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Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
avqustun 18-də Özbəkistan
Respublikasının ölkəmizdə
yeni təyin olunmuş fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Bahrom
Aşrafxanovun etimadnaməsini qəbul edib.
Prezident İlham Əliyev ölkə
lərimiz arasındakı ikitərəfli
əlaqələrin və əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnunluğunu
ifadə etdi. Ölkələrimiz arasında fəal siyasi dialoqun aparıldığını vurğulayan Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanın
Özbəkistanla beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası çərçivəsində yaxından
əməkdaşlıq etdiyini bildirdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Özbəkistan Prezidenti
Şavkat Mirziyoyevin 2019-cu
ilin oktyabrında Bakıda keçirilmiş Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının sammitində iştirakının əməkdaşlığımızın inkişafına mühüm töhfə
verdiyini qeyd etdi. Prezident
İlham Əliyev bu səfər çərçivəsində Özbəkistan dövlətinin
başçısı ilə iqtisadiyyat, ticarət,
nəqliyyat-logistika, kənd təsərrüfatı, o cümlədən pambıqçılıq
və digər sahələrdə də əməkdaşlığa dair səmərəli müzakirələrin
aparıldığını vurğuladı.
Koronavirus pandemiyası ilə
əlaqədar Özbəkistana nəzərdə tutulmuş səfərinin təxirə
salındığını qeyd edən Prezident İlham Əliyev epidemioloji vəziyyət imkan verən kimi
qardaş Özbəkistana səfər edəcəyini bildirdi.
Prezident İlham Əliyev bu il
iyulun 12-də Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz
rayonu istiqamətində Ermənistanın Azərbaycana qarşı

növbəti təcavüzü ilə əlaqədar
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində
müvafiq bəyanatların qəbul
edilməsinə üzv dövlət olaraq
Özbəkistanın verdiyi dəstəyə
görə təşəkkürünü bildirdi.
Dövlətimizin başçısı digər
sahələrlə bərabər, nəqliyyatlogistika sahəsində ölkələrimiz arasında əməkdaşlıqda
yaxşı nəticələrin əldə olunduğunu qeyd etdi.
Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın xalqlarımızın qardaşlıq əlaqələrinə əsaslandığını
qeyd edən Prezident İlham
Əliyev Özbəkistanla münasibətlərin bütün sahələrdə inkişafı üçün yaxşı perspektivlərin olduğunu vurğuladı.
Səfir Bahrom Aşrafxanov Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin ən səmimi salamlarını və xoş arzularını Prezident
İlham Əliyevə çatdırdı. Keçən
ilin oktyabrında Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
Bakıda keçirilmiş sammitində
Özbəkistan Prezidentinin iştirakının və bu çərçivədə dövlət
başçıları səviyyəsində görüşlərin ikitərəfli əlaqələrimizin
inkişafına mühüm təkan verdiyini qeyd etdi.
Səfir, eyni zamanda, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın bütün sahələrdə böyük uğur qazandığını və
digər ölkələr üçün örnək olduğunu vurğulayaraq, Özbəkistanın Azərbaycanın qabaqcıl
təcrübəsindən bəhrələndiyini,
“ASAN xidmət” nümunəsində
ölkəsində Dövlət Xidmətləri
üzrə Agentliyin yaradıldığını
bildirdi.
Ölkələrimiz arasında yaxşı münasibətlərin olduğunu
qeyd edən səfir Özbəkistanın

Azərbaycanla ticari-iqtisadi
əlaqələrin inkişafına böyük
önəm verdiyini və Azərbaycanın bu sahədə MDB məkanında Özbəkistan üçün strateji tərəfdaş olduğunu dedi.
Eyni zamanda, səfir kənd
təsərrüfatı, xüsusilə də fındıqçılıq və narçılıq sahələrində Azərbaycanın təcrübəsinin Özbəkistan üçün maraqlı
olduğunu bildirdi.
Səfir koronavirus pandemiyası ilə bağlı karantin tədbirlərinin yaxın vaxtlarda sona
çatacağına və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
Özbəkistana səfər edəcəyinə
ümidvar olduğunu ifadə etdi.
Bu səfərin əməkdaşlığımızın
genişlənməsi və dərinləşməsinə yeni bir təkan verəcəyinə
əminliyini bildirdi.
Səfir Özbəkistanın Azərbaycanla nəqliyyat-logistika sahəsində əməkdaşlığa, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycanı və
Mərkəzi Asiya ölkələrini birləşdirən nəqliyyat dəhlizinə
və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu layihəsinə böyük əhəmiyyət verdiyini diqqətə çatdırdı.
Bahrom Aşrafxanov Özbəkis
tanın Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həllini daim dəstəklədiyini
vurğuladı.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
göstərdiyi birmənalı dəstəyinə görə Özbəkistana təşəkkürünü bildirdi.
Dövlətimizin başçısı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin salamlarına görə
minnətdarlığını bildirdi, onun
da salamlarını və ən xoş arzularını Özbəkistanın Prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev avqustun 6-da keçirdiyi videomüşavirədə dövlət şirkətlərinin
iqtisadi fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün idarəetmənin
təkmilləşdirilməsinə
ehtiyacın olduğunu bildirib və
Nazirlər Kabinetinə müvafiq
işlərin görülməsi üçün tapşırıq
verib. Prezident İlham Əliyev
avqustun 7-də Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin (AİH)
yaradılması və Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
Fərman imzalayıb. Avqustun
12-də isə Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin

Müşahidə Şurasının (AİH MŞ)
tərkibi təsdiq edilib.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki,
avqustun 14-də AİH MŞ-nin
sədri, Baş Nazir Əli Əsədovun rəhbərliyi və Şura üzvləri
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçiləri Şahmar
Mövsümovun, Natiq Əmirovun, İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun və Maliyyə naziri Samir Şərifovun iştirakı ilə
ilk iclası keçirilib.
Müşahidə Şurasının sədri və
üzvləri göstərilən etimada görə
Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Videomüşavirədə Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin Fərmanından irəli gələn tapşırıqlar
- korporativ idarəetmənin təşkili, səmərəli və şəffaf fəaliyyət,
maliyyə sağlamlığının gücləndirilməsi, dayanıqlı inkişafın təmini və bəzi təşkilati məsələlər
müzakirə olunub. Verilən tapşırıqların vaxtında və tam həcmdə icra olunması əsas tələb kimi
qarşıya qoyulub.
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov AİH-nin təşkilati məsələləri və funksional fəaliyyət istiqamətləri barədə çıxış edib.
Müşahidə Şurasının sədri AİHnin fəaliyyətinin tezliklə təmin
olunması üçün görüləcək tədbirlərlə bağlı tapşırıqlar verib.

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ''Bakı
Taksi Xidməti'' Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 6 nəfərlik müştəri salonu olan, müasir
standartlara cavab verən “LEVC
TX” modelli yeni 100 ədəd "London taksi"si vətəndaşlar üçün
xidmətə hazırdır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 12-də yeni
taksilərlə tanış olub.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar naziri Ramin
Quluzadə Prezident İlham Əliyevə yeni taksilərin xüsusiyyətləri barədə məlumat verib.
Nazir bildirib ki, yeni taksilər-

də həm sürücülər, həm də
sərnişinlər üçün tam təhlükəsiz və rahat şərait təmin olunub. “LEVC TX” modelli yeni
taksinin bir sıra üstünlükləri
var. Belə ki, bu model taksilər
yanacaq əvəzinə elektriklə işləyir. Avtomobillər həm ev
şəraitində, həm də xüsusi quraşdırılmış məntəqələrdə cərəyanla təmin oluna bilər. Smart
konfiqurasiyalı avtomobil 130
kilometrə qədər sırf elektriklə
çalışır, sonra rejimin dəyişməsi
mümkündür. Bu isə ətraf mühitə və ekologiyaya ziyanın sıfıra endirilməsi deməkdir.
Smart texnologiyaların geniş
tətbiq edildiyi taksilər həm sü-

rücü, həm də sərnişinlər üçün
təhlükəsizdir.
Belə ki, avtomobil özü yoldakı
sürət həddi barədə sürücünü
xəbərdar edir. Sürücü idarəetməni itirdikdə və ya yol trayektoriyasını dəyişdikdə xüsusi
sensorlar ona müvafiq məlumatı ötürür.
Hazırda paytaxtda ''Bakı Taksi
Xidməti'' Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin 1200 taksisi sakinlərə xidmət göstərir. London
“TX4” modelləri 5 nəfərlikdir.
Yeni taksilərin Bakıya gətirilməsi paytaxtda sərnişindaşımanın bu növü üzrə xidməti
daha yüksək səviyyəyə qaldırmağa imkan verəcək.
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Cari ilin yanvar-iyul aylarında
operativ məlumatlara əsasən,
Azərbaycanda 20,5 milyon
ton neft (kondensatla birlikdə)
hasil edilib. Neft (kondensatla
birlikdə) hasilatı ötən ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə
təxminən 1,4 milyon ton az
olub.
Energetika Nazirliyindən bil
dirilib ki, respublika üzrə hasil
edilmiş neftin 14 milyon tonu
“Azəri-Çıraq-Günəşli”nin

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyinin (KOBİA) başlıca fəaliyyət istiqamətlərindən
biri də mikro, kiçik və orta
sahibkarların bilik və innovasiyalara çıxışının genişləndirilməsidir.
KOBİA-dan bildirilib ki, bu
məqsədlə yaxın günlərdə Bakı
və Sumqayıt şəhərlərində,

20-26 avqust 2020-ci il

(AÇG), 2,2 milyon tonu
(kondensat) “Şahdəniz”in pa
yına düşüb. SOCAR üzrə hasi
lat isə 4,3 milyon ton təşkil edib.
Yeddi ayda 16,9 milyon ton
neft (kondensatla birlikdə)
ixrac olunub. Bu, 2019-cu ilin
yanvar-iyul aylarına nisbətən,
təxminən, 1,4 milyon ton, yəni
7,6 faiz azdır. Neft-kondensatın
16,2 milyon tonu konsorsium,
0,7 milyon tonu isə SOCAR
üzrə ixraca nəql edilib. 2020-ci

Yevlax rayonunda KOBİA-nın
strukturuna daxil olan 3 yeni
KOB İnkişaf Mərkəzi fəaliy
yətə başlayacaq. Hazırda mər
kəzlərin fəaliyyətinin təşkili istiqamətində müvafiq tədbirlər
görülür. KOB inkişaf mərkəzlərində Bakı şəhəri, eləcə də
Abşeron və Aran iqtisadi rayonları üzrə biznesə başlamaq

ilin 7 ayında ötən ilin müvafiq
dövrünə nisbətən 10 faizdən
çox, yəni 2 milyard kubmetr
artımla 22,3 milyard kubmetr
qaz hasil edilib. Qaz hasilatının
7 milyard kubmetri AÇGdən, 11 milyard kubmetri isə
“Şahdəniz”dən əldə olunub.
SOCAR üzrə bu dövrdə 4,3
milyard kubmetr qaz hasil
edilib.
Bu dövrdə xaricə qaz satışı 7,7
milyard kubmetr təşkil edib ki,
bu da ötən ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə 16,7 faiz çoxdur.
Cari ilin yanvar-iyul aylarında
2019-cu ilin müvafiq dövrünə
nisbətən Türkiyəyə 24 faiz çox,
yəni 6,3 milyard kubmetr qaz
ixrac edilib. Gürcüstana ixrac
edilən qazın həcmi 1,4 milyard
kubmetr olub.
Qeyd edək ki, TANAP ilə
Türkiyəyə bu müddətdə 2,4
milyard kubmetr qaz nəql
olunub.
Ölkədə neft emalı isə 2020-ci
ilin 7 ayında 3,5 milyon ton
təşkil edib. Neft emalı ötən ilin
müvafiq dövrünə nisbətən 144
min ton az olub.

istəyənlərə, mikro və kiçik
sahibkarlıq subyektlərinə biznesyönümlü təlim və seminarların təşkili, məsləhət xidmətləri, təcrübə proqramlarında
iştirak, məlumatlandırma və
maarifləndirmə tədbirləri, biznes ideyaların mövcud maliyyə resurslarına yönləndirilməsi istiqamətlərində ödənişsiz
dəstək və xidmətlər göstəriləcək.
Qeyd edək ki, ilk KOB İnkişaf
Mərkəzi Xaçmaz şəhərində yaradılıb.
2020-ci ilin fevral ayından fəaliyyət göstərən Xaçmaz KOB
İnkişaf Mərkəzinin təlim və
məsləhət xidmətlərindən 120dən çox KOB subyekti yararlanıb. Mərkəzin əlaqələndirməsi ilə indiyədək 4 sahibkarın
biznes ideyası maliyyələşdirilib, 4 yeni KOB subyektinin
və 5 MMC-nin yaradılmasına
dəstək göstərilib.

Metallurgiya sənayesi və hazır metal məmulatlarının istehsalı sahələrində yanvar-iyul aylarında 379,1 milyon manatlıq məhsul istehsal
edilib.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, həmin müddət ərzində metallurgiya sənayesində
2,1 dəfə artım, hazır metal məmulatlarının istehsalı sahəsində isə 0,5 faiz azalma müşahidə
olunub.
Yanvar-iyul aylarında sahə üzrə 19 min 120,1
ton qara metallardan digər konstruksiyalar istehsal edilib.

Bu ilin yanvar-iyul aylarında
ölkədən 22,8 min ton şəkər
tozu ixrac olunub.
AZƏRTAC Dövlət Gömrük
Komitəsinə istinadən xəbər
verir ki, ixrac edilən şəkər to-

zunun dəyəri 9,3 milyon ABŞ
dolları olub.
Xatırladaq ki, ötən ilin eyni
dövründə 16,5 milyon dollarlıq 38 min ton şəkər tozu ixrac
edilib.

Cari ilin ilk yarısında Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas
ixrac neft boru kəməri (BTC) vasitəsilə təqribən
15 milyon ton (113 milyon barreldən çox) xam
neft ixrac edilib və həmin neft Ceyhan limanında 145 tankerə yüklənib.
“BP Azerbaijan” şirkətindən verilən məlumata
görə, altı ayda BTC üzrə əməliyyat xərclərinə
təxminən 48 milyon dollar, əsaslı xərclərə isə
təqribən 14 milyon dollar sərf olunub.
1768 kilometr uzunluğa malik BTC boru kəməri 2006-cı ilin iyunundan istismardadır. Həmin
vaxtdan bu ilin ikinci rübünün sonunadək BTC
ilə ümumilikdə 462 milyon tondan çox (təxminən 3,47 milyard barel) xam neft nəql olunub
və Ceyhan limanında 4526 tankerə yüklənərək
dünya bazarına göndərilib.
Hazırda BTC boru kəməri Azərbaycandan
əsasən “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) nefti və
“Şahdəniz” kondensatı daşıyır. Bundan əlavə,
boru kəməri vasitəsilə digər xam neft və kondensat həcmləri, o cümlədən Türkmənistan,
Rusiya və Qazaxıstan nefti nəql olunur.

Azərbaycan iqtisadiyyatı son
illər yeni çağırışlar üzrə formalaşıb. Kölgə iqtisadiyyatının qarşısının alınması, şəffaflaşma və ağarma müxtəlif
sektorlar üzrə inkişafı təmin
edib. Bu istiqamətdə görülən
işlər spirtli içkilər və tütün bazarına da təsir edib.
Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, spirtli içkilər bazarı
uzun müddət ikili mühasibatlıq, gəlirlərin gizlədilməsi
və uçotdan yayınma hallarının ən geniş yayıldığı sahə
olub. 2018-ci ildən etibarən
sahibkarlıq subyektlərinin İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən fəaliyyətinin şəffaflaşdırılmasına yönələn çağırışlar,
maarifləndirmə, nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi və
bazarın tənzimlənməsi üçün
sivil alətlərin tətbiqi burada
əsaslı dəyişikliklər yaradıb.
Hazırda bu bazar iqtisadi çağırışların təmin olunmasına
adekvat cavab verən sahəyə
çevrilir və kölgədən işığa doğru əsaslı sürətdə dəyişir.
Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən aksizli malların istehsalı
və dövriyyəsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bu sektor üzrə vergi daxilolmalarında yüksək artım
dinamikası müşahidə olunur.
Vergiödəyicilərinin
istehsal
etdiyi məhsulların həcmi üzrə
də bu artımı aydın şəkildə

görmək mümkündür. 2020-ci
ilin altı ayı üzrə təhlillər onu
göstərir ki, ötən ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə tütün
məhsullarının istehsalı 48,5
faiz, pivə istehsalı 4,2 faiz artıb. Müvafiq olaraq qeyd edilən
məhsullar üzrə digər vergilərlə yanaşı, aksiz vergisi üzrə də
ödənişlər artıb.
Pandemiya dövründə ictimaiiaşə obyektlərinin bağlı olmasına baxmayaraq, istehsal edilmiş pivənin həcmi ötən dövrlə
müqayisədə 1,004 min litr çox
olub.
Azərbaycanda yeni iqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərindən
biri idxaldan asılılığın azaldılması və yerli istehsalın artırılmasıdır. Tütün və spirtli içki
istehsalı üzrə bu istiqamətdə
də əhəmiyyətli irəliləyişlər var.
İstehsalın artması idxal məhsullarına tələbatı azaldıb.
Azərbaycan iqtisadiyyatının

Cari ilin yanvar-iyul aylarında tikinti materiallarının istehsalı sahəsində istehsalın ümumi
dəyəri 426,7 milyon manat olmaqla, əvvəlki ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,8 faiz azalıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, tikinti gipsinin istehsalı 2,3 dəfə, tikinti kərpicinin istehsalı 19,7 faiz, hörmə üçün
hazır beton qarışığının istehsalı 6,5 faiz artıb,
sementin istehsalı 2,7 faiz, betondan yığma tikinti konstruksiyalarının istehsalı 25,6 faiz, tikinti əhənginin istehsalı 37,6 faiz, emal edilmiş
mərmər, travertin, alebastr və onlardan hazırlanan məmulatların istehsalı 38,6 faiz, asfaltın
istehsalı 44,8 faiz, sementdən, süni daşdan və
ya betondan tikinti blokları və kərpiclərinin istehsalı isə 56,7 faiz azalıb.

rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi çərçivəsində qeyri-neft sektorunun inkişafı
əsas iqtisadi prioritetlərdəndir. Azərbaycanda yerli istehsalçı şirkətlər tərəfindən ötən
ildən pivə istehsalatı üçün
xammalın lokallaşdırılmasına
məqsədlənən pivə arpasının
becərilməsi üzrə pilot layihəyə
start verilib.
Ötən il Şəmkir rayonunda, 8,4
hektar ərazidə payızlıq arpa
növlərinin seleksiyasında dünya üzrə məşhur şirkətlərdən
birinin tədarük etdiyi pivə arpasının 4 növünün sınaq əkini
həyata keçirilib. Test əkininin
əsas məqsədi yerli şərtlərdə
sınaqların keçirilməsi yolu ilə
bu növlərin potensial məhsuldarlığı, pivə istehsalı məqsədləri üçün yararlılığı baxımından keyfiyyət göstəricilərinin
uyğunluğunun təyin olunmasından ibarətdir.
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ner”, “Gürcüstanın GR Logistics” və Türkiyənin “Pasifik
Eurasia Lojistik” şirkətləridir.
40 və 45 futluq konteynerlər Türkmənbaşı limanından
Bakıya operatoru “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin
törəmə şirkəti olan “ADY Konteyner” olan “Balkan” fider
gəmisi ilə çatdırılıb. Konteynerlər Ələt Limanında aşırıldıqdan sonra, platformalara
yüklənərək Türkiyəyə yola
salınıb.
Bu Türkmənistan propileniTürkmənistanda istehsal olu- rilib ki, propilenin yükləndiyi ni Türkiyəyə daşıyan üçüncü
nan propilenin növbəti partiya- 40 konteynerdən ibarət blok konteyner blok qatarıdır. Disı Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu qatarın “Türkmənbaşı-Mer- gər blok qatarlar da hər biri 40
xətti ilə Türkiyəyə çatdırılıb.
sin” marşrutu üzrə operatoru və 45 futluq olmaqla 40 kon“ADY Konteyner”dən bildi- Azərbaycanın “ADY Kontey- teynerdən ibarət olub.

“Elektron və rəqəmsal maliyyə xidmətləri müasir maliyyə
sisteminin vacib elemetləridir və pandemiya dövründə
daha mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bizim birgə səylərimiz
bu xidmətlərin inkişafını, fiziki və hüquqi şəxslərin həmin
xidmətləri daha tez, yerlərini
tərk etmədən əldə etmələrini
dəstəkləyəcəkdir və həmçinin
Azərbaycan bank sisteminin
müasirləşməsinə və daha çox
investisiyalar üçün açılmasına
kömək edəcəkdir” – IFC-nin
Cənubi Qafqaz üzrə Regional
Meneceri cənab Yan Van Bilsen söyləyib.
Fəaliyyət bank xidmətlərinə
çıxışı olmayan, xüsusilə də
ölkədə bank filiallarının olmadığı ucqar yerlərdə yaşayan
şəxslərin faydalanması məqsədilə həyata keçiriləcək. Eyni
zamanda, rəqəmsal maliyyə
xidmətləri barədə məlumatlılığın artırılması və ölkədə maliyyə savadlılığının yüksəlməsinə dəstək verilməsi başlıca
hədəflərdən olacaq.
Bu fəaliyyət, koronavirus
pandemiyası dövründə mənfi
təsirli çağırışlara qarşı Azərbaycan bank sisteminin daha
müqavimətli olmasını dəstəkləmək istiqamətində IFC-nin
səylərinin tərkib hissəsidir.

Dünya
Bankı
Qrupunun
üzvü olan Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) fiziki
və hüquqi şəxslərin, xüsusilə
də mikro, kiçik və orta müəssisələrin (MKOM) iqtisadi
fəaliyyətini artırmaq üzrə hökumət səylərinin tərkib hissəsi
olmaqla ölkədə rəqəmsal ödənişlər mühitini təkmilləşdirmək üçün Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) ilə müqavilə
imzalayıb.
Məlumata görə, bu müqavilə
üzrə fəaliyyət Azərbaycanın
maliyyə sektorunda innovasiyaların artması və rəqabətin
genişlənməsinə kömək etmək
məqsədilə IFC tərəfindən həyata keçirilən davamlı səylərin
tərkib hissəsidir. Fəaliyyətə
rəqəmsal maliyyə xidmətləri
üçün infrastrukturun yaradılması daxil olacaq və bu da öz
növbəsində mənfəətliliyin art-

ması və özəl müəssisələrin böyüməsinə dəstək verilməsinə,
o cümlədən bazarın investisiya
üçün açılmasına səbəb olacaq.
Bu fəaliyyət, İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi (SECO) ilə tərəfdaşlıqda icra
olunan IFC-nin “Elektron və
rəqəmsal maliyyə xidmətləri”
layihəsi çərçivəsində aparılır.
IFC AMB ilə birlikdə bank və
müəssisələrin innovativ maliyyə xidmətləri və məhsullarını sınaqdan keçirməyə icazə
verən xüsusi tənzimləyici test
rejiminin yaradılması üzərində işləyəcək. Layihə Ani Ödənişlər Sisteminin təkmilləşdirilməsini dəstəkləyəcək və
müştərilərin bank xidmətlərini
rəqəmsal yolla, bank filiallarına gəlmədən məsafədən əldə
etmələrinə və həmin xidmətlərə çıxışın asanlaşdırılmasına
imkan yaradacaq.

Bu, Mərkəzi Bankın İdarə
Heyətinin qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Ödəniş kartlarının
emissiyası və istifadə Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi
barədə qərarında əksini tapıb.
Dəyişikliyə əsasən, emitent
və (və ya) ekvayer tərəfindən
daha aşağı limit müəyyən edil-

edilən digər üsulların istifadə
edilməsi ilə aparılacaq. İndiyə
qədər bu məbləğ 50 manat idi.
Qeyd edək ki, bu dəyişiklik Prezident İlham Əliyevin sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş “2018-2020-ci
illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin
genişləndirilməsi üzrə Dövlət
Proqramı”na uyğun olaraq innovativ ödəniş həllərini özündə
mədikdə bankomat, POS-ter- ehtiva edən rəqəmsal ekosisteminal və digər ödəniş termi- min yaradılması istiqamətində
nalları vasitəsilə 100 (yüz) görülən işlərin davamı olaraq
manat və ondan yuxarı məb- ödəniş kartları ilə əməliyyatlarləğdə həyata keçirilən nağd- da təmassız ödənişlərin daha
sız əməliyyatlar PİN-kodun da genişləndirilməsi məqsədilə
daxil edilməsi və ya emitent edilib.
tərəfindən kart istifadəçisinin Qərar 13 avqust 2020-ci il tamüəyyən edilməsi üçün tətbiq rixindən qüvvəyə minib.

Dövlət Gömrük Komitəsi
elektron xidmətlərinin sayını
artıracaq və startap fəaliyyətinin dəstəklənməsi üçün mühüm addımlar atacaq.
Dövlət Gömrük Komitəsinin
(DGK) Texnoloji İnnovasiyalar
və Statistika Baş İdarəsinin rəisi Təmkin Xəlilovun sözlərinə
görə gömrük işinin təşkilində
informasiya texnologiyalarının tətbiqinin daha da genişləndirilməsi məqsədilə kompleks işlər aparılır, yeni layihələr
və tətbiqlər hazırlanır. Əsas
məqsəd xidmət keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, vətəndaşların
rahatlığının təmin edilməsi,
vətəndaş-məmur
təmasının
tamamilə aradan qaldırılmasıdır ki, bu da gömrük sistemində resurslardan səmərəli
şəkildə istifadə edilməsinə, iş
adamlarının vaxt və vəsait itkisinin qarşısının alınmasına
şərait yaradacaq.
T.Xəlilov qeyd edib ki, hazırda
Komitənin mütəxəssisləri tərəfindən DGK-nın təqdim etdiyi
bütün elektron xidmətlərin
vahid elektron resurslarının
cəmləndiyi
“e.customs.gov.
az” elektron portalının yaradılması istiqamətində iş aparılır. Belə ki, DGK tərəfindən iki
fərqli elektron portal - elektron
hökumət portalı “e-gov.az” və

DGK–nın “c2b.customs.gov.
az” portalları üzərindən, ümumilikdə 18 xidmət təqdim edilir. Bunlardan 13-ü elektron
hökumət portalı “e-gov.az”,
5-i isə DGK-nın c2b.customs.
gov.az elektron portalı vasitəsilə təqdim olunur.
“e.customs.gov.az”
portalı
fəaliyyətə başladıqdan sonra
istifadəçilərin rahatlığını təmin etmək məqsədilə bütün
xidmətləri vahid məkandan
əldə etmək mümkün olacaq.
Üstəlik, elektron xidmətlərin sayının 33-ə çatdırılması
planlaşdırılır. Yeni portal fiziki
şəxslər, xarici iqtisadi fəaliyyət
(XİF) iştirakçıları, banklar, daşıyıcı şirkətlər üçün elektron
xidmətləri əhatə edir.

Portal, həmçinin ölkə başçısının innovativ inkişafın, o
cümlədən startap fəaliyyətinin
dəstəklənməsi sahəsində qarşıya
qoyduğu məqsədlər istiqamətində atılan mühüm addımdır.
Belə ki, yeni portal startapçılara
dəstək məqsədilə elektron həllər toplusunu da özündə ehtiva
edəcək. Burada startap lahiyələrin dəstəklənməsi üçün “Açıq
məlumatlar” bölməsi nəzərdə
tutulub və təqdim olunan açıq
məlumatlar, “APİ”lər vasitəsilə
startapçılar və ya müəssisələr
DGK-nın elektron xidmətlərini birbaşa öz elektron resurslarına inteqrasiya etmək imkanı
əldə edəcəklər. Portal, həmçinin
“ASAN Login” - vahid giriş sisteminə də inteqrasiya edilib.

Mərkəzi Bankın məlumatına görə, iyulun 1-nə
əhalinin banklardakı əmanətlərinin milli valyuta ekvivalentində məbləği iyun ayı ərzində
45,1 milyon manat artaraq 7 milyard 706,4 milyon manat təşkil edib.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki,
əmanətlərin 54 faizi xarici, 46 faizi isə milli valyutada qoyulub. Milli valyutada olan əmanətlər ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,7 faiz,
xarici valyutada əmanətlər isə 15,7 faiz azalıb.
İyul ayında milli valyutanın 1 ABŞ dollarına
nisbətdə orta məzənnəsi 1,70 (ilin əvvəlindən
1,70) manata, 1 avroya 1,94 (1,88) manata, 100
rus rubluna 2,38 (2,45) manata bərabər olub.

“Sosial təminat növləri üzrə
ödəniş kartlarının müddəti
hələ davam edir”.
Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə
əlaqələr departamentinin mü-

diri Rəşad Mehdili deyib.
“Yəni, mövcud pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq sosial
müavinət və təqaüd kartlarının müddəti bu il 30 sentyabr,
əmək pensiyası kartlarının
müddəti 30 noyabr, ünvanlı
dövlət sosial yardımı kartları-

nın müddəti isə 31 oktyabr tarixinə qədər uzadılıb.
Ondan sonrakı cari vəziyyətə
uyğun olaraq hər hansı bir dəyişiklik olarsa, bu barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək”, - o
bildirib.

Fərdi müştərilər indi banka gəlmədən özlərinə məsafədən hesab aça
bilərlər. Fiziki şəxslər üçün bu imkanı ölkəmizdə ilk dəfə məhz Azərbaycan Beynəlxalq Bankı yaradıb.
Hesabın açılması prosesi https://
openaccount.ibar.az səhifəsi üzərindən həyata keçirilir. Məsafədən hesabın açılması üçün fiziki
şəxslər ilk növbədə “ASAN İmza”ya sahib olmalıdırlar. Müştəri
“ASAN İmza” vasitəsilə sistemə
daxil olub lazımi sənədləri və
məlumatları təqdim edir. Sonra
özü videogörüş vaxtı müəyyənləşdirir. Bank hesabının açılma-

sına və idarə olunmasına dair
rəsmiləşdirmə prosesi tamamlandıqdan sonra isə Bank tərəfindən
hesablar avtomatik açılır. Yeni
açılmış hesab dərhal bankın mobil tətbiqində görünür və müştəri
filiala getmədən mobil telefonu
vasitəsilə bu hesab üzərindən
bank əməliyyatları aparmaq imkanına malik olur.
Bankda hesabın olması müasir
dövrdə əksəriyyət üçün bir zərurətdir. Hüquqi şəxslər, sahib
karlıq subyektləri ilə yanaşı, fiziki
şəxslər də özlərinə hesab açdıraraq müxtəlif bank əməliyyatlarını

hesablar üzərindən nağdsız qaydada apara bilərlər.
Bankın İdarə Heyəti sədrinin
müavini Elmir Həbibullayev bildirib: “Bu, Azərbaycan Beynəlxalq
Bankının pərakəndə bankçılıq
sektorunda tətbiq etdiyi daha bir
innovativ ilkdir. Artıq hesab açmaqdan ötrü bankın xidmət ofislərinə gəlməyə ehtiyac yoxdur.
Bunu hər kəs onlayn kanallar vasitəsilə çox rahat bir şəkildə həyata keçirə bilər. Məsafədən hesab
açmaq fiziki şəxs müştərilərin işini asanlaşdıracaq, onlar üçün yeni
və faydalı təcrübələr yaradacaq”.
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Xalq yazıçısı, dramaturq,
ictimai xadim Mirzə İbrahimov 1911-ci il oktyabrın 15də Cənubi Azərbaycanın
Sərab mahalının yaxınlığındakı Evə kəndində anadan
olmuşdur.
1926-1930-cu
illərdə Balaxanı fabrik-zavod məktəbində oxumuş və
işləmişdir. Bədii yaradıcılığa Zabrat fəhlə ədəbiyyat
dərnəyinin üzvlüyündən
başlamışdır. M.İbrahimovun "Qazılan buruq" adlı
ilk şeiri 1930-cu ildə "Aprel
alovları" məcmuəsində dərc
olunmuşdur.
1932-ci ildə beşilliklərin
nəhəng tikintilərini və sosialist sənayesinin inkişaf
sürətini öyrənmək üçün
Ukraynaya – Donbas şaxtalarına, Dnepropetrovsk sənaye müəssisələrinə səfərə
yollanmış, "Giqantlar ölkəsində" adlı oçerklər kitabını
qələmə almışdır. Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat
İnstitutunun ikiillik hazırlıq şöbəsində təhsil aldıqdan sonra partiya onu Naxçıvan MTS siyasi şöbəsinə
– "Sürət" qəzetinin redaktoru vəzifəsinə göndərmişdir
(1933).
1935-1937-ci illərdə SSRİ
Elmlər Akademiyasının Leninqraddakı Şərqşünaslıq
İnstitutunun aspiranturasında təhsil alan M.İbrahimov görkəmli Azərbaycan
yazıçısı Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığından bəhs edən namizədlik dissertasiyasını
müdafiə etmişdir. 1945-ci
ildə Azərbaycan Elmlər
Akademiyası təsis olunduqda Mirzə İbrahimov
akademiyanın ilk seçilən
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15 həqiqi üzvündən biri
olmuş və daim elmi fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.
1942-ci ildə isə Azərbaycan
Xalq Maarif Komissarı vəzifəsinə təyin olunmuş və
1942-1946-cı illər ərzində
Azərbaycan SSR Maarif naziri və M.F.Axundov adına
Azərbaycan Dövlət Opera
və Balet Teatrının direktoru, sonra isə Xalq Komissarları Sovetinin incəsənət
işləri idarəsinin rəisi kimi
ölkədə təhsilin və mədəniyyətin inkişafına səy
göstərmişdir.
1941-ci ildə sovet ordusu
sıralarında Cənubi Azərbaycanda olarkən "Vətən
yolunda" qəzetinin məsul
redaktoru vəzifəsində işləmişdir. Azərbaycan mövzusunda yazdığı "Qorxulu səs", "Sənət aşiqləri",
"Zəhra", "Yol ayrıcında",
"Mələk", "Qaçaq", “Cənub hekayələri” silsiləsi
- "On iki dekabr", "Azad",
"Tonqal başında", "İztirabın sonu", "İki həyat" hekayələri, "Xosrov Ruzbeh",
"Güləbətin",
"Pərvizin
həyatı" povesti, “Gələcək
gün” (1948), "Böyük dayaq" (1957), "Pərvanə" ro-

manları ilə yanaşı, "Həyat"
(1935), "Madrid" (1937),
"Məhəbbət" (1941) pyesləri, "Kəndçi qızı" (1961)
(əsər Mirzə Fətəli Axundov
adına mükafata layiq görülmüşdür), "Yaxşı adam"
(1963) komediyaları, böyük
yazıçı və dövlət xadimi Nəriman Nərimanovun həyat
və mübarizəsindən bəhs
edən "Közərən ocaqlar"
(1967) pyesi ilə Azərbaycan
bədii nəsrini və dramaturgiyasını zənginləşdirmişdir.
V.Şekspirin "Kral Lir", "On
ikinci gecə, yaxud hər nə
istəsəniz", A.N.Ostrovskinin
"Quduz pullar", "Müdrik
olan hər kəsə kifayətdir sadəlik", A.P.Çexovun "Üç bacı",
A.Satramovun
"Kişilərə
inanmayın", Molyerin "Don
Juan" pyeslərini Azərbaycan
dilinə tərcümə etmişdir.
M.İbrahimov
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarə
Heyətinin sədri (19461954), birinci katibi (19651975), SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin katibi
(1965-1975),
Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Soveti
sədrinin
müavini
(1946-1950),
Azərbaycan
Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri (19541958) vəzifələrində işləmiş,
Azərbaycan KP XIV-XXVIII qurultaylarında MK
üzvü seçilmişdir. O, Sov.
İKP XX-XXI və XXIII-XXIV
qurultaylarının nümayəndəsi, SSRİ Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir.
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Dil
və Ədəbiyyat İnstitutuna
rəhbərlik etdiyi dövrdə dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq

elminin yeni, yüksək səviyyədə tədqiqini təşkil etmiş,
üçcildlik "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi"nin yaranmasında ciddi əməyi olmuşdur (1946-1954).
M.İbrahimovun
əsərləri
keçmiş SSRİ xalqlarının dillərinə və bir çox xarici dillərə tərcümə edilmişdir. 3
dəfə Lenin ordeni, Oktyabr
İnqilabı ordeni və digər
orden və medallarla təltif
olunmuşdur.
Ömrünün
axırınadək Azərbaycan EA
Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutunun Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri olmuşdur.
Azərbaycan SSR xalq yazıçısı (1961), Azərbaycan
SSR Elmlər Akademiyasının akademiki (1945), SSRİ
Dövlət mükafatı laureatı
(1950), Azərbaycan SSR
Dövlət mükafatı laureatı
(1965), Beynəlxalq Nehru
mükafatı laureatı (1979),
Azərbaycan SSR əməkdar
incəsənət xadimi (1941),
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1981), Azərbaycan SSR
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri (1954-1958),
1937-1991-ci illərdə SSRİ
Ali Sovetinin deputatı (fasilələrlə), Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin sədri (1946-1954),
birinci katibi (1965-1975),
Azərbaycan SSR Maarif naziri (1942-1946), Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (34-cü, 6-7-ci və 9-cu çağırış)
deputatı, SSRİ xalq deputatı (1989) olmuşdur.
Mirzə İbrahimov 1993-cü il
dekabrın 17-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda
dəfn olunmuşdur.

sul istehsalı sahələrinin, 1745,9 milyon
manatı (23 faizi) xidmət sahələrinin,
737,7 milyon manatı (9,7 faizi) isə yaşayış evlərinin tikintisinin payına düşüb.
Ümumi sərmayənin 40,3 faizi dövlət,
59,7 faizi qeyri-dövlət sektorunun
sərmayədarları tərəfindən qoyulub.
Daxili mənbələrdən əsas kapitala
yönəldilmiş vəsaitin dəyəri ümumi
sərmayənin 61,8 faizini təşkil edib.
Əsas kapitala yönəldilmiş sərmayədə müəssisə və təşkilatların vəsaitləri
4533 milyon manat, büdcə vəsaitləri
1666,7 milyon manat, bank kreditləri 466,3 milyon manat, əhalinin şəxsi
vəsaitləri 440,8 milyon manat, digər
vəsaitlər 319,9 milyon manat, büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitləri 161,6 milyon manat təşkil edib.

Cari ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 7588,3 milyon
manat və ya əvvəlki ilin müvafiq döv-

rü ilə müqayisədə 2,6 faiz çox vəsait
yönəldilib.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, ümumi sərmayənin 5104,7
milyon manatı və ya 67,3 faizi məh-

Gürcüstan cari ilin yanvar-iyul ayları
ərzində neft bitumu idxalını 31,1 faiz
azaldıb.
Bu barədə Gürcüstan Neft Məhsulları
İdxalatçıları Birliyi məlumat yayıb.
Bildirilir ki, hesabat dövründə
Gürcüstan ümumilikdə 57,2 min ton
neft bitumu idxal edib. Bu da 2019-cu
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 25,7

min ton və ya 31,1 faiz azdır.
faiz) İran, dördüncü yerdə isə 3,2 min
Gürcüstanın
idxal
etdiyi
neft tonla (5,6 faiz) Rusiya dayanır.
bitumunun 59,3 faizi və ya 33,9 min
tonu Azərbaycanın payına düşüb.
Bu göstərici ilə Azərbaycan qonşu
ölkənin neft bitumu ixracatçıları
sırasında birinci yerdədir.
İkinci yerdə 11,2 min tonla (19,6 faiz)
İraq, üçüncü yerdə 7,6 min tonla (13,3

Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Gürsel İsmayılzadə bu ölkədə
nəhəng marketlər şəbəkəsinə malik
olan “Bic Camera Inc” şirkətinin rəhbərliyi ilə görüşüb.
Görüş zamanı G.İsmayılzadə Azərbaycanın hazırki iqtisadi vəziyyəti,
son illər Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında əldə edilən nailiyyətlər, iqtisadi sahədə görülən işlər
və islahatlar haqqında geniş məlumat verib. Azərbaycan ilə Yaponiya arasında enerji sahəsində faydalı
əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnunluq ifadə edən səfir, bununla yanaşı, qeyri-enerji sektorunda yüksək
potensialın mövcud olduğunu da
bildirib. Qeyd edib ki, kənd təsərrüfatı, turizm, sənaye, informasiya texnologiyaları, səhiyyə, təhsil, idman

və əczaçılıq sahələrində əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı birgə səylərin
artırılması hər iki tərəf üçün faydalı
ola bilər.
Qonağa Azərbaycanda şərabçılıq
mədəniyyəti, ölkəmizin istehsal etdiyi şərablar və digər spirtli və alkoqolsuz içkilər haqqında da ətraflı
məlumat verilib. Qeyd olunub ki,
cari il iyulun 23-dən başlayaraq “Bic
Camera Inc” şirkətinin əksər mağazalarında Azərbaycanın İsmayıllı
rayonunda istehsal edilən şərabların
satışına başlanılıb.
Səfir Azərbaycan şərablarının Yaponiyada satışına yaradılan şəraitə
görə şirkətin rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib.
“Bic Camera Inc” şirkətinin prezidenti Hiroyuki Miyacima Azərbaycana səfəri çərçivəsində ölkəmizdə
istehsal olunan şərablarla şəxsən tanış olduğunu vurğulayıb. Məhz bu
səfərdən sonra Azərbaycan şərablarının Yaponiya bazarına çıxarılması barədə razılığın əldə edildiyini
deyib. Bildirib ki, gələcəkdə Azərbaycan istehsalı olan şərabların Yaponiya bazarında həcmini artırmaq
niyyətindədir.
G.İsmayılzadə Azərbaycan istehsalı
olan digər məsulların “Bic Camera
Inc” şirkətinin mağazalarında satılması üçün yüksək potensialın olduğunu bildirib.

Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata əsasən, xarici ölkələr
və beynəlxalq təşkilatların vəsaitləri
hesabına əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 2535,7 milyon manatı (87,6 faizi)
Birləşmiş Krallıq, ABŞ, Türkiyə, Yaponiya, İsveçrə, Malayziya, Norveç, Rusiya və İran sərmayədarlarına məxsus
olub. Tikinti müəssisələri tərəfindən
yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 62,7
faizini tikinti, yenidənqurma və genişləndirmə, 10,1 faizini əsaslı təmir, 8
Cari ilin yanvar-iyul aylarında xari- faizini cari təmir, 19,2 faizini isə digər
ci müəssisə və təşkilatlar tərəfindən tikinti işləri təşkil edib. Ümumi inşaat
əsas kapitala 2895,8 milyon manat işlərinin 84,7 faizini qeyri-dövlət tikinti
müəssisələri yerinə yetiriblər.
vəsait yönəldilib.

Cari ilin yanvar-iyul aylarında əsas
kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitin
53,7 faizi sənaye, 21,4 faizi isə tikinti
sahəsinə sərf edilib.
Dövlət Statistika Komitəsindən
bildirilib ki, həmin müddət ərzində
ümumi vəsaitin 12 faizi nəqliyyat
və anbar təsərrüfatı, 3,5 faizi peşə,
elmi və texniki fəaliyyət, 1,9 faizi
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və
balıqçılıq, 1,8 faizi dövlət idarəetməsi
və müdafiə, sosial təminat, hər
birində 1,3 faiz olmaqla informasiya
və rabitə, təhsil, 0,9 faizi ticarət,
nəqliyyat vasitələrinin təmiri, hər
birində 0,5 faiz olmaqla turistlərin
yerləşdirilməsi və ictimai iaşə,
əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin

göstərilməsi, 0,4 faizi inzibati və
yardımçı xidmətlərin göstərilməsi,
hər birində 0,3 faiz olmaqla maliyyə
və sığorta fəaliyyəti, istirahət, əyləncə
və incəsənət sahəsində fəaliyyət, 0,2
faizi digər sahələrdə xidmətlərin
göstərilməsi sahələrinə sərf olunub.
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С начала пандемии коронавирусом
SARS-CoV-2 заразились более 17,1
млн человек в мире. Свыше 668
тысяч скончались. Выздоровели
более 10,6 млн пациентов.
Мир продолжает борьбу с
коронавирусом SARS-CoV-2. С
начала пандемии инфекция
выявлена более чем у 17,1 млн
жителей планеты. От последствий
заражения и вызываемого вирусом
легочного заболевания COVID-19
скончались свыше 668 тысяч
человек, выздоровели более 10,6
млн пациентов. Такие данные
приводит международная группа
волонтеров Worldometer. DW
следит за событиями 30 июля.
ХХХ
Во Франции число подтвержденных
случаев инфицирования
коронавирусом за истекшие
сутки увеличилось на 1377. Общее
количество зараженных в этой
стране составляет 186 573. В палатах
интенсивной терапии в настоящее
время находится 381 пациент
с тяжелой формой COVID-19.
Жертвами инфекции в последние
сутки стали 16 человек, общее число
официально зарегистрированных
летальных исходов с начала
пандемии - 30 254.
ХХХ
В Испании за истекшие сутки
отмечено 1229 случаев заражения
коронавирусом. Это - самый
высокий показатель с момента
ослабления 21 июня по всей
стране карантинных ограничений.
Всего с начала пандемии в этой
стране зарегистрировано 285 430
инфицированных.
ХХХ
В Амстердаме и Роттердаме
обязательными стали маски
В связи с ростом числа новых
заражений коронавирусом
Амстердам и Роттердам первыми
из городов Нидерландов вводят
обязательное ношение защитных
масок в общественных местах, в
первую очередь на оживленных
площадях и улицах, а также в
магазинах. Новые правила вступают
в силу с 5 августа и распространяются
на всех лиц старше 13 лет.
ХХХ
В Берлине всего за три недели
зафиксировано несколько десятков
тысяч случаев нарушения правила,
приписывающего пассажирам носить
защитные маски в общественном
транспорте. Правило было введено 27
апреля, контроль за его выполнением
начался с 7 июля. За это время
зафиксировано примерно 80 случаев,
когда люди, ехавшие в транспорте
без масок, оскорбляли сотрудников
транспортных служб безопасности,
осуществляющих контроль, или
угрожали им. Выписано около 200
штрафов по 50 евро.
ХХХ
Мировой суд Нижегородского
района Нижнего Новгорода
оштрафовал на 65 000 рублей
главного редактора местного
интернет-издания "KozaPress"
Ирину Славину за недостоверную
информацию о коронавирусе. Как
сообщил в своем телеграм-канале
глава правозащитной группы
"Агора" Павел Чиков, полиция
считает, что 24 марта на сайте
издания Славина "распространила
заведомо недостоверную
информацию о том, что один из
руководителей Академии самбо
в городе Кстово Нижегородской
области контактировал с десятками
людей, в том числе с посетителями
Академии, являясь заболевшим
коронавирусом". При этом, по
данным правоохранителей, "пациент

находился по месту жительства
с соблюдением мер режима
самоизоляции, на рабочем месте и
других общественных местах он не
появлялся".
ХХХ
Власти Берлина в борьбе с
распространением коронавирусной
инфекции намерены обязать носить
защитные маски в школах как
минимум в течение недели после
завершения каникул. Требование
будет распространяться на учеников,
учителей и других работников школ.
Новый учебный год в немецкой
столице начнется 10 августа.
ХХХ
Президент США Дональд Трамп
предложил из-за пандемии
коронавируса перенести намеченные
на ноябрь 2020 года президентские
выборы. "Отложим выборы до тех
пор, пока люди не смогут нормально
и безопасно проголосовать?" написал американский лидер в своем
Twitter.
ХХХ
Аргентинские ученые исследуют
новое средство для борьбы с
коронавирусом. Как сообщает
немецкая медиакомпания NTV,
организм лошади, зараженной
коронавирусом, дает сильный
иммунный ответ, что приводит к
выделению большого количества
антител. В одной из клиник
Аргентины начат эксперимент по
лечению пациентов с COVID-19
препаратом из сыворотки крови
таких лошадей.
ХХХ
Из-за пандемии коронавируса
экономика США во втором квартале
2020 года пережила небывалый
до сих пор обвал. ВВП ведущей
экономической державы мира
с апреля по июнь сократился на
32,9 процента по сравнению с
сопоставимым периодом 2019 года.
Это следует из предварительных
данных министерства экономики
США, обнародованных в среду в
Вашингтоне.
ХХХ
Известный американский
инфекционист и иммунолог Энтони
Фаучи в интервью компании MSNBC
призвал жителей тех американских
штатов, где нарастает число
новых случаев коронавирусной
инфекции, жестко придерживаться
пяти основных принципов для
сдерживания заболевания: носить
маски, избегать скоплений людей,
соблюдать дистанцию около 1,8 метра,
мыть руки и держаться подальше от
баров, там, где их не закрыли.
ХХХ
Трем женщинам из австралийского
Брисбена грозит многолетний
тюремный срок за то, что они
вновь занесли коронавирус в штат
Квинсленд и предполагаемую
подделку документов. Молодые
женщины - в возрасте от 19 до 21 года
– съездили в Мельбурн, которые в

в Бразилии, власти страны
открыли многие аэропорты для
прилета иностранцев - пока на 30
дней. Согласно распоряжению
правительства, туристы, желающие
пробыть в Бразилии до 90 дней,
должны иметь медицинскую
страховку, действительную в стране
и покрывающую время пребывания.
Ранее в тот же день стало известно,
что в Бразилии зафиксировано
самое большое с начала пандемии
число заразившихся SARS-CoV-2 за
одни сутки - 69 074. Общее число
инфицированных - 2,552 млн, 90 134
пациента скончались.

последнее время превратился в очаг
распространения вируса в Австралии,
заразились там, а возвращаясь домой,
представили ложные данные, чтобы
избежать обязательного карантина.
Три недели назад власти страны
объявили локдаун в Мельбурне, ряд
австралийских штатов ввели строгие
ограничения на поездки в этот город.
Нарушителям грозит до пяти лет
лишения свободы.
ХХХ
Во втором квартале этого года
зафиксировано беспрецедентное
падение экономики Германии
на фоне пандемии. ВВП страны с
апреля по июль сократился на 10,1
процента в сравнении с предыдущим
кварталом, сообщает Федеральное

миллиарда евро. В первой половине
2019 года компания получила
прибыль в размере 9,6 миллиарда
евро. За прошедшие шесть месяцев
VW произвел 3,9 миллиона
автомобилей, на 27 процентов
меньше, чем в аналогичный период
прошлого года. Оборот концерна
в первой половине текущего года
сократился на 23 процента и составил
96,1 миллиарда евро.
ХХХ
В Украине вновь растет количество
заражений коронавирусом. По состоя
нию на утро четверга зафиксировано
1197 новых случаев, 23 человека
скончались, свидетельствуют данные,
опубликованные на сайте Системы
мониторинга распространения эпи
демии коронавируса Совета нацбезо
пасности и обороны. Днем ранее
сообщалось о 1022 новых случая
заболевших Covid-19, 27 июля - о
807
инфицированных.
Количество
инфицированных с начала пандемии
составляет 68 794 человек. От COVID-19
в стране умерло 1673 человека.
ХХХ
На фоне спада промышленности
из-за пандемии "зеленая энергетика"
в Германии установила очередной
рекорд. По итогам первого полугодия
доля возобновляемой энергетики в
общем потреблении электричества в
стране составила 50,2 процента.
ХХХ
Социальная сеть Instagram удалила
пост
звёздной
американской

статистическое ведомство ФРГ.
Такого обвала не было никогда с
момента начала ежеквартального
подсчета ВВП в 1970 году. При
этом экономисты ожидают начала
восстановления ВВП ФРГ уже во
втором квартале нынешнего года
- если число заражений COVID-19
не начнет расти. Для полной
компенсации исторического падения
может потребоваться около двух лет,
пишет агентство dpa.
ХХХ
Из-за пандемии коронавируса
немецкий железнодорожный
концерн Deutsche Bahn в первом
полугодии 2020 года получил самый
крупный убыток за свою историю. По
данным государственной компании,
он составил 3,7 миллиарда евро.
Несмотря на резкое падение числа
пассажиров во время локдауна и
после него, компания по просьбе
федерального правительства
продолжала использовать до 90
процентов подвижного состава. В
настоящее время поезда загружены
примерно два раза меньше по
сравнению периодом до начала
пандемии.
ХХХ
Немецкий автомобильный концерн
Volkswagen завершил первые два
квартала 2020 года с убытком в 1,4

певицы Мадонны о предполагаемом
лекарстве от коронавируса. Видео,
которое распространила поп-звезда,
содержало "ложные утверждения о
методах лечения и профилактики
COVID-19", заявила представитель
Facebook, которому принадлежит
Instagram. В удаленном видеоролике
врач из Техаса утверждала, что средство
от
малярии
гидроксихлорохин
лечит и коронавирусы. Поп-звезда
сопроводила это видео записью, что
месяцами это средство скрывают
от общественности, чтобы "богатые
становились богаче, а больные и
бедные - больше болели". Аналогичное
видео ранее выкладывал в Twitter
президент США Дональд Трамп, и
оно тоже было удалено соцсетью.
Напомним, Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) в начале июля
сообщила, что противомалярийный
препарат гидроксихлорохин "лишь
незначительным образом либо
вообще не снижает смертность
госпитализированных пациентов
с пневмонией COVID-19". В связи
с этим его испытания были
прекращены.
ХХХ
Бразилия открыла аэропорты для
прилета иностранцев
Несмотря на растущее число
инфицированных коронавирусом

США введено обязательное
ношение защитных масок, объявила
председатель палаты Нэнси Пелоси.
Во время выступлений, однако,
конгрессмены могут их снимать,
оговаривает агентство Reuters.
В США число летальных исходов
у пациентов с подтвержденным
диагнозом COVID-19 превысило 150
000 случаев. По данным Университета
Джонса Хопкинса за вечер 29 июля,
общее число жертв пандемии в
Соединенных Штатах составляет сейчас
150 090 человек.
В абсолютных величинах это самый
высокий показатель в мире. На втором
месте по нему находится Бразилия с 90 000
скончавшихся пациентов. В то же время,
если количество смертей рассматривать
в отношении к численности населения
страны, то в таких странах, как Бельгия,
Великобритания, Испания, Италия и
Швеция, этот показатель выше, чем в
США. Так, по расчетам Университета
Джонса Хопкинса, в Бельгии от
COVID-19 умерли 86 человек на 100
000 населения, в Испании и Италии
- около 60, а в Швеции 56. В США,
население которых составляет 330 млн
человек, этот показатель составляет
45 пациентов на 100 000 населения.
Для сравнения: в Германии жертвами
COVID-19 стали 11 человек на 100 000
населения.

ХХХ
Новые случаи заражения SARSCoV-2 за прошедшие сутки были
зафиксированы во всех федеральных
землях Германии. Наибольшее их число
выявлено в федеральной земле Северный
Рейн - Вестфалия (225). На втором месте
по суточному приросту находится
Бавария: 112 новых заражений. В
Берлине диагноз коронавируса за
прошедшие 24 часа подтвердился у 79
пациентов. Наименее существенный
прирост новых заражений был отмечен
в земле Саарланд (4 случая), а также в
Гамбурге (5) и Тюрингии (5). С начала
пандемии коронавирус был выявлен у
208 811 человек в Германии. Жертвами
COVID-19 стали за это время 9212
жителей страны.
ХХХ
В Палате представителей Конгресса
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(əvvəli ötən saylarımızda)
Rəqəmsal istehsalın və idarəetmənin
bu xüsusiyyətlərinin və xarakteristikalarının məcmusu “rəqəmsal iqtisadiyyat” termininin müstəqil tətbiqini
və dayanıqlığını müəyyən edir.
“Rəqəmsal iqtisadiyyat” anlayışının
və onun səmərəlilik mənbələrinin
müəyyən edilməsinə yanaşmaların
nəzəri əsaslandırılması üçün, fikrimizcə, aşağıdakı nəzəriyyələr və
konsepsiyalar əsas ola bilər:
- iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Pol Samuelson tərəfindən ifadə
edilmiş iqtisadiyyatın üç əsas vəzifəsi
haqqında müddəa;
- Valter Oykenin iqtisadi qayda nəzəriyyəsi;
- McKinsey Oloba İnstitutu tərəfindən
təşkil edilən sahələrin arxetiplər modeli;
- nəzəri planda, həmçinin “rəqəmsal
iqtisadiyyat” anlayışının mahiyyətinə
ikili yanaşma maraq doğurur. Bu yanaşma R.M.Meşeryakov tərəfindən işlənib hazırlanmışdır;
- klassik yanaşma – bu zaman “rəqəmsal iqtisadiyyat” elektron mallar və
xidmətlər (teletəbabət, distant təhsil,
midiokontentin satışı və s.) sahəsində
rəqəmsal texnologiyalara əsaslanan
iqtisadiyyat kimi nəzərdən keçirilir;
- geniş yanaşma - əmtəə və xidmətlər
zənciri daxil olmaqla, rəqəmsal texnologiyalardan (logistika, İnternet əşyalar, ağıllı fabrik, beşinci nəsil rabitə
şəbəkələric və s.) istifadə etməklə iqtisadi istehsal.
Rəqəmsal seqment avtomatlaşdırılmış idarəetmə və istehsal sistemlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
məlumatların real miqyası zamanında və onların emalının intellektuallıq səviyyəsinin artmasında bu məlumatların mübadiləsinə əsaslanan
sürətli iqtisadi inkişafın yeni paradiqmasını müəyyən edir.
“Rəqəmsal iqtisadiyyat” termini çətirşəkillidir. O, rəqəmsal texnologiyalarda fokuslaşır və üçüncü sənaye
inqilabından dördüncü sənaye inqilabına keçidi, yəni XX əsrin sonunda oxşar elektron və mexaniki qurğuların rəqəmsal qurğularla əvəz
edilməsini əks etdirir. “Rəqəmsal
iqtisadiyyat” termininin çoxsaylı izahı mövcuddur. Belə ki, P.Buxt və R.

Rusiyanın Dövlət Federal
Statistika Xidmətinin məlumatına görə, vətəndaşlarının pul gəlirlərinin ümumi
strukturunda sahibkarlıqdan
əldə olunan gəlirlərin xüsusi
çəkisi bu ilin ikinci rübündə
3,5 faizə qədər azalıb ki, bu
da 2000-ci ildən bəri ən aşağı
rüblük göstəricidir.
Qeyd edək ki, sahibkarlıq
gəlirinə fərdi sahibkarların

Hiksin fundamental əsərində bu terminin 20-dən artıq tərifi işlədilmişdir
və onların sərhədlərinin qeyri-dürüst
müəyyənliyi qeyd olunmuşdur. Məlumdur ki, “rəqəmsal iqtisadiyyat”
anlayışını N.Neqroponte 1995-ci ildə
yeni informasiya mədəniyyətinin
metoforu kimi dövriyyəyə gətirmiş
və onun üzvi hissəsi rəqəmsal formada kontent (musiqi, filmlər, şəkillər,
oyunlar və s.) olmuşdur və əvvəllər “kompüterləşmə” kimi müəyyən
edilmişdir. Sonradan o, böyük dərəcədə iqtisadiyyatda tətbiq edilməyə
başladı.
Dünya Bankının tərifinə görə,
“rəqəmsal iqtisadiyyat” dedikdə,
İKT-nin istifadə edilməsinə əsaslanan iqtisadi, sosial və mədəni münasibətlər sistemi başa düşülür. Lakin
bu tərif kifayət qədər tam deyil, o,
“tikişsiz” informasiya sistemlərinin
yaradılmasında başlıca rolu nəzərə
almır, çünki bu zaman rəqəmsal siqnal məhsulun istehsalı və satışının
bütün səviyyələrindən keçir.
F.Brodelin iqtisadiyyatda istehsal
üsulları kortejinin mövcudluğu nəzəriyyəsini əsas götürərək, fikrimizcə, “rəqəmsal iqtisadiyyat” haqqında yox, onun rəqəmsal seqmenti
haqqında danışmaq düzgün olar.
İqtisadiyyatın rəqəmsal seqmentinin
köklü fərqi odur ki, “bilik tutumu”
nəticəsində rəqəmsal texnologiyalar
insan kapitalının keyfiyyətindən asılı
olur.
İqtisadiyyatın elektron seqmentinin daha da formalaşmasını ağıllı
idarəetməyə - keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçid kimi xarakterizə etmək
olar. Bu zaman rəqəmsal texnologiyalar ticarət, nəqliyyat və müvəqqəti
xərcləri azaldan, yeni sahibkarlıq mədəniyyətini və aktiv bioloji növ olan
rəqəmsal ekosistemləri formalaşdıran, alıcı ilə fərdi sifarişçinin avtomatın personallaşmasını, istehsal və
daşımalar zəncirinin optimallaşmasını həyata keçirməyə imkan verən
əmək qoruyucu kimi nəzərdən keçirilməlidir.
Nəzərə almaq vacibdir ki, rəqəmsallaşmanı şərtləndirən
proseslər
yeni texnologiyaların təsiri altında,
dəyişən sosiumun tələblərinə
və

muzdlu əməyə görə aldıqları haqq, mənzillərin və digər
əmlak növlərinin icarə haqqı,
müəllif haqqı, direktor bonusları və s. daxildir.
Ümumilikdə, aprel-iyun ayları üzrə pandemiyanın yaratdığı böhranın ən böyük zərbəsinə məruz qalan birdəfəlik
real gəlirlər illik ifadədə 8 faiz
azalıb ki, bu da 1999-cu ildən
bəri rekord göstəricidir.

iqtisadiyyatın real sektorunun tələbatlarına uyğun formalaşan informasiya mühitinin tərkib hissəsi olan
“rəqəmsal iqtisadiyyat” anlayışının
əmələ gəlməsindən xeyli əvvəl və
tədricən yaranmışdır. “Rəqəmsal iqtisadiyyat”a rəğmən, rəqəm dedikdə,
hər bir iqtisadi agentə (məhsul göndərənə, istehlakçıya, vasitəçiyə və s.)
çatan rəqəmi ötürən və ya impulsu
idarə edən siqnal başa düşülür. Bu
zaman müəssisə və bütövlükdə ölkə
iqtisadiyyatı çərçivəsində istehsal və
logistik proseslərin avtomatik idarə
edilməsi üzrə keyfiyyətcə yeni imkanlar yaranır. Maksimum səmərəlilik səviyyəsinə o halda nail olunur ki,
bütün transaksiyalar insanın iştirakı
olmadan zəncir (hərəkətli, yaxud birbaşa texnologiyalar) üzrə avtomatik
həyata keçirilir. Hərtərəfli, yaxud birbaşa rəqəmsal texnologiyalara aiddir:
- böyük məlumatlar (Big Data);
- süni intellekt (Aİ) və neyrotexnologiyalar;
- bölgü reyestri sistemləri (blochchain)
- kvant texnologiyaları;
- sənaye interneti (İoT);
- robototexnikanın və sensorikanın
komponentləri;
-simsiz rabitə texnologiyaları (5G
standartı şəbəkələrinin tətbiqi);
- kütləvi tətbiq üçün daha əlçatan olan
virtual və tamamlanmış reallıqların
texnologiyaları.
“Rəqəmsal
ekosistem”
anlayışı
“rəqəmsal iqtisadiyyat”ın anlayış

Norveç Hökumət Təqaüd Fondu (Neft
Fondu) bu ilin birinci yarısında koronavirus pandemiyası nəticəsində 188 milyard
Norveç kronu, yəni 18 milyard avroya
yaxın (3,4 faiz) maliyyə itkilərinə məruz
qalıb.
Fondun sərmayə kapitalının itkiləri 6,8
faiz, o cümlədən qeydiyyatsız daşınmaz
əmlaka yatırımlar 1,6 faiz, qeydiyyatlı mədaxil sərmayə həcmi 5,1 faizdir.
“Bu dövrdə kapital bazarı böyük dalğalanmalar keçirib. İlin əvvəli nikbin keçsə
də, koronavirus dünya boyu yayılmağa
başlayanda kapital bazarlarındakı işlər
sürətlə dönməyə başladı. Bununla belə birinci rübdə maliyyə bazarlarındakı kəskin
tənəzzül irimiqyaslı pul və maliyyə tədbirləri sayəsində bir qədər məhdudlaşdırıldı”, – “Norges Bank İnvestment” (Norveç
Sərmayə Bankı) rəhbərinin müavini Trond
Qrande bildirib.
Dünya boyu görülən iqtisadi tədbirlər ilə
bir sıra ölkələrdəki mərhələli yumşalmalar

aparatı iyerarxiyasında növbəti mərhələdir. Rəqəmsal texnologiyaların
biznes effektləri istehlak tələbinin,
rəqabətin və daşıma zəncirinin dəyişməsi vasitəsinə təzahür edir. Daha
kompleks yanaşma özündə şirkətin başlıca istehlak təklifinin – redizaynın (saytın xarici görünüşünün,
yaxud tərtibatının) təkmilləşdirilməsini ehtiva edir. Buna görə də iqtisadi
planda rəqəmsallaşmanın mahiyyəti rəqəmsal platformanın ətrafında
ekosistemlərin qurulması məqsədi
ilə tərəfdaşlığın yaradılmasına keçiddən ibarətdir. Rəqəmsal ekosistem haqqında təsəvvür öz növbəsində aşağıdakı müddəalara əsaslanır:
-xarici aləmlə qarşılıqlı əlaqədə
ona oxşar bəzi obyekt modeli kimi
rəqəmsal informasiyanın toplanması və təkrar istifadə edilməsi məqsədi
ilə konkret fiziki məmulatın və ya
prosesin virtual prototiplərinin yaradılması;
-VMİ tanınmış logistik idarəetmə
konsepsiyası çərçivəsində əvvəllər
realizə olunmuş müştəriyə meyilli
yanaşmanın daha da inkişaf etdirilməsi kimi qarşılıqlı fəaliyyət zəncirləri ilə avtomatik idarə edilməsi.
Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
pərakəndə satış anbarında bu və ya
digər əmtəənin ehtiyatlar səviyyəsini
onun göndərəni idarə edir;
- həyat tsiklinin bütün mərhələlərində
hər bir məhsul partiyasını izləməyə
imkan verən, müvafiq alətlərin kömə-

sərmayədarlar arasında nikbinliyə səbəb
olub.
“Hətta ikinci rübdə bazarlardakı dirçəlmə
baş versə belə, biz hələ də xeyli qeyri-müəyyənlik görürük”, – T.Grande söyləyib.
Qeyd edək ki, ümumi vəsaiti 1 trilyon ABŞ
dolları olan Təqaüd Fondundan hökumət

yi ilə reallaşan məhsulun həyat tsiklinin kompleks idarə edilməsi konsepsiyası, rəqəmsal ekosistemlərin
fəaliyyət göstərməsi məhsul- xidmət
prinsipi üzrə avtosorsinqin (servis
modelinin) inkişafını şərtləndirir.
“Rəqəmsal transformasiya” “rəqəmsal iqtisadiyyat” anlayışının başlıca
tərkib hissələrindən biri kimi təkcə
rəqəmsal texnologiyaların tətbiqini
yox, həm də biznes proseslərin və
idarəetmə institutlarının dəyişməsini
tələb edir.
“Rəqəmsal
transformasiya”
və
“rəqəmsal texnologiya” anlayışları
tam olaraq Skolkovo biznes məktəbində inkişaf edən bazaların tətqiqi
instutularının iş mərkəzlərinə işlənilmişdir. Burada qeyd edilmişdir ki,
“rəqəmsal tranformasiya”nın uğurla
realizə olunması biznes proseslərinin “tikişsiz” istiqamətində və İKT
vasitəsilə informasiyanın emalı əsasında planlaşmadan hərtərəfli və ya
birbaşa rəqəmsal siqnal əsasında avtomatik idarəetmə konsepsiyası prinsipi əsasında dəyişikliklər yolu ilə
baş verir.
Bununla belə, əgər ənənəvi informasiya texnologiyaları xeyli dərəcədə mərkəzləşdirilmiş idarəetmə
əsasında olan, formal, nəzarət olunan ayrı-ayrı vəzifələrin həllinə və
müəssisənin vəziyyətinin təhlilinə
yönəldilmişdirsə, informasiya texnologiyalarının tətbiqi böyük dərəcədə
istifadəçinin vəzifələrinin həllinə istiqamətlənmişdir. Bu da əsasən qeyri-formal xarakter daşıyır və müştərilərin maraqlarına və rahatlığına
yönəldilmişdir.
Beləliklə, rəqəmsal texnologiyaların
və rəqəmsal ekosistemlərin formalaşmasının təsiri altında biznes modellərin tranformasiyası iqtisadiyyatın daim artan mürəkkəbliyi, nəticə
olaraq, əmtəə və xidmətlərin istehsalının bütün halqalarının qarşılıqlı
fəaliyyətinin təmin edilməsi üzrə informasiya fəaliyyətinin artması və istehlakçıların fərdi sorğularının daha
çox nəzərə alınması ilə şərtlənir.
(davamı var)
F.M.Qarayev,
BDU-nun dosenti,

koronavirus epidemiyasının fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün 419,6 milyard
kron, yəni 38 milyard avro vəsait sərf etməyi nəzərdə tutur.
Bu vəsait oktyabr ayında tərtib olunmuş
məxarici 174,4 milyard kron (17,7 milyard
avro) üstələyir.

