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Raqamli iqtisodiyot bo’yicha qonun xujjatlarning mazmun mohiyati:

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BOSHQARUVIGA RAQAMLI IQTISODIYOT, ELEKTRON 
HUKUMAT HAMDA AXBOROT TIZIMLARINI JORIY ETISH BO‘YICHA QO‘SHIMCHA CHORA-
TADBIRLAR TO‘G‘RISIDA (O’zb.Res. Prezidentining 2018-yil 13-dekabrdagi PF-5598-son
farmoni.)

Raqamli iqtisodiyotningmazmunmohiyati .

Raqamli iqtisodiyotning afzalliklari.
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Mamlakatimizda ma’muriy tartibotlardan
o‘tishni soddalashtirish, aholi turmushi
sifatini oshirish, investitsiya va 
ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga
qaratilgan elektron hukumatni, shu
jumladan davlat xizmatlarini ko‘rsatish
tizimini modernizatsiya qilish va 
rivojlantirish borasida izchil choralar
ko‘rilmoqda.
Shu bilan birga, raqamlashtirishni
ta’minlashga va raqamli iqtisodiyotga
o‘tishga to‘sqinlik qilayotgan qator hal
qilinmagan muammo va kamchiliklar
saqlanib qolinmoqda.



Ushbu qonunning maqsadi va qo’llanilish sohasi;

Xususan, davlat axborot tizimlarini rivojlantirishning
yagona prinsiplari ishlab chiqilmagan, ushbu
sohadagi tadbirlar esa o‘zaro va boshqa axborot
tizimlari bilan uzviy bog‘lanmagan holda amalga
oshirilmoqda.

“Elektron hukumat” tizimi infratuzilmasi lozim
darajada rivojlanmayapti, bu davlat xizmatlarini
ko‘rsatishda va idoralararo elektron hamkorlik
qilishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya
texnologiyalarini keng qo‘llashga o‘z ta’sirini
ko‘rsatmoqda.



So'ngi vaqtlarda "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi
juda ko'p marta qo'llanilmoqda. Darhaqiqat, ko'plab
rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiy ularning
rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta'sir
o'tkazgan. Jamiyat hayotida raqamli iqtisodiyot
muhim rol o'ynaydi.
Demak, ushbu maqola raqamli iqtisodiyot haqida
bo'ladi. Una "Raqamli iqtisodiyot nima?", "Raqamli
iqtisodiyot vazifalari va maqsadlari", "Raqamli
iqtisodiyotni O'zbekistonda rivojlanishdagi to'siqlar" 
kabi muhim savollarga javob izlashga harakat
qilamiz.
Raqamli iqtisodiyot tushuncha nisbatan uzoq
bo'lmagan vaqtda, 1995-yili Massachusets
universiteti amerikalik olimi Nikolas Negroponte 
tomonidan aniqlab berilgan. Olim axborot-
kommunikatsiya texnologiyalarini intensiv
rivojlanishi ortidan eski iqtisodiyotdan yangi
iqtisodiyotga o'tishda, qanday o'zgarishlar ro'y
berishi mumkinligini aytib o'tgan.
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▸ Raqamli iqtisodiyot - bu xo'jalik faoliyatini yuritish bo'lib, bunda
ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishdagi asosiy omil raqamlar
ko'rinshidagi ma'lumotlar bo'lib, katta hajmdagi axborotlarni
qayta ishlash va shu qayta ishlash natijasini analiz qilish
yordamida har xil turdagi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, 
texnologiyalar, qurilmalar, saqlash, mahsulotlarni yetkazib
berishda oldingi tizimdan samaraliroq yechimlar tadbiq qilishdir. 
Boshqacha qilib aytgancha, raqamli iqtisodiyot bu onlayn
xizmatlar ko'rsatish, elektron tulovlar amalga oshirish, internet 
savdo, kraudfanding va boshqa turdagi sohalarni raqamli
kompyuter texnologiyalarini rivojlanishi bilan bog'langan
faoliyatdir.



Raqamli iqtisodiyot:
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 Ovqatlanmoqchimiz, lekin uni tayyorlashni
xohlamaymiz, muommo emas, internetdan uyga ovqat
yetkazib berish xizmati orqali xohlagan taomni onlayn
buyurtma qilishimiz mumkin. Yoki do'stimizga pul
o'tkazishimiz kerak, bunda atelabga bank yoki moliya
muassasalariga borishga hojat yo'q, biz pulni mobil
bank orqali o'tkazishimiz mumkin. Shu kabi ko'plab
xizmat turlarini onlayn, smartfon yoki kompyuter orqali
amalga oshirishimiz mumkin.



Raqamli iqtisodiyotning afzalliklari

Albatta, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining
rivojlanishi, zamonaviy texnologiyalarning
hayotimizga tadbiq etilishi har bir inson hayotida
ko'plab ijobiy imkoniyatlar berishi mumkin. Raqamli
texnologiyalar rivojlanishi ortidan inson, unga kerakli
xizmatdan tezroq foydalanishi, internet orqali o'ziga
kerakli mahsulotlarni arzon sotib olish bilan ko'plab
pul mablag'larini tejashi mumkin. Masalan biron bir
kitobning elektron ko'rinishda sotib olish Sizga, shu
kitobni chop etilgan ko'rinishini sotib olish ancha
arzonga tushishi mumkin. Yoki bo'lmasa oddiy
iste'molchi o'zi ham tadbirkor bo'lishi, uyidan
chiqmagan holda onlayn savdo-sotiq bilan
shug'ullanishi mumkin.



Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini boshqa
afzalliklari quyidagicha bo'lishi mumkin:

-ishlab chiqarishda mehnat samadorligini oshishi;

-kompaniyalarning raqobatbardoshligini o'sishi;

-ishlab chiqarishdagi harajatlarning kamayishi;

-yangi ish o'rinlari yaratilinishi;

-yangi zamonaviy kasblar paydo bo'lishi;

-kambag'allikni yengish va ijtimoiy tengisizlikni
yuqolishi.



Raqamli iqtisodiyotda davlatning o'rni:

Dunyo tajribasini o'rganish natijasida shu narsa aniq
bo'ldiki, raqamli iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda
raqamli iqtisodiyotda davlat(hukumat) bozor "o'yin"
qoidalarini o'yinning barcha ishtirokchilari uchun belgilaydi
va bunda davlatning eng muhim vazifasi sifatida o'yin
ishtirokchilari uchun bir xil, teng huquqli va imkoniyatli
sharoit yaratib berish hisoblanadi. Ya'ni, bozorda katta
kompaniya bo'ladimi yoki kichik biznes, ular teng huquqli
hisoblanadi. Ularga bir xil imkoniyatlar beriladi. Davlat
qoidalarga amal qilinishi va oxir oqibatda oddiy iste'molchi
sifatli, zamonaviy xizmat yoki mahsulot olishi ta'minlanadi.
Demak, raqamli iqtisodiyot rivojlanishi uchun davlat hamma
uchun teng sharoit yaratib berishi, iloji boricha bozor
qoidalari, qonunlar, shartnomalar shaffof bo'lishi, qonunlar
bozor talabidan kelib chiqqan holda(ya'ni bozordagi
rivojlanish tendensiyalarini oldindan aniqlay olishi va kerakli
normativ hujjatlarni qabul qilishi) o'yin ishtirokchilari uchun
erkinlik berishi zarur.
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E’tiboringiz uchun rahmat!


