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Xülasə. Məqalədə ayrı-ayrı ölkələrin alimləri tərəfindən müasir şəraitdə 

elektron biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsi problemləri ilə 

əlaqədar tətbiq edilən müxtəlif metodoloji yanaşmalar araşdırılmışdır.  
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1. Giriş 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşması amillərinin təminedici hissəsi kimi elektron 

biznesin institusional inkişafı və bu əsasda dövlətin tənzimləyici rolunun tədqiqi mühüm 

elmi-praktiki əhəmiyyətə malikdir.  

Müasir şəraitdə dövlətin başlıca vəzifəsi iqtisadiyyatda qanunvericilik normalarının və 

qaydalarının müəyyənləşdirilməsi ilə paralel olaraq həm də elektron biznes (e-biznes) üçün 

müvafiq infrastrukturun yaradılması prosesini sürətləndirməkdir. E-biznesin inkişafına təkcə 

işgüzar subyektlərin sayəsində deyil, dövlət dəstəyi ilə nail olunmasının mümkünlüyü şübhə 

doğurmasa da, onun ayrı-ayrı ölkələr üzrə müxtəlif inkişaf sürəti, özünəməxsus cəhətləri, 

habelə iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsi imkanları fərqlidir. Bu nöqteyi-nəzərdən 

dövlətin himayəsi nəticəsində bəzi ölkələrdə e-biznesin daha yüksək inkişaf səviyyəsinə malik 

olmasının səbəblərinin tədqiqi mühüm vəzifə kimi qarşıda durmaqdadır. Qeyd olunan 

vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün ilk növbədə ölkədə bu sahədə mövcud olan problemlərin 

aşkara çıxarılması vacibdir. Lakin e-biznesin iqtisadiyyata, o cümlədən iqtisadi artıma 

təsirinin öyrənilməsi sahəsində aparılan tədqiqatlarda dövlətin tənzimləyici rolu adətən 
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hüquqi və ayrı-ayrı iqtisadi mexanizmlər (əsasən vergi məsələləri) kontekstində nəzərdən 

keçirilir. 

E-biznesin iqtisadi artıma təsirinin dövlət tənzimlənməsinin metodoloji əsaslarının 

formalaşdırılması baxımdan tədqiqatlar çox deyil. Eyni zamanda, bu tədqiqatların əksəriyyəti 

2000-ci illərə təsadüf edir. Hakbuki, e-biznesin inkişaf sürətini, onun ıhatə dairəsinin 

genişlənməsi ilə əlaqədar yeni yanaşmalara ehtiyac duyulur. 

Məlim olduğu kimi, koronavirus (COVID-19) pandemiyası dünya miqyasında e-

ticarət və onlayn istehlakçı davranışlarına əhəmiyyətli təsir göstərməyə davam edir. 2020-ci 

ilin əvvəlində milyonlarla insanın virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün evə qapanması 

əksər dövlətlərdə yeganə çıxış yolu kimi qiymətləndirildi [5]. Bu proses davam edir, lakin 

yaranmış şəraitdə ənənəvi iqtisadiyyata yeganə alternativ kimi çıxış edən e-biznesin iqtisadi 

artıma təsirinin tənzimlənməsində yeni yanaşmaların formalaşdırılmasının zəruriliyi aydın 

olur. 

Pandemiya şəraitinin ənənəvi iqtisadiyyata təsirini, habelə bu təsirin postpandemiya 

dövründə müəyyən müddət ərzində də davam edəcəyi gözləntilərini nəzərə alsaq, e-biznesin 

müasir dövrdə iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsində metodoloji yanaşmaların tədqiqi 

xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

 

2. E-biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsinin tədqiqinin başlıca 

istiqamətləri 

E-biznesin iqtisadi artıma təsirinin dövlət tənzimlənməsinin əsas metodoloji 

istiqamətləri kimi aşağıdakıları göstərmək olar: 

1. Hüquqi tənzimləmə, buraya ayrı-ayrı ölkələr, regional təşkilatlar, ixtisaslaşdırılmış 

dünya təşkilatları tərəfindən qəbul edilmiş normativ-hüquqi sənədlər, strategiyalar, 

konsepsiyalar və s. aid edilir; 

2. İnzibati-təşkilati xarakterli tədbirlər, o cümlədən infrasturktur təminatı, məqsədyönlü 

mütəxəssis hazırlığı, maarifləndirici və s. aiddir; 

3. İqtisadi həvəsləndirimə tədbirləri, məsələn, sərmayələr, vergi və gömrük güzəştləri, 

əlverişli kredit şəraitinin formalaşdırılması və s. aiddir;   

E-biznesin iqtisadi artıma təsirinin dövlət tənzimlənməsinin tədqiqi üçün ilk növbədə 

bu təsirin başlıca istiqamətlərini müəyyən etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, e-biznesin elmi 

məhsuldarlığın və innovasiyanın müxtəlif amillərlə (məsələn, İKT-yə sərmayələr, İnternet 

istifadəçilərinin sayı, elektron ödəniş, R&D) birlikdə ölkənin iqtisadi artımına əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərə biləcəyi barədə fikirlər üstünlük təşkil etməkdədir. 

C.U.Baytar (2015) mövzuya aid ədəbiyyatların şərhinin nəticəsi kimi e-ticarətin 

iqtisadi artıma müsbət təsir göstərən amilləri şəkil 1-də təqdim olunan sxemdəki kimi 

qruplaşdırır [1, s. 4].  
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Şəkil 1. E-ticarətin iqtisadi artıma müsbət təsir göstərən amilləri (konseptual əsaslar) 

 

Sxemdən də görünür ki, tədqiqatçı e-ticarətin iqtisadi artıma müsbət təsir göstərən 

amillərə aşağıdakııları aid edir: 

- İş yerinin yaradılması; 

- İKT-yə sərmayələr; 

- Elektron ödənişlər; 

- Kiçik və Orta Müəssisələrin töhfələri; 

- Logistika; 

- Xərclərə qənaət; 

- Tədqiqat və inkişaf; 

- Təchizat zəncirinin idarə edilməsi; 

- İnternetdən istifadə amilləri. 

Müəllif mövzuya aid ədəbiyyatların şərhinin nəticəsi kimi qeyd edir ki, e-ticarət iqtisadi 

artımın yaxşılaşması üçün müxtəlif amillər yaradır və ya elə inkişaf edir ki, bu amillər ona 

müsbət təsir etsin. Məsələn, e-ticarət əməliyyat xərclərini azaldır. Bu qənaət amili isə ÜDM-ə, 

rifaha, əmək haqqı və ticarət şərtlərinə təsir etməklə iqtisadi artımı yüksəldir. 

Müvafiq ədəbiyyatların təhlili göstərir ki, e-biznesin iqtisadi artıma təsiri ilə bağlı 

araşdırmalarda müxtəlif modellərdən də istifadə edilir. Məsələn, Durbhakula V.V.K.və 

D.J.Kim (2011) öz tədqiqatlarında 61 müxtəlif ölkədə e-biznesin həyata keçirilməsinə təsir 

göstərən əsas amilləri müəyyənləşdirməklə bərabər texnologiyalardan nə qədər asılı olsa da, 

onun e-biznesin tətbiqində yeganə amil olmadığını vurqulayırlar. Tədqiqatda milli səviyyədə 
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e-biznesin inkişafı üçün tələb olunan amillərə nəzəri baxışı əks etdirən “Ölkə xüsusiyyətləri-

biznes-texnologiya-idarəetmə modeli” təklif edilir. Tədqiqatçılar tərəfindən qlobal e-biznesin 

uğurlu inkişafı üçün texnoloji, təşkilati, ekoloji amillərlə bərabər, ölkənin xüsusiyyətləri, 

biznes, texnologiyalar və dövlət meyarları aspektlərini də müəyyən etmişlər. Milli e-biznesin 

inkişaf səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün istifadə olunan hökumət meyarları üç göstəricini 

əhatə edir: e-hökumətin inkişafı, e-iştirak, dövlət siyasəti və baxışı [3, s.3-5]. Əldə edilən 

qənaətə görə, ölkədə e-biznesin inkişafı iqtisadi artımın böyüməsi ilə birgə genişlənir.  

Bu da qeyd edilməlidir ki, e-biznesin, o cümlədən e-ticarətin inkişafının ilk dövrlərində 

e-biznesin iqtisadiyyata, biznesə əhəmiyyətli şəkildə və əsas etibarilə müsbət təsir göstərdiyi 

bildirildiyi halda, sonradan xüsusilə onun iqtisadi artımdakı rolu haqqında yanaşmalarda 

dəyişkənlik müşahidə olunmaqdadır. 

Belə ki, İ.M.S.Khattak və başqaları (2020) Solounun artım modelindən istifadə  etməklə 

1981-2018-ci illər ərzində e-biznesin, əhalinin artımının və yığım səviyyəsinin Bəhreyn 

Krallığında iqtisadi artıma (ÜDM-ə) təsirini araşdırmışlar. Müəlliflər tərəfindən bu tədqiqat 

modelində e-biznesə və dolayısı ilə e-biznesin iqtisadi artıma təsir edə biləcək üç amildən 

istifadə olunmuşdur: dövlətin texnologiyaya xərcləri, savadlılıq səviyyəsi və İnternetə nüfuz 

etmə. Bu amillər, e-biznesin Bəhreyn Krallığında ÜDM artımına təsirini təyin etmək üçün 

ehtimal olunan müstəqil dəyişənlərdir. Həmçinin, bu araşdırmada e-biznes, əhali artımı və 

yığım nisbətləri müstəqil dəyişənlər kimi qiymətləndirilir, iqtisadi artım isə asılı dəyişən olaraq 

qəbul edilir (şəkil 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2. E-biznesin, əhalinin artımının və yığım səviyyəsinin iqtisadi artıma təsiri (konseptual əsaslar) 

 

Təqdim olunan konseptual çərçivədən irəli gələn fərziyyəyə görə e-biznesin Bəhreynin 

iqtisadi artımına ciddi təsiri yoxdur [7]. Bununla belə, aydındır ki, bu fərziyyə bütün ölkələr 

üçün eyni dərəcədə qəbul edilə bilən deyildir. 

A.Kwilinski və başqaları (2019) qeyd edirlər ki, dünyanın aparıcı ölkələri üçün 

beynəlxalq e-ticarət problemləri ümummilli səviyyənin əsas prioritetləri sistemində 

əhəmiyyətli rol oynamaqla bərabər, həm ayrı-ayrı dövlətlərin qanunvericiliyində, həm də 

beynəlxalq səviyyədə fəaliyyətinin hərtərəfli tənzimləyici dəstəyini tələb edir [8]. 

Təcrübə də göstərir ki, İnternet-ticarət seqmenti dövlət büdcəsindən birbaşa 

subsidiyalardan başqa müxtəlif beynəlxalq qrant və proqramlardan da müəyyən üstünlüklər 

əldə edir. 
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Beləliklə, e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin dövlət tənzimlənməsi sahəsində 

metodoloji istiqamətlərdən biri kimi, beynəlxalq təşkilatların dövlətlər üçün əməl olunması 

tövsiyə olunan prinsip və təklifləri göstərmək olar. Belə ki, bir sıra ölkələrdə təsdiq edilən 

dövlət strategiyaları və digər sənədlərdə bu prinsip və təkliflər metodoloji istiqamət kimi 

qəbul edilir [4, s.11]. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf Konfransının (UNCTAD) 2021-ci 

ildə açıqlanmış hesabatında e-ticarətin inkişafına doğru meylin COVID-19-dan sonrakı bərpa 

müddətində də davam edəcəyi əsas götürürlməklə irəli sürülən bir sıra fikir və tövsiyələr 

metodoloji istiqamət baxımından diqqəti cəlb edir: 

- İnkişaf etməkdə olan ölkələr yalnız rəqəmsal iqtisadiyyatın istehlakçısı deyil, həm də 

fəal oyunçusu və istehsalçısı olmalıdırlar; 

- Əlverişli e-ticarət ekosisteminin qurulması dövlət siyasətində və işgüzar praktikada 

dəyişikliklər tələb edir. Buraya, rəqəmsal və ticarət infrastrukturunun 

yaxşılaşdırılması, rəqəmsal ödənişlərin asanlaşdırılması, onlayn əməliyyatlar və 

təhlükəsizlik üçün müvafiq hüquqi və normativ tənzimləyici bazanın yaradılması 

daxildir;  

- Yanaşma tam olmalı, siyasət pərakəndə halda hazırlanmamalıdır; 

- Rəqəmsal ticarətdən faydalanmaq üçün rəqəmsal sahibkarlıq diqqət mərkəzində 

olmalıdır. Bu, nisbətən kiçik müəssisələr üçün daha sürətli rəqəmsallaşdırma və 

qadınların yenidən hazırlığı daxil olmaqla rəqəmsal sahibkarlığa daha çox diqqətin 

ayrılmasını tələb edir; 

- Ölkələrə məlumatları toplamaq və istifadə etmək üçün daha geniş imkanlar, rəqəmsal 

iqtisadiyyatda dəyər yaratmaq və əldə etmək üçün daha güclü tənzimləmə alətləri 

lazımdır; 

- Nəhayət, beynəlxalq ictimaiyyət bu imkanlardan istifadə etmək üçün hökumətlər və 

özəl sektorla işləmək üçün yeni, cəsarətli və ağıllı yollar tapmalıdır [6]. 

2020-ci ilin may ayında təqdim edilən “Daxili bazarda e-ticarətin hüquqi əsasları” adlı 

sənəddə perspektivdə Avropa Komissiyası tərəfindən Rəqəmsal Xidmətlər Qanununu təklif 

etmək planları təqdirəlayiq hesab olunmaqla gələcək qanunvericilik bazasının aşağıdakı 

ümumi müddəalara əsaslanmalı olduğu məqsədəuyğun hesab edilir: 

1. Tənzimləmənin səmərəliliyi baxımından, gələcəkdə hər hansı bir sənədin mövcud 

qanunvericilik çərçivəsinə uyğun olması vacibdir; 

2. Rəqəmsal Xidmətlər Qanununda nəzərə alınmalıdır ki, informasiya cəmiyyətinin 

xidmətləri hazırkı dövrdə Avropa vətəndaşlarının şəxsi həyatına ciddi təsir göstərə bilər; 

3. Rəqəmsal Xidmətlər Qanunu, qlobal müəssisələr üçün bazarlarında görünməmiş 

qanunverici imkanların təsirlərini açıq və müvafiq şəkildə kənarlaşdırmalıdır; 
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4. Platformalarda məzmun moderasiyası üçün AB standartları elə hazırlanmalıdır ki, 

onlar nümunəvi şəkildə insan hüquqlarını, siyasi, iqtisadi və sosial maraqları tarazlaşdıraraq 

onlayn məkanlar üçün qlobal bir standart halına gətirilə bilsin [11, s. 39-40]. 

Qeyd olunanlarla yanaşı icra tədbirlərinin Avropa Birliyi səviyyəsində koordinasiya 

edilməsi və gələcək tənzimləmənin davamlılığa təsirinin nəzərdən qaçırılmaması tövsiyə 

olunur. 

Belə hesab edirik ki, müasir şəraitdə e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin dövlət 

tənzimlənməsinin tədqiqində indiyə qədər istifadə olunan metod və göstəricilərlə 

kifayətlənmək düzgün deyil. Bu sahədə aparılan tədqiqatlarda metodoloji bazanın əhatə 

dairəsi genişləndirilməli, araşdırmalarda CoVid-19 pandemiyasının yaratdığı çətinliklər 

fonunda meydana çıxmış reallıqlar (iş yerlərinin bağlanması, istehlakçı davranışlarının 

dəyişmə meylləri və s.) nəzərə alınmalıdır. 

Bu nöqteyi-nəzərdən, xüsusilə də pandemiya şəraitində ayrı-ayrı ölkələrdə hökumət 

tərəfindən dövlət tənzimlənməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər problemin həlli 

nöqteyi-nəzərdən metodoloji əhəmiyyətə malikdir. 

 

3.  E-biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsi üzrə dövlət tədbirləri 

Bununla yanaşı, e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin dövlət tərəfindən həyata keçirildiyi 

tənzimlənmə tədbirlərini müddət baxımından aşağıda mərhələlərə ayırmaq olar: 

1. COVİD-19 pandemiyasından əvvəlki dövrə aid; 

2. Pandemiya dövrünə aid; 

3. Pandemiyadan sonrakı (post-pandemiya) dövrə aid.  

V.V.K.Durbhakula və D.J.Kim (2011) tərəfindən müxtəlif alimlərin e-biznesin həyata 

keçirilməsinə təsir göstərən əsas amillərin müəyyənləşdirilməsi sahəsində yerinə yetirdikləri 

araşdırmaların nəticələri dövlətin rolunu aşağıdakı kimi ümumiləşdirməyə imkan verir: 

1. Dövlət təkcə İnternetdən istifadə etməməli, eyni zamanda müəssisələri və 

istehlakçıları da İnternetdən istifadə etmələrini təşviq etməlidir; 

2. Hökumət, e-biznes sahəsini və ya burada tədqiqat mühitini subsidiyalar, satınalma 

yolu ilə və ya özü etibarlı bir üçüncü şəxs kimi çıxış edərək dəstəkləyə bilər; 

3. Dövlət tərəfdaşlıq modellərindən istifadə edərək e-biznesi dəstəkləyir; 

4. Dövlətlər arasında beynəlxalq ticarət müqavilələri e-biznesi inkişaf etdirir. Məs., 

Koreya hökuməti ölkədə e-biznesin inkişafına təkan vermək üçün u-KOREA 

Master Planı (u-KOREA Master Plan) hazırlamışdır. Malayziya, Çin, Sinqapur və 

Çili kimi bir çox digər ölkələr də e-ticarəti inkişaf etdirmək üçün müxtəlif 

strategiyalardan istifadə edirlər [3, 5]. 

Xüsusi olaraq qeyd olunur ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin əksəriyyətində e-ticarətin 

tətbiqinə yönəlmiş milli strategiyaları olmadığından, bu ölkələrdə e-ticarət təşəbbüslərinin 

qəbulu və həyata keçirilməsinə ən təsirli və səmərəli yanaşmalar (məs., təlim və təhsil ilə 



İPƏK YOLU, No.4, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
46 

paralel olaraq idarəcilərin e-ticarətin potensial faydaları barədə məlumatlılığının artırılması) 

tətbiq olunmalıdır. 

Ümumiyyətlə, onlayn ticarətin inkişafına xarici (obyektiv) amillərlə bərabər dövlət 

strukturlarının birbaşa dəstəyi, dövlət proteksionizmi kimi bir sıra qeyri-bazar metodları da 

köməklik edir. Bir çox ölkələrdə e-ticarətin inkişafına dövlət strukturları fəal köməklik 

göstərirlər və bu sahə vergi ödəyicilərinin pulları hesabına maliyyələşdirilir [12]. 

Strateji idarəetmə ilə əlaqədar məsələlərin həlli sahəsində ixtisaslaşmış “McKinsey & 

Company” beynəlxalq konsaltinq şirkətinin analitikləri 2017-ci ildə öz tədqiqatlarında 

dövlətin rolunu əsasən aşağıdakı kimi görürlər: 

- “yeniliklərin təşviq edilməsi”; 

- dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması kursunun davam etdirilməsi; 

- perspektivli layihələrin maliyyələşdirilməsi; 

- əhalinin rəqəmsal savadlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi [10]. 

İ.M.S.Khattak və başqaları (2020) hökumət tərəfindən aşağıdakı rədbirlərin həyata 

keçirilməsini təklif edir: 

1. Texnologiyalara diqqəti artırmaq və daha çox sərmayə yatırmaq, belə ki, əldə olunan 

məlumatlara əsasən hökumət texnoloji artıma ÜDM-in 2%-dən az sərmayə yönəldir; 

2. Rəqəmsal dövrdə biz texnologiyalara nə qədər çox istiqamətləniriksə, qonşu ölkələrə 

nisbətən biz daha çox səlahiyyətliyik (savadlıyıq); 

3. Hökumət tərəfindən özəl sektora sərmayə yatırılması ilə bağlı siyasətin 

hazırlanmasına diqqətin yönəldilməsi iqtisadi artıma böyük təsir göstərə bilər. Bu, ölkədə 

əhəmiyyətli yığım norması olduğu halda mümkündur, belə ki, iqtisadi artım öz-özünə 

artacaqdır; 

4. Əgər hökumət kreditlərin verilməsi prosesinə münasibətdə ciddi siyasət həyata 

keçirərsə, bu, gəncləri kredit götürməkdən yayındıraraq diqqəti daha çox yığıma 

yönəldilməsinə icazə verər; 

5. Əgər yığımlar artırsa, insanlar diqqəti onların dəbdəbəli həyatla bağlı istəklərinin 

ödənilməsinə deyil, sərmayə kimi yatırılmasına yönəldəcəklər [7]. 

Qeyd edək ki, tədqiqatçılar tərəfindən irəli sürülən təkliflərdən bəziləri ilə (məsələn, 1-

3-cü təkliflər) ilə razılaşmaq mümkün olsa da, iqtisadi artıma (xüsusilə də kəmiyyət 

baxımından) müsbət təsiri ilə bağlı 4-cü və 5-ci təkilflər müəyyən şübhə doğurur. Belə ki, 

burada həm ölkə üzrə kreditlərin həcminin artmasının iqtisadiyyata stimullaşdırıcı təsirini, 

həm də insanların yığıma münasibətdə psixoloji amillərin rolunu nəzərə alınması vacibdir. 

Bir mühüm cəhət də diqqətdən kənarda qalmamalıdır ki, tədqiqat Covid-19 virusunun 

təsiri nəticəsində yaranan pandemiya vəziyyətindən əvvəl aparılmışdır. Halbuki, yeni 

yaranmış şərait tədqiqatın mövcud reallıqlara uyğun bu dövrə adekvat şəkildə yerinə 

yetirilməsini tələb edir. Xüsusilə, e-biznesin ənənəvi işgüzar fəaliyyətin yeni mühitdə təşkili 

xüsusi diqqət və tənzimləmə tədbirlərinin mövcudluğunu tələb edir. 
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“McKinsey & Company” şirkətinin mütəxəssisləri K.Snider və Sh.Sinqhal (2020) 

koronavirusun İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə ən böyük qlobal problem ola 

biləcəyini ehtimal edirlər. Bildirilir ki, İkinci Dünya Müharibəsi kimi böyük böhranlar zamanı 

vətəndaşlar iqtisadiyyata dövlət nəzarətinin gücləndirilməsini qəbul etməyə hazır olduqlarını 

göstərdilər. 2020-ci ilin aprel ayının 10-a olan məlumata görə, bütün dünyada hökumətlər 

təqribən 10,6 trilyon dollar məbləğində stimullaşdırma planları elan etdilər [10]. Xərclərin 

böyük hissəsi üç sahəyə yönəldilir: 

- vətəndaşların əsas ehtiyaclarının ödənilməsi; 

- iş yerlərinin qorunması; 

- müəssisələrə sağ qalmaq üçün kömək. 

Bu da vurğulanır ki, bir çox müəssisələr bu və ya digər dərəcədə dövlət vəsaiti hesabına 

fəaliyyət göstərdiklərindən gələcəkdə ciddi yoxlanışlarla üzləşə bilərlər. Bu isə, öz 

növbəsində həm dövlətlə biznes arasındakı, həm də bizneslə cəmiyyət arasındakı 

münasibətlərə real şəkildə təsir göstərəcəkdir. Bu özünü daxili mənbələrə və iş qüvvəsinin 

təhlükəsizliyinə münasibətdə ciddi tənzimlənmə formasında göstərə bilər. Bununla bərabər, 

biznesin problemin uzunmüddətli həllinin axtarışında iştirakı gözlənilir. Odur ki, gələcəkdə 

hökumətin öz iqtisadi rolunu nə qədər və necə azaldacağı növbəti on ilin vacib məsələlərindən 

biri olacaqdır. 

Müəlliflər pandemiya dövründə müxtəlif ölkələrin hökumətləri tərəfindən aşağıdakı 

tədbirlərin həyata keçirildiyini bildirirlər: 

- Hindistan ehtiyacı olan vətəndaşlara birbaşa pul köçürmələrini həyata keçirir; 

- İndoneziya sosial müavinətləri daha 10 milyon ev təsərrüfatına qədər genişləndirir; 

- Böyük Britaniya və Fransa COVID-19-dan əziyyət çəkən işçilərin əmək haqqını (80 

faizə qədər) ödəyirlər; 

- İtaliya kredit və ipoteka üzrə ödənişləri dayandırır; 

- Braziliya şirkətlər üçün əmək qanunvericiliyini sadələşdirir; 

- Avstraliya, Kanada kimi ölkələrdə mərkəzi banklar faiz dərəcələrini aşağı salırlar və s. 

Eyni zamanda qeyd edilir ki, hökumətlər özəl sektora xidmət etməyə və ya onları xilas 

etməyə başladıqca onların seçdikləri vasitələr fərqlənəcəkdir. Bəzi ölkələrdə şirkətlər 

tamamilə milliləşdiriləcək, bəzilərində kapitalda pay götürülməsinə, bir başqalarında kredit 

verilməsinə, digərləri isə tənzimlənməyə üstünlük verəcəklər [10]. 

Digər tərəfdən, Hindistan Respublikasının baş naziri N.Modi qanunvericilik və ya 

inzibati sənədlərin əvəzinə özünütənzimləmənin zəruriliyini vurğulamışdır [2]. Beləliklə, 

xüsusilə pandemiya dövründə e-ticarət sahəsində həddindən artıq tənzimləmənin ümumilikdə 

artmın təmin olunması əvəzinə, onun rəqabətin qabağını kəsmək və inhisar yaratmaq meylinə 

malik olması barədə fikirlər də mövcuddur. Çünki biznes strukturlarının mənfəətinin 

azalması, onların çətin durumda qalması ölkə iqtisadiyyatı üçün müsbət hal deyil. 

Nəticə. E-biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsinin tədqiqi aşağıdakı 

metodoloji xüsusiyyətləri aşkara çıxarmağa imkan verir: 
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- Təhlil göstərir ki, e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsi onun ölkə üzrə 

inkişafının səviyyəsinə uyğun olduğu halda daha səmərəli olur. Eyni zamanda e-biznesin 

iqtisadi artıma təsirinin yaxşılaşdırılması üçün ilk növbədə ölkədə onun inkişafının təmin 

olunmasına xüsusi diqqət ayrılmalıdır; 

- Hər bir ölkənin xüsusiyyətləri, o cümlədən dövlət tənzimlənməsi təcrübəsi e-biznesin 

inkişafı üçün vacib metodoloji əhəmiyyətə malikdir. Odur ki, istənilən bir ölkədə e-biznesin 

inkişafında hökumətin istiqamətverici və tənzimləyici rolunun nəzərə alınması mütləqdir; 

- Perspektivdə metodoloji istiqamətlərdən biri kimi hökumət tərəfindən əsas diqqətin 

ənənəvi biznes strukturlarının e-biznes platformasına keçidi üçün müvafiq dəstəyin verilməsi 

göstərilə bilər. 

- Hesab edirik ki, beynəlxalq və regional qurumlar tərəfindən atılan addımlar və irəli 

sürülən tövsiyələr mühüm metodoloji istiqamət kimi hər bir ölkənin mövcud reallıqları nəzərə 

alınmaqla istifadə oluna bilər. Bu baxımdan e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin tədqiqi 

sahəsində ilkin metodoloji və istiqamətverici mənbə kimi beynəlxalq təşkilatların hesabatları 

istifadə oluna bilər; 

- Müasir şəraitdə e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin dövlət tənzimlənməsinin tədqiqində 

istifadə olunan metod və göstəricilərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədəuyğun 

hesab edilir. Belə ki, müxtəlif ölkələrin təcrübəsinin təhlili də göstərir ki, hakimiyyət 

qurumları tərəfindən müxtəlif tənzimləmə mexanizmlərinin tətbiqi e-biznesin inkişafının 

cəmiyyət üçün faydalı istiqamətə yönəldilməsi sahəsində geniş imkanlara malikdir.  
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