
#EU4Digital

Avropa İttifaqının EU4Digital təşəbbüsü vasitəsilə Avropa İttifaqının 
təcrübəsinə və qabaqcıl təcrübələrə əsaslanaraq Şərq  Tərəfdaşlığı 
regionu boyunca İKT sahəsində tədqiqatların, startapların və innovasiya 
ekosistemlərinin inkişafına yönəlmiş islahatlara və fəaliyyətlərə dəstək 
verir.

Əsas prioritet dayanıqlı iqtisadi inkişaf 
üçün innovasiyaların tətbiqi prosesində 
İKT ekosistemlərinin inkişafı, ilkin 
və müəssisə maliyyələşdirilməsi, 
s ü r ə t l ə n d i r m ə  p r o q r a m l a r ı , 
şəbəkələşmə və klasterizasiya, 
müəyyən səriştə və bacarıqlara olan 
tələbatın ödənilməsi olaraq mühüm 

əhəmiyyət daşıyır. EU4Digital, bir neçə 
əsas fəaliyyəti diqqət mərkəzində 
saxlayaraq regionda fəaliyyət göstərən 
şirkətlərin böyüməsini, ÜDM-ə, ixracata 
və məşğulluğa töhfə verməsi üçün bu cür 
ekosistemlərin inkişafına təkan verməyə 
çalışır:

İKT-nın innovativ inkişafı

Aİ normaları və qabaqcıl təcrübələrinə 
ə s a s l a n a r a q  İ KT  s a h ə s i n d ə 
innovasiyaların inkişafına şərait 
yaradan vahid qanunvericilik 
bazasının yaradılması. 

Şərq Tərəfdaşl ığı  ölkələrində 
KOB-lar və digər maraqlı tərəflər 
(normayaradan orqanlar,  İKT 
və innovasiyalar infrastrukturu 
təşkilatları) üçün modul tipli təlim 
paketi (EdTech Hub proqramı) üzrə 
ümumi bazanın hazırlanması.

Region daxilində və Aİ ilə innovasiya 
ekosistemi iştirakçıları arasında 
şəbəkələrin qurulmasının 
təşviqi.

Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrindən 
t ə ş k i l a t l a r ı  ə h a t ə  e t m ə k 
üçün “Startap  Avropa”-
n ın  şəbəkə lə r in in   və 
platformalarının genişləndirilməsi.

İKT-n in  innovat iv  ink işaf ın ın 
əhəmiyyətinə dair məlumatlılığı 
a r t ı r m a q  ü ç ü n  t ə b l i ğ a t 
kampaniyalarının həyata keçirilməsi 
və İKT-n in innovat iv  ink işaf ı 
sahəsində qadınların iştirakının 
artırılması.

Rəqəmsal innovasiya və 
miqyasın artırılmasına dair 
təşəbbüsün (DISC) Şərqi tərəfdaş 
ölkələrində genişləndirilməsinin 
dəstəklənməsi. İKT sahəsində 
sah ibkar l ıq  potens ia l ı 
ekosisteminin gücləndirilməsi 
üzrə bələdçinin hazırlanmasında 
yüksək texnologiyalar sahəsində 
çalışan startapların dəstəklənməsi.
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İnnovasiya ekosistemlərinə kifayət qədər diqqət 
yetirilməməsi, Şərqi tərəfdaş ölkələrindən İKT 

ekosisteminin daha yaxşı inkişaf etdiyi ölkələrə beyin 
axınına və startap axınına səbəb olur.

VAHID QANUNVERICILIK BAZASI ÜÇÜN ƏSAS SIYASƏT SAHƏLƏRI

EU4Digital hazırda İKT sahəsində innovasiyaların inkişafı üzrə seçilmiş əsas siyasət sahələrində tərəfdaş 
ölkələrə dəstək vermişdir:

 ERMƏNİSTAN Rəqəmsal innovasiyalar üzrə əqli mülkiyyət hüquqlarının idarə edilməsi.

 AZƏRBAYCAN  İKT-nin innovativ inkişafına dəstək verən yeni təşkilati formalar.

 BELARUS  Sənayenin rəqəmsallaşdırılması (ənənəvi sektorlarda KOB-lərın 
rəqəmsal transformasiyası).

 GÜRCÜSTAN Rəqəmsal innovasiyalar üzrə KOB-lərın maliyyəyə çıxışı.

 MOLDOVA  Startaplar və böyüməkdə olan şirkətlər üçün İKT-nin innovativ inkişafına 
dair ekosistemlər.

 UKRAYNA Rəqəmsal innovasiyalar üzrə KOB-lərın maliyyəyə çıxışı.

İKT-nın innovativ inkişafı nə üçün əhəmiyyət kəsb edir
İKT-nın innovativ inkişafı sosial-iqtisadi dəyişikliyin aparıcı qüvvəsidir. İKT iqtisadiyyatlarını yenidən təşkil etmək və 
qloballaşdırmaq, daha sürətli iqtisadi inkişafa nail olmaq, yeni iş yerləri yaratmaq, yaşayış səviyyəsini yüksəltmək 
və bərabərsizliyi azaltmaq üçün ölkələri vasitələrlə təmin edir.

2013-cü ildən 2018-ci ilə qədər 
İKT xidmətlərində əlavə 

dəyər 

27%
İKT istehsalında isə əlavə dəyər 

31% artmışdır.

Hazırda İKT sektoru Aİ 
iqtisadiyyatında ən 

səmərəli sektorlardan 
biridir: 

2017-ci ildə İKT sektorunda 
əməyin məhsuldarlığı 

iqtisadiyyatın qeyri-maliyyə 
sektorunda qeydə alınan 

nəticədən bütövlükdə

65.2% 
daha artıq olmuşdur.

Şərq Qonşuluğu ölkələrində də 
İKT sektorunda artım müşahidə 

olunmuşdur: 
2017-ci ildə İKT 

xidmətlərinin ixracı payı 
ümumi ixracın təxminən

5%-ni
və Belarus və Ukraynadaki 

xidmətlərin ixracının təxminən

19%-ni
təşkil etmişdir. 

2012-2017-ci illərdə adı 
çəkilən ölkələrdə orta 

artım tempi

6%
civarında olub və gələcəkdə 

daha yüksək böyümə 
potensialının olduğunu göstərir.
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