 
Aktuallıq 

 
- Rəqəmsallaşma sahəsində aparılan islahatlar ölkənin maliyyə, sosial, iqtisadi və 

mədəni inkşafı əsasında yeni iş yerlərinin yaradılmasını, özəl sektorun inkşaf 
etdirilməsini, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artırılmasını və xərclərin səmərəli idarə 
edilməsini təmin etməklə böyük əhəmiyyət kəsb edir; 

- Rəqəmsal iqtisadiyyat maliyyə hesabatlarında formalaşan məlumatların key-
fiyyətinə müsbət təsir göstərir, habelə mühasibat  uçotunun aparılması və maliyyə 
hesabatlarının formalaşdırılması üçün proqram vasitələrindən istifadəni mümkün 
edir; 

- Auditdə rəqəmsalaşmanın tətbiqi şəffaflığın artırılması, auditorun heabatının 
təkmilləşdirilməsi və auditin aparılmasına sərf olunan vaxtın azaldılması ilə nəticə-
lənir; 

- Şəffaflığın və hesabatlığın səmərəliyinin artırılmasında ortaq vahid informasiya 
fəzalarının yaradılmasının böyük əhəmiyyəti vardır; 

- Vergi ödəyicilərinin məlumatlarının blokçeyn əsaslı məlumat bazasında 
saxlanılması, elektron invoysların blokçeyn sistemi vasitəsilə qeydiyyatının aparılması, 
Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sisteminin (AVIS2) tətbiqi vergi sisteminin 
təkmilləşdirilməsində önəmli roy oynayır; 

- Auditin avtomatlaşdırılması üzrə proqram təminatlarının təşkili və tətbiqi, 
auditdə kibertəhlükəsizlik sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, veb-robotlar və ya botlar 
vasitəsilə öyrənmək, sistemləşdirmək və seçmək yolu ilə auditin aparılması ölkədə 
audit sisteminin inkişafında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

 
Mövcud nöqsanlar və zəifliklər 

 
- Rəqəmsallaşmanın bütün sahələrdə lazımı səviyyədə tətbiq edilməməsi 

iqtisadiyyatın inkişafına mənfi təsir göstərir; 
- Hesabatlığın və şəffaflığın mövcud vəziyyəti yeni dövrün çağırışlarına tam cavab 

vermir; 
- Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətə və dempinqə yol verilməsi halları 

hələ də mövcuddur; 
- Auditor xidmətlərinin keyfiyyəti Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə 

tam cavab vermir; 
- Auditdə, hesabatlılıqda və şəffaflıqda olan problemlər qanunvericilikdə mövcud 

olan uyğunsuzluqlar ilə əlaqədardır; 
- Mikro və kiçik sahibkarlar üçün mobil tətbiqlərin təşkil edilməməsi ölkədə 

sahibkarlığın inkişafına mənfi təsir göstərir; 
- Rəqəmsallaşma, innovasiya, yüksək texnologiyalar audit və mühasibat uçotu 

sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsinin müasir dövrün çağırışlarına uyğun 
olaraq həyata keçirilməsində problemlər və zəifliklər mövcuddur. 
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IV. Konfrans iştirakçılar tərəfindən rəqəmsal iqtisadiyyatda hesabatlılığın və 
şəffaflığın səviyyəsinin yüksəldilməsi və bu sahədə mövcud olan problemlərin 

həlli üçün aşağıdakılar tövsiyə olunur: 
 
4.1  İqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılmasına dair 
- Milli iqtisadiyyatın vahid informasiya məkanının formalaşdırılması aspektində 

təşkilati bazisin yaradılması; 
- Şəffaflığın və hesabatlıgın səmərəliyinin artırılmasında  ortaq vahid informasiya 

fəzalarının yaradılması; 
- İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqində ilkin məqsəd kimi 

iqtisadi səmərəliliyin və sosial inkluzivliyin artırılması; 
- E-inzibatçılığa keçid, əksər proseslərin avtomatlaşdırılması; 
- Danışıq dilini başa düşən virtual bələdçi vasitəsilə verilən sualların cavab-

landırılması; 
- Real vaxt rejimində məlumatların yoxlanılması və xəbərdarlıq edilməsi; 
- Radiotezlik identifikasiyası Texnologiyasının (RFID) tətbiq edilməsi; 
- Elektron invoysların  blokçeyn sistemi vasitəsi ilə qeydiyyatının aparılması; 
- “Pre-filling" sisteminin tətbiqi; 
- Mobil telefonların POS terminal və nəzarət kassa aparatı kimi istifadə 

olunmasının genişləndirilməsi; 
- Dəqiq, etibarlı və şəffaf məlumat platformalarının yaradılması; 
- Texnoloji infrastrukturlara Sİ elementlərinin inteqrasiya olunmasının genişlən-

dirilməsi; 
- Təşkilat daxilində və təşkilatlar arasında mərkəzləşdirilmiş elektron sənəd 

dövriyyəsi sisteminin yaradılması; 
- İqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrinin rəqəmsal kommunikasiya texnologiyaları 

ilə əhatə edilməsi; 
- Nova texnologiyasından istifadə, İnnovativ (kassasız) maqazinlərin açılmasına 

üstünlük verilməsi; 
- Kapitalın hibrid və qeyri-maddi formalarının inkişaf etdirilməsi; 
- Dəyər vahidlərinin, aktivlərin, öhdəliklərin və əlaqəli tranzaksiyaların virtuallaş-

dırılması; 
- Sosial-iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrində rəqəmsal məlumatların istehsalda 

əsas amil olduğu rəqəmsal iqtisadiyyat ekosisteminin yaradılması; 
- İnstitusional və infrastruktur şəraitin, yüksək texnologiyalı biznesin yaradılması 

və inkişafı üçün mövcud maneələrin aradan qaldırılması; 
- Hökumət tərəfindən rəqəmsal texnologiyaların inkişafını və tətbiqini stimul-

laşdıran iqtisadi, sosial , texniki və digər tərəfləri ehtiva edən makro tədbirlərin işlənib 
hazırlanması; 

- Rəqəmsallaşma, innovasiya, yüksək texnologiyalar və rabitə sahəsində idarəet-
mənin təkmilləşdirilməsi, müasir dövrün çağırışlarına uyğun olaraq həyata keçiril-
məsi; 

- Sistemlər arasında mövcud olan inteqrasiya problemlərinin aradan qaldırılması; 
- Bank sektoru ilə dövlət orqanlarının icra sənədlərində inteqrasiyanın təmin 

edilməsi; 
- Transsərhəd biznes, elm və təhsil ictimaiyyəti, dövlət və vətəndaşlar arasında 

səmərəli qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi; 
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- PL/TMM üzrə proqram təminatının yaradılması; 
- Xidmət sahələrinin maksimum dərəcədə rəqəmsallaşdırılması; 
- Rəqəmsal və innovativ  texnologiyaların tətbiqi vasitəsi ilə səmərəli isteh-

sal/xidmət  səviyyəsinin yüksəldilməsi; 
- Rəqəmsal texnologiyaların və “açıq məlumatlar”ın istifadəsi ilə dövlət idarə-

çiliyinin təkmilləşdirilməsi; 
- Dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsini təmin edən rəqəmsal hökumətin 

formalaşdırılması və  cəmiyyətin rəqəmsal bilik və bacarıqlarının artırılması; 
- Avtomatlaşdırıla və proqramlaşdırıla bilən rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişaf et-

dirilməsi; 
- İnnovasiya ekosisteminin təkmilləşdirilməsi. 
 
4.2 Maliyyə hesabatları, mühasibat uçotu və auditə dair 
- Müasir texnologiyaların, rəqəmsal həllərin və süni intellektin maliyyə-

mühasibatlıq və audit sahəsində tətbiqi üzrə yol xəritəsinin hazırlanması; 
- Mühasibat uçotunun rəqəmsallaşdırılması məqsədilə göstəricilərin sistemləşdi-

rilməsi, təhlili və hesablanması üçün yeni proqramların yaradılması və köhnəlmiş 
proqramların modernləşdirilməsi; 

- Robototexnika və süni intellekt vasitəsilə şəffaflığın artırılması, auditor hesa-
batının təkmilləşdirilməsi və auditin aparılmasına sərf olunan vaxtın azaldılması;  

- Süni intellektin tətbiq edilməsi və maliyyə hesabatlığı üçün məlumatların 
toplanmasında istifadə edilən proqramların təkmilləşdirilməsi;  

- Maliyyə şəffaflığının tələbləri nəzərə alınmaqla müəssisənin idarəetmə mexa-
nizmlərinin  təkmilləşdirilməsi; 

- İqtisadiyyatda maliyyə idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması; 
- Auditin avtomatlaşdırılması üzrə müvafiq proqramların tətbiqi; 
- Auditorlar Palatasının elektron sistemlərinin kibertəhlükəsizliyinin qorunması 

və   təkmilləşdirilməsi işlərinin həyata keçirilməsi; 
- Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı elektron sənədlərlə işləmək və onların 

etibarlı audit sübutu kimi qəbul oluna bilməsi üçün metodoloji və marifləndirici 
tədbirlərin görülməsi; 

- Real vaxt rejimində auditin aparılmasının normativ hüquqi bazasının və 
metodoloji əsasların işlənib hazırlanması; 

- PL/TMM üzrə auditorların öhdəliklərinin dəqiqləşdirilməsi və onların 
fəaliyyətlərində nəticəliliyə nail olunması məqsədilə tədbirlərin görülməsi; 

- Auditdə innovasiyaların geniş tətbiqi  vasitəsilə yeni növ auditin və əlaqəli 
xidmətlərin   göstərilməsində texnologiyaların və rəqəmsal  yönümlü  prosedurların 
tətbiqinin genişləndirilməsi; 

- Genişləndirilə bilən biznes hesabat dilinin (XBRL) istifadəsi ilə bağlı kompleks 
tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- İnnovasiyalı iqtisadiyyatda uçotun təkmilləşdirilməsi; 
- Mühasibat uçotunun aparılması və hesabatın tərtib olunması proseslərinin 

avtomatlaşdırılmasının  tətbiq edilməsi; 
- Süni intellektdən (Sİ) böyük həcmdə transaksiya məlumatlarının təhlili və  

şübhəli transaksiyaların araşdırılmasında  yeni istifadə prosedurlarının tətbiqi; 
- Veb-robotlar və ya botlar vasitəsi ilə məlumatların əldə edilməsi, sistemləşdiril-

məsi və seçilməsi yolu ilə auditin aparılması; 
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- "Bulud" sistemlərində əminliyin təmin edilməsi üzrə xidmətlər üçün auditdə 
kibertəhlükəsizlik imkanlarının gücləndirilməsi; 

- Blokçeyn texnologiyasında auditin aparılmasına dair metodik göstərişin hazır-
lanması. 

 
4.3 Sahibkarlıq, korporativ idarəetmə və vergiqoymaya dair  
- Optimal və çevik idarəetmə mexanizmlərinin yaradılması, İntellektual resurs-

lardan istifadənin maksimum gücləndirilməsi; 
- “Dövlət-özəl tərəfdaşlıq” modeli üzrə layihələrin həyata keçirilməsi imkanları-

nın, sosial-iqtisadi islahatların proqnozlaşdırılmasının səmərəliliyinin qiymətləndiril-
məsi; 

- Vergi ödəyicilərinin əməletməsinin artırılmasında dronların istifadəsi; 
- Dövlət Vergi Xidmətinin Rəqəmsal Transformasiya Şurasının yaradılması; 
- Yeni Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sisteminin (AVİS 2) tətbiqi; 
- Biznes modelləri və ekosistemləri dəstəkləmək üçün intellektual, immersiv və 

şəbəkəli rəqəmsal mühitin yaradılması; 
- Özəl sektorda kibertəhlükəsizliklə bağlı maarifləndirmə səviyyəsinin artırılması 

üçün tədbirlərin hazırlanıb həyata keçirilməsi; 
- İqtisadi  subyektlərin fəaliyyətində rəqəmsallaşma proseslərinin təkmilləşdiril-

məsi; 
- İdarəetmə uçotu standartlarının hazırlanması və tətbiqi. 
 
4.4 Rəqəmsallaşma şəraitində kadr hazırlığına dair 
- Kadrların informasiya texnologiyalarından istifadə sahəsində biliklərinin artırıl-

ması; 
- Əməkdaşlar üçün kibergigiyena üzrə kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi; 
- Auditdə data analitikasından geniş istifadənin təmin edilməsi üçün metodoloji 

və marifləndirici tədbirlərin görülməsi; 
- İnsan və texnoloji kapitalın inkişafı və ölkənin dünya bazarlarında rəqabət 

qabiliyyətinin artırılması məqsədilə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi; 
- Fənlərarası terminologiya bilikləri və onları operativ təsərrüfat fəaliyyətində 

mənimsəmək bacarığının yüksəldilməsi; 
- Mövcud qanunvericilikdəki dəyişikliklər, texnoloji innovasiyalar, marketinq 

alətləri və kommunikasiya texnologiyalarındakı dəyişikliklər haqqında biliklərin daim 
yenilənməsi; 

- Texnoloji savadlılığın artırılması və innovativ düşüncə tərzinin inkişaf etdiril-
məsi məqsədilə universitetlərin və müvafiq peşə məktəblərinin tədris proqramlarına 
rəqəmsallaşdırmaya dair dərslərin daxil edilməsi; 

- Mühasibat uçotu və audit sahəsi üzrə təhsil standartlarının təkmilləşdirilməsi, o 
cümlədən müəssisələrin bu sahədə kadrlara olan ehtiyaclarının daha yaxşı ödənilməsi 
istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- Rəqəmsal texnologiyaların tədrisinin biznes mühitinin tələblərinə uyğunlaş-
dırılması məqsədilə təhsil proqramlarına dəyişikliklər edilməsi, texnologiya biliklərinə 
malik olan peşəkar təlimçilərin hazırlanması və müvafiq pilot proqramların həyata 
keçirilməsi; 

- İKT ixtisasları üzrə tədris kafedralarının texniki bazasının gücləndirilməsi, 
elektron tədris resurslarının inkişaf etdirilməsi, tələbə və müəllimlərin dünyanın 
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aparıcı elm və təhsil resurslarına çıxışının təmin olunması istiqamətində zəruri 
tədbirlər görülməsi; 

- Beynəlxalq sertifikata malik İT mütəxəssislərinin hazırlanması; 
- Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələrində İKT sahəsində fəaliyyət göstərən 

tanınmış xarici və yerli ali təhsil müəssisələrinin tədris-təcrübə laboratoriyalarının 
yaradılması, tələbələrin müvafiq sahələr üzrə aparıcı şirkət və müəssisələrdə təcrübə 
keçməsi imkanlarının genişləndirilməsi; 

- Təhsil informasiya sistemi çərçivəsində bütün məktəblərdə “Elektron məktəb” 
sisteminin tətbiqinə nail olunması; 

- Rəqəmsal təhsil konsepsiyasının hazırlanması; 
- Yeni nəsil OSA (open sources application) təlim sisteminin tətbiqi; 
- Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı proqramlarının həyata keçirilməsi üçün “rə-

qəmsal iqtisadiyyat üzrə mütəxəssislər” təhsil layihəsinin işlənib reallaşdırılması.  
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