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GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi  

Cəmiyyətin müasir inkişaf mərhələsinin danılmaz tələblərindən 

biri məhz onun informasiyalaşdırılmasıdır. İnformasiyalaşdırma 

insanın informasiyaya olan tələbatının ödənilməsi üçün əlverişli 

şəraitin yaradılmasına istiqamətlənən tədbirlər məcmusudur. 

İnformasiya cəmiyyətinə onun davamlı inkişafında informasiya 

resurslarının aparıcı rolu, informasiya texnologiyalarının kütləvi 

şəkildə istifadəsi, daha çox insanların informasiyanı əldə etmək 

imkanlarının artması, informasiya iqtisadiyyatının inkişaf templərini 

sürətləndirən göstərilmiş informasiya xidmətlərinin həcminin artması 

xarakterikdir. İnformasiya cəmiyyətinin yaradılması və inkişafında, 

informasiya iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafında vacib 

sayılan informasiyanın, onun göstərilməsi üzrə xidmətlərin 

mövcudluğunun və əlçatarlığının təmin edilməsidir. 

Həqiqətə uyğun olan və vaxtında əldə edilən informasiya 

sahibkar üçün əsas istiqamətverici olub, ona rəqabətli üstünlüklər 

verir; maliyyə risklərini və müəssisənin imicinə olan təhlükələri 

azaltmağa imkan verir; strategiyanın koordinasiya edilməsinə və 

sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyini qiymətləndirməyə imkan verir. 

İnformasiya nə qədər əlçatar olarsa, iqtisadi fəaliyyətin yerinə 

yetirilməsi zamanı daha çox uğur əldə etmək olar. Əhalisi 

informasiyaya daha çox çıxış imkanı ilə təmin edilmiş ölkələr 

informasiyanın daha az dərəcədə əlçatar olduğu ölkələrə nisbətən daha 

çox üstünlüklərə malikdirlər.  

Ölkədə informasiyanın mövcudluğu və əlçatarlığı təhsil 

səviyyəsinin, kadrların ixtisaslaşmasının artırılmasının vacib 

amillərindəndir. İnformasiyaya çıxış imkanının təmin edilməsi 

ölkənin iqtisadi inkişafının əsas amillərindən biri olan insan 

kapitalının formalaşmasında əvəzedilməz rol oynayır.  

 Sözsüz ki, ölkədə informasiyanın mövcudluğunu və 

əlçatarlığını təmin etmək üçün, ilk növbədə, informasiya xidmətlərinin 

istehsalı və göstərilməsi ilə məşğul olan müəssisələr üçün əlverişli 

şərait yaratmaq, informasiya xidmətləri sahəsinin inkişafını təmin 

etmək vacibdir. Azərbaycan dövləti informasiyanın əlçatarlığının 

təmin edilməsində, ölkədə informasiya iqtisadiyyatının inkişafında 



6 

maraqlıdır. Bu, son illərdə qəbul edilmiş bir sıra normativ-hüquqi 

aktlar ilə təsdiqlənir (ətraflı – diss.). Belə ki, AR Prezidentinin 

sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi 

inkişafa dair Milli Prioritetlər” adlı sənəddə ölkədə müasir insan 

kapitalının formalaşmasının, rəqəmsal iqtisadiyyatın genişlənməsinin 

vacibliyi qeyd edilir.1 Bildiyiniz kimi, bu məqsədlərə nail olunmasının 

əsas amili informasiyadır, bu səbəbdən də qoyulan məqsədlərin həyata 

keçirilməsi, sözsüz ki, informasiyanın əlçatarlığının təmin edilməsini 

tələb edir. 

Ayrı-ayrı ölkələrdə informasiya iqtisadiyyatının inkişaf 

templərinin əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndiyinə baxmayaraq, ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafına ciddi töhfə verən, effektiv, rəqabət 

qabiliyyətli informasiya xidmətləri sahəsinin formalaşdırılması 

nöqteyi nəzərindən dövlət tərəfindən bu sahədə görülən tədbirlər 

birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir.  

İnformasiya xidmətləri sahəsinin dövlət tənzimlənməsi, 

iqtisadiyyatın digər sahələrinin tənzimlənməsi kimi, geniş tədbirlər 

spektrini əhatə edir. Onun mexanizmlərinə sahənin inkişafının milli 

prioritetləri nəzərə alınmaqla normativ-hüquqi bazanın işlənilməsi və 

təkmilləşdirilməsi, dövlət rüsumlarının, vergilərin, lisenziyaların 

verilmə qaydalarının müəyyənləşdirilməsi və s. aiddir. O ölkələrdə ki, 

sahənin dövlət tənzimlənməsi mexanizmləri daha sərtdir, informasiya 

xidmətləri sahəsi daha az liberaldır (daha dirijistdir), və əksinə, dövlət 

tərəfindən daha az dərəcədə sərt tənzimləmə mexanizmlərinin tətbiqi 

sahənin daha çox dərəcədə liberal olduğundan xəbər verir. Təsəvvür 

etmək olar ki, sahənin dövlət tənzimlənməsi dərəcəsinin və ya sahəyə 

müdaxilə dərəcəsinin yüksək olması (informasiya xidmətlərinin 

göstərilməsi yolunda baryerlərin yaradılması) informasiya 

xidmətlərinin göstərilməsi ilə məşğul olan müəssisələrə ziyan vura 

bilər. Sahənin dövlət tənzimlənməsinin tamamilə olmamağının 

neqativ təsirlərini də inkar etmək olmaz. İnformasiya xidmətləri 

sahəsinin elə liberallıq dərəcəsini müəyyən etmək vacibdir ki, bu 

dərəcə sahənin inkişafına səbəb olsun, ölkə iqtisadiyyatındakı onun 

rolunu artırsın. Azərbaycanda informasiya xidmətləri sahəsinin inkişaf 

                                                           
1 Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər: [Elektron resurs] / 

President.az. – 02 fevral, 2021. URL: https://president.az/az/articles/view/50474 
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səviyyəsinin aşağı olduğunu nəzərə alaraq, bu cür tədqiqatın 

aparılması bizim ölkəmiz üçün xüsusi önəm daşıyır.  

Cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasının, informasiya xidmətləri 

sahəsinin inkişafının müxtəlif aspektlərinin öyrənilməsinə həm 

Azərbaycan, həm xarici alimlərinin əsərləri həsr olunub. Belə ki, 

informasiya cəmiyyətinin formalaşmasının elmi-nəzəri problemləri 

R.M.Əliquliyevin və R.Ş.Mahmudovun əsərlərində tədqiq olunub. 

(40)2Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində müasir sahibkarlıq 

subyektlərini yaratmaqla müasir informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının tətbiqi üçün əlverişli şəraitin yaradılması 

probleminə T.N.Əliyevin əsərində toxunulub. (42) L.S.Namazovanın 

dissertasiya işi informasiya cəmiyyəti statistikasının 

təkmilləşdirilməsi məsələsinin tədqiqinə həsr olunub. (60) 

İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşdırılması, onun məzmunu, 

müxtəlif sahələr üzrə, dünya ölkələri, həm də Azərbaycan üzrə 

fəaliyyətinin xüsusiyyətləri məsələlərinə M.E.Hacı-zadənin (44), 

S.E.Əhmədovanın və A.Q.Qəribovun (39), Q.İ.İsmaylovun (48) işləri 

həsr olunub. A.N.Muradov öz tədqiqat işlərində informasiyaya 

əsaslanan bilik iqtisadiyyatının formalaşması məsələsinə toxunur. 

(124) A.Q.Əliyev İKT-yə əsaslanan informasiya iqtisadiyyatının 

formalaşması xüsusiyyətlərini, onun inkişafı üçün yarana biləcək 

riskləri, informasiya iqtisadiyyatının inkişafı şəraitində 

kibertəhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələsini tədqiq edir. (41) 

İnformasiya xidmətləri sahəsini K.Klark (163), D.Bell (93) və 

digər alimlər tədqiq edib. İnformasiya xidmətləri bazarının fəaliyyət 

xüsusiyyətləri E.V.Popov və İ.S.Kats (129), E.S.Spiridonov, 

M.S.Klıkov və b. (118), N.V.Beryoza (94) tərəfindən tədqiq edilir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın kölgə iqtisadiyyatının kiçildilməsinin əsas 

mexanizmlərindən biri kimi inkişafını öz işlərində A.F.Musayev və 

başqaları tədqiq edirlər. (57) Rəqəmsal iqtisadiyyatın nəzəri əsasları, 

onun təkamülü E.A.Brendeleva, M.İ.Stolbov və b. (128), A.N.Starkov 

və E.V.Storojeva (139) tərəfindən tədqiq edilir. 

                                                           
2 Avtoreferatın bu bölməsində göstərilən bu və digər bu kimi nömrələr dissertasiyada 

istifadə edilmiş müvafiq ədəbiyyatın nömrəsinə işarədir (Dissertasiyanın «İstifadə 

edilmiş ədəbiyyat siyahısı» bölməsinə bax) 
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Dissertasiya işində işlənən və prof. N.Müzəffərlinin dövlətin 

iqtisadiyyata müdaxiləsi dərəcəsinin ölçülməsi fəlsəfəsinə (58) 

əsaslanan informasiya xidmətlərinin liberallıq dərəcəsinin ölçülməsi 

metodologiyası, informasiya xidmətlərinin müxtəlif vasitələr ilə 

göstərilməsi yolunda dövlət tərəfindən qoyulan maneələri əks etdirən 

iqtisadi göstəricilərin nəzərə alınmasına əsaslanır ki, bu da təqdim 

edilən dissertasiya işini informasiya azadlığının qiymətləndirilməsi və 

onun ölkə üçün əhəmiyyətinin tədqiqi üzrə bir çox tədqiqat işindən 

köklü dərəcədə fərqləndirir. 

Belə ki, informasiyanın azadlığını qiymətləndirən təşkilatlara 

Soros Fondu (308), Fridom Haus (194), Fridrix Ebert Fondunu (299) 

aid etmək olar. İnformasiya azadlığının qiymətləndirilməsi həm də 

Avstraliyada, İsveçdə, Cənubi Afrikada, ABŞ-da və Taylandda da 

aparılır. (231) Açıq məlumatlar barometri indeksi də mövcuddur. 

(254)  İnternetin və internet vasitəsilə təqdim edilən informasiyanın 

azadlığını qiymətləndirən təşkilatlar da mövcuddur (məs., İnternetin 

azadlığı indeksi). (195) Tədqiqat və analitik təşkilat olan «The 

Economist Intelligence Unit» İnklüziv internet indeksini hesablayır. 

(298) «World Wide Web Foundation» təşkilatı tərəfindən hazırlanan 

hesabatların birində internetin əlçatarlığının müxtəlif amillərini 

qiymətləndirən Drayverlərin əlçatarlığı indeksi hesablanır. (152) 

Bundan əvvəl təşkilat internetin azadlığının təmin edilməsinin siyasi-

hüquqi aspektlərini əks etdirən və internetin azadlıq dərəcəsini və 

açıqlığını qiymətləndirən İndeksi hesablayırdı. (316) «Ericsson» 

təşkilatı şəhərləri sıralayan (ölkələri deyil) Şəbəkə cəmiyyəti şəhərinin 

indeksini işləyib. (247) Avropa Komissiyası Rəqəmsal iqtisadiyyatın 

və rəqəmsal cəmiyyətin indeksini hesablayır. (222) Bununla yanaşı, 

informasiyanın azadlığının təsirlərinin tədqiqinə də həsr olunan bir 

sıra tədqiqatlar mövcuddur (bu zaman “informasiyanın azadlığı” 

deyəndə, əksər hallarda, söz azadlığı, medianın azadlığı nəzərdə 

tutulur), məsələn, informasiyanın azadlığı haqqında qanunların 

bürokratik səmərəliliyə təsirinin təhlili üzrə (311); informasiyanın 

azadlığı haqqında qanununun dövlətin şəffaflığına və dövlət 

informasiyasının azad axınınına təsirinin təhlili üzrə (213; 281) 

tədqiqatlar.  
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İnformasiya xidmətlərinin müxtəlif vasitələrlə göstərilməsi 

prosesinin liberallıq (dirijistlik) dərəcəsini əks etdirən əsas 

göstəricilərdən biri əlavə dəyər vergisi (ƏDV) olduğu səbəbindən, 

ƏDV dərəcəsinin dəyişilməsinin təsirlərinin tədqiqinə həsr olunan 

araşdırmaların təhlili də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu cür 

tədqiqatların nəticələri fərqlidir. (236; 252; 151; 155) 

Kütləvi informasiya vasitələrinə (KİV) dövlətin müdaxiləsi 

dərəcəsinin KİV-in fəaliyyətinə təsirinin təhlilinə həsr olunan 

tədqiqatlar da mövcuddur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu tədqiqatların 

əksəriyyəti informasiya xidmətlərinin rəqəmsal KİV vasitəsilə 

göstərilməsi prosesinə dövlət müdaxiləsi dərəcəsinin dəyişilməsinin 

təsirlərinin təhlilinə həsr olunub.  

Yuxarıda sadalanan təşkilatlar, tədqiqatçılar informasiya 

xidmətləri sahəsinə dövlət müdaxiləsinin ölçülməsi probleminə yalnız 

bir aspektdən – ölkədə söz azadlığının təmin edilməsi baxımından, 

jurnalist fəaliyyətinin azadlığı, dövlətin şəffaflığı və s. baxımından 

yanaşırlar. İnformasiya xidmətləri sahəsinə dövlət müdaxiləsinin 

ölçülməsinə bu cür yanaşma sadalanan metodologiyalardan fərqli və 

informasiya xidmətləri sahəsinin dövlət tənzimlənməsinin iqtisadi 

mexanizmlərinin yumşaqlığı (sərtliyi) dərəcəsini əks etdirən bir 

metodologiyanın işlənilməsinə ehtiyacın olduğunu göstərir.  

Tədqiqatın obyekti və predmeti 

Tədqiqatın obyekti – mətbu kütləvi informasiya vasitələri, 

televiziya, radio, poçt, reklam və internet vasitəsilə göstərilən, 

göstərilməsi prosesi dövlət tərəfindən tənzimlənən, kommersiya 

məqsədi güdən müxtəlif xarakterli informasiya xidmətləridir. 

Tədqiqatın predmeti – informasiya xidmətlərinin müxtəlif vasitələrlə 

göstərilməsi prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsi ilə ölkənin iqtisadi 

göstəriciləri arasındakı əlaqədir.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri  

Tədqiqatın məqsədi – dövlətin informasiya xidmətləri sahəsinə 

müdaxiləsinin ölçülməsinə yeni nəzəri-metodoloji yanaşmanın irəli 

sürülməsi – informasiya xidmətlərinin mətbu KİV, televiziya, radio, 

poçt, internet və reklam vasitəsilə göstərilməsi prosesinə dövlətin 

müdaxiləsi dərəcəsinin ölçülməsi metodologiyasının işlənilməsi; 

informasiya xidmətlərinin liberallıq dərəcəsinin ölçülməsi və onun 
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iqtisadi təsirlərinin qiymətləndirilməsidir (onun informasiya 

xidmətləri sahəsinin inkişaf göstəricilərinə təsirinin və ölkənin digər 

(bəzi) iqtisadi göstəriciləri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin 

qiymətləndirilməsidir). 

Qoyulan məqsədə uyğun olaraq dissertasiya işində aşağıdakı 

vəzifələr qoyulub: 

1. İnformasiya iqtisadiyyatı və informasiya xidmətləri 

anlayışlarını tədqiq etmək, informasiya xidmətləri sahəsinin 

liberallıq dərəcəsinin ölçülməsi metodologiyasını işləmək 

Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün informasiya iqtisadiyyatı 

və informasiya xidmətləri anlayışları tədqiq ediləcək; informasiya 

xidmətləri sahəsinə dövlət müdaxiləsinin ölçülməsinin nəzəri 

aspektləri tədqiq ediləcək; dünyada mövcud olan KİV-ə, internetə 

dövlətin müdaxiləsinin ölçülməsi metodologiyaları tədqiq edilərək, 

informasiya xidmətlərinin müxtəlif vasitələrlə göstərilməsi prosesinə 

dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin ölçülməsi metodologiyası işləniləcək. 

2. İnformasiya xidmətlərinin iqtisadiyyatın 

rəqəmsallaşmasına təsirini və iqtisadiyyatın rəqəmsal 

transformasiyasını təhlil etmək 

Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün rəqəmsal iqtisadiyyatın 

inkişafında informasiya xidmətlərinin əhəmiyyəti vurğulanacaq, 

rəqəmsal iqtisadiyyatın müasir vəziyyəti tədqiq ediləcək; rəqəmsal 

iqtisadiyyatın inkişafında kibertəhlükəsizliyin əhəmiyyəti 

vurğulanacaq; iqtisadiyyatın rəqəmsallaşmasının məşğulluğa təsiri 

təhlil ediləcək. 

3. İnformasiya xidmətləri sahəsinin müasir vəziyyətini və 

inkişaf göstəricilərini təhlil etmək 

Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün informasiya xidmətləri 

sahəsinin inkişaf göstəricilərindən biri kimi Şəbəkə hazırlığı 

indeksinin iqtisadi əhəmiyyəti qeyd ediləcək; Azərbaycanda Şəbəkə 

hazırlığı indeksinin ilk növbədə yaxşılaşdırılmalı olduğu göstəriciləri 

təhlil ediləcək; Azərbaycanın informasiya xidmətləri sahəsinin digər 

əlçatar olan inkişaf göstəriciləri tədqiq ediləcək; informasiya 

xidmətləri sahəsinin inkişafı üçün xarici ticarətin liberallıq dərəcəsinin 

əhəmiyyəti tədqiq ediləcək. 
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4. İşlənilən  metodologiyadan istifadə edərək informasiya 

xidmətlərinin liberallıq dərəcəsini ölçmək 

Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün KİV-in, elektron 

xidmətlərin, poçt xidmətlərinin, reklamın liberallıq dərəcəsi ölçülərək, 

İnteqral indeks hesablanacaq, ölkələrin İnteqral indeks üzrə təsnifatı 

aparılacaq.  

5. Ayrı-ayrı informasiya xidmətlərinin liberallıq dərəcəsinin 

iqtisadi təsirlərini qiymətləndirmək 

Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün poçt xidmətlərinin, 

elektron xidmətlərin, KİV-in, reklam xidmətlərinin liberallıq 

dərəcəsinin informasiya xidmətləri sahəsinin inkişaf göstəricilərinə 

təsiri qiymətləndiriləcək; İnteqral indeks ilə İqtisadiyyatın solluğu 

(sağlığı) indeksi və digər iqtisadi göstəricilər arasında qarşılıqlı əlaqə 

təhlil ediləcək. 

6. Azərbaycanda informasiya xidmətlərinin 

liberallığının müsbət iqtisadi təsirlərinin gücləndirilməsi yollarını 

müəyyən etmək 

Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün Azərbaycanda poçt 

xidmətlərinin liberallıq dərəcəsinin poçt bölmələrinin informasiya 

xidmətlərinin göstərilməsi üzrə fəaliyyətlərinə; elektron xidmətlərin 

liberallıq dərəcəsinin elektron informasiya xidmətlərinin inkişafının 

əsas amili olan internetdən istifadə göstəricilərinə; KİV-in liberallıq 

dərəcəsinin mətbu KİV, televiziya və radio fəaliyyətinə; reklamın 

liberallıq dərəcəsinin reklam bazarının inkişafına müsbət təsirinin 

gücləndirilməsi yolları göstəriləcək. 

Tədqiqat metodları 

İşdə aşağıdakı tədqiqat metodlarından istifadə edilib: təhlil və 

sintez, elmi abstraksiya, müqayisəli və sistemli təhlil, iqtisadi və 

statistik ümumiləşdirmə, korrelyasiya təhlili, reqressiya təhlili, 

induktiv və deduktiv metodlar.  

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar  

1. İnformasiya xidmətlərinin liberallıq dərəcəsinin ölçülməsi 

metodologiyası işlənilib, İnformasiya xidmətlərinin liberallıq 
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(dirijistlik) indeksi (İXL(D)İ) 32 ölkə üzrə hesablanıb. [5, s. 7-13; 22, 

s. 4-14]3 İndeks üzrə ölkələrin təsnifləşdirilməsi aparılıb. 

2. İnformasiya xidmətlərinin poçt vasitəsilə göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin iqtisadi təsirlərinin 

qiymətləndirilməsi onu deməyə əsas verir ki, poçt xidmətlərinin 

dirijistlik dərəcəsinin artırılması informasiya xidmətləri sahəsinin 

inkişaf göstəricilərinin azalmasına səbəb olmur. Əksinə, həmin 

prosesə dövlət müdaxiləsi dərəcəsinin daha yüksək olduğu ölkələrin 

əksəriyyətində (istisnalar da mövcuddur) informasiya xidmətləri 

sahəsinin inkişaf göstəriciləri daha yüksəkdir. Bununla yanaşı, poçt 

xidmətlərinin dirijistlik dərəcəsinin daha yüksək olduğu ölkələr – daha 

çox inkişaf etmiş ölkələrdir. Azərbaycanda poçt xidmətlərinin 

libarallaşdırılması informasiya xidmətlərinin poçt vasitəsilə 

göstərilməsi prosesinin əlverişliliyini artıra bilər. [12, s. 57-67] 

3. İnformasiya xidmətlərinin internet vasitəsilə göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin iqtisadi təsirlərinin 

qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən olunub ki, internet və 

telefoniya sahəsində tam rəqabətin təmin edilməsi informasiya 

xidmətləri sahəsinin inkişafına müsbət təsir edə bilər (xüsusilə də 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdə). Azərbaycanda da həmin sahədə tam 

rəqabətin təmin edilməsi məsləhətdir. [12, s. 57-67] 

4. İnformasiya xidmətlərinin KİV vasitəsilə göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin iqtisadi təsirlərinin 

qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, KİV-in 

liberallıq dərəcəsinin dəyişilməsinin informasiya xidmətləri sahəsinin 

inkişaf göstəricilərinə təsiri yoxdur. Lakin iqtisadi inkişaf səviyyəsi 

daha yüksək olan ölkələrin KİV sahəsində daha liberal siyasət 

yürütdüklərini, həmçinin, orada KİV-in daha çox inkişaf etdiyini 

nəzərə alaraq, Azərbaycanda KİV sahəsində liberallaşmanın davam 

etdirilməsi zəruridir. 

5.  İnformasiya xidmətlərinin reklam vasitəsilə göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin iqtisadi təsirlərinin 

qiymətləndirilməsi onu göstərir ki, prosesin liberallıq dərəcəsinin 

dəyişilməsinin reklam bazarının inkişafına təsiri yoxdur. Reklamın 

                                                           
3 Avtoreferatda bu və digər bu kimi nömrələr iddiaçının müvafiq əsərinə işarədir 

(Avtoreferatda «Əsərlərin siyahısı» bölməsinə bax) 
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liberallığı sub-indeksi üzrə liberal olan Azərbaycanda informasiya 

xidmətləri sahəsinin inkişafı üçün vacib olan reklam bazarının inkişaf 

səviyyəsini nəzərə alaraq, ölkədə bu sahədə liberal siyasətin davam 

etdirilməsi vacibdir. 

6. Dövlətin informasiya xidmətlərinin göstərilməsi prosesinə 

müdaxiləsi dərəcəsi ilə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi dərəcəsi 

arasında qarşılıqlı əlaqənin təhlili onlar arasında heç bir əlaqənin 

olmadığını göstərir. 

7. İnformasiya xidmətlərinin liberallıq dərəcəsi ilə İnsan inkişafı 

indeksi arasında qarşılıqlı əlaqə təhlil edilərək, göstəricilər arasında 

əlaqənin olmadığı müəyyən olunub. 

8. İXL(D)İ-nin Qlobal rəqabətlilik indeksinin işçi qüvvəsinin 

bacarıqları göstəricilərinə təsirinin təhlili onu göstərir ki, ölkədə 

informasiya xidmətlərinin əlçatarlığını müəyyənləşdirən informasiya 

xidmətləri sahəsinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsi işçi qüvvəsinin 

bacarıqlarına təsir etmir. 

9. İXL(D)İ ilə turizm sahəsinin inkişaf göstəriciləri arasında 

qarşılıqlı əlaqə təhlil edilib. Müəyyən olunub ki, informasiya 

xidmətlərinin liberallıq dərəcəsi ilə turizm sahəsinin inkişaf 

göstəriciləri arasında əlaqə yoxdur. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi  

Dissertasiya işinin elmi yeniliyi aşağıdakılardan ibarətdir: 

 – İnformasiya xidmətləri sahəsinə dövlət müdaxiləsinin 

ölçülməsinə yeni nəzəri-metodoloji yanaşma irəli sürülmüş, 

informasiya xidmətlərinin liberallıq dərəcəsini ölçən, 4 Sub-indeksdən 

ibarət olan (KİV-in liberallığı, Elektron xidmətlərin liberallığı, Poçt 

xidmətlərinin liberallığı, Reklamın liberallığı sub-indeksləri) 

İnformasiya xidmətlərinin liberallıq (dirijistlik) İndeksi işlənilmişdir. 

[5, s. 7-13; 22, s. 4-14] 

– Ölkələr üzrə İnformasiya xidmətlərinin liberallıq (dirijistlik) 

indeksinin hesablanması və təhlili əsasında isbat edilmişdir ki, 

informasiya xidmətləri sahəsinin nisbətən dirijist olduğu ölkələrin 

əksəriyyəti iqtisadi inkişaf səviyyəsi daha yüksək olan ölkələrdir. 

Azərbaycanda informasiya xidmətləri sahəsi mülayim-dirijistdir.[5, s. 

7-13] 
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– İnformasiya xidmətlərinin KİV vasitəsilə göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin ölçülməsi və iqtisadi 

təsirlərinin qiymətləndirilməsi əsasında müəyyən edilmişdir ki, 

Azərbaycanda bu sahədə liberal islahatlar davam etdirilməlidir. 

– Elektron informasiya xidmətlərinin liberallıq dərəcəsinin 

ölçülməsi və iqtisadi təsirlərinin qiymətləndirilməsi əsasında 

Azərbaycanda internet və telefoniya sahəsinin tam liberallaşmasının 

zəruriliyi əsaslandırılmışdır. [12, s. 57-67] 

– İnformasiya xidmətlərinin poçt vasitəsi ilə göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin ölçülməsi və iqtisadi 

təsirlərinin qiymətləndirilməsi əsasında Azərbaycanda bu sahədə 

liberallaşmanın vacibliyi əsaslandırılmışdır. [12, s. 57-67] 

         Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti  

İnformasiya xidmətlərinin liberallıq (dirijistlik) indeksinin 

hesablanması metodologiyasının işlənilməsi informasiya 

xidmətlərinin göstərilməsi prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsini 

ölçməyə imkan verir. İnformasiya xidmətlərinin liberallıq (dirijistlik) 

dərəcəsinin ölçülməsi, informasiya xidmətləri sahəsinin inkişaf 

göstəricilərinin və ölkənin digər (bəzi) iqtisadi göstəricilərinin sahənin 

dövlət tərəfindən tənzimlənməsi dərəcəsindən asılı olaraq 

dəyişilməsinin təhlili, dövlətin sahəyə onun inkişafını və ölkənin 

iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün nə dərəcədə müdaxilə etməli 

olduğunun müəyyən edilməsi əhəmiyyətli tədqiqat predmetidir ki, 

onun aparılması sahənin inkişafının strateji prioritetlərinin 

formalaşdırılması zamanı, onun inkişafı üzrə dövlət proqramlarının 

işlənilməsi zamanı faydalı ola bilər. Tədqiqatın nəticələri, həmçinin, 

iqtisadi fənnlər üzrə bir sıra kursların tədris proqramlarının tərtibi 

zamanı da istifadə edilə bilər.  

Aprobasiyası və tətbiqi  

Dissertasiya işinin nəticələri 14 may 2019-cu il tarixində Çində 

keçirilən “Çin və Azərbaycanın əməkdaşlığı: yeni imkanlar və yeni 

çağırışlar” adlı beynəlxalq konfransda; 4 iyul 2019-cu il tarixində 

Azərbaycanda keçirilən “Azərbaycan-Çin: iqtisadiyyatın sosial 

məsələləri” adlı beynəlxalq konfransda; 18 yanvar 2021-ci il tarixində 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun onlayn elmi seminarında təqdim 

olunmuşdur.  
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Rusiya Təbii Elmlər Akademiyası Rəyasətinin qərarına əsasən, 

aktuallığı, elmi və pedaqoji əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla, 

dissertasiyanın nəticələrini əks etdirən elmi məqalələr 

(“Azərbaycanda və Çində Şəbəkə hazırlığı indeksinin müqayisəli 

təhlili”, “İnformasiya xidmətlərinin liberallıq (dirijistlik) indeksi”, 

“Xarici ticarətin liberallıq dərəcəsinin informasiya xidmətləri 

sahəsinin inkişaf səviyyəsinə təsiri”) Avstriyada beynəlxalq kitab 

sərgisində (135) və Moskvada onlayn formatda keçirilən sərgidə (123) 

təqdim edilmək və müzakirə olunmaq məqsədilə seçilmişdir. “Xarici 

ticarətin liberallıq dərəcəsinin informasiya xidmətləri sahəsinin 

inkişaf səviyyəsinə təsiri” adlı elmi məqalə Amerikada beynəlxalq 

kitab sərgisində (110) və Honkonqda beynəlxalq kitab sərgisində 

(111) təqdim edilmək və müzakirə olunmaq məqsədilə seçilmişdir.  

Birbaşa dissertasiyanın nəticələrini əks etdirən əsərlərdən əlavə, 

müəllifin turizm sahəsinin dövlət tənzimlənməsi məsələsinə toxunan 

tədqiqatları da müəyyən maraq doğurmuşdur. Belə ki, AMEA 

İqtisadiyyat İnstitutunda Gənc tədqiqatçılar arasında keçirilən elmi 

məqalələr müsabiqəsində müəllifin “Dövlətin iqtisadiyyata 

modelyaradıcı müdaxiləsi və turizmin inkişafı” adlı məqaləsi birinci 

yerə layiq görülmüşdür. (61) “Turizm 2016. Bülleten”in xülasəsi 

Frankfurter Buchmesse 2020 – Special Edition 2020 kataloquna daxil 

edilmişdir. (112) Bülleten beynəlxalq sərgidə (117), Moskvada onlayn 

təhsil həftəsində (121) və beynəlxalq kitab yarmarkasında (120) da 

təqdim edilmişdir. Onun haqqında məlumat MMSO-2021 – təhsil 

həftəsinin xülasəli kataloquna daxil edilmişdir. (122) Bülleten və 

“Azərbaycanda rəqabətqabiliyyətli turizmin formalaşdırılması” adlı 

monoqrafiya seçilərək, distant beynəlxalq sərgidə təqdim edilmişdir. 

(149)  

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı  

Dissertasiya işi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

İqtisadiyyat İnstitutunda yerinə yetirilmişdir.  

Dissertasiyanın ümumi həcmi  

Dissertasiya işi, həcmi 422 910 işarə olmaqla, girişdən (22 010 

işarə), 6 fəsildən (1-ci fəsil – 74 402 işarə; 2-ci fəsil – 43 121 işarə; 3-

cü fəsil – 120 723 işarə; 4-cü fəsil – 37 273 işarə; 5-ci fəsil – 51 343 
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işarə; 6-cı fəsil – 34 346 işarə) nəticədən (36 051 işarə) və istifadə 

edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. 

 

MÜDAFİƏYƏ ÇIXARILAN ƏSAS 

MÜDDƏALAR  

1. İnformasiya xidmətlərinin liberallıq dərəcəsinin ölçülməsi 

metodologiyası işlənilib, İnformasiya xidmətlərinin liberallıq 

(dirijistlik) indeksi  32 ölkə üzrə hesablanıb. [5, s. 7-13; 22, s. 4-14] 

İndeks üzrə ölkələrin təsnifləşdirilməsi aparılıb. 

İnformasiya xidmətlərinin liberallıq dərəcəsinin ölçülməsi 

metodologiyası prof. N.Müzəffərlinin təklif etdiyi iqtisadiyyata dövlət 

müdaxiləsi dərəcəsinin ölçülməsi metodologiyasına əsaslanır. Belə ki, 

informasiya xidmətlərinin göstərilməsi prosesinə dövlətin müdaxiləsi 

dərəcəsinin ölçülməsi məqsədilə İnformasiya xidmətlərinin liberallıq 

(dirijistlik) indeksi formalaşdırılıb. İndeksin sub-indeksləri və onların 

alt-indeksləri aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapıb (Cədvəl 1.). 

 

Cədvəl 1. İXL(D)İ-nin sub-indeksləri və onların alt-

indeksləri  
KİV-in liberallığı 

sub-indeksi (KİVLi) 

 

• 1/2 Vergi və müxtəlif növ yığımlar (1/6 (Çap əsərlərinə 

ƏDV; Tele- və radioyayıma ƏDV; Televiziyanın 

izlənilməsinə görə lisenziya yığımı; Televiziyanın 

izlənilməsinə görə lisenziya yığımına ƏDV; ƏDV-nin gec 

ödənilməsinə görə cərimə; Mənfəət vergisi)) 

• 1/2 Özəl və dövlət telekanallarının nisbəti (dövlət 

telekanallarının ümumi telekanalların sayındakı payı) 

 

Elektron xidmətlərin 

liberallığı sub-indeksi 

(EXLi) 

 

• 1/2 Elektron xidmətlərə ƏDV 

• 1/2 İnternet və telefoniyanın rəqabətliliyi 

 

Reklamın liberallığı 

sub-indeksi (RLi) 

 

• 1/2 Çöl reklamına və KİV-dəki reklama ƏDV  

• 1/2 İnternetdəki reklama ƏDV 

 

Poçt xidmətlərinin 

liberallığı sub-indeksi 

(PXLi) 

 

• 1/2 Poçt xidmətlərinə ƏDV 

• 1/2 Markalara ƏDV 

Mənbə: cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir [5, s. 7-13] 
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İşlənilən İXL(D)İ-nin sub-indekslərinin hesablanması düsturları 

aşağıda qeyd olunub [5, s. 7-13]: 

 

KİV − in liberallığı sub − indeksi = 

= 0,5 × Vergi və müxtəlif növ yığımlar + 

+ 0,5 × Özəl və dövlət telekanallarının nisbəti                                      
(1) 

 burada: 

Vergi və müxtəlif növ yığımlar =
1

6
(Çap əsərlərinə ƏDV + 

+ Tele − və radioyayıma ƏDV +
+ Televiziyanın izlənilməsinə görə lisenziya yığımı +

+Televiziyanın izlənilməsinə görə lisenziya yığımına ƏDV +
ƏDV − nin gec ödənilməsinə görə cərimə +  Mənfəət vergisi)                                     

(2) 

 

Elektron xidmətlərin liberallığı sub − indeksi
=  0,5 × Elektron xidmətlərə ƏDV + 

+ 0,5 × İnternet və telefoniyanın rəqabətliliyi                                                                   
(3) 

 

Reklamın liberallığı sub − indeksi
= 0,5 × Çöl reklamına və KİV
− dəki reklama ƏDV + 

+ 0,5 × İnternetdəki reklama ƏDV 
                                             (4) 

 

Poçt xidmətlərinin liberallığı sub − indeksi
=  0,5 × Poçt xidmətlərinə ƏDV +  0,5 × 

    ×  Markalara ƏDV                                                                                       
(5) 

Beləliklə, dövlətin informasiya xidmətləri sahəsinə müdaxiləsi 

dərəcəsini müəyyən etməyə imkan verən İXL(D)İ-i aşağıdakı düstur 

vasitəsi ilə hesablanır: 

İXL(D)İ =  0,4 × KİVLi +  0,2 × EXLi +  0,2 × RLi +  0,2 ×
PXLi  

                                           (6) 
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burada KİVLi – KİV-in liberallığı sub-indeksi; EXLi – Elektron 

xidmətlərin liberallığı sub-indeksi; RLi – Reklamın liberallığı sub-

indeksi; PXLi – Poçt xidmətlərinin liberallığı sub-indeksidir. 

Tədqiqat 32 ölkə üzrə aparılmışdır. Alınan nəticələrə nəzər salaq. 

 

KİV-in liberallığı sub-indeksi [22, s. 4-14] 

Təhlil olunan ölkələrdə KİV-in liberallığı sub-indekslərinə nəzər 

salaq (Cədvəl 2., Şəkil 1.). 

 

Cədvəl 2. Təhlil qrupu ölkələri üzrə KİV-in liberallığı sub-

indeksləri (dirijist ölkələrdən liberal ölkələrə doğru)  

№ Ölkələr KİVLi № Ölkələr  KİVLi 

1 Fransa 0,304 17 Portuqaliya 0,136 

2 Xorvatiya 0,258 18 İtaliya 0,133 

3 Estoniya 0,251 19 Yunanıstan 0,13 

4 Bolqarıstan 0,242 20 Ermənistan 0,13 

5 Azərbaycan 0,232 21 Belçika 0,129 

6 İspaniya 0,214 22 Çexiya 0,127 

7 Gürcüstan 0,199 23 Litva 0,125 

8 Macarıstan 0,198 24 Niderland 0,123 

9 Böyük Britaniya 0,197 25 Polşa 0,122 

10 Danimarka 0,195 26 Finlandiya 0,119 

11 Rusiya 0,184 27 Slovakiya 0,116 

12 İrlandiya 0,182 28 Türkiyə 0,113 

13 Sloveniya 0,165 29 İsveç 0,108 

14 Malta 0,152 30 Latviya 0,108 

15 Almaniya 0,149 31 Rumıniya 0,099 

16 Avstriya 0,136 32 Kipr 0,097 

     Mənbə: müvafiq göstəricilər əsasında müəllif tərəfindən 

hesablanmışdır (diss. bax, Cədvəl 4.1.10.)       
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Şəkil 1. Təhlil qrupu ölkələrində KİV-in liberallığı sub-indeksləri  

Qeyd: müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 
 

Göründüyü kimi, KİV-in liberallığı sub-indeksi üzrə ən liberal 

ölkə Kiprdir (0,097), ən dirijist – Fransadır (0,304). Araşdırılan əksər 

ölkələrdə kütləvi informasiya vasitələri nisbi mərkəzin göstərdiyindən 

daha liberaldır. Azərbaycan Sub-indeks üzrə dirijist ölkələr qrupuna 

aiddir (Sub-indeks üzrə 5-ci ən dirijist ölkə). 

Növbəti cədvəldə adambaşına ÜDM-in göstəricilərinin KİV-in 

liberallıq (dirijistlik) dərəcəsindən asılı olaraq nə cür dəyişildiyi qeyd 

olunur (Cədvəl 3.). 
 

Cədvəl 3. Adambaşına ÜDM-in minimal, maksimal və orta 

göstəricilərinin KİV-in liberallıq (dirijistlik) dərəcəsindən asılı 

olaraq dəyişilməsi  
KİVLi Minimal 

adambaşına 

ÜDM, beyn. 

doll. 

Maksimal 

adambaşına 

ÜDM, beyn. 

doll.  

Orta 

adambaşına 

ÜDM, beyn. 

doll. 

Ölkələri

n sayı 

0 - 0.129 (1-ci 

ölkələr qrupu) 

28 134 59 554  42 157 12 

0.130 - 0.159 (2-ci 

ölkələr qrupu) 

14 258 58 946 41 053 7 

0.160 - 0.199 (3-cü 

ölkələr qrupu) 

15 656 88 241 45 349 7 

0.200 və daha 

yüksək (4-cü ölkələr 

qrupu) 

15 041 49 435 33 420 6 

Mənbə: müəllif tərəfindən alınmış məlumatlar və Dünya Bankının 

məlumatları 

(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2

019&start=2016) əsasında 
 

Ümumilikdə, Sub-indeks üzrə daha dirijist ölkələr iqtisadi inkişaf 

səviyyəsi daha aşağı olan ölkələrdir. Bununla yanaşı, elə ölkələr də var 

ki, onlara bu “qanunauyğunluq” aid edilmir. Məsələn, araşdırılan 

Fransa (0,304)
Nisbi mərkəz 

(0,162)
Azərbaycan 

(0,232)
Kipr (0,097)

0,0800,1300,1800,2300,2800,330

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&start=2016
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&start=2016
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ölkələr arasında adambaşına ÜDM-in maksimal göstəricisi (88 241 

beyn. doll.) İrlandiyada qeydə alınıb, halbuki ölkə KİV-in liberallığı 

sub-indeksi üzrə 3-cü qrupa aid edilən ölkələr arasındadır. İrlandiya 

olmasa idi, bu ölkələr qrupundakı adambaşına ÜDM-in orta göstəricisi 

38 201 beyn. doll. bərabər olardı ki, bu 1-ci və 2-ci ölkələr qruplarının 

müvafiq göstəricilərindən belə aşağıdır.  

 

Elektron xidmətlərin liberallığı sub-indeksi  

Təhlil qrupu ölkələrində Elektron xidmətlərin liberallığı sub-

indekslərinə nəzər salaq (Cədvəl 4., Şəkil 2.). 

 

Cədvəl 4. Elektron xidmətlərin liberallığı sub-indeksi (dirijist 

ölkələrdən liberal ölkələrə doğru)  

№ Ölkələr EXLi № Ölkələr EXLi 

1 Bolqarıstan 0,368 17 Litva 0,21 

2 Yunanıstan 0,293 18 Ermənistan 0,2 

3 Danimarka 0,28 19 Estoniya 0,2 

4 Latviya 0,273 20 Macarıstan 0,193 

5 Kipr 0,263 21 Rumıniya 0,19 

6 Rusiya 0,259 22 Çexiya 0,188 

7 Xorvatiya 0,25 23 Gürcüstan 0,18 

8 İsveç 0,25 24 Türkiyə 0,18 

9 Böyük Britaniya 0,23 25 Finlandiya 0,17 

10 Slovakiya 0,23 26 İtaliya 0,166 

11 İrlandiya 0,23 27 Avstriya 0,15 

12 Polşa 0,23 28 Niderland 0,15 

13 Portuqaliya 0,23 29 Almaniya 0,13 

14 Sloveniya 0,22 30 Malta 0,115 

15 Belçika 0,21 31 Fransa 0,092 

16 İspaniya 0,21 32 Azərbaycan 0,068 

Mənbə: müvafiq göstəricilər əsasında müəllif tərəfindən 

hesablanmışdır (diss. bax, Cədvəl 4.2.3.)       
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Şəkil 2. Elektron xidmətlərin liberallığı sub-indeksi 

Qeyd: müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Minimal Sub-indeks Azərbaycanda qeydə alınıb (0,068). 

Bolqarıstan Elektron xidmətlərin liberallığı sub-indeksi üzrə ən dirijist 

ölkədir. 15 ölkə nisbi mərkəzdən (0,206) sağda, 17 ölkə – solda 

yerləşib.  

Növbəti cədvəldə adambaşına ÜDM-in göstəricilərinin elektron 

xidmətlərin liberallığı (dirijistliyi) dərəcəsindən asılı olaraq nə cür 

dəyişildiyi qeyd olunub (Cədvəl 5.).  

 

Cədvəl 5. Adambaşına ÜDM-in minimal, maksimal və orta 

göstəricilərinin elektron xidmətlərin liberallıq (dirijistlik) 

dərəcəsindən asılı olaraq dəyişilməsi  
EXLi Minimal 

adambaşına 

ÜDM, beyn. 

doll.  

Maksimal 

adambaşına 

ÜDM, beyn. 

doll. 

Orta 

adambaşına 

ÜDM, beyn. 

doll. 

Ölkələri

n sayı 

0 - 0.150 (1-ci ölkələr 

qupu) 

15 041 59 554 47 589 6 

0.151 - 0.200 (2-ci 

ölkələr qrupu) 

14 258 51 426 33 638 9 

0.201 - 0.250 (3-cü 

ölkələr qrupu) 

30 141 88 241 45 875 11 

0.251 və daha yüksək 

(4-cü ölkələr qrupu) 

24 790 60 179 36 386 6 

Mənbə: müəllifin əldə etdiyi məlumatlar və Dünya Bankının 

məlumatları 

(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2

019&start=2016) əsasında  

 

Ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyələri ilə elektron xidmətlərin 

liberallığı (dirijistliyi) dərəcəsi arasında heç bir qarşılıqlı əlaqənin 

Bolqarıstan 
(0,368)

Nisbi mərkəz 
(0,206)

Azərbaycan 
(0,068)

0,0000,0500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,400

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&start=2016
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&start=2016
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olmadığını qeyd etmək olar. Elektron xidmətlərin dövlət tərəfindən 

daha sərt tənzimləndiyi ölkələr arasında həm adambaşına ÜDM-i 

yüksək olduğu ölkələrə, həm də iqtisadi inkişaf səviyyəsi daha aşağı 

olduğu ölkələrə də rast gəlinir. Eyni sözü elektron xidmətlərin daha 

liberal olduğu ölkələr haqqında da demək olar.  

 

Poçt xidmətlərinin liberallığı sub-indeksi  

Araşdırılan ölkələr üzrə Poçt xidmətlərinin liberallığı sub-

indekslərinə nəzər salaq (Cədvəl 6., Şəkil 3.). 

 

Cədvəl 6. Poçt xidmətlərinin liberallığı sub-indeksi (dirijist 

ölkələrdən liberal ölkələrə doğru)  

№ Ölkələr PXLi № Ölkələr PXLi 

1 Danimarka 0,500 17 Böyük Britaniya 0,300 

2 İsveç 0,500 18 Macarıstan 0,270 

3 Portuqaliya 0,460 19 İtaliya 0,250 

4 Sloveniya 0,440 20 Xorvatiya 0,250 

5 Belçika 0,420 21 Yunanıstan 0,240 

6 Niderland 0,420 22 Finlandiya 0,240 

7 Ermənistan 0,400 23 İrlandiya 0,230 

8 Bolqarıstan 0,400 24 Polşa 0,230 

9 Fransa 0,400 25 İspaniya 0,210 

10 Almaniya 0,380 26 Latviya 0,210 

11 Kipr 0,380 27 Litva 0,210 

12 Rumıniya 0,380 28 Çexiya 0,210 

13 Azərbaycan 0,360 29 Rusiya 0,200 

14 Gürcüstan 0,360 30 Slovakiya 0,200 

15 Türkiyə 0,360 31 Estoniya 0,200 

16 Avstriya 0,300 32 Malta 0,180 

Mənbə: müvafiq göstəricilər əsasında müəllif tərəfindən 

hesablanmışdır (diss. bax, Cədvəl 4.3.3.)       
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Şəkil 3. Poçt xidmətlərinin liberallığı sub-indeksi  

Qeyd: müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Poçt xidmətlərinin liberallığı sub-indeksi üzrə ən liberal ölkə 

Maltadır (0,180). Azərbaycan Sub-indeks üzrə Gürcüstan və Türkiyə 

ilə eyni səviyyədə olub (0,360), nisbi mərkəzdən soldadır. Sub-indeks 

üzrə ən dirijist ölkələr İsveç və Danimarkadır (0,500). 

Növbəti cədvəldə adambaşına ÜDM-in göstəricilərinin poçt 

xidmətlərinin liberallıq (dirijistlik) dərəcəsindən asılı olaraq 

dəyişilməsi əks olunur (Cədvəl 7.). 
 

Cədvəl 7. Adambaşına ÜDM-in minimal, maksimal və orta 

göstəricilərinin poçt xidmətlərinin liberallıq (dirijistlik) 

dərəcəsindən asılı olaraq dəyişilməsi  
PXLi Minimal 

adambaşına 

ÜDM, beyn. 

doll.  

Maksimal 

adambaşına 

ÜDM, beyn. 

doll. 

Orta 

adambaşına 

ÜDM, beyn. 

doll.  

Ölkələri

n sayı 

0 - 0.209 (1-ci ölkələr 

qrupu) 

29 181 46 279 37 111 4 

0.210 - 0.299 (2-ci 

ölkələr qrupu) 

30 141 88 241 42 719 11 

0.300 - 0.399 (3-cü 

ölkələr qrupu) 

15 041 58 946 37 038 8 

0.400 və daha yüksək 

(4-cü ölkələr qrupu) 

14 258 60 179 44 063 9 

Mənbə: müəllifin əldə etdiyi məlumatlar və Dünya Bankının 

məlumatları 

(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2

019&start=2016) əsasında 

 
Ümumilikdə, poçt xidmətlərinin dirijistlik dərəcəsinin artması ilə 

yanaşı adambaşına ÜDM-in orta göstəricisi də artır. Bəzi ölkələrin 

Malta (0,180)Nisbi mərkəz (0, 315)
Azərbaycan 

(0,360)
İsveç və Danimarka 

(0,500)

0,1700,2200,2700,3200,3700,4200,4700,520

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&start=2016
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&start=2016
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mövcudluğu (məs., Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan) onu deməyə 

əsas verir ki, adambaşına ÜDM-in aşağı, lakin Sub-indeksin nisbətən 

yüksək olduğu ölkələr mövcuddur, və əksinə.  
 

Reklamın liberallığı sub-indeksi 

Araşdırılan ölkələr qrupunda Reklamın liberallığı sub-

indekslərinə nəzər salaq (Cədvəl 8., Şəkil 4.). 
 

Cədvəl 8. Reklamın liberallığı sub-indeksi (dirijist ölkələrdən 

liberal ölkələrə doğru)  
№ Ölkələr RLi № Ölkələr RLi 

1 Macarıstan 0,540 17 Çexiya 0,420 

2 Danimarka 0,500 18 Avstriya 0,400 

3 İtaliya 0,500 19 Ermənistan 0,400 

4 Xorvatiya 0,500 20 Bolqarıstan 0,400 

5 İsveç 0,500 21 Böyük Britaniya 0,400 

6 Yunanıstan 0,480 22 Rusiya 0,400 

7 Finlandiya 0,480 23 Slovakiya 0,400 

8 İrlandiya 0,460 24 Fransa 0,400 

9 Polşa 0,460 25 Estoniya 0,400 

10 Portuqaliya 0,460 26 Almaniya 0,380 

11 Sloveniya 0,440 27 Kipr 0,380 

12 Belçika 0,420 28 Rumıniya 0,380 

13 İspaniya 0,420 29 Azərbaycan 0,360 

14 Latviya 0,420 30 Malta 0,360 

15 Litva 0,420 31 Türkiyə 0,360 

16 Niderland 0,420 32 Gürcüstan 0,270 

Mənbə: müvafiq göstəricilər əsasında müəllif tərəfindən 

hesablanmışdır (diss. bax, Cədvəl 4.3.7.)       
 

 

Şəkil 4. Reklamın liberallığı sub-indeksi  

Qeyd: müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 

Gürcüstan 
(0,270)

Azərbaycan 
(0,360)

Nisbi mərkəz 
(0,423)

Macarıstan 
(0,540)

0,2500,3000,3500,4000,4500,5000,550
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Sub-indeks üzrə ən liberal ölkə Gürcüstandır (0,270). İkinci ən 
liberal ölkə – Türkiyə və Malta ilə birgə Azərbaycandır (0,360). 
Macarıstan Sub-indeks üzrə ən dirijist ölkədir (0,540).  

Aşağıdakı cədvəldə adambaşına ÜDM-in göstəricilərinin reklamın 
liberallıq (dirijistlik) dərəcəsindən asılı olaraq dəyişilməsi qeyd edilib 
(Cədvəl 9.). 
 

Cədvəl 9. Adambaşına ÜDM-in minimal, maksimal və orta 
göstəricilərinin reklamın liberallıq (dirijistlik) dərəcəsindən asılı 

olaraq dəyişilməsi  
RLi Minimal 

adambaşına 
ÜDM, beyn. 
doll. 

Maksimal 
adambaşına 
ÜDM, beyn. 
doll.  

Orta 
adambaşına 
ÜDM, beyn. 
doll. 

Ölkələrin 
sayı 

0 - 0.380 (1-ci 
ölkələr qrupu) 

15 041 56 278 33 563 7 

0.381 - 0.400 (2-
ci ölkələr qrupu) 

14 258 58 946 37 286 8 

0.401 - 0.450 (3-
cü ölkələr qrupu) 

32 191 59 554 44 519 7 

0.451 və daha 
yüksək (4-cü 

ölkələr qrupu) 

30 141 88 241 46 635 10 

Mənbə: müəllifin əldə etdiyi məlumatlar və Dünya Bankının məlumatları 
(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&st
art=2016) əsasında 

 
Adambaşına ÜDM ilə qarşılıqlı əlaqənin mövcud olduğu yeganə 

Sub-indeks – Reklamın liberallığı sub-indeksidir (R=0,341). Bunu 
həm də Sub-indeksin daha yüksək olduğu ölkələrdə adambaşına 
ÜDM-in maksimal göstəricisinin də daha yüksək olduğu təsdiqləyir. 
Eyni sözü ikinci ölkələr qrupundakı minimal göstəricinin 
(Ermənistanın göstəricisi (14 258 beyn. doll.)) olmadığı təqdirdə 
adambaşına ÜDM-in minimal göstəricisi barədə də demək olardı. Əks 
təqdirdə, adambaşına ÜDM-in minmal göstəricisi Bolqarıstanda 
izlənilərdi (24 790 beyn. doll.). 

 

İnteqral indeks 

Araşdırılan ölkələr üzrə İnteqral indeks aşağıdakı cədvəl və 

şəkildə qeyd olunub (Cədvəl 10., Şəkil 5.). 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&start=2016
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&start=2016
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Cədvəl 10. İnformasiya xidmətlərinin liberallıq (dirijistlik) 

indeksi (dirijist ölkələrdən liberal ölkələrə doğru) və onun Sub-

indeksləri, təhlil qrupu ölkələri  
 KİVLi EXLi RLi PXLi İXL(D)İ 

Danimarka 0,195 0,280 0,500 0,500 0,334 

Bolqarıstan 0,242 0,368 0,400 0,400 0,330 

Xorvatiya 0,258 0,250 0,500 0,250 0,303 

Fransa 0,304 0,092 0,400 0,400 0,300 

İsveç 0,108 0,250 0,500 0,500 0,293 

Sloveniya 0,165 0,220 0,440 0,440 0,286 

Portuqaliya 0,136 0,230 0,460 0,460 0,284 

Macarıstan 0,198 0,193 0,540 0,270 0,280 

Böyük Britaniya 0,197 0,230 0,400 0,300 0,265 

Belçika 0,129 0,210 0,420 0,420 0,262 

Estoniya 0,251 0,200 0,400 0,200 0,260 

İrlandiya 0,182 0,230 0,460 0,230 0,257 

Yunanıstan 0,130 0,293 0,480 0,240 0,255 

İspaniya 0,214 0,210 0,420 0,210 0,254 

Ermənistan 0,130 0,200 0,400 0,400 0,252 

Azərbaycan 0,232 0,068 0,360 0,360 0,251 

Niderland 0,123 0,150 0,420 0,420 0,247 

Rusiya 0,184 0,259 0,400 0,200 0,245 

Kipr 0,097 0,263 0,380 0,380 0,243 

Gürcüstan 0,199 0,180 0,270 0,360 0,242 

Almaniya 0,149 0,130 0,380 0,380 0,238 

İtaliya 0,133 0,166 0,500 0,250 0,236 

Polşa 0,122 0,230 0,460 0,230 0,233 

Rumıniya 0,099 0,190 0,380 0,380 0,230 

Finlandiya 0,119 0,170 0,480 0,240 0,226 

Türkiyə 0,113 0,180 0,360 0,360 0,225 

Avstriya 0,136 0,150 0,400 0,300 0,224 

Latviya 0,108 0,273 0,420 0,210 0,224 

Litva 0,125 0,210 0,420 0,210 0,218 

Çexiya 0,127 0,188 0,420 0,210 0,214 

Slovakiya 0,116 0,230 0,400 0,200 0,212 

Malta 0,152 0,115 0,360 0,180 0,192 

Mənbə: müəllifin hesablamaları əsasında 
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Şəkil 5. İnformasiya xidmətlərinin liberallıq (dirijistlik) indeksi  
Qeyd: müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 

 

Müəyyən edilmişdir ki, informasiya xidmətlərinin ən liberal 

olduğu ölkə Maltadır (0,192). Ən dirijist ölkə isə Danimarkadır 

(0,334).  

Azərbaycanda İndeks 0,251-ə bərabərdir. Bununla yanaşı, 

ölkənin informasiya xidmətlərini daha da liberallaşdırmaq potensialı 

var. Bunun səbəbi də kütləvi informasiya vasitələrinin, həm də poçt 

xidmətlərinin nisbətən sərt tənzimlənməsidir. 

 

İndeks üzrə ölkələrin təsnifləşdirilməsi  
İnteqral indeks üzrə ölkələri aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: 

- İndeksin 0-0,220 aralığında olduğu ölkələr – informasiya 

xidmətləri sahəsinin liberal olduğu ölkələrdir, bu ölkələrdə dövlət 

informasiya xidmətlərinin göstərilməsi prosesinə ən aşağı dərəcədə 

müdaxilə edir; 

- İndeksin 0,221-0,250 aralığında olduğu ölkələr – informasiya 

xidmətləri sahəsinin mülayim-liberal olduğu ölkələrdir; 

- İndeksin 0,251-0,290 aralığında olduğu ölkələr – informasiya 

xidmətləri sahəsinin mülayim-dirijist olduğu ölkələrdir; 

- İXL(D)İ-nin 0,291-dən və daha yüksək olduğu ölkələr – 

informasiya xidmətlərinin göstərilməsi prosesinə dövlətin ən çox 

müdaxilə etdiyi ölkələrdir, bu ölkələrdə informasiya xidmətləri sahəsi 

dirijistdir.  

İXL(D)İ üzrə ölkələrə onların inkişaf səviyyələrindən asılı 

olaraq baxsaq, aşağıdakı mənzərəni görə bilərik (Cədvəl 11.): 

 

 

Danimarka 
(0,334)

Azərbaycan  
(0,251)

Nisbi mərkəz 
(0,254) Malta (0,192)

0,1800,2000,2200,2400,2600,2800,3000,3200,340
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Cədvəl 11. İXL(D)İ-nin intervalları və müxtəlif iqtisadi inkişaf 

səviyyəsi olan ölkələrin sayı  
İXL(D)İ-nin 

 intervalları 

Adambaşın

a ÜDM-in 

40 min 

beyn. doll. 

yuxarı 

olduğu 

ölkələrin 

sayı  

 

Adambaşına 

ÜDM-in 

 15-40 min 

beyn. 

 doll. 

aralığında 

 olduğu 

ölkələrin sayı 

Adambaşın

a ÜDM-in 

15 min 

beyn. doll. 

aşağı 

olduğu 

ölkələrin 

sayı  

 

Ölkələ

rin 

 

ümumi 

sayı  

 

Adambaşına 

 ÜDM-in orta 

 göstəricisi, 

 beyn. doll.  

 

0 – 0.220 

(liberal sahə) 

2 2 0 4 40 537 

0.221 – 0.250 

(mülayim-

liberal sahə) 

6 6 0 12 40 300 

0.251 – 0.290 

(mülayim-

dirijist sahə) 

5 5 1 11 40 464 

0.291 və daha 

yüksək 

(dirijist sahə) 

3 2 0 5 44 073 

Mənbə: müəllifin əldə etdiyi məlumatlar və Dünya Bankının 

məlumatları 

(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2

019&start=2016) əsasında 

Cədvəldən göründüyü kimi, İnteqral indeks üzrə ölkələrin 

əksəriyyəti 0,221-0,250 və 0,251-0,290 aralığında yerləşir. 

İnformasiya xidmətləri bu ölkələrdə mülayim-liberal və mülayim-

dirijistdir. Adambaşına ÜDM-in 40 min beyn. doll. yuxarı olduğu 

əksər ölkələrin 2-ci və 3-cü ölkələr qrupunda yerləşməsinə 

baxmayaraq, adambaşına ÜDM-in ən yüksək orta göstəricisi – 44 073 

beyn. doll. – sahənin dirijist olduğu ölkələrdə izlənir (İsveç, Fransa, 

Danimarka və s.). Əgər adambaşına ÜDM-i kifayət qədər yüksək olan 

(46 279 beyn. doll.) Malta 1-ci ölkələr qrupuna aid edilməsə idi, bu 

qrupda adambaşına ÜDM-in orta göstəricisi 38 623 beyn. dollara 

bərabər olardı ki, bu, İnteqral indeks üzrə digər ölkələr qruplarının 

müvafiq göstəricilərindən aşağıdır.  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&start=2016
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&start=2016
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Azərbaycan 3-cü ölkələr qrupuna aiddir (0,251), bu o deməkdir ki, 

ölkədə informasiya xidmətləri sahəsi mülayim-dirijistdir (mülayim-

liberal ölkələr qrupuna yaxın). 

Ümumilikdə, bəzi ölkələr istisna olmaqla (məs., Malta), daha 

çox inkişaf etmiş ölkələr informasiya xidmətləri sahəsinə daha çox 

müdaxilə edir. 

Sahənin bəzi inkişaf göstəricilərinin İXL(D)İ-dən asılı olaraq nə 

cür dəyişildiyinə nəzər salaq (Cədvəl 12.).   

 

Cədvəl 12.  İnformasiya xidmətlərinin ixracından əldə edilən gəlir, 

hər 1 min nəfərə hesabı ilə, İKT sahəsində xidmətlərin ÜDM-dəki 

payı və İXL(D)İ (dirijist ölkələrdən liberal ölkələrə doğru), 2019  
 İnformasiya xidmətlərinin 

ixracından əldə edilən 

gəlir, hər 1 min nəfərə 

hesabı ilə, ABŞ doll., 2019 

İKT sahəsində 

xidmətlərin 

ÜDM-dəki payı, 

%, 2018 

İXL(D)İ 

Danimarka 83393 4,42 0,334 

Bolqarıstan 48730 5,79 0,330 

Xorvatiya 8347 4,07 0,303 

Fransa 14085 3,88 0,300 

İsveç 43618 5,78 0,293 

Sloveniya 35740 3,21 0,286 

Portuqaliya 4274 3,14 0,284 

Macarıstan 12272 4,3 0,280 

Böyük Britaniya 87450 5,94 0,265 

Belçika 62797 3,75 0,262 

Estoniya 39761 4,67 0,260 

İrlandiya 352962 - 0,257 

Yunanıstan 12742 2,45 0,255 

İspaniya 10486 3,2 0,254 

Ermənistan 6713 - 0,252 

Azərbaycan 1860 - 0,251 

Niderland 459967 4,71 0,247 

Rusiya 1028 - 0,245 

Kipr 1075 6,29 0,243 
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Gürcüstan 1326 - 0,242 

Almaniya 24586 3,97 0,238 

İtaliya 1654 3,05 0,236 

Polşa 13154 3,28 0,233 

Rumıniya 36826 3,5 0,230 

Finlandiya 16917 4,47 0,226 

Türkiyə 1103 - 0,225 

Avstriya 43027 3,07 0,224 

Latviya 34100 4,52 0,224 

Litva 3399 3,03 0,218 

Çexiya 12250 4,18 0,214 

Slovakiya 19645 3,67 0,212 

Malta - - 0,192 

Mənbə: müvafiq göstəricilər əsasında (diss. bax, Cədvəl 4.3.11.) 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelService_TS.aspx?nvpm=1|||||||S0

9|1|3|1|2|2|1|2|1|1 ; 

https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.totl?end=2019&start=2016 ; 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tin00074/default/table?lang=en ; 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&start=2

016 
 

 Daha çox inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində informasiya 

xidmətləri sahəsinin inkişaf göstəriciləri daha yüksəkdir, və bu ölkələr 

sahədə daha dirijist siyasət yürüdürlər. Məsələn, adambaşına ÜDM-in 

orta göstəricisinin 44 839 beyn. doll. bərabər olduğu ölkələrdə (6 ölkə 

(Niderland, İsveç, Bolqarıstan, Böyük Britaniya, Kipr və Estoniya)), 

İKT sahəsində xidmətlərin ÜDM-dəki payı 4,5%-dən daha çoxdur. Bu 

ölkələrin 5-də adambaşına ÜDM 38 min beyn. doll. yuxarıdır, və təkcə 

Bolqarıstan inkişaf etməkdə olan ölkədir (24 790 beyn. doll.). Bununla 

yanaşı, İsveçin və Bolqarıstanın informasiya xidmətləri sahəsi dirijist, 

iki ölkəninki (Böyük Britaniyanın və Estoniyanın) – mülayim-dirijist 

və ikisininki – Kipr və Niderlandın – mülayim-liberaldır. Onlar 

arasında İndeks üzrə liberal ölkə yoxdur. İKT sahəsində xidmətlərin 

ÜDM-dəki payının yüksək olduğu (4,42%) inkişaf etmiş Danimarka 

da sahədə dirijist siyasət yürüdür.  

Cədvəl 12-nin ardı  

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelService_TS.aspx?nvpm=1|||||||S09|1|3|1|2|2|1|2|1|1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelService_TS.aspx?nvpm=1|||||||S09|1|3|1|2|2|1|2|1|1
https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.totl?end=2019&start=2016
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tin00074/default/table?lang=en
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&start=2016
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&start=2016
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Bununla yanaşı, İKT sahəsində xidmətlərin ÜDM-dəki payının 

4,5%-dən aşağı, lakin 3,8%-dən yüksək olduğu inkişaf etmiş ölkələri 

də qeyd etmək lazımdır. Bu, İndeks üzrə dirijist Fransa (3,88%), 

mülayim-dirijist Belçikadır (3,8%). Bu inkişaf etmiş ölkələr arasında 

sadəcə iki mülayim-liberal ölkə var – Almaniya (3,97%) və Finlandiya 

(4,47%) – və bir liberal Çexiya var (4,18%).  

3,2%-dən aşağı olan İKT sahəsində xidmətlərin ÜDM-dəki payı 

mülayim-dirijist Portuqaliya (3,1%) və Yunanıstanda (2,5% (minimal 

göstərici)), mülayim-liberal Avstriya (3,1%) və İtaliyada (3,1%) və 

liberal Litvada (3%) (bu, son üç ölkədə sahəyə dövlət müdaxiləsi 

dərəcəsinin düzgün seçilməsindən xəbər verir) qeydə alınıb. 

Azərbaycan və qonşu ölkələr üzrə müvafiq göstəricilər yoxdur.  

Ümumilikdə, daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə informasiya 

xidmətləri sahəsinin daha çox inkişaf etdiyini həm də informasiya 

xidmətlərinin ixracından əldə edilən gəlir, hər 1 min nəfərə hesabı ilə, 

göstəricisi göstərir. İnformasiya xidmətlərinin ixracından əldə edilən 

gəlirin, hər 1 min nəfərə hesabı ilə, bütün ölkələr üzrə orta göstəricisi 

48 236 ABŞ doll. bərabərdir, və bundan daha yüksək gəlir İndeks üzrə 

dirijist Danimarka (83 393 ABŞ doll.) və Bolqarıstanda (48 730 ABŞ 

doll.), həmçinin mülayim-dirijist İrlandiya (352 962 ABŞ doll.), 

Böyük Britaniya (87 450 ABŞ doll.) və Belçikada (62 797 ABŞ doll.) 

qeydə alınıb. Bu ölkələrə informasiya xidmətləri sahəsinin mülayim-

liberal olduğu yalnız bir ölkə aiddir – Niderland (maksimal gəlir – 

459 967 ABŞ dol.). Bu 6 ölkənin adambaşına ÜDM-in orta göstəricisi 

56 061 beyn. doll. bərabərdir ki, bu, informasiya xidmətlərinin 

ixracından əldə edilən gəlirin daha aşağı olduğu ölkələrdəkindən 

yüksəkdir (gəlirin 0-10 min ABŞ doll. aralığında olduğu ölkələrdə 

adambaşına ÜDM-in orta göstəricisi 29 305 beyn. doll. bərabərdir, 10-

45 min ABŞ doll. aralığında olduğu ölkələrdə – 42 368 beyn. doll. 

bərabərdir). 

Buna baxmayaraq, gəlirin kifayət qədər aşağı olduğu (10 min 

ABŞ doll. civarında), dövlətin informasiya xidmətləri sahəsinə isə 

aktiv şəkildə müdaxilə etdiyi inkişaf etmiş (adambaşına ÜDM-i 35 

min beyn. doll. yuksək) ölkələr də var. Bu, İndeks üzrə mülayim-

dirijist İspaniya (10 486 ABŞ doll.) və Portuqaliyadır (4 274 ABŞ 

doll.). 
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Azərbaycanda gəlirin kifayət qədər aşağı olması ilə yanaşı 

(1 860 ABŞ doll.) informasiya xidmətləri sahəsi mülayim-dirijistdir 

(mülayim-liberal sahəyə yaxın). 

Gəlirin (2 min ABŞ doll. aşağı) və İnteqral indeksin (mülayim-

liberal sahə) aşağı olduğu inkişaf etmiş ölkələrin mövcudluğu onu 

deməyə əsas verir ki, həmin ölkələrdə dövlət informasiya xidmətləri 

sahəsində düzgün taktikanı seçib (və ya düzgün istiqamətdədir, çünki 

sahəni daha da liberallaşdırmaq olar), çünki sahənin inkişaf 

səviyyəsinin aşağı olduğu təqdirdə dövlətin aktiv müdaxiləsi 

məqsədəuyğun deyil. Bu ölkələr İtaliya (1 654 ABŞ doll.) və Kiprdir 

(1 075 ABŞ doll.). 

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, Azərbaycanın 

informasiya xidmətləri sahəsinin kifayət qədər inkişaf etdiyi 

(informasiya xidmətlərinin ixracından əldə edilən gəlir, hər 1 min 

nəfərə hesabı ilə, 62 min ABŞ doll. yüksək; İKT sahəsində xidmətlərin 

ÜDM-dəki payı 3,8% və daha yüksək) Böyük Britaniya və Belçika 

kimi ölkələrlə bir qrupda olması məqsədəuyğun deyil. İnformasiya 

xidmətləri sahəsində müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiqi sahənin 

inkişafını ləngidir.  
 

2. İnformasiya xidmətlərinin poçt vasitəsilə göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin iqtisadi təsirlərinin 

qiymətləndirilməsi onu deməyə əsas verir ki, poçt xidmətlərinin 

dirijistlik dərəcəsinin artırılması informasiya xidmətləri sahəsinin 

inkişaf göstəricilərinin azalmasına səbəb olmur. Əksinə, həmin 

prosesə dövlət müdaxiləsi dərəcəsinin daha yüksək olduğu 

ölkələrin əksəriyyətində (istisnalar da mövcuddur) informasiya 

xidmətləri sahəsinin inkişaf göstəriciləri daha yüksəkdir. Bununla 

yanaşı, poçt xidmətlərinin dirijistlik dərəcəsinin daha yüksək 

olduğu ölkələr – daha çox inkişaf etmiş ölkələrdir. Azərbaycanda 

poçt xidmətlərinin libarallaşdırılması informasiya xidmətlərinin 

poçt vasitəsilə göstərilməsi prosesinin əlverişliliyini artıra bilər. 

[12, s. 57-67] 

Aparılan qiymətləndirmələr nəticəsində müəyyən olunub ki, 

informasiya xidmətlərinin poçt vasitəsilə göstərilməsi prosesinə 

dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin artması məktubların ölkə daxilində və 

ölkədən xaricə göndərilməsi üzrə xidmətlərin sayının azalmasına 
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səbəb olmur. Hətta, informasiya xidmətlərinin poçt vasitəsilə 

göstərilməsi prosesinin daha dirijist olduğu əksər ölkələrdə (bir neçəsi 

istisna olmaqla) məktubların göndərilməsi üzrə göstərilən xidmətlərin 

say göstəriciləri həmin prosesə dövlət müdaxiləsi dərəcəsinin daha 

aşağı olduğu ölkələrə nisbətən daha yüksəkdir. [12, s. 57-67] 

İnformasiya xidmətlərinin poçt vasitəsilə göstərilməsi 

prosesinin dirijistlik dərəcəsinin artırılmasının informasiya xidmətləri 

sahəsinin inkişafına mənfi təsirinin olmamasını bir də o sübut edir ki, 

poçt xidmətlərinə və markalara ƏDV dərəcəsinin artırılması ölkə 

daxilində poçt vasitəsilə məktubların göndərilməsi üzrə göstərilən 

xidmətlərdən dövriyyənin azalmasına səbəb olmur. Əksinə, həmin 

prosesə dövlət müdaxiləsi dərəcəsinin daha yüksək olduğu ölkələrin 

əksəriyyətində (istisnalar da mövcuddur), ölkə daxilində poçt 

vasitəsilə məktubların göndərilməsi üzrə göstərilən xidmətlərdən 

dövriyyə prosesin daha liberal olduğu ölkələrdəkindən daha çoxdur. 

[12, s. 57-67] 

Bununla yanaşı, onu da qeyd etmək vacibdir ki, PXLi-nin daha 

yüksək olduğu ölkələrdə (ölkələrin əksəriyyətində) poçt xidmətlərinin 

daha liberal olduğu ölkələrə nisbətən poçt vasitəsilə ölkə daxilində və 

ölkədən xaricə göndərilməsi üzrə göstərilən xidmətlərin sayının, hər 1 

nəfərə hesabı ilə, daha yüksək olmasının səbəbi o ola bilər ki, təhlil 

qrupu ölkələrində Sub-indeks üzrə daha dirijist ölkələr iqtisadi inkişaf 

səviyyəsi daha yüksək olan ölkələrdir, bu səbəbdən də poçt 

xidmətlərinin dəyərinin bu xidmətlərə, markalara ƏDV dərəcəsinin 

artırılması nəticəsində artması onların istehlak həcmini azaltmır. 

Həmçinin, poçt xidmətlərinin mülayim-dirijist (Azərbaycan) və 

dirijist (Ermənistan) olduğu Azərbaycan və Ermənistanda informasiya 

xidmətlərinin göstərilməsi üzrə poçt bölmələrinin fəaliyyətinin təhlili 

bir daha onu təsdiq edir ki, Avropa ölkələrində poçt xidmətlərinə 

dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin artması ilə yanaşı poçt vasitəsilə 

göndərilən məktubların sayının azalmamasına baxmayaraq, MDB 

ölkələrində, informasiya xidmətləri sahəsinin formalaşması və inkişafı 

baxımından, həm də əhalinin ödəmə qabiliyyətinin daha aşağı 

olduğunu nəzərə alaraq, poçt xidmətləri daha liberal (daha əlverişli) 

olmalıdır. Bu, həm də MDB ölkələri arasında Sub-indeks üzrə liberal 
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olan Rusiyada poçt xidmətləri göstəricilərinin Azərbaycandakından və 

Ermənistandakından daha yüksək olması ilə də təsdiqlənir.  
 

3. İnformasiya xidmətlərinin internet vasitəsilə göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin iqtisadi təsirlərinin 

qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən olunub ki, internet və 

telefoniya sahəsində tam rəqabətin təmin edilməsi informasiya 

xidmətləri sahəsinin inkişafına müsbət təsir edə bilər (xüsusilə də 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdə). Azərbaycanda da həmin sahədə 

tam rəqabətin təmin edilməsi məsləhətdir. [12, s. 57-67] 

Aparılan qiymətləndirmələr nəticəsində müəyyən olunub ki, 

internet və telefoniya sahəsində normativ-hüquqi bazada lisenziatların 

sayını məhdudlaşdıran maneələrin aradan qaldırılması əhalinin ümumi 

sayında internet vasitəsilə kitab, jurnal və e-tədris materiallarını 

alanlarının payının artırılmasına səbəb ola bilər (qeyd olunmalıdır ki, 

göstəriciyə nəzərə alınmayan bir sıra digər amillər də təsir edir). [12, 

s. 57-67] 

O da müəyyənləşdirilmişdir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

internet və telefoniya sahəsində rəqabətlilik dərəcəsinin artırılması 

mobil və sabit genişzolaqlı internet abunələrinin sayının artmasına 

səbəb ola bilər ki, bu da elektron informasiya xidmətlərinin istehlak 

həcminin artması üçün şərait yaradır. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu əlaqə 

izlənilmir. Bununla yanaşı, qeyd olunmalıdır ki, göstəricilərə digər, 

nəzərə alınmayan amillər də təsir edir. Bu cür araşdırma MDB ölkələri 

arasında da, ayrı-ayrılıqda aparılıb. Nəticədə müəyyən olunub ki, 

burada internet və telefoniya sahəsində rəqabətlilik dərəcəsinin 

artırılmasının genişzolaqlı internet (sabit və mobil) abunələrinin 

sayına olan təsirində gözəgörünən qanunauyğunluğun olmamasına 

baxmayaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə göstəricilər arasında 

müəyyən qarşılıqlı əlaqənin qeyd olunduğunu nəzərə alaraq, 

Azərbaycanda həmin sahədə tam rəqabətin təmin edilməsi 

məsləhətdir. 

Azərbaycanda internet və telefoniya sahəsində normativ-hüquqi 

bazada lisenziatların sayını məhdudlaşdıran maneələrin aradan 

qaldırılması internet vasitəsilə məhsul və xidmətləri, həmçinin kitab, 

jurnal və elektron tədris materiallarını alan insanların sayını müəyyən 

dərəcədə artıra bilər. [12, s. 57-67] 
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Qeyd olunanlarla yanaşı, onu da qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf 

etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr Elektron xidmətlərin liberallığı 

sub-indeksi üzrə stoxastik yerləşiblər.  
 

4. İnformasiya xidmətlərinin KİV vasitəsilə göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin iqtisadi təsirlərinin 

qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, KİV-in 

liberallıq dərəcəsinin dəyişilməsinin informasiya xidmətləri 

sahəsinin inkişaf göstəricilərinə təsiri yoxdur. Lakin iqtisadi 

inkişaf səviyyəsi daha yüksək olan ölkələrin KİV sahəsində daha 

liberal siyasət yürütdüklərini, həmçinin, orada KİV-in daha çox 

inkişaf etdiyini nəzərə alaraq, Azərbaycanda KİV sahəsində 

liberallaşmanın davam etdirilməsi zəruridir. 

Aparılan qiymətləndirmələr nəticəsində müəyyən olunub ki: 

- KİV-in dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərinin sərtləşdirilməsi 

(yumşaldılması), daha dəqiq desək, çap əsərlərinə ƏDV dərəcəsinin 

artırılması (azaldılması) ölkədə fəaliyyət göstərən nəşriyyatların 

sayına təsir etmir. KİV-in liberallıq (dirijistlik) dərəcəsinin 

dəyişilməsi nəticəsində nəşriyyat sənayesinin çap əsərlərinin 

satışından (qeyri-tədris) əldə edilən gəlirin də dəyişilməsi izlənilmir.     

- tele- və radioyayıma ƏDV dərəcəsinin dəyişilməsi tele- və 

radioyayımdan əldə edilən gəlirin dəyişilməsinə təsir etmir. Bunu 

onunla izah etmək olar ki, KİV-in liberallığı sub-indeksinin 

hesablanması metodologiyası istehlakçının xidmətin göstərildiyi 

ölkədə yerləşdiyini nəzərdə tutur. Tele- və radioyayımdan əldə edilən 

gəlir göstəricisi isə xidmətlərin həm ölkə daxilində, həm də xaricə 

göstərilməsindən əldə edilən gəliri özündə birləşdirir.  

-  tele- və radioyayımdan əldə edilən gəlir xaricə göstərilən 

xidmətlərdən əldə edilən gəliri də nəzərdə tutduğu üçün, televiziyanın 

izlənilməsinə görə yüksək lisenziya yığımının təyin edilməsi də tele- 

və radioyayımdan əldə edilən gəlirin azalmasına səbəb olmur (daha 

çox inkişaf etmiş ölkələrdə). Qeyd edildiyi kimi, tele- və 

radioyayımdan əldə edilən gəlir həm xidmətlərin xaricə göstərilməsi 

hesabına, həm də daxili istehlak hesabına arta bilər. Televiziyanın 

izlənilməsinə görə lisenziya yığımının daha yüksək olduğu ölkələr 

daha çox inkişaf etmiş ölkələr olduğuna görə, yığım dərəcəsinin 

artırılması ölkədə bu xidmətlərin istehlak həcminə təsir etməyə də 
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bilər. Əsasən, televiziyanın izlənilməsinə görə lisenziya yığımının 

daha yüksək olduğu ölkələr (Fransa, Avstriya, İtaliya) bu yığıma olan 

aşağı dərəcəli ƏDV-ni tətbiq edirlər. İsveç isə onu heç tətbiq etmir. 

Həmin ölkələr arasında təkcə Danimarka televiziyanın izlənilməsinə 

görə lisenziya yığımına ən yüksək ƏDV tətbiq edir. 

- mətbu KİV, televiziya və radio vasitəsilə göstərilən 

informasiya xidmətlərinin inkişaf göstəricilərinin Azərbaycanda KİV-

in liberallıq dərəcəsi nəzərə alınmaqla təhlili aşağıdakıları müəyyən 

etməyə imkan verib: iqtisadi inkişaf səviyyəsi daha yüksək olan əksər 

ölkələrin KİV sahəsində daha az dirijist siyasət yürütdüklərini, 

həmçinin, daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə (Sub-indeks üzrə daha az 

dirijist) KİV-in daha çox inkişaf etməsini nəzərə alaraq, Sub-indeks 

üzrə dirijist ölkələr sırasında olan Azərbaycana həmin sahəyə dövlət 

müdaxiləsi dərəcəsini aşağı salmağa (televiziya kanallarının ümumi 

sayında özəl televiziya kanallarının payını artırmaq, tele- və 

radioyayıma olan ƏDV-ni və mənfəət vergisini aşağı salmaq) tövsiyə 

olunur ki, sahə formalaşsın. 
 

5.  İnformasiya xidmətlərinin reklam vasitəsilə göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin iqtisadi təsirlərinin 

qiymətləndirilməsi onu göstərir ki, prosesin liberallıq dərəcəsinin 

dəyişilməsinin reklam bazarının inkişafına təsiri yoxdur. 

Reklamın liberallığı sub-indeksi üzrə liberal olan Azərbaycanda 

informasiya xidmətləri sahəsinin inkişafı üçün vacib olan reklam 

bazarının inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq, ölkədə bu sahədə 

liberal siyasətin davam etdirilməsi vacibdir. 

Aparılan qiymətləndirmələr aşağıdakıları müəyyən etməyə 

imkan verib: 

- informasiya xidmətlərinin reklam vasitəsilə göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin dəyişilməsinin ölkənin 

reklam bazarının Avropa Birliyinin reklam bazarındakı payının 

dəyişilməsinə heç bir təsiri yoxdur. 

- Avropa ölkələrində internetdəki reklama olan ƏDV 

dərəcəsinin dəyişilməsi ilə ölkənin onlayn reklam bazarının ölkənin 

ümumi reklam bazarındakı payı arasında heç bir qanunauyğunluq 

izlənilmir. 
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Bununla yanaşı, Reklamın liberallığı sub-indeksi üzrə 

Azərbaycan ikinci ən liberal ölkədir, və inkişaf etməkdə olan ölkələr 

üçün dövlətin reklam bazarına müdaxiləsi dərəcəsinin aşağı olması 

onun formalaşması üçün böyük önəm daşıyır (inkişaf etmiş ölkələrdə 

dirijistlik dərəcəsi daha yüksəkdir; lakin onların iqtisadi inkişaf 

səviyyəsinə və reklam bazarının inkişaf səviyyəsinə görə dövlət 

müdaxiləsi dərəcəsinin yüksək olması ölkənin reklam bazarının 

fəaliyyətinə mane olmur). Azərbaycanda isə liberal olan reklam 

bazarının inkişaf etməməsi onunla izah oluna bilər ki, reklamın 

yayılması vasitələrinə KİV, internet və s. aiddir ki, onların inkişaf 

səviyyəsinin aşağı olması reklam bazarının göstəricilərinin də aşağı 

olmalarına səbəb olur. 
 

6. Dövlətin informasiya xidmətlərinin göstərilməsi prosesinə 

müdaxiləsi dərəcəsi ilə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi dərəcəsi 

arasında qarşılıqlı əlaqənin təhlili onlar arasında heç bir əlaqənin 

olmadığını göstərir. 

İXL(D)İ ilə İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi (İS(S)İ) 

arasında qarşılıqlı əlaqəni təhlil edək (Qrafik 1). 

 

Qrafik 1. İXL(D)İ və İS(S)İ 
Mənbə: AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun 

(http://economics.com.az/ru/index.php/sub-indeksy.html) və müəllifin 

məlumatları əsasında  
 

Bu diaqramda 32 ölkə üzrə İXL(D)İ və İS(S)İ qeyd olunub. 

Göstəricilər arasında əlaqə izlənilmir. İXL(D)İ üzrə ən dirijist 

Danimarkada (0,334) iqtisadiyyat araşdırılan ölkələr arasında ən 

liberal (0,196), və ümumiyyətlə, İS(S)İ üzrə təsnifləşdirməyə görə, 
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liberal iqtisadiyyatlardan biridir. Fransa – həm dirijist informasiya 

xidmətləri sahəsi ilə, həm də əsasən dirijist iqtisadiyyatı ilə xarakterizə 

olunur (0,300 və 0,375). Azərbaycan informasiya xidmətləri sahəsinin 

mülayim-dirijist (mülayim-liberal olana yaxın) olduğu, İS(S)İ üzrə 

aralıq iqtisadiyyatın olduğu ölkələrə aiddir və s.  
 

7. İnformasiya xidmətlərinin liberallıq dərəcəsi ilə İnsan 

inkişafı indeksi arasında qarşılıqlı əlaqə təhlil edilərək, 

göstəricilər arasında əlaqənin olmadığı müəyyən olunub. 
Daha çox inkişaf etmiş ölkələrin informasiya xidmətləri 

sahəsinə daha aktiv şəkildə müdaxilə etmələri onu deməyə əsas verir 

ki, İXL(D)İ-nin daha yüksək olduğu ölkələrdə insan inkişafı 

səviyyəsini əks etdirən İnsan inkişafı indeksi (İİİ) də daha yüksəkdir.  

İnformasiya xidmətlərinin göstərilməsi prosesinə dövlətin 

müdaxiləsi dərəcəsinin ölkələrin insan inkişafı səviyyəsi ilə nə cür 

əlaqəli olduğunu müəyyənləşdirmək üçün İXL(D)İ-dən və İnsan 

inkişafı indeksindən istifadə edək (Qrafik 2.). 

 

Qrafik 2. İXL(D)İ və İİİ, 2020, təhlil qrupu ölkələri 

Mənbə: müəllifin və UNDP məlumatları 

(https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index;  

http://hdr.undp.org/en/data) əsasında 

Beləliklə, İXL(D)İ ilə İİİ arasında heç bir əlaqə izlənilmir. Həm 

İİİ-nin, həm İXL(D)İ-nin yüksək (araşdırılan ölkələr üzrə orta 

göstəricilərdən (0,882 və 0,254) yüksək (Estoniya (0,892 və 0,260), 

Sloveniya (0,917 və 0,286) və s.), həm də hər iki İndeksin aşağı 

(Gürcüstan (0,812 və 0,242), Türkiyə (0,820 və 0,255), Rusiya (0,824 

və 0,245) və s.) olduğu ölkələr var. İnformasiya xidmətləri sahəsinin 

liberal, lakin insan inkişafı səviyyəsinin yüksək olduğu ölkələrə də rast 
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gəlmək olar (Çexiya (0,214 və 0,900), Malta (0,192 və 0,895)). 

İnformasiya xidmətləri sahəsinin mülayim-dirijist olduğu 

Azərbaycanda İİİ 0,756-ə bərabərdir – araşdırılan ölkələr arasında 

minimal göstərici.   

Beləliklə, insan inkişafının nisbətən yüksək səviyyəsi 

informasiya xidmətləri sahəsinin həm daha çox dirijist, həm daha az 

dirijist ölkələrdə izlənir.  
 

8. İXL(D)İ-nin Qlobal rəqabətlilik indeksinin işçi qüvvəsinin 

bacarıqları göstəricilərinə təsirinin təhlili onu göstərir ki, ölkədə 

informasiya xidmətlərinin əlçatarlığını müəyyənləşdirən 

informasiya xidmətləri sahəsinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsi işçi 

qüvvəsinin bacarıqlarına təsir etmir. 
Ölkələr üzrə Qlobal rəqabətlilik indeksinə daxil olan və, 

ehtimala görə, informasiya xidmətlərinin əlçatarlığından müəyyən 

dərəcədə asılı olan göstəricilərin ölkələrdə həmin xidmətlərin 

əlçatarlığına təsir edən informasiya xidmətlərinin göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsindən asılı olaraq dəyişilməsinə 

nəzər salaq (Cədvəl 13.).  
 

Cədvəl 13. İXL(D)İ ilə işçi qüvvəsinin bacarıqları göstəriciləri 

(ayrı-ayrılıqda) arasında reqressiya təhlili, təhlil qrupu ölkələri 

  
Mənbə: müəllifin və Dünya İqtisadi Forumunun məlumatları 

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessR

eport2019.pdf) əsasında 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Göründüyü kimi, informasiya xidmətlərinin müxtəlif vasitələrlə 

göstərilməsi prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin dəyişilməsi 

sadalanan göstəricilərin heç birinə təsir etmir. Əgər professional 

bacarıqların keyfiyyətinin, ixtisaslaşdırılmış əməkdaşların 

tapılmasının asanlığının və orta və ali təhsil müəssisələri məzunlarının 

kvalifikasiyasının orta göstəricilərinin İXL(D)İ-nin dəyişilməsindən 

asılı olaraq dəyişilməsinə baxsaq, aşağıdakı mənzərə əmələ gəlir 

(Cədvəl 14.): 

Cədvəl 14. İXL(D)İ-nin intervalları və professional 

bacarıqların keyfiyyətinin, ixtisaslaşdırılmış əməkdaşların 

tapılmasının asanlığının və orta və ali təhsil müəssisələri 

məzunlarının kvalifikasiyasının orta göstəriciləri  

İXL(D)İ-nin 

intervalları 

Professional 

bacarıqların 

keyfiyyəti 

İxtisaslaşdırılmış 

əməkdaşların 

tapılmasının asanlığı 

Məzunların 

kvalifikasiyası 

0 - 0.220 4.2 3.4 4.2 

0.221 – 0.250 4.4 4.3 4.4 

0.251 – 0.290 4.4 4.3 4.5 

0.291 və daha 

yüksək 

4.5 4.2 4.5 

Mənbə: müəllifin və Dünya İqtisadi Forumunun məlumatları  

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessR

eport2019.pdf) əsasında 

Göründüyü kimi, informasiya xidmətləri sahəsində daha dirijist 

siyasət yürüdən ölkələrdə professional bacarıqların keyfiyyətinin orta 

göstəricisi az da olsa, sahənin daha liberal olduğu ölkələrə nisbətən 

daha yüksəkdir. İnformasiya xidmətləri sahəsinin daha dirijist olduğu 

ölkələrdə orta və ali təhsil müəssisələri məzunlarının biznesdə lazım 

olan bacarıqları sahənin daha liberal olduğu ölkələrə nisbətən 

ekspertlər tərəfindən bir qədər daha yüksək qiymətləndirilir. İXL(D)İ 

ilə ixtisaslaşdırılmış əməkdaşların tapılmasının asanlığı arasındakı 

əlaqədə heç bir “qanunauyğunluq” izlənilmir.  

Beləliklə, araşdırılan ölkələrdə informasiya xidmətləri sahəsinə 

dövlətin müdaxiləsi dərəcəsi (orada həmin xidmətlərin əlçatarlığını 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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müəyyənləşdirən) ölkənin rəqabətliliyini müəyyən dərəcədə əks 

etdirən işçi qüvvəsinin bacarıqlarına təsir etmir. Sahənin daha dirijist 

olduğu ölkələrdə həmin göstəricilərin daha yüksək olmasını isə onunla 

əsaslandırmaq olar ki, informasiya xidmətləri sahəsində daha dirijist 

siyasət yürüdən ölkələrin əksəriyyəti iqtisadi inkişaf səviyyəsi daha 

yüksək olan ölkələrdir. Daha az inkişaf etmiş ölkələr üzrə aparılan 

tədqiqatın nəticələri fərqli ola bilərdi. 

9. İXL(D)İ ilə turizm sahəsinin inkişaf göstəriciləri arasında 

qarşılıqlı əlaqə təhlil edilib. Müəyyən olunub ki, informasiya 

xidmətlərinin liberallıq dərəcəsi ilə turizm sahəsinin inkişaf 

göstəriciləri arasında əlaqə yoxdur. 
İnformasiya xidmətləri sahəsinin liberallıq (dirijistlik) dərəcəsi 

ölkənin turizm sahəsinə nə cür təsir edir? İnformasiya xidmətlərinin 

(əsas etibarilə, elektron informasiya xidmətlərinin) göstərilməsi 

prosesinə dövlətin daha çox müdaxiləsi ölkənin turizm potensialının 

reklam edilməsinə, turizm məhsulunun dünya bazarına yeridilməsinə 

mane olur mu? İXL(D)İ-dən və ölkədə turizm sahəsinin inkişaf 

göstəricilərindən istifadə edək (Qrafik 3. və Qrafik 4.). 

 

 
Qrafik 3. İXL(D)İ və xarici turistlərin sayı, 2018 

Mənbə: müəllifin və UNWTO məlumatları (https://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152) əsasında 
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Qrafik 4.  İXL(D)İ və xarici turistlərdən əldə edilən gəlir, 

2018 

Mənbə: müəllifin və UNWTO məlumatları (https://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152) əsasında 

 

Göründüyü kimi, informasiya xidmətlərinin göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsi ilə xarici turistlərin sayı və 

onlardan əldə edilən gəlir arasında heç bir əlaqə izlənilmir. Bununla 

yanaşı, onu da qeyd etmək lazımdır ki, araşdırılan ölkələrin əksəriyyəti 

– inkişaf etmiş ölkələrdir ki, onların görməli yerləri ilə tanış olmaq 
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edilən kalağayı və milli üslubda bəzək əşyalarının satışı məqsədilə 

səhifələrin yaradılması) informasiyanın yayılması prosesinin asanlığı 

xarici turistlərdə ölkəyə qarşı maraq doğurub, daha çox turistlərin 

gəlməsinə, və beləliklə də, onlardan əldə edilən gəlirin artmasına da 

səbəb ola bilər. 
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ƏSAS NƏTİCƏLƏR 

Ölkənin iqtisadiyyatına ciddi töfhə verən informasiya xidmətləri 

sahəsinin formalaşması və inkişafı baxımından aparılmış tədqiqat 

aşağıdakı nəticələri əldə etməyə imkan verib: 

1. Rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə nəticələr  

1.1. Kibertəhlükəsizlik dərəcəsinin rəqəmsal iqtisadiyyatın 

inkişaf göstəricilərinə təsirinin tədqiqi aşağıdakı nəticələri əldə 

etməyə imkan verib [7, s. 41-51]:  

- inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kiberməkanda təhlükəsizlik 

dərəcəsinin artması ilə yanaşı İKT-dən “biznesdən biznesə” və 

İnternetdən “biznesdən istehlakçıya” göstəriciləri də yaxşılaşa bilər. 

- inkişaf etmiş ölkələrdə isə kibertəhlükəsizliyin artmasının 

müəssisələr tərəfindən internetdən öz məhsul və xidmətlərini satmaq 

məqsədilə istifadənin artmasına səbəb ola bilməsinə baxmayaraq, bu 

tədbirlərin görülməsi onlar tərəfindən İKT-dən digər müəssisələrlə 

tranzaksiyaların həyata keçirilməsi məqsədilə istifadəyə təsir 

etməyəcək. Bununla yanaşı, qeyd edilməlidir ki, bu ölkələrdə 

kibertəhlükəsizlik dərəcəsi ilə internetdən “biznesdən istehlakçıya” 

istifadəsinin dərəcəsi arasındakı qarşılıqlı əlaqə inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdəkindən daha zəifdir.    

- ölkədə kiberməkanda təhlükəsizlik dərəcəsinin artması ilə 

yanaşı orada edilən rəqəmsal ödənişlərin sayı da artır, və əksinə. Bu 

qarşılıqlı əlaqə həm inkişaf etmiş, həm inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

izlənir.  

Bununla yanaşı, edilən rəqəmsal ödənişlərin sayı, rəqəmsal 

iqtisadiyyatın yuxarıda qeyd edilən digər inkişaf göstəriciləri kimi, 

təsiri nəzərə alınmayan digər amillərdən də asılıdır.   
 

1.2. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafının məşğulluğa olan 

təsirinin tədqiqi aşağıdakı nəticələri əldə etməyə imkan verib [14, 

s. 85-95]: 

- müəssisələr tərəfindən İKT-dən digər müəssisələr ilə 

tranzaksiyaların həyata keçirilməsi məqsədi ilə və onlar tərəfindən 

internetdən öz məhsul və xidmətlərinin satışı məqsədi ilə istifadə 

göstəricilərinin daha yüksək olduğu ölkələrin əksəriyyətində əmək 

qabiliyyətli əhalinin ümumi sayında məşğul olanların payı da daha 
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yüksəkdir. Bununla yanaşı, nəzərə alınmalıdır ki, ölkədə məşğulluğun 

səviyyəsinə bir sıra digər amillər də təsir edir.  

- rəqəmsal platformaların yaradılması, iqtisadiyyatın 

rəqəmsallaşması üçün hazırlıq dərəcəsinin daha yüksək olduğu 

ölkələrin əksəriyyətində qadınların muzdlu işçi qüvvəsinin ümumi 

sayındakı xüsusi çəkisinin kişilərin muzdlu işçi qüvvəsinin ümumi 

sayındakı xüsusi çəkisinə nisbəti də daha yüksəkdir (Şəbəkə hazırlığı 

indeksinin (ŞHİ) daha aşağı olduğu ölkələrə nisbətən). Bu 

“qanunauyğunluğun” işləmədiyi ölkələrin mövcudluğu onu təsdiq edir 

ki, qadınların muzdlu işçi qüvvəsindəki iştirakı göstəricisinə bir sıra 

digər amillər də təsir edir.  

2. Azərbaycanda Şəbəkə hazırlığı indeksinin 

yaxşılaşdırılması potensialı daha yüksək olan göstəriciləri üzrə 

nəticələr [26] 

Həmin İndeksin iqtisadi əhəmiyyətinin müəyyən edilməsi 

məqsədilə aparılan təhlil onu müəyyən etməyə imkan verib ki, Şəbəkə 

hazırlığı indeksinin dəyişilməsinin adambaşına ÜDM-ə təsir etməsinə 

baxmayaraq (qeyd etmək lazımdır ki, göstəricinin dəyişilməsi nəzərə 

alınmayan amillərlə də şərtlənir),  İndeksin dəyişilməsi iqtisadi artımın 

dinamikasına təsir etmir. Lakin ölkədə şəbəkə hazırlığı səviyyəsinin 

artması digər təsiredici amillərin nəzərə alınması şərtilə ( əsaslarından 

biri – ölkənin istehsal potensialıdır) ticarəti stimullaşdıra bilər. 

Bununla yanaşı, şəbəkə hazırlığı səviyyəsinin artırılması müəyyən 

dərəcədə həm xidmətlər üzrə, həm mal üzrə ticarətə təsir edir (daha 

çox mal və xidmətlər üzrə ixraca, nəyinki idxala). Bununla yanaşı, 

reqressiya təhlilinin nəticəsi reqressiya modelində nəzərə alınmayan 

digər təsiredici amillərin mövcudluğunu da göstərir.  

Həmçinin, müəyyən edilmişdir ki, şəbəkə hazırlığı səviyyəsinin 

artırılması həm informasiya xidmətlərinin ixracından, həm xarici 

turistlərə göstərilən turizm xidmətlərindən əldə edilən gəlirin 

artmasını stimullaşdıra bilər. Bununla yanaşı, qeyd edilməlidir ki, 

göstəricilər digər, nəzərə alınmayan amillərdən də asılıdır.  

2.1.  Ali təhsilin əhatəliyi əmsalı göstəricisi üzrə nəticələr 

[11, s. 936-940]: 

- inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ibtidai və orta məktəblərin 

dövlət maliyyələşdirməsi həcminin artırılması hesabına ölkənin ali 
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təhsil müəssisələrində oxuyanların sayını artırmaq olar (sözsüz ki, 

ibtidai və orta təhsilin dövlət maliyyələşdirilməsi ilə yanaşı bu maliyyə 

resurslarının səmərəli bölüşdürülməsi də olduqca vacibdir). Ali təhsil 

müəssisələrinin dövlət maliyyələşdirilməsinin həcmi isə ölkələrin ali 

təhsil müəssisələrində oxuyanların sayına təsir etmir. 

- inkişaf etmiş ölkələrdə Ali təhsilin əhatəliyi əmsalı nə ali təhsil 

müəssisələrinə, nə də ki, təhsilin ilk iki pilləsinin tədris müəssisələrinə 

dövlət xərclərinin həcminin dəyişilməsindən asılı deyil.  

Əslində, insanların bu və ya digər ölkənin ali təhsil 

müəssisəsinin seçiminə bir sıra digər amillər də təsir edir.   

2.2. Yüksək texnologiyaların ixracı göstəricisi üzrə nəticələr: 

İxrac edilən yüksək texnologiyaların ixrac edilən sənaye 

məhsullarının ümumi həcmindəki payı göstəricisi yerli bazardakı 

rəqabətin intensivliyindən asılıdır (digər amillərin nəzərə alınması 

şərtilə). Aparılan reqressiya təhlilinin nəticələri onu deməyə əsas verir 

ki, qiymətqoyma prosesinin, xarici ticarətin və lisenziyalaşdırma 

prosesinin liberallaşdırılması yerli rəqabətin intensivliyinin 

artırılmasına gətirib çıxarır (bununla yanaşı, determinasiya əmsalları 

Yerli rəqabətin intensivliyi göstəricisinin təkcə araşdırılan sərbəst 

dəyişənlərdən asılı olaraq deyil, modelin qurulması zamanı nəzərə 

alınmayan digər amillərin təsiri altında da dəyişdiyini göstərir). Həmin 

sahələrin ölkənin iqtisadi inkişafını təmin edə biləcək dövlət 

tənzimlənməsi dərəcəsinin müəyyən edilməsi üzrə araşdırmanın 

nəticələri isə onu müəyyənləşdirməyə imkan verib ki, qiymətqoyma 

prosesinə, xarici ticarətə və lisenziyalaşdırma prosesinə dövlətin bütün 

ölkələr üçün eyni optimal müdaxiləsi dərəcəsinin olmamasına 

baxmayaraq, Qiymət tənzimlənməsi sub-indeksi (QTi) 0-0,250 

aralığında, Xarici ticarət sub-indeksi (XTi) 0-0,260 aralığında, 

Lisenziyalaşdırma sub-indeksi (Li) isə 0-0,105 aralığında olmalıdır. 

[10, s. 223-228] 

2.3. Biznesin aparılmasının asanlığı göstəricisi 

(müəssisələrin vergi yükünün göstəricisi) üzrə nəticələr [9, s. 30-

37]: 

-  müəssisələrin vergi yükünün azaldılması yeni yaranan 

müəssisələrin sayını artıran amillərdən biridir. Bununla yanaşı, 

aparılan reqressiya təhlili zamanı müəyyənləşən determinasiya əmsalı 
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onu göstərir ki, göstəriciyə reqressiya modelinin qurulması zamanı 

nəzərə alınmayan digər amillər də təsir edir.  

- müəssisələrin vergi yükü ilə məşğulluğun səviyyəsi arasında 

orta mənfi əlaqə mövcuddur. Bu əlaqə onunla izah olunur ki, vergi 

yükünün artması ilə yanaşı fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı azala 

bilər ki, bu, ölkədə məşğul olanların sayını azaldır, və əksinə, 

müəssisələrin vergi yükünün azaldılması yeni müəssisələrin 

yaranmasına səbəb ola bilər ki, bu da, öz növbəsində ölkədə məşğulluq 

səviyyəsinin artmasına gətirib çıxaracaq.  

- müəssisələrin vergi yükü ilə iqtisadi artım arasında mənfi 

asılılıq izlənir. Lakin bu, o demək deyil ki, müəssisələrin vergi 

yükünün azaldılması mütləq olaraq iqtisadi artıma müsbət təsir 

edəcək, çünki göstəriciyə digər amillər də təsir edir, və müəssisələrin 

vergi yükü onlardan yalnız biridir. Müəssisələrin ödədiyi vergilər 

arasında iqtisadi artıma ən çox sosial vergilər və mənfəət vergisi təsir 

edir. Dövriyyədən gəlir vergisinin və digər vergilərin dərəcələrinin 

dəyişilməsi isə iqtisadi artıma təsir etmir.  

2.4. Şəbəkə hazırlığı indeksinin digər göstəriciləri üzrə 

nəticələr  

- Azərbaycanda Şəbəkə hazırlığı indeksinin Proqram 

təminatının piratlığı səviyyəsi, Dövlətin onlayn xidmətləri indeksi, E-

iştirak indeksi, Rəqəmsal ödənişlərdən istifadədə sosial-iqtisadi 

bərabərsizlik və Rəqəmsal ödənişlərdə şəhər-kənd yerlərinin qeyri-

bərabərliyi, İKT bacarıqları, Müəssisələrdə elmi-tədqiqat işlərinə 

xərclər, İnternet səhifəsi olan müəssisələr kimi göstəricilərinin 

yaxşılaşdırılması üçün də potensial var. 

3. İnformasiya xidmətləri sahəsinə dövlətin müdaxiləsi 

dərəcəsi üzrə nəticələr  

- 32 ölkə üzrə İnformasiya xidmətlərinin liberallıq (dirijistlik) 

indeksini hesablayaraq, müəyyən olunmuşdur ki, Azərbaycan – 

informasiya xidmətlərinin mülayim-dirijist (mülayim-liberala yaxın) 

olduğu ölkədir. İnkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyəti informasiya 

xidmətləri sahəsində daha dirijist siyasət yürüdürlər. [5, s. 7-13] 

- informasiya xidmətlərinin poçt vasitəsilə göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin artırılması poçt 

bölmələrinin informasiya xidmətlərinin göstərilməsi üzrə 
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göstəricilərinin azalmasına səbəb olmur. Araşdırılan ölkələr qrupunda 

Sub-indeks üzrə daha dirijist ölkələr – iqtisadi inkişaf səviyyəsi daha 

yüksək olan ölkələrdir. [12, s. 57-67] 

- internet və telefoniya sahəsində rəqabətlilik dərəcəsinin 

artırılması mobil və sabit genişzolaqlı internet abunələrinin sayının 

artırılmasına (inkişaf etməkdə olan ölkələr), internet vasitəsilə mal və 

xidmətləri, həmçinin kitab, jurnal və elektron tədris materiallarını alan 

insanların sayının artırılmasına səbəb ola bilər [12, s. 57-67]. Bununla 

yanaşı, qeyd edilməlidir ki, inkişaf etmiş və etməkdə olan ölkələr 

Elektron xidmətlərin liberallığı sub-indeksi üzrə stoxastik yerləşib.  

- ölkədə çap əsərlərinə ƏDV dərəcəsinin dəyişilməsi oradakı 

nəşriyyatların sayına təsir etmir. Nəşriyyat sənayesində nəşrlərin 

(qeyri-tədris) satışından əldə edilən gəlir də KİV-in liberallıq 

(dirijistlik) dərəcəsinin dəyişilməsinin təsiri altında dəyişmir. Tele- və 

radio yayıma ƏDV dərəcəsinin dəyişilməsi tele- və radio yayımdan 

əldə edilən gəlirin dəyişilməsinə səbəb olmur. Televiziyanın 

izlənilməsinə görə daha yüksək lisenziya yığımının təyin edilməsi də 

tele- və radio yayımdan əldə edilən gəliri azaltmır (bu, əsasən, inkişaf 

etmiş ölkələrdir). İqtisadi inkişaf səviyyəsi daha yüksək olan ölkələrin 

əksəriyyəti KİV sahəsində daha az dərəcədə dirijist siyasət yürüdürlər 

[22, s. 4-14].    

- informasiya xidmətlərinin reklam vasitəsilə göstərilməsi 

prosesinə dövlətin müdaxiləsi dərəcəsinin dəyişilməsi ölkənin reklam 

bazarının inkişaf göstəricilərinə təsir etmir (Avropa ölkələri). İnkişaf 

etmiş ölkələrdə dirijistlik dərəcəsi daha yüksəkdir.  

- İXL(D)İ ilə İS(S)İ arasında heç bir əlaqə izlənilmir. 

- insan inkişafının nisbətən daha yüksək səviyyəsi informasiya 

xidmətləri sahəsinin həm daha dirijist, həm daha az dərəcədə dirijist 

olduğu ölkələrdə qeydə alınır.  

- ölkədə informasiya xidmətlərinin əlçatarlığını 

müəyyənləşdirən informasiya xidmətləri sahəsinə dövlətin müdaxiləsi 

dərəcəsi ölkənin rəqabətliliyini müəyyən dərəcədə əks etdirən işçi 

qüvvəsinin bacarıqlarına təsir etmir.  

- dövlətin informasiya xidmətlərinin göstərilməsi prosesinə 

müdaxiləsi dərəcəsi ilə xarici turistlərin sayı və xarici turistlərdən əldə 

edilən gəlir arasında əlaqə izlənilmir.  
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Azərbaycan üzrə təkliflər 

1. Azərbaycanın informasiya xidmətləri sahəsinin mövcud 

vəziyyəti və internetdən istifadə göstəriciləri üzrə təkliflər 

1.1. İnformasiya xidmətləri sahəsinin inkişaf göstəricilərinin 

yaxşılaşdırılması üzrə təklif: 

1.1.1. xarici ticarət liberallaşdırılmalıdır.  

İnformasiya xidmətləri sahəsinin inkişaf səviyyəsini xarakterizə 

edən İndeksləri artırmaq üçün dövlətin xarici ticarət siyasətində 

liberallıq inzibatçılığı üstələməlidir. Bu o deməkdir ki, tarif baryerləri 

aşağı, xarici mülkiyyətə olan məhdudiyyətlər az, xarici investorlar 

üçün yaradılmış investisiya mühiti əlverişli olmalıdır. Xüsusi 

vurğulamaq lazımdır ki, sahənin inkişaf səviyyəsini əks etdirən 

İndekslərə dövlətin xarici ticarət siyasətindən əlavə digər, nəzərə 

alınmayan göstəricilər də təsir edir. [3, s.7-11; 4, s. 91-100; 8, s. 5-7] 

Avropa ölkələrində dövlətin xarici ticarətə daha az dərəcədə 

müdaxiləsi informasiya-kommunikasiya xidmətlərinin ÜDM-dəki 

daha yüksək payı ilə müşahidə olunur. Onu da nəzərə almaq lazımdır 

ki, dövlətin xarici ticarət siyasətinin liberallıq və ya dirijistlik dərəcəsi 

həmin göstəriciyə təsir edən bir çox amillərdən yalnız biridir. [3, s.7-

11; 8, s. 5-7] 

İnformasiya xidmətlərinin ixracından əldə edilən gəlirin daha 

yüksək olması üçün xarici ticarət, digər təsiredici amillər nəzərə 

alınmaqla, daha liberal olmalıdır. [3, s.7-11; 4, s. 91-100; 8, s. 5-7] 

1.2. Azərbaycanda internetdən istifadə göstəricilərinin 

yaxşılaşdırılması üzrə təkliflər: 

1.2.1. beynəlxalq şlüzlərə çıxışı olan operatorların sayı 

artırılmalıdır. [13, s. 57-67; 26] 

 Azərbaycanda yüksək sürətli sabit genişzolaqlı internet 

abunələrinin sayını onun tariflərini aşağı salmaqla artırmaq olar. 

Bunun üçün, beynəlxalq şlüzlərə çıxışı olan operatorların sayını 

artırmaq lazımdır.        

1.2.2.  idxal edilən mobil telefonlara gömrük rüsumları, 

hüquqi şəxslər tərəfindən idxal edilən mobil telefonlara ƏDV 

dərəcəsi və bazara yeni mobil operatorların daxil edilməsi 

hesabına mobil internet tarifləri aşağı salınmalıdır. [13, s. 57-67; 

26] 
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Azərbaycan 3G və 4G-ni dəstəkləyən (internetə çıxış imkanı 

verən) mobil telefonlarını idxal etiyinə görə, idxal edilən mobil 

telefonlara gömrük rüsumları aşağı salınmalıdır. Hüquqi şəxslər 

tərəfindən idxal edilən mobil telefonlara ƏDV dərəcəsinin də 

azaldılması onlara olan qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb ola bilərdi 

ki, bu da mobil internet istifadəçilərinin sayının artmasına gətirib 

çıxarardı. Digər tərəfdən, mobil internet istifadəçilərinin sayı həm də 

mobil internet tariflərindən də asılıdır. Mobil internet tariflərinin aşağı 

salınması aktiv mobil genişzolaqlı internet abunələrinin sayının 

artmasına gətirib çıxara bilər, lakin, eyni vaxtda, bunun üçün kifayət 

etməyə də bilər. Mobil internet tariflərinin aşağı salınmasına isə bazara 

yeni mobil operatorların daxil edilməsi hesabına nail olmaq olar.  

  1.2.3. xarici ticarəti liberallaşdırmaq vacibdir. [26] 

- orta-yüksək gəlirli ölkələrdə beynəlxalq internet şəbəkəsinin 

buraxılış qabiliyyətinin artırılması müəyyən dərəcədə dövlətin xarici 

ticarət siyasətindən asılıdır. Bu, o deməkdir ki, göstəricinin 

artırılmasına infrastrukturun yaxşılaşdırılması, investisiyaların cəlb 

edilməsi, müasir texnologiyaların tətbiqi, beynəlxalq şlüzlərə birbaşa 

qoşulan kanalların sayının artırılması hesabına nail olmaq olar 

(bununla yanaşı, beynəlxalq internet şəbəkəsinin buraxılış 

qabiliyyətinə təsir edən digər amillər də mövcuddur). Beynəlxalq 

şlüzlərə birbaşa çıxışı olan operatorların sayının artırılması, başqa 

sözlə desək, həmin sahədə rəqabətin gücləndirilməsi, operatorlar və 

provayderlər üçün Azərbaycana daxil olan internet tarifini aşağı sala 

bilər ki, bu da, öz növbəsində, əhali üçün də internet tariflərini aşağı 

salacaq.  

1.2.4. kibertəhlükəsizlik səviyyəsinin artırılmasına ehtiyac 

var. [26; 25, s. 887-896] 

- ölkədə təhlükəsiz internet serverlərinin sayını artırmaq üçün 

kibertəhlükəsizliyin təmin edilməsinə istiqamətlənən qanunvericiliyin 

işlənilməsinə; kiberməkanda təhlükəsizliyin təmin edilməsinə nəzarət 

edən cavabdeh qurumların yaradılmasına; sertifikatlaşdırılmış 

mütəxəssislərin sayının artırılmasına; kibertəhlükəsizlik sahəsində 

milli və beynəlxalq əməkdaşlıqların sayının artırılmasına ehtiyac var 

(bununla yanaşı, təhlükəsiz internet serverlərinin sayı bir çox digər 

amillərdən də asılıdır). Azərbaycanda, ilk növbədə, milli 



50 

kibertəhlükəsizlik strategiyası qəbul edilməli, kibertəhlükəsizlik 

sahəsində maarifləndirmə tədbirləri, ixtisaslaşdırılmış treninqlər təşkil 

edilməli, elmi-tədqiqat fəaliyyəti həyata keçirilməli, bu sahədə 

potensial inkişaf etdirilməlidir.  

2. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı üzrə təkliflər   

- kibertəhlükəsizlik səviyyəsini artırmaq vacibdir, çünki 

kiberməkanda təhlükəsizliyin təmin edilməsi müəssisələr arasında 

İKT-dən istifadə hallarını (inkişaf etməkdə olan ölkələrdə) və 

müəssisələrlə istehlakçılar arasında istifadə hallarını (inkişaf etmiş və 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdə) artıra bilər. Bununla yanaşı, bu, həyata 

keçirilən rəqəmsal ödənişlərin sayının artırılmasına gətirib çıxara bilər 

(həm inkişaf etmiş, həm inkişaf etməkdə olan ölkələrdə). [7, s. 41-51] 

3. Azərbaycanda Şəbəkə hazırlığı indeksinin 

yaxşılaşdırılması potensialı yüksək olan göstəricilər üzrə təkliflər 

[26] 

- Ali təhsilin əhatəliyi əmsalı göstəricisinin artırılması üçün 

ibtidai və orta təhsilə dövlət xərclərini artırmaq lazımdır (bununla 

bərabər, onların düzgün bölüşdürülməsi vacibdir). Bu, göstərilən 

təhsilin keyfiyyətini yüksəldəcək ki, bu da ali təhsil müəssisələrinə 

qəbul olunmağın vacib amillərindən biridir. [11, s. 936-940]  

- Yüksək texnologiyaların ixracı göstəricisini yaxşılaşdırmaq 

üçün xarici ticarətin, qiymətqoymanın, lisenziyalaşdırma prosesinin 

liberallaşdırılması hesabına yerli bazarda rəqabətin yüksək 

intensivliyini təmin etmək lazımdır. Azərbaycanda həmin üç 

istiqamətdə liberal islahatların aparılması potensialı kifayət qədərdir. 

[10, s. 223-228] 

- Biznesin aparılmasının asanlığı göstəricisinin yaxşılaşdırılması 

üçün müəssisələrin vergi yükünü aşağı salmaq lazımdır. Bu, yeni 

müəssisələrin yaradılması üçün əlverişli mühit yaradacaq, ölkədə 

məşğulluğun səviyyəsini artıracaq. Sosial vergilərin və mənfəət 

vergisinin azaldılması iqtisadi artıma müəyyən dərəcədə müsbət təsir 

edəcək. [9, s. 30-37] 

- ölkəmizdə İKT sahəsinin inkişafı, kibertəhlükəsizliyin təmin 

edilməsi məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər, həm də bu sahədəki 

dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi Azərbaycanın ŞHİ üzrə reytinqdə 
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Proqram təminatının piratlığı səviyyəsi alt-indeksi üzrə mövqeyinin 

daha da yaxşılaşdırılmasının səbəbi olacaq. 

- Azərbaycanda milli portalda, elektron xidmətlər portalında, e-

iştirak portalında, təhsil, səhiyyə, sosial xidmətlər, maliyyə, ətraf 

mühit nazirliklərinin internet saytlarında ana dilində təqdim edilən 

informasiyanın tapılmasının daha da asanlığını, əlçatarlığını 

(funksional mövcudluğu deyil) təmin etmək olar. Başqa sözlə desək, 

həmin portalları, saytları istifadə üçün daha yararlı etmək olar.  

- onlayn konsultasiyaların, sorğuların, səsvermələrin daha aktiv 

şəkildə keçirilməsi, vətəndaşların fikirlərinin öyrənilməsi və müvafiq 

dövlət qurumlarına çatdırılması Azərbaycanın E-iştirak indeksi üzrə 

mövqeyini daha da yaxşılaşdırmağa imkan verəcək.  

-   Azərbaycanda varlı təbəqənin əksər hallarda şəxsi hesabı 

olmayan kasıb təbəqəyə nisbətən (xüsusən kənd yerlərində 

yaşayanlara nisbətən) daha çox rəqəmsal ödənişlər etdiyini nəzərə 

alaraq, bank xidmətlərinin bütün ölkə ərazisində eyni dərəcədə 

əlçatarlığı təmin edilməlidir. Hesabı olan kasıb insanların rəqəmsal 

ödənişlərin təhlükəsizliyinə olan inamlarını maarifləndirmə 

tədbirlərinin keçirilməsi vasitəsilə artırmaq da vacibdir. Nəticədə, 

ŞHİ-nin Rəqəmsal ödənişlərdən istifadədə sosial-iqtisadi bərabərsizlik 

və Rəqəmsal ödənişlərdə şəhər-kənd yerlərinin qeyri-bərabərliyi alt-

indeksləri artacaq. 

- müxtəlif ölkələrdə insanların informasiya texnologiyalarının 

tətbiqinə hazırlıq dərəcəsini müqayisə etməyə imkan verən İKT 

bacarıqları alt-indeksinin artırılması üçün həmin sahədə müvafiq 

kurslar təşkil edilməli, treninqlər keçirilməlidir. 

- dövlət və özəl müəssisələrin elmi-tədqiqat işlərinə çəkdikləri 

xərcləri artırmaq lazımdır ki, bu, ölkədə elmin inkişafı üçün olduqca 

vacibdir. Bu, Müəssisələrdə elmi-tədqiqat işlərinə xərclər alt-indeksi 

üzrə ölkələrin reytinqində Azərbaycanın mövqeyini yaxşılaşdırmağa 

imkan verəcək.  

- İnternet səhifəsi olan müəssisələr alt-indeksinin 

yaxşılaşdırılması üçün ölkəmizin müəssisələrini öz internet 

səhifələrini yaratmağa sövq etmək lazımdır, veb-səhifələrin 

yaradılması, dizayn və s. bu kimi xidmətlərin göstərilməsi ilə məşğul 

olan müəssisələrin sayının artırılması üçün şərait yaratmaq lazımdır 
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(bunun üçün əlverişli şəraitə, məsələn, güzəştli vergitutmanı aid etmək 

olar). Bu, həmin xidmətlərə olan qiymətin müəyyən dərəcədə aşağı 

düşməsinə, veb-səhifələrin yaradılması prosesinin əlverişliliyini təmin 

etməyə imkan verəcək.  

Bununla yanaşı, domenin qeydiyyatı zamanı tələb olunan 

məbləğin azaldılması və ya domen qeydiyyatının birinci il üçün 

ödənişinin ləğv edilməsi müəssisələri veb-səhifələri yaratmağa sövq 

edən amillərdən biri ola bilərdi.  

4. Azərbaycanın informasiya xidmətləri sahəsinin liberallıq 

dərəcəsi üzrə təkliflər 

Ümumilikdə, Azərbaycanda və digər araşdırılan ölkələrdə 

dövlətin informasiya xidmətləri sahəsinə müdaxiləsi dərəcəsini və 

sahənin inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq, Azərbaycanın İnformasiya 

xidmətlərinin liberallıq (dirijistlik) indeksi üzrə Böyük Britaniya və 

Belçika kimi ölkələrlə bir qrupda yerləşməsi məqsədəuyğun deyil. 

İnformasiya xidmətləri sahəsində müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiqi 

sahənin inkişafını əngəlləyir.  

Beləliklə, daha çox inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən ölkədə 

əhalinin ödəmə qabiliyyətinin daha aşağı və informasiya xidmətlərinin 

göstərilməsi üzrə göstəricilərin kifayət qədər aşağı olduğunu nəzərə 

alaraq, aşağıdakı tədbirləri həyata keçirmək lazımdır: 

- poçt bölmələri tərəfindən göstərilən informasiya xidmətlərinin 

daha əlverişli olmasını təmin etmək məqsədilə poçt xidmətlərinin 

liberallığını təmin etmək (poçt xidmətlərinə və markalara ƏDV-ni 

aşağı salmaq). [12, s. 57-67] 

- elektron informasiya xidmətlərinin istehlak həcmini artırmaq 

məqsədilə internet və telefoniya sahəsində tam rəqabətliliyi təmin 

etmək (normativ-hüquqi bazada internet və telefoniya sahəsində 

lisenziatların sayını məhdudlaşdıran maneələri aradan qaldırmaq). 

[12, s. 57-67] 

- informasiya xidmətləri sahəsinin inkişafını təmin etmək 

məqsədilə (KİV sahəsində) özəl televiziya kanallarının televiziya 

kanallarının ümumi sayındakı xüsusi çəkisini artırmaq, tele- və 

radioyayıma ƏDV-ni,  mənfəət vergisini aşağı salmaq. 

İnformasiya xidmətlərinin reklam vasitəsilə göstərilməsi 

sahəsində Azərbaycanın liberal siyasət yürütməsinə baxmayaraq, 
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reklam bazarı hələ də lazımi səviyyədə inkişaf etməyib. Bu, onunla 

bağlı ola bilər ki, reklamın yayılması vasitələrinə KİV, internet və s. 

aiddir ki, ölkədə onların inkişaf səviyyələrinin aşağı olması reklam 

bazarının göstəricilərinin də aşağı olmasına səbəb olur. Deməli, 

onların inkişafı ölkədə reklam bazarının inkişafına da təsir edəcək.  
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