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TÜRKMENISTANYŇ
DÖWLET SENASY

Janym gurban saňa, erkana ýurdum,
Mert pederleň ruhy bardyr köňülde.
Bitarap, garaşsyz topragyň nurdur,
Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde.

Gaýtalama:
Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller,
Owal-ahyr birdir biziň ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaýtalama:
Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!
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M. Serdarow,
Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri 

DÖWLET HYZMATLARYNY SANLYLAŞDYRMAK

Türkmenistanyň Prezidenti sanlylaşdyrmagy milli ykdysadyýetiň 
ösüşiniň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitledi. Sanly ykdysadyýete geçiş 
maýa goýum işjeňliginiň ösmegine, döwlet dolandyryşynyň öňdebaryjy 
usullarynyň ornaşdyrylmagyna we täze iş orunlarynyň döredilmegine, mag-
lumat tehnologiýalaryny ulanmak arkaly ähli pudaklaryň netijeliligini ýokar-
landyrmaga ýardam eder. Şeýle hem ol Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa 
geçirmek üçin möhüm ähmiýete eýedir.

Biziň döwletimizde sanly ulgamlaryň ornaşdyrylmagy we jemgyýetiň 
sanly üýtgemegi maglumat tehnologiýasyny giňden ulanmak arkaly ýurduň 
ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga 
gönükdirilen esasy ugurlary kesgitleýän «Türkmenistanda 2019–2025-nji 
ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» we «Türkme-
nistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet 
maksatnamasynyň» esasynda amala aşyrylýar.

Soňky ýyllarda ýurtda häzirkizaman talaplaryny we ylmy-tehniki 
ösüşleri, şol sanda maglumatlary we elektron resminamalaryny alyş-çalyş 
etmek, döwlet maglumat serişdelerini döretmek, umumy kesgitleýiş amal-
laryny durmuşa geçirmek işleriniň esasynda, yzygiderli kämilleşdirilýän 
ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagynyň möhüm hukuk we kadalaşdyryş 
binýady döredildi. 

2020-nji ýylda elektron resminamalaryň, elektron resminamalaryň 
dolanyşygynyň we sanly hyzmatlaryň hukuk ýagdaýyny, olara bildirilýän 
esasy talaplary kesgitleýän hem-de bu çygyrda ýüze çykýan gatnaşyklary 
düzgünleşdirmäge gönükdirilen «Elektron resminama, elektron resminama 
dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul 
edildi. 
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Häzirki wagtda Türkmenistanda häzirki zaman sanly çözgütleri we 
sanly öwrülişikleri ulanmak arkaly, pudaklary çalt tehnologik taýdan 
döwrebaplaşdyrmak ugrundaky çäreler işjeň durmuşa geçirýär. Eýýäm ýurt-
da sanly ykdysadyýetiň köp ugurlary dürli ulgamlarda hereket edýär. Nagt däl 
hasaplaşyklaryň we tölegleriň gerimini, bank kartlaryny, ulag hyzmatlaryny, 
saglygy goraýyş, bilim ulgamlaryny hem-de hyzmatlaryň beýleki görnüşleri 
giňeldýän häzirkizaman serişdelerini ornaşdyrmak boýunça işler işjeň alnyp 
barylýar. Ýurduň senagat ulgamynda öňdebaryjy awtomatlaşdyrylan tehno-
logiýalar we enjamlar bilen enjamlaşdyrylan täze kärhanalaryň döredilme- 
gini dowam etdirilýär. Sanlylaşdyrma gurallary ýurduň agrosenagat toplumy-
na tapgyrlaýyn ornaşdyrylýar. Bank ulgamynda soňky ýyllarda müşderilere 
uzakdan hyzmat etmek üçin infrastruktura ep-esli ýokarlandy we «Internet-
banking», «Mobil-banking» ýaly elýeterli sanly hyzmatlar girizilýär.

Global pandemiýanyň ýaýramagy sebäpli, ýurtda soňky iki ýylda has 
hem işjeňleşen sanly ykdysadyýetiň emele gelmegi, esasan hem, zähmeti 
guramagyň beýleki görnüşlerinde maglumat we aragatnaşyk tehnologiýa-
laryny ulanmak bilen, elektron iş bilen üpjün etmek (uzakdan iş üpjünçili-
gi, internet-söwda, teleiş) ýaly pudaklarda ilat üçin goşmaça girdeji çeşmesi, 
iş üpjünçiliginiň ýokarlanmagy ýaly möhüm durmuş syýasaty meselelerini 
çözmäge mümkinçilik berýär. 

Ýurtda sanly ykdysadyýete geçilmegi bilen, programmaçylyk, inženerlik 
we beýleki maglumat tehnologiýasy ýaly hünärlere isleg ýüze çykdy. Bu 
ugurlary durmuşa geçirmek üçin 2019-njy ýylda Türkmenistanyň Telekom-
munikasiýalar we informatika instituty döredildi.

Şunuň bilen birlikde, ýurtda ähli ministrliklerde we pudaklaýyn 
dolandyryş edaralarynda elektron resminama dolandyryşyny ornaşdyrmak 
boýunça işjeň çäreler geçirilýär. Sanly hyzmatlary ösdürmek, şeýle hem kiçi 
we orta telekeçileri onlaýn tertibinde hasaba almagyň ýönekeýleşdirilen ul-
gamyny döretmek ugrunda 2020-nji ýylyň 1-nji iýulyndan Türkmenistanyň 
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi elektron resminamalary dolandyrma-
gy we «Elektron salgyt» ulgamyny girizdi, bu bolsa salgyt töleýjilere ha-
sabat ulgamyny ýönekeýleşdirmäge we telekeçiligi hasaba alyş amallaryny 
ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýär. 

Şeýle hem, amatlylygy gazanmak we elektron hyzmatlar ulgamyny 
kämilleşdirmek maksady bilen, «bir penjire» awtomatik maglumat ulgamy 
bolan Türkmenistanyň Döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk döwlet portaly 
«e.gov.tm» döredildi. 
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Aragatnaşyk we kommunikasiýa pudagynda, ýurduň ähli sebitlerinde 
aragatnaşyk we internet hyzmatlarynyň göwrümini, hilini we gerimini ýo-
karlandyrmaga mümkinçilik berýän häzirkizaman tehnologiýalaryna esas-
lanýan aragatnaşyk ulgamyny döretmäge gönükdirilen taslamalar durmuşa 
geçirilýär.

Bu taslamalaryň biri ýurtda ykjam aragatnaşygy ösdürmäge gönük-
dirilendir. Ilatyň barha artýan isleglerini göz öňünde tutup, operatorlar 
Türkmenistanyň ähli ýerinde doly ýokary tizlikli internet we beýleki ykjam 
aragatnaşyk hyzmatlary, 4G, ýakyn geljekde bolsa 5G ulgamy ýaly ýokary 
tizlikli internet bilen doly we giňden üpjün edilmegine ýetmeli. Bu bolsa, 
internet ulanyjylarynyň sanyny yzygiderli artdyrmaga mümkinçilik berer.

Elektron hyzmatlaryny ösdürmäge gönükdirilen ýene bir taslama – bu 
milli Data-merkezini döretmekdir. 

Biziň milli aragatnaşyk hemramyz köp pudaklarda, şol sanda oba 
ýerlerinde-de işleýär, sanlylaşdyrma bu ýere dünýäniň öňdebaryjy önüm 
öndürijileriniň täze tehnikasy bilen bilelikde gelýär, olaryň kömegi bilen 
häzirki wagtda ýurduň uzak etraplarynda ýokary tizlikli internet hyzmat-
lary döredildi. Soňky ýyllarda ýurduň oba ýerlerinde müňden gowrak kiçi 
göwrümli telefon beketleri guruldy. 

Şunuň bilen birlikde, geçen ýyl Türkmenistanda müşderiler üçin in-
ternet hyzmatlarynyň nyrhlary ep-esli (50%) arzanladyldy. Bu bolsa diňe 
bir şäherlerde däl, eýsem oba ýerlerinde hem global ulgamyň maglumat 
çeşmelerine elýeterliligi giňeltmäge mümkinçilik berýär. 

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi internet akymynyň üstaşyr geçirijiligi-
ni ýokarlandyrmaga aýratyn üns berýär. Diňe soňky üç ýylda satyn alnan 
halkara internet kanallarynyň umumy göwrümi on esse artdy. Maglumat we 
aragatnaşyk tehnologiýalarynyň (IKT) çalt ösmegi we olaryň durmuşyň ähli 
ugurlaryna aralaşmagy döwletiň hem-de jemgyýetiň ykdysady we jemgyýet-
çilik-syýasy ösüşinde milli, sebitleýin we halkara derejelerinde özara 
arabaglanyşygyň möhüm faktorlarynyň birine öwrülýär.

Geçirilen işleriň netijelerini we kesgitlenen geljegini jemläp, Türkme-
nistanyň sanly ykdysadyýete geçmek meselesine düýpli çemeleşen digini ynam 
bilen belläp bolar. Hukuk binýadyny gowulandyrmak, zerur infrast rukturany 
we IT kompaniýalarynyň ösmegi üçin amatly şertleri döretmek, işgärler bi-
len üpjünçilik meselesini çözmek we başga-da köp zatlar öňde goýlan mak-
satlara ýetmegi gürrüňsiz çaltlaşdyrar. Ösen sanly tehnologiýalaryň giňden 
ornaşdyrylmagy ýurduň has durnukly we kadaly ykdysady ösüşi üçin esas 
bolar.
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M. Sylapow,
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri 

DURMUŞA NAZARLANAN  
YKDYSADYÝET – ÖSÜŞLERIŇ GÖZBAŞY

Köpasyrlyk taryhy özünde jemleýän gadymy türkmen topragynda  
hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ykdysadyýetiň ähli 
pudak larynda gyradeň uly ösüşler gazanylýar. Dünýä ykdysadyýetiniň 
çylşyrymly ýagdaýlary başdan geçirýändigine garamazdan, ýurdumyzda 
durnukly ösüşiň saklanyp galmagy döwlet Baştutanymyzyň başda durma-
gynda durmuşa geçirilýän tutumly maksatlaryň, oýlanyşykly başlangyçlaryň 
hem-de giň gerimli maksatnamalaýyn özgertmeleriň üstünliklere beslenýän-
digini görkezýär.

Milli ykdysadyýetimiziň häzirki ösüş tapgyrynda bilimi, ylmy ösdür-
mek, milli ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde täze 
senagat kärhanalary gurmak we senagat zolaklaryny döretmek, telekeçilige 
giň goldaw bermek, ähli pudaklarda dünýä ylmynyň iň soňky gazananlaryny 
ornaşdyrmak, çalt depginler bilen ösýän dünýä ylmy bilen aýakdaş gitmek bi-
len birlikde, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda zähmet çekýän hünärmenleriň 
we döwlet gullukçylarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmakda hem uly işler 
alnyp barylýar.

Munuň şeýledigini bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdürmek 
maksady bilen, «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýe-
ti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmeginde we häzirki wagtda tap-
gyrlaýyn üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň mysalynda hem aýdyň görmek 
bolýar.

Gahryman Arkadagymyz «Sanly ykdysadyýeti döretmezden, döwleti-
miziň ösüşini göz öňüne getirmek asla mümkin däldir. Şoňa görä-de, bütin 
dünýäde sanly ykdysadyýet innowasiýalary öňe sürmegiň, bäsleşige ukyply-
lygy we ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini üpjün etmegiň möhüm şertine 
öwrüldi. Bu ugur ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda täze wezipeleri öňde 
goýýar» diýip belleýär. 

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we häzirki wagtda hormatly 
Prezidentimiziň üstünlikli alyp barýan Döwlet syýasatynda hem ýurdumyzyň 
ykdysadyýetiniň öňünde dolulygyna ylmy esasa daýanýan önümçilikleri 
ýola goýmak, ýurdumyzyň senagat we ylmy-tehniki mümkinçiliklerini gorap 
saklamak we ösdürmek arkaly milli ykdysady howpsuzlygynyň bähbitlerini 
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öňe sürýän we dünýä bazarynda harytlaryň we hyzmatlaryň iň kämil nus-
gasyna bäs gelýän önümleri çykarmaga mümkinçilik berýän täze, maglumat 
tehnologiýalaryny işläp taýýarlamak we özleşdirmek wezipeleri goýulýar we 
durmuşa geçirilýär.

Maddy önümçilige innowasion tehnologiýalaryň we dünýä tejribesiniň 
giňden ornaşdyrylmagy bilen zähmetiň bölünişi täze talaplarda özgerdilýär, 
mazmuny baýlaşdyrylýar. Bilimiň we maglumatlaryň uzak aralykdan be-
rilmegi, bazar gatnaşyklarynyň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlanmagy, 
önümçilik çykdajylarynyň tygşytlanylmagy, ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň 
gowulandyrylmagy, täze iş orunlarynyň döredilmegi jemgyýetiň ösüşine 
oňaýly täsirini ýetirýär.

Hormatly Prezidentimiziň durmuş-ykdysady ösüş ulgamynda oýlany-
şykly hem-de ylmy taýdan esaslandyrylan maksatlaýyn strategiýasynyň tap-
gyrlaýyn durmuşa geçirilmegi durnukly we yzygiderli ösüşi üpjün etmek bi-
len, ykdysady ýagdaýyň üýtgemegine uýgunlaşmagy hem üpjün edýär. 

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasynda» berkidilen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetiril-
megi eziz Watanymyzda alnyp barylýan durmuş syýasatyna hem öz oňaýly 
täsirini ýetirdi. Durmuş ulgamy islendik döwletiň ykdysady we durmuş 
ösüşiniň ýagdaýyny kesgitleýän görkezijileriň biri bolup, ilkinji nobatda, ol 
ähli raýatlarymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilendir. 
Türkmenistanyň Konstitusiýasynda ykrar edilen adam mertebesini, azat-
lygyny we hukuklaryny goramakda bu ulgama möhüm orun degişlidir we 
onuň ýörelgeleri hem-de guralyşy jemgyýetde ykrar edilýän gymmatlyklara 
baglylykda tapawutlanýar. Türkmen halkyna mahsus bolan ynsanperwerlik 
häsiýeti häzirki döwürde alnyp barylýan durmuş özgertmeleriniň mazmu-
nynda hem öz aýdyň beýanyny tapýar we ol döwletlilik esaslarymyzyň mun-
dan beýläk-de berkemegine itergi berýär. 

Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwerlige esaslanýan durmuş syýasaty, 
döwlet tarapyndan berilýän howandarlyk kömeginiň möçberi we görnüşi 
halkara giňişliginde ýurdumyzyň adam hukuklarynyň üpjün edilýän ýurdy 
hökmünde tanalmagyna esas döredýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 
5-nji maddasynda «Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goragly-
lygyny kepillendirýän döwletdir» diýlip berkidilýär. Dünýä ülňülerine laýyk-
lykda islendik jemgyýetiň ösen derejesi tutuş ilatyň ýaşaýyş derejesi, hususan-
da, ilatyň zähmete bolan hukuklaryny we kepilliklerini üpjün etmek, ilatyň 
durmuş taýdan goraglylygyny ýokarlandyrmak, şol sanda durmuş taýdan 
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gowşak goralan ilat gatlaklarynyň, ýagny çagalaryň, ýaşlaryň, ýaş eneleriň 
we garrylaryň durmuş üpjünçiliginiň döwlet tarapyndan kepillendirilişiniň 
ýagdaýy bilen kesgitlenýär. Bu ugurda milli kanunçylygymyzyň yzygider 
kämilleşdirilýändigi aýratyn bellärliklidir. Türkmen döwletiniň saýlap alan 
ykdysady nusgasynda durmuş ulgamynyň ösdürilmegine aýratyn ornuň be-
rilmegi ýurduň durnukly ösüşini üpjün etmekde bu pudagyň ähmiýetiniň ýo-
karydygyny görkezýär. 

Dünýä ösüşiniň häzirki şertlerinde syýasy Garaşsyzlygymyzy ykdysady 
taýdan pugtalandyrmak we ykdysady özbaşdaklygymyzy mundan beýläk-de 
berkitmek bilen bagly meseleler ýurdumyzda güýçli durmuş syýasatynyň al-
nyp barylmagyny şertlendirdi. Şol bir wagtda milli ykdysadyýetimize bazar 
gatnaşyklarynyň we sanly ulgamyň giňden ornaşdyrylmagy adam baradaky 
aladanyň sütünleýin meselelerini, ýagny iş bilen üpjünçilik, durmuş üp-
jünçiligi we ilaty durmuş taýdan goramak meselelerini döwlet tarapyndan 
kadalaşdyrmagyň ähmiýetini has-da artdyrdy. Häzirki döwürde milli ykdy-
sadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmak, senagatlaşdyrmak, sanly ulgamy 
ösdürmek strategiýalary täze önümçilikleriň döredilmegine, durmuş mak-
satly desgalaryň we binalaryň gurlup ulanylmaga berilmegine ýardam 
berýär we olarda döredilýän täze iş orunlary ilatyň iş bilen üpjünçiligini 
gowulandyrmagyň baş şerti bolup durýar.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasynda» kesgitlenen wezipeler sanly ykdysadyýeti maglu-
mat giňişliginde, durmuş ulgamynda, ykdysadyýetiň möhüm ugurlarynda 
ösdürmäge mümkinçilik berýär. Häzirki döwürde ähli hyzmatlar bilen bir 
hatarda, ilaty durmuş taýdan goramak, iş bilen üpjünçilik boýunça hyzmat-
lary hem döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek wajyp bolup durýar. 
Iş üpjünçiligi çygrynda ilata hödürlenýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyr-
mak maksady bilen ministrligiň resmi internet web-saýtynyň binýadynda 
täze sanly hyzmat, ýagny boş iş orunlary hem-de iş gözleýänler baradaky 
mag lumatlary özünde jemleýän «Türkmenistanyň ilatynyň iş bilen üpjünçi-
ligi» atly interaktiw sahypa döredildi. Boş iş orunlary hem-de iş gözleýän-
ler baradaky maglumatlary özünde jemleýän bu sahypanyň kömegi bilen iş 
gözleýän raýatlar bar bolan boş iş orunlary baradaky maglumatlar bilen tiz 
wagtda tanyşmak, iş berijiler bolsa, gerekli hünärmen baradaky maglumat-
lary öwrenmek we saýlamak mümkinçiligine eýe boldular. Bulardan başga- 
-da, ministrligiň alyp barýan işleriniň dürli ugurlary boýunça hyzmatlar san-
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ly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, bu internet web-saýtynyň üsti 
bilen hödürlenilýär.

Şeýle-de, 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girizilen Türkme-
nistanyň «Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda» kodeksine laýyklykda, 
döwletimiz tarapyndan zenanlar çaga doglanda we oňa üç ýaşa çenli seretmek 
üçin döwlet kömek pullary, pensiýa ýaşyna ýetende pensiýalar ýa-da iş döwri 
bolmadyk ýagdaýynda durmuş kömek puly bilen üpjün edilýär. Şeýle-de, 
çaga doglanda berilýän birwagtlaýyn kömek puly hem-de çaganyň üç ýaşy 
dolýança oňa seretmek boýunça kömek puly çaga seredýäniň işleýändigine 
ýa-da işlemeýändigine garamazdan, bellenilýär hem-de tölenilýär. 

2021-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Türkmenistanyň «Ilatyny durmuş 
taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek 
hakynda» Kanun kabul edildi. Girizilen üýtgetmele laýyklykda çaga doglan-
da berilýän birwagtlaýyn döwlet kömek pulynyň, çaga üç ýaşyna ýetýän-
çä seretmek üçin döwlet kömek pulunyň ýokarlanmagy, «Ene mähri» diýen 
hormatly adyna mynasyp bolan enelerimiziň pensiýalarynyň ýa-da çaga se-
retmek boýunça döwlet kömek pulunyň, maýyplyk boýunça döwlet kömek 
pulunyň, döwlet durmuş kömek pulunyň 30 göterimi möçberinde her aýda 
goşmaça hak tölemek, şeýle-de köp çagaly enelerimiziň çaga sanyna laýyk-
lykda olaryň pensiýa ýaşynyň 57-den 52 ýaşa çenli ýeňillikli döwrüniň göz 
öňünde tutulmagy hem aýratyn bellärliklidir. 

Halkymyzyň durmuş goraglylygyny has-da ýokarlandyrmak maksady 
bilen kanunçylykda berkidilen ýeňillikleriň ählisi döwlet Baştutanymyzyň 
alyp barýan «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasatynyň dabaralanmasydyr.

Ýurdumyzda durmuş syýasatyny döwrüň talap laryna we dünýä ülňelerine 
laýyklykda yzygiderli kämilleşdirýän hormatly Prezidentimize köp sag bol-
sun aýdýarys.
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D. Amanmuhammedow,
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy

STATISTIKADA SANLY  
TEHNOLOGIÝALARYŇ ULANYLYŞY

Häzirki döwürde islendik ýurduň ösüşi ilki bilen onuň tehnologik üs-
tünikleri we adam maýasynyň möçberi bilen kesgitlenilýär. Hut şu se-
bäpden hem Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe 
hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli 
ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny sanlylaşdyrmak, döwrebap tehnologiýa-
lary ornaşdyrmak boýunça ägirt uly işler alnyp barylýar.

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek Türkme-
nistanyň hormatly Prezidentiniň tassyklan «Türkmenistanda 2019–2025-nji 
ýyllar da sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň», «Türkmenis-
tanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet 
Maksatnamasynyň» we degişli Kararlarynyň esasynda amala aşyrylýar.

Netijede, sanly ykdysadyýetiň ösmegi ilki bilen raýatlarymyzyň durmu-
şynyň hiliniň ýokarlanmagyna, müşderler üçin ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň 
hiliniň artmagyna, önümçiligiň netijeliliginiň oňyn üýtgemegine, milli 
kompaniýalarymyzyň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlanmagyna we dünýä 
derejesinde tanalmagyna, täze iş orunlarynyň döremegine we ş.m. getirjek-
digi äşgärdir.

Häzirki wagtda ykdysadyýetimiziň sanlylaşdyrylmagy beýleki ykdy-
sady düzümler bilen bir hatarda Türkmenistanyň Statistika baradaky 
döwlet komitetiniň işleriniň hem sanly ulgama geçmegini şertlendirdi. 
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetinde hem sanly ulgama 
geçmek boýunça işler birnäçe ugurlar boýunça alnyp barylýar. 

Esasy ugrumyz hökmünde 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we 
ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwynyň sanly ulgamy hyzmat edýär. 
Ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny milli kompaniýalar ta-
rapyndan öndürilen planşetleriň we ýörite taýýarlanan mobil we web görnüşli 
ýörite programma üpjünçilikleriniň toplumlarynyň kömegi bilen geçirmek 
göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny sanly ulgamda ge-
çirmek bilen birnäçe artykmaçlyklar gazanylar. Olara mysal edip, maglumat-
lary girizmek işinde wagtyň tygşytlanmagyny, alynjak netijeleriniň hiliniň 
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we takyklygynyň düýpli ýokarlanmagyny, sanly kartalaryň ulanylmagynyň 
esasynda orientirlenmek meselesiniň ýeňilleşmegini, netijede taýýarlanýan 
analitiki maglumatlaryň geriminiň giňelmegini we ş.m. getirip bolar.

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetinde «Türkmenistan-
da 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» 
we «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021–2025-nji ýyllar 
üçin Döwlet Maksatnamasyny» ýerine ýetirmek maksady bilen Sanly anali-
tiki platformany döretmek bilen bagly işler amala aşyrylýar.

Platformany döretmegiň esasy maksatlaryna respondentlerden statis-
tiki hasabatlary ýygnamak prosesini ýönekeýleşdirmek we ýeňillik bilen 
tabşyrmaklaryny gazanmak, döwletimiziň dürli pudaklaryny zerur statistiki 
maglumatlary bilen üpjün etmek, çylşyrymly statistiki seljermeleri ýerine ýe-
tirmek we ş.m. degişlidir.

Bu ulgamy döretmegiň ilkinji tapgyry respondentlerden ýygnanylýan sta-
tistiki hasabatlarynyň formalaryny elektron görnüşe geçirmek bolup durýar. 
Häzirki wagtda statistiki hasabatlaryň formalarynyň elektron görnüşde ýyg-
nalmagyny üpjün etjek ýörite web görnüşli programma üpjünçiliginiň üs-
tünde işlenilýär. Bu programma üpjünçiligi ähli respondentlere şahsy otagyň 
kömegi bilen zerur tertipleri görmäge, statistiki hasabatlary tabşyrmaga 
mümkinçilik berer.

Geljekde ýygnalan maglumatlaryň esasynda sanly ykdysadyýetde esasy 
ulanylýan tehnologiýalar bolan Emeli aňyň (AI), hususan-da onuň Çuň öwren-
mek (Deep Learning) bölek tehnologiýasynyň, Uly möçberli maglumatlaryň 
(Big Data), Blokçeýn (BlockChain) tehnologiýalarynyň kömegi bilen dürli 
çylşyrymly statistiki seljermeleri we çaklamalary geçirmäge mümkinçilik 
berýän sanly analitiki platformanyň analitiki bölegini ýerine ýetirmek göz 
öňünde tutulýar.

M. Hojagulyýew,
«Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugynyň başlygy

YKDYSADYÝETDE SANLY ULGAMYŇ ORNY

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly 
baştutanlygynda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrün-
de ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmekde uly maksatlary nazarlaýan 
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işler durmuşa ornaşdyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň wezipä girişmek 
dabarasynda eden taryhy çykyşynda: «Biziň esasy maksadymyz mähriban 
Watanymyzyň asudalygyny we howpsuzlygyny, durmuş-ykdysady taýdan 
ösüşini, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokar-
landyrmagy, bütin dünýäde parahatçylygy hem-de özara ynanyşmagy ber-
kitmegi üpjün etmekdir» diýip aýdanlaryndan ugur alnyp, ähli ulgamlar ba-
batda, şol sanda milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny has-da 
artdyrmak, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek boýunça degişli işler alnyp 
barylýar.

Şu nukdaýnazardan, Diýarymyzyň durmuş-ykdysady syýasatyny golda-
magyň şerti bolup durýan standartlaşdyrmagyň kämilleşdirilmegi söwda 
gatnaşyklaryny, ynsaply bäsdeşligi ösdürmäge, sarp edijileriň bähbitlerini we 
daşky gurşawy goramaga gönükdirilendir.

Ykdysady ösüşi gazanmakda ykdysadyýete innowasion-tehnologik 
ulgamyň girizilmegi hökmanydyr. Şonuň üçin bir bitewi internet tory döre-
dilip, jemgyýetiň ähli düzüm birliklerini, şonuň ýaly-da, ýurdumyzyň çet-
ki künjeklerini sanly ykdysadyýetiň kämil tehnologiýalary bilen üpjün et-
mekde ynamly ädimler ädildi. Bu agzalanlar hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedowyň «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdy-
sadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» durmuşa geçirilişine berýän aýratyn 
ünsüniň netijeleridir. 

Sanly ykdysadyýet sanly maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň peý-
dalanylmagyna daýanýan ykdysady gatnaşyklaryň ulgamydyr. Ol wagtyň we 
harajatlaryň tygşytlanylmagy bilen bir wagtda, girdejileriň täze çeşmelerini 
ýüze çykarmaga şert döredýär.

Bu günki gün innowasion ykdysadyýeti kemala getirmäge, ähli ulgamlar-
da sanly tehnologiýalary we innowasiýalary ornaşdyrmak hem-de ösdürmek 
boýunça ýokary netijeleri gazanmaga, sanly ulgamyň mümkinçilik lerinden 
giňden peýdalanmaga döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýär.

Häzirki döwürde ählitaraplaýyn ösüşi sanly ulgamsyz göz öňüne ge-
tirmek mümkin däl. Maglumat tehnologiýasyna daýanýan ykdysadyýetiň 
görnüşlerini ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri 
hökmünde kesgitlenildi. Sanly ykdysadyýet ýurdumyzyň häzirki we gel-
jekki ösüşi üçin wajyp meseleleriň biridir. Ýurdumyzda ykdysadyýeti 
sanlylaşdyrmak, bu pudagyň işgärler kuwwatyny pugtalandyrmak, döwlet 
dolandyryşynyň netijeliligini, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyr-
mak üçin elektron we ylmy ulgamy ösdürmek meselelerine aýratyn uly üns 
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berilýär. Bu gün ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli ugurlaryny sanly ulgama 
geçirmek, önümçilige ylmy işleri ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn 
işler alnyp barylýar, munuň özi häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, 
pudaklaryň işini döwrebaplaşdyrmakda aýratyn ähmiýete eýedir. 

Dünýä tejribesinden görnüşi ýaly, häzirkizaman döwlet dolandyryşynda 
bu ugra dahylly edaralaryň ulgamynyň maddy-tehniki binýadynda, işiň 
guralyşynda, iş ýörediş tertibinde elektron-sanly ulgamlaryň orny uly. Şo-
ňa görä-de, dolandyryş gatnaşyklaryny kämilleşdirmek üçin sanly ulgamyň 
wajyp ähmiýeti bar. Bilermenleriň we alymlaryň pikirlerine salgylansak, 
elektron iş ýörediş we resminamalar dolanyşygy ulgamynyň ornaşdyrylmagy 
dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmaga goşant goşmak bilen, döwlet 
gullukçylarynyň zerur maglumatlary almaklaryny çaltlandyrmaga, gelýän-
ugradylýan resminamalaryň dolanyşygyny tizleşdirmäge we gözegçilik et-
mäge, olaryň sazlaşykly hem-de öz wagtynda ýerine ýetirilişini üpjün etmäge 
oňaýly täsir eder. Netijede, döwlet häkimiýet edaralarynyň elektron resmina-
malar dolanyşygy ulgamlaşdyrylyp, maglumatlar babatda özara gatnaşygy 
tiz amala aşyrmaga şert dörediler.

Häzirki wagtda maglumat tehnologiýalary döwletiň, işewürligiň we 
adam işjeňliginiň dürli ugurlarynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.

Bu günki gün ýurdumyzda sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýda-
lanmak babatda ähmiýetli elektron senagaty ösdürilýär. Bu bolsa hormatly 
Prezidentimiziň ýokary netijeli önümçilikleriň döredilmegine, sanly ulgamyň 
we täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna berýän aýratyn ünsüniň miwe-
sidir.

Ýurdumyzda sanly ulgam babatda soňky ädilen ädimleriň biri hem, 
Milli Ge ňeşiň Mejlisinde kabul edilen «Elektron hökümet hakynda» Ka-
nundyr. Bu resminama döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli 
ulgamlaryny sanlylaşdyrmak boýunça alnyp barylýan syýasaty nazara alyp, 
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
Konsepsiýasynyň» durmuşa geçirilmegine ýardam bermek maksady bilen 
işlenip taýýarlanylandyr. «Elektron hökümet hakynda» Kanunyň döwlet 
edaralarynyň maglumat-telekommunikasiýa düzüminiň döredilmeginiň hu-
kuk esasyny berkidýändigini, häkimiýet we dolandyryş edaralarynda ka-
gyzsyz resminama dolanyşygy tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagyna, 
umuman, ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine ýardam berjekdigi 
buýsandyryjydyr.
2. Sargyt № 2700.
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Ýurdumyzyň standartlaşdyryş ulgamy hem sanly ulgamyň giň mümkin-
çiliklerinden netijeli peýdalanýar. «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda 
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, bu maksatna-
malaýyn resminamada bellenilen wezipeleri öz wagtynda ýerine ýetirmek üçin 
zerur çäreler amala aşyrylýar. Pudaga içerki tor ulgamynyň ornaşdyrylmagy 
«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynda we onuň garamagyndaky eda-
ra-kärhanalarynda zähmet çekýän hünärmenlere gerekli maglumatlary özara 
alyşmakda ýardam edýär. Munuň özi wagty tygşytlamaga, işgärleriň bilim 
derejesiniň kämilleşmegine we innowasiýalaryň durmuşa ornaşdyrylmagyna 
mümkinçilik berýär. 

Mundan başga-da, «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň ýörite 
resmi internet saýtynyň döredilmegi hem aýratyn bellärliklidir. Munuň özi 
sanly ulgamdan peýdalanyjylara standartlaşdyryş we sertifikatlaşdyryş ul-
gamyndaky täzelikler bilen öz wagtynda tanyş bolmak üçin şert döredýär. 

Standartlaşdyryş ulgamyny kämileşdirmekde uly goldaw berýän  
hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli alyp 
barýan işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzuw edýäris!

G. Nurmuhammedow,
Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş  

guramasynyň Baş direktory

ÄTIÝAÇLANDYRYŞ IŞINDE SANLY ULGAM:  
ÝETILEN SEPGITLER WE GELJEKKI  

MÜMKINÇILIKLER

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuş-ykdysady ulgamyň ähli ugur-
larynyň täze tehnologiýalar esasynda sanly ulgama yzygiderli geçirilmegi 
babatda toplumlaýyn işler netijeli dowam etdirilýär. Şunda döwlet häki-
miýet we dolandyryş ulgamlarynyň ähli edaralaryna sanly tehnologiýalary 
ornaşdyrmak bilen, elektron resminama dolanyşygyna we dolandyryşyna 
geçmek binýatlaýyn häsiýete eýedir. Dolandyryş, ykdysadyýet, bilim, kiçi 
we orta telekeçilik, döwlet hyzmatlary we beýleki wajyp ulgamlarda sanly 
giňişligiň, şol sanda maglumat tehnologiýalarynyň we internetiň mümkinçi-
liklerini doly peýdalanmaga aýratyn ähmiýet berilýär.
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Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň başlangyçlary bilen milli 
ykdysadyýe timiziň ähli ugurlarynda durmuş-ykdysady ösüşi üpjün etmäge 
we çaltlandyrmaga gönükdirilen bazar özgertmeleri amala aşyrylýar. Şunda 
öňdebaryjy dünýä tejribesinden peýdalanmak, ylmyň we tehnikanyň iň täze 
gazananlaryny ornaşdyrmak arkaly ykdysadyýeti innowasion ýol bilen ös-
dürmek esasy wezipeleriň hatarynda durýar. Hususy telekeçilige ýakyndan 
ýardam bermek, ykdysady gatnaşyklary, şol sanda fiziki we ýuridik şahslaryň 
emläkleýin bähbitlerini dürli töwekgelçiliklerden goramak, ätiýaçlandyryş 
bazaryny halkara standartlaryna laýyklykda kämilleşdirmek ykdysady 
strategiýanyň möhüm ugry bolup öňe çykýar.

Sanly ykdysadyýet babatynda has öňdebaryjy ýurtlaryň tejribesi ykdysa-
dyýetiň ähli pudaklarynda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň 
işjeň ornaşdyrylýandygyny, döwlet hyzmatlarynyň ähli görnüşleriniň 
elektron görnüşde amala aşyrylýandygyny görkezýär. «Türkmenistanda  
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» 
laýyklykda, sanly ykdysadyýet ykdysady we durmuş çäreleriniň ählumumy 
ulgamy bolmak bilen, internetiň mümkinçiliklerine daýanýan ykdysady nus-
gany emele getirýär. Şunda, esasan, zähmet öndürijiliginiň artmagy, önümçi-
lik harajatlarynyň peselmegi we bäsdeşlige ukyplylygyň ýokarlanmagy ýaly 
mümkinçilikler göz öňünde tutulýar. Sanly ykdysadyýetiň ösýän şertlerinde 
sarp edijileriň islegleri has çalt we ýokary derejede kanagatlandyrylýar. San-
ly ykdysadyýetiň üstünlikli hereket etmegi üçin, esasan, üpjünçilik ulgamy 
(internetiň elýeterliligi, programma üpjünçiligi, telearagatnaşyk), elektron 
işewürligi (hyzmatlar işiniň torlar arkaly dolandyrylmagy) we elektron söw-
da (harytlaryň, hyzmatlaryň internet arkaly ýerlenilmegi) ýaly üç ugruň ber-
jaý edilmegi zerur bolup durýar.

Ykdysady ýagdaýlaryň üýtgäp durýan şertlerinde işjeňligi we işewürligi 
ygtybarly goramak babatda ätiýaçlandyryş möhüm ähmiýete eýe bol-
ýar. Ýurduň maliýe syýasatyndaky täze kadalar bazar ykdysadyýetine 
gatnaşykda bolup, ätiýaçlandyryş hyzmatlary bazarynyň ähmiýetine täzeçe 
düşünilmegine güýçli itergi berýär. Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş 
guramasy ýurdumyzyň ykdysady we syýasy bähbitlerini yzygiderli durmuşa 
geçirmek bilen baglanyşykly, şeýle hem döwletde ykdysady özbaşdaklygy 
we howpsuzlygy pugtalandyrmak, ykdysadyýetiň hemme ugurlarynyň dur-
nukly ösüşini gazanmak üçin özüniň möhüm wezipelerini ýerine ýetirýär.

Ýurdumyzyň ätiýaçlandyryş ulgamynda bazar özgertmeleri örän uly äh-
miýete eýe bolýar, sebäbi ykjam ösüp barýan ýurt halkara standartlarynyň 
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ähli taraplaryny öz içine almalydyr. Watanymyzda amala aşyrylýan durmuş-
ykdysady özgertmeler ätiýaçlandyryş işleriniň depginli ýokarlanmagy-
na, geriminiň giňelmegine getirýär. Döwlet ätiýaçlandyryş ulgamynda 
ätiýaçlandyryş syýasatyny durmuşa geçirmek bilen, geljekde hem fiziki we 
ýuridik şahslaryň bähbitlerine, şeýle hem döwletimiziň ykdysadyýetiniň dur-
nukly ösmegine täsir edip biljek töwekgelçiliklerden goramagy yzygiderli 
üpjün etmek boýunça işler häzirki wagtda döwrebap derejede dowam etdiril-
ýär we ätiýaçlandyryşyň täze usullary ornaşdyrylýar.

Bazar gatnaşyklarynyň töwekgelçilikli häsiýeti ätiýaçlandyryş işiniň 
özgerdilmegini, ösdürilmegini, täze ätiýaçlandyryş ugurlarynyň we 
önüm leriniň emele getirilmegini şertlendirýär. «Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-
ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» çäklerinde hem gel-
jekde töwekgelçilikleriň derejesini peseltmäge, ykdysady bökdençlikleriň 
öňüni almaga ýardam berjek ätiýaçlandyryşyň täze görnüşlerini dünýäniň 
ösen ýurtlarynyň iş tejribesinden ugur alyp, ýurdumyzda ornaşdyrmak 
meýilleşdirilýär.

Bazar ykdysadyýetine üstünlikli geçilmegi bilen, ätiýaçlandyrmak fi-
ziki we ýuridik şahslary maliýe, durmuş we beýleki ýagdaýlardan, dürli 
görnüşli tebigy betbagtçylyklardan we betbagtçylykly hadysalardan gora-
maga ukyply serişdeleriň birine öwrüldi. Ätiýaçlandyrmak ýetirilen zyýanyň 
öwezini dolmagyň netijeli usullaryny üpjün edýär, uzakmöhletli içerki 
maýa goýumlarynyň, şeýle hem ykdysadyýetiň ileri tutulýan pudaklarynyň 
mundan beýläk-de ösüşini üpjün etmegiň ygtybarly çeşmesi bolup durýar. 
Ätiýaçlandyryş ulgamyny ösdürmegiň häzirki tapgyry halkara standart-
laryndan we dünýä tejribesinden ugur alnyp, onuň innowasion ösüşlerine we 
sanlylaşdyrylmagyna gönükdirilmegi bilen häsiýetlendirilýär.

Häzirki wagtda ýurdumyzda «Elektron resminama, elektron resminama 
dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň he-
reket etmegi edaralaryň, kärhanalaryň, guramalaryň arasynda elektron res-
minama dolanyşygynyň girizilmeginde, döwlet hyzmatlarynyň döwrebap-
laşdyrylmagynda, sanly ykdysadyýetiň hemmetaraplaýyn ösdürilmeginde 
ähmiýetlidir. Bu Kanun elektron resminamalaryň, elektron resminamalaryň 
dolanyşygynyň we sanly hyzmatlaryň hukuk ýagdaýyny, olara bildirilýän 
esasy talaplary kesgitleýär hem-de bu çygyrda ýüze çykýan gatnaşyklary 
düzgünleşdirmäge gönükdirilendir.
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Ýokarda bellenilen Kanuna laýyklykda, elektron söwda sanly hyzmat-
laryň bir görnüşi bolup, elektron maglumat ulgamlaryndan, telekommuni-
kasiýa aragatnaşyk torlaryndan we elektron amallaryndan peýdalanmak bi-
len, geleşikler edilende elektron resminamalaryň alşylmagy arkaly amala 
aşyrylýan uzaklykdan satmak arkaly edilýän söwdanyň görnüşine düşünilýär. 
Şunda Türkmenistanyň Raýat kodeksinde göz öňünde tutulan geleşikler bilen 
bir hatarda, ätiýaçlandyryş hyzmatlarynyň edilmegi bilen bag ly şertnamalaryň 
hem elektron söwda degişlidigi milli kanunçylykda ýörite kesgitlenilýär.

Elektron söwdada ätiýaçlandyryş şertnamasy şertnamanyň şertleriniň 
ylalaşylmagynyň we ony elektron geleşigiň taraplarynyň arasynda elektron 
resminamalary alyşmak arkaly döretmegiň netijesi hökmünde resmileşdirilýär.

Ýokarda bellenilişi ýaly, elektron şertnama elektron maglumat ulgam-
laryndan, telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlaryndan we elektron amal-
laryndan peýdalanmagyň esasynda amala aşyrylýan raýat-hukuk şertnamasy 
hökmünde kesgitlenilýär.

Ätiýaçlandyryş ulgamynyň sanlylaşdyrylmagynda döwrüň talabyna 
laýyklykda häzirki zaman maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny ornaş-
dyrmak işleri yzygiderli alnyp barylýar. Ätiýaçlandyryş işini awtomat-
laşdyrmak boýunça ýöriteleşdirilen hereket edýän programma üpjünçiligini 
kämilleşdirmek dowam etdirilýär. Internet giňişliginde ýerleşdirilen resmi 
www.insurance.gov.tm saýtyň üsti bilen giň halk köpçüligine degişli maglu-
matlar ýetirilýär.

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň resmi internet 
saýtynyň «ätiýaçlandyryş görnüşleri» bölüminde gurama tarapyndan edilýän 
ätiýaçlandyryş hyzmatlarynyň ähli görnüşleri barada giňişleýin maglumatlar 
ulanyjylar üçin elýeterli edildi. Mundan başga-da, internet saýtynyň «hyz-
matlar» bölüminde müşderiler onlaýn hyzmatlardan peýdalanyp, elektron 
ätiýaçlandyryş geleşiklerini hem-de olar boýunça tölegleri hasapladyp we 
geçirip bilýärler.

Bulardan başga-da, resmi internet saýtynda Türkmenistanyň Döwlet 
ätiýaçlandyryş guramasynyň Aşgabat şäher we welaýat guramalary, 
ätiýaçlandyryş işi çygrynda hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk nama-
lar, ätiýaçlandyryş halatlary barada maglumatlaryň ýerleşdirilmegi hem-de 
elektron sorag-jogap bölüminiň hereket etmegi ilat üçin edilýän elektron 
hyzmatlaryň hilini we derejesini ýokarlandyrmakda, amatly şertleri döret-
mekde ähmiýetlidir.
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Häzirki wagtda Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy bi-
len garamagyndaky welaýat, etrap, şäher guramalarynyň ählisi bilen optiki 
süýümli aragatnaşyk arkaly özara maglumat dolanyşygy amala aşyrylýar, 
şeýle hem sanly ulgam arkaly maslahatlar we okuwlar guralýar.

Hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet 
diňe halky bilen döwletdir!» diýen parasatly sözlerinden ugur alyp, 
halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak, bazar 
ykdysadyýetiniň netijeli gurallaryny we serişdelerini giňden ornaşdyrmak 
boýunça işleri dowam etmek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, «Berka-
rar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji 
ýyl larda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» 
göz öňünde tutulan çärelere laýyklykda, ätiýaçlandyryş babatynda milli 
ätiýaçlandyryş bazarynyň maliýe gatnaşyklary ulgamyndaky döwletiň, fi-
ziki we ýuridik şahslaryň bähbitlerini goramagyň netijeli guraly hökmün-
däki ornuny pugtalandyrmaga, ätiýaçlandyryş işiniň hilini ýokarlandyrma-
ga we Türkmenistanyň ykdysadyýetine maýa goýumlar üçin uzak möhletli 
serişdeleri artdyrmaga gönükdirilen işleri ätiýaçlandyryş goragy bilen üpjün 
etmek dowam etdiriler;

ätiýaçlandyryş hyzmatlarynyň maksatlaryny we wezipelerini, 
ätiýaçlandyryş kanunçylygyny, ätiýaçlandyryş babatda düşündiriş işlerini 
geçirmek medeniýetini ýokarlandyrmak ugrunda netijeli işler geçiriler;

halkara we daşary ýurtlaryň ätiýaçlandyryş kompaniýalary we dellallary 
bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk ösdüriler hem-de halkara ätiýaçlandyryş 
işewürleriniň tejribelerine esaslanyp, ätiýaçlandyryş guramalarynyň hünär-
menleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak, sanly ulgamdan ýokary dere-
jede baş çykarýan işgärleri taýýarlamak boýunça okuwlar yzygiderli guralar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz 
döwletimiziň hemmetaraplaýyn gülläp ösmegi, ykdysady taýdan durnukly 
ösüşi we halkara derejesinde bäsdeşlige ukyplylygynyň artmagy, halkyň hal-
ýagdaýynyň we durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagy babatda taýsyz 
tagallalar edýän hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik bolma-
gyny, il-ýurt bähbitli işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.
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R. Jepbarow,
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady  

iş bankynyň Müdiriýetiniň başlygy

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY  
YKDYSADY ÖZGERTMELERI –  

ÝURDUŇ KÖPTARAPLAÝYN ÖSÜŞINIŇ ÖZENI

Berkarar döwletiň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenis-
tan döwletimizde milli ykdysadyýetiň ähli ugurlarynda döwrebap özgertme-
ler durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde jemgyýetçilik talaplaryndan gelip 
çykýan wezipeleriň has amatly çözgütlerini tapmak, Ýer ýüzünde giňden 
peýdalanylýan we raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyr-
magy göz öňünde tutýan maksatnamalaýyn işler tapgyrlaýyn amal edilýär. 
Munda ähli pudaklaryň işini ylmy taýdan esaslandyrmak, olara häzirkizaman 
tendensiýalara kybap gelýän özgertmeleri ornaşdyrmak döwlet syýasatynda 
aýratyn ähmiýete eýe bolup, bu ugurdaky işler tapgyrlaýyn alnyp barylýar.

Türkmenistanda ylym-bilim ulgamy halk hojalygynyň ähli pudaklary-
na häzirki zaman tehnologiýalardan we tehniki ösüşlerden baş çykarmaga 
ukyply, giň dünýägaraýyşly, täzeçe pikirlenýän, halkara dillerini çuňňur 
özleşdirýän hünärmenleri taýýarlamakda örän ýokary jogapkärçilige borçly 
edildi. Täzeçe pikirlenmäge, önümçiligi ygtybarly dolandyrmaga ukyply 
hünärmenler döwletiň we jemgyýetiň esasy daýanjy bolup durýar.

Dünýä tejribesinde ylmyň we tehnikanyň ösüşine uly itergi berýän 
ýörelgeler Türkmenistanda yzygiderli özleşdirilip, olaryň mümkinçilikleri 
amalyýetde giňden peýdalanylýar. Bu babatda ýokary tehnologiýalara we 
sanly ulgamyň mümkinçiliklerine esaslanýan ykdysadyýeti kemala getir-
mek maksady bilen, ähli zerur şertler üpjün edilýär. Hut şunuň bilen bagly-
lykda hem, «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti 
ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edildi.

Bu Konsepsiýada ýurdumyzda hünärmenleriň başarnyklaryny we hünär 
derejelerini ösdürmek üçin şertleri döretmek, dürli ugurlara sanly tehnolo-
giýalary ornaşdyrmak, sanly ulgamda ýüze çykýan täze, derwaýys mesele-
leri çözmek üçin zerur bolan düýpli ylymlary ösdürmek we beýleki ugurlar 
kesgitlenilýär. Aýratyn-da, bu ugurda ýurduň ykdysady kuwwatyny nazarda 
tutýan ýörelgeler, has takygy milli ykdysadyýetimizde netijeliligiň gazanyl-
magyna, ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň artmagyna, ilatyň ýaşaý- 
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yş-durmuş ýagdaýlarynyň ýokarlanmagyna getirýän ähmiýetli netijeleri alma-
gy üpjün etmek üçin utgaşykly sanly tehnologiýalary, ýagny sanlylaşdyrylan 
ulgamy emele getirýän tehnologiýalaryň toplumyny ösdürmek ýaly ençeme 
möhüm wezipeler jemlenýär.

Sanly ulgamyň esasy döwrebap ýörelgeleriň biri bolup durýan-
lygy ýurdumyzda häzirkizaman şertleri özünde jemleýän maliýe-bank 
ulgamynyň kemala gelmegini şertlendirýär. Türkmenistanyň ykdysady taý-
dan ösüşinde ýurdumyzdaky banklaryň, olaryň hödürleýän hyzmatlarynyň 
aýratyn ähmiýete eýedigini bu ugurda alnyp barylýan işler we ondan gelip 
çykýan netijeler aýdyň görkezýär. Bank amallarynyň we hyzmatlarynyň 
döwrebaplaşdyrylmagy bolsa häzirki zaman ösüş ugrunyň esasyny düzýär. 
Bu babatda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky müşderilere 
hyzmatlary ýetirmekde zerur işleri alyp barýar.

Şu ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň  
Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen «Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-
ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» milli ykdysadyýetiň 
senagat pudaklaryny ösdürmek, sanly tehnologiýalary durmuşa ornaşdyr-
magy giňeltmek, bazar ykdysadyýetini, kiçi we orta telekeçiligi ösdür-
mek ýaly maksatlar öňde goýulýar. Döwletimiziň maýa goýum syýasatyny 
önümçiligiň ýokary derejede döwrebaplaşdyrylmagyna, onuň täzeçe durmuşa 
geçirilmegine hem-de ykdysady özgertmelere gönükdirmek maksatnama-
laýyn ýola goýuljak işleriň aýratynlygy bolup, şu günüň nukdaýnazaryndan 
derwaýys wezipeler bolup öňe çykýar.

Şunuň bilen baglylykda, geçen ýylyň dekabr aýynda döwletimiziň ýakyn 
geljekde durmuşa geçirjek maýa goýum syýasatynyň özgertmeleriniň yzygi-
derli depginine, şeýle-de dünýäniň ykdysady ulgamynyň tejribesine eýerýän 
milli maliýe-bank ulgamynyň maýa goýum syýasatynyň ösmegine itergi ber-
jek nobatdaky işleriň hatarynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady 
iş bankynyň «Türkmen maýa goýum kompaniýasy» ýapyk görnüşli paýdar-
lar jemgyýetiniň esaslandyryjysy hökmünde çykyş edýändigi bilen bagly 
kararyň kabul edilmegi degişli pudagyň özgertmeleriniň biri bolup durýar. 
Çünki bu çözgüdiň milli ykdysadyýete ýetirýän täsiriniň örän netijeli bolma-
gyna garaşylýar.

Maliýe-bank ulgamynyň şertlerinde maýa goýum syýasatynyň geri-
mini has giňeltmek, şeýle-de sanly ykdysadyýete geçmek maksatlarynda 
bank amallaryny we hödürlenýän hyzmatlary sanlylaşdyrmak işi depginli 
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alnyp barylýar. Mundan başga-da, ýurdumyzda pul dolanyşygynyň netije-
liligini has-da ýokarlandyrmak, karz edaralary tarapyndan milli we halka-
ra töleg ulgamlarynyň gerimini giňeltmek, şeýle-de halkara tejribesiniň 
öňdebaryjy ösen döwrebap tilsimatlaryna esaslanýan nagt däl hasaplaşyklary 
ösdürmek we kämilleşdirmek hem-de ýaýbaňlandyrmak işleri döwrüň ta-
laby bolup durýar. Şol sebäpden, täze sanly innowasion tehnologiýalaryň 
ornaşdyrylmagy bilen, sanly bank hyzmatlarynyň ilata hödürlenmegi netije-
sinde bank kartlarynyň üsti bilen harytlar we hyzmatlar üçin hasaplaşyklaryň 
nagt däl görnüşinde amal edilmegi, ilat köpçüliginiň, hojalyk subýektleriniň 
goşmaça çykdajylaryny azaltmaga we serişdeleriniň tygşytly ulanylmagyna 
mümkinçilik döredýär.

Bankyň alyp barýan döwrebap hem-de milli mümkinçiliklere kybap 
gelýän işi, bu ugurda maýa goýumlar, hyzmatlar, bank amallary, husu-
san-da bankyň häzirki zaman derejesine göterilmegine ýardam edýän 
hyzmatdaşlyklar ýylsaýyn artdyrylýar. Olaryň yzygiderli gazanylýan üstün-
likler hem-de sylaglar bilen tassyklanylmagy banky diňe bir içerki şertlerde 
däl, eýsem dünýä giňişliginde işjeň we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde öňe 
çykarýar. Ýurdumyzyň dünýäniň ykdysady ulgamyna goşulyşmagynda, hal-
kara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ulgamlaýyn 
alnyp barylýan işlerde gazanýan netijeleri buýsandyryjydyr. Halkara Pul Gaz-
nasy, Bütindünýä banky we beýleki halkara maliýe guramalary özüniň ykdy-
sady-maliýe synynda Türkmenistanyň ykdysady ösüşine ýokary baha berýär-
ler. Bu netijeli işleriň çäklerinde dünýäniň abraýly reýting agentlikleriniň 
ýurdumyzyň ykdysadyýeti babatda geçirýän seljermeleri, gelýän netijeleri, 
berýän bahalary hem möhüm bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, dünýäde 
iň abraýly «Fitch» reýting agentligi tarapyndan ýurdumyzyň ykdysadyýetine 
mynasyp baha berildi.  

«Fitch» reýting agentligi tarapyndan ýurdumyza berlen dereje döwleti-
miz tarapyndan halkara derejede alnan karzlaryň we maýa goýumlaryň öz 
wagtynda we üstünlikli gaýtarylýandygyny, soňky döwürde ykdysadyýet, 
maliýe we bank toplumy tarapyndan geçirilen işleriň netijesinde, ykdysady 
durnuklylygyň saklanýandygyny, maliýe binýadynyň berkdigini hem-de 
ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaşdygyny dünýä jemgyýetçiligine ýene bir 
gezek aýan edýär.

«Türkmenistanyň 2020–2025-nji ýyllar üçin daşary ykdysady işini ös-
dürmek boýunça Maksatnamasyna» laýyklykda, ýurdumyzda eksport ugurly 
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we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutjak önümleri artdyrmak 
maksady bilen, maýa goýumlary çekmek işleri güýçli depginde alnyp baryl-
dy. Soňky ýyllarda Birleşen Arap Emirliklerine, Russiýa Federasiýasyna, 
Hytaý Halk Respublikasyna we Ýaponiýa döwletine Türkmenistanyň Hökü-
met wekiliýetiniň iş saparlary amala aşyrylyp, olaryň dowamynda halkara 
resminamalaryň birnäçesine gol çekildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda Yslam Ösüş banky 
we OPEK Halkara Gaznasy tarapyndan iki sany Ro-Ro görnüşli gämileri we 
bir ýük gämisini gurmak boýunça taslamany maliýeleşdirmek üçin degişli 
Ylalaşyklara gol çekildi.

Ýurdymyzda gliserin turşusyny öndürjek zawodyň gurluşygyny 
maliýeleşdirmek üçin Italiýa Respublikasynyň «Monte de Pashi di Siýena» 
bankyndan çekilen karz serişdeleriň hasabyna degişli akkreditiw açyldy.

Italiýanyň «Intesa» bankyndan Sanfaýans önümleri öndürjek zawodyň 
gurlyşygy üçin karz serişdeleri çekildi hem-de Türkmenistanyň Dokma se-
nagaty ministrliginiň täze önümçiliklerini gurnamak üçin enjamlaryň satyn 
alynmagyny maliýeleşdirmek boýunça karz serişdeleriň berilmegi ylalaşyldy. 

Ýurdumyzda hususy telekeçiligi goldamak we olaryň taslamalaryny 
maliýeleşdirmek maksady bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «Deere Fi-
nance» banky tarapyndan, Yslam Ösüş bankynyň Söwdany maliýeleşdirmek 
boýunça Yslam korporasiýasyndan, Aziýa Ösüş bankyndan karz serişdeleriň 
berilmegi barada degişli teklipler alyndy.

Bahreýn Patyşalygynyň Manama şäherine bolan iş saparynyň do-
wamynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Yslam Ösüş bankynyň arasynda 
strategik hyzmatdaşlyk barada özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol 
çekildi.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly ösmegi onuň ulag we ýan-
gyç-energetika, senagat, söwda, oba hojalygy, gurluşyk we beýleki pudak-
larynda we hyzmatlar ulgamynda öndürijilikli netijeleriň günsaýyn artma-
gyna esaslanyp, häzirki wagtda bu ugurlar depginli ösdürilýär. Şunlukda 
bolsa, ýurdumyzyň ykdysady ösüşi ýokary derejedäki serişde mümkinçili-
gi, islegleriň durnuklylygy, şeýle hem ýurdy ösdürmegiň nebit-gaz, ulag we 
kommunikasiýa, ýangyç-energetika ýaly ileri tutulýan ugurlara gönükdiril-
ýän köp mukdardaky maýa goýumlary bilen üpjün edilýär. 

Türkmenistanyň mümkinçilikleriniň açylmagynda we ähli pudaklaryň 
işiniň ilerlemeginde daşary ýurtly maýa goýujylaryň hyzmaty uly bolup, 
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olar ýurdumyzda köp sanly iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegine goşant 
goşýarlar. 

Şunuň bilen baglylykda, milli eksport-import we eksport ätiýaçlandyryş 
gulluklary bilen hyzmatdaşlyk babatda Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk 
banky, Hytaýyň, Koreýanyň, Eksport-Import banklary, Germaniýadaky Ger-
mes, Koreýanyň, K-SURE, Şweýsariýanyň SERV, Italiýanyň SACE we Beýik 
Britaniýanyň UKEF eksport karz agentlikleri bilen işewürlik, hyzmatdaşlyk 
gatnaşyklary ýola goýuldy. Bu bolsa öz nobatynda milli ykdysadyýetiň 
möhüm pudaklarynda taslamalary maliýeleşdirmegiň möhüm çeşmelerini 
kesgitleýär.

Soňky ýyllarda daşary ýurt kompaniýalary bilen karz ylalaşyklarynyň 
hasabyna birnäçe giň gerimli taslamalaryň gurluşygy alnyp baryl dy.  
Gyýanlyda polipropilen we polietilen önümçiligi boýunça zawodyň 
gurluşygy, Garabogazda karbamid zawody hem-de Owadandepede gazy gaý-
tadan işlemek we ondan benzin öndürmek boýunça senagat toplumy, şeýle-
de Mary şäherinde ammiak we karbamid öndürýän zawodlar toplumynyň we 
beýleki iri önümçilik desgalarynyň gurulmagy bu aýdylanlary aýdyň tassyk-
laýar.

Umuman aýdylanda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy 
döwründe hormatly Prezidentimiziň döwlet baştutanlygynda milli 
ykdysadyýetiň ähli ugurlarynda, şol sanda maliýe-bank ulgamynyň ösüşinde 
we onuň ylmy taýdan esaslandyrylmagynda, ylymly-bilimli, döwrebap hünär 
başarnyklary kämil hünärmenleriň ýetişdirilmeginde döwrüň talaplary-
na laýyk gelýän özgertmeler durmuşa geçirilýär. «Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-
ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna» laýyklykda, onda göz 
öňüne tutulýan meseleleriň, has takygy, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşyny, 
ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, durmuş hem-de medeni mümkinçiliklerini 
ýokarlandyrmak bilen bagly wezipelere, şol sanda raýatlara has amatly we 
ýeňillikli hyzmatlary ýetirmä, şeýle-de ýurdumyzyň maýa goýum syýasatyny 
ösdürmäge uly orun berilýär.

Üstünliklere hem-de oňyn netijelere beslenýän «Halkyň Arkadagly za-
manasy» ýylynda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň ýokarlanmagynda, 
türkmen ylmynyň dünýä tejribesi bilen aýakdaş özgermeginde we ýurduň 
röwşen geljegini döretjek ýaş nesilleriň watansöýüjilik, başarjaňlyk, ukyply-
lyk ýaly häsiýetlerde terbiýelenmeginde döredip berýän giň mümkinçilikle-
ri hem-de berýän goldawlary üçin hormatly Prezidentimize köp sagbolsun 
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aýdýarys! Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe il-ýurt 
bähbitli, umumadamzat ähmiýetli işleriň dowamatyny döredýän Arkadagly 
Serdarymyzyň janynyň sag, belent başynyň hemişe aman bolmagyny arzuw 
edýäris!

M. Hajyýew,
Türkmenistanyň «Türkmenistan» Döwlet  
täjirçilik bankynyň Müdiriýetiniň başlygy

ÝURDUMYZYŇ YKDYSADY KUWWATYNY  
ÝOKARLANDYRMAKDA SANLY BANK  

HYZMATLARYNYŇ ÄHMIÝETI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe şanly Garaşsyz-
lygymyzyň 31 ýyllygyny mynasyp garşylamak üçin ähli ulgamlar bilen bir 
hatarda bank ulgamy hem özüniň zähmet üstünlikleri bilen toýa barýar. 

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini 
giňeltmek, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini has-da ýokarlandyrmak, milli 
ykdysadyýetimize sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyryp, elektron resmi-
namalar dolanyşygyna hem-de elektron şahsyýetnamalar ulgamyna geçmek 
we sazlaşykly işleýän elektron senagatyny döretmek babatynda uly ähmiýetli 
işler alnyp barylýar. 

Ýurdumyzda amala aşyrylýan ykdysady özgertmeleriň çäklerin-
de karz edaralaryň işini döwrebaplaşdyrmak, bank hyzmatlarynyň hili-
ni halkara derejelerine çykarmak we görnüşlerini artdyrmak hem-de milli 
pulumyzyň hümmetiniň durnuklylygyny üpjün etmek ykdysady ösüşimiziň 
ileri tutulýan ugurlary bolmagynda galýar. Täze tehnologiýalaryň yzygiderli 
ornaşdyrylmagy, ilata töleg-hasaplaşyk, depozit we beýleki hyzmatlary ban-
ka barmazdan ýerine ýetirmäge mümkinçilik döredýär. Bank ulgamyny has-
da kämilleşdirmek, milli töleg ulgamyny ösdürmek we onuň netijeliligini, 
ygtybarlylygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, töleg ul-
gamy yzygiderli döwrebap maglumat tehnologiýalary we kompýuter prog-
rammalary bilen üpjün edilýär.

Ýurdumyzyň karz edaralarynda sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmagyň 
esasy maksady has köp zähmeti talap edýän işleri ýönekeýleşdirip, ulgamyň 
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işiniň tizligini we dessinligini artdyrmakdan, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň 
gerimini giňeltmekden, netijeliligini, takyklygyny we hilini ýokarlandyr-
makdan ybarat bolup durýar.

Sanly tehnologiýalaryň kömegi bilen täze bank önümleriniň geriminiň 
giňemegi, kompýuter enjamlarynyň we serişdeleriniň ähli ulgamlara 
ornaşdyrylmagy, tölegleriň we hasaplaşyk usullarynyň kämilleşdirilmegi, 
täze tehnologiýalaryň ösdürilmegi, sanly tehnologiýalara esaslanýan bank 
hyzmatlarynyň hiliniň ýokarlanmagy netijesinde döwrebap bank hyzmat-
laryny müşderilere menzilara hödürlemäge we giňden peýdalanmaga amatly 
şertler döredilýär.

Muňa mysal edip, ýurdumyzyň islendik ýerinden bankomatlaryň, 
töleg terminallaryň, «Internet-bank», «Mobil-bank» we «Elektron-söw-
da» ulgamlarynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde hasaplaşyklaryň dürli 
görnüşlerini menzilara amala aşyrmak, şeýle hem, karz edaralary tarapyndan 
ilata uzak aralykdan bank kart hasaplaryny açmak, olary täzeden çap etmek 
boýunça arzalaryny elektron görnüşinde resmileşdirmek ýaly amatly müm-
kinçilikler döredildi.

Bulardan başga-da, ýurdurmyzyň karz edaralarynyň hyzmatlar ulga-
mynda «Galtaşyksyz töleg» tehnologiýasyny ornaşdyrmak we kämilleş dir-
mek boýunça uly işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda ýurdurmyzyň käbir karz 
edaralarynyň bank kartlarynyň ýüzünde galtaşyksyz tehnologiýasynyň şekili 
ornaşdyrylan töleg kartlary peýda boldy. Mysal hökmünde Türkmenistanyň 
«Türkmenistan» DTB-niň, Türkmenistanyň «Senagat» PTB-niň we «Rys-
gal» PTB-niň kartlaryny görkezmek bolar.

«Galtaşyksyz töleg» tehnologiýasynyň işleýişi barada belläp geçsek, 
bu ulgama degişli bank kartlaryny töleg terminallarynyň ýa-da «QR kod» 
okaýjynyň golaýyna eltip galtaşdyrylmazdan, harytlar we hyzmatlar üçin 
ýerine ýetirilýän tölegiň görnüşi dessine hasaplanylýar. Häzirki wagtda 
amal edilýän galtaşyksyz tölegler «RFID» we «NFC» tehnologiýalary ulan-
mak arkaly işleýär. RFID iňlis dilindäki «Radio Frequency Identification» 
adalgasynyň gysgaça aýdylyşy bolup, enjamlaryň radio tolkunlaryň üsti bi-
len ýerine ýetirilmegine düşünilýär. RFID tehnologiýasynda okyjy we mag-
lumat saklaýjy enjam ulanylýar. NFC iňlis dilindäki «Near field communi-
cation» adalgasynyň gysgaça aýdylyşy bolup, RFID tehnologiýasy esasynda 
döredilen, ýakyn aralykdaky galtaşyksyz aragatnaşyk diýen manyny berýär. 
Bu tehnologiýa, esasan, döwrebap ykjam telefonlarda ulanylýar.

Galtaşyksyz tölegleri ýerine ýetirmek üçin galtaşyksyz işleýän ýörite 
terminallar hem-de galtaşyksyz töleglere niýetlenen ýörite bank kartlary ýa-
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da NFC tehnologiýaly mobil programma üpjünçiligi bolan ykjam telefon ze-
rur bolup durýar.

Sanly bank hyzmatlarynyň giňden ornaşdyrylmagy, karz edaralaryň 
müşderileriniň maliýe sowatlylygy babatynda özbaşdak pikirlenip bilmegini 
tapawutlandyrýar. Şunda ýaşlaryň ykdysady bilimleri öwrenmäge we san-
ly maglumatlary çalt kabul etmäge bolan ukybynyň artandygy guwandyryjy 
ýagdaý bolup, olaryň alan bilimlerini geljekde uzak möhletli tejribede peý-
dalanmaga mümkinçilik berýär.

Ýurdumyzyň karz edaralaryny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary bilen 
bagly möhüm meseleleriň oňyn çözülmegi, döwlet eýeçilgindäki hem-de 
döwlete dahylsyz guramalara, önümçilik pudaklaryna we ilata häzirki za-
man bank hyzmatlarynyň hödürlenmegi ykdysadyýetiň ýokarlanýan isleg-
lerine laýyklykda bank hyzmatlarynyň hilini has-da kämilleşdirmek, pul 
dolanyşygyny çaltlandyrmak boýunça çäreleri amala aşyrmaga, netijeli pul-
karz syýasatyny geçirmäge, milli bank ulgamynyň işini döwrüň talabyna 
laýyklykda kämilleşdirmäge, bank ulgamynyň müşderileriniň sanyny yzygi-
derli artdyrmaga we karz edaralaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyr-
maga ýardam berýär.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy giňden bellenilýän 
ýylynda ýurdumyzyň karz edaralarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak, ilata 
hödürlenýän hyzmatlaryň gerimini giňeltmek we döwrebaplaşdyrmak karz 
edaralarynyň öňünde durýan esasy maksatlarynyň biri bolup durýar. 

Halkymyzyň abadançylygy, rowaçlygy ugrunda ýadawsyz tagallalar 
edýän, bize şeýle ajaýyp zamanamyzda netijeli işlemäge şert döredip berýän 
hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli alyp 
barýan işleri hemişe rowaç alsyn! 
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S. Aganiýazow, 
Türkmenistanyň «Daýhanbank» Döwlet  

tajirçilik bankynyň Müdiriýetiniň başlygy

GARAŞSYZLYK ÝYLLARYNDA  
TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADY ÖSÜŞI

Garaşsyzlygyň gazananlary hakda, döwletimiziň buýsanç ly üstünlikleri, 
bitirilýän şöhratly işleri dogrusynda öran köp zatlary aýtmaga mümkinçiligi-
miz bar. Bu geçen ýol gözleglerden doly. Garaşsyz milli döwleti gurmagyň, 
onuň ýoly-ýörelgelerini kemala getirmegiň ýolunda uly işler amala aşyryldy. 
Ägirt uly ösüşleri berkarar etmekde her ädimde, her pursatda ýüze çykýan 
meseleleriň iň dogry çözgütlerini tapmak üçin edilen işler bu gün uly mek-
dep, çuňňur taryhy tejribe boldy. Çünki şeýle döwletde özüniň özboluşly 
ykdysady ösüş modelini durmuşa ornaşdyrýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap 
Türkmenistan döwletimiz diňe bir ýurdumyzda abadançylygy, bolçulygy 
sak lap galmak bilen çäklenmän, eýsem, sebite we dünýäde umumy ykdysady 
ösüşleri üpjün etmäge mynasyp goşandyny goşýar.

Geçen taryhy döwrüň dowamynda senagat we innowasiýa ösüş nusgasy-
na gönükdirilen strategik ugruň yzygiderli durmuşa geçirilmegi, sözüň doly 
manysynda, döwletimiziň ykdysady garaşsyzlygyny üpjün etdi. Infrastruktu-
ra özgertmelerini goldamak bilen, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge ugur 
alynmagy, «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011–2030-njy ýyl-
lar üçin Milli maksatnamasynda» kesgitlenen maksatlaryň we wezipeleriň 
durmuşa geçirilmegi, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak, maýa 
goýumlary oýlanyşykly peýdalanmak, şol sanda ykdysadyýetiň döwlete 
degişli däl pudaklaryna goldaw bermek üçin möhüm itergi boldy. Garaşsyzlyk 
ýyllarynda milli ykdysadyýetiň önümçilik mümkinçiliklerini giňeltmäge 
gönükdirilen maýa goýum syýasaty önümçilik serişdeleriniň netijeliliginiň 
ösüşine, umumy islegiň we jemi içerki önümiň durnukly ösmegine itergi ber-
ýän goşmaça täsiriň ýüze çykmagyny üpjün etdi. Maýa goýumlar ykdysadyýe-
ti köpugurly ösdürmek üçin esasy gural hökmünde hem çykyş edýär. Munuň 
özi ykdysadyýetiň önümçilik pudagyny düýpgöter döwrebaplaşdyrmaga, 
oba-hojalygynyň, senagatyň gaýtadan işleýän pudagynyň önümleriniň 
bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, importyň ornuny tutýan we eks-
porta gönükdirilýän pudaklaryň ösüşini çaltlandyrmaga, olara innowasiýa-
maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga amatly şertleri döredýär. Şunuň 
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bilen birlikde, iň ygtybarly hem-de çalt yzyna gaýtarylýan maýa goýumyň 
görnüşi hökmünde adam maýasyna goýulýan maýa goýumlara aýratyn äh-
miýet berilýär. Adamlara bilim, saglygy goraýyş, ylym we ş.m. üçin goýulýan 
maýa goýumlar, öz gezeginde, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň innowasion 
binýadyny berkitdi. Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde gazanylýan üstünlikler 
we ösüşler ilatyň bagtyýar ýaşaýşyny üpjün etmegiň berk binýady bolup 
durýar. Raýatlarynyň bähbitlerini, erk-isleglerini kanagatlandyrmagy has ile-
ri tutýan ýurdumyzda bu ugruň hukuk esaslary gözbaşyny Türkmenistanyň 
Konstitusiýasynyň 4-nji maddasynda öz beýanyny tapan «Türkmenistanda 
jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr» diýen jümleler-
den alyp gaýdýar. Onuň taryhy kökleri türkmen milletiniň döwlet gurmak 
ukyplarynda, ata-babalarymyzyň miras goýan ynsanperwerlik ýörelgele-
rinde jemlenendir. Bu günki amala aşyrylýan durmuş syýasaty şol ýoluň 
mynasyp dowam etdirilýändiginiň aýdyň güwäsidir Garaşsyzlygyň ykdy-
sady esaslaryny has-da pugtalandyrmakda maliýe-bank ulgamyna aýratyn 
orun degişlidir. Şoňa görä-de, maliýe-bank ulgamyny özgertmek boýunça  
2011-nji ýylda «Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň  
2011–2030-njy ýyl lar üçin Döwlet maksatnamasy» kabul edildi. Bu maksat-
nama laýyklykda, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli ykdysady 
özgertmeler bank ulgamynyň işinde kämilleşdirilýär, häzirki döwrüň talap-
laryna laýyk getiril ýär, bank hyzmatlarynyň hili halkara ölçeglere görä gu-
rulýar we olaryň görnüşleri artdyrylýar, milli manadyň hümmetiniň durnuk-
lylygyny üpjün etmek boýunça işler amala aşyrylýar.

Bu ugurda alnyp barylýan innowasion özgertmeler banklaryň maýalaş-
dyryş derejesiniň ýokarlanmagyna, maliýe serişdeleriniň binýadyny ber-
kitmäge, bank gözegçiligini kämilleşdirmäge, bank amallarynyň göwrü-
mini giňeltmäge, innowasion bank önümleriniň we tehnologiýalarynyň 
ornaşdyrylmagyna, agzalan ugurda ilata edilýän hyzmatlaryň hiliniň ýokar-
lanmagyna oňyn täsini ýetirýär. Ulgama täze tehnologiýalaryň yzygiderli 
ornaşdyrylmagy ilata töleg-hasaplaşyk, depozit we beýleki hyzmatlary ban-
ka barmazdan ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda bank 
ulgamyny has-da kämilleşdirmek, milli töleg ulgamyny ösdürmek, onuň 
netijeliligini, ygtybarlylygyny hem-de howpsuzlygyny üpjün etmek üçin 
töleg ulgamy döwrebap maglumat tehnologiýalarydyr kompýuter prog-
rammalary bilen üpjün edilýär. Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň ge-
rimi günsaýyn giňeýär we karz edaralarynda hyzmatlaryň täze görnüşleri 
yzygiderli ornaşdyrylýar. Döwlet Baştutanymyzyň kiçi we orta telekeçiligi 



33

döwlet tarapyndan goldamak boýunça syýasatyny durmuşa geçirmek mak-
sady bilen, ýurdumyzyň hususy ulgamynyň gatnaşyjylary bank ulgamy ta-
rapyndan ýeňillikli karzlar we daşary ýurt maliýeleşdiriş çeşmeleriň birnäçe 
görnüşleri bilen üpjün edilýär. Bu ugurda gazanylan oňyn tejribeler kiçi we 
orta telekeçiligiň ösmegine hem itergi berýär. Ýurdumyzda telekeçileriň 
önümçilikleri döretmäge ýa-da giňeltmäge gönükdirilen maýa goýum tas-
lamalaryna karz goldawyny bermek boýunça maksatnamanyň çäklerinde 
hususy haryt öndürijileri karzlaşdyrmak ýaly ugurlaryň hasabyna uzak möh-
letli karzlaşdyrmak işi çalt depginlerde ösdürilýär. Umuman, durmuş ugur-
ly ykdysady syýasata laýyklykda, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda 
durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeleriň ählisi Garaşsyz, baky Bitarap 
Türkmenistanyň geljekki ösüşlere we halkymyzyň hal-ýagdaýyny ýokar-
landyrmaga tarap ýolda ynamly öňe barýandygyna şaýatlyk edýär.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan 
işleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny 
has-da artdyrmakda, berkarar Watanymyzyň dünýä ýüzünde syýasy we ykdy-
sady taýdan durnukly ösýän ýurt hökmünde ykrar edilmegini gazanmakda 
aýgytlaýjy orna eýedir. Milli ykdysadyýetimizi sazlaşykly ösdürmekde ýe-
tilen sepgitler bolsa, ilkinji nobatda, döwletliligimiziň binýady bolan beýik 
Garaşsyzlygymyzdan gözbaş alýar.

S. Baýramow,
Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň Müdiriýetiniň başlygy

DURNUKLY YKDYSADY ÖSÜŞI GAZANMAKDA  
SANLY TEHNOLOGIÝALARYŇ ORNY

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly  
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň 
ösüşleri has-da belende göterilip, milli ykdysadyýetimiz durnukly ösdüril-
ýär, bazar ykdysadyýetine tapgyrlaýyn geçilýär, ýurdumyzyň ykdysady 
ösüşini häsiýetlendirýän esasy makroykdysady görkezijiler durnukly dereje-
de saklanylýar, şol sanda, pul-karz syýasaty yzygiderli kämilleşdirilýär, mil-
li ykdysadyýetimiziň önümçilik we eksporta gönükdirilen pudaklaryna ma-
liýe goldawlary yzygiderli berilýär, halkara maliýe guramalary bilen netijeli 
hyzmatdaşlyk ösdürilýär. Bank ulgamyna dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň 
3. Sargyt № 2700.
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innowasion tehnologiýalaryny, sanly bank önümlerini ornaşdyrmak işleri 
giňden alnyp barylýar. Munuň çäklerinde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş de-
rejesini has-da ýokarlandyrmaga, ata Watanymyzy dünýäniň öňdebaryjy 
döwletleriniň hataryna goşmaga gönükdirilen möhüm işler durmuşa geçi-
rilýär. 

Bu günki bagtyýarlyk döwrümizde ähli ugurlar boýunça ösüşler, täze 
üstünlikler gazanylýar. Bu öz gezeginde halkymyzyň bagtyýar ýaşaýşyny, 
ýurdumyzyň röwşen geljegini üpjün edýär. 

Häzirki wagtda innowasion ykdysadyýeti kemala getirmäge, sanly 
ulgamyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmaga döwlet derejesinde uly 
ähmiýet berilýär. Sanly ulgam – munuň özi ösüşiň tizliginiň esasy ýörelgesi-
dir. Çünki, dürli hasaplaryň tiz we öz wagtynda ýerine ýetirilmeginde sanly 
ulgamyň hyzmaty uly bolup durýar. 

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy-
na» hem-de «Türk me nis tan da 2019–2025-nji ýyl lar da san ly yk dy sa dy ýe ti 
ös dür me giň Kon sep si ýa sy na» la ýyk lyk da giň ge rim li iş ler al nyp ba ryl ýar. 

Ykdysadyýetiň sanlaşdyrylmagy beýleki ykdysady düzümler bilen bir 
hatarda banklaryň hem sanly ulgama geçmegini şertlendirdi. Bank ulgamynda 
ulanylýan sanly tehnologiýalaryň döredýän amatlyklary müşderiler bilen 
has ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge we olaryň ileri tutulmalaryna has takyk 
düşünmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman ugurlary peýdalanmagyň ha-
sabyna müşderileri höweslendirmäge, bank işewürligi giňeltmäge ýardam 
berýän sebäpleriň biridir.

Şeýle-de, sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi ýurtda uzak möhletleýin 
ykdysady ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga ýardam berýän netije-
li ulgamlaryň ornaşdyrylmagyna, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň hiliniň ýo-
karlanmagyna we kämil görnüşleriniň ýola goýulmagyna, halkyň durmuş 
şertleriniň özgerdilmeginde tehnologiýalar bilen bagly töwekgelçilikleriň 
peselmegini üpjün etmek bilen, internet ulgamynyň mümkinçilikleriniň 
giňeldilmegine ýardam berýär.

Sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi esasy önümçilik-
ykdysady işleriň ähli görnüşleriniň awtomatlaşdyrylmagyna we merkez-
leşdirilen tertipde dolandyrylmagyny üpjün etmäge, şahsyýetleşdirilen 
önümçilik we sarp ediş bazarlarynyň ösdürilmegine, ykdysady işiň subýekt-
leriniň umumy netijeliliginiň ýokarlanmagyna, maglumatlary almagyň ha-
sabyna bilimleriň kämilleşdirilmegine, ýokary tehnologiýaly pudaklarda täze 
döwrebap iş orunlarynyň döredilmegine giň mümkinçilik açýar.
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Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde döwletiň orny, esasan, iki maksada 
gönükdirilýär. Birinjisi – täze ýagdaýlara uýgunlaşan kanunçylyk binýadynyň 
kämilleşdirilmeginden, şol sanda önümçilik serişdeleriniň hasabatlylygynyň 
ygtybarlylygyny we senagat derejesinde internet ulgamyny ornaşdyrýan 
kompaniýalaryň hukuk goraglylygyny üpjün etmekden ybarat. Ikinjisi bol-
sa, önümçiligi sanly ýörelgä eýerip, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrýan 
kärhanalar üçin amatly şertleriň döredilmegidir.

Milli ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça öňdebaryjy 
döwletleriň derejesine ýetmek, elektron senagatyny döretmek, adamlaryň aň-
-bilim maýasyna, işewürlige we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň 
soňky gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek san-
ly özgertmeleriň dünýä derejesinde ýokary tizlik bilen ýaýraýan döwründe 
gaýragoýulmasyz meseleler bolup durýar.

San ly yk dy sa dy ýe ti ös dür mek de söw da, ma li ýe, bank ul gam la ry na we 
döw let do lan dy ry şy na il kin ji orun de giş li bo lup dur ýar. Ýur du my zyň yk dy-
sa dy sy ýa sa ty nyň ke ma la gel me gin de, yk dy sa dy mak sat na ma la ry dur mu şa 
ge çir mek de we bank hyzmat la ry nyň hä zir ki za man teh no lo gi ýa la ry ar ka ly 
al nyp ba ryl ma gyn da bank ulgamy nyň ösü şi mö hüm dir. 

Häzirki wagtda bank ulgamyna döw re bap teh no lo gi ýa lar giň den or-
naş dy ry lyp, ila ta bank hyz mat la rynyň tä ze çil gör nüş le ri hö dür lenil ýär. 
Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde nagt däl hasaplaşyklaryň kämil görnüşlerini 
ulanmak üçin töleg terminallaryny, bankomatlary we beýleki tehniki 
serişdeleri has hem ösdürmek we kämilleşdirmek boýunça uly işler alnyp 
barylýar. Nagt däl hasaplaşyk ulgamynyň mümkinçilikleriniň giňeldilmegi 
töleg hasaplaşyklaryny gysga wagtda, tiz we amatly usulda geçirmäge, söw-
da-töleg işlerinde ulanylýan nagt pul serişdelerini düýpli azaltmaga mümkin-
çilik berýär. 

Bank ul ga my mil li yk dy sa dy ýe ti ma ýa go ýum se riş de le ri bi len üp jün 
et mek de uly äh mi ýe te eýe bo lup, bu ul ga myň san  lylaş dy ryl ma gy işe wür lik 
müm kin çi lik le ri ni art dyr ma ga, bank hyz mat la ry nyň hi li ni ýo kar lan dyr ma-
ga, nagt däl ha sap la şyk lar ulga my ny ös dür mä ge, hyz mat la ryň tä ze döw re bap 
gör nüş le ri ni hö dür le mä ge, harajatla ry we wag ty tyg şyt la ma ga ýar dam ber-
ýär. 

Häzirki wagtda ýurdumyzda bank ulgamyna sanly tehnologiýalary giň - 
den ornaşdyrmak boýunça alnyp barlan giň gerimli işler, milli töleg ulgamy- 
nyň mümkinçiliklerini giňeltmäge, raýatlarymyza köpdürli amatlyklary 
döred ýän bank hyzmatlarynyň görnüşlerini artdyrmaga, banklaryň bäsleşige 
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ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, netijede, ýurtda sanly ykdysadyýetiň ös-
megine öz mynasyp goşandyny goşýar. Türkmenistanyň çäginde «Altyn 
asyr», «Mil likart», «Goýum bank karty», «Maşgala» bank kartlary nagt däl 
görnüşde hasaplaşyklary geçirmegiň döwrebap töleg guraly hökmünde raýat-
larymyz tarapyndan uly isleg bilen peýdalanylýar. 

Sanly bank hyzmatlaryna mysal hökmünde «Internet-bank», «Mobil- 
-bank», «Elektron söwda», «Halkbank terminal», «Galtaşyksyz töleg», «Rys-
gal pay» ýaly bank önümlerini görkezmek bolar.

Türkmenistanyň ähli karz edaralarynda internetiň üsti bilen tölegler ýola 
goýuldy. Mysal üçin, muňa:

ipoteka we beýleki bank karzlaryny hem-de olaryň göterimlerini;
«Altyn Asyr» öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň hyzmatlarynyň töleglerini;
şäher telefon ulgamynyň hyzmatlarynyň töleglerini;
IP-TV (AŞTU) hyzmatlarynyň töleglerini;
Internet (AŞTU) hyzmatlarynyň töleglerini;
bank kart amallarynyň göçürmesini almak ýaly hyzmatlary görkezmek 

bolar.
Islendik ýerde, şol sanda, internet dükanlarda, taksilerde, restoranlar-

da, ownuk satuw söwda nokatlarynda we ş.m. mobil enjamynyň kömegi 
bilen satyn almak we tölemek, şeýle hem, islendik kagyz kwitansiýalaryny 
(ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy, tok, suw, gaz, düýpli abatlaýyş, telefon, in-
ternet, jerimeler, salgytlar we beýlekiler) mobil enjamy arkaly tölemek müm-
kinçiligi bar.

Galtaşyksyz tölegler «RFID» (radio ýygylyk boýunça kesgitlemek) we 
«NFC» (golaý gatnaşyksyz aragatnaşyk) tehnologiýalary arkaly işleýär.

Galtaşyksyz tölegleriň ýene bir görnüşi «QR kod» tehnologiýasy ar-
kaly ýerine ýetirilýän töleglerdir. QR kody, iki ölçegli ştrih-kod (ýa-da ştrih- 
-kod), smartfon ýa-da planşet kamerasy bilen skanirlemek arkaly çalt tana-
mak üçin maglumat berýär. Bu öz kompýuteriňizden ýa-da beýleki sanly 
enjamyňyzdan maglumatlary çalt okamak we tanamak üçin uýgunlaşdyrylan. 
Bu tehnologiýanyň üsti bilen tölegler ýörite «QR kody», ýagny «dessin tas-
syklanylýan kody» skanirlemek arkaly ýerine ýetirilýär.

Türkmenistanda QR kodlaryny ulanyp, çalt töleg ulgamyny ornaşdyr-
mak, ýurtda täze çeýe innowasiýa taslamalaryny durmuşa geçirmäge, milli 
ykdysadyýeti täze halkara derejesine çykarmaga, şeýle hem ilata döwrebap 
we amatly hyzmatlary bermäge mümkinçilik berer.

Bank ulgamyna ornaşdyrylýan döwrebap hyzmatlar, şeýle hem geçi-
rilýän giň gerimli işler ýurdumyzyň milli bank ulgamynyň dünýäniň ösen 
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ýurtlarynyň bank ulgamynyň derejesine laýyk gelmegine, ilata hödürlenýän 
hyzmatlaryň hiliniň barha ýokarlanmagyna we bankyň müşderileriniň has-da 
köpelmegine getirer.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda geçirilýän köp 
ugurly özgertmeler ýurdumyzyň ykdysady ulgamynyň işjeňlik derejesiniň 
ýokarlanmagyna gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy 
bilen durmuşa geçirilýän işleriň ählisi ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň 
ýokary derejelere ýetmegine ähli amatlyklary döredýär. 

Dünýä ösüşiniň häzirki şertlerinde ýurdumyzy mundan beýläk-de gülläp 
ösüşiň mekanyna öwürmek wezipesinden ugur alýan döwlet strategiýasynda 
sanly ykdysadyýeti ösdürmeklige aýratyn ähmiýetiň berilmeginde uly many 
bar. Çünki sanly ykdysadyýet ösüşiň täze hiline geçmäge, milli ykdysady 
ösüşiň çaltlanmagyna, ilata hödürlenýän sanly hyzmatlaryň görnüşleriniň 
artmagyna mümkinçilik berýändigi bilen häsiýetlenýär. 

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda maksatlaýyn 
işler durmuşa geçirilip, eziz Diýarymyz has-da beýik ösüşlere eýe bolýar. 
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek, ykdysadyýeti-
mize maýa goýumlaryny giňden çekmek, ony döwrebap ýagdaýa getirmek 
we sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça beýik işleri ýola goýýar. Şonuň 
netijesinde hem ýurdumyzyň eksport mümkinçiligi ýokarlandyrylyp, ykdy-
sadyýetimiz bäsleşige ukyply derejä ýetýär. Berkarar Diýarymyzyň ösüşiniň 
häzirki döwürdäki batly gadamlary, halk hojalygynyň ähli ulgamlarynyň 
sazlaşykly ösüşleri saýlanyp alnan ugruň ösüşli ýoldugyny görkezdi. Şunuň 
özi hem ýurdumyzyň röwşen geljegini kepillendirip, ykdysadyýetimiziň bar-
ha kuwwatlanýandygyny aýdyň beýan edýär. 

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň tagallasy bilen ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň 
netijesinde ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni-ynsanperwer ugur-
larynda uly üstünlikler gazanyldy. Häzirki bagtyýarlyk döwrümizde 
ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary sazlaşykly ösüş ýoluna düşüp, täze önüm-
çilik kuwwatlyklary emele geldi. Bu bolsa, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň 
ösmegine, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna 
oňat ýardam berýär. Munuň özi nurana geljegimiziň has-da ösüşli bolmagyny, 
nesillerimiziň bagtyýarlygyny üpjün edýär. Şeýle bagtyýarlygy halkymyza 
peşgeş eden hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, beýik işleri üstünlik-
lere beslensin!
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M. Arabow,
Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar  

täjirçilik bankynyň Müdiriýetiniň başlygy

YKDYSADY ÖSÜŞI ILERLETMEKDE  
INNOWASION ÇÖZGÜTLER

Biziň bilşimiz ýaly, öňdengörüjilikli strategiýa we wajyp çözgütleriň 
öz wagtynda kabul edilmegi dünýäde çylşyrymly ýagdaýlaryň hem-de 
çäklendirmeleriň dowam edýän häzirki döwründe milli ösüş depginini dur-
nukly derejede saklamaga, pudaklary döwrebaplaşdyrmagy dowam etdir-
mäge, sanly ulgamy giňden ornaşdyrmaga, ilatyň ýaşaýyş-durmuş dereje-
sini yzygiderli ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Türkmenistan soňky 
ýyllarda ykdysadyýeti ýokary depginler bilen ösýän, dünýäniň ykdysady 
giňişligine üstünlikli goşulyşýan ýurtlaryň hatarynda eýeleýän ornuny pug-
talandyrýar. Durnukly ykdysady ösüşi gazanmak maksady bilen, täzeçil 
başlangyçlary öňe sürýän telekeçiligi höweslendirmek, öňdebaryjy tehnolo-
giýalary ornaşdyrmak, bilelikdäki kärhanalary we paýdarlar jemgyýetlerini 
döretmek, ätiýaçlandyryşy, gazna biržasyny hem-de gymmatly kagyzlar ba-
zaryny ösdürmek arkaly ähli pudaklarda düýpli özgertmeleri amala aşyrylýar. 
Çuňňur hormatlanylýan Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýokary 
döwlet wezipesine girişmek dabarasynda sözlän sözünde: «Häzirki döwürde 
Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür 
«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň 
şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk» diýip 
belleýşi ýaly, häzirki täze döwrümizde ýurdumyzda durnukly ykdysady ösüşi 
gazanmak, malilýe-bank ulgamynda döwrebap özgertmeleri durmuşa geçir-
mek maksady bilen hem möhüm wezipeler kesgitlenilýär.

Ýurdumyzda Garaşsyzlyk ýyllarynda senagat we innowasiýa ösüş nus-
gasyna gönükdirilen strategik ugruň yzygiderli durmuşa geçirilmegi, sözüň 
doly manysynda, döwletimiziň ykdysady garaşsyzlygyny üpjün etdi. Infrast-
ruktura özgertmelerini goldamak bilen, Durnukly ösüş maksatlaryna ýet-
mäge ugur alynmagy, «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011–
2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda» kesgitlenen maksatlaryň we 
wezipeleriň durmuşa geçirilmegi, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak, 
maýa goýumlary oýlanyşykly peýdalanmak, şol sanda ykdysadyýetiň döwle-
te degişli däl pudaklaryna goldaw bermek üçin möhüm itergi boldy.
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Türkmenistanyň ykdysadyýeti deňagramly we bäsdeşlige ukyplydyr. 
Hökümetimiziň we halkymyzyň guramaçylykly işi netijesinde jemi içerki 
önümiň ösüşi 2022-nji ýylyň geçen bäş aýynda 6,2 göterim möçberinde boldy. 
Bu görkezji ýurtda maliýe ulgamynyň durnuklylygynyň saklanýandygyny, 
maliýe goşulyşmagyny ýokarlandyrmak we maliýe hyzmatlaryna maýa 
goýumlary çekmegi giňeltmek boýunça çäreleriň görülýändigini görkezýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow milli ykdysadyýe-
timiziň maksatnamalaýyn wezipeleri çözmek üçin sanly ulgama geçiril-
megini ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda kesgitledi. Ýurdumyzda sanly 
ykdysadyýetiň durnukly esaslaryny kemala getirmek, ilkinji nobatda, bu ul-
gamda hukuk kadalaşdyrylyşyny üpjün etmek boýunça yzygiderli işler amala 
aşyryldy. Sanly ykdysadyýete geçilmegi maýa goýum işjeňligini ösdürmäge, 
döwlet dolandyrylyşynyň öňdebaryjy usullaryny ornaşdyrmaga hem-de täze 
iş orunlaryny döretmäge, maglumat tehnologiýalaryny ulanmagyň hasabyna 
ähli pudaklaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam edýär. Bilşimiz 
ýaly, 2020-nji ýylyň fewral aýynda Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenis-
tanda elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny we internet web-saýtlary 
döretmek we işe girizmek hakynda Karara gol çekildi. Resminama laýyklykda, 
ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat 
şäheriniň häkimliklerine, guramaçylyk hukuk görnüşine garamazdan, edara-
lara, kärhanalara hem-de guramalara, şeýle hem ýuridik şahsy döretmezden, 
telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara – hususy telekeçilere elektron 
resminamalar dolanyşygy ulgamyny hem-de internet web-saýtlary bellenen 
tertipde döretmegi, işe girizmegi we olaryň yzygiderli işjeň täzelenip durul-
magyny üpjün etmek tabşyryldy. «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda 
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» düzgünleriniň yzygider-
li ýerine ýetirilmegi ýurdumyzyň mundan beýläk-de ösmegine, işewürligi 
we maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmaga, dolandyrmagyň öňdebaryjy 
usullaryny ornaşdyrmaga ýardam edýär. Banklaryň sanly ulgama geçirilme-
gi bank düzümini döwrebaplaşdyrmaga, önümleriň görnüşlerini giňeltmäge 
hem-de döwrebap tehnologiýalary ulanmak arkaly müşderiler bilen özara 
gatnaşyklarynyň ugurlaryny artdyrmaga gönükdirilendir. 

Türkmenistanyň banklary tarapyndan ykdysadyýetiň ileri tutulýan ul-
gamlaryna karz bermek işi amala aşyrylýar. Munuň özi önümçiligiň öňde-
baryjy tehnologiýalarynyň ösdürilmegini goldamaga gönükdirilendir. Sanly 
ulgama geçilmegi bank hyzmatlarynyň gerimini hem-de milli töleg ulgamynyň 
mümkinçiliklerini giňeltmäge, banklaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýo-
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karlandyrmaga ýardam edýär. Bank ulgamy bazar ykdysadyýetiniň esasy 
düzümleriniň, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň özgerişliklere taýýarlygyny 
şöhlelendirýän görkezijileriň biri bolup durýar. Sanly ulgama geçilmegi bank 
bazaryna gatnaşyjylaryň we müşderileriň arasynda özara gatnaşyklaryň düýp-
li özgerdilmegini alamatlandyrýar. Munuň özi, ilkinji nobatda, hyzmatlaryň 
tizliginiň artdyrylmagyny hem-de hyzmat etmegiň alternatiw usullaryny 
ulanmak arkaly müşderileriň wagtynyň tygşytlanylmagyny göz öňünde 
tutýar. Bank bazaryna gatnaşyjylara hödürlenilýän hyzmatlaryň çaltlygy 
hem-de elýeterliligi banklaryň we müşderileriň arasyndaky gatnaşyklary 
düýbünden täze derejä çykarýar. Ýokary tizlikli internetiň ösmegi hem-de 
smartfonlaryň wezipeleriniň giňelmegi bilen baglylykda, ykjam goşundylar 
möhüm ähmiýete eýe bolýar. Olary ulanyjylar her gün özleriniň hasabynyň 
balansyny barlamak, ýerine ýetirilen amallary gözden geçirmek, geçirimleri 
hem-de hyzmatlaryň töleglerini amala aşyrmak üçin ençeme gezek ulgama 
girýärler. Şolaryň ornaşdyrylan döwründen bäri «Altyn asyr», «Millikart», 
«Goýum bank kartlary», «Maşgala kartlary» ýaly sanly bank kartlary arkaly 
nagt däl tölegleriň möçberi artýar hem-de «Internet-banking», «Mobil-ban-
king», menzilara töleg ýaly hyzmatlardan peýdalanmak ýokarlanýar.

Ýurdumyzyň ykdysady esaslaryny has-da pugtalandyrmakda maliýe-
-bank ulgamyna aýratyn orun degişlidir. Şoňa görä-de, Türkmenistanyň 
Prezidentiniň başlangyjy bilen, maliýe-bank ulgamyny özgertmek boýunça 
2011-nji ýylda «Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011–2030-njy 
ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» kabul edildi. Bu maksatnama laýyklyk-
da, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli ykdysady özgertmelerde 
bank ulgamynyň işini kämilleşdirmek, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk ge-
tirmek, bank hyzmatlarynyň hilini halkara ölçeglere görä guramak we olaryň 
görnüşlerini artdyrmak, milli manadyň hümmetiniň durnuklylygyny üpjün 
etmek boýunça amala aşyrylmaly wezipelerdir çäreler kesgitlenildi.

Bu ugurda alnyp barylýan innowasion özgertmeler banklaryň maýa 
goýum derejesiniň ýokarlanmagyna, maliýe serişdeleriniň binýadyny ber-
kitmäge, bank gözegçiligini kämilleşdirmäge, bank amallarynyň göwrü-
mini giňeltmäge, innowasion bank önümleriniň we tehnologiýalarynyň 
ornaşdyrylmagyna, agzalan ugurda ilata edilýän hyzmatlaryň hiliniň ýokar-
lanmagyna oňyn täsini ýetirýär. Ulgama täze sanly tehnologiýalaryň yzygi-
derli ornaşdyrylmagy ilata töleg-hasaplaşyk, depozit we beýleki hyzmatlary 
banka barmazdan ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda bank 
ulgamyny has-da kämilleşdirmek, milli töleg ulgamyny ösdürmek, onuň ne-
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tijeliligini, ygtybarlylygyny hem-de howpsuzlygyny üpjün etmek üçin töleg 
ulgamy döwrebap maglumat tehnologiýalarydyr kompýuter programmalary 
bilen üpjün edilýär. 

Döwrebap bank kart hyzmatlarynyň ornaşdyrylmagy bolsa karz berýän 
edaralara ynamy hem-de olaryň özüne çekijiligini ýokarlandyrmaga ýardam 
edýär, fiziki we ýuridik şahslardan pul goýumlaryny çekmegiň hem-de olary 
bermegiň tertibini ýeňilleşdirýär. Şeýlelikde, Türkmenistanyň «Halkbank» 
paýdarlar täjirçilik banky 2020-nji ýylda «Halkbank terminal» aralykdan 
tölegleriň ykjam goşundysyny işe girizdi. Munuň özi bank amallaryny sanly 
ulgama geçirmek boýunça üstünlikli ädim boldy. «Halkbank terminal» aralyk-
dan tölegler ulgamy adaty harytlary ýa-da hyzmatlary hödürleýän satyjynyň 
adaty smartfonuna ornaşdyrylýar hem-de häzirki wagta çenli ulanylýan ägirt 
uly töleg terminallarynyň ornuny tutýar. Şeýle-de döwrüň talaplaryndan ugur 
alyp, nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, raýatlara hödürlenilýän 
hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak hem-de innowasion tehnologiýalary 
ornaşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçi-
lik banky tarapyndan müşderiler üçin «Elektron söwda», «Internet banking», 
«Cash back» hyzmaty, «Owerdraft karty», «Talyp tölegi» onlaýn-hyzmaty, 
«Onlaýn-ýüzlenme» hyzmaty ýaly häzirki döwrüň dünýä tejribesine laýyk 
gelýän sanly mümkinçilikler döredildi. Raýatlar bu hyzmatlardan peýdalan-
mak arkaly islendik ýerde smartfonlaryň ýa-da beýleki ykjam enjamlaryň 
kömegi bilen bankyň hyzmatyndan peýdalanyp bilýärler. 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda durnukly ykdysady 
ösüşi gazanmak, şeýle-de maliýe-bank edaralarynyň işini mundan beýläk-de 
sanlylaşdyrmak babatynda dünýä tejribesi we halkyň ösen islegi yzygider-
li öwrenilýär. Netijede bolsa, bank ulgamynda hyzmatlaryň dürli görnüşleri 
giňden ornaşdyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän giň müm-
kinçilikleri bolsa bank ulgamynyň işgärlerini halal, yhlasly zähmet çekmäge 
ruhlandyrýar. Döredilýän şertlerden ruhlanyp, müşderilere hyzmatlaryň 
täze, döwrebap görnüşlerini hödürlemek bankyň baş maksadydyr. Çünki, 
«Halkbank» halkyň bankydyr. Müşderiler bolsa bankyň esasy gymmat-
lygydyr.
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J. Jumagylyjow, 
Türk me nis ta nyň «Türk men ba şy» paý dar lar  

tä jir çi lik ban ky nyň Mü di ri ýe ti niň baş ly gy

ÝUR DU MY ZYŇ YK DY SA DY ÝE TIN DE 
BANK UL GA MY NYŇ TUT ÝAN ORNY

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagy bilen başlanan «Berkarar 
döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyl-
larda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» hem-de 
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-nji ýyllarda durmuş-
-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» halkara ülňülere laýyk gel-
ýän häzirki zaman maglumat aragatnaşyk tehnologiýalara esaslanýan san-
ly ulgamy yzygiderli ornaşdyrmagyň hasabyna milli ykdysadyýetimiziň 
belent sepgitlere ýetmegi üçin döwlet bähbitli çäreleri göz öňünde tutýar. 
Häzirki döwürde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda döwrüň 
talaby bolan, sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak işi giň gerimde dowam edýär. 
Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda ylmyň we tehnikanyň iň 
soňky gazananlaryny, öňdebaryjy halkara tejribeleri esasynda innowasion 
teh nologiýalary ornaşdyrylyp, ýokary ykdysady ösüşler gazanylýar.

Hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet 
diňe halky bilen döwletdir!» diýen baş ýörelgesinden gözbaş alýan bu giň 
gerimli işler merdana halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek, ýurt 
berkararlygynyň binýadyny berkitmek, Watanymyzy ähli ugurlar boýunça 
sazlaşykly ösdürmek bilen berk baglanyşyklydyr. Milli ykdysadyýetimiziň 
bazar gatnaşyklaryna geçýän döwründe ýurdumyzy durmuş-ykdysady taý-
dan ösdürmek ugrunda diwersifikasiýalaşdyrylan, bäsdeşlige ukyply, sanly 
ykdysadyýeti üpjün etmek üçin maliýe we bank ulgamlarynyň yzygiderli 
ösüşini gazanmak wajyp bolup durýar. Häzirki wagtda ýurdumyzda nagt däl 
hasaplaşyklaryň möçberini artdyrmak hem-de pul dolanyşygynyň netijeli-
ligini ýokarlandyrmak üçin ýurdumyzyň bank ulgamy tarapyndan halkara 
tejribesiniň öňdebaryjy tilsimatlaryna esaslanýan nagt däl hasaplaşyklary 
has-da ýaýbaňlandyrmak boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Häzir-
ki zaman sanly tehnologiýalaryň yzygiderli ornaşdyrylmagy ilata töleg- 
-hasaplaşyk, göterim we beýleki hyzmatlary banka gelmezden, menzilara ýe-
rine ýetirmäge mümkinçilik döredýär. Bank ulgamyny has-da kämilleşdirmek, 
milli töleg ulgamyny ösdürmek we onuň netijeliligini, ygtybarlylygyny we 
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howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, töleg ulgamy yzygiderli sanly 
maglumat tehnologiýalary, kompýuter programmalary bilen üpjün edilýär. 

Sanly ulgamlary ornaşdyrmak boýunça geçirilýän işleriň çäklerinde 
Türk me nis ta nyň «Türk men ba şy» paý dar lar tä jir çi lik bankynda hem elektron 
resminama dolanyşygy ulgamy ýola goýuldy. Şeýle hem bankyň internet 
web sahypasy arkaly bank kartlaryny almaga isleg bildirýän raýatlar tara-
pyndan elektron ýüztutmalaryny banka gelmezden, menzilara kabul etmek 
we bu hyzmatlaryň töleglerini elektron görnüşinde tölemek hem-de karz 
almaga isleg bildirýän raýatlara bankymyzyň internet saýty arkaly elektron 
ýüztutmalaryny menzilara kabul etmek mümkinçiligi döredildi. Bulardan 
başga-da, bankymyz tarapyndan internet ulgamy arkaly bankyň ýuridik tarap 
bolan müşderilerilerine we telekeçilere bank hasaplaryny görmäge hem-de 
elektron göçürmelerini almaga mümkinçilik berýän «Internet-bank» ulgamy 
ýola goýuldy.

Ýurdumyzda sanly nagt däl hasaplaşyklaryň gerimi günsaýyn giňeýär 
we karz edaralarynda hyzmatlaryň täze görnüşleri yzygiderli ornaşdyrylýar. 
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan 
goldamak hakyndaky» hem-de «Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndü-
rijileri maliýe taýdan goldamak hakyndaky» Kararlaryna laýyklykda hem 
kiçi we orta telekeçiligi, şol sanda hususy telekeçileri goldamak, ýurduň 
ykdysady taýdan kuwwatlanmagyny gazanmak, ilatyň durmuş taýdan üp-
jünçiligini ýokarlandyrmak maksady bilen, ýurdumyzyň karz edaralary tara-
pyndan önüm öndürijilere ýeňillikli bank karzlary berilýär. Amatly şertlerde 
dürli görnüşli ýeňillikli bank karzlarynyň berilmegi ýurduň ykdysadyýetinde 
hojalygy dolandyrmagyň öňdebaryjy usullarynyň işjeň ornaşdyrylmagyny, 
netijeli, döwrebap tehnologiýalaryň özleşdirilmegini, täze iş ýerleriň döre-
dilmegini, ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan 
ýokary hilli azyk we azyk däl içerki önümleriniň möçberleriniň ýokarlanma-
gyny üpjün edýär. 

Ýurdumyzyň sebitleriniň sazlaşykly ösdürilmegi, maýa goýumlaryň 
möçberleriniň köpeldilmegi, pul-karz, salgyt-býujet we nyrh syýasaty-
na täze usullaryň ornaşdyrylmagy, kiçi we orta telekeçilige döwlet tara-
pyndan goldaw berilmegi, ilatyň durmuş derejesiniň has-da ýokarlandy-
rylmagy Türkmenistanyň Prezidentiniň uzakmöhletleýin durmuş-ykdysady 
strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny 
artdyrmaga, raýatlaryň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga, olaryň ýaşaýyş de-
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rejesini dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesine çykarmaga gönükdirilen giň 
gerimli wezipeler amala aşyrylýar. Garaşsyz we baky Bitarap ýurdumyzda 
hormatly Prezidentimiziň alyp barýan il-ýurt bähbitli işleriniň netijesin-
de halkymyzyň hal-ýagdaýy gün-günden gowulanýar we olaryň girdejileri 
yzygiderli artýar. Şeýlelikde, raýatlarda erkin pul serişdeleriniň peýda bol-
magy netijesinde banklarda goýumlaryň dürli görnüşinde goýum goýmak 
islegini ýüze çykarýar. Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik 
banky ilatyň wagtlaýyn ulanylmaýan erkin pul serişdelerini banka çekmek 
barada syýasaty yzygiderli kämilleşdirýär. Ilata goýumlaryň täze görnüşleri 
hödürlenilýär we iş tertibine ornaşdyrylýar.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy giňden bellenilýän 
ýylynda ýurdumyzyň karz edaralarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak, ila-
ta hödürlenýän hyzmatlaryň gerimini giňeltmek we döwrebaplaşdyrmak 
karz edaralarynyň öňünde durýan esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Al-
nyp barylýan bu işleriň ählisi halkymyzyň abadan durmuşyny has-da gowu-
landyrmakdan ybaratdyr. Halkymyzyň eşretli durmuşda bolelin ýaşamagy 
ugrunda taýsyz tagallalary edýän, şeýle hem bank ulgamynyň işini has-da 
kämilleşdirmäge amatly şertleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň 
hem-de Arkadagly Serdarymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbit-
li, döwlet ähmiýetli alyp barýan işleri mundan beýläk hem rowaç alsyn!

S. Gurbandurdyýew, 
«Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň Müdiriýetiniň başlygy

BANK ULGAMYNDA INNOWASION  
TEHNOLOGIÝALARY ORNAŞDYRMAGYŇ  

ÄHMIÝETI 

Milli ykdysadyýetimizi pugtalandyrmakda we onuň innowasion 
binýadyny has-da berkitmekde maliýe-bank ulgamyna aýratyn orun degiş-
lidir. Şoňa görä-de, maliýe-bank ulgamyny özgertmek boýunça 2011-nji 
ýylda «Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011–2030-njy ýyllar 
üçin Döwlet maksatnamasy» kabul edildi. Bu maksatnama laýyklykda, ýur-
dumyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli ykdysady özgertmelerde bank 
ulgamynyň işini kämilleşdirmek, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk getir-
mek, bank hyzmatlarynyň hilini halkara ölçeglere görä guramak we olaryň 
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görnüşlerini artdyrmak, milli manadyň hümmetiniň durnuklylygyny üpjün 
etmek boýunça amala aşyrylmaly wezipelerdir çäreler kesgitlendi.

Hormatly Prezidentimiziň yzygiderli nygtaýşy ýaly, bu ugurda alnyp 
barylýan innowasion özgertmeler banklaryň maliýeleşdiriş derejesiniň ýo-
karlanmagyna, maliýe serişdeleriniň binýadyny berkitmäge, bank gözegçili-
gini kämilleşdirmäge, bank amallarynyň göwrümini giňeltmäge, innowasion 
bank önümlerini we tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga amatly mümkinçilik-
leri döredýär, netijede bolsa, ilata edilýän hyzmatlaryň hilini has-da ýokar-
landyrmaga oňyn täsirini ýetirýär. Bank ulgamyna täze sanly tehnologiýalaryň 
yzygiderli ornaşdyrylmagy ilata töleg-hasaplaşyk, depozit we beýleki hyz-
matlary banka barmazdan ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Ony has-da 
kämilleşdirmek, milli töleg ulgamyny ösdürmek, onuň netijeliligini, ygtybar-
lylygyny hem-de howpsuzlygyny üpjün etmek üçin töleg ulgamy döwrebap 
maglumat tehnologiýalarydyr kompýuter programmalary bilen üpjün edilýär. 
Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimi günsaýyn giňeýär we karz eda-
ralarynda hyzmatlaryň täze görnüşleri yzygiderli ornaşdyrylýar.

Döwlet syýasatynyň innowasion ösüş nusgasyna gönükdirilen stra-
tegik ugrunyň yzygiderli durmuşa geçirilmegi, sözüň doly manysynda, 
ykdysady garaşsyzlygymyzy üpjün etdi. Milli ykdysadyýetimizi diwersifi-
kasiýalaşdyrmak, ähli infrastrukturany gowulandyrmak üçin ýurdumyza uly 
möçberde maýa goýumlary çekilýär. Milli maýa goýum syýasatynyň durmuşa 
geçirilmeginde ýurdumyzyň banklary tarapyndan önjeýli işler alnyp barylýar. 
«Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020–2025-nji ýyllar 
üçin Maksatnamasyny» ýerine ýetirmek boýunça halkara hyzmatdaşlygyň 
ösdürilmegi bilen bank işewürligi barha rowaçlanýar.

Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän bank özgertmeleriniň nobatdaky tap-
gyrynda maliýe ulgamy ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklaryna, esa-
san, tehnologik we innowasion ugurlaryna karz bermek boýunça mümkin 
bolan has ýokary derejeli şertleri üpjün edýär. 2030-njy ýyla çenli döwürde 
bank hyzmatlary bazarynyň ösüşiniň esasy ugurlarynyň biri hökmünde ma-
liýe hyzmatlar bazarynda bäsleşik üçin ýöriteleşdirilen bank däl karz-maliýe 
guramalaryny döretmek arkaly Türkmenistanyň karz ulgamyny düzümleýin 
kämilleşdirmek meýilleşdirilýär. 

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masynda» kesgitlenişi ýaly, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynyň 
ösüşini tizleşdirmek we ilata edilýän hyzmatlary ýeňilleşdirmek maksady bi-
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len, saglygy goraýyş, bilim, syýahatçylyk, döwlet statistikasynyň hyzmatlary, 
jemagat hojalygy, bank, maliýe, ätiýaçlandyryş, aragatnaşyk, ilaty durmuş 
taýdan goramak hyzmatlary, söwda, ulag-aragatnaşyk we beýleki hyzmatlary 
sanly ulgam arkaly ýerine ýetirimek göz öňünde tutulýar. 

Bu babatda «e.gov.tm» – döwlet hyzmatlarynyň resmi portalynda «Ma-
liýe ulgamy» atly bölümiň bolmagy we bu ýerde «Salgytlar we maýalar», 
«Pensiýa gaznasy», «Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrli-
gi», «Bank edaralaryň hyzmatlary», «Türkmenistanyň Statistika baradaky 
döwlet komiteti» ugurlarynda döwrebap hyzmatlaryň hödürlenmegi sanly 
ykdysadyýeti ösdürmegiň ýolunda möhüm ädimlerdir. Bu resmi portalyň 
«Bank edaralaryň hyzmatlary» bölüminde «Rysgal» paýdarlar täjirçilik 
bankynyň fiziki we ýuridik şahslar, şeýle hem telekeçiler üçin hyzmatlary 
hödürlenýär. Bular bilen çäklenmän, «Rysgal» banky geljekde hem bank 
işine sanly ulgamy ornaşdyrmagyň çäklerinde nagt däl hasaplaşyklary hem-
-de bank kartlaryň üsti bilen ýurdumyzda ilat tarapyndan edilýän tölegleriň 
ähli görnüşlerini kämilleşdirmek, halkara tejribelere esaslanyp, hyzmatlaryň 
täze, sanly görnüşlerini ornaşdyrmak, bank müşderileriniň bank kartlaryndan 
internet üsti bilen tölegleri amala aşyrmak mümkinçiliklerini giňeltmek, 
maliýe amallarynda we ulanyjylary kybaplaýan ulgamlarda blokçeýn teh-
nologiýalary ulanmak, bankda sanly ulgam bilen bagly ähli ulgamlarynda 
kiberhowpsuzlyk bilen bagly işleri yzygiderli alyp barmak, karz edaralaryň 
monitoring merkezlerini kämilleşdirmek boýunça çäreleri durmuşa geçirer 
hem-de sanly bank hyzmatlarynyň ornaşdyrylmagy giňden dowam eder. 
Sanly ykdysadyýeti ösdürmäge maýa goýumlary işjeň çekmek boýunça işler 
ýaýbaňlandyrylar.

Ýurdumyzy geljek 30 ýylda ösdürmegiň maksatnamasynda milli 
ykdysadyýetimiziň isleg we teklip esasynda, ösen bazar ykdysady gatnaşyk-
larynyň ýörelgelerine laýyklykda, sebitde we dünýäde bäsdeşlige uky-
ply bolmagyny gazanmagyň möhüm wezipeleri kesgitlendi. Milli maliýe, 
bank ulgamynyň işine ösen maliýe tehnologiýalaryny ornaşdyryp, internet 
torunyň üsti bilen maliýe, ätiýaçlandyryş, salgyt, pensiýa we bank hyzmat-
laryny etmek we bu ugurda hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek; maliýe-
bank ulgamynda nagt däl hasaplaşyklaryň ulgamyny, elektron resminamalar 
dolanyşygyny kämilleşdirmek; internet-banking hyzmatlaryny has-da ösdür-
mek, şolaryň netijesinde-de hasaplaryň ýagdaýy we geçirilen bank amallary 
barada «müşderi-bank» ulgamyny kämilleşdirmek; «QR-kod» ulgamynyň 
geriminiň giňelmegi bilen nagt däl hasaplaşyklaryň döwrebap usullaryny 
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işjeň ösdürmek göz öňünde tutulýar. Bu bolsa öz gezeginde ösen bazar amat-
lyklaryna esaslanyp, ählumumy ykdysady ulgama has doly goşulyşmaga, 
daşary söwda dolanyşygyny ep-esli artdyrmaga mümkinçilik döreder.

M. Datdow, 
«Türkmen-türk» paýdarlar täjirçilik bankynyň  

Müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary

GARAŞSYZLYK ÝOLY – DÜNÝÄ  
NUSGA GÖRELDÄMIZ

«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan edilen 2022-nji ýylda  
hormatly Prezidentimiziň başda durmagy bilen durmuşa geçirilýän giň ge-
rimli özgertmeleriň we oýlanyşykly içeri we daşary syýasatyň netijesinde 
ýurdumyzyň halkara abraýy barha artýar, halkara gatnaşyklary ýokary dep-
ginli ösdürilýär. Döwlet daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna degişli 
bolan halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmekde hem-de häzirki 
döwrüň talaplaryna laýyk gelýän derejede uly işler amala aşyrylýar.

Güneşli Diýarymyzyň merdana halky özüniň asyrlar boýy ýüregin- 
däki arzuw-umytlarynyň, erk-islegleriniň amala aşmasyna, milli ruhunyň 
dabaralanmasyna öwrülen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk 
toýuna uly ruhubelentlik bilen barýar.

Ýurt Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk toýuny Diýarymyzyň ýaşaýjylary 
ähli ulgamlarda ägirt uly ösüşleri gazanyp garşylaýarlar. Munuň özi ata 
Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň ýokary derejededigini, asudalygyň, 
abadançylygyň, agzybirligiň sarsmaz sütüniniň bina edilendigini aýdyň ala-
matlandyrýar. 

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Arkadagly Serdarymyzyň pa-
rasatly baştutanlygynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň pugtalandyrylma-
gyna gönükdirilen beýik başlangyçlaryň netijesinde ýurdumyzda uly üs-
tünlikler gazanylýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda durmuşa geçirilen beýik işler 
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ägirt uly ykdysady 
mümkinçilikleriniň bardygyna, ýurdumyzyň dünýäniň ykdysady ulgamyna 
üstünlikli goşulýandygyna şaýatlyk edýär.

Arkadagly Serdarymyzyň ӧňdengӧrüjilikli içeri we daşary syýasaty ne-
tijesinde berkarar dӧwletimiziň ӧsüşleri, ӧňegidişlikleri dünýä mӧçberinde 
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alanymyzda hem sebitde, yklymda ilkinjileriň hatarynda durýar. Bu bolsa, 
ilkinji nobatda, Arkadagly Serdarymyzyň hoşniýetlilige, ynsanperwerlige 
esaslanýan belent başlangyçlary esasynda amala aşýar. Başymyzy gӧk di-
redýän bu buýsançly ӧňegidişlikler barada milli Garaşsyzlygymyzyň şanly 
baýramynyň giňden bellenilýän şu ýylynyň häzirki pursatlarynda aýdyp 
geçmek ӧrän ýakymly. Diýarymyzyň durnukly ӧsüşini üpjün edýän ýurt 
Baştutanymyzyň belent başlangyçlary ähli ugurlar we ulgamlar boýunça do-
wam etdirilýändigi bilen aýratyn tapawutlanýar. Ýurdumyzy ykdysady tarap-
dan kuwwatly dӧwlete ӧwürmek, halkymyzyň bolelin durmuşda ýaşamagyny 
üpjün etmek, ýaşaýyş şertlerini guramak boýunça uzakmӧhletleýin, giň 
mӧçberli ӧzgertmeler amala aşyrylýar. Düýpli ӧzgertmeler bilen birlikde, 
berkarar dӧwletimiz – Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan doganlyk 
halklar we goňşy dӧwletler bilen ykdysady, senagat, medeniýet ulgamlary 
boýunça ikitaraplaýyn oňyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýup, ol 
gatnaşyklary üstünlikli dowam etdirýär. 

Türkmenistan döwletimiz oňyn Garaşsylygynyň esasy ýörelgelerinden 
ugur alyp, sebitiň we dünýäniň halklarynyň bähbidine gönükdirilen işjeň 
daşary ykdysady syýasaty amala aşyrýar. Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan 
bäri geçilen döwürde Türkmenistan bütin dünýäde we sebit möçberinde söw-
da-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerinde daşary ýurt maýasyny, 
tehnologiýasyny, tejribesini ýurduň ykdysadyýetine giňden çekmek arkaly 
beýleki ýurtlar bilen hoşniýetli, dostlukly ykdysady hyzmatdaşlygy ýola 
goýdy we halkara giňişlikde mynasyp orun eýeledi.

Sebitiň we dünýäniň ýurtlary bilen parahatçylykly, dostlukly gatnaşyklary  
özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmak hem-de goldamak Garaşsyz lygyň 
esasy ugurlarynyň biridir. Şonuň netijesinde Garaşsyzlygy gazananyndan 
bäri geçilen taryh üçin gysga döwürde Türkmenistan ykdysady we durmuş 
ösüşiniň ýokary görkezijilerini gazanyp, öz abraýyny has-da berkitdi.

Hakykatdan-da, halkara bileleşigiň giň goldawyna eýe bolan ýurdumyzyň 
Garaşsyzlygy Türkmenistanyň dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesine 
çykmagynyň möhüm şertleriniň birine öwrüldi. Bu ugurda toplumlaýyn öz-
gertmeler amala aşyrylýar, her bir pudak bolsa umumy işe öz goşandyny 
goşýar.

Garaşsyzlygyk ýyllarynda Türkmenistan batly depginler bilen öňe tarap 
gitmegi başardy. Elbetde, bu ösüş netijeli halkara gatnaşyklar ýola goýul-
mazdan, iň gowy dünýä tejribesini özleşdirmezden, öňdebaryjy daşary ýurt 
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tehnologiýalaryny, önümçilik enjamlaryny ornaşdyr mazdan mümkin bol-
mazdy. 

Ýurdumyzyň dünýä ykdysady giňişligine düýpli goşulmagy netijesinde 
halkara gatnaşyklarda Garaşsyzlygymyzyň ähmiýeti syýasy dereje hem-de 
netijeli gural hökmünde has-da artýar.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Arkadagly Serdarymyzyň ta gal-
la sy bi len ýurdumy zyň äh li ugur la ry be lent ösüş lere beslendi. Hormatly 
Prezidentimiziň oýla nyşyk ly da şa ry sy ýa sa ty netijesin de, Türk me nis ta nyň 
hal ka ra ab ra ýy bar ha belende gal ýar. Ýur du myz «Açyk ga py lar» sy ýa sa ty ny 
ýö re dip, dün ýäniň öňdebaryjy döwletleri we hal ka ra gu ra ma la ry bilen dost-
luk ly we hoş ni ýet li gatnaşyk la ry alyp barýar.

Arkadagly Serdarymyzyň çuňňur oýlanyşykly, täzeçillik syýasaty neti-
jesinde döwletimiz gysga döwrüň içinde çalt depginler bilen ösýän ýurtlaryň 
sanawynda mäkäm orun eýeläp, dünýäniň hojalyk gatnaşyklar ulgamyna üs-
tünlikli goşulyşdy. Muny eýýäm uzak wagtdan bäri milli ykdysadyýetimizde 
jemi içerki önümiň ýyllyk ösüşiniň 6 göterimden ýokary derejede saklanyp 
gelmegi hem doly subut edýär. Türkmenistan iri halkara maliýe we ykdysady 
düzümleri bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde soňky ýyllarda halkara çärele-
re gatnaşmagyny has-da işjeňleşdirdi. Dünýäniň iri maýadarlarynyň Türk-
menistan bilen gyzyklanmasy barha we barha artýar. Netijede, bu gün eziz 
Diýarymyz dünýäde iri maýa goýum meýdançasyna öwrülmek bilen, halkara 
ähmiýetli iri önümçilik desgalaryň gurluşygy gowşamaýan depginde alnyp 
barylýar. Bularyň ählisi bolsa, Garaşsyz Türkmenistanyň baky Bitaraplyk 
hukuk derejesiniň miwesidir.

Türkmenistan Watanymyzyň we türkmen halkynyň abadançylygy, 
rowaç lygy ugrunda ýadawsyz tagallalar edýän, ýurdumyzyň halkara 
abraýyny dünýä jemgyýetçiligine ykrar etdirmegi başaran, dost-doganlyk 
gatnaşyklaryny ösdürmekde, şeýle-de bize şeýle ajaýyp zamanada netijeli 
işlemäge şert döredip berýän Arkadagly Serdarymyzy we tutuş halkymyzy 
Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys.  
Hormatly Prezidentimiziň elmydama jany sag, başy dik bolsun, il-ýurt bäh-
bitli, umumadamzat ähmiýetli alyp barýan işleri mundan beýläk hem diňe 
üstünliklere beslensin!

4. Sargyt № 2700.
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A. Atabaýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş  

institutynyň rektory, ykdysady ylymlaryň kandidaty

TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADYÝETINIŇ  
MAKSATNAMALAÝYN ÖSÜŞI  

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ BINÝADYDYR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly  
Serdarymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalarynyň 
binýadynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizi dünýäniň 
ösen döwletleriniň hataryna çykarmak, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş de-
rejesini has-da ýokarlandyrmak, milli ykdysadyýetimiziň dünýä ykdysady 
giňişligine sazlaşykly goşulmagyny gazanmak babatynda düýpli işler ama-
la aşyrylýar. Ýurdumyzyň strategik hyzmatdaşy hökmünde ykrar edilýän 
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2015-nji 
ýylda kabul edilen Durnukly ösüş maksatlary ýurdumyzy syýasy, durmuş-
-ykdysady we medeni taýdan ösdürmegiň binýatlyk esaslaryny kesgitleýän 
Milli, Prezident we Döwlet maksatnamalarynda şöhlelenýär.

Türkmenistan dünýä bileleşiginiň işjeň agzasy hökmünde çykyş etmek 
bilen, Durnukly ösüş boýunça 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibini 
işläp taýýarlamaga işjeň gatnaşyp, Durnukly ösüş maksatlarynyň ykdysady, 
durmuş we ekologiýa meselelerini gurşap alýan ähli 17 maksadyny resmi 
taýdan ykrar eden ilkinji döwletleriň biri boldy.

2022-nji ýylyň 11-nji fewraly «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 
esasy taryhy wakalarynyň biri hökmünde milli senenamamyza altyn harplar 
bilen ýazyldy. Şol taryhy gün, Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda 
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynda «Berkarar döwletiň 
täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş- 
-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» ara alyp maslahatlaşyldy 
we tassyklanyldy. Milli maksatnama ýurdumyzy geljek 30 ýyllyk döwür üçin 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň giň gerimli özgertmeleriň täze tap-
gyryna badalga berdi.

Milli Maksatnamada geljek otuz ýylda ýurdumyzy ählitaraplaýyn ös-
dürmek babatyndaky döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenil-
di. Bu döwürde ýurdumyzyň durnukly ösüşini gazanmak üçin maksatlaryň 
giň toplumy, şol sanda «Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasy tara-
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pyndan yglan edilen Durnukly ösüş maksatlaryny üstünlikli amala aşyrmak» 
maksady hem kesgitlenildi. 

«Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan yglan edilen 
Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak» atly bölüminde ýurdumyzyň 
Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmakda ýeterlik derejede üstünlikleriň 
gazanylandygy bellenilýär. Bu bölümde kesgitlenen maksatlar 2022-nji ýylyň 
8-nji iýulynda kabul edilen «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–
2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» 
«Ykdysadyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmek» atly bölüminde hem beýan 
edilýär.

Durnukly ösüş maksatlarynyň we olardan gelip çykýan wezipeleriň Milli, 
Prezident we Döwlet maksatnamalaryna ornaşdyrylmagy bolsa, ýurdumyzyň 
durnukly ösüşini gazanmaga hem-de ahyrky netijede halkymyzyň ýaşaýyş- 
-durmuş şertlerini has-da ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

Meýilleşdirilen maksatlara ýetmek üçin işleriň we çäreleriň giň toplu-
my kesgitlenildi. Häzirki wagtda, Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda 
durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynda bu ugurda uly üstünlikleriň gaza-
nylandygyny bellemek bolar. Hormatly Prezidentimiz 2022-nji ýylyň 8-nji 
iýulynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde milli 
ykdysadyýetimizi düýpli diwersifikasiýalaşdyrmagyň ýokary netijeli amal 
edilýändigini bellemek bilen, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň or-
nuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmegiň, eksport edilýän harytlaryň 
möçberlerini artdyrmagyň, elektron senagaty ösdürmegiň hem netijeli amala 
aşyrylýandygyna ünsi çekdi.

Bu ugurdaky möhüm maksatlaryň ýene biri bolup «ykdysadyýetiň ähli 
pudaklaryny sanlylaşdyrmak» çykyş edýär. Dünýä ykdysadyýetiniň ösüş 
meýillerinde sanly ykdysadyýetiň artykmaçlyklary barha artýar. Gahryman 
Arkadagymyzyň başlangyjy bilen kabul edilen «Türkmenistanda 2019–
2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» we onda 
kesgitlenen maksatlary hem-de wezipeleri durmuşa geçirmegiň ýollaryny 
gurşap alýan «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021– 
2025--nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna» laýyklykda, ýurdumyzda 
sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça tutumly işler durmuşa geçirilýär. 
Şeýle hem, Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Pudagara 
topar döredildi we bu toparyň düzümi hem-de topar hakyndaky Düzgünnama 
tassyklanyldy. Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň 
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«Türkmenaragatnaşyk» agentligi bolsa, Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti 
ösdürmek boýunça ygtyýarly edara diýlip kesgitlenildi.

«Bäsdeşlige ukyply eksporta niýetlenen we importuň ornuny tutýan 
önümçilikleri çalt depginlerde ösdürmek» babatynda hem uly işler durmuşa 
geçirilýär. Şunda, Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasynyň 
«goşulyşýan agzasy» hukuk derejesine eýe bolmagy we «Türkmenistanyň 
daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasy» 
hem-de «Türkmenistanyň 2021–2030-njy ýyllar üçin daşary söwda strate-
giýasy» möhümdir. 2022-nji ýylyň 6 aýynyň jemleri boýunça ýurdumyzyň 
daşary söwda dolanyşygy 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 
40 göterim ýokarlandy. Bu görkeziji hem, hormatly Prezidentimiziň durmuşa 
geçirýän ykdysady syýasatynyň üstünliklere beslenýändigini aýdyňlygy bi-
len görkezýär.

Ýurduň durnukly ösüşini üpjün etmekde adam maýasyna uly orun 
degişlidir. Türkmenistanda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynda ýurduň 
adam maýasyny ösdürmek ileri tutulýan ugurlaryň biri hökmünde ykrar 
edilýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Garaşsyz Wa-
tanymyzda örän gysga taryhy döwrüň içinde ylym ulgamynyň binýatlyk 
esaslaryny has-da pugtalandyrmak we dünýä derejesine çykarmak, adam 
maýasyny kämilleşdirmek boýunça düýpli özgertmeler amala aşyryldy» 
diýip, belledi.

Adam maýasyny kämilleşdirmek işinde milli bilim ulgamy möhüm äh-
miýete eýedir. Gahryman Arkadagymyzyň döredijilige ýugrulan özgertmele-
ri milli bilim ulgamynda hem giňden şöhlelenýär. Ýurdumyzda ýokary hünär 
bilimini halkara standartlarynyň derejesine çykarmak babatyndaky işleriň 
çäginde ýurdumyzyň ýokary hünär bilim edaralarynyň halkara reýtingine 
goşulmagy, dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşlygyň 
ösdürilmegi, ýokary hünär biliminiň iki basgançakly ulgamyna yzygiderli ge-
çilmegi, ýokary hünär bilim edaralarynyň hojalyk hasaplaşygyna geçilmegi, 
okuw meýilnamalary we maksatnamalary dünýäniň oňyn tejribesi esasynda 
kämilleşdirilmegi bolsa, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny ýokary 
hünär derejesi bolan işgärler bilen üpjün etmäge oňyn ýardam berýär.

Zähmet bazarynyň talaplaryny kanagatlandyrmakda milli ykdysadyýetiň 
aýrylmaz düzüm bölegi bolan hususy bölege möhüm orun degişlidir. Ýur-
dumyzda telekeçiligiň höweslendirilmegi, goldanylmagy, kiçi we orta 
işewürligiň ösmegine ýardam berilmegi Türkmenistanyň Konstitusiýasynda 
öz beýanyny tapýar. Bu konstitusion kadanyň milli kanunçylykda giňden 
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beýanyny tapmagy, ýurtda kiçi we orta telekeçiligiň döwlet tarapyndan 
güýçli goldanylýandygynyň ykrarnamasy bolup durýar. Mysal hökmünde, 
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-nji ýyllarda durmuş-
-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» esasy maksatlarynyň biri 
bolan ýurdumyzda döwlete dahylsyz bölegi ösdürmek, milli ykdysadyýetiň 
bazar gatnaşyklaryna geçmegini işjeňleşdirmek, ykdysadyýetiň dürli pudak-
larynda kiçi we orta telekeçiligiň işini giňeltmek maksady bilen, jemi içerki 
önümiň möçberindäki döwlete dahylsyz bölegiň paýyny 72%-e ýetirmek göz 
öňünde tutulýar.

2021-nji ýylda ýurdumyzda öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen 
hyzmatlaryň aglaba bölegi, şol sanda senagat pudagynda 57%-i, gurluşyk pu-
dagynda 75,1%-i, oba hojalygynda 96,6%-i, ulag we aragatnaşyk pudagynda 
74,1%-i, söwda pudagynda 93,5%-i, hyzmatlar ulgamynda 29,2%-i döwle-
te dahylsyz bölegiň paýyna düşýär. Bu ykdysady görkezijiler bolsa, ýurdu-
myzda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň binýadynda hususy bölegiň 
yzygiderli ösýändigini görkezýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ösüş maksatlaryny amala 
aşyrmakda halkara hyzmatdaşlygyny amala aşyrmak zerur şertleriň biri bolup 
çykyş edýär. «Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2022–2028- 
-nji ýyllar üçin Konsepsiýasy» ýurdumyzyň daşary syýasatynyň binýatlaýyn 
ýörelgelerini maksatlaryny, wezipelerini, halkara işiniň mazmunyny we ile-
ri tutulýan ugurlaryny kesgitleýär. Konsepsiýa ählumumy parahatçylygy we 
howpsuzlygy üpjün etmek, Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk dere-
jesini iş ýüzünde amala aşyrmak, daşary ykdysady gatnaşyklary giňeltmek, 
durnukly ösüşe hemmetaraplaýyn ýardam bermek, halkara gatnaşyklary 
mundan beýläk-de ynsanperwerleşdirmek ýaly möhüm maksatlara ýetmäge 
gönükdirilendir.

Arkadagly Serdarymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň başrtutan-
lygynda ýurdumyzda Durnukly ösüş maksatlarynyň üstünlikli amal edilme-
gi, her bir türkmenistanlynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň barha ýokarlanma-
gyna özüniň oňyn täsirini ýetirýär.
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B. Taňryberdiýew,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň rektory

SANLY YKDYSADYÝET  
WE ZÄHMET BAZARY

Häzirki döwürde ykdysady ösüşiň ýokary depginleri üpjün edil-
ýän ýurtlarda ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagy diňe bir 
täze iş orunlarynyň döredilmegi ýa-da zähmet haklarynyň ýokarlanma-
gy bilen şertlendirilen däldir. Ilatyň işe ýerleşmegi üçin mümkinçilikleriň 
giňeldilmegi we zähmet haklarynyň artmagy, ilkinji nobatda, ykdysadyýetde 
zähmet öndürijiliginiň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr. Bazara gönük-
dirilen ösüş strategiýasynyň çäklerinde döwletiň, kärhanalaryň we ilatyň 
maýa goýumlary arkaly oňyn netijeler gazanylýar. Işiň köp girdeji getirýän 
görnüşlerini gözlemek kärhanalaryň enjamlar, tehnologiýalar we işgärleri 
okatmak üçin serişdeleriň gönükdirilmegini, ykdysadyýetiň köpugurly ös-
dürilmegini şertlendirýär. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda önümçilik-
leri ösdürmäge niýetlenen ykdysady strategiýasynyň işjeň alnyp barylma-
gy eksporta gönükdirilen we importy çalyşýan önümleriň we hyzmatlaryň 
möçberleriniň artmagyna, netijede, jemi içerki önümiň ösüş depginleriniň 
ýokarlanmagyna ýardam berýär. Ykdysadyýetde jemi içerki önümiň ösüş 
meýilleri zähmete bolan hyrydarlyk arkaly zähmet bazaryna täsir edýär. 
2015–2020-nji ýyllarda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda 111 müňe 
golaý täze iş orunlarynyň döredilmegi ýurdumyzda alnyp barylýan maýa 
goýum syýasatynyň işjeň häsiýetlidigine şaýatlyk edýär. Täze iş orunlarynyň 
köp böleginiň hususy ulgamda döredilmegi ykdysadyýetiň köpugurly 
ösýändiginiň ýene-de bir görkezijisi bolmak bilen, zähmet bazarynyň me-
seleleri öwrenilende ykdysadyýetiň bu böleginiň ösüş meýilleriniň nazara 
alynmagy zerur şertleriň biri bolup durýar.

Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ulanylmagyna esaslanýan 
ählumumy sanly zähmet bazarynyň täsiri netijesinde zähmet bazary, hususan- 
-da, onuň esasy görkezijileriniň biri bolan ilatyň iş bilen üpjünçilik ulgamy uly 
üýtgeşmelere sezewar bolýar. Ýagny zähmet gorlaryny önümçilige we hyz-
matlar bazaryna çekmek üçin territorial we wagt bilen bagly päsgelçilikleriň 
azalmagy, işgärleri ulanmakda işewürligiň täze nusgalarynyň ýüze çykmagy 
milli zähmet bazarlary üçin täze mümkinçilikleri açýar, şol bir wagtda täze 
meseleleri hem döredýär.
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2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Halk Maslahatynda kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamy-
nyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady 
taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» milli ykdysadyýetimiziň 
ösüşini mundan beýläk-de çaltlandyrmak üçin diwersifikasiýalaşdyrmak, 
senagatlaşdyrmak, sanlylaşdyrmak ugurlarynyň dowam etdiriljekdigi belle-
nilýär. Bu, öz gezeginde, geljek 30 ýylda hem ykdysady ulgamda institu-
sional we düzümleýin özgertmeleriň bolup geçjekdigini, zähmet bazaryny 
bu özgertmelere uýgunlaşdyrmak bilen bagly meseleleriň ähmiýetiniň art-
jakdygyny hem alamatlandyrýar. 

Ykdysady sebäpler ýurtda zähmete bolan islege we teklibe täsir edýän 
esasy sebäpleriň biri bolup durýar. Şunda zähmet bazaryny onda bolup geç-
ýän üýtgeşmelere uýgunlaşdyrmak köp halatda bilim ulgamy arkaly amala 
aşyrylýar. 

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, ýurdumyzda ykdysadyýetiň bu görnü-
şini ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde sanly ykdysady-
ýetiň hünärmen we ylym-bilim üpjünçiligini ösdürmek meselelerine aýratyn 
ähmiýet berilýär. Bu ýagdaý sanly giňişligiň döredilmegi bilen ilatyň iş üp-
jünçiligi çygrynda ýüze çykýan meseleleri çözmekde işgärleri taýýarlamak, 
netijede, hünär bilimi bilen bagly ugurlara ünsüň has-da güýçlendiriljekdigi-
ni aňladýar. 

Zähmet gorlaryny rejeli ulanmak maksady bilen, iş bilen üpjünçiligiň däp 
bolan görnüşlerini sanly şertlere uýgunlaşdyrmak we onuň täze görnüşlerini 
netijeli ornaşdyrmak döwrüň bildirýän talaplarynyň biridir. Munuň üçin işleri 
şu aşakdaky ugurlarda amala aşyrmak möhüm bolup durýar:

• sanly ykdysadyýet üçin işgärleri taýýarlamaklyga şertleri döretmek; 
• sanly ykdysadyýeti işgärler bilen üpjün etmäge ukyply bolan bilim ul-

gamyny kämilleşdirmek; 
• sanly ykdysadyýetiň talaplaryna esaslanýan zähmet bazaryny kemala 

getirmek; 
• Türkmenistanda täze başarnyklary özleşdirmek boýunça içki islegleri 

döretmek we sanly ykdysadyýeti ösdürmäge işgärleriň gatnaşmagyny gazan-
mak.

Zähmet bazaryndaky ýagdaýa täsir edýän beýleki sebäplere garanyňda 
ykdysady sebäpleriň has köp orun eýelemeginiň esasy sebäbi işçi güýjü-
ne bolan islegiň, ilkinji nobatda, ykdysadyýetde bolup geçýän hadysalara, 
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özgerişliklere garaşly bolup durýandygy bilen baglanyşyklydyr. Iş orunlary-
nyň sany iş üpjünçiligiň derejesini, olaryň ýetmezçiligi bolsa işsizligiň dere-
jesini kesgitleýän ululyklardyr. Bu ýagdaý ykdysadyýetiň pudaklarynda täze 
iş orunlarynyň döredilmegi, önümçiligiň döwrebaplaşdyrylmagy bilen bagly 
şertleriň islegleriň artmagyna täsir edýän sebäpler bolup durýandygyny de-
lillendirýär. Şunuň bilen birlikde, häzirki döwürde iş bilen meşgullygyň täze 
görnüşleriniň ösdürilmegini höweslendirýän çemeleşmeleriň ulanylmagy 
hem wajyp meseleleriň biri bolup, ol zähmet bazarynda ýagdaýyň gowulan-
magyna öz oňyn täsirini ýetirýär. Zähmet gorlarynyň demografik görkezi-
jisi amatly diýlip hasap edilýän ýurdumyzda bu ugra aýratyn üns berilýär. 
Hususan-da, zähmet bazarynyň institutlarynyň işini kämilleşdirmek, olaryň 
arasyndaky baglanyşygy güýçlendirmek, degişli infrastrukturany döretmek 
arkaly ilatyň iş üpjünçiligine ýardam bermek häzirki döwrüň derwaýys me-
seleleri bolup durýar.

Ykdysadyýetde bolup geçýän institusional we düzümleýin özgertme-
ler zähmet bazarynda öz aýdyň beýanyny tapýar, şol bir wagtda ol iş bilen 
meşgullanýan ilatyň hünär-kwalifikasiýa düzümini kesgitleýär, şeýle-de işçi 
güýjüniň bilim derejesine hem täze talaplary bildirýär. 

Häzirki kemala gelen ykdysady şertlerde kärhananyň, edaranyň we 
guramanyň köp maliýe serişdelerini talap edýän tehnologiýalary ulanmak 
arkaly kämilleşdirilmegi adamyň intellektual mümkinçilikleriniň ösdü-
rilmegine hem-de ýokary ykdysady netijeliligi gazanmaga ýardam berýär. 
Häzirki döwürde adam maýasyna maýa goýmak diňe bir maliýe-ykdysady 
çökgünligiň amatsyz netijeleriniň öňüni almagyň esasy serişdesi bolman, 
eýsem, täze şertlerde çaltlandyrylan ykdysady ösüşi üpjün etmegiň hem 
ygtybarly ýoly bolup durýar. Milli ykdysadyýetiň diwersifikasiýalaşdyrylýan 
şertlerinde ykdysadyýetiň täze talaplaryna laýyk gelýän hünärmenleri 
taýýarlamak bilen bagly meseleler häzirki döwürde netijeli işleýän zähmet 
bazaryny kemala getirmegiň we ösdürmegiň möhüm ähmiýetli meseleleriniň 
biri bolup durýar. 

Zähmet bazarynyň bilim hyzmatlary bazary bilen özara gatnaşyklary 
olaryň biri-birlerine täsir etmegine getirýär. «Özara gatnaşyklar» düşünjesi 
subýektleriň biri-birlerini şertlendirýändiklerini, ýagny ähli gatnaşyjylaryň 
maksatlarynyň we wezipeleriniň bitewüligini aňladýar. 

Häzirki zaman zähmet bazarynyň düzümi hemişelik we wagtyň do-
wamynda üýtgeýän ululyklaryň esasynda kesgitlenýär. Islendik döwlet-
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de ýaşaýyş üçin möhüm pudaklaryň ösüşi bilen kesgitlenýän hünärlere 
hemişe durnukly isleg bolupdy, ol geljekde-de şeýle bolmagynda galar. Bu  
aýratynlyk hemişelik ululyklaryň mazmunyny düzmek bilen, olar boýunça 
zähmet bazary ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýär we şeýle üýtgemeleri öňünden 
çak lap bolýar. Köplenç halatda, zähmet bazarynda täze islegleriň ýüze çyk-
magy, ol ýa-da beýleki hyzmatlaryň görnüşlerine islegleriň üzül-kesil artma-
gy netijesinde käbir hünärlere isleg artýar we munuň netijesinde köp sanly 
teklipler döreýär. 

Bilim bazarynyň esasy aýratynlygy zähmet bazarynda dörän isle-
ge görä özgerýändigi we hyrydarlygyň artmagy netijesinde ýüze çykan 
islegiň kanagatlandyrylýandygy bilen tapawutlanýar. Şunuň bilen baglylyk-
da, iş berijileriň, işgärleriň we olaryň taýýarlygy bilen meşgullanýan dürli 
edaralaryň özgertmelere çalt uýgunlaşmagyna we başga ugurlara gönükdiril-
megine bildirilýän talaplar artýar. 

Bazar ykdysady gatnaşyklaryň, şeýle-de ykdysadyýetiň köpugurly ös-
dürilýän döwründe birnäçe obýektiw we subýektiw şertler zähmet bazarynda 
işçi güýjüne islegiň we teklibiň arasyndaky deňagramlylygyň üýtgemegine 
getirýär. Olar aşakdakylardan ybaratdyr: 

1) pudaklaýyn – ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösüş depginleriniň dürli- 
-dürlüligi bilen baglanyşykly bolýar; 

2) çäkleýin – çig mallaryň we önümçilik serişdeleriniň gyradeň 
ýerleşmezligi we paýlanylmazlygy, ykdysady we zähmet potensialynyň 
ösüşinde tapawutlaryň bolmagy netijesinde ýüze çykýar; 

3) durmuş-demografik – zähmet bazarynda ilatyň aýry-aýry toparlarynyň 
bäsdeşlige ukyplylygynyň dürli derejesi bilen şertlendirilýär. 

4) hünär-derejeleýin – zähmet bazaryndaky işçi güýjüne islegiň we 
teklibiň arasyndaky pudaklaýyn, çäkleýin we durmuş-demografik üýtgeme-
leriň netijesi bolup durýar, şeýle-de işçi güýjüniň täzeden döremegine we 
ulanylmagyna döwlet edaralarynyň täzeçil çemeleşmeleriniň zerurlygy bilen 
şertlendirilýär. 

Zähmet bazaryndaky şeýle üýtgemeler, bir tarapdan, anyk hünärler we 
kärler boýunça kärhanalaryň işgärlere bolan islegleriniň kanagatlandyryl-
magynda bökdençlikleri döredýär, netijede, öndürilýän önümleriň we 
hyzmatlaryň möçberleriniň we hiliniň belli bir derejede peselmegine getir-
ýär. Beýleki tarapdan, jemgyýetçilik önümçiligine gatnaşmaýan we durmuş 
taýdan döwletiň kömegine mätäç bolan, işe ýerleşmekde belli bir kynçylyk-
lary başdan geçirýän ilat toparlarynyň durnukly ýüze çykmagy bilen bagly 
hadysa zähmet bazaryndaky ýagdaýyň ýitileşmegine getirýär. 
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Zähmet bazarynyň seljermesi geçirilende ýokarda agzalan üýtgemeleriň 
onda dartgynly ýagdaýlaryň ýüze çykmagyny şertlendirýän sebäpler bolup 
durýandygyny nazara alynmagy zerurdyr. Şol sebäpleriň dogry kesgitlenme-
gi bolsa zähmet bazarynda ýüze çykýan meseleleriň dogry çözgüdini tapma-
ga, öz wagtynda zerur bolan düzedişleri girizmäge mümkinçilik döredýär. 
Munuň üçin daşary ýurtlaryň köpüsinde ulanylýan usullardan peýdalanmak, 
ýagny zähmet bazaryny yzygiderli seljermek, seljerme işlerinde köptaraply 
çemeleşmäni ulanmak, onuň monitoringini geçirmek ýaly işleriň guralmagy 
möhüm hasaplanýar.

Zähmet bazary bilen bilim hyzmatlary bazarynyň arasyndaky baglanyşyk 
näçe durnuksyz bolsa, olaryň özara hereketlerini üpjün edýän şertler näçe köp 
hasaba alynmasa, şonça-da zähmet gorlaryna islegiň we teklibiň laýyk gel-
meýändigi köp ykdysatçylar tarapyndan bellenilýär. Şunda esasy mesele bar 
bolan boş iş orunlarynyň zähmet gorlarynyň potensialyna gabat gelmezligin-
den ybaratdyr. Bu meseläni çözmek üçin zähmet bazary we bilim hyzmatlary 
bazarynyň özara gatnaşyklaryny sazlaşdyrmagyň şertlerini aýdyňlaşdyrmak 
möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Ilki bilen zähmet bazarynyň häzirki 
zaman ýagdaýynyň seljerilmegi onda bolup geçýän hakyky ýagdaýy ýüze 
çykarmaga, has takygy, bar bolan boş iş orunlarynyň sanynyň, onuň hünär-
-derejeleýin düzüminiň, pudaklar boýunça bölünişiniň anyklanylmagyna 
mümkinçilik berýär.

Bilim zähmet bazarynyň durmuş häsiýetli görkezijileriniň biridir. 
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 55-nji maddasynda raýatlaryň bilim al-
maga bolan hukugy kepillendirilendir, ýagny «Her bir adamyň bilim almaga 
hukugy bardyr. Umumy orta bilim hökmanydyr, her bir adam ony döwlet 
bilim edaralarynda tölegsiz almaga haklydyr. Döwlet her bir adam üçin öz 
ukyplaryna laýyklykda hünär biliminiň elýeterliligini üpjün edýär. Tölegli 
bilim beriş işini amala aşyrmaga kanunda bellenen esaslarda we tertipde ýol 
berilýär. Ähli bilim edaralary üçin hökmany bolan döwlet bilim standartlary 
bellenýär». 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda 
bilim edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň 
sanyny artdyrmak, innowasion ugurly täze hünärleri açmak we bu ugur-
lar boýunça hünärmenleri taýýarlamak, okatmagyň öňdebaryjy usullaryny 
ornaşdyrmak boýunça uly tagallalar edilýär. Şunda zähmet bazary bilen bi-
lim hyzmatlary bazarynyň arasyndaky sazlaşykly gatnaşyklary gazanmak 
diňe bir ykdysady taýdan däl, eýsem, durmuş nukdaýnazardan hem bähbitli 
bolup durýar. 
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D. Aýdogdyýew,
Türkmenistanyň Serhet institutynyň rektory

B. Gurbandurdyýew,
Türkmenistanyň Serhet institutynyň uly hünärmeni

MILLI YKDYSADYÝETIMIZDE  
SANLY ULGAMYŇ ÄHMIÝETI

Eziz Watanymyzyň saýasynda başymyz belentdir, abraýymyz ýo-
karydyr. Asuda, arassa asmanyň astynda «Türkmenistan atly beýik döwletde 
durmuşyň gülläp ösmegi, dowamat dowam bolmagy üçin biz öz bagtyýar 
döwrümize, sarsmaz döwletimize guwanyp ýaşamalydyrys. Agzybirlikde 
döredijilikli işläp, döwrümizi, döwletimizi has-da beýgeltmelidiris, geljege 
ynam bilen garap, öňe tarap buýsançly gadam urmalydyrys» diýip, hormatly 
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow özüniň Türkmenistanyň Prezidenti 
wezipesine dalaşgärlik maksatnamasynda nygtap belleýär.

Berkarar ýurdumyzda ähli ugurlary öz içine alýan, hil taýdan täze, 
okgunly ösüşlere alyp barýan, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň 
dünýäniň öňdebaryjy döwletlerine kybap bolmagyny üpjün etmäge gönük-
dirilen başlangyçlara badalga berildi. Olaryň çäklerinde «Türkmenistanda 
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» 
amala aşyrmak boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar. Konsepsiýa mil-
li ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak, oňa sanly ulgamy ornaşdyrmak, 
elektron senagatyny ösdürmek, adamyň aň-bilim maýasyna, işewürlige we 
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna esaslanýan 
ösen ykdysadyýeti kemala getirmek maksadyny nazarlaýar.

Sanly ykdysadyýetiň hereket etmegi jemgyýetiň, işewürligiň we hökü-
metiň bir wagtda sanlylaşdyrylmagyny üpjün edip, dolandyryş, maliýe, önüm-
çilik, durmuş we beýleki ulgamlara täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy 
ykdysadyýetiň oňyn netijeleriniň artmagyna getirýär. 

Sanly ykdysadyýet – bu senagat önümçiligini we hojalygyň beýleki pu-
daklaryny programma üpjünçiligi arkaly dolandyrmakdyr. Bu önümçilikde 
we täjirçilikde, ylymda we gündelik durmuşda maglumat-aragatnaşyk tehno-
logiýalaryny peýdalanmakdyr.

Sanly tehnologiýalar ölçemegiň çakdanaşa takyk usullaryny ulanmak 
arkaly senagat önümçiligini çaltlandyrýarlar. Sanly maglumat ulgamlarynyň 
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kömegi arkaly kärhananyň dürli bölekleriniň arasyndaky aragatnaşyk has 
takyk sazlanyp, guramaçylyk ýokarlanýar, tygşytlylyk artýar. Şeýlelikde, 
iňňän gysga möhletlerde ýokary hilli önümleri has köp öndürip, senagatçylar 
bu önümleri bütin dünýä ýaýratmaga mümkinçilik alýarlar, netijede, olaryň 
bäsdeşlige ukyplylygy artýar.

Internet torundaky ägirt uly maglumat gorundan islendik adamyň özüne 
gerekli maglumatlary edinmäge mümkinçilik almagy ylym-bilimiň elýeter-
liligini artdyrýar. Şeýle hem lukmançylyga täze sanly tehnologiýalaryň giri-
zilmegi adamlaryň saglygyny goramaga we ynsan ömrüni uzaltmaga ýardam 
edýär. Häzirki zaman ýokary tehnologik enjamlar her dürli hassalyklary dog-
ry anyklamaga, derňemäge we netijeli bejermäge mümkinçilik berýär. 

Ýene-de aýratyn bellemeli zatlaryň biri-de biziň öýlerimizde sanly 
enjamlaryň mukdary ýylba-ýyldan artýar. Biz indi gündelik durmuşymyzy 
kompýutersiz, smartfonsyz, durmuş elektronikasyna degişli enjamlarsyz göz 
öňüne getirip bilemzok. Umuman hemmesini bir söz bilen jemläp aýdanymyz-
da ýurdumyzda akylly öý tilsimatlarynyň sany artdyrylýar. Diýarymyzdaky 
syýasy durnuklylyk we ummasyz tebigy baýlyklarymyz daşary ýurt maýa 
goýumlaryny özüne çekmek bilen, ýurdumyzyň ykdysady mümkinçilikleri-
ne we ynamly ösüşine giň ýol açýar. Şeýlelikde, sanly ykdysadyýete geçmek 
üçin bizde zerur ykdysady şertler doly ýeterlikdir.

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan öňe sürlen ýurdumyzy sanly 
ykdysadyýete geçirmegiň maksatnamasyna laýyklykda, üstümizdäki ýyl bu 
maksatnamany amala aşyrmagyň iňňän möhüm ähmiýetli, jogapkärçilikli 
wezipeleriň durmuşa geçirilýän aýgytly döwri bolar. Bu ýylyň dowamynda 
ähli ministrliklerde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, welaýatlaryň we 
Aşgabat şäheriniň häkimliklerinde, eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli 
edara-kärhanalarda elektron resminama dolanyşygy ulgamy we internet 
web-saýtlary dörediler. 

Hawa, ýurdumyzda ykdysadyýetiň we dolandyryşyň sanly ulgamy-
na geçmek boýunça wezipeler döwlet Baştutanymyz tarapyndan has hem 
aýdyňlaşdyrylyp, barha işeňňir häsiýete, anyk ugurlara we güýçli depginlere 
eýe bolýar. Gysga taryhy möhletiň içinde sanly ykdysadyýete geçmegimiz 
dünýäde ýurdumyzyň öz mynasyp ornuny tapmagyny, halkymyzyň durmuş 
derejesiniň hasam ýokarlanmagyny, uzak geljegimizi nazarlaýan howpsuz, 
ygtybarly ösüşimizi üpjün eder. Bu düýpli özgertmeler bilen baglanyşykly, 
tutuş dünýäde bolşy ýaly, ýurdumyzda-da täze pudaklar, bazarlar, dolandyryş 
nusgalary peýda bolar. 
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Ýurdumyzyň häzirki döwürdäki halkara abraýy, halkymyzyň ykdysady 
we durmuş derejesi, dünýä bilim ulgamyna goşulyşmak zerurlygymyz biz-
den sanly ykdysadyýet we dolandyryş ulgamlaryna geçmek boýunça döwre-
bap özgertmäni talap edýär. Ýurdumyzyň her bir ykdysady pudagy, edara- 
-kärhanalar, ýolbaşçylar we hünärmenler öz işlerinde sanly ulgama geçmek 
boýunça özgertmelere taýýar bolmalydyrlar hem-de olary üstünlikli amala 
aşyrmak boýunça güýç-gaýratlaryny we zehinlerini gaýgyrmaly däldirler. 
Ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek, dolandyryş, hyzmat ediş ulgam-
laryny sanlylaşdyrmak boýunça görülýän çäreleriň many-mazmunyny we äh-
miýetini ilata düşündirmekde edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, jemgyýetçi-
lik guramalarynyň wekilleri, medeniýet, bilim ulgamlarynyň, köpçülikleýin 
habar-beriş serişdeleriniň işgärleri öz goşantlaryny goşmalydyrlar. 

Türkmenistan halkara ähmiýetli optiki-süýümli magistral aragatnaşyk 
ulgamlaryny gurmak bilen, Beýik Ýüpek ýolunyň ulag-kommunikasiýa 
merkeziniň wezipesini ýerine ýetirýär. Bu taslamalar diňe bir Merkezi Aziýa 
sebitinde däl, eýsem, Gündogar–Günbatar, Demirgazyk–Günorta ugur-
lary boýunça üstaşyr ulgamlaryň wajyp şahasy bolup, goňşy döwletleriň 
ykdysadyýetiniň ösmegine hem ýardam berýär.

Pudaklaýyn düzümiň toplumlaýyn döwrebaplaşdyrylmagy hem-de 
diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi, öňdebaryjy enjamlaryň ulanylma-
gy netijesinde ýurdumyzda aragatnaşygyň, sanly tele we radio gepleşikleriň 
köpşahaly ulgamy üstünlikli hereket edýär, elektron resminama dolanyşygy 
ornaşdyrylýar. Telefon beketleriniň ösen ulgamy giň zolakly internete 
goşulmak üçin ýokary tizlikli ýaýlymlary üpjün edýär. «Altyn asyr» öýjük-
li aragatnaşygyň milli operatorynyň müşderiler ulgamy çalt depginler bilen 
ösýär.

Innowasion ösüş ýoluna düşen ýurdumyzyň döwrüň talaplaryna 
laýyk lykda, öz öňünde möhüm wezipeleri goýýandygy nygtaldy. Häzir-
ki wagtda, internet we hemra aragatnaşygynyň eýýamynda sanly ulgamyň 
ornaşdyrylmagy adaty ugurlary hem-de olaryň ösüşiniň nusgalaryny düýpli 
özgertdi.

Sanly ykdysadyýete tapgyrlaýyn geçmegiň çäklerinde maglumatlaryň 
kiber howplara garşy goraglylygynyň üpjün edilmegine aýratyn üns berilýär.

Şunuň bilen baglylykda, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanynda 
Döwlet kiberhowpsuzlyk gullugy döredildi. Onuň işi özara ynanyşmak ýag-
daýyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar. 
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Döwrüň talabyna laýyk gelýän maglumat bazarynyň netijeli işlemegi 
beýleki pudaklaryň ösüşine, umuman, makroykdysady ýagdaýlara oňyn täsi-
rini ýetirýär. Dünýä ykdysadyýetiniň häzirki ösüşiniň ýagdaýynyň maglumat 
tehnologiýalarynyň we bilimleriň jemgyýetiň durmuşyndaky ornunyň art-
magy bilen ysnyşykly baglanyşyklydygy bellenildi. Ykdysadyýet özgerýär, 
has innowasion ýagdaýa eýe bolýar, şu özgerişlikleriň esasynda bolsa ýokary 
tizlikli, giň zolakly aragatnaşyk we internet ulgamlary durýar. Häzirki wagt-
da tehnologik täzelikleri nazara almak bilen, yzygiderli kämilleşýän hem- 
-de olary ykdysadyýeti dolandyrmaga ornaşdyrýan ýurtlar bäsdeşlige ukyply 
döwletler hasaplanylýar.

J. Hanaýewa, 
Türkmenistanyň Ýokary attestasiýa komitetiniň Gumanitar we 

ykdysady ylymlar bölüminiň müdiri, ykdysady ylymlaryň kandidaty

K. Hümmäýew,
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy  

akademiýasynyň prorektory, ykdysady ylymlaryň  
kandidaty alymlyk derejesine dalaşgär

ILATY DURMUŞ TAÝDAN GORAMAK ULGAMYNY 
SANLYLAŞDYRMAGYŇ TEHNIKI MESELELERI

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň içeri we daşary 
syýasaty döwletimiziň okgunly ösüşini esaslandyrýan ynsanperwer ýörel-
geler bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň 
Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» göz öňünde tutulan işler gerimi hem-
-de ähmiýeti babatda maksatnamalaýyn strategiýa hökmünde halkymyzyň 
durmuş şertleriniň düýpli gowulandyrylmagyna gönükdirilendir. Bu resmi-
namada öz beýanyny tapan ilaty durmuş taýdan goramak hyzmatlary san-
ly ulgam arkaly ýerine ýetirmek, döwrüň talabyna laýyklykda hyzmatlaryň 
görnüşlerini kämilleşdirmek bilen bagly maksatnamalaýyn wezipeleri muňa 
mysal hökmünde getirmek bolar.

Ilaty durmuş taýdan goramak ulgamyny sanlylaşdyrmak – sanly teh-
nologiýalary ulanyjylaryň kommunikasiýa kanallaryny düzmek (gurmak, 
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sazlamak) diýmegi aňladýar (sanly tehnologiýalary ulanyjylaryň özara 
baglanyşygy we özara gatnaşygy üçin sanly giňişligi emele getirmek). San-
laýyn (digitization) – maglumatlaryň täze görnüşe, ýagny «fiziki göteriji-
lerden sanly ýaýradyjylara geçirilmegini» aňladýar. Sanly transformasiýa-
lar – ornaşdyrylan sanly tehnologiýalaryň kuwwatyny iň ýokary derejede 
ulanmak bilen durmuş-ykdysady ulgamyň ähli mümkin bolan elementleriniň 
sanly giňişlige hem-de sanly özara baglanyşyga we özara gatnaşyga geçiril-
megidir. Kesgitlemelerden hem görnüşi ýaly, ilaty durmuş taýdan goramak 
ulgamyny sanlylaşdyrmakda tehnologiýalar esasy orny eýeleýär.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasyny» durmuşa geçirmegiň birinji tapgyrynda alnyp 
baryljak işleriň çäklerinde ýerine ýetirilmeli işleriň sanawynyň ikinji ter-
tip belgisinde ýerli korporatiw tor ulgamynyň bolmagy, ikinji tapgyrynda 
2020–2023-nji ýyllarda döwrebap maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny 
giňden ornaşdyrmak, maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça işleriň 
dowam etdirilmegi göz öňünde tutulýar.

Tor ulgamy barada düşünjeler toplumyna we onuň mümkinçiliklerine 
seredip geçeliň. Häzirki döwürde islendik pudakda diýen ýaly kompýuter-
ler peýdalanylýar. Kompýuterleriň ösüşi olary öz aralarynda birikdirmäge 
mümkinçilik berýän lokal torlaryň döremegi bilen häsiýetlendirilýär. Hut 
şu torlar hem maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň döremeginiň we 
kämilleşmeginiň esasy boldy.

Kompýuter tory – hasaplaýyş enjamlaryň (kompýuterler, serwerler, 
marşrutizatorlar we ş.m) arasynda maglumat alyş-çalşy üpjün edýän ulgam.

Lokal torlaryň işinde esasy mesele maglumatlary geçirmekligiň gurşawy, 
ýagny kompýuterleriň maglumat alyş-çalyş üpjünçiligi bolup durýar.

Maglumatlary geçirmekligiň gurşawyna toruň köp parametrleri degişlidir, 
hususan-da: toruň topologiýasy, ulanylýan gurluşlar, döretmegiň bahasy, 
mag lumatlary geçirmekligiň tizligi, toruň howpsuzlygy, tora ýolbaşçylyk et-
mek.

ХХ asyryň 70-nji ýyllarynyň başynda mini-kompýuterler goýberilip 
ugranda ilkinji lokal-hasaplaýyş tory peýda bolýar. Soňra dürli bölümleriň 
maşynlarynyň arasynda maglumatlary alyş-çalyş etmegiň zerurlygy ýüze 
çykýar. Munuň üçin köp kärhanalar özleriniň mini-kompýuterlerlerini birik-
dirip we olaryň özara baglanyşykly gatnaşyklary üçin zerur bolan programma 
üpjünçiligini işläp taýýarlamaga girişýärler. Netijede ilkinji lokal-hasaplaýyş 
tory döreýär.
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Lokal-hasaplaýyş tory – bu obýektiň (binanyň) ýa-da obýektleriň topary-
nyň kabel ulgamydyr. Ondan hem başga, diňe bir biri-biriniň golaýynda 
ýerleşýän obýektler däl-de, eýsem, çäk taýdan biri-birinden uzakda ýerleşýän 
obýektler hem bir bitewi ulgama birikdirilip bilner.

Lokal-hasaplaýyş tory – (Local Area Network, LAN iňlis sözlerinden) – 
binalaryň uly bolmadyk toparyny (jaý, institut, kärhana, firma) ýa-da uly bol-
madyk çägi baglaýan kompýuter ulgamydyr. Şeýle hem, düwünleri (uzelleri) 
geografik taýdan 12500 kilometrden (kosmiki stansiýalar we orbita merkez-
leri) geçýän aralyga uzaldylan (eltilen) lokal-hasaplaýyş torlary bardyr, şeýle 
aralyga garamazdan bu hili ulgamlar lokal tora degişli edilýär.

Lokal-hasaplaýyş tory birnäçe wezipeleri ýerine ýetirýär:
1. Faýllaryň geçirilmegi. Birinjiden, kagyz we printeriň syýasy 

tygşytlanýar. Ikinjiden, kabel boýunça iberilýän elektrik habar eli resmina-
maly islendik işgärden has çalt hereket edýär.

2. Programmalaryň we faýllaryň bilelikde ulanylmagy. Maglumatlary 
her bir kompýuterde gaýtalamak zerurlygy aradan aýrylýar. Tor ulgamy ula-
nyjylara şol bir wagtda birlikde programma bilen işlemek we biri-biriniň gi-
rizýän maglumatlaryny görmek üçin mümkinçilik döredýär.

3. Printerleriň we beýleki enjamlaryň bilelikde ulanylmagy. Her bir 
kompýuter üçin aýratyn printer gurnamak zerurlygygy aradan aýrylýar. Teh-
nikany almak we abatlamak üçin serişdeler düýpli tygşytlanýar, sebäbi tor 
ulgamynyň printeriniň guralmagy edara üçin ýeterlik bolýar.

4. Elektron poçta we çalt habar bermeli maglumatlar bilen alyş-çalyş 
ulgamlary. Bilelikdäki işleriň utgaşdyrylmagy. Meseleler bilelikde çözülen-
de, her bir işgäriň öz iş ýerinde galmagy, emma toparda işlemegi. Edaranyň 
ýolbaşçysy üçin hereketleri dolandyrmak we olara gözegçilik etmek wezi-
pesi düýpli ýeňilleşýär, sebäbi ulgam çäk taýdan ýaýran görnüşde ýerleşýän 
gatnaşyjylaryň özara baglanyşykly gatnaşyklaryna aňsat gözegçilik edip bol-
ýan ýokary tizlikli ýeke-täk wirtual giňişligi döredýär.

5. Iş dolandyryşy tertibe-düzgüne salmak, maglumata girelgä gözegçi-
lik, maglumatlaryň goraglylygy: resminamalaryň bolup biljek ýitmek müm-
kinçiligi näçe az boldugyça, şonça-da şeýle ýagdaýlar azrak bolýar. Islendik 
ýagdaýda, üýşmek resminamalaryň içinden gözläp agtaryp tapandan, serwer-
den has aňsat tapyp bolýar.

Ýokarda sanalyp geçilenler lokal-hasaplaýyş torunyň hemme mümkin-
çilikleri däldir. Başarnykly döredilen tor ulgamynyň çeýe we kuwwatly gural 
bolup bilýändigini onuň ýerine ýetirýän wezipeleri subut edýär.
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Lokal-hasaplaýyş tory häzirki wagtda giň görnüşde ýaýrandyr, sebäbi 
olar bir wagtda köp sanly meseläni çözmäge, şeýle hem prosesi çaltlandyr-
maga mümkinçilik berýär.

Lokal-hasaplaýyş torunyň kömegi bilen şol bir faýllaryň, maglumat 
bazalarynyň we beýleki maglumatlaryň biri-birinden uzak aralykda ýerleşýän 
dürli ulanyjylar tarapyndan peýdalanylmagy mümkin bolýar.

Her bir şahsy kompýutere printer, köp funksiýaly gurluşlary we beýle-
ki enjamlary oturtmak zerurlygynyň aradan aýrylýandygy hem-de olary tor 
ulgamy boýunça birikdirip bolýandygy sebäpli, lokal-hasaplaýyş tory pul 
serişdelerini tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Mysal üçin, lokal-hasaplaýyş tora birikdirmek arkaly tor printerini bir-
näçe ulanyjylar peýdalanyp bilýär, abatlaýyş işleriniň we tehniki taýdan hyz-
mat etmegiň diňe tor printeri üçin zerur bolup durýandygy sebäpli, ýene-de 
ep-esli serişdeleriň tygşytlanmagyna mümkinçilik döreýär.

Köp funksiýaly gurluşlar – printeriň, skaneriň, faksimil gurluşlarlaryň, 
enjamlaryň, nusga alyjy modullaryň funksiýalaryny özünde birleşdirýär.

Bu günki gün ulanylýan ýerleri, enjamlaýyn platformalary we durmuşa 
geçiriliş usullary bilen tapawutlanýan dürli görnüşli köp sanly amallar ul-
gamlary iş ýüzünde ulanylýar. Munuň özi şu amallar ulgamlarynyň ähmiýetli 
wezipeleýin tapawudyny şertlendirýär. Hat-da anyk amallar ulgamynyň ýe-
rine ýetirýän işlerini hem, köplenç halatda, kesgitlemek ýeňil däldir, sebäbi 
bu günki gün bölekler tarapyndan amallar ulgamy bilen özara baglanyşyk 
boýunça ýerine ýetirilýän daşky ýüzleý işler, ertir onuň aýrylmaz bölegine 
öwrülip biler we tersine. Şonuň üçin, amallar ulgamlaryny öwrenenimizde, 
bu wezipeleri ähli amallar ulgamlaryna mahsus bolan köpdürlülikden ta-
pawutlandyrmak möhümdir.

Kompýuteriň amallar ulgamy özara baglanyşykly programmalaryň 
top lumyny aňladýar. Ol bir tarapdan ulanyjylaryň we ykjam goşundylaryň 
arasynda interfeýs we beýleki tarapdan kompýuteri ulanyjylar hökmün-
de hereket etmek bilen, ulanyjylara we programmaçylara birnäçe wirtual 
hasaplaýyş ulgamyny bermek arkaly olaryň işinde amatlylygy üpjün edýär 
hem-de torda ýerine ýetirilýän örän köp prosesleriň arasynda serişdeleri 
paýlamagyň netijeli usulyny iş ýüzünde durmuşa geçirýär.

Interfeýs (interface diýen iňlis sözünden gelip çykan) – iki sany funk-
sional obýektleriň arasyndaky çäk, oňa talaplar standart tarapyndan kesgit-
lenýär. Interfeýs – ulgamyň elementleriniň arasyndaky özara baglanyşykly 
5. Sargyt № 2700.
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gatnaşygyň (dolandyryşyň, gözegçiligiň we ş.m.) serişdeleriniň, usulla rynyň 
we düzgünleriniň jemi.

Has umumylaşdyrylan manyda interfeýs diýlip, üstünden maglumat ge-
çirýän bütewi çäge düşünilýär (standart ISO 24765).

Lokal-hasaplaýyş torlary ilaty durmuş taýdan goramak ulgamynyň eda-
ralarynda täze maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga mümkinçilik 
berýär. Tor tehnologiýalarynyň ulanylmagy işgärler düzüminiň işlerini äh-
miýetli derejede ýeňilleşdirýär we çaltlandyrýar, maglumatlaryň bir bitewi 
bazasyny peýdalanmaga we olaryň dessin üstüni ýetirmäge hem-de maglu-
matlary işläp taýýarlamaga mümkinçilik döredýär.

Ilaty durmuş taýdan goramak ulgamynyň edaralaryny sanlylaşdyrmagyň 
tehniki meseleleri boýunça alnyp barlan ylmy-barlag işleriň netijesinde 
aşakdaky aýratynlyklar ýüze çykaryldy:

1. Ilaty durmuş taýdan goramak ulgamynyň edarasynyň lokal-hasaplaýyş 
tory – munuň özi ilaty durmuş taýdan goramak ulgamynyň edarasynyň lokal-
-hasaplaýyş torunyň beýleki ilaty durmuş taýdan goramak ulgamynyň edara-
lary bilen ýeke-täk korporatiw maglumatlar toruna integrirlemek, şeýle hem 
ilaty durmuş taýdan goramak ulgamynyň edarasynyň hasaplaýyş we maglu-
matlar ätiýaçlarynyň özara hereketini amala aşyrmak üçin döredilen gurama-
çylyk tehnologiýa toplumydyr.

2. Lokal-hasaplaýyş tory ulanyjylara ilaty durmuş taýdan goramak 
ulgamynyň edarasynyň daşky torlara we olara uzak aralykdaky umumy mag-
lumat we hasaplaýyş ätiýaçlyklara girmäge mümkinçiligi üpjün edýär.

3. Lokal-hasaplaýyş tory ilaty durmuş taýdan goramak ulgamynyň 
edarasynyň işgärleriniň hünär we usuly işine maglumat goldawy, şol san-
da resminama aýlanyşygynyň ulgamyny we adminstratiw dolanyşygynyň 
ugurlaryny üpjün edýän maglumat düwünleriniň (serwerleriniň) amatly 
işlemegine tehniki we tehnologik esas bolup durýar.

4. Ýokarda hem bellenip geçilişi ýaly, ilaty durmuş taýdan goraýan 
edaralaryň iş ugurlaryny sanlylaşdyrmak maksady bilen zerurlygyna görä, 
ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş eda-
ralary, saglygy goraýyş we lukmançylyk edaralary, bilim we karz edaralary, 
ýaşaýyş jaý ulanyş müdirlikleri, raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyny 
döwlet belligine almaga hukugy bolan edaralar, arhiwler, döwlet eýeçili-
gindäki edara-kärhanalar we guramalar, döwlete dahylly bolmadyk ýuri-
dik şahslar, hususy telekiçiler, özbaşdak iş bilen meşgullanýanlar, etrabyň 
ýaşaýjylary we beýleki taraplar bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň lokal- 
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-hasaplaýyş tor arkaly amala aşyrylmagy durmuş hyzmatlarynyň düzümini 
we hilini kämilleşdirýär. Lokal-hasaplaýyş torunyň tapawutly aýratynlygy (il-
kinji nobatda maglumat howpsuzlygy we kiberhowplar nukdaýnazaryndan), 
onuň bütindünýä internet toruna birikdirilmeginiň zerurlygynyň ýokdugynda, 
ýagny internet ulgamyna garaşly bolup durmaýandygynda jemlenýär.

5. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 
2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksat-
namasynda» ýurdumyzda ilata edilýän hyzmatlary ýeňilleşdirmek we olary 
sanly ulgam arkaly ýerine ýetirmek wezipeleri göz öňünde tutulandyr. Şunuň 
bilen baglylykda, ilaty durmuş taýdan goramak ulgamynyň edaralarynyň 
lokal-hasaplaýyş torunyň hyzmatdaş edaralar bilen birikdirilmegi:

– adamlara pensiýalary we döwlet kömek pullaryny öz wagtynda bel-
lemek, olary tölemegi dessin bes etmek bilen bagly ýüze çykýan (onlarça 
ýyllaryň dowamynda) birnäçe meseleleri aradan aýyrmaga ýardam eder;

– döwlet serişdeleriniň sarp edilişine berk gözegçiligi amala aşyrmaga, 
göz öňünde tutulmadyk çykdajylaryň möçberini we dolandyryş düzümleriniň 
artykmaç harajatlaryny aşak düşürmäge mümkinçilik döreder;

– ykdysadyýetiň durmuş pudaklaryny sanlylaşdyrmak maksady bilen 
innowasiýalaryň giň gerimde ornaşdyrylmagyna ýardam berer.

6. «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti 
ösdürmegiň Konsepsiýasy» maglumat tehnologiýalaryny giňden peýdalan-
magyň hasabyna ýurdumyzyň durmuş ulgamynyň netijeli hereket etmegi-
ne gönükdirilendir. Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary arkaly durmuş 
goraglylygyny sanly ulgama geçirmek durnukly ösüşiň esasy şertleriniň bi-
ridir. Ol kommunikasiýa mümkinçiliklerini giňeldýär, ilaty durmuş taýdan 
goraglylyk ulgamynda dolandyryşyň täze nusgalarynyň peýda bolmagyny 
şertlendirýär. Şoňa görä-de, maglumatlary geçirmek ulgamyny, kommu-
nikasiýalar düzümini ösdürmek zerurdyr. Häzirki wagtda munuň özi örän 
wajyp wezipedir hem-de durmuş goraglylygynyň işlerini döwrebap gurama-
ga, utgaşdyrmaga hem-de işleriň hiline gözegçilik etmäge ýardam berýän 
dolandyryş ulgamynyň netijeli guralydyr.
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O. Ataýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

Ylmy işler boýunça prorektory, ykdysady ylymlaryň kandidaty

TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADYÝETINIŇ  
ÖSÜŞINDE SANLY YKDYSADYÝETIŇ ORNY

Häzirki zaman dünýäsinde ýüze çykýan çylşyrymly ýagdaýlaryň oňaýsyz 
täsirlerini ýeňip geçmegiň, halk hojalygynyň durnukly ösüşini gazanmagyň 
binýadynda ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň iň amat-
ly usullarynyň biri bolup, milli ykdysadyýetiň adaty ykdysadyýetden sanly 
görnüşine geçmegini gazanmak çykyş edýär. Sanly özgertmeleriň üstünlikli 
durmuşa geçirilmegi ýurduň ykdysadyýetiniň pudaklarynyň döwrebap ösme-
gine, olaryň halkara bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrma-
ga oňyn täsirini ýetirýär.

Sanly ykdysadyýet häzirki zaman sanly we maglumat-aragatnaşyk 
teh nologiýalaryna hem-de ulgamlaryna esaslanýan ykdysady işdir. Ykdy-
sady işiň bu görnüşine elektron işewürligi we täjirçiligi hem-de olaryň 
çäk lerinde öndürilýän önümleri we hyzmatlary degişli etmek mümkindir. 
Ýagny, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny ulanmak arkaly internet 
ulgamynyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, amala aşyrylýan ykdysady işiň 
ähli görnüşleri sanly ykdysadyýete degişlidir.

Milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň sanlylaşdyrylmagynyň binýadynda, 
şu aşakdaky artykmaçlyklary görkezmek bolar:

– wagtyň we harajatlaryň tygşytlanylmagy, şonuň bilen birlikde, 
girdejileriň täze çeşmeleriniň ýüze çykmagy;

– sanly harytlaryň we hyzmatlaryň içerki we daşarky bazarlara dessin 
çykarylmagy hem-de dünýäniň islendik ýerindäki sarp edijilere elýeterli bol-
magy;

– sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi internet ulgamynyň mümkinçilikle-
riniň giňeldilmegine ýardam berýär.

Sanly ykdysadyýetiň ýurduň durnukly ykdysady ösüşine ýetirýän oňyn 
täsirleriniň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, onuň mak-
satnamalaýyn esasda ösdürilmegi zerurdyr. Gahryman Arkadagymyzyň 
başlangyjy bilen, 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda «Türkmenistanda  
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» ka-
bul edildi. Konsepsiýa milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdür-
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mek, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryna sanly ulgamy 
ornaşdyrmak arkaly, dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna çykarmaga, adam 
maýasyna, ylmyň soňky gazananlaryna esaslanýan innowasion ykdysadyýeti 
kemala getirmäge, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdürmäge gönük-
dirilendir.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasyny» üç tapgyrda durmuşa geçirmek kesgitlendi. Kon-
sepsiýany durmuşa geçirmegiň birinji tapgyry 2019-njy ýyl hökmünde 
kesgitlenip, onda amal edilmegi kesgitlenilen wezipeleriň üstünlikli ýerine 
ýetirilendigini bellemek mümkindir. Olara mysal hökmünde, şu aşakdaky 
maglumatlara ýüzlenip bolar:

– Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Pudagara to-
pary döredildi. Pudagara toparyň düzümi we Türkmenistanda sanly ykdy-
sadyýeti ösdürmek boýunça Pudagara topar hakyndaky Düzgünnama tassyk-
lanyldy;

– «Türkmenaragatnaşyk» agentligini Türkmenistanda sanly ykdysadyýe-
ti ösdürmek boýunça ygtyýarly edara hökmünde kesgitlenildi;

– «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021–2025-nji ýyl-
lar üçin Döwlet maksatnamasy» hem-de şu maksatnamany amala aşyrmak 
boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy kabul edildi;

– sanly ykdysadyýetiň talap edýän bilimini, başarnyklaryny we endik-
lerini kämil ele alan işgärleri taýýarlamak maksady bilen, ýokary okuw 
mekdepleriniň okuw meýilnamalaryna «Sanly ykdysadyýet» dersi girizildi;

– Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty döre-
dildi.

Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň ikinji tapgyry 2020–
2023-nji ýyllar aralygyny gurşap alýar. Bu tapgyryň barşynda ýurdumyzda 
döwrebap maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak, 
işe girizmek we onuň sazlaşykly işlemegini ýola goýmak, maglumat howp-
suzlygyny üpjün etmek, şeýle hem maglumat üpjünçilik ulgamyny mun-
dan beýläk-de ösdürmek kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, «Elektron 
resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda» 
Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilendigini belläp bolar.

Konsepsiýasynyň üçünji tapgyry 2024–2025-nji ýyllar aralygyny gurşap 
alyp, bu tapgyrda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda sanly 
intellektual tehnologiýalaryň we usullaryň kämilleşdirilmegini we ornaş-
dyrylmagyny dowam etdirmek hem-de Konsepsiýada bellenen wezipeleriň 
we çäreleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek meýilleşdirilýär.
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Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň binýatlaýyn esaslary 
«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-
-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» 
we «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-nji ýyllarda 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» kabul edilmegi 
bilen has hem berkidildi.

Milli maksatnamanyň esasy maksatlarynyň sanawynda milli ykdysa-
dyýetiň senagatlaşma derejesini ýokarlandyrmak, institusional özgert-
meleri, sanly ykdysadyýeti hem-de sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagy 
çuňlaşdyrmak, bazar ykdysadyýetini, kiçi we orta telekeçiligi işjeň ösdür-
mek, amatly işewürlik gurşawyny döretmek hem kesgitlenendir.

Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň uzakmöhletleýin 
strategiýasynda sanly ykdysadyýetiň ösüşi senagatyň ewolýusion ösüşiniň 
geljekki tapgyrlaryna esaslanyp amala aşyrylmagy kesgitlenen. Bu bol-
sa, döwrüň iň kämil sanly üpjünçilik ulgamyna, maglumat-aragatnaşyk 
tehnologiýalarynyň ösen bazaryna we sanly hyzmatlara eýe bolmaga müm-
kinçilik berer.

Prezident maksatnamasynda sanly ykdysadyýeti ykdysadyýetiň ähli pu-
daklaryna ornaşdyrmagyň möhümdigi bellenilip, onda «döwlet tarapyndan 
edilýän hyzmatlary (pasport, wiza, ygtyýarnamalar, ýer bölegini almagy 
resmileşdirmek, ýaşaýyş jaý-jemagat hyzmatlary, arhiw maglumatlar we 
ş.m.) üpjün edýän ilatyň «Bir penjire» bitewi maglumat binýadyny döret-
mek» wezipesi kesgitlenen.

Häzirki wagtda, «e.gov.tm» atly döwlet hyzmatlarynyň portaly hereket 
edýär. Bu portalda «aragatnaşyk hyzmatlary», «bilim ulgamy», «saglyk», 
«transport, logistika we gümrük gullugy», «maşgala we çaga», «jemagat 
hojalygy», «iş üpjünçiligi», «sport, syýahat we medeniýet», «maliýe ul-
gamy», «hukuk kömegi», «mahabat hyzmatlary», «söwda we hyzmat» we 
«ygtyýarnamalar» bölümleri ýerleşdirilip, olaryň kömegi bilen, ykdysady 
işiň subýektleriniň, şeýle hem türkmenistanlylaryň sanly döwlet hyzmat-
laryndan amatly şertlerde peýdalanyp bilmekleri üçin ýeňillikler döredilýär.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2022-nji ýylyň 8-nji iýulynda 
geçirilen giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz halkara tejribä esas-
lanyp, býujet-salgyt ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmalydygyny, maliýe 
hasabatynyň we salgyt salmagyň kadalarynyň hem-de usullarynyň yzygider-
li kämilleşdirilmelidigini, ýurdumyzda elektron salgyt salmak ulgamynyň 
doly ornaşdyrylmalydygyny nygtady. Bu işiň ýokary derejede amal edilmegi 
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bolsa, Milli we Prezident maksatnamalaryndan, şeýle hem «Türkmenistanda 
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan» 
gelip çykýan wezipeleriň ýokary netijeli amala aşyrylýandygynyň beýany 
bolar.

Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda Milli, Prezident we Döwlet 
maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, ykdysadyýetiň ähli 
pudaklarynyň maksatnamalaýyn esasda yzygiderli sanlylaşdyrylmagy, onuň 
ýokary depgin bilen ösmegini gazanmaga, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş- 
-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmaga giň mümkinçilikleri döreder.

O. Geldymuhammedowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş  

institutynyň «Dünýä ykdysadyýeti» kafedrasynyň  
professory, ykdysady ylymlaryň doktory

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY SÖWDA  
SYÝASATYNYŇ ILERI TUTULÝAN UGURLARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenista-
nyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän döwlet syýasa-
tynyň binýadynda ýurdumyzyň milli bähbitlerini nazara alyp, dünýä ykdy-
sadyýetine barha işjeň goşulyşmaga we özara bähbitli hem-de deň hukukly 
hyzmatdaşlyga esaslanýan ykdysady gatnaşyklaryň çuňlaşdyrylmagyny göz 
öňünde tutup, daşary ykdysady syýasat has-da ösdürilýär.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masynda», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-nji ýyl-
larda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda», «Bitarap 
Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2022–2028-nji ýyllar üçin Kon-
sepsiýasynda» hem-de «Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 
2020–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» ýurduň daşary ykdysady 
gatnaşyklaryny maksatnamalaýyn ösdürmegiň zerurlygy kesgitlenilýär we 
daşary ykdysady gatnaşyklary giňeltmek boýunça yzygiderli çäreler durmuşa 
geçirilýär.

2022-nji ýylyň 23-nji fewralynda Şweýsariýa Konfederasiýasynyň 
Ženewa şäherinde Bütindünýä söwda guramasynyň Baş geňeşiniň nobatdaky 
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mejlisinde ýurdumyza bu gurama «goşulyşýan döwlet» (işjeň synçy) dereje-
si berildi. Şeýle hem, şu ýylyň 15-nji martynda Türkmenistan 2022–2028- 
-nji ýyllar döwri üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara söwda huku-
gy boýunça komissiýasynyň agzalygyna saýlanyldy. Bu hem, ýurdumyzda 
daşary ykdysady gatnaşyklaryň kämil ösdürilmegine uly üns berilýändigini 
aýdyňlygy bilen görkezýär.

Hormatly Prezidentimiz 2022-nji ýylyň 8-nji iýulynda geçen Türkme-
nistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň daşary 
ykdysady işini mundan beýläk-de ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň 
güýçlendirilmelidigini, daşary söwda dolanyşygynyň kämilleşdirilmelidi- 
gini, daşary ýurt döwletleri hem-de halkara maliýe institutlary bilen hyzmat- 
daş lygyň mundan beýläk-de berkidilmelidigini nygtady.

Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasatynda ýurdy çig maly eks-
port edýän ýurtdan, önümleriň we hyzmatlaryň taýýar görnüşlerini eksport 
ediji ýurda öwürmek esasy ileri tutulýan wezipeleriň biri hökmünde ykrar 
edilýär. Ýurtda döwrebap tehnologiýalaryň importuna aýratyn ähmiýet be-
rilýär. Eksport syýasaty amala aşyrylanda milli ykdysadyýetiň diwersifika-
siýasyna uly orun berilýär. Önümçilik, durmuş ulgamlary özgerdilýär. Ähli 
ýerlerde önümçilik we durmuş maksatly iri inženerçilik desgalary bina edil-
ýär. Strategik çig mal serişdeleri, ýagny, nebit, gaz, pagta ýerlerde ahyrky 
önüme çenli gaýtadan işlenilýär we dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply 
milli önümleriň eksporty ýola goýulýar.

Türkmenistanyň daşary ykdysady syýasatynyň esasy ileri tutulýan ugur-
lary täze many-mazmuna eýe bolýar, şeýle hem Garaşsyzlyk ýyllarynda 
Türkmenistanyň daşary söwdasynyň seljerilişiniň, möçberlerini çuňlaşdyr-
mak boýunça geçirilen çäreleriň we geljekki ösüşiň çygry giňeldilýär.

Ýurtlar bilen özara baglanyşykly esasy geljekki ugurlaryň biri bolup 
himiýa we nebit-himiýa önümleriniň çäginde söwda hyzmatdaşlygyny ös-
dürmek bilen bagly bolup durýar. Şol pudaklarda önümleriň üpjünçiliginiň 
giňeldilmeginiň hasabyna eksportuň diwersifikasiýasy üçin Türkmenistanyň 
oňat mümkinçilikleri bardyr.

Bu gün ýurduň halkara hyzmatdaşlygy bilimiň, saglygy goraýşyň, 
ylmyň çäginde geljekki ösüş üçin esas bolup durýar. Türkmenistanyň daşary 
syýasaty ynsanperwer hyzmatdaşlykda, syýasatda, ykdysadyýetiň çäklerin-
de daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen gatnaşyklaryny güýçlendirmäge ýardam 
edýär. Häzirki wagtda, Türkmenistan dünýäniň 100-den gowrak ýurdy bi-
len daşary söwda gatnaşyklaryny alyp barýar. Olara mysal hökmünde, Hy-
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taý Halk Respublikasyny, Türkiýe Respublikasyny, Eýran Yslam Respubli-
kasyny, Russiýa Federasiýasyny, Birleşen Arap Emirliklerini, Amerikanyň 
Birleşen Ştatlaryny we Ýewropa Bileleşiginiň agza ýurtlaryny we beýlekileri 
görkezmek mümkindir.

Türkmen bazary daşary ýurtly hyzmatdaşlary özüne çekýär, ilki bilen 
döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan «Açyk gapylar» syýasaty, berk hu-
kuk binýady, maýa goýum özüne çekijiligi we beýleki ykdysady ýagdaýlar 
degişlidir. Muňa şeýle hem, baý tebigy serişdeleri we ýurduň geosyýasy taý-
dan amatly ýerleşişi, onuň ykdysady ösüşi, umumy köp ýyllyk durnukly-
lygy ýardam edýär. Daşary ykdysady edaralarynyň işiniň möhüm ugry bolup, 
daşary söwda işini kadalaşdyrmagy amala aşyrmak we döwletiň bähbitleri-
ne bu ulgamda wekilçilik etmek degişlidir. Ýurdumyzda bu ugurdaky işi, 
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi ýe-
rine ýetirýär. Ministrligiň ygtyýarlygyna girýän daşary ykdysady işiň esasy 
ugurlary şulardan ybarat bolup durýar:

– Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklarynyň çäginde döwlet 
syýasatynyň meseleleri boýunça teklipleri amala aşyrmak we işläp taýýar-
lamak;

– Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklarynyň çäginde halka-
ra şertnamalaryna we ylalaşyklaryna laýyklykda daşarky bazarda döwlet 
gyzyklanmasynyň gözegçiligini üpjün etmek;

– eksport gözegçiligini we ony amala aşyrmagyň çäginde döwlet 
syýasatynyň emele gelmegi boýunça teklipleri taýýarlamak.

Häzirki zaman şertlerinde her bir döwlet daşary ykdysady aragatnaşyk - 
lary ol ýa-da beýleki görnüşde kadalaşdyrýar, halkara ykdysady gatnaşyk- 
larynyň ähli ugurlarynda höweslendirýär. Döwlet kadalaşdyrmasy daşarky 
söwdasyna giňden ýaýraýar, halkara maýasynyň hereket etmegi, walýuta we 
karz gatnaşyklary, ylmy-tehniki alyş-çalyş, işçi güýjüniň halkara ýerleşişi, 
öz eýeçiligini daşary ýurtlarda dolandyrmak ýaly möhüm meseleleri hem 
gurşap alýar.

Halkara hyzmatdaşlygynda ulanylmaga degişli bolan esasy çäreleri bo-
lup hökümetiň täsir edýän usullary we gurallary, gümrük tarifleri, salgytlar 
we paçlar, çäklendiriji şertler, döwletara şertnamalar we ylalaşyklar, eks-
porty we importy höweslendirmek çykyş edýärler. Şunda, gümrük pajynyň 
alynmaýan we mukdary çäklendirilmeýän harytlaryň sanawy, esasan hem, 
döwlet tarapyndan import edilýän harytlar göz öňünde tutulýar.
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Türkmenistanyň dünýäniň beýleki ýurtlary bilen hyzmatdaşlygynyň 
ugurlary döwre laýyklykda takyklanylýar we üsti ýetirilýär. Milli, Prezi-
dent we pudak maksatnamalaryny amala aşyrmagyň ýolunda ösüşe ýardam 
edýän ugurlar daşary ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary bolup 
durýar. Häzirki wagtda däp bolan ulgamlarda Türkmenistanyň bäsdeşlige 
bolan artykmaçlyklary giňeýär we berkeýär (tebigy serişdeleri işläp taýýar-
lamak we energetika, ulag, oba hojalygy), innowasion tehnologiýalary ulan-
mak bilen durnuklylygy üpjün edilýär we dünýäniň iri sarp edijileriniň ener-
giýa serişdelerine bolan üpjünçiligi kepillendirilýär, energiýa eksportunyň 
diwersifikasiýasynyň geografiýasyny we netijeliligini artdyrmaga täze 
mümkinçilikler döreýär, täze innowasion energiýa tygşytlaýjy tehnologiýa-
lary ulanmagyň esasynda Türkmenistanyň çäklerinde häzirki zaman energo 
infrastrukturasynyň ösüşi çaltlaşýar. Milli ykdysadyýetiň ýükleri we ýolag-
çylary üstaşyr geçirmek mümkinçiliklerini amala aşyrmaklygy üpjün edýän 
ulag infrastrukturasynyň bäsdeşlige ukyplylygy barha ösýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenista-
nyň daşary ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary şu aşakdakylary öz 
içine alýar:

– ýurduň eksportuny diwersifikasiýalaşdyrmak, onuň düzüminde gaý-
tadan işleýän senagat kärhanalarynyň önümleriniň paýyny ýokarlandyrmak. 
Häzirki wagtda onlarça iri senagat kärhanalarynyň gurluşyklary alnyp baryl-
ýar. Olaryň doly güýjünde işläp başlamagynyň netijesinde ýurduň eksport 
kuwwatyny diwersifikasiýalaşdyrmak babatynda düýpli öňegidişlikler gaza-
nylar;

– ýokary depginli ösüşi üpjün etmek nukdaýnazaryndan, ýurduň daşary 
söwda dolanyşygynyň depginli ösüşini gazanmak wajyp makroykdysady 
wezipeleriň hatarynda durýar;

– ýurduň eksportunyň düzüminde döwlet eýeçiligine degişli däl bölegiň 
paýyny artdyrmak. Munuň üçin, täze gurulýan kärhanalaryň aglaba bölegi 
hususy eýeçilige daýanýan önümçiliklerden ybaratdyr;

– Türkmenistanyň eksportunyň düzüminde himiýa, nebithimiýa 
önümleriniň, elektrik energiýasynyň, suwuklandyrylan gazyň, polietileniň, 
polipropileniň we gaýry polimer önümlerini paýyny artdyrmak;

– agrosenagat önümleriniň, esasan gök önümleriň, bakjanyň, üzümiň, 
subtropik miweleriň hasabyna ýurduň eksportuny artdyrmak;

– daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň düzüminde, önümçilikleri 
döretmegiň hasabyna ýerli ilatyň sarp edýän azyk we azyk däl harytlarynyň 
paýynda çig mal önümleriniň we materiallaryň paýyny kemeltmek;
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– daşary ýurt maýa goýumlaryny, maliýe serişdelerini ýurduň ykdysady 
erkin zolaklaryna çekmek arkaly halkara syýahatçylygy, halkara ulag we 
beýleki hyzmatlary ýokary derejä galdyrmak. 

Milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösmegi, ýurdumyzyň halkara ykdy-
sady giňişligine barha çuňňur we özara bähbitli goşulyşmagy, ýurdumyzyň 
daşary ykdysady syýasatyny ileri tutulýan ugurlarda üstünlikli amal etmäge 
badalga berýär.

Arkadagly Serdarymyzyň ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudak-
laryny döwrebap ösdürmek babatyndaky döwlet syýasatynyň binýadynda, 
milli ykdysadyýetimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem bedew 
bady bilen öňe barmagy her bir türkmenistanlynyň kalbynda buýsanç duýgu-
laryny döredýär.

J. Akgaýew,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 

Okuw işleri boýunça prorektory

G. Kutlyýew,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň «Ýokary matematika»  

kafedrasynyň dosenti, tehniki ylymlaryň kandidaty

DOKMA SENAGATY KÄRHANALARY  
ÜÇIN MAÝA GOÝUMYNY OPTIMAL  
PAÝLAMA MESELESINI ÇÖZMEK

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly  
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylyk etmegi bilen ýur-
dumyzda ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak, ony täze tehnika-tehno-
logiýalar bilen üpjün etmek maksady bilen, ykdysadyýetimiziň ähli pudak-
larynda, ylym-bilim ulgamynda möhüm işler amala aşyrylýar. Şeýlelikde, 
ykdysadyýetiň möhüm strategik wezipeleri hökmünde ylmy-tehniki ösüşiň 
gazananlaryny ulanmak, maddy, zähmet we maliýe gorlaryny netijeli peý-
dalanmak, önümçiligi amatly dolandyrmak ýaly ugurlarda ýüze çykýan 
meseleleriň çözgüdi pudagyň, kärhananyň işini ylmy taýdan yzygiderli 
kämilleşdirmegi talap edýär.
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Ykdysady proseslerde dolandyryş – her tapgyrda serişdeleri paýlamakdan 
we täzeden paýlamakdan ybaratdyr. Göräýmäge, goýberilýän öňümiň mak-
simal möçberini almak üçin serişdeleriň maksimal mukdaryny ugrukdyrmak 
hem-de enjamlary doly güýjünde ulanmak ýeterlik boljak ýalydyr. Emma 
beýle etmek, enjamlaryň tiz hatardan çykmagyna we netijede, önümleriň 
goýberilişiniň azalmagyna getirer. Diýmek, önümleriň goýberilişini islenil-
meýän ýagdaýlar ýüze çykmaz ýaly meýilleşdirmek gerekdir.

Dolandyrylýan prosesiň tapgyrynyň başy diýlip, pul serişdelerini 
goýbermek, enjamlary çalyşmak ýaly çözgütleriň kabul edilýän pursatlaryna 
düşünilýär. Tapgyr hökmünde, köplenç, bir ýyly ýa-da kärhanalaryň sanyny 
kabul edýärler. Şeýlelikde, köp tapgyrly prosesi meýilleşdirmegiň maksady 
– kriterisi bolmalydyr.

Goý, käbir T – dolandyryş periody k – sany ti, (i = 1, k) hojalyk ýyl-
laryndan ybarat we T ti 1

n
i= =/  bolsun. Bu döwürde P1, P2, ..., Pn – dokma 

senagatynyň kärhanalarynyň toplumynyň işi meýilleşdirilip, kärhanalaryň 
ösmegi üçin S – esasy serişdeler (maýa goýumy) bölünip berlen. Her hojalyk 
ýylynyň başynda kärhanalaryň toplumy maliýeleşdirilýär, ýagny, olaryň her 
birine esasy serişdelerden paýy bölünip berilýär.

S – esasy serişdäni kärhanalar hem-de ýyllar boýunça nähili paýlanyňda, 
T periodyň ahyrynda tutuş sistemadan alynýan jemi girdeji Z maksimal bo-
lar? Şular ýaly goýulýan meselelere dinamiki programmalaşdyrmagyň (DP) 
meseleleri diýilýär. DP – meselelerinde ykdysady proses wagta bagly bolup, 
her tapgyr – döwür üçin optimal çözüwler tapylyp, tutuş prosesiň optimal 
ösüşini üpjün edýär. Şeýlelikde, DP meseleleri – köp taraply, köp ädimlidir-
ler. 

R. Bellmanyň belleýşi ýaly, köp tapgyrly prosesiň optimal çözüwini tap-
maklyk, köplenç. Käbir funksional deňlemeleriň çözüwlerine getirýär. Maýa 
goýum meselesi hem dinamiki programmalaşdyrmagyň meselesi bolup, köp 
tapgyrly prosesdir.

Mysala seredeliň. Goý, käbir mukdardaky y serişdeleri iki sany birjyns-
ly bolmadyk dokma senagatynyň kärhanalarynyň ösmegi üçin gönükdirmek 
gerek bolsun. Eger I kärhana y serişde goýlan bolsa, onda II kärhana x – y  
serişde goýlar. Goý goýlan serişdelerden alynýan girdeji, degişlilikde, g(y) 
we h(x – y) görnüşlerde aňladylsyn. y ululygy (x-iň paýlanmagyny) nähili 
saýlanymyzda, umumy girdeji Z maksimal bolar diýen meseläni goýalyň. 
Goýlan mesele: 

Z (x, y) = g(y) + h(x – y)
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maksat funksiýanyň maksimal bahasyny hemme y ∈ [0, х] bahalar üçin tap-
maklyga getirýär.

Goý, g we h funksiýalary hemme tükenikli х ≥ 0 bahalar üçin üznüksiz 
bolsunlar. Şeýlelikde: ( , )

,
max Z x y
y x y! 6 @

 ululyk bir tapgyrly prosesde mümkin bolan 

maksimal girdejini kesgitlär. Şu ýerde, girdejiniň ölçeg birligi х serişdäniň 
ölçeg birliginden tapawutlanmagy mümkin, meselem, х – puluň mukdaryny, 
a g (y) bolsa y pula satyn alnan maşynlaryň hasabyna tygşytlanan adam-
-sagatlaryň mukdaryny we ş.m. aňladyp biler.

Iki tapgyrly prosese seredeliň. Goý, g (y) – girdejini almak üçin 
serişdeleriň başlangyç y mukdary ay ululyga (0 ≤ a < 1) azalan bolsun. Şuňa 
meňzeşlikde, serişdeleriň (х – y) mukdary hem b(х – y), (0 ≤ b < 1) ululyga 
azalar. Şeýlelikde, bir tapgyrly proses amala aşandan soň, serişdeleriň galan 
mukdary ay + b(х – y) bolar. 

ay + b(х – y) = x1;     x1 = y1 + (x1 – y1) 
belläliň, bu ýerde 0 ≤ x1 < y1. Bu paýlamanyň netijesinde hem g(y1) + h(x1 – y1) 
girdejini alarys. Onda bu ýagdaýda doly girdeji 

Z(x, y, y1) = g(y) + h(x – y) + g(y1) + h(x1 – y1)
bolar. Şunlukda, iki ölçegli y0y1 giňişlikde max Z(x, y, y1) gözlener we ş.m. 

y∈[x, y], I1∈[0, x1]
Girdeji (peýda) önümçilik funksiýalarynyň görnüşi, umuman, iki sany 

möhüm ykdysady şertler bilen kesgitlenilýär (1-nji surat):

1-nji surat

resursyň paýlanmagy

g i (
x i) 

gi
rd

ej
i f

un
ks

iý
as

y

Girdeji (peýda) önümçilik funksiýasynyň görnüşi

0 xi
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 birinjiden, uly bolmadyk bölünip berlen resurs, hakykat girdejini ber-
mez;
 ikinjiden, resursyň mukdaryny gitdigiçe artdyrmak, ahyrsoňunda 

doýgunlyk täsirine («girdejiniň kemelme kanunyna») getirer.
Mesele. Dokma senagatynyň I we II önümçilik kärhanalaryny 1 ýylda 

ösdürmek üçin x (pul möçberi) serişdesi bölünip berlen. Goý, birinji kärha-
na bölünip berlen x1 serişde g(x1) = 0,4 x1  girdejini, ikinji kärhana bölünip 
berlen x2 serişde bolsa h(x2) = 0,6 x2  girdejini getirýän bolsun, bu ýerde 
x1 + x2 = x. Serişdeler nähili paýlananda kärhanalardan alynýan umumy peý-
da maksimal bolar? 

Çözülişi. Girdeji funksiýalary [0, x] kesimde üznüksiz we güberçek. 
Onda eger x1 = y belgilesek, onda x2 = x – y bolar. Diýmek, girdeji funksiýa-
lary

g(x1) = g(y) = 0,4 y ,   h(x2) = h(x – y) = 0,6 x y-

görnüşlerde bolup, umumy girdeji – maksat funksiýasy
Z(x, y) = g(y) + h(x – y) = 0,4 y  + 0,6 x y-

ýaly ýazylar. Meseläniň şerti boýunça y∈[0, x] kesimde maxZ(x, y)
         0 ≤ y ≤ x
gözlenýär. Bu ýerde x belli, y – näbelli. Onda berlen [0, x] aralykda 
x = x1 + x2, x1, x2 ≥ 0 şertde Z(x, y) funksiýasynyň iň uly bahasy gözlenýän 
adaty meselä geldik. Meseläniň umumy çözüwiniň algoritmi şeýledir:

1) Z(x, y) funksiýanyň dZ/dy önümini hasaplamaly we ony nola deňläp, 
ekstremum y* nokadyny kesgitlemeli, bu nokatda Z(x, y*) bahany hasapla-
maly.

2) [0, x] kesimiň uçlarynda Z(x, 0) we Z(x, x) bahalary kesgitlemeli.
3) Z(x, y*), Z(x, 0) we Z(x, x) bahalary özara deňeşdirip, Z(x, y) 

funksiýanyň iň uly bahasyny tapmaly.
Bu algoritme görä alarys:
1) ( , ) ( , , ) , , ( )Z x y y x y

y x y
0 4 0 6 0 4

2
1 0 6

2
1

y y $ $= + - = +
-

-
=l l

, , ; , , 0; , , .
y x y y x y y x y

0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3
= -

-
-

-
= =

-

Deňligiň iki tarapyny hem kwadrata götereliň
, , ; , ( ) , ; , , .y x y x y y x y0 04 0 09 0 04 0 09 0 04 0 13=

-
- = =
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Onda: ,
,y x0 13
0 04

=  ýa-da *y x13
4=  optimal çözüw alynýar. Bu bahany 

maksat funksiýasynda ornuna goýup, onuň maksimal bahasyny hasaplalyň.

( , *) , * , * , ,Z x y y x y x x x0 4 0 6 0 4 13
4 0 6 13

4= + - = + - =

, , , ,x x x0 4 13
4 0 6 13

9
13

0 4 4
13

0 6 9
$ $ $ $ $= + = + =

, , , , , , .x x x x
13

0 4 2 0 6 3
13

0 8 1 8
13
2 6 0 72111$ $

.=
+

=
+

=

2) y = 0 onda Z(x, y) = 0,6 x ; y = x; onda Z(x, x) = 0,4 x .
3) Z(x, y*) ≈ 0,72111 x ; Z(x, 0) = 0,6 x  we Z(x, x) = 0,4 x  baha-

lary özara deňeşdirip 0,72111 x  > 0,6 x  > 0,4 x  gatnaşyklary alarys. Bu 
ýerden 0,72111 x -iň uly baha degişli yopt = y* = x13

4  optimal paýlanyşy 

alarys. Diýmek, bölünip berlen x serişdäniň 13
4  bölegini birinji kärhananyň, 

13
9  bölegini ikinji kärhananyň ygtyýaryna bermek bilen takmyn 0,72111

x  umumy peýda alynjak eken (kärhanalaryň diňe birine − ikinjisine 
gönükdirmek bilen 0,6 x  peýda alnardy). Optimal çözüwleri x1(x) = 13

4 x, 
x2(x) = 13

9 x ýaly belgiläp, olaryň hem-de Z(x, y*) = 0,72111 x  maksimal 

peýda funksiýasynyň bahalaryny we grafiklerini görkezeliň (2-nji surat). 

2-nji surat.  
Optimal çözüwleriň, maksimal peýda funksiýasynyň bahalary we grafikleri

Diagrammanyň ady
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Bu grafik-çyzgy boýunça x bölünip berlen maýa goýumynyň islendik: 
1, 2, …, 15 dürli bahalarynda x1(x) we x2(x) ululyklaryň optimal bahalaryny 
hem-de Z(x, y*) – maksimal peýda funksiýasynyň bahasyny kesgitlemek 
mümkin meselem, x = 13 bolanda x1(x) = 4 pul. birl., x2(x) = 9 pul. birl., 
Z(x, y*) = 2,6 pul. birl.

G. Penaýew,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag  

kommunikasiýalary institutynyň  Ylmy işler  
boýunça prorektory, ykdysady ylymlaryň kandidaty

ULAG ULGAMYNDA  
HYZMATDAŞLYK WE LOGISTIKA

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda hä-
zirki zaman ulag-üstaşyr logistik düzümler kemala gelýär. Munuň özi Beýik 
Ýüpek ýolunyň döwrebap derejede dikeldilýändigine aýdyň şaýatlyk edýär.

Halkara ýük daşalyşynda birnäçe döwletleriň çäklerinden geçmek zerur-
lygy ýüze çykýar. Şunda ulagyň görnüşleriniň we amatly ugruň dogry saýla-
nylyp alynmagy, ýükleriň müşderilere öz wagtynda, arzan gowşurylmagyna 
täsir edýär we ulag logistikasynyň kämil guralmagy aýratyn ähmiýete eýe 
bolýar. Şeýlelikde, ulag logistikasy – ulagyň gatnawlarynyň ähli ugurlaryny 
özünde jemleýän we ykdysady pudaklary baglanyşdyrýan ulgamdyr. 

Türkmenistanda ulag ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady yzygi-
derli döwrebaplaşdyrylýar. Ulaglaryň ähli görnüşleriniň ösdürilmegi Mil-
li maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň hem esasy şertidir. 
«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-
-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» 
ulaglar ulgamynyň ösüşini üpjün etmek bilen baglanyşykly wezipeleriň giň 
toplumy kesgitlenilýär. Hususan-da, bu wezipeler ýurdumyzyň geosyýasy 
ýerleşişinden we ulag-üstaşyr amatlyklaryndan has netijeli peýdalanyp, 
ulaglaryň ähli görnüşlerini ösdürmekden, ýolagçy we ýük dolanyşygyny 
artdyrmakdan, täze üstaşyr geçelgelerini döretmek boýunça işleri dowam et-
mekden ybarat bolup durýar. 

Häzirki döwürde ulag gatnawlarynyň ösdürilmegi netijeli halkara 
hyzmatdaşlygynyň esasy şertleriniň birine öwrülýär. Bu babatda ýol gurmagy 
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gadym döwürlerden bäri asylly iş hasaplap gelýän türkmen halky bu däbini 
mynasyp dowam edip, Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmäge mynasyp goşandyny 
goşýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz 
gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm halkasy, hereketlendiriji güýji bol-
mak bilen, halkara ulag-logistika ulgamynyň ösüşinde wajyp orny eýeleýär. 
Ulag-logistika pudagynyň yzygiderli ösdürilmegi durmuş-ykdysady ösüşler 
bilen özara sazlaşygy emele getirip, halkara hyzmatdaşlygyň, dünýä ýurt-
lary bilen dostluk we doganlyk gatnaşyklarynyň giňeldilmegine oňaýly täsir 
edýär.

Türkmenistan dünýä bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolmak bilen, 
ulag babatda birnäçe halkara konwensiýalaryna we ylalaşyklaryna gatnaşýar 
we möhüm resminamalaryň umumy ykrar edilen kadalaryndan gelip çykýan 
halkara borçnamalaryna gyşarnyksyz eýerýär.

Türkmenistan BMG-niň çäklerinde halkara gatnaşyklarynda işjeň orny 
eýelemek bilen, anyk başlangyçlary öňe sürýär. Şunuň bilen baglylykda, 
transmilli ulag geçelgelerini döretmek boýunça daşary ýurtly hyzmatdaşlar 
bilen bilelikde giň möçberli düzümleýin taslamalary durmuşa geçirýär. 
Türkmenistanyň halkara giňişliginde barha ösýän täsiri we ähmiýeti nukdaý-
nazaryndan, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan ulag 
ulgamyndaky ösüşler we özgertmeler halkara hyzmatdaşlygynyň köpugurly 
hem-de netijeli bolmagynda öz beýanyny tapýar. 

Türkmenistanyň ulag ulgamynda gazanan üstünlikleriniň we halkara 
derejesinde abraýynyň has-da pugtalanmagynyň aýdyň mysallary hökmün-
de 2014-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy ta-
rapyndan «Durnukly ösüş üçin halkara hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde 
ulag-üstaşyr geçelgeleriniň orny», 2015-nji ýylda «Durnukly multimodal 
üstaşyr geçelgelerini döretmäge ýardam bermek maksady bilen ulaglaryň 
ähli görnüşleriniň arasynda hemmetaraplaýyn gatnaşyklary üpjün etmegiň 
ýolunda», 2017-nji ýylda «Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bi-
len baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek»,  
2021-nji ýylda «Koronawirus keseliniň (COVID–19) pandemiýasy we 
ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halka-
ra ýük daşamalary üpjün etmek maksady bilen, ulagyň ähli görnüşleriniň 
arabaglanyşygyny berkitmek» atly Kararnamalaryň kabul edilmegi aýratyn 
bellenmäge mynasypdyr. Bu resminamalaryň dünýä üçin näderejede der-
waýyslygy hem-de zerurlygy äşgärdir. Çünki ulag ulgamy, aýratyn hem hä-
6. Sargyt № 2700.



82

zirki döwürde, dünýä ykdysadyýetiniň durnukly ösüşine täsir edýän esasy 
ulgamlaryň biri bolup durýar. Ol dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň durnuk-
lylygyna hem-de deňagramlylygyna gönüden-göni täsir edýär. BMG tara-
pyndan yglan edilen Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmekde 
möhüm orun eýeleýär. 

Şeýle-de, ýurdumyzda ulag ulgamy bilen baglanyşykly halkara masla-
hatlar geçirilýär. Muňa mysal edip, 2016-njy ýylyň 26–27-nji noýabrynda 
Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahatyny, 2017-nji ýylyň 
maýynda Ýewraziýa yklymynda üstaşyr-ulag hyzmatdaşlygyny köpugur-
laýyn ösdürmek meselesine bagyşlanan Ulag we logistika boýunça halkara 
maslahatyny görkezmek bolar.

Türkmenistanyň dünýä giňişliginde möhüm baglanyşyk ulgamyna 
öwrülmegi üçin ulag ulgamynyň ähli pudaklaryna iri maýa goýumlaryny 
gönükdirilýär we iri göwrümli taslamalar durmuşa geçirilýär. Ýurdumyz-
da ulag kommunikasiýa ulgamyny ösdürmek, demir ýol, awtomobil, deňiz, 
howa ulaglarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça 
giň möçberli Milli maksatnamalar, şeýle hem hereket edýän ulag geçelge-
lerini giňeltmek we täzelerini döretmek boýunça geljegi uly meýilnamalar 
amala aşyrylýar. 

Häzirki wagtda demir ýollarynyň ösdürilmegi netijeli halkara hyzmat-
daşlygynyň möhüm şertleriniň birine öwrüldi. 2016-njy ýylyň noýabr aýynda 
ulanylmaga berlen Kerki – Ymamnazar – Akina demir ýolunyň açylmagy, 
«Demirgazyk – Günorta» yklymara ulag geçelgesiniň halkasynda Gazagystan 
– Türkmenistan – Eýran demir ýolunda gatnawlary işjeňleşdirmek boýunça 
alnyp barylýan çäreler, 2018-nji ýylyň 23-nji fewralynda gurlup ulanylmaga 
berlen Serhetabat – Turgundy demir ýoly yzygiderli ösüşiň mysallarydyr.

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen gurlup ulanylmaga 
berlen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň Hazaryň kenarynda bina 
edilmegi hem tutuş Merkezi Aziýa sebitiniň esasy logistik halkasyna öwrül-
mäge mümkinçilik döretdi. Bu portuň ulanylmagynyň netijesinde Aziýanyň 
we Ýewropanyň arasyndaky söwda gatnaşyklary täze derejä çykýar hem-de 
Aziýa bazarlarynyň Ýewropa üçin elýeterliligi ýokarlanýar. Bu taslamanyň 
durmuşa geçirilmegi bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz porty arkaly Hytaý-
dan, Ýaponiýadan, Koreýadan, şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlaryndan gel-
ýän ýükleri Eýranyň Bender Abbas, Enzeli, Mirabad portlaryna, Russiýanyň 
we Gazagystanyň portlaryna ýa-da Azerbaýjanyň Baku portuna, şol ýerden 
bolsa Gruziýanyň Poti portuna ugratmaga giň mümkinçilikler açylýar. Häzir-
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ki zaman enjamlary bilen üpjün edilen halkara deňiz porty Ýewropa ýurt-
lary üçin Ýakyn we Orta Gündogar hem-de Hindi ummanynyň sebitindäki 
ýurtlaryň haryt we çig mal bazarlaryna çykmaga hem amatly şertleri üpjün 
edýär. Şunlukda, ol giň möçberli ýük gatnawlarynyň ýoluna harçlanýan 
wagty has gysgaltmaga şert döredýär. Munuň özi bolsa, logistikanyň esasy 
şertleridir. Mundan başga-da, täze deňiz menzili Türkmenistanyň ykdy-
sady taýdan ösüşine, senagat we ulag düzümleriniň kämilleşdirilmegine, 
täze iş orunlarynyň döredilmegine oňyn şertleri üpjün edýär we iri maýa 
goýumlarynyň çekilmegini şertlendirýär. 

Türkmenistanyň ulag ulgamy önümçilik kuwwatlyklary boýunça uly 
mümkinçiliklere eýedir. Şeýle bolansoň, ýurdumyzyň çäginden geçýän 
ulag-üstaşyr ugurlar boýunça ýük daşamakda we ýolagçy gatnatmakda aw-
tomobil ulaglary ulgamyna hem aýratyn orun degişlidir. Awtomobil ulagy 
ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeler içerki we halkara gatnawlarda ýük 
dolanyşygyny artdyrmak hem-de ýurdumyzda gurulýan esasy awtomobil 
ýollaryny ählumumy ulgama birikdirmek zerurlygy bilen şertlendirilendir. 
Munuň özi Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki abraýynyň has-da belende 
galmagyna, ulagyň ähli görnüşlerinde daşalýan ýükleriň möçberlerini artdyr-
maga ýardam edýär. 

2021-nji ýylda ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil 
ýolunyň Aşgabat – Tejen bölegi dabaraly açyldy. Aşgabat – Türkmenabat ýo-
kary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat – Tejen böleginiň ulanylmaga beril-
megi Türkmenistanda halkara ähmiýetli üstaşyr ulag düzüminiň çalt kemala 
gelýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. 

Ýurdumyzyň çäginden geçýän halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň bök-
dençsiz hem-de ygtybarly ulanylmagynda, taryhy taýdan gysga wagtyň 
içinde gurlup ulanylmaga berlen köprüleriň ähmiýeti hem örän uludyr. 
Amyderýanyň üstünden geçýän Kerki – Kerkiçi demir ýol we awtomobil 
köprüleri, Seýdi – Eljik awtomobil köprüsi, Türkmenabat – Farap demir ýol 
we awtomobil köprüleri Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky strategik taýdan 
örän ähmiýetli geçelgelerdir. 

Demir, awtomobil ýollaryň döwrebaplaşdyrylmagy tapgyrlaýyn, belle-
nilen meýilnamalar esasynda alnyp barylýar. Ýokary tizlikli ulag ýollarynyň 
gurluşyklary boýunça işler dowam etdirilýär.

Ulag akymlarynyň birleşmelerinde milli we halkara ähmiýetli logistiki 
merkezler gurulýar. Diňe soňky ýyllarda iri logistiki merkezler hökmünde 
gurlup ulanylmaga berlen, Türkmenbaşy halkara deňiz menzili, geçirijilik 
kuwwaty sagatda 1600 ýolagça deň bolan hem-de ýylda 200 müň tonna çe-
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mesi ýükleri kabul edip, saklap we ugradyp bilmäge ukyply Aşgabat halkara 
howa menzili, ýurdumyzyň halkara ulag-üstaşyr mümkinçiliklerini artdyr-
maga mümkinçilik berýän Türkmenabat halkara howa menzili, Kerki halkara 
howa menzili muňa aýdyň şaýatlyk edýär. 

Häzirki döwürde baky Bitarap Türkmenistan halkara ulag-üstaşyr geçel-
geleri bilen baglanyşykly işjeň syýasaty alyp barýar. Özbegistan – Türkme-
nistan – Eýran – Oman ulag-üstaşyr geçelgesini, Demirgazyk – Günorta ugry 
boýunça Gazagystan – Türkmenistan – Eýran transkontinental demir ýol ge-
çelgesini, «Lapis-Lazuli» (Owganystan – Türkmenistan – Azerbaýjan – Gru-
ziýa – Türkiýe) halkara ulag geçelgesini netijeli peýdalanmak boýunça düý-
pli işler geçirilýär. Şonuň üçin, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda 
Bitarap Türkmenistanyň ulag diplomatiýasy yzygider dabaralanýar we dünýä 
halklarynyň dostlugyna, parahatçylyga, ynanyşmaga, gülläp ösüşe, dünýäniň 
abatlygyna hyzmat edýär.

Bitarap Türkmenistanyň ulag syýasaty uzakmöhletleýin häsiýete eýe bo-
lup durýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň başynda «Türkmenistanyň 
Prezidentiniň ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022–2025-nji ýyllar üçin 
Maksatnamasy» tassyklanyldy. Bu maksatnama «Türkmenistanyň daşary 
ykdysady işini ösdürmegiň 2020–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» we 
«Türkmenistanyň 2021–2030-njy ýyllar üçin daşary söwda Strategiýasynda» 
bellenen wezipeleri üstünlikli amala aşyrmak, döwletimiziň ulag pudagynyň 
mümkinçiliklerini has-da pugtalandyrmak, bitewi milli ulag syýasatyny, ka-
nunçylygyny kämilleşdirmek we olary durmuşa geçirmek boýunça giň stra-
tegik maksatlaryň hem-de çäreler toplumynyň amala aşyrylmagyny üpjün 
etmek ugrunda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek maksadyndan ugur alýar. 
Maksatnamada ýurdumyzda ulaglaryň ähli görnüşleriniň maddy-enjamlaýyn 
binýadynyň toplumlaýyn döwrebaplaşdyrylmagyna, ulag ulgamynyň häzir-
ki zaman düzümleriniň döredilmegine, Watanymyzyň halkara üstaşyr ulag 
geçelgeleriniň sebit merkezi hökmündäki ornunyň has-da berkidilmegine 
gönükdirilen strategik ähmiýetli möhüm çäreler göz öňünde tutulýar. 

Ulag ulgamynyň we halkara ulag hyzmatdaşlygynyň hukuk binýadyny 
ösdürmek, dünýäniň we sebitiň ulag-logistika ulgamlarynyň talaplaryny göz 
öňünde tutup, Türkmenistanyň ýol-ulag Kodeksini taýýarlamak, ulag babat-
da halkara guramalar, şol sanda, BMG hem-de onuň sebitleýin komissiýa-
lary, Halkara ekspeditorçylyk assosiasiýalarynyň federasiýasy, Halkara howa 
ulaglary assosiasiýasy, Raýat awiasiýasynyň halkara guramasy, Awtomobil 
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ulaglarynyň halkara bileleşigi, Demir ýollaryň hyzmatdaşlyk guramasy, 
Halkara deňiz guramasy we beýleki halkara guramalar bilen özara bähbitli 
hyzmatdaşlygy netijeli dowam etdirmek maksatnamanyň esasy çäreleriniň 
hatarynda görkezilýär.

Şeýle hem, maksatnamada Türkmenistanyň «Ýewropa – Kawkaz 
– Aziýa» (TRACEKA) halkara ulag geçelgesi Hökümetara komissiýa 
goşulmak boýunça işleri geçirmek hem-de multimodal gatnawlary – Ählumu-
my Üstaşyr Resminamany ösdürmekde köpugurly sanly çözgüdi ulanmagyň 
mümkinçiliklerini öwrenmek wezipeleri kesgitlenildi. 

Bagtyýarlyk hem-de dostluk ýollaryny gurup, Watanymyzyň ykdysady 
kuwwatyny yzygider artdyrmaga gönükdirilen maksatnamalar esasynda, halk 
bähbitli, döwrebap özgertmeleri durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimiziň 
jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli, bütin adamzat ähmiýetli alyp 
barýan işleri hemişe rowaç alsyn! 

A. Jumaýew,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň

Ylmy işler boýunça prorektory

B. Hançaýew,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň hünärmeni

SANLY TRANSFORMASIÝA WE MILLI  
YKDYSADYÝETIŇ GELJEGI

Sanly transformasiýa häzirki wagtda uly gerime eýe bolup, diňe bir biziň 
durmuşymyza girmek bilen çäklenmän, eýsem gözümiziň öňünde durmuşyň 
esasy daýanç bölegine öwrüldi. Sanly transformasiýa ýa-da sanly tehnologiýa-
lary durmuşa ornaşdyrmaga gönükdirilen işler adam maýasynyň – geljegiň 
bilimleriniň we endikleriniň kiçi ýaşlarda terbiýelenip başlanmagyna we neti-
jede işjeň ösýän täze jemgyýetiň döremegine itergi berýär. Awtomatlaşdyrylan 
we beýleki täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna işewürligiň neti-
jeliligi ýokarlanýar, raýatlaryň döwlet bilen aragatnaşygy ýönekeýleşýär we 
aýdyňlaşýar. Soňky ýyllarda tehnologik innowasiýalar önümçiligiň pudak-
laryna köpçülikleýin ornaşdyryldy. Netijede önümçiligiň usullary düýpgöter 
üýtgeýär, adamlaryň bilimine we iş endiklerine bolan täze talaplar döreýär.
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Sanly transformasiýa ýa-da sanly ulgam önümçilik pudaklarynyň gel-
jegini emele getirýär, öndürijiligiň ýokary depginler bilen ösmegini üpjün 
edýär. Maliýe hyzmatlary we lukmançylyk ýaly anyk netijeliligi talap edýän 
pudaklarda hem intellektual ulgamlar giňden ornaşdyrylýar. Bu bolsa öz ge-
zeginde milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň, ýagny ulag-logistika, lukmançy-
lyk we beýleki pudaklaryň düýpgöter üýtgemegine alyp barýar. Blokçeýn 
tehnologiýasy pul ulgamyny ählumumy derejede düýpgöter özgertmäge täze 
mümkinçilikleri açýar. Awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ul-
gamynda ýerleşýän uly göwrümli maglumatlaryň we aragatnaşygyň ähli ýer-
lerde elýeterli bolmagy maglumatlary bilelikde peýdalanmaga mümkinçilik 
berýär.

Milli ykdysadyýete sanly tehnologiýalary we ulgamlary ornaşdyrmak 
boýunça öňdebaryjy döwletleriň hataryna goşulyşmak, elektron sena-
gaty döretmek, adam maýasyna, işewürlige we maglumat-aragatnaşyk 
tehnologiýalaryň soňky gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala 
getirmek sanly özgermeleriň bütindünýä derejesinde we ýokary tizlik bilen 
ýaýraýan döwründe gaýragoýulmasyz mesele bolup durýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 12-nji fewralynda çyka-
ran 2136-njy Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanda sanly ykdysadyýe-
ti ösdürmegiň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň» esasy 
maksadyna we wezipelerine laýyklykda sanly üpjünçilik ulgamyny ösdür-
mek, ilata sanly hyzmatlary hödürlemek maksady bilen «Elektron hökü-
met» ulgamyny döretmek, ýurduň ykdysadyýetine sanly tehnologiýalar 
ornaşdyrmak we ony yzygiderli kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar.

Döwlet maksatnamasynyň esasy wezipeleri elektron hyzmatlar ul-
gamyny ösdürmek maksady bilen, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş 
edaralary tarapyndan edilýän hyzmatlary doly derejede sanly ulgama geçir-
mekden, ministrliklerde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda sanly ulga-
ma geçmekden, döwlet hyzmatlaryny ýerine ýetirmekde, edaralaryň maglu-
mat ulgamy hökmünde «Elektron hökümeti» döretmekden, sanly serişdeleri 
ulanmagyň hasabyna Türkmenistanyň ykdysady ösüşini tizleşdirmekden we 
ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmakdan, sanly ykdysadyýeti 
döretmekden, energetika toplumyny ylym we ýokary tehnologiýalar arkaly 
kämilleşdirmekden, döwrebap alternatiw energiýa gorlaryny döretmekden, 
maglumat tehnologiýalarynyň bazarynda esasy orny eýeleýän enjamlara, 
ygtyýarlandyrylan programma üpjünçiliklerine we hyzmatlara maýa goýum-
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laryny çekmek, ýerli programma önümlerini öndürmek we maglumat tehno-
logiýasy ugrundan ýerli kompaniýalaryň döremegi üçin Startuplary golda-
makdan, welaýatlaryň, şäherleriň, etraplaryň hem-de obalaryň üpjünçilik 
ulgamyny özgertmekde sanly serişdeleri ulanmak arkaly olaryň ösüşini neti-
jeli dolandyrmakdan we bilim, saglygy goraýyş, şeýle hem döwletiň jemgyýet 
we işewürlik bilen özara gatnaşyk ulgamlaryny sanly tehnologiýalar arkaly 
düýpgöter özgertmekden ybaratdyr. 

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda «Türkmenistanda san-
ly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksat-
namasynyň» esasy wezipelerini durmuşa geçirmek boýunça birnäçe tasla-
malar işlenip taýýarlandy. Bu işläp taýýarlamalara Türkmenistanyň Maliýe 
we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça Döwlet gul lugy 
tarapyndan degişli şahadatnamalar berildi.

Teklip edilýän «Elektrik energiýasyny sarp edijileriň bir penjire ul-
gamy» atly iş programma üpjünçiligine degişli bolup, Elektroenergetika 
pudagynyň energogözegçilik gulluklarynda ulanmaklyk üçin niýetlenendir. 
Gurluşy boýunça bu ulgam iki bölekden ybarat bolup, sarp edijiniň penjire-
sinden we admin-operatoryň penjirelerinden durýar. Türkmenistanyň Ener-
getika ministrliginiň «Maryenergo» önümçilik kärhanasynyň binýadynda 
«Elektrik energiýasyny sarp edijileriň bir penjire ulgamyny» işe girizmek 
meýilleşdirilýär. Bu ulgamyň esasynda bir penjire prinsipi boýunça Mary 
welaýatynyň elektrik energiýasyny sarp edijilerine hyzmat edýän toplum-
laýyn ulgam dörediler. Bu ulgam aşakda görkezilen maksatlary amala 
aşyrmak üçin döredilýär:

Energokärhanalary bilen elektrik energiýasyny sarp edijileriň arasyn-
daky özara gatnaşyklaryň netijeliligini ýokarlandyrmak;

Elektrik energiýasyny sarp edijilere hödürlenýän hyzmatlaryň hilini 
gowulandyrmak;

Dürli derejedäki elektrik energiýasyny sarp edijiler bilen alnyp barylýan 
işleriň monitoringini we seljermesini amala aşyrmak.

Mundan başga-da «Elektrik energiýasyny sarp edijileriň bir penjire 
ulgamy» elektrik energiýasyny sarp edijiler bilen işlemekde esasy maglu-
matlar çeşmesi bolup hyzmat edýär we sarp edijilerden gelýän ikilenç talap-
lary anyk lamaga hem-de sarp edijiler bilen energokärhanasynyň arasynda 
döreýän düşünmezlikleri seljermäge, aradan aýyrmaga mümkinçilik berýär.

«Elektrik energiýasyny sarp edijileriň bir penjire ulgamy» aşakdaky 
mümkinçilikleri döredýär:
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Energokärhanalary bilen elektrik energiýasyny sarp edijileriň arasyndaky 
özara gatnaşyklaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga;

Elektrik energiýasyny sarp edijilere hödürlenýän hyzmatlaryň hilini 
gowulandyrmaga;

Dürli derejedäki elektrik energiýasyny sarp edijiler bilen alnyp barylýan 
işleriň monitoringini we seljermesini amala aşyrmaga;

Maglumatlar binýadynyň sanly formatyny döretmek;
Döwlet hyzmatlaryny bermegiň işiniň awtomatizasiýasyny üpjün etmek;
Elektron hyzmatlarynyň döwlet portalynyň üsti bilen berilýän döwlet 

hyzmatlary üçin elektron maglumatlarynyň ýeke-täk merkezleşdirilen 
binýadyny döretmek. 

Ulanylýan ulgam: (Kompýuter). Operasion ulgam: Windows 7–10. 
Prog ramma üpjünçiligi C sharp (C#) programmalaşdyryjy dilinde işlenip 
taýýarlanyldy.

Ikinji teklip edilýän «Elektron zähmet depderçesi» atly iş programma 
üpjünçiligine degişli bolup, zähmet üpjünçilik ulgamyny döwlet tarapyndan 
dolandyrmak üçin niýetlenendir. Gurluşy boýunça bu ulgam iki bölekden 
ybarat bolup, ulanyjynyň penjiresinden we admin-operatoryň penjirelerin-
den durýar. 

Zähmet üpjünçilik bazaryny täze derejä çykarmak öňden gelýän taryhy 
kabul edilen düzgünleriň we garaýyşlaryň üýtgedilmegini talap edýär. Bu 
bolsa döwlet tarapyndan hasaba alyş syýasatynyň üýtgedilmegine getirýär, 
ýagny degişli pudakdaky maglumatlaryň anyk we doly bolmagyna, şol sanda 
iş beriji we işgäriň arasyndaky zähmet gatnaşyklaryň, raýatyň işlän ýerle-
ri baradaky maglumatlaryň elektron hasaba alnyşynyň gurnalmagyny talap 
edýär.

Bu ulgam aşakda görkezilen maksatlary amala aşyrmak üçin döredilýär:
Iş beriji we işgäriň arasyndaky zähmet gatnaşyklaryň elektron hasaba 

alnyşyny üpjün etmek.
Döwlet edaralaryna aşakdaky maglumatlary, ýagny işgäriň bilimi, onuň 

wezipesi we zähmet haky, iş zähmet wagtynyň hem iş zähmet hepdesiniň 
dowamlylygy, zähmet rugsadyndaky günleriň sany, iş berijiniň we işgäriň 
hukuk lary we borçlary, işgäriň kwalifikasiýasy, işe kabul edilen hem-de işden 
çykan seneleri, işden çykmagyň esaslandyrmasy, zähmet şertnamalarynyň 
görnüşleri, şertnamada görkezilen işgäriň zähmet şertleriniň beýleki 
görnüşleri baradaky maglumatlary almaga mümkinçilik berýär.
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Ulanylýan ulgam: (Kompýuter). Operasion ulgam: Windows 7–10. 
Prog ramma üpjünçiligi C sharp (C#) programmalaşdyryjy dilinde işlenip 
taýýarlanyldy.

Netijede, öňden belli bolan adaty hyzmatlary häzirki zaman döwre-
bap görnüşine geçirmek – maglumatlar, intellektual tehnologiýalar we 
sanlylaşdyrylan ulgamlary ösdürmek durmuş ykdysady taýdan möhüm äh-
miýete eýe bolýar. Ýöne sanly transformasiýa, sanlylaşdyrmak (digitalizati-
on) – bu, ozaly bilen, täze hyzmatlaryň (önümleriň) sanlylaşdyrylan görnüşde 
döredilmegidir. Diýmek, sanly transformasiýanyň, sanlylaşdyrmagyň esasy 
tapawudy täze funksional we sarp edijilik häsiýetnamalary bolan innowa-
sion hyzmatlaryň (önümleriň) döredilmegindedir. Sanly transformasiýa, 
sanlylaşdyrmak düýpli ösüş we bäsleşik babatda täze artykmaçlyklary ga-
zanmaga mümkinçilik berýär. Ol dürli görnüşli hyzmatlary hödürlemegiň 
çäklerinde raýatlar bilen bilelikde hereket etmek meselesinde döwlete adat-
dakydan has-da çalt, amatly we açyk ýardam berýär.

B. Taýharow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Bank işi» kafedrasynyň professory, ykdysady ylymlaryň kandidaty

PUL – DURNUKLY ÖSÜŞIŇ KEPILI

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwletimize 
baştutanlyk edip başlan ilkinji günlerinden esasy ünsi ýurdumyzyň banklary - 
nyň, aýratynam Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işini kämilleş dirmek- 
ligiň zerurlygyndan başlady. Bu ýöne ýerden däldir, sebäbi ýurdumyzyň 
Merkezi banky pul-karz syýasatyny işläp düzýän we onuň üstünlikli durmuşa 
geçirilmegini üpjün edýän ýeke-täk döwlet guramasydyr.

Pul-karz syýasatynyň esasy wezipesi ýurduň durnukly ösüşini üpjün et-
mekdir. Munuň özi döwletiň, ykdysadyýetiň pudaklarynyň we sebitleriň pula 
bolan isleglerini öz wagtynda, doly derejede kanagatlandyrmak bilen üznük-
siz arabaglanyşyklydyr.

Ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklaryna geçirilmegi öňi bilen pula bolan is-
legi ýokarlandyrýar. Şonuň üçin hem ösüşiň häzirki tapgyrynda ýurtda here-
ket edýän milli pul birliginiň durnuklylygyny, hümmetliligini we onuň satyn 
alyp bilijilik ukybyny ýokarlandyrmak esasy wezipeleriň hatarynda kesgit-
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lenilýär. Şondan ugur alyp, Türkmenistanyň Merkezi banky puluň kadaly 
hereketini ýola goýmak, onuň ykdysady ösüşe täsirini ýokarlandyrmak we 
höweslendiriji işjeňligini artdyrmak bilen bagly çäreleriň toplumyny işläp 
düzýär we üstünlikli durmuşa geçirýär. Bu özüniň oňyn netijesini berýär we 
makroykdysady görkezijileriň ilerlemekligini üpjün edýär. Munuň aýdyň 
mysalyny 8-nji aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde «Halkyň 
Arkadagly zamanasy» ýylynyň birinji çärýeginiň netijelerinden hem gör-
mek bolýar. Jemi içerki önümiň ösüşi ýylyň başyndan bäri 6,2 göterim de-
rejede durnukly saklanyp gelýär. Öndürilen önümiň möçberi geçen ýylyň 
degişli döwründäkä garanyňda 11,1 göterim artdy, bölek satuw dolanyşygy 
10,4 göterim köpeldi. Daşarky söwdanyň möçberi eksportuň we importuň 
artdyrylmagynyň hasabyna 40,9 göterim ýokarlandy. Iri we orta kärhanalarda 
aýlyk zähmet hakynyň, geçen ýylyň degişli döwrüne görä 10,4 göterim kö-
peldi, şeýle-de zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, 
talyp haklarynyň öz wagtynda maliýeleşdirilmegi üpjün edildi.

Hasabat döwründe baş maliýe resminamamyz bolan Döwlet býujetiniň 
girdeji bölegi 105,5 göterim, çykdajy bölegi bolsa 97,6 göterim ýerine ýetiril-
di. Ykdysadyýeti hereketlendiriji güýçleriniň biri bolup, maýa goýum syýa-
saty çykyş edýär. Şonuň üçin hem, ösüşiň ähli tapgyrlarynda maýa goýum 
işjeňligi hemişe üns merkezinde saklanylýar.

Geçen döwürde maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli 
ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 3,9 
milliard manada ýa-da jemi içerki önümiň 14,6 göterimine barabar boldy.

2022-nji ýylyň başyndan bäri maýa goýum maksatnamasy 10,9 göterim 
ýerine ýetirildi. Özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň 41,7 göterimi önümçi-
lik, 58,3 göterimi durmuş we medeni maksatly binalaryň gurluşygyna gönük-
dirildi. Ýokarda getirilen maglumatlardan çen tutsaň, onda ýurdumyzda ka-
bul edilýän maksatnamalaryň üstünlikli amal edilýänliginden habar berýär.

Ýurdumyzda pul-karz syýasatyny yzygiderli kämilleşdirmäge, ykdysa-
dyýetimiziň önümçilik we eksporta gönükdirilen pudaklaryna maliýe gol-
dawyny bermäge, halkara maliýe guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy 
ösdürmäge, bank ulgamynyň kanunçylyk binýadyny has-da berkitmäge iň 
täze innowasion, döwrebap tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga aýratyn 
üns berilýär. Ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda, ýagny kärhanalarda 
we guramalarda maglumatlary saklaýan, gaýtadan işleýän serwer we ulgam 
enjamlarynyň bir bitewi ulgama birleşdirilmegini üpjün edýän täze san-
ly tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Ulanyjylaryň sanly ulgamyna çekilmegini 
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üpjün edýän, köpugurly «Bir penjire» ulgamynyň maglumatlary toplaýyş, 
işleýiş we goraýyş milli maglumat merkezi boýunça işler alnyp barylýar. 
Ýurdumyzyň ykdysadyýetine tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen bir hatarda 
onuň goraglylygyny üpjün etmek hem göz öňünde tutulýar.

Mundan başga-da, ýerine ýetirilýän tölegleriň howpsuzlygyny üpjün 
etmek maksady bilen gorag üpjünçiligi has-da kämilleşdiriler. Maglumat 
tehnologiýalary, sanly ykdysadyýet, maglumat howpsuzlygy ýaly ugurlar 
boýunça daşary ýurt tejribesini öwrenmek boýunça hyzmatdaşlyklar dowam 
etdiriler. Nagt däl hasaplaşyklaryň gerimi giňeldiler hem-de hyzmatlaryň 
hili has-da ýokarlandyrylar. Nagt däl görnüşde dürli salgyt we ýygymlary, 
ätiýaçlandyryş töleglerini we beýleki tölegleri geçirmek ýola goýlar. Şeýle 
hyzmatlaryň sanynyň artdyrylmagy we ilatyň bu hyzmatlardan peýdalan-
maga işjeň gatnaşmagy kart eýeleriniň wagtyny we maliýe serişdelerini 
tygşytlamaga mümkinçilik bermek bilen, milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly 
işine hem oňyn goşant goşar.

Ýurduň ykdysadyýetine gönükdirilýän uly möçberli, uzak möhlete niýet-
lenilen maliýe we karz serişdeleri ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmaga, 
senagatlaşdyrmak syýasatyny üstünlikli amala aşyrmaga, ýurduň eksport 
kuwwatyny ýokarlandyrmaga, importuň düzümini kämilleşdirmäge we 
goşmaça iş orunlaryny döretmäge ähli amatlyklary döredýär. Şol bir wagtda 
ýurtda ýerli çig mallaryň hasabyna milli pulumyzyň haryt üpjünçiligi ýokar-
lanýar we manadyň kadaly hereketi ýola goýulýar. Munuň özi ahyrky netije-
de ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak bilen bir hatarda, biziň 
döwletimiziň dünýä giňişligindäki ornuny has hem ýokarlandyrýar.

Ykdysadyýetiň goşmaça pula bolan isleginiň esasy bölegini banklar ta-
rapyndan berilýän karzyň hasabyna kanagatlandyrylýar.

Şu ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, ýurdumyzyň banklary ta-
rapyndan berlen karzlaryň galyndysynyň umumy möçberi 2021-nji ýylyň 
başyndaky ýagdaý bilen deňeşdirilende, 7,3 göterim, döwlete degişli bol-
madyk ulgama berlen karzlaryň galyndysy 32,1 göterim, ýeňillikli bank 
karzlarynyň galyndysy 4,6 göterim, oba hojalyk önümlerini öndürijile-
re berlen karzyň galyndysy 82 göterim, uzak möhletleýin ýeňillikli karz 
serişdeleriniň galyndysynyň möçberi 8,2 göterim artdy. Kiçi we orta 
telekeçiligiň maliýeleşdirilen taslamalarynyň möçberi 1874-e barabar boldy, 
döredilen iş ýerleriniň sany bolsa 16610-a deň boldy ýa-da 1,7 göterim kö-
peldi.
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Hasabat döwründe milli ykdysadyýetimiziň döwlet we hususy ulgamyny 
ösdürmek üçin ABŞ-nyň 300 million dollaryna golaý möçberde maýa goýum-
lary çekmek barada karz ylalaşygy baglaşyldy. Şu geçirilen çäreleriň netije-
sinde 2021-nji ýylda nagt däl hasaplaşyklaryň möçberi, 2020-nji ýyl bilen 
deňeşdirilende 31 göterim ýokary boldy.

Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmak maksady bi-
len, şol sanda hususy ýaşaýyş jaýlaryny edinmek we öý hojalyk harytlaryny 
satyn almak üçin ýaş maşgalalara ýeňillikli karz serişdelerini bermek boýun-
ça degişli işler geçirilýär we oňyn netijeler gazanylýar.

Banklaryň serişde binýadyny berkitmek maksady bilen, 2021-nji ýyl-
da edaralardan, kärhanalardan we raýatlardan çekilen maliýe serişdeleriniň 
möçberi 52,1 milliard manada barabar boldy.

Geçen ýylyň jemi boýunça ýurdumyzyň karz edaralarynyň gazanan peý-
dasy, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 8,4 göterim köpeldi. Banklaryň je-
bislendirilen aktiwleriniň möçberi 138,8 milliard manada deň boldy. Şeýle 
guwandyryjy netijeleriň gazanylmagy ykdysadyýeti netijeli dolandyrmak-
da, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini dünýäniň ösen döwletleriniň derejesi-
ne ýetirmekde ýurdumyzyň bank ulgamynyň geçirýän pul-karz syýasatynyň 
ornunyň ýokarlanýanlygyndan habar berýär.

Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistan halkara maliýe guramalary bi-
len özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýuldy. Häzirki wagta Türkmenis-
tan Halkara pul gaznasy, Bütindünýä banky, Aziýa ösüş banky, Yslam ösüş 
banky, Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky, Yslam ösüş banky ýaly iri 
halkara maliýe institutlary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär. Halkara maliýe 
guramalary bilen köpugurly işjeň hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy, onuň 
yzygiderli kämilleşdirilmegi we ösdürilmegi ýurdumyzyň bank ulgamynyň 
işjeňligini ýokarlandyrmaga, öňdebaryjy innowasion tehnologiýalary bank 
önümçiligine giňden ornaşdyrmaga, bank amallaryny sanlylaşdyrmaga zerur 
bolan ähli amatlyklary döredýär we ýurtda hereket edýän pul dolanyşygyny 
kadalaşdyrmaga ýardam edýär.

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan kabul edilen «Türkmenistanda 
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» 
ýurdumyzyň bank ulgamyna ornaşdyrylmagy pul-karz guralynyň işjeňlik de-
rejesini has-da ýokarlandyrdy we özüniň oňyn netijelerini berip başlady. Ol 
öňi bilen banklar tarapyndan alnyp barylýan pul-karz syýasatyna köp ugurly 
seljerme geçirmäge we gysga wagtda az harajat bilen ýokary netijeli çözgüt-
leri kabul etmäge we dünýäniň ösen döwletleriniň bu mesele boýunça tejri-
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belerini öwrenmäge we milli ösüş aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, bank 
önümçiligine ornaşdyrmaga zerur bolan amatly şertleri döredýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň bank edaralary iri maglumat geçiriş ul-
gamyna eýedir. Ähli pudaklary we sebitleri sanly ykdysadyýete geçirmekde 
ýurdumyzyň karz edaralary tarapyndan nagt däl hasaplaşyklary ösdürmek, 
bank kartlary boýunça milli we halkara töleg ulgamynyň gerimini artdyrmak 
ugrunda degişli çäreleri toplumlaýyn esasda amala aşyrylýar.

Ýurdumyzda nagt däl tölegleriň möçberini artdyrmak hem-de pul 
dolanyşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, karz edaralary 
tarapyndan halkara tejribesiniň öňdebaryjy tilsimatlaryna esaslanýan nagt 
däl hasaplaşyklaryň täze görnüşlerini bank tejribesine ornaşdyrmak maksady 
bilen netijeli işler alnyp barylýar. Geçirilýän çäreleriň esasynda, ýurdumyzyň 
prosessing merkezinde hasaba alnan bank kartlarynyň sany ýylsaýyn artýar, 
terminallaryň, bankomatlaryň, «Internet-banking» we «Mobile-banking» 
ulgamlarynyň üsti bilen amala aşyrylýan nagt däl hasaplaşyklaryň möçberi 
ýokarlanýar. 

Bu hyzmatlaryň ýola goýulmagy raýatlarymyzyň ýurdumyzyň islen-
dik künjeginde banka barmazdan, kart hasabyndan bökdençsiz pul geçirim 
amalyny amala aşyrmaga mümkinçilik döretdi. Bu öz gezeginde müşderileriň 
banklara bolan ynamyny ýokarlandyrmaga, pul toplumynyň düzümini 
kämilleşdirmäge, pul aýlanyşygynyň kadaly hereketini ýola goýmaga ähli 
amatlyklary döretdi.

Bank ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeler bank hyzmatlarynyň 
bazaryny kemala getirmäge we ösdürmäge, eýeçiligiň ähli görnüşlerine 
hyzmatlaryň elýeterliligini üpjün etmäge, pul dolanyşygyny tizleşdirmäge, 
netijeli pul-karz syýasatyny geçirmäge we milli pulumyzyň durnukly ykdy-
sady ösüşe täsirini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Türkmenistan döwletimizde pul dolanyşygynyň işiniň kämilleş-
dirilmeginde «Internet-bank», «Mobil-bank» hyzmatlarynyň ösmegi 
banklaryň ornuny has-da pugtalandyrar. Sebäbi elektron bank hyzmatlarynyň 
derejesi näçe ýokary bolsa, bank ulgamynyň hem müşderilere döwrebap hyz-
matlary hödürlemäge mümkinçilikleri artýar. Halkara bank hyzmatdaşlygyna 
tarap ugur alýar. Bu häzirki wagtda biziň ýurdumyz üçin gerek ugurlaryň 
biridir. Türkmenistan häzirki wagtda dünýäniň beýleki ýurtlary bilen 
dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklaryny has-da giňeldýär. Hormatly 
Prezidentimiziň tagallasy bilen durmuşa geçirilýän ähli işler ilatymyzyň 
ýaşaýyş-durmuşynyň has ýokary derejelere ýetmegine getirýär. Munuň 
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şeýledigine dünýäniň abraýly halkara guramasy bolan Halkara pul gaznasy 
tarapyndan Türkmenistanyň ykdysady ösüşine ýokary bahanyň berilmegi 
aňryýany bilen güwä geçýär.

G. Romanowa,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň 

Döwlet maliýesini jemleýji we ykdysady syýasaty müdirliginiň  
başlygy, ykdysady ylymlaryň kandidaty

SANLYLAŞDYRMAK – DÖREDIJILIKLI  
YKDYSADYÝETIŇ ÖSÜŞINIŇ  

ESASY UGRY HÖKMÜNDE

Türkmenistanyň strategik ugrunyň esasynda ösüşiň senagat-innowasiýa 
modeli bolup, onuň yzygiderli durmuşa geçirilmegi ýurduň hakyky ykdy-
sady garaşsyzlygyny we durnukly ykdysady ösüşini üpjün edýär.

Türkmenistanda döredijilikli ykdysadyýete ulgamlaýyn goldaw ama-
la aşyrylýar, bu ýerde ýaňy ýakynda kemala gelip başlan sanlylaşdyrmak 
ösüşiň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda sanly ykdysadyýete 
işjeň geçiş, ýokary tehnologik sanly we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýa-
laryny ornaşdyrmagyň we ulanmagyň hasabyna ýurduň ykdysadyýetiniň ähli 
pudaklarynyň işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen 2018-nji 
ýylyň noýabrynda kabul edilen «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllar-
da sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» we «Türkmenistanda 
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksat-
namasyna» laýyklykada amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, hormat-
ly Prezidentimiz tarapyndan ýurduň ähli döwlet edaralarynyň öňünde, gün-
saýyn güýçlenýän depginli sanlylaşdyrmak işini degişli tehnologiki zerurlyk 
bilen üpjün edýän häzirki zaman, ygtybarly IT-infrastrukturalaryny döret-
mek boýunça ägirt uly wezipeler goýuldy. Tapgyrlaýyn we meýilnamalaýyn 
sanly ykdysadyýete geçiş – biziň ýurdumyzyň häzirki zaman dünýä hojalyk 
gatnaşyklary ulgamyna üstünlikli goşulyşmagynda (integrirlenmeginde) 
möhüm faktor bolup durýar. 

Şu günki günde biziň ýurdumyz dördünji tehnologik düýpgöter 
özgerişliklige (rewolýusiýa) tapgyrlaýyn girýär. Milli ykdysadyýetiň ähli 
ulgamlaryna we pudaklaryna sanlylaşdyrmagyň girizilmegi, kabul edilen 
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Türkmenistanyň Döwlet maksatnamalarynda, hususan-da esasy maksady 
ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny güýçlendirmäge, ösen ýurtlaryň de-
rejesine ýetirmäge, bilime we innowasiýalara esaslanýan durnukly ykdy-
sady ösüşi üpjün etmäge, şeýle hem ýurduň ilatynyň iş üpjünçiligini we 
ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen, «Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş- 
-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» we «Türkmenistanyň 
Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taý-
dan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenip geçilýär. Bu bolsa, Birleşen 
Milletler Guramasynyň (BMG) ähli agza ýurtlary tarapyndan kabul edilen  
2030-njy ýyla çenli Durnukly Ösüş Maksatlaryna (DÖM) dolulygyna laýyk 
gelýär.

Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň orta möhletleýin geljekde ileri tutul-
ýan möhüm milli strategik ugurlary bilen bir hatarda, sanly tehnologiýalaryň 
ykdysadyýetiň ähli ugurlaryna işjeň ornaşdyrylmagy kesgitlenildi. Bu bolsa, 
mundan buýanky kadaly we durnukly ykdysady ösüşi, şeýle hem döwletimiziň 
uzak möhletleýin gülläp ösmegine oňyn täsir eder. 

Programmirleme, gözleg we konstruktorçylyk oýlap tapmalar, şol sanda 
döredijilik mazmunynda telewideniýe we aýdym-saz ýaly ulgamlar ýurduň 
ösüşiniň zerur ugurlaryna öwrülýärler. Bu senagat ugurlary patentler, awtor-
lyk hukuklary, haryt nyşanlary we özboluşly aýratynlykly oýlap tapyşlar ýaly 
görnüşinde intellektual eýeçiligini emele getirýärler.

Türkmenistanyň intellektual eýeçiliginiň milli ulgamy 1993-nji ýyl da he-
reket edip başlady. 2013-nji ýylda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet 
ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugy döredildi. Milli 
intellektual eýeçilik ulgamy Türkmenistanyň «Oýlap tapyşlaryň hukuk go-
ragy hakynda», «Senagat nusgalarynyň hukuk goragy hakynda», «Haryt 
nyşanlary hakynda», «Awtorlyk hukugy we gatyşyk hukuklar hakynda», 
«Algoritmleriň, elektron hasaplaýjy maşynlar (EHM) üçin programmalaryň, 
maglumat bazalarynyň we integral mikroshemalaryň topologiýasynyň hukuk 
taýdan goralyşy hakynda» we «Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan 
goramak hakynda» esasy kanunlary we beýleki kadalaşdyryjy namalary bi-
len düzgünleşdirilýär. Häzirki wagtda Türkmenistan bu ugurdaky birnäçe 
esasy halkara ylalaşyklara we şertnamalara goşuldy.

Döredijilik pudagynyň adaty pudaklardan tapawudy, onda döredijilik 
we intellektual mümkinçilikler çeşmeler hökmünde ulanylýar. Döredijilikli 
ykdysadyýetiniň ösüş derejesi, esasan-da bu ugra gönükdirilen maýa goýum-
lara, döredijilik öndürijiliginiň we döredijilik işçi güýjüniň ösüşine baglydyr. 
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Ylmy-gözleg we tejribe-konstruktorçylyk oýlap tapmalar üçin içerki 
çykdajylar döredijilige maýa goýmaklygy aňladýar. Türkmenistanda döredi-
jiligi döwlet tarapyndan maliýeleşdirilmek ylmy-gözleg we tejribe-konstruk-
torçylyk işlerine çykdajylar (YGTKIÇ) görnüşinde agdyklyk edýär. Ýurdu-
myzda täze tehnologiýalary ösdürmekde we işläp taýýarlamakda öňdebaryjy 
edara bolup, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy işjeň hereket edýär. 
Onuň düzümine 6 sany ylmy-gözleg institutlary we tehnologiýa merkezi gir-
ýär. Olar býujet serişdesiniň hasabyna maliýeleşdirilýär we gönükdirilýän 
serişdeler ýylda azyndan 3% köpelýär.

Şonuň bilen bir hatarda, telekeçilik gurluşy tarapyndan YGTKIÇ üçin 
maýa goýumlaryň paýynyň artyş depgini bellendi. Şunda, telekeçilik gura-
malary tarapyndan döredijiligi maliýeleşdirmek, maýa goýumlarynyň esasy 
usuly bolup durýar. 

Gözlegleriň amaly netijeliligini döredijilik öndürijiliginiň ösüşini 
seljermek arkaly görmek bolýar. Türkmenistanda her ýylda berilýän 
patentleriň sany ýylsaýyn köpelýär. Soňky bäş ýylyň içinde senagat nus-
galaryna berilýän patentleriň sany iki essä golaý artdy, oýlap tapyşlara 
berilýän patentleriň sany ýylda 35-den 50-ä ýetdi. Halkara we milli ka-
dalara laýyklykda haryt nyşanlary üçin berilýän şahadatnamalaryň sany  
2800-den 3200-e deň boldy. EHM programmalary üçin berlen şahadat-
namalaryň sany bäş esse artdy. Häzirki wagtda biziň ýurdumyzda milli 
patentleriň sany agdyklyk edýär, halkara patentleriň sany bolsa häzirlikçe 
ujypsyz. Beýleki ösen ýurtlara garanyňda döredijilik tehniki işler boýunça 
ussatlaryň (inžener, alym) sany hem häzirlikçe ýokary däl. 

Şonuň bilen birlikde, Türkmenistanda döredijilikli ykdysadyýeti işjeň 
ösdürmek ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup, geljekde ykdysady ösüşe öz 
düýpli täsirini ýetirer. 

Türkmenistan, bilimi we döredijiligi kem-kemden höweslendirmek, täze 
ýokary tehnologiýaly pudaklarda hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen, dünýä 
bazarynda ykdysadyýetimiziň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmagy, 
ýurduň ykdysadyýetini innowasiýa ýollaryna geçirmegi, işewürligiň we 
maýa goýum işjeňliginiň ösüşini ýokarlandyrmagy, ylmy tutumly pudaklarda 
iş üpjünçiliginiň artmagyny üpjün etmegi, jemgyýetiň ähli ugurlarynda ösen 
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny ornaşdyrmagy we ýurdumyzyň 
ilatynyň durmuş derejesini we maddy hal-ýagdaýyny mundan beýläk-de ýo-
karlandyrmagy meýilleşdiriýär. 
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Ş. Kerimberdiýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

Okuw bölüminiň başlygynyň w.w.ý.ý.,
ykdysady ylymlaryň kandidaty

ÝOKARY HÜNÄR BILIM HYZMATLARYNY  
KÄMILLEŞDIRMEGIŇ ESASY UGURLARY

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masynda» we «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-nji 
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» ýurtda 
milli innowasion ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmagyň zerurlyklaryna esasla-
nyp, ýokary hünär biliminiň ähli derejelerinde hünärli işgärleri taýýarlamaga, 
şeýle hem zähmet bazaryny ýokary hünär bilimli işgärler bilen üpjün etmäge 
gönükdirilen wezipeler kesgitlenildi. Kesgitlenilen wezipeleri üstünlikli amal 
etmekde, ýurduň bilim ulgamynyň dünýä bilim ulgamy, aýratyn hem Bolon 
prosesi arkaly, Ýewropa bilim ulgamy bilen utgaşykly sazlaşmagy möhüm 
bolup durýar.

Milli bilim ulgamyna Bolon prosesiniň düzüm birlikleriniň ornaşdyryl-
magy babatyndaky işler ýokary hünär bilimini döwrebaplaşdyrmaga, Ýewro-
pa we Bolon prosesini ykrar eden Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gir-
ýän ýurtlaryň uniwersitetleri bilen talyplaryň hem-de mugallymlaryň özara 
alyşmagynda täze goşmaça mümkinçilikleri emele getirýär. Has takygy, 
talyplaryň alýan bilimleri babatyndaky bahalandyrmalar düşnükli bolýar. Bu 
bolsa, milli bilim ulgamynyň dünýä derejesine çykmagyny, ýurduň zähmet 
bazarynyň ýokary hünär bilimli işgärler bilen üpjün edilmegine zerur bolan 
şertleri döredýär.

Ýurduň umumy ilatynyň düzüminde ýaşlaryň tutýan paýynyň ýokary 
bolmagy we olar bilen zähmet şertnamasyny baglaşmaga rugsat berilýän 
ýaşyň 16-dan 18-e ýetirilmegi geljekde ýurduň sebitlerinde zähmet syýa-
satyny netijeli amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Innowasion ösüşde 
döwrebap tehnologiýalary we innowasiýalary ulanýan täze edara-kärhana-
larda işleýänleriň hünär derejesine bildirilýän talaplar güýçlenýär. Şunuň bi-
len baglylykda ýokary hünär bilimli işgärleri taýýarlamagyň kämil ulgamyny 
döretmek we zähmet bazarynda olaryň bäsleşige ukyplylygyny artdyrmak 
meseleleri wajyp ähmiýete eýedir.
7. Sargyt № 2700.
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Zähmet bazarynyň ýokary hünär bilimli işgärler bilen üpjünçiligi, ilkin-
ji nobatda ýokary hünär bilimli bakalawrlary we magistrleri maksatlaýyn 
taýýarlamaga, olary taýýarlamagyň hilini ýokarlandyrmaga gönükdiril-
melidir.

Milli, Prezident we Döwlet maksatnamalarynda ýurdumyzyň minis-
trliklerine we pudak edaralaryna milli innowasiýa kuwwaty artdyrmak we 
ylmyň, bilimiň, önümçiligiň hem-de telekeçiligiň bitewüligini emele getir-
mek maksady bilen, pudaklara innowasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak 
wezipesi kesgitlenildi.

Şu günki günde innowasion ösüşiň meselelerini çözmekde ýokary 
okuw mekdepleriniň hem-de senagat kärhanalarynyň birleşmegi ýurduň 
ykdysadyýetiniň we jemgyýetiň ösüşiniň esasy faktory hökmünde çykyş 
edýär. Türkmenistanda oňyn halkara tejribesini öwrenmegiň esasynda, şeýle 
hem, häzirki döwürde bilimleriň örän çalt könelýändigini nazara almak bilen, 
okuwyň iki basgançakly ulgamyna (bakalawriat we magistratura) geçmek 
boýunça düýpli işler amala aşyryldy. Bakalawriat öz-özüňi taýýarlamak en-
diklerini ösdürýär. Bu bolsa zerur bolanda bilimiň üstüni dolmaga we täzeläp 
durmaga mümkinçilik berýär. Bakalawriat hut şeýle giňişleýin taýýarlyga 
gönükdirilendir.

Magistratura (adatça 1–2 ýyl) has çuňňur we çäkli ýöriteleşmegi aňladýar, 
köplenç, magistrant ylmy-barlag we/ýa-da mugallymçylyk işine ugrukdyryl-
ýar. Bakalawriatyň ýokary bilim bolup durýandygyny we bakalawr diplomy 
bolan uçurym hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda, 
hünär işiniň ähli görnüşlerini amala aşyrmaga hukuk edinýär. Şunuň bilen 
baglylykda, milli bilim ulgamynyň ýaşlara ylym, bilim almaga giň mümkin-
çilikleri döredýändigini bellemek bilen, halk hojalygyny bakalawr diplomy-
na eýe bolan ýaş ýokary bilimli işgärler bilen üpjün etmek meselesine hem 
ünsi çekmegi maksada laýyk hasaplaýarys. Ýagny, ýokary okuw mekdebi-
ne girmek isleýän dalaşgär ilkinji nobatda bilim alyp, soňra alan bilimini 
önümçilikde kämilleşdirip, onuň binýadynda hem ylmy döredijilik bilen 
meşgullanmak islän ýagdaýynda oňa bu ugurda zerur şertleriň döredilmegi 
wajyp bolup durýar. Onuň üçin ilkinji nobatda bakalawr diplomyny almagy, 
soňra önümçilikde baý tejribe toplap, ylmy döredijilik bilen resmi ýagdaýda 
meşgullanyp bilmegi üçin magistraturada okamagy möhümdir.

Ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan bakalawrlaryň hünär ussat-
lygyny has-da kämilleşdirmek maksady bilen, talyplaryň edara-kärhanalar-
da okuw, önümçilik we iş tejribelerini geçmeklerini döwrebap gurnamak 
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zerurdyr. Ýokary okuw mekdepleriň hem-de kärhanalaryň özara bähbitli 
işlemeginiň nusgasyna ýokary hünär bilimli işgärleriň maksatlaýyn taýýar-
lygy degişlidir.

Ýokary hünär bilimli işgärleriň maksatlaýyn taýýarlygy belli bir maksa-
da, usulyýete we işjeňlige baglydyr, ýagny:

– maksatlaýyn (ýokary hünär bilimli işgärleriň taýýarlygy nämä gönük-
dirilmeli?);

– usuly (okuwyň dowamynda ulanylmaly ýörelgeler we usullar);
– işjeň (ulanylýan tehnologiýa okuw işiniň esasy gatnaşyjylarynyň 

işjeňligine nähili täsir etmeli?).
Maksatlaýyn taýýarlygyň ösüşiniň seljermesini geçirmek möhümdir. 

Daşary ýurtlaryň tejribesine salgylanmak arkaly, talyplaryň saýlap alan 
hünäri boýunça kärhanalarda önümçilik tejribesini geçmegi ileri tutulýar. 
Hünärmeniň kämil derejede kemala gelmegi üçin önümçilik tejribesiniň 
netijeli geçilmegine ýokary okuw mekdebiniň, kärhananyň we talybyň 
gyzyklanmasynyň bolmagy möhümdir. Bu iş talabalaýyk gurnalan ýag-
daýynda, döwletiň ýaş hünärmenleri taýýarlamak babatynda durmuşa ge-
çirýän syýasatynyň netijesi bolup, halk hojalygy taýýar hünärmenler bilen 
üpjün ediler diýlip kabul edilýär. Sebäbi, önümçilik tejribesinde ýaş hünär-
men ýokary okuw mekdebinde doly özleşdirip bilmedik başarnyklaryny 
özleşdirer.

Birinjiden, ýaş hünärmeniň hakyky zähmet işine gatnaşmagy esasanda, 
zähmet kollektiwine we iş talaplaryna uýgunlaşmagydyr. Sebäbi okuw işi 
näçe kämil gurnalan bolsa hem, ol hakyky zähmet işinden daşdadyr we onda 
zähmet kollektiwindäki hakyky gatnaşyklary doly derejede açyp görkezmek 
mümkin däldir.

Ikinjiden, önümçilik tejribesini geçmek bilen, talybyň okuw işine gi-
rizilmedik başarnyklary öwrenmegidir. Mysal üçin, iş ýüzünde işgärleriň 
dolandyrylyşy bilen ýakyndan tanyşmak, iş resminamalaryny taýýarlamaga 
we önümçilik maslahatlaryna gatnaşmak, zähmet howpsuzlygynyň şertleri 
bilen ýakyndan tanyşmak arkaly bu ugur boýunça özüne zerur bolan bilim-
leri öwrenýär.

Üçünjiden, önümçilik tejribesinde iş prosesi bilen ýakyndan tanyşmak 
arkaly geljekki hünäri içgin öwrenmäge mümkinçilik alýar. Bu bolsa, gel-
jekki hünärmende zähmet ýoluna taýyn bolmagy üçin zerur şertleri döredýär.

Häzirki zaman ykdysady tejribelikde şahsyýet iş bilen meşgullykdaky 
öz islegini zähmet bazarynda amala aşyrýar. Zähmet bazary iki sany durmuş-
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-ykdysady wezipäni ýerine ýetirýär: iş bilen meşgullygyň başga görnüşleri 
boýunça adam resurslaryny paýlamak (hünärler, pudaklar, kärhanalar, sebit-
ler boýunça) we zähmete bolan sylag we höweslendirme hökmünde zähmet 
haky görnüşinde girdejileri paýlamak. 

Umuman, zähmet bazarynyň bu funksiýalary zähmet öndürijiligini ýo-
karlandyrmaga, ýurduň ykdysady ösüşini çaltlandyrmaga, ähli raýatlaryň 
hünär almagyny we iş ýerleri bilen üpjün edilmegine şertleri döretmäge ýar-
dam berýär.

Bilim ulgamynda işçi güýjüniň sarp edijilik gymmaty emele gelýär. 
Işçi güýjüni önümçilikde ulanmagyň netijesinde adam maýasynyň bilimle-
ri, başarnyklary we endikleri harytlar we hyzmatlar öndürilende ulanylýar. 
Şonuň üçin nazary we tejribe jähtlerinde zähmet bazarynyň we bilim hyz-
matlar bazarynyň arasyndaky özara baglanyşygy kesgitlemek zerurdyr. Bu 
bolsa hünär bilimi hem-de iş bilen meşgullygy ýeke-täk durmuş toplumy 
hökmünde seredip geçmäge mümkinçilik berýär. 

Işgäriň bilim derejesiniň onuň iş bilen meşgullygynyň derejesine ýetirýän 
täsirine baha bermek üçin zähmet bazarynyň we bilim hyzmatlar bazarynyň 
özara baglanyşygyny öwrenmek ähmiýetlidir.

Häzirki zaman bilim hyzmatlarynyň bazaryna seljerme berlende zähmet 
bazarynda islendik isleg we hödürlenýän harydyň arasyndaky deňagramly- 
lygyň bozulmagy bilim hyzmatlarynyň gurluşynyň kämilleşmegine we ös-
megine getirýär.

Zähmet bazarynyň hereket etmeginiň esasy wezipeleriniň biri zähmet 
resurslaryň isleginiň we teklibiniň arasyndaky deňagramlylygy gazanmakdan 
ybaratdyr. Türkmenistanyň zähmet bazaryndaky häzirki zaman ýagdaýy bazar 
mehanizmleriniň hereket etmegi üçin döwlet tarapyndan kadalaşdyrmagyň 
zerurlygy ýüze çykýar.

Bu ýerde işçi güýjüne bolan isleg iş beriji tarapyndan bildirilýär we san 
hem-de hil jähtlerini özünde jemleýär. Işçi güýjüne bildirilýän talaplar zähmet 
bazarynda emele gelýär, emma ýokary bilim hünärli işgärleri taýýarlamagyň 
üsti bilen bilim hyzmatlar bazarynda amala aşyrylýar.

Islegiň we teklibiň gatnaşygynyň dinamikasy zähmet bazarynyň we 
bilim hyzmatlar bazarynyň konýukturasyny düzýär. Şu konýukturanyň 
deňagramlylygyny ilatyň bilim we iş bilen üpjünçilik syýasatynda göz 
öňünde tutmak zerur şertleriň biridir. Tejribede zähmet bazarynyň we bilim 
hyzmatlar bazarynyň deňagramlylygyny gazanmak çylşyrymlydyr.



101

Bilim hyzmatlarynyň bazaryny dolandyrmaklygy zähmet öndürijiligi we 
geljekde onuň peýdalylygy nukdaýnazardan özboluşly iş bilen üpjün ediji 
hökmünde seretmek bolýar. Şeýlelikde, bilime bolan zerurlyklar – bu belli 
bir derejedäki we hildäki bilimi almaga bolan islegdir. Bilim hyzmatlaryna 
bolan isleg bilim hyzmatlaryna şahsy, guramaçylyk we jemgyýetçilik islegi 
görnüşinde ýüze çykýar, bu isleg bilime bolan şahsy zerurlyklary hem-de 
ykdysadyýetiň we aýry-aýry guramalaryň ýokary hünär bilimli işgärlere bo-
lan zerurlyklaryny hem görkezýär.

Ş. Saparowa,
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň

«Maliýe» kafedrasynyň uly mugallymy,
ykdysady ylymlaryň kandidaty

TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADYÝETINIŇ  
SENAGAT PUDAGYNDA ZÄHMET ÖNDÜRIJILIGINI  

GURAMAGY SANLYLAŞDYRMAK

Sanlylaşdyrmak durmuş we ykdysady gatnaşyklaryň ösüşiniň esasy 
ugurlaryndan biridir. Sanly ulgamlary döretmek, onlaýn gurşawa geçmek, 
uly maglumatlar toplumynyň çuňňur seljermesi, kompaniýa we işleýän daşky 
gurşaw bilen baglanyşykly sanly ykdysadyýetiň wagtlaýyn isleg däl-de, eý-
sem jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň subýektleriniň işleýän gurşawydygyny 
tassyklamaga esas berýär. Täze tehnologiýalaryň ösüşi ähli pudaklary we 
aýry-aýry kärhanalary özgerdýär. Bäsdeşleriň sanly öwrülişigi dolandyryşa 
basyş edýär. Şol bir wagtyň özünde, sanlylaşdyrmak maýa goýumlaryny ta-
lap edýär, şonuň üçin bu ýoly başlaýan kompaniýalar usullaryny we uzak 
möhletleýin özgeriş maksatlaryny, «ýol kartasyny» we iş ýagdaýyny kesgitle-
meli. Senagatyň sanly üýtgemegi, işewürlik modelleriniň emele gelmeginde 
we ahyrky sanly tehnologiýalary birleşdirmek arkaly önümçilik prosesleriniň 
işleýşinde ýokary uýgunlaşmagy üpjün edip, içerki ykdysadyýeti ösdür-
mek üçin ileri tutulýan ugur bolup durýar. Senagatda sanly tehnologiýalary 
ornaşdyrmagyň özeninde netijeliligiň hem-de pudaklaryň üstünlikli işlemegi 
üçin şertleriň döredilmeginiň hemmetaraplaýyn ýokarlanmak islegi durýar.

Sanly ykdysadyýetde zähmet öndürijiliginiň görkezijisini, baha 
bermegiň usullaryny, bu görkezijini ölçemek we çaklamak üçin täze ulgam 
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gurallaryny gözlemek häzirki zaman dünýäsinde, sanly tehnologiýalar we 
innowasiýalar dünýäsinde ähmiýetini ýitirmedi. Netijeli zähmet öndürijili-
gi jemgyýetiň ösüşi we ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy bilen gönüden-
göni baglanyşyklydyr. Türkmenistanda bolup geçýän durmuş-ykdysady 
özgerişler zähmet öndürijiligi meselesine we oňa gatnaşýan ähli taraplara, 
senagatda zähmet öndürijiliginiň ösmegine täsir edýän sebäpleriň gurluşy, 
usulyýet çärelerini öwrenmek we ösdürmek, şeýle hem zähmet öndürijiligini 
çaklamak düşünjesi häzirki zaman jemgyýetinde uly gyzyklanma döredýär.

Önümçilik prosesleriniň täze tehnologik tertibe geçirilmegini öz içine 
alýan Türkmenistan senagat pudagynyň sanly üýtgemegi, içerki ykdysady- 
ýetiň durmuş-ykdysady ösüşiniň iterji güýjüne öwrüler, döwrebap tehnologik 
talaplara laýyk gelýän bäsdeşlik önümleri bilen dünýä bazarlaryna çykmaga 
mümkinçilik berer, geljege eýe bolup we döwleti zerur önümler bilen üp-
jün etmek üçin çalt üýtgedip gurmaga ukyply Türkmenistanyň ykdysadyýe-
ti ýokary girdejili pudagyna öwrülip biler. Senagatyň sanly üýtgemeginiň 
esasy wezipesi, önümçilik proseslerini dolandyrmagy döwrebaplaşdyrmagy 
esasynda zähmet öndürijiliginiň ep-esli ýokarlanmagyna getirmeli. Sanly 
özgeriş önümçilik pudagynda jemi içerki önümiň ýokarlanmagyna we ne-
tijede ýurduň raýatlarynyň abadançylygynyň ýokarlanmagyna sebäp bol-
malydyr.

Sanly gurallaryň amallara ornaşdyrylmagy kärhanalarda kabul edil-
ýän kararlarynyň hilini ýokarlandyrmaga we ilkinji ýylyň içinde ilkin-
ji netijeleri almaga mümkinçilik berýär. Hususan-da, IoT esasly çözgüt-
ler önümçilik prosesleri (internete birikdirilen görkeziji esbaplary bolan 
önümçilik desgalarynyň ulgamlary, önümçiligiň ýagdaýy barada maglumat 
almak, işgärleriň arasyndaky aragatnaşygy gowulandyrmak, enjamlaryň 
bökdençlikleriniň öňüni almak üçin ulanylyp bilner) möhüm orun tutýar. 
Fiziki görkezijiler hakda maglumatlary çalt ýygnamaga we ony gaýtadan 
işlemek üçin sanly maglumatlara geçirmäge, üznüksiz zynjyry boýunça 
elektron görnüşde alyş-çalyş etmäge we hil taýdan täze netijeleri almak üçin 
usulyýeti öwrenmek, emeli intellekt ulanyp maglumatlary gaýtadan işlemäge 
mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, çuňňur seljermäniň netijelerini göz 
öňünde tutup, kabul edilen kararlara esaslanyp, önümçilik prosesiniň we 
enjamlaryň fiziki tarapyndan uzakdan dolandyrmak üçin ulanylyp bilner.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sanlylaşdyr-
magy mil li ykdysadyýetindäki ulgamlaýyn meseleleri çözmekde ileri tu-
tulýan ugur hökmünde kesgitledi: «Sanly ykdysadyýet, maglumat (sanly) 
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tehnologiýalara esaslanýan ykdysady işjeňlikdir. Tehnologik taýdan ösen 
ýurtlaryň tejribesinden görnüşi ýaly, ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy 
olara öňe bökmäge we dünýä liderleriniň birine öwrülmäge mümkinçilik 
berdi». Sanlylaşdyrma üçünji müňýyllykda dünýäde doly ýüze çykan se-
nagat düýpgöter özgerişiň özenine öwrüldi. Şeýlelikde, Türkmenistanyň:  
«Aragatnaşyk barada» (2019-njy ýylda täze neşirde), «Internetiň ösüşiniň 
kanuny kadalaşdyrmak we Türkmenistanda internet hyzmatlaryny bermek», 
«Maglumat we ony goramak barada», «Şahsy durmuş we ony goramak bara-
da maglumat», «Kiberhowpsuzlyk barada», «Elektron resminama, elektron 
resminamalary dolandyrmak we sanly hyzmatlar barada» Kanunlary kabul 
edildi. 

Bu mesele adam gorlaryny dolandyrmak pudagy üçin has möhümdir, 
sebäbi işgärleri dolandyrmak ulgamynyň sanlylaşdyrylmagy önümçilik 
guramasynyň ösüşinde möhüm ugurlaryň birine öwrülýär. Makro derejesinde 
zähmet öndürijiliginiň görkezijisi diňe bir adam hyzmatlarynyň netijeliligine, 
ilatyň ýaşaýyş hiline, pudaklaýyn bäsdeşlik ukybyna we senagat ösüş depgi-
nine adam maýasynyň goýulmagyny häsiýetlendirmeýär, şeýle hem tehni-
ki, tehnologik we dolandyryşda görkeziji hökmünde ulanylýar. Önümçiligiň 
we zähmet öndürijiliginiň ösüş sebäpleriň dogry ulanylmagy döwletiň we 
sebitleriň deňagramly ykdysady ösüşine gönüden-göni oňyn täsir edýär. 
Mikro derejede zähmet öndürijiliginiň görkezijisi, senagat kärhanasynyň 
durmuşynyň esasy görkezijisidir, sebäbi zähmet çykdajylarynyň netijeliligi-
ni, zähmet hakynyň derejesini we önümçiligiň bahasyny häsiýetlendirýär. 

Zähmeti guramak we kadalaşdyrmak islendik guramada zähmet 
işjeňliginiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin möhüm ugurlardyr. Bu mese-
le, standartlary deňleşdirmek, önümçilik proseslerini we işgärleri dolandyr-
mak çemeleşmelerini birleşdirmek üçin gural hökmünde meýilleşdirilen 
ykdysadyýetdäki senagat kärhanalary üçin has möhümdir. Häzirki wagtda 
zähmeti guramak we kadalaşdyrmak, kämilleşdirmek taslamalaryny durmuşa 
geçirmek we sanly işewürligi öz içine almak bilen, zähmet öndürijiligini 
ýokarlandyrmak üçin meýilleşdirilen maksatlara ýetmek möhüm gurallara 
öwrüldi.

Zähmet guramasy, işçileriň önümçilik serişdeleri we biri-biri bilen 
önümçilik gatnaşyklarynyň täsirli netijeleriniň emele gelmegine alyp barýan 
kärhananyň işgärleriniň zähmet işjeňligini döretmek, tertipleşdirmek ýa-da 
üýtgetmek üçin çäreler toplumy hökmünde kesgitlenip bilner. Öz gezeginde 
zähmeti kadalaşdyrmak, belli bir döwürde belli netijeleri almak üçin zerur 
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zähmet çykdajylaryny kesgitlemek prosesidir. Zähmeti kadalaşdyrmagyň 
ähmiýeti, bu tarapyň Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde-de görkezilendigi 
bilen subut edilýär. 

Iş guramasynyň derejesi başlangyç kadalar bilen kesgitlenýär, sebäbi 
işgärleriň işi näçe gowy guralan bolsa, wagt birliginde gazanyp boljak ne-
tijeler şonça-da köp bolar, bu bolsa zähmet standartlarynyň has ýokary bol-
jakdygyny aňladýar. Amallaryň sanlylaşdyrylmagy zähmet netijeliliginiň 
ep-esli ýokarlanmagyna mümkinçilik döredýär, bu degişli gözlegleriň ne-
tijesi bilen tassyk lanýar, sanly iş şertlerinde zähmet standartlarynyň hem 
täzelenmelidigini aňladýar. Aýry-aýrylykda bellemeli zat, gözlegleriň bu 
ugry usulyýetçileriň we alymlaryň, şol sanda bu meseleleri birleşdirýän 
adamlaryň üns merkezine öwrüldi. Aýry-aýry kärhanalarda işleri netije-
li düzgünleşdirmek arkaly zähmeti ýokarlandyrmak, ösen çemeleşmeleriň 
we ülňüleriň ylmy tejribesi bolmazdan mümkin däl. Sanly ykdysadyýet-
de zähmeti kadalaşdyrmakda täze çemeleşmeler logiki taýdan häzirki za-
man kadalaşdyryjy gurallarynyň ulanylmagyna sebäp bolmalydyr, ýöne 
gözlegçileriň görkezişi ýaly, iş subut edilen usullary ulanmagy dowam etdi-
rilýär: wagty kesgitlemek usuly, iş wagtyny surata almak, häzirki ulanylýan 
we täze işlenip düzülen kadalar, şol sanda mikroelementler. Senagat kärha-
nasynda zähmeti guramak we kadalaşdyrmak proseslerini sanlylaşdyrmak 
üçin wideo kameralary we nawigatorlary ulanýan işgärleriň işine gözegçilik 
etmek üçin ulanmak teklip edilýär. Işgärleriň hereketlerine yzygiderli gö-
zegçilik etmek arkaly işewürlik proseslerini, kämil usullaryny kesgitlemek 
mümkinçiligi tassyklanýar, bu guramanyň çäginde ägirt uly ykdysady we gu-
ramaçylyk täsirini berip biler. Şol bir wagtyň özünde, islendik kämilleşmeler 
zähmet netijeliligini ýokarlandyrmagyň mümkinçiligi nukdaýnazaryndan 
usuly taýdan esaslandyrylmalydyr.

Maýa goýumlarynyň ösüşi sanly ykdysadyýetde zähmet öndürijiligi-
ni ýokarlandyrmak üçin esasy ugur hem bolup durýar. Mundan başga-da, 
zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen maýa goýumlary dürli 
ugurlarda: adam kapitalyny ösdürmek üçin; ykdysady guramalaryň maglu-
mat tehnologiýalaryny we dolandyryşyny ösdürmek üçin ulanyp bolýar.

Döwrebap işgärleri sanly ykdysadyýet pudagynda taýýarlamak sanly 
başarnyklary, ilatyň we senagat kärhanalarynyň işgärleriniň maliýe we san-
ly sowatlylygyny yzygiderli ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Degişli mi-
nistrlikler we bölümler, hut senagat kärhanasynyň özünde, täjirçilik kom-
paniýalary tarapyndan gurnalan dürli ylmy platformalarda ýerine ýetirilýän 



105

ýörite yzygiderli hünär ýokarlandyryş okuwlaryň çäginde degişli bilimleri, 
başarnyklary alyp bolýar, bu ýerde işgärleriň bähbidi üçin okuw meýilna-
masyny saýlap bolýar. Bu okuwlar tamamlanandan soň, hünär derejesini 
ýokarlandyrmak barada şahadatnama berilýär. Şeýle hem ýokary mekdebiň, 
ýöriteleşdirilen okuw mekdepleriň ýa-da işgäriň işleýän kärhanasynyň 
esasynda gönüden-göni okamak bolýar.

Sanly ykdysadyýete geçmegiň bir bölegi hökmünde Türkmenistanda 
halkara hyzmatdaşlygyny, şol sanda zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmak 
meseleleri durmuşa geçirilýär. Häzirki wagtda senagat kärhanalarynyň we 
Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň beýleki pudaklarynyň Türkiýe, Ýapo-
niýa, Russiýa Federasiýasy, Özbegistan we Hytaý bilen maliýe gatnaşyklary 
eýýäm guruldy. Tejribe alyşmak we içerki ykdysady guramalarda iň gowy 
netijäni gazanmak üçin zähmet öndürijiligi pudagyndaky beýleki öňdebaryjy 
ýurtlar bilen maliýe gatnaşyklaryny guramak meýilleşdirilýär. 

Zähmet öndürijiliginiň derejesini ýokarlandyrmagyň esasy wezipesi diňe 
bir täze iş ýerleriniň açylmagy, guramalarda tehnologiýalaryň ornaşdyryl- 
magy we kämilleşdirilmegi däl, eýsem täze şertlere çalt uýgunlaşyp bilýän 
täze hünärli işgärleri çekmek, innowasiýa tehnologiýalaryny ulanmakdyr. 
Onuň çözgüdi sebit we döwlet derejesinde zähmet öndürijiliginiň derejesiniň 
çalt ýokarlanmagyna getirer, şeýle hem maddy-tehniki, durmuş-ykdysady we 
guramaçylyk sebäpleriň täsirini işjeňleşdirer. Içerki kärhanalarda önümçiligiň 
tehniki binýadyny täzelemek we döwrebaplaşdyrmak, ykdysady guramalaryň 
maýa goýum işjeňligini we ähli işgärleriň döredijilik işjeňligini güýçlendir-
mek zähmet öndürijiliginiň oňyn ösüşine gönüden-göni täsir edýär. 

Senagatda zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmakda toparlaryň (klaster-
leriň) we höweslendiriji gurallaryň ähmiýetine baha berilmegini bellemelidi-
ris. Klaster – aýry-aýry ýurtlarda we şäherlerde aýratyn orun tutýan firmala- 
ryň, üpjün edijileriň, baglanyşykly pudaklaryň geografiki toplanmasy hökmün-
de düşünilýär. Klasterler ykdysadyýet we onuň ösüşi, döwlet we edaralar, 
işewürler we döwlet, ýa-da işewürlik-institusional gatnaşyklary gurmagyň 
täze usullary bilen üpjün edýär. Ykdysadyýetdäki klasterler kärhanalaryň 
netijeliligini ýokarlandyrmak, şeýle hem zähmet öndürijiligi ýaly düşünje 
tarapyndan döredilen bazardaky bäsdeşlik derejesini ýokarlandyrmak üçin 
gönüden-göni möhümdir. Bu klasteriň biri-biri bilen iň köp baglanyşykly bo-
lan senagat kärhanalaryny öz içine alýandygy bilen düşündirilýär. Mundan 
başga-da, bu gatnaşyklary belli bir iş görnüşine ýa-da durmuşa geçirilişine 
görä yzarlap bolýar.
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Höweslendiriji gurluşy «höweslendiriji syýasatyň maksatlaryna ýetilme-
gini üpjün etmek üçin işleýän gurallara we işleýän işgärlere täsir etmegiň 
çylşyrymly ulgamydyr». Bu höweslendiriji gurallaryň esasy, senagat 
kärhanalarynyň işinde höweslendirmegiň ähmiýeti we belli bir kärhanada 
işleýän ilatyň dürli toparlarynyň özüni alyp barşynyň aýratynlyklarydyr. San-
ly ykdysadyýet şertlerinde bu ugurlar dürli mukdarda maglumatlary çalt ýyg-
namaga, gaýtadan işlemäge, ulanmaga we saklamaga mümkinçilik berýän iň 
täze tehnologiýalary ulanmaga gönükdirilendir. 

Tehnologik düýpgöter özgerişiň häzirki zaman şertlerinde, ykdysady-
ýetiň täze tehnologik usulynyň emele gelmeginde, içerki ykdysadyýeti 
täzeden gurmak üçin döwletiň, işewürligiň we ylmyň utgaşdyrylan bile-
likdäki tagallalaryny durmuşa geçirmek zerurdyr. Ykdysady, önümçilik, teh-
nologik, durmuş gatnaşyklaryny üýtgetmek, ykdysadyýetiň täze ykdysady 
gurluşlaryny we pudaklaryny döretmek, maksatly çäreleri öz içine alýan 
täzelenen tehnologik esasda senagaty üýtgedip gurmak syýasaty, hünärli 
işgärleri taýýarlamak zähmet öndürijiliginiň ep-esli ýokarlanmagyny üpjün 
eder, ýokary öndürijilikli iş orunlaryny döreder we halk hojalygynyň durnuk-
lylygyny we netijeliligini ýokarlandyrar.

 

P. Aşyrow, 
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygynyň kömekçisi

MILLI YKDYSADYÝETDE  
ÝEŇIL SENAGATYŇ ORNY 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Diýarymyzda 
ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeler ýurdumyzyň ähli pudaklaryny 
gurşap alýar. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda alnyp 
barylýan durnukly we depginli ösüş ugry milli ykdysadyýetiň ähli ulgam-
larynda giň gerimli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi netijesinde ynam-
ly ykdysady ösüşi, maliýe we durmuş taýdan durnuklylygy, ilatyň ýaşaýyş 
derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyny üpjün edýär.

Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň ýokarlanmagynda ýeňil se-
nagatymyz aýratyn orna eýedir. Şoňa görä-de, ýeňil senagatymyzyň 
pudaklarynyň önümçilik kuwwatyny yzygiderli ýokarlandyrmak örän wajyp 
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meseleleriň biri bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli 
baştutanlygynda ýurdumyzyň ýeňil senagatynyň esasy pudaklarynyň biri bo-
lan dokma pudagyny hem mundan beýläk-de ösdürmek boýunça iri maýa 
goýum taslamalary durmuşa geçirilýär. Ähli welaýatlarda öňden işläp gelýän 
kärhanalary döwrebaplaşdyrmak, täze ýokary tehnologiýaly toplumlary gur-
mak, dokma önümlerimiziň halkara hil ölçeglerine we ekologiýa howpsuz-
lygyna kybap gelmegini gazanmak hem-de görnüşlerini artdyrmak, dünýä 
bazarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin degişli mahabat-
-maglumat taýdan üpjünçiligini gowulandyrmak, hyzmatlar we marketing 
ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de güýçlendirmek boýunça giň 
gerimli maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar. Bu ugurda gazanylan üstün-
likler ýurdumyzyň ykdysady garaşsyzlyk ýolundaky ynamly gadamlarydyr.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 
2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli mak-
satnamasynda» ýurdumyzyň dokma pudagyny ösdürmek boýunça uly we-
zipeler kesgitlenildi. Maksatnamalaýyn döwürde Daşoguz welaýatynyň  
Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynda täze, häzirki zaman innowasion dokma 
enjamlary bilen enjamlaşdyrylan dokma toplumynyň we Aşgabat şäherinde 
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni 
merkeziniň gurluşygyny, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky Gökdepe 
gön zawodynyň önümçilik kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmak boýunça işleri 
amala aşyrmak bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz milli ykdysadyýetiň ylmy esasda ösdürilme-
gine aýratyn üns berýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 16-njy mad-
dasynda: «Döwlet ylmyň, tehnikanyň we tehnologiýalaryň ösüşine ýardam 
edýär, şeýle hem bu ugurlarda halkara hyzmatdaşlygyny goldaýar. Döwletiň 
ylmy-tehniki syýasaty jemgyýetiň we her bir adamyň bähbitlerine ýöredilýär. 
Döwlet ylmyň we tehnikanyň gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylmagyna 
ýardam edýär.» diýlip bellenilýär. Şonuň üçin hem döwletimiziň ykdy-
sady syýasaty ylmy esasda zähmet öndürijiligini, önümçiligiň netijeliligini, 
bäsdeşlige ukyp lylygyny ýokarlandyrmaga, ykdysadyýetiň pudaklarynyň 
maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmaga, makroykdysady we 
maliýe durnuklylygyny we ýokary maýa goýum işjeňligini saklamaga, 
eksport kuwwatyny güýçlendirmäge, importuň ornuny tutýan önümleriň 
öndürilişini artdyrmaga, ýurduň dünýä ykdysady ulgamyna goşulyşmagyny 
tizleşdirmäge, ulaglar kuwwatyny berkitmäge, durmuş ulgamynyň netijelili-
gini pugtalandyrmaga hem-de maýa goýumlary artdyrmaga gönükdirilendir. 
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Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasynda hem 
ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny, şol sanda dokma senagatyny 
ösdürmek ileri tutulýar. Maksatnamada Türkmenistanyň Dokma senagaty 
ministrligi boýunça kärhanalaryň hususy serişdeleriniň hasabyna 20 million 
manat möçberinde maýa goýumlary göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mi-
nistrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 2022-nji ýylyň 4-nji  
iýunynda geçirilen bilelikdäki giňişleýin mejlisinde döwlet maýa goýum-
larynyň netijeli bolmagyna gözegçilik etmegiň, önümçilikleri döwrebap-
laşdyrmagyň, täze önümçilikleri ýola goýmagyň, maýa goýumlary we 
işewürlik, göni daşary ýurt maýa goýumlary üçin amatly şertleri döretmek 
boýunça zerur işleri amala aşyrmagyň wajypdygyny nygtady. Şeýle hem hor-
matly Prezidentimiz ýurdumyzyň milli önümleriniň önümçiligini giňeltmek 
we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň 
öndürilişini artdyrmak boýunça maksatnamany durmuşa geçirmegi çalt-
landyrmak babatda anyk wezipeleri kesgitledi.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 134-nji maddasynda: «Türkmenis-
tanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklary ýörelgelerine esaslanýar. Döwlet 
telekeçiligi höweslendirýär we goldaýar, kiçi we orta işewürligiň ösmegine 
ýardam edýär.» diýlip bellenilýär. Esasy Kanunymyzyň bu kadasyna laýyk-
lykda, döwlet bilen hususy bölegiň hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak, kiçi 
we orta telekeçiligi mundan beýläk hem ösdürmek we goldamak döwlet 
syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masynda» ýurdumyzy ykdysady taýdan döwrebaplaşdyrmagyň baş strategik 
ugurlary kesgitlenildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzyň ykdysady 
kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna, dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejeleri-
ne ýetirilmegine, bazar ykdysadyýetine tapgyrlaýyn geçilmegine, ykdysady 
ösüşiň durnukly depginleriniň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýa-
saty, ilkinji nobatda, raýatlarymyzyň iş üpjünçiliginiň we halkymyzyň durmuş 
derejesiniň ýokarlandyrylmagyny maksat edinýär. Şeýle-de, bu döwlet syýa-
saty bilimlere we innowasiýalara daýanýan, ykdysady, durmuş we ekolo-
giýa taýdan amatly tehnologiýalary özünde jemleýän, ykdysadyýetiň pudak-
laýyn we eýeçilik görnüşleri babatda diwersifikasiýalaşdyrylmagyny üpjün 
edýän, sanly ykdysadyýete uýgunlaşdyrýan, ilatyň intellektual we durmuş 
şertlerini dünýä standartlarynyň derejesine ýetirýän bazar ykdysadyýetiniň 
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özgertmeleriniň durmuşa ornaşdyrylmagyny baş wezipeleriň hatarynda 
goýýar.

Ata Watanymyzyň ähli künjeklerinde hereket edýän dokma kärhana-
laryny döwrebaplaşdyrmak we tehnologiýa taýdan enjamlaşdyrmak hem- 
-de önümçiligi awtomatlaşdyrmak işleri giň gerim bilen alnyp barylýar. Bu 
wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi önümçiligiň köpugurly esasda 
ösdürilmegine, onuň döwrebap derejede enjamlaşdyrylmagyna, ýurdumyzyň 
senagat taýdan ösüşiniň dürli ugurlaryna gönükdirilýän çäreleriň amala 
aşyrylmagyna uly itergi berýär.

Pudaga degişli önümçilikleriň ähli tapgyrlarynda innowasion çözgüt-
leriň ornaşdyrylmagynyň netijesinde gözegçiligiň güýçlendirilmegi, 
ýitgileriň azaldylmagy, önümleriň özüne düşýän gymmatynyň peseldilme-
gi, zähmet öndürijiliginiň ýokarlandyrylmagy, önümçiligiň netijeliliginiň 
we howpsuzlygynyň artdyrylmagy pudagyň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýo-
karlandyrylmagyny üpjün eder. Şeýle hem dokma senagatynyň önümçilik 
kuwwatlylyklarynyň artdyrylmagynyň, hereket edýän kärhanalaryň durkunyň 
täzelenmeginiň, tehniki taýdan ýokary öndürijilikli tehnologiýa we enjam-
lar bilen gaýtadan enjamlaşdyrylmagynyň, innowasiýa tehnologiýalaryny 
ornaşdyrmagyň hem-de dünýäniň dokmaçylyk we halyçylyk pudagynda ga-
zanan ösüşlerini nazara almak bilen döwrebaplaşdyrmagyň hasabyna dokma 
we haly önümleriniň eksportunyň ýokary derejede alnyp barylmagyna öz 
oňyn täsirini ýetirer.

Ýurdumyzyň dokma pudagyny ösdürmekde esasy wezipe öndüril-
ýän ýerli pagtanyň ähli möçberini ýurdumyzda gaýtadan işlemek üçin 
öňdebaryjy innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmakdan, öndürilýän dokma 
önümleriniň görnüşlerini, şeýle-de daşary ýurtlara eksport edilýän dokma 
önümleriniň möçberlerini has-da artdyrmakdan we daşary ýurtlardan import 
edilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini guramakdan yba-
ratdyr.

Häzirki wagtda ýurdumyzy dokma önümleriniň ýokary hili bilen tapa- 
wutlanýan we ykdysadyýeti depginli ösýän döwletleriň hataryna goşmak 
boýunça hem tutanýerli işler alnyp barylýar. Bu babatda milli haryt 
öndürijilerimiziň sarp ediş bazarlaryndaky bäsdeşlige ukyplylygyny ýo-
karlandyrmak, ýeňil senagat pudaklaryny we hyzmatlar ulgamyny düýpli 
döwrebaplaşdyrmak, işjeňleşdirmek, ösüşiň çig mal görnüşinden senagat-
innowasiýaly ugruna tapgyrlaýyn geçmekligi üpjün etmek, ýurduň sebitleri-
ni durmuş-ykdysady taýdan gyradeň ösdürmek, Türkmenistanyň bütindünýä 
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ykdysady gatnaşyklar ulgamyna has çuň we ynamly aralaşmagyny gazan-
mak bilen bagly wezipeler üstünlikli amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ykdysady taýdan 
barha kuwwatlanýan we durmuş taýdan günsaýyn abadanlaşýan ýurdumyzda 
ösen döwrüň talaplaryna laýyklykda, bazar ykdysadyýetine geçilýän döwür-
de ýeňil senagatda alnyp barylýan netijeli işler bu ulgamyň dünýä derejesine 
çykarylmagyna ýardam berer.

M. Borjakowa, 
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 

Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň hünärmeni

KÄRHANALARDA SANLY  
ULGAMYŇ MÜMKINÇILIKLERI

Ýurdumyzda önümçilige öňdebaryjy tehnologiýalaryň, ylmy-tehniki 
ösüşiň iş ýüzündäki netijeleriniň giňden ornaşdyrylmagyna, barha giňeýän 
aň-düşünje mümkinçilikleriniň peýdalanylmagyna uly üns berilýär. Mil-
li ykdysadyýetiň pudaklarynda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň we 
internet ulgamyny ösdürmegiň hasabyna ekologiýa taýdan arassa önüm-
çiligi ornaşdyrmak ýaly geljegi uly taslamalary amala aşyrmakda halkara 
hyzmatdaşlyga uly orun berilýär. Sanly ykdysadyýetiň edara-kärhanalaryň 
işine giňden aralaşmagy bilen, işgärleriň täzeçe usullar, ugurlar boýunça 
mümkinçilikleri giňelýär. 

Zähmet gatnaşyklaryny ösdürmek, durmuş-ykdysady gatnaşyklary 
döwre baplaşdyrmak ösüşleriň hem özgertmeleriň häzirki tapgyrynda amala 
aşyrylýan düýpli meseleleriň biridir. Şu nukdaýnazardan, zähmet bazaryny 
häsiýetlendirýän esasy görkezijileriň biri bolan hünär bilimi işçi güýjüni 
döretmegiň çeşmesi hasaplanyp, ýurdumyzda bu ulgamyň netijeli hereket et-
megi üçin ähli şertler döredilýär.

Ýurdumyzyň ähli pudaklarynda hünärlere degişli täze tehnologiýalaryň, 
usullaryň üsti bilen dürli ugurlardaky hünärmenleri taýýarlamaga uly müm-
kinçilikler döredilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 30-njy 
noýabryndaky karary bilen tassyklanan, «Türkmenistanda 2019–2025-nji 
ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» amala aşyrmagyň 
ugurlarynyň hatarynda sanly ykdysadyýetiň hünärmen we ylym-bilim üpjün-
çiligini ösdürmek göz öňünde tutulýar.
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«Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 
2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli mak-
satnamasynda» ykdysadyýetiň we jemgyýetçilik ösüşiniň ähli ugurlaryna 
maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny giňişleýin ornaşdyrmagyň 
ykdysadyýeti netijeli dolandyrmagyň wajyp guraly bolup çykyş etjekdigi 
bel lenilýär. Täze maglumat tehnologiýalarynyň ulanylmagyny, ilkinji no-
batda, döwlet edaralarynyň we býujet ulgamynyň işjeňliginiň netijeliligini 
artdyrmaga gönükdirmek göz öňünde tutulýar. Bu ugurlary maglumatlar bi-
len üpjün etmegiň çäklerinde, döwlet edaralarynyň maglumat üpjünçiligini 
çalt depginler bilen amala aşyrmak, hususan-da, döwlet edaralarynyň elek-
tron toruny döretmek, elektron resminama dolanyşygyna geçmek, maglu-
matlary işläp taýýarlamagyň we seljermegiň elektron görnüşlerine geçmek 
ýaly çäreler meýilleşdirilýär. 

Türkmenistanda döwlet edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlan-
dyrmagyň bu tehnologiýalary döretmegiň we ösdürmegiň wajyp wezipesi bo-
lup çykyş edýändigi bellenilýär. Edaralar, kärhanalar tarapyndan maglumat-
lary we habarlary alyşmak üçin elektron poçtasyndan giňden peýdalanylar. 
Täze maglumat tehnologiýalarynyň ulanylmagy esasynda, ilkinji nobatda, 
döwlet edaralarynda we býujet ulgamynda işleriň we hyzmatlaryň netijeli-
ligini ýokarlandyrmak göz öňünde tutular. Bu ugurlary maglumatlar bilen 
üpjün etmegiň çäklerinde, döwlet edaralarynyň maglumat üpjünçiligini çalt 
depginler bilen amala aşyrmak, hususan-da, döwlet edaralarynyň elektron 
toruny döretmek, elektron resminama dolanyşygyna geçmek, maglumatlary 
işläp taýýarlamagyň we seljermegiň elektron görnüşlerine geçmek ýaly çäre-
ler geçiriler. Türkmenistanda döwlet edaralarynyň işini aýdyňlaşdyrmak we 
ýeňilleşdirmek, şol sanda wagty we serişdäni tygşytlamak «elektron hökü-
met» tehnologiýasyny döretmegiň we ösdürmegiň wajyp wezipesi bolup 
çykyş eder.

Geljekde tiz kompýuter aragatnaşygy giň ýol alar. Ony ulanyjylara se-
bitleýin, milli we halkara çeşmelerinden maglumatlaryň toplumy, bank amal-
laryny amala aşyrmak, söwdalara gatnaşmak teklip edilýär. Döwletiň we 
telekeçiligiň kompýuter tilsimatly ulgamlary öz müşderilerine maglumatlary 
we interaktiw amallary geçirmek üçin elýeterli internet hyzmatlaryny hödür-
leýär. 2020-nji ýylda ilatyň internete bolan islegi doly kanagatlandyryldy. 

Her bir kärhanada bu ugurda şeýle anyk çäreleriň durmuşa geçirilme-
gi döwletimiziň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynyň we durmuş ulgamynyň 
işiniň netijeliligini has-da ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Bu zähmeti 
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goramagyň talaplarynyň talabalaýyk üpjün edilmegine, işgärleri goramaga 
ýardam eder.

Kärhananyň işine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak babatda dünýä 
tejribesiniň seljermesi hakynda aýdanymyzda, kärhananyň işine sanly teh-
nologiýalary ornaşdyrmak babatda dogry usullary peýdalanmak nukdaý-
nazaryndan, dünýä ýurtlarynyň tejribesini we onuň hukuk taýdan kadalaş-
dyrylyşyny öwrenmek maksadalaýyk hasap edilýär. Häzirki döwürde 
bu wezipeleri birwagtda birnäçe hödürlenýän, işlenip taýýarlanan we 
ornaşdyrylan tehnologiýalar, döredilýän şertler arkaly ýerine ýetirmek müm-
kin. Kärhananyň sanlylaşdyrylmagy bilen, öndürilýän önümiň we ýerine 
ýetirilýän hyzmatlaryň tizligini, hilini ýokarlandyrmak mümkin. Munuň 
özi bildirilýän islegleriň kanagatlandyrylmagyny, buýrujylara hödürlenýän 
hyzmatlaryň mynasyp derejede ödelmegini üpjün edýär. Bu bolsa ýokary 
bäsdeşlige ukyplylygyň saklanýan şertlerinde şol pudaga öz çygrynda dep-
ginli ösüşiniň, öňdebaryjylygyň kepili bolup çykyş edýär. Önümçilikde san-
ly ulgamy ornaşdyrmagyň ähmiýeti, häzirki wagtda sanly ulgama geçmegiň 
aýratynlyklarynyň ýene biri-de öňki çäkli mümkinçiliklere (ýagny enjamlary 
el bilen dolandyrmak, wagt sarp etmek hem-de olaryň howpsuzlygy bilen 
bagly meseleler ýüze çykanda gymmatly hyzmatlara) eýe bolan tor ulgam-
laryny awtomatlaşdyrylan ulgamlara geçirmekden ybarat.

Häzirki döwürde bu wezipeleri birwagtda birnäçe işlenip taýýarlanan 
we hödürlenýän tehnologiýalar, döredilýän şertler arkaly ýerine ýetirmek 
mümkin. Sanly ulgamyň şeýle aýratynlyklary uly göwrümli maglumatlary 
saklamak bilen, kärhanada hünärmenleriň ýerine ýetirýän işine laýyklyk-
da, bu mag lumatlary umumylaşdyrmaga, seljermäge we gaýtadan işlemäge 
(Big Data (uly maglumatlar) ýa-da emeli aň (AI emeli intellekt) ýardam 
edýär. Çünki tor arkaly birikme edara-kärhanalaryň islendik wagtda, çäk-
de aragatnaşygy, hyzmatdaşlygy saklamagyny üpjün edýär we onuň geri-
mini, işjeňligini artdyrýar. Maglumat-kommunikasiýalaryň resminamalar 
dolanyşygynyň işjeňligi artýar. Munuň özi bolsa kärhananyň köp wezipele-
rini durmuşa geçirmekde hem-de onuň işiniň iň amatly ýagdaýyny özünde 
jemlemekde döwrebap usul bolup hyzmat edýär. Çünki adamzat jemgyýeti 
her günüň dowamynda uly göwrümde sanly maglumatlardan işjeň peýda-
lanýar. 

Maglumat – gözleniş, işlenip taýýarlanyş, saklanyş, berliş we ýaýradylyş 
usullaryna garamazdan kagyz, elektron ýa-da başga görnüşdäki ähli maglu-
matlar ýa-da habarlardyr. Şu jähetden kärhanada, önümçilikde maglumat 
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üpjünçiliginiň we dolanyşygynyň kämilleşmeginiň esasy ugurlary bolup 
durýan, ilkinji nobatda, maglumat-kommunikasion tehnologiýalary döwlet 
dolandyryşyna ornaşdyrmak hem-de elektron resminamalar dolanyşygynda 
hereket etmek işiniň iň amatly ýagdaýyny üpjün edýän mehanizmleriň biridi-
gini bellemek zerurdyr. Bu işiň netijeleri şu maksatlara ýetmegi şertlendirýär:

– dolandyryş çözgütleriniň netijeliligini we kabul ediliş çaltlygyny ýo-
karlandyrmak;

– resminamalary taýýarlamakda we saklamakda gözegçiligi güýçlendir-
mek;

– maglumatlaryň akymynyň elektron göterijide ýerleşmegini aradan 
aýyrmak bilen, sanly ulgamda resminamalaryň girizilmegi, işlenip taýýarla-
nylmagy, seljerilmegi we saklanylmagy üçin maglumat giňişligini döretmek.

Sanly ulgama geçmek – bu kärhananyň önümçiligine, iş ýöredişine 
döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak bolup, bu çemeleşme diňe bir döwre-
bap tehnologiýalary ornaşdyrmagy nazarda tutman, ol zähmet gatnaşyk-
laryna mahsus medeniýetiň, daşky aragatnaşygyň täze derejä çykmagyny-da 
talap edýär. Bu bolsa her bir işgäriň hünär taýdan taýýarlykly bolmagyna 
we başarnyklaryny kämilleşdirip durmagyna itergi bermek bilen, kärhananyň 
ýerine ýetirýän işiniň, hödürleýän hyzmatlarynyň oňyn görkezijilerini 
artdyrýar. Şeýlelikde, kärhana öz müşderileriniň isleglerini, gyzyklanma  
bilen kanagatlandyrýar hem-de döwrebap kärhananyň abraýy ýokarlanýar. 
Şeýle ýokary işjeňlik beýleki bilelikdäki hyzmatdaşlyk edýän kärhanalara 
hem öz täsirini ýetirýär.

Şoňa görä-de, kärhananyň sanly ulgama geçmegi diňe bir ýurduň için-
däki edara-kärhanalaryň özara bähbitli gatnaşyklaryny işjeňleşdirmän, eý-
sem, halkara derejede işjeň hyzmatdaşlygyň gerimini giňelder. Innowasion 
tehnologiýalaryň ornaşdyrylan şertlerinde, geografik çäk boýunça öň işde 
ýüze çykan päsgelçilikler aradan aýrylýar. Sanly ulgamyň üsti arkaly Ýer 
togalagynyň islendik nokady bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy ýola goý-
mak we ösdürmek mümkinçiligi wagty hem serişdeleri tygşytlaýar.

Kärhananyň sanlylaşdyrylmagy bilen, täze bazar ykdysady mümkinçilik-
lere ýol açylýar. Olaryň öňki ýagdaýlardan tiz wagtda hyzmatlary ýerine ýe-
tirmegine we peýdalanmagyna şert döreýär. Ykdysady mümkinçilikler dörän 
ýagdaýynda bu kärhana olardan öz bäsdeşlerinden öňürti peýdalanyp, hödür-
leýän hyzmatlaryny gowulandyryp bilýärler. Bu bolsa ýokary bäsdeşligiň 
çygrynda buýrujylar bilen aragatnaşygy emele getirmekde, ony saklamak-
da we ösdürmekde uzakmöhletleýin şowlulygyň hökmany açarydyr. Çünki 
8. Sargyt № 2700.



114

sanly ulgama geçmek bilen, önümçilik awtomatlaşdyrylan usulda hereket 
edýär we adam täsirleriniň (faktorlarynyň) netijesinde emele geljek bökdenç-
likleri ýa-da gijikmeleri aradan aýyrýar. Şeýlelikde, kärhana amala aşyrýan 
işini, amallaryny ýönekeýleşdirýär we tiz ýerine ýetirýär. Ýeňilleşdirilen 
we tizleşdirilen şeýle amallaryň kömegi bilen çykdajylaryň azalmagy we 
işgärleriň hünär taýýarlygynyň ýokarlanmagy gazanylýar. Bular bilen bir-
likde, edara-kärhananyň sanly tehnologiýalara doly geçmegi bilen, onuň ähli 
işine gözegçiligi saklamagy ýola goýulýar hem-de zerurlyk ýüze çykan ýag-
daýynda sanly ulgamyň dürli görnüşdäki kanallaryna birikme usuly, elektron 
gory bolup hyzmat edýär. Kärhanada elektron resminama dolanyşygynyň 
döredilmegi maksatnamalaýyn hyzmatdaşlyga geografiki çäkleýin birikmek-
lige ýardam berýär.

Şeýlelikde, ýurdumyzyň kärhanalarynda, edaralarynda döwrebap san-
ly tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen baglylykda, bilim hyzmatlarynyň we 
ýurdumyzyň zähmet gorlarynyň özara gatnaşygyny guramak, seljermeleri we 
çaklamalary geçirmek, işgärleriň hünär taýýarlygyna bildirilýän talaby ka-
nagatlandyrmak bilen, hünär bilim ulgamyny kämilleşdirmek işleri möhüm 
ähmiýete eýe bolýar.

A. Keýmirow,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet  

ministrliginiň baş buhgalteri 

DÖWLET EMLÄGINIŇ KÄRENDE TÖLEGINIŇ 
HASAPLANYLYŞYNYŇ USULYÝET JÄHTLERI

Döwlet edaralarynyň hasabynda duran we ulanylmaýan emläkleriň 
kärendesine berilmegi goşmaça girdeji çesmelerini döredýär. Şeýle kären-
de gatnaşyklarynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň 
2020-nji ýylyň 17-nji ýanwaryndaky 17-Ö belgili buýrugy bilen tassyklanan, 
Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2020-nji ýylyň 24-nji ýan-
waryndan 1296 belgili bellige alnan «Döwlet emläginiň kärendesine, mugt 
peýdalanmaga (ssuda) berilmeginiň şertnamalaryny bellige almagyň Ter-
tibi» (Tertip) gollanylýar. Bu tertibe laýyklykda döwlet emläginiň kärende 
töleginiň hasaplanyp çykarylyş usulyýeti seljerildi we onda kärende töleginiň 
deňeşdirme usulynda kesgitlenilýändigi anyklanyldy. 
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Ýagny, Tertibiň 8-nji goşundysyna laýyklykda kärende töleginiň 
aşakdaky formulalar arkaly kesgitlenilmegi göz öňünde tutulýar: 

    Rr = Crp – Ca – T;                       (1)
       Crp = N × 12;           (2)
    T = Crp × 15 / 115;            (3)

        Ca = ýyllyk amortizasiýa
umumy meýdany ;           (4)

           Rr ≥ Srb × Cb,           (5)
bu ýerde

Rr – 1 m2 kärende meýdançasynyň ýyllyk kärende göteriminiň möçberi;
Crp – 1 m2 kärende meýdançasynyň ýyllyk kärende töleginiň möçberi;
Cа – 1 m2 kärende meýdançasynyň ýyllyk kärende möhletindäki amorti-

zasiýa tutumy;
T – 1 m2 kärende meýdançasynyň ýyllyk kärende tölegine degişli GBüS 

möçberi;
N – 1 m2 kärende meýdançasynyň aýdaky kärende töleginiň möçberi; 
Cb – 1 m2 kärende meýdançasynyň kärende möhletindäki balans gym-

maty (başlangyç gymmatyndan toplanan könelmesi kemeldilen möçberi);
Srb – degişli döwürdäki Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gaýtadan 

maliýeleşdirme göterimi (häzirki wagtda 5% kabul edilýär). 
Ýokarda beýan edilen formulalaryň ahyrky netijesinde, anyk kärende 

töleginiň möçberi (N) hasaplanylman, (5) formuladaky ≥ şert ýerine ýetýän 
bolsa, onda (2) formuladaky kärende töleginiň kabul edilýändigine göz ýe-
tirildi. Bu ýagdaýda, kärende töleginiň N möçberden pes bolmaly däldigi 
ýüze çykýar we ony tapmak üçin dürli bahalary birnäçe gezek barlap görmeli 
bolýar. Kärende şertnamalary baglaşylanda, kärende töleginiň N möçberden 
pes bolmazlygyna gözegçilik etmek maksady bilen ýokardaky formulalar öz-
gerdildi we şeýle netijeler alyndy:

Bu ýerde esasy mesele, bolup biljek iň pes möçberdäki N-i, ýagny  
1 m2 ýer böleginiň ýa-da enjamyň kärende bahasyny tapmakdan ybarat. Onuň 
üçin (1) we (5) formulalardaky Rr birleşdirildi.

Ýagny:        Rr = Crp – Ca – T;
Rr ≥ Srb × Cb;

Crp – Ca – T ≥ Srb × Cb.
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Emele gelen deňlemede T-niň ýerine (3) formula T = Crp × 15 / 115-i 
goýlup, alarys: Crp – Ca – (15Crp / 115) ≥ Srb × Cb.

Emele gelen deňlemede Crp-niň ýerine (2) formula Crp = N × 12-ni goýup 
alarys: 

12N – Ca – (15×12N / 115) ≥ Srb × Cb.
Ahyrky ýagdaýda alnan deňlemede Ca ýerine (4) formula gysgaldylyp, 

Ca = Aý / Mu görnüşinde goýuldy.
bu ýerde Aý – obýektiň ýyllyk amortizasiýasy; Mu – obýektiň umumy meý-
dany:

12N – (Aý / Mu) – (15×12N / 115) ≥ Srb × Cb.
Ýokarda hem beýan edilişi ýaly: 
Srb = 0,05 (Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gaýtadan maliýeleşdirme 

göterimi); Cb – 1 m2 kärende meýdançasynyň kärende möhletindäki balans 
gymmatynyň onuň umumy meýdanyna bölünmegi bilen tapylýar. 

Şeýlelikde, ýer kärende tölegi üçin formula göz öňünde tutulýar.
Cb = Bb / Mu

bu ýerde Bb – obýektiniň balans bahasy. 
Ýokardaky özgertmäniň dowamy esasynda:

12N – (Aý / Mu) – (15×12N / 115) ≥ 0,05 × Bb / Mu;
12N – (15×12N / 115) ≥ (Bb / 20Mu) + (Aý / Mu);
N × (12 – 180 / 115) ≥ (Bb / 20Mu) + (Aý / Mu);

N × 240 / 23 ≥ (Bb / 20Mu) + (Aý / Mu);
N ≥ 23 / 240 × (Bb + 20Aý) / 20Mu.

Netijede, ýer kärende töleginiň iň pes möçberiniň hasaplanyş formulasy 
aşakdaky görnüşde gelip çykýar: 

           N ≥ (23Bb + 460Aý) / 4800Mu.        (6) 
Enjamlaryň kärende tölegi bolsa ýeriň meýdanyna bagly bolmaýar, şol 

sebäpli hem (4) formuladaky Ca ýyllyk amortizasiýa Aý deň bolýar we Cb 
enjamyň balans bahasy bolsa Bb bolýar. 

Has takygy: Ca = Aý / Mu (4) formulada Mu = 1 bolanda, Ca = Aý bolýar. 
Enjamyň balans bahasy boýunça hem Cb = Bb / Mu formulada Mu = 1 bo-

landa, Cb = Bb bolýar. Diýmek, Mu = 1 diýip kabul edip bolýar we ýokardaky 
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hasaplanyp çykarylan (6) formulada N-iň deregine Ne – enjamyň bir aýdaky 
kärende töleginiň möçberi diýip kabul edilse, enjamyň kärende töleginiň iň 
pes möçberiniň hasaplanyş formulasy aşakdaky görnüşde gelip çykýar: 

        Ne ≥ (23Bb + 460Aý) /4800.          (7)
Döwlet emlägi boýunça kärende şertnamalary baglaşylanda kärende 

töleginiň (6) we (7) formulalar arkaly hasaplanyp çykarylan möçberler-
den pes bolmazlygyna gözegçilik etmek üçin iş ýüzünde ulanylmagy teklip  
edilýär. 

Ulanyş möhleti geçen, köne obýektlerde kärende bahany kesgitlemek 
üçin, olaryň ýerleşýän ýeri boýunça ýurduň welaýatlarynda, etraplarynda 
we şäherlerinde kärende bazarynda emele gelen bazar bahalaryndan ugur 
alynmagy maksadalaýyk bolup biler. Has takygy, gymmat bahaly, ýokary 
amatlykly şertlerde gurlan ýa-da ulanyş möhleti geçen ýöne amatly ýerde 
ýerleşen we balans gymmaty öz wagtynda adalatly gymmaty boýunça gaý-
tadan bahalandyrylmadyk obýektlerde kärende töleginiň bahasynyň sanly 
ulgam arkaly geçiriljek ýörite bäsleşik esasynda kesgitlenilmegi bazar ykdy-
sadyýeti şertlerine mahsus, durnukly ykdysady ösüşe itergi berjek, oňyn çöz-
güt diýip hasap edildi.

A. Ataýew, 
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň 

Strategik we durnukly ösüş müdirliginiň başlygy

«TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ ÝURDUMYZY 
2022–2028-NJI ÝYLLARDA DURMUŞ-YKDYSADY TAÝDAN 

ÖSDÜRMEGIŇ MAKSATNAMASY» – ÝURDUMYZYŇ  
YKDYSADY ÖSÜŞINIŇ KEPILI

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynda kabul edilen «Ber-
karar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-
nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» 
ýurdumyzyň geljek 30 ýylda ösüşlere tarap hereket etmegiň baş ýörelgesi 
boldy.

Bu baş ýörelgä laýyklykda we häzirki wagtda dünýädäki çylşyrymly 
ýagdaýlaryň bolup geçmegini, dünýä bazarlaryň we söwda akymlarynyň 



118

üýtgemegini göz öňünde tutýan «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 
2022–2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatna-
masy» işlenip taýýarlanyldy we 2022-nji ýylyň 8-nji iýulynda tassyklanyldy.

Bu Prezident Maksatnamasynda göz öňünde tutulýan aýgytly çözgüt-
ler Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýylynda döredilen berk binýada, 
ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyna we milli özboluşlylygyna, öz akabasyny 
müňýyllyklaryň gatlaryndan alyp gaýdýan halkymyzyň ruhy gymmatlyk-
laryna we gujur-gaýratyna, onuň ylmy garaýyşlaryna we edermenligine esas-
lanýar.

Prezident Maksatnamasyny taýýarlamagyň ylmy çeşmesi hökmünde 
Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny pugtalandyrmakda 
we onuň ykdysady kuwwatyny, halkara abraýyny artdyrmakda bitiren ägirt 
uly beýik işleri, şeýle hem, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň 
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlik we wezipä girişmek da-
barasyndaky çykyşlaryndaky ýurdumyzy ösdürmek we ilatymyzyň hal-ýag-
daýyny ýokarlandyrmak ugrunda bitirjek işleri öz beýanyny tapdy.

Prezident Maksatnama Girişden we 7 bapdan ybarat bolup, onuň esasy 
maksatlary:

1. Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň 
durmuş ulgamyny kämilleşdirmek bilen, her bir raýatyň abadan durmuşda 
ýaşamagyny kepillendirmek, şeýle hem ilatyň durmuş mümkinçiliklerini we 
bähbitlerini üpjün etmek. Raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokar-
landyrmak, durmuş goraglylygy we iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmek;

2. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça umumy abadançylygyň 
bähbitlerine laýyk gelýän döwletara we sebit hyzmatdaşlygyň täze «Aşgabat 
görnüşi» esasynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek; 

3. Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüş mümkinçiliklerini giňden ulan-
mak, milli ykdysadyýetiň senagatlaşma derejesini pugtalandyrmak, ähli 
pudaklaryň we hyzmatlar ulgamynyň depginli ösüşini üpjün etmek hem-de 
sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak;

4. Türkmenistanyň geoykdysady we geosyýasy ýerleşişiniň amatlyk-
laryndan peýdalanmak;

5. Türkmenistanyň Prezidentiniň parasatly we öňdengörüjilikli syýasa-
tynyň netijesinde, Türkmenistan agrar döwletden senagat taýdan ösen 
ýurtlaryň birine öwrülendiginiň esasynda ýurduň azyk howpsuzlygyny do-
wamly üpjün etmek we ykdysady kuwwaty has-da pugtalandyrmak;
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6. Türkmenistanda sanly ykdysadyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmek, 
ýurdumyzyň senagatyny innowasion häsiýetde ösdürmek, jemi içerki önümiň 
düzüminde maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary ulgamynyň paýyny ýo-
karlandyrmak, innowasion, ýokary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly 
ykdysadyýeti ösdürmek;

7. Telekeçilige goldaw bermek, işewürlik gurşawyny kämilleşdirmek, 
hususy eýeçilige bolan hukuklary goramagyň we kepillikleriň ygtybarly ul-
gamlaryny döretmek, ýeňillikli salgyt salmak boýunça ýurdumyzda amala 
aşyrylýan çäreler milli ykdysadyýetiň ösüşinde bu bölegiň paýynyň hem-
de ähmiýetiniň ýokarlanmagyna mümkinçilikleri artdyrmak, ýurdumyzda 
döwlete dahylsyz bölegi ösdürmek, milli ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklaryna 
geçmegini işjeňleşdirmek, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda kiçi we orta 
telekeçiligiň işini giňeltmek;

8. Ekologik abadançylygy üpjün etmek we «ýaşyl ykdysadyýeti» ösdür-
mek.

Goýulýan maksatlara laýyklykda, Prezident Maksatnamasynda Türkme-
nistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň häzirkizaman ýagdaýy seljerilip, ýurdu-
myzy 2022–2028-nji ýyllarda durnukly ösdürmegiň döwlet syýasaty kesgit-
lenilýär.

Bu syýasata laýyklykda, jemi içerki önümiň adam başyna düşýän 
möçberi, zähmet öndürijiligi, ilatyň girdejileri we durmuş şertleri ösen 
ýurtlaryň derejelerine ýetiriler. Bu işler amala aşyrmak üçin ykdysadyýetiň 
düýpli diwersifikasiýalaşdyrylmagyny dowam etdirmek we ýokary tehno-
logik önümçilikleriň ykdysady ösüşe goşandyny artdyrmak, ykdysadyýetiň 
ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak, bäsdeşlige ukyply eksporta niýetle-
nen we importyň ornuny tutýan önümçilikleri çalt depginlerde ösdürmek, 
ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny ýokary hünär derejesi bolan işgärler bilen 
üpjün etmek göz öňünde tutulýar.

Prezident Maksatnamasynda milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdür-
mäge niýetlenen döwlet syýasaty esasynda 2022–2028-nji ýyllar üçin Türk-
me nistanyň we onuň sebitleriniň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy görkeziji-
leri kesgitlenilýär.

Gaz pudagynda özara baglanyşykly ulgamlaýyn çäreler bellenilýär, olar 
«Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan» gazgeçirijisiniň gurluşy-
gyny tamamlamaga, gazyň bütindünýä sanawyna goşulan gorlaryny çalt 
depginler bilen özleşdirmäge, Deňiz ýalpaklygynda we kenarýaka zolagynda 
ýakyn ýyllarda «mawy ýangyjyň» çykarylyşyny düýpli artdyrmak boýunça 
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işleri dowam etdirmäge, daşary ýurt maýa goýumlaryny Hazar deňziniň türk-
men böleginiň geljegi uly bolan toplumlaryny özleşdirmäge we deňizde gazyp 
çykarmak babatynda iri taslamalara çekmek boýunça işleri dowam etdirmäge, 
gaýtadan işleýän önümçilikleri guramak arkaly uglewodorod serişdeleriniň 
has ýokary derejede işlenilmeginiň çygryny giňeltmäge, onuň täze ornuny 
– ykdysadyýetiň hakyky bölegini pudaklaýyn diwersifikasiýalaşdyrmagy 
çuňlaşdyrmaga amala aşyrmaga gönükdiriler.

Nebitiň çykarylyşyny artdyrmagy geljekde Balkanýaka we Gögeren-
dag-Ekerem sebitlerinde gury ýerdäki ýataklarda çuň ýerleşen gatlaklaryň, 
şeýle hem Hazarýaka sebitinde golaýda ýüze çykarylan, nebitgaz toplanan 
zolaklaryň özleşdirilmegi bilen baglanyşdyrylar.

Nebiti gaýtadan işleýji we nebithimiýa senagaty tarapyndan özara 
baglanyşykly tehnologik enjamlary ulanmagyň ygtybarlylygyny ýokar-
landyrmak ugrunda, şeýle hem daşky gurşaw üçin howpsuzlyk talaplaryna 
laýyk gelýän täze ýokary hilli tehnologik önümçilikleri döretmek boýunça 
işler dowam etdiriler.

Gurluşyk materiallary senagatyny ösdürmegiň esasy ugurlary gurluşyk 
pudagynyň zerurlyklaryny doly kanagatlandyrmak, import edilýän gurluşyk 
materiallarynyň ornuny tutýan önümçilikleri döretmek arkaly innowasion 
teh nologiýalary ornaşdyrylan kärhanalarda önümleriň görnüşini giňeltmek 
we möçberlerini artdyrmak bolup durýar. 

Prezident maksatnamasynyň amala aşyrylýan döwründe eksporty artdyr-
maga we milli bazary üpjün etmek üçin öz önümçiligimizi ösdürmäge gönük-
dirilen kärhanalar işe giriziler. Senagatyň pudaklaýyn gurluşynda gaýtadan 
işleýän we taýýar önümleri öndürýän kärhanalaryň paýy artar.

Ýurdumyzyň dünýäniň ykdysady hojalygyna barha işjeň goşulmagy, 
halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň yzygiderli gowulanmagy, öý 
hojalyk larynda we senagatda elektrik energiýasyny sarp edýän hojalyk we 
senagat enjamlarynyň giňden ornaşdyrylmagy, täze önümçilikleriň, täze 
döwrebap obalaryň döredilmegi, telekeçilik işlerine giň ýol açylmagy, oba 
hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän önümçilikleriň döredilmegi bilen bagly-
lykda, ýurdumyzyň energetika syýasatyna laýyklykda içki sarp edijilerimi-
zi elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmek, türkmen 
energiýa serişdelerini diwersifikasiýa ýoly bilen dünýäniň dürli ýurtlarynyň 
sarp edijilerine hem elýeterli etmek üçin elektrik energiýasynyň öndürilişini 
artdyrmak, täze energiýa kuwwatlyklaryny döretmek, paýlaýjy ulgamlaryň 
tehniki ýagdaýlaryny gowulandyrmak, hereket edýän bitewi milli energiýa 
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ulgamyny halkalaýyn birleşdirmek arkaly sebitleriň energiýa ulgamlarynyň 
özara ätiýaçlandyrylmagyny üpjün etmek üçin işler alnyp barlar.

Milli ykdysadyýetimiziň, şol sanda ýurdumyzyň oba hojalygynyň himiýa 
önümlerine we mineral dökünlere bolan isleglerini ýerli önümler bilen ka-
nagatlandyrmaga hem-de olaryň eksportyny artdyrmaga uly mümkinçilikler 
döredildi. Himiýa senagaty boýunça daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň 
ornuny tutýan täze önümçilikleri we ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleri-
ni artdyrmak babatynda himiýa önümleriniň, şol sanda mineral dökünleriň 
täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmak, şonuň ýaly-da hereket edýän 
önümçilikleriň durkuny täzelemek we olary düýpli abatlaşdyrmak işleri do-
wam etdiriler. Şonuň bilen baglylykda, himiýa önümleriniň önümçiligi artar.

Gurluşyk pudagyny innowasiýalar arkaly ösdürmek we döwrebap tehno-
logiýalary ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň çäklerinde «akylly 
şäher» we «akylly jaý» ulgamlary, şeýle-de energiýanyň gaýtadan dikeldil-
ýän tehnologiýalary arkaly dolandyrylýan jaýlaryň taslamalarynyň amala 
aşyrylmagy işjeňleşdiriler.

Awtomobil ýollarynyň we olaryň ugrundaky desgalaryň gurluşyk 
işleriniň ýerine ýetirilmegi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösmegine, ýol 
ulgamynyň kämilleşmegine öz täsirini ýetirer we ýurdumyzyň sebitleriniň 
durmuş-ykdysady taýdan ösmegine uly itergi berer. Şeýle-de, «Türkmena-
bat–Gazojak–Daşoguz», «Türkmenbaşy–Garabogaz–Gazagystan serhedi», 
«Mary–Serhetabat», «Gumdag–Esenguly–Etrek–Güdrolum» awtomobil 
ýollarynyň gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek göz öňünde tutulýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Ulag we kom-
munikasiýa pudagyny sebitleri we dünýäniň kontinentlerini birleşdirýän 
güýje öwürmek boýunça öňde goýan maksatlaryndan ugur alyp, 2022–2028-
nji ýyllarda pudagy ösdürmekde ýurdumyzyň ykdysady taýdan bähbitli 
ýerleşişinden peýdalanylyp, üstaşyr geçelgeleriniň ugurlaryny giňeltmek, 
ýolagçylary gatnatmagyň we ýükleri daşamagyň möçberlerini artdyrmak we 
hilini gowulandyrmak, ulaglardan peýdalanmagyň netijeliligini ýokarlandyr-
mak, ulaglaryň we aragatnaşygyň ähli görnüşleri babatda hyzmatlary ösdür-
mek boýunça işler alnyp barlar.

Ýurdumyzyň aragatnaşyk we milli kosmos ulgamyny döwrebaplaşdyr-
mak, onda gurnalýan we tehniki taýdan hyzmat edýän enjamlaryň häzirkiza-
man tehnologiýalaryna laýyklygyny üpjün etmek boýunça giň gerimli işleriň 
geçirilmegi göz öňünde tutulýar. Bu bolsa, milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň 
ösüşine we jemgyýetçilik hyzmatlar ulgamynyň kämilleşmegine uly itergi 
berer.
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Döwlet tarapyndan edilýän jemgyýetçilik hyzmatlaryny üpjün edýän 
ilatyň «Bir penjire» bitewi maglumat binýadyny döretmek boýunça alnyp 
baryljak işleriň tehniki üpjünçiligi amala aşyrylar.

Ilatymyzyň azyk üpjünçiliginiň ýokary depginler bilen alnyp barylma-
gynda oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny we mallaryň önüm berijiligini 
ýokarlandyrmak möhüm wezipeleriň hataryna degişlidir. 

Azyk howpsuzlygyny üpjün etmek üçin oba hojalyk we azyk önümleri-
ni öndürmek maksady bilen, oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmegi we 
azyk önümlerini öndürmegi ekologiki taýdan howpsuz şertlerde alyp barma-
ga we sarp edilýän azyk önümleriniň hilini we howpsuzlygyny ýokarlandyr-
maga gönükdirilen çäreler amala aşyrylar.

Maksatnamalaýyn döwürde azyk önümlerini, ilkinji nobatda, ter 
görnüşindäki önümleri uzak möhletleýin saklamak, döwrebap gaplara gap-
lamak, daşamak we ýerlemek ulgamlary ösdüriler. Ekerançylyk işleriniň 
ylmy esasda alnyp barylmagy, toprak-howa şertlere laýyklykda ekinleriň 
etraplaşdyrylmagy dowam etdiriler.

Azyk senagatynyň öndürijiliginiň ýokarlandyrylmagy çig maly 
galyndysyz gaýtadan işlemegiň täze innowasion tehnologiýalarynyň esasynda 
alnyp barylmagy bilen bagly bolar. Şeýle hem, oba hojalyk önümlerini we 
azygy saklamagyň hem-de daşamagyň döwrebap usullary ornaşdyrylar. 
Azyk önümçiliginde ýerli çig mallaryň ulanylmagy netijesinde, serişde 
tygşytlamaga we azyk senagatynyň önümleriniň özüne düşýän gymmatynyň 
peselmegine, bu harytlaryň bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlan-
magyna getirer.

Ýurdumyzda suw serişdeleriniň ähmiýetini ýokarlandyrmaga, suwy 
hapalanmakdan, zibillenmekden we egsilmekden goramagy üpjün etmäge, 
suwlaryň ýaramaz täsiriniň öňüni almaga we ýok etmäge, suw obýektleriniň 
ýagdaýyny dikeltmäge we gowulandyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn çäreler 
alnyp barlar. Maksatnama laýyklykda ýurdumyzyň suw üpjünçiligini gowu-
landyrmak maksady bilen, döwletiň, kärhanalaryň, daýhan hojalyklarynyň, 
hususy ulgamyň serişdeleriniň hasabyna gurluşyk we durkuny täzelemek 
işleri alnyp barlar. Suw serişdeleriniň tygşytly we maksatlaýyn peýdalanyl-
magy gözegçilikde saklanylar. Goşmaça suw gorlaryny döretmek boýunça 
işler durmuşa geçiriler.

Türkmenistanyň Prezidentiniň halkymyzyň abadan hem bagtyýar 
durmuşda ýaşamagyna gönükdirilen beýik başlangyçlary hem-de asylly 
maksatlara niýetlenen giň möçberli özgertmeleri Garaşsyzlygymyzyň we 
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Bitaraplygymyzyň esaslaryny berkider, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taý-
dan depginli ösüşini üpjün eder, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş 
şertlerini düýpli ýokarlandyrar hem-de eziz Watanymyz bagtyýarlygyň, 
parahatçylygyň, asudalygyň, abadançylygyň we ýagty geljegiň ýurdy 
hökmünde şan-şöhrata beslener.

O. Aşyrow,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň

Strategik we durnukly ösüş müdirliginiň başlygynyň orunbasary,
fizika-matematika ylymlarynyň kandidaty,

S. Aşyrow,
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň
«Awtomatlaşdyrylan dolandyryş ulgamlary» kafedrasynyň uly mugallymy

MILLI YKDYSADYÝETDE SANLY ULGAM

Türkmenistanyň Prezidentiniň parasatly baştutanlygynda üstünlikli 
durmuşa geçirilýän «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdy-
sadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda», şeýle hem «Türkmenistanda san-
ly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatna-
masynda» milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, onuň 
bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak we ösüşiň senagat-innowasiýa 
ugruna yzygiderli geçmek arkaly ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
esasy ýörelgeleri we usullary kesgitlenilýär.

Milli ykdysadyýetde sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça öňdebaryjy 
döwletleriň hataryna goşulyşmak, elektron senagaty döretmek, adam maýasy-
na, işewürlige we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň soňky gazanan-
laryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek sanly özgertmeleriň 
bütindünýä derejesinde we ýokary tizlik bilen ýaýraýan döwründe möhüm 
wezipeleriň hataryna degişlidir.

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen ýurduň kommunika-
siýa ulgamyny dördünji senagat rewolýusiýasynyň wajyp guraly bolan sanly 
esaslarda ösdürmekde we dolandyrmakda uly özgertmeler amala aşyryldy.

Okgunly ösýän sanly tehnologiýalar dünýä hojalygyny alyp barmagyň 
adaty görnüşleriniň we usullarynyň üýtgemegini şertlendirýär. Dördünji se-
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nagat rewolýusiýasynyň tehnologiýalaryna esaslanýan üznüksiz innowasiýa 
işi bilen baglylykda, dünýä ýurtlary bilen bir hatarda, Türkmenistanda hem 
pudaklaryň gurluşy kämilleşdirilýär, ykdysadyýeti ösdürmek üçin täze ugur-
lar we mümkinçilikler peýda bolýar.

Dördünji senagat rewolýusiýasy – hakyky wagt düzgüninde sanly in-
tellektual ulgamlar arkaly dolandyrylýan, geljekde internet zatlaryň we se-
nagat internet zatlaryň ulgamyna birikdirilmegini göz öňünde tutýan, doly 
awtomatlaşdyrylan sanly önümçilige geçilmegi bilen tapawutlanýar. Ösüşiň 
bu tapgyry kiberfiziki ulgamlara, uly torly internet ulgamyna we bulutlaýyn 
hasaplamalara daýanýan awtomatlaşdyrmagyň we maglumatlary alyşmagyň 
häzirkizaman ösüşini özünde jemleýär. 

Türkmenistanyň geljekki döwür üçin ösüş strategiýasy milli ykdysa-
dyýetiň dürli pudaklaryna täze innowasiýa tehnologiýalary, şol sanda sanly 
tehnologiýalary we öňdebaryjy halkara tejribeleri ornaşdyryp, elektron res-
minamalar dolanyşygyna hem-de elektron şahsyýetnamalar ulgamyna geç-
mek, sanly aragatnaşyk babatynda şäherleriň we obalaryň arasyndaky ta-
pawudy aradan aýyrmak wezipelerini öňde goýýar. Goýlan bu wezipeler öz 
gezeginde maglumat-aragatnaşyk, şol sanda internet hyzmatlarynyň hiliniň 
we elýeterliliginiň ýokarlandyrylmagyny, maglumat-aragatnaşyk üpjünçilik 
ulgamynyň ösdürilmegini, adam maýasynyň doly derejede ulanylmagyny ta-
lap edýär.

Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň uzakmöhletleýin 
strategiýasynda sanly ykdysadyýetiň ösüşi senagat öwrülişiginiň geljekki 
tapgyrlaryna esaslanyp amala aşyrylar. Bu bolsa döwrüň iň kämil sanly üp-
jünçilik ulgamyna, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösen bazary-
na we sanly hyzmatlara eýe bolmaga mümkinçilik berer.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masynda» ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmeklige möhüm orun 
degişlidir.

Ýurdumyzyň ylmy-tehnologik kuwwatynyň ösüşi ählumumy bäsdeşlige 
ukyply ýokary tehnologik önümleriniň we hyzmatlarynyň ugurlarynyň ösüşi 
«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-
nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» 
bellenen ugurlar bilen utgaşdyrylyp alnyp barylmak bellenilen.

Şunda maglumatlaryň doly sanlylaşdyrylmagynyň we olaryň alşylma-
gynyň awtomatlaşdyrylmagynyň hasabyna has ýokary netijäni gazanmaga 
mümkinçilik berýän sanly ekoulgamyň ösüşine uly ähmiýet berler. 
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Ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda ýokary öndürijilikli we takyk hasap-
lamalary amala aşyrmaga mümkinçilik berýän kwant tehnologiýalarynyň, 
robototehnikanyň, döwlet institutlarynyň ykdysadyýeti, önümçiligi we mag-
lumatlary emele getirmäge we seljermäge ýardam berýän uly maglumatlar 
ulgamynyň, ykdysadyýetde we sosial ulgamda torlaryň täze neslini giňden 
ulanmagy nazarlaýan simsiz aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösdürilmegine 
artykmaçlyk berler. 

Ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda dürli modelleri netijeli çaklamak ar-
kaly önümçilige adamyň täsirini peseltmäge ýardam berýän neýrotehnolo-
giýalar, wirtual we giňeldilen hakykat tehnologiýalary ösdüriler.

Durmuş-ykdysady şertleriň we ýokary tehnologiýalaryň (nano tehnolo-
giýalaryň) özara sazlaşygynyň netijesinde emele gelýän önümçilik mümkin-
çilikleri täze pudaklaryň we ulgamlaryň ösüşini şertlendirýär. Sanly ykdy-
sadyýet gurşawynda giňden ulanylýan senagat internet ulgamynyň ösüşi 
ykdysadyýetiň dürli pudaklaryndaky kärhanalara tehnologik taýdan artyk-
maçlyklary gazanmaga, dolandyryşy kämilleşdirmäge, önümçilik harajat-
laryny tygşytlamaga we netijeliligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda, şol sanda saglygy goraýyş ul-
gamynda, bilimde, ylymda we umumy jemgyýetde innowasiýa özgerişleri 
üçin mümkinçilikler açýan emeli aň tehnologiýalarynyň, maglumatlary 
özara alyşmagyň we tranzaksiýalaryň pes töwekgelçilikli, resminamalaryň 
sanly eýeçiligini üpjün edýän maglumat toplumlarynyň tertipleşdirilen 
ulgamlarynyň (blockchain) ulanylmagy ýurdumyzyň ylmy-tehnologik kuw-
watyny artdyrmagyň möhüm ugurlarynyň hatarynda ösdüriler.

Şol bir wagtda ýurdumyzyň ylmy-tehnologik ösüşi daşky gurşawyň 
goraglylygyny üpjün etmek arkaly amala aşyrylar. Energiýanyň täze 
çeşmeleriniň ösdürilmegi ýurdumyzyň energetika ulgamynyň netijeliligi-
ni ýokarlandyrmaga, energo göterijileriň rejeli peýdalanylmagyna, ylmyň 
soňky gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna hem-de daşky gurşawyň goragly-
lygyny üpjün etmäge gönükdiriler.

Bazar gatnaşyklary döwrüň talabyna laýyklykda sanly hyzmatlaryň 
görnüşleriniň kämilleşdirilmegini we artdyrylmagyny şertlendirýär. San-
ly ulgam arkaly ýerine ýetirilýän saglygy goraýyş, bilim, syýahatçylyk, 
häkimlikleriň we döwlet statistikasynyň hyzmatlary, şeýle hem jemagat ho-
jalygy, bank, ätiýaçlandyryş, aragatnaşyk, ilaty durmuş taýdan goramak, söw-
da, ulag we beýleki edaralaryň hyzmatlary milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň 
ösüşini tizleşdirýär we ilata edilýän hyzmatlary ýeňilleşdirýär. 
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Sanly tehnologiýalary işjeň ösdürýän we durmuşa geçirýän ýurtlarda 
jemi içerki önümiň ösüş depginleriniň üpjün edilýändigini tejribeler görkez-
ýär. Şoňa görä-de, sanly ykdysadyýeti ösdürmeklige maýa goýumlary işjeň 
çekmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Nano tehnologiýalar, maglumat tehnolo-
giýalary bilen birlikde, jemgyýetiň tehnologiki esasyny emele getirip, onuň 
ylmy derejede ösmegini üpjün edýär.

Döwletiň häzirkizaman bäsdeşlige ukyply bolan ykdysadyýeti döwre-
bap maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryna, nano we biotehnologiýa-
lara, emeli aňa, ekologiýa taýdan arassa galyndysyz önümçiliklere, ösen 
sanly bilime, ylma we lukmançylyga esaslanar. Nanotehnologiýalar dünýä 
ykdysadyýetiniň aýry şahasy bolman, ol ösen ykdysadyýetiň pudaklaryny 
döwrebaplaşdyrmaklyga gönükdirilýär.

Milli maksatnamadaky bellenen wezipeleriň durmuşa geçirilme-
gi ýurdumyzyň jemi içerki önüminiň düzüminde maglumat-aragatnaşyk 
tehnolo giýalarynyň paýynyň ýokarlanmagyny üpjün eder. 

M. Ataýewa,  
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň

Döwlet edaralarynyň işgär düzümini seljeriş we 
düzgünleşdiriş bölüminiň başlygynyň w.ýe.ýe

ÝURDUŇ YKDYSADY KUWWATY HALKYŇ  
DURMUŞ ABADANÇYLYGYNYŇ BINÝADYDYR

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 
baştutan lygynda Türkmenistan döwletimiz «Halkyň Arkadagly zamanasy» 
atly şygary astynda dowam edýän 2022-nji ýylda öňegidişlikli durmuş-
ykdysady ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýar.

Ýurdy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugry raýatlaryň hal-
ýagdaýyny ýokarlandyrmak, durnukly ykdysady ösüşi gazanmak, ýurduň 
halk hojalyk toplumynyň ähli ugurlarynda öňdebaryjy sanly tehnologiýalary 
ornaşdyrmak, şeýle hem durnukly ösüş ulgamyndaky maksatlara ýetmek bo-
lup durýar.

Ýurtda amala aşyrylýan özgertmeleri durmuşa geçirmegiň netijeli ma-
liýe guraly 2022-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujeti bolup durýar. 
Bu esasy maliýe resminamasyny işläp taýýarlamak boýunça işler ýurduň 
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halk hojalyk toplumynyň 2021-nji ýyldaky işiniň jemlerine, köptaraply 
başlangyçlara, şeýle hem ýurdy ösdürmegiň strategik maksatlaryny durmuşa 
geçirmäge gönükdirilen möhüm çözgütlere, durmuş-ykdysady taýdan ösdür-
mek boýunça Milli, pudaklaýyn we sebitleýin maksatnamalarda hem-de kon-
sepsiýalarda bellenen görkezijilere esaslanýar.

2022-nji ýylda Türkmenistan özüniň ykdysady syýasatyny güýçlendir-
mekden başlady. Bu syýasat milli ykdysadyýetiň durnukly ösüş depginleri-
ni, maliýe we durmuş durnuklylygyny saklamakda, öndürijiligi artdyrmak-
da, önümçiligiň netijeliligini mundan beýläk hem ýokarlandyrmakda, halk 
hojalygynyň ähli pudaklarynda innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmakda 
jemlenýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň ykdysady 
strategiýasynyň esasy ýörelgeleriniň biri hem energiýa göterijileri daşarky 
bazarlara çykarmagyň köp ugurlylygyny gazanmak bolup durýar. Energiýa 
serişdeleriniň daşary ýurtlara birnäçe ugurlar boýunça ibermek meselesi 
geljekde hem Türkmenistanyň ýangyç-energetika syýasatynda öz ähmiýe-
tini saklap galar. Çünki ýurtda öndürilen önümleriň iberilýän ugurlaryny 
diwersifikasiýalaşdyrmak global energiýa howpsuzlygynyň ygtybarly we 
durnukly ulgamyny döretmegiň esasy şertleriniň biri bolup durýar. 

Energiýa serişdeleriniň eksport ugurlaryny giňeltmegiň çäklerinde ýan-
gyç-energetika toplumynyň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmak we 
degişli ugurlarda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işler amala 
aşyrylýar.

Ýurtda energiýa serişdeleriniň iberilýän ugurlaryny diwersifikasiýa laş-
dyrmakdan başga-da, nebit-gaz senagatynda öndürilýän önümleriň sanawyny 
giňeltmäge, uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen 
iri senagat desgalaryny gurmaga uly üns berilýär. Şunuň bilen baglylykda, 
Türkmenistan diňe bir tebigy gaz we çig nebit bazarynda däl-de, eýsem täze 
tehnologiýalaryň esasynda öndürilýän gaz-himiýa önümler bazarynda hem 
mynasyp orun eýelär.

Nebiti gaýtadan işleýän pudagynda innowasion taslamalary durmuşa ge-
çirmek bilen, nebiti has çuň gaýtadan işlemeklige uly üns berilýär. 

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýurdumyzyň 
iri senagat kärhanasy bolup durýar. Nebiti gaýtadan işleýän zawodlary 
döwrebaplaşdyrmak we olaryň kuwwatlyklaryny mundan beýläk hem 
güýçlendirmek boýunça işlenip taýýarlanan çäreler toplumy diňe bir öndüril-
ýän önümleriň hilini ýokarlandyrmaga we möçberlerini artdyrmaga däl-de, 
eýsem ýurduň eksport kuwwatyny giňeltmäge hem mümkinçilik berer.
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Elektroenergetikanyň ösdürilmegi, döwrebap energetika ulgamynyň 
döredilmegi ähli halk hojalyk toplumynyň üstünlikli işlemeginiň zerur 
şertleriniň biri bolup durýar. Bu pudagy döwrebaplaşdyrmak üçin iň gowy 
dünýä tejribesinden peýdalanylýar. Sarp edijileri elektrik energiýasy bilen 
üpjün etmek, şeýle hem eksport mümkinçiliklerini giňeltmek üçin ýokary 
ösüş depginleri saklanyp galar.

Döwletimiziň ykdysadyýetiniň beýleki pudaklary bilen bir hatarda se-
nagat pudagynda hem düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Ýyllyk Maksat-
namada jemi öndürilen önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça bellenen 
çäreleriň durmuşa geçirilmegi, öz gezeginde, girdejileriň gelip gowuşmagyny 
üpjün eder. Alnyp barylýan senagat syýasatynyň esasy wezipeleri kuwwat-
lyklary döwrebaplaşdyrmak, täze senagat kuwwatlygyny emele getirmekden 
we ykdysadyýetiň innowasion düzüm bölegini ösdürmek boýunça çäreleri 
maliýeleşdirmäge serişdeleri gönükdirmekden ybaratdyr. Ýurduň ykdy-
sadyýetinde geçirilýän düzüm özgertmeleri zähmet öndürijiliginiň durnukly 
ýokarlanmagyny üpjün edýän we ilatyň iş bilen üpjünçilik derejesine, zäh-
met hakynyň möçberine, tehnologiýa taýdan döwrebaplaşdyrmagyna täsirini 
ýetirýän gaýtadan işleýän pudaklaryň ösdürilmegine gönükdirilendir.

Türkmenistanyň agrar syýasatyny ösdürmegiň esasy ugurlary, ozalky-
lary ýaly, ilatyň azyk önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmagyň de-
rejesini ýokarlandyrmak, şeýle hem gaýtadan işleýän senagaty ekologiýa 
taýdan arassa oba hojalyk çig maly bilen üpjün etmek bolup durýar. Ýurtda 
oba hojalyk pudagyny kämilleşdirmek we hususy haryt öndürijileri çekmek, 
ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak bilen bagly özgertmeleri geçir-
mek boýunça işler amala aşyrylmagy dowam edýär. Oba hojalyk ulgamynda 
galla we pagta önümçiligi bilen bir hatarda maldarçylyk, guşçulyk, gök eke-
rançylyk, bagbançylyk, üzümçilik, bakjaçylyk, ary balyny öndürmek ýaly 
önümçilikleriň görnüşleri işjeň ösdürilýär.

Pudagyň aýratyn möhümligini hasaba almak bilen, hyzmatdaş ýurtlaryň 
ählisi bilen söwda-ykdysady aragatnaşyklary gyşarnyksyz ösdürmegi maksat 
edinýän döwletimiziň syýasatynyň esasy ileri tutulýan ugurlarynyň biri, ýük-
leri daşamak we ýolagçylary gatnatmak boýunça esasy agram üstüne düşýän 
ulag pudagynyň ösdürilmegi bolup durýar. Ulag pudagyny ösdürmegiň baş 
maksady ýurdumyzyň geografik taýdan amatly ýerleşişini we Ýewropa bilen 
Aziýanyň arasyndaky ulag köprüsi hökmünde ulag amatlyklarynyň ägirt uly 
mümkinçiligini doly derejede peýdalanmak bolup durýar.

Ykdysadyýetiň bu pudagyna, ozalkylary ýaly, düýpli goýumlar gönükdi-
riler hem-de pudagy düzgünleşdirmek, tarif (nyrh) syýasatyny kämilleşdirmek 
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ýaly institusional meseleleriň üstünde işleniler. Şunuň bilen bir hatar-
da, sarp edijä gözükdirilen ulag-logistika ulgamynyň mundan beýläk hem 
amatlylaşdyrylmagy, şeýle hem eksport-import amallarynyň geçirilmegi we 
ýükleri daşamak üçin ulag ugurlarynyň diwersifikasiýasy amala aşyrylýar. 
Bu işler hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak we olaryň gerimini giňeltmek 
bilen utgaşdyrylar.

Gurluşyk toplumy wajyp pudaklaryň hataryna girip, ýurduň ykdy-
sadyýetini ösdürmekde durmuş, ykdysady we tehniki wezipeleriniň çözül-
megini kesgitleýär. Bu pudagyň köp taraply işi daşary ýurtlardan getiril-
ýän harytlaryň ornuny tutýan we eksporta gözükdirilen önümleri öndürýän 
senagat kärhanalarynyň, ýol ulgamynyň desgalarynyň, ulag-logistika 
amatlyklarynyň, ýaşaýyş jaý toplumlarynyň we durmuş ähmiýetli beýleki 
möhüm desgalaryň döredilmegini öz içine alýar.

Ýurduň ilatynyň ruhy we maddy zerurlyklaryny kanagatlandyrmakda 
möhüm orun durmuş toplumyna degişlidir.

Ýurtda ylym-bilim, lukmançylyk ulgamlaryny mundan beýläk hem 
kämilleşdirmek, olarda öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmak, halkara derejesin-
de türgenleri taýýarlamak, ýaryşlary guramak boýunça degişli düzümleriň 
sazlaşykly işini üpjün etmek üçin ähli tagallalar edilýär.

Bilim bermek we terbiýeçilik işinde öňdebaryjy usulyýetleriň we sanly 
tehnologiýalaryň ulanylmagy netijesinde milli bilim ulgamyny ösüşiň täze 
derejesine çykarmak mümkinçiligi peýda bolýar.

Ýurtda ylmy ösdürmek akademiki ylmyň, pudaklaýyn ylmyň we ýo-
kary okuw mekdeplerindäki ylmyň özara baglanyşygynda amala aşyrylýar. 
Dünýä derejesine laýyk gelýän ylmy barlaglary we işläp taýýarlamalary 
amala aşyrmak üçin şertler döredilýär.

Saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyny ösdürmek babatynda 
ähli tagallalar ylmy-barlag we bejeriş-öňüni alyş işlerini degişli dereje-
de ýerine ýetirmeklige, milli saglygy goraýyş ulgamynda keselleriň öňüni 
almagyň, anyklamagyň we bejermegiň täze netijeli usullarynyň peýdalanyl-
magyna we saglygy dikeltmäge, saglygy goraýyş edaralarynda sanly ulgamy 
ornaşdyrmaga gönükdirilendir.

Medeniýet, sport ulgamy we ýaşlar syýasaty degişli edaralaryň maddy-
tehniki binýadyny pugtalandyrmak, şeýle hem zehinli ýaşlary ýüze çykar-
mak ýoly bilen ösdürilýär we kämilleşdirilýär.

Türkmenistanyň baş maksatlarynyň biri – halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş 
derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmakda ýurdy durmuş-ykdysady 
9. Sargyt № 2700.
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taýdan mundan beýläk hem durnukly ösdürmekdir. «Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-
ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» durmuşa geçirilmegi 
munuň aýdyň subutnamasy bolup durýar. 

Y. Ýaraşow,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň

Strategik we durnukly ösüş müdirliginiň 
Strategik çaklaýyş we seljeriş bölüminiň başlygy

DÜNÝÄ HOJALYGYNYŇ GLOBALLAŞMAGY –  
MILLI YKDYSADYÝETIŇ ÖSÜŞI 

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň baştutanlygynda döwletimiziň 
ykdysady syýasaty durnukly, deňeçer ykdysady ösüşini üpjün etmäge, 
ykdysadyýetiň pudaklarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny, zähmet öndürijiligini 
ýokarlandyrmaga, ýerli önümçiligiň hasabyna içerki bazaryň zerurlyklaryny 
ýokary derejede kanagatlandyrmaga we eksport mümkinçiliklerini artdyrma-
ga gönükdirilen. 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysa-
dyýetimiziň pudaklarynyň ösüş aýratynlyklary kesgitlenilip ähli ugurlar-
da diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegine, ykdysadyýetde institusional 
özgertmeleriň geçirilmegine hem-de amatly işewürlik gurşawynyň döredil-
megi ugrunda uly işlere badalga berildi.

Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny we mümkinçiliklerini doly we ne-
tijeli peýdalanmagyň esasy möhüm wezipesi hem ýurdumyzyň dünýä ho-
jalygyna goşulyşmagydyr. Bu çäreleriň durmuşa geçirilmegi netijesinde 
ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmaga we 
ösen tehnologiýalary ornaşdyrmaga itergi berýär. 

Häzirkizaman dünýä ykdysady giňişliginde globallaşma esasy we tiz 
ornaşýan ýagdaýlaryň biri bolup durýar. Dünýä hojalygynyň barha global-
laşmagy netijesinde milli ykdysadyýetleriň biri-biri bilen arabaglanşygy 
ýokarlanýar. Bu ýagdaýlary öwrenmek, çaklamak we milli ykdysadyýetiň 
ösmeginde netijeli ulanmak esasy wezipeleriň biridir. Häzirki wagtda milli 
ykdysadyýetiň pudaklarynyň arasyndaky hojalyk gatnaşyklary bilen bir ha-
tarda halkara ykdysady gatnaşyklaryna has-da üns bermek milli ykdysadyýe-
ti kadaly öňe alyp gitmäge mümkinçilik döredýär.
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Hormatly Prezidentimiziň parasatly maliýe-ykdysady syýasatynyň neti-
jesinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda ösen halkara tejribe-
lerini ornaşdyrmak, onuň bilen bir hatarda halkara ykdysady gatnaşyklaryna 
işjeň goşulyşmagyna aýratyn üns berilýär. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň 
Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taý-
dan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» hem ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň 
birlikleriniň dünýä ykdysadyýetine goşulyşmagyna möhüm ähmiýet berilýär.

Dünýä ykdysadyýetine goşulyşmagyň özi, bu her bir ýurduň halkara 
ykdysady gatnaşyklarynyň işjeňleşmegi we onuň ykdysady hyzmatdaşlyk 
babatynda ýörelgeleriniň berjaý edilmegine düşünilýär. Önümçilik gatnaşyk-
larynyň halkara derejesine çykmagy, halkara zähmet bölünişiginiň, daşary 
söwdanyň we umuman halkara ykdysady gatnaşyklarynyň ösmegi netijesin-
de milli ykdysadyýetiň dünýä ykdysadyýeti bilen özara baglanşygy artýar. 

Şol sebäpli häzirki wagtda, döwletara, sebitleýin we yklymara ykdysady 
hyzmatdaşlygy berkitmäge we oňa goşulyşmaga aýratyn üns bermek zerur 
bolup durýar. Bu ýagdaýa bolsa halkara ykdysady işjeňligiň halkara dereje-
sine çykmagy diýilýär.

Ykdysady işjeňligiň halkara derejesine çykmagy – bu aýry-aýry ýurtlaryň 
ykdysady ýetleriniň özara baglanşygyny, halkara ykdysady gatnaşyklaryň 
milli ykdysadyýete täsiri we ýurtlaryň dünýä ykdysadyýetine gatnaşmagyna 
düşünilýär.

Dünýä ykdysadyýetiniň XX asyryň ahyry we XXI asyryň başlarynda uly 
depgin bilen ösmeginiň başlangyç sebäpleriniň biri hem dünýä ykdysadyýe-
tinde globallaşma derejesiniň ýokarlanmagy, ýagny hojalyk durmuşynyň hal-
kara derejesine çykmagynyň täze tapgyrynyň ösüşi bilen bagly bolup durýar. 
Ondan soňra, halkara zähmet bölünişiginiň çuňlaşmagy, maýa goýumyň 
halkara derejesine çykmagy, ylmy we tehnologik ösüşiň, dünýä we milli 
ykdysadyýetleriň açyklygynyň we söwda erkinliginiň ýokarlanmagy sebäpli 
halkara ykdysady integrasiýa başlandy. 

Halkara ykdysady integrasiýa dünýä ykdysadyýetiniň ösüşinde diýseň 
ýokary, täsirli we geljegi uly tapgyr bolup, ol ykdysady gatnaşyklary halkara 
derejesine çykarmakda hil taýdan täze we çylşyrymly döwriň biri boldy.

XVII asyryň ahyry – XX asyryň başynda ykdysadyýetiň halkara dereje-
sine çykmagy netijesinde halkara söwdasynyň işjeňleşmegine getirdi we XIX 
asyryň ahyrynda halkara maýa goýum hereketi güýçlenip başlady. Ykdysady 
alymlaryň bellemegine görä, ykdysady globallaşmanyň iň soňky döwrüniň 
başlanmagy Ikinji jahan urşundan soňky on ýyllyklaryň dowamynda diýip 
kesgitlediler. 
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Ýagny 1960-njy ýyldan 2019-njy ýyla çenli dünýä ýurtlarynyň umu-
my jemi içerki önümi göterim gatnaşygynda alnanda halkara söwdanyň 
möçberi 25%-den 60%-e çenli ýokarlandy. Uruşdan soňky ýyllarda dünýä 
söwdasynyň ösüşi dünýä ýurtlarynyň jemi içerki önüminiň umumy möçbe-
rinden hem çalt ösendigini belleýärler. Şeýle hem, göni daşary ýurt maýa 
goýumlaryň möçberi dünýäniň jemi içerki önümiň paýynyň 6%-den (1980-
nji ýyl) 42%-e (2019-nji ýyl) çenli ýokarlanandygyny bellemek bolar.

Dünýä ykdysadyýetiniň ösýän integrasiýasy bilen ösen tehnologiýalaryň 
döredilmegi we olaryň dünýä hojalygyna ornaşdyrylmagy netijesinde milli 
ykdysadyýetleriň ösmegine hem-de olaryň dünýä hojalygyna goşulyşmagyna 
has-da itergi berdi. Şol bir wagtyň özünde maglumat tehnologiýasyndaky 
täzeliklerden peýdalanylmagy, ýagny sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi bi-
len dünýä hojalyk gatnaşyklary bilen tiz we gyssagly aragatnaşyk saklama-
ga hem-de maliýe aktiwleriniň dolanşygyny çaltlandyrmaga mümkinçilik 
berýär. Bu ýagdaýlar hem milli ykdysadyýetiň geljekki ösüşine we onuň 
dünýä ykdysadyýetine goşulyşmagyna ýardam berýär.

Şu nukdaý nazardan bolsa, «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllar-
da sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edildi. Bu resmi-
namada ýurdumyzy sanly ulgam esasynda ösdürmegiň konseptual esaslary 
goýlup, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda halkara standartlaryna 
laýyk gelýän täze innowasion tehnologiýalaryny we maglumat-aragatnaşyk 
enjamlaryny yzygiderli ornaşdyrmak arkaly ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň 
bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmakda sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak 
boýunça işleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna mümkinçilik döredýär. 

Halkara ykdysady gatnaşyklaryna işjeň gatnaşmak dünýä hojalygynyň 
globallaşma ýagdaýlaryndan netijeli peýdalanmaga esasy itergi berýän 
gurallaryň biri hem milli ykdysadyýetde çeýe býujet-salgyt syýasatynyň 
düzülmegi, durnukly ykdysady syýasatynyň alnyp barylmagy hem-de 
daşary ýurt maýa goýumlary çekmegiň we höweslendirmegiň öňdebaryjy 
usullarynyň peýdalanmagy bolup durýar. Dünýä ykdysadyýetine goşulyşmak 
diňe bir milli ykdysadyýetiň özgermegi däl-de, eýsem halkara derejede ykdy-
sady meseleleriň bilelikde çözülmegini hem üpjün edýär.

Dünýäde globallaşma hereketi ykdysadyýetiň esasan hem şu aşakda gör-
kezilen ugurlaryny öz içine alýar, ýagny: 

– önümçilik gatnaşyklarynyň halkara hereketinde (zähmet güýçleri, 
maýa goýum hereketi, maglumat dolanşygy);

– harytlarda, hyzmatlarda, tehnologiýalarda, intellektual eýeçiligiň 
obýekt lerinde, daşary, halkara we dünýä söwdasynda;
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– halkara maliýe, karz we walýuta amallarynda (muzdsuz tehniki kömek, 
halkara ykdysady gatnaşyklarynyň birlikleriniň karzlary, gymmatly kagyzlar 
bilen amallar, ýörite maliýe gurallary we hyzmatlary)

1-nji surat.
Ykdysady işjeňligiň halkaralaşmagynyň tapgyrlary

2-nji surat
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– önümçilikde, ylym we tehniki, tehnologiki, injiniring we maglumat 
dolanşygyndaky hyzmatdaşlykda.

Şeýle hem häzirkizaman dünýä ykdysadyýetiniň globallaşmagy şu here-
ketler bilen beýan edilýär: 

Globallaşma we integrasiýa – bu köp derejeli hereketler bolup, ol 
ykdysadyýetiň şu gatlaklarynda täsirini ýetirýär:

– milli ykdysadyýete we sebitiň ykdysadyýetine (makro dereje);
– maliýe, haryt çig-mal we işçi güýjiniň bazarlaryna (mezo ýa-da orta 

dereje);
– aýry-aýry kärhanalara (mikro dereje).
Makroykdysady derejede globallaşma döwletleriň söwdasyny erkinleş-

dirmek (ýeňilleşdirmek), söwda we maýa goýum päsgelçiliklerini aradan 
aýyrmak, erkin ykdysady zolaklaryny döretmek we beýleki çäreler arkaly 
öz çäklerinden daşarda ykdysady işjeňlige gatnaşmak isleginde ýüze çykýar. 
Mundan başga-da globallaşma we integrasiýa hereketleri dünýäniň iri sebit-
lerinde dünýä ykdysady bazaryny (ykdysady, hukuk, maglumat) emele getir-
mek üçin döwletara utgaşdyrylan çäreleri öz içine alýar. 

Mezoykdysady derejede bolsa makro we mikro ykdysadyýetiň gurşap 
almaýan bölegini öz içine alýar, ýagny biziň mysalymyzda maliýe, haryt 
çig-mal we işçi güýji bazarynyň ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlyk etmegini 
we onuň globallaşmaga edýän täsirini öwrenmekden ybarat. Dünýä maliýe 
bazarlarynyň işiniň halkara derejesinde gurnalmagy. Biržalaryň işini sebit-
leýin we döwletara derejede gurnalmagy, gymmatly kagyzlaryň we ol bilen 
bagly maliýe amallaryň dürli ýurtlarda ýerlenilmegi, işçi güýji bazarynyň 
ösmegi bilen düşündirilýär. 

Mikroykdysady derejede bolsa globallaşma kompaniýalaryň içer-
ki bazaryň daşyndaky işleriniň giňelmeginde ýüze çykýar. Uly transmilli 
korporasiýalaryň köpüsi dünýä derejesinde işlemegi esasy maksat edinýärler. 
Bu korporasiýalar tarapyndan sarp ediş derejesi ýokary bolan islendik sebitiň 
ýurtlaryny öz bazaryna öwürýärler. Bu korporasiýalaryň sebitleýin, yklyma-
ra serhetlere garamazdan ähli ýerde sarp edijileriň islegini kanagatlandyrmak 
esasy wezipesine öwrüldi. Transmilli korporasiýalar daşary ýurt işjeňligini 
köp halatda içerki amallardan has möhüm hasaplaýar. Bu korporasiýalaryň 
dünýä ykdysadyýetiniň globallaşmagynyň esasy hereketlendiriji güýji hasap-
lanylýar.

Häzirki wagtda dünýä ykdysadyýetinde çylşyrymly ýagdaýlaryň dowam 
edýänligi hem-de COVID-19 pandemiýasy sebäpli dünýä ykdysadyýetiniň 
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dowamly ösüşine öz ýaramaz täsirini ýetirdi. Şonuň bilen bir hatarda dünýä 
ykdysady integrasiýasynyň esasy ulgamlarynyň biri bolup durýan global 
gymmatlyklar zynjyrynyň belli bir derejede gowşamagyna getirdi. 

Bu bolsa dünýä ykdysady gatnaşyklarynyň derejesiniň peselmegine, hal-
kara söwdanyň, maýa goýumlaryň dolanşygynyň peselmegine öz ýaramaz 
täsirini ýetirdi. Şeýle hem, global gymmatlyklar zynjyrynyň pandemiýadan 
ozal hem ýagny 2008–2009-nji ýyllarda bolup geçen dünýä maliýe çökgünli-
gi zerarly hereketinde peselmeler bolup geçdi. Emma muňa garamazdan, glo-
bal gymmatlyklar zynjyry özüniň dünýä ykdysady gatnaşyklarynda ornunyň 
has ýokarydygyny we kynçylyklara çydamlydygyny subut etdi. Bu ulgamyň 
işi COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmekde zerur saglyk, arassaçylyk 
we sanjym önümleriň önümçiligini dünýäniň dürli ýurtlarynda çalt depginde 
we uly möçberde öndürmekde özüniň aýratynlygyny görkezdi.

 Global gymmatlyklar zynjyry (GVCs) – bu ykdysady gatnaşyjylaryň 
önümi bazara çykarmak üçin alyp barýan işleriniň doly toplumyna degişlidir. 
Global gymmatlyklar zynjyry diňe bir önümçilik işlerini däl-de, eýsem des-
lapky önümçiligi (dizaýn etmek we beýleki işler) we önümçilikden soňky 
işleri (marketing we paýlamak) öz içine alýar.

Global gymmatlyklar zynjyry halkara derejesinde söwdanyň ösmegine, 
senagatlaşmagyň güýjemegine we milli ykdysadyýetlerde ykdysady ösüşi 
gazanmakda rewolýusion häsiýetde öz täsirini ýetirdi.

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan oýlanşykly daşary ykdysady 
syýasaty esasynda ýurdumyzda bazar ykdysady gatnaşyklaryna esaslanýan 
ykdysadyýetimizi mundan beýläk-de ösdürmäge, dünýä hojalygyna goşulyş-
magyna, halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine hem-de iri halkara gurama-
lar bilen hyzmatdaşlygy has-da giňeltmäge uly şertler we mümkinçilikler 
döredilýär. «Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020–2025-
nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň» kabul edilmegi muňa aýdyň şaýatlyk 
edýär. 

Bu resminamada ýurdumyzyň halkara guramalary, halkara ykdysady 
we maliýe institutlary bilen hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek boýunça 
çäreler top lumy bellenen. Şeýle hem, Maksatnamada global gymmatlyklar 
zynjyrynda Türkmenistanyň we milli önüm öndürijileriň, hyzmatlary ýeri-
ne ýetirijileriň gatnaşygyny ýola goýmakda ýardam bermek boýunça degişli 
çäreler bellenen. 

Bu maksatlara ýetmek üçin häzirki wagtda ýurdumyzda makroykdy-
sady düzgünleşdiriş institutlaryny kämilleşdirmäge, maýa goýum, işewürlik 
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gurşawy gowulandyrmaga, hususy telekeçiligi ösdürmäge, pul-karz we 
býujet-salgyt syýasatynyň höweslendiriji ornuny güýçlendirmäge, maliýe 
durnuk lylygyny üpjün etmäge, gazna bazaryny ösdürmäge hem-de bäsleşikli 
bazar gurşawyny döretmäge gönükdirilen çäreler toplumy amala aşyrylýar.

Ýokarda beýan edilişi ýaly, dünýä hojalygynyň globallaşmagynyň neti-
jesinde milli ykdysadyýetimiziň dürli ugurlaryny ösdürmek, kämilleşdirmek 
we halkara ykdysady gatnaşyklaryny güýçlendirmek boýunça işleri amala 
aşyrmak esasy wezipeleriň biridir. 

Dünýä ykdysadyýetiniň globallaşmagy bu her bir ýurduň mil-
li ykdysadyýetiniň aýratynlygyna görä öz täsirini berýär. Globallaşma 
hereketiniň örän dürli ugurlara öz täsirini ýetirýändigi sebäpli, ony ykdysady 
taýdan oýlanşykly öwrenip netijeli çözgütlere laýyklykda hereket edilmegi 
wajyp meseleleriň biridir. 

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň halkara ykdysady gatnaşyklaryna işjeň 
goşulyşmagy, milli ykdysadyýetimize ösen innowasion tehnologiýalaryň çe-
kilmegine we onuň hasabyna öndürijiligiň artmagyna, erkin söwdanyň gu-
ralmagy netijesinde iki tarapa bähbitli söwda amallaryny geçirmäge, önüm-
çiliklerde bäsleşigi artdyryp, monopollaşma ýagdaýlary aradan aýyrmaga, 
öndürilýän önümleriň hiliniň ýokarlanmagyna we olaryň bahalaryň pesel-
megine, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga, daşary ýurt göni maýa 
goýumlaryny çekmäge we birnäçe düýpli özgertmeleriň geçirilmegine öz 
täsirini ýetirer.

Ý. Kakalyýew,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň  

Strategik we durnukly ösüş müdirliginiň Durnukly ösüş syýasaty  
bölüminiň baş hünärmeni, tehniki ylymlarynyň kandidaty

STATISTIKI MAGLUMATY  
ANALITIK GÖRNÜŞE GETIRMEK

Milli ykdysadyýetiň pudaklaryna maýa goýumlaryň uly möçberler-
de gönükdirilmegi, oba hojalygyna ýeňillikli karzlaryň berilmeginiň ýola 
goýulmagy, ýurtda öndürilýän çig mallaryň senagat taýdan gaýtadan işlenip, 
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilýän 
görnüşlerini we möçberlerini köpeltmek, daşary ýurtlara iberilýän bölegi-
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ni artdyrmak babatynda giň mümkinçilikleriň döredilmegi ýurtda azyk we 
haryt bolçulygyny üpjün etmekde ykdysadyýetiň ösüşini şertlendirýär. 

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, bazar ykdy-
sady ýörelgeleriniň giňden ornaşdyrylýan şertlerinde pudaklarda ýöredilýän 
statistiki maglumatlary analitik görnüşe getirmek häzirki döwrüň wajyp 
meseleleriniň hataryna degişli bolup durýar. 

Ýurt derejesinde statistiki maglumatlary analitik görnüşe getirmekde 
ösüşiň nusgalarynyň gurluşlaryna baha berlen halatynda sanyň iň kiçi kwad-
ratlar usulyny peýdalanmak maksadalaýyk bolar, bu usul Türkmenistanyň 
ykdysadyýetiniň aýry-aýry pudaklaryny seljerilen halatynda giňden ulanylyp 
biler. 

x we y iki ululygyň baglylygy bilen, bu usulyň peýdalanylyşyna garap 
geçeliň. 

Ilkinji nobatda x we y ululyklaryň arasyndaky baglylygy anyklalyň.
(Mysal üçin, önümiň mukdaryny, gaýtadan işlenýän möçberini umumy 

netijesinde tutýan möçberini-ornuny, pudaga ykdysady täsirini kesgitlemeli). 

x x1 x2 … xn

y y1 y2 … yn

y ululyga x ululygynyň çyzykly bolmadyk görnüşinde garap geçeliň, ol 
şu aşakdaky deňleme boýunça aňladylýar:

    y = ax2 + bx + c,          (1)
bu ýrede a, b we c – käbir hemişelik koeffisiýentler, olar kesgitlenmäge 
degişlidirler. (1) deňleme aşakdaky görnüşde görkezilip bilner:

y – ax2 – bx – c = 0
ýa-da 

      ax2 + bx + c – y = 0          (2)
(2) deňlemä x we y ululyklaryň ýerine x1, y1, x2, y2, ... xn, yn goýup alarys:

ax1
2bx1 + c – y1 = E1,

              ax2
2  + bx2

2  + c – y2 = E2,          (3) 
……………………..

axn
2  + bxn

2  + c – yn = En.
Bu ýerde E1, E1, ..., En – nola deň däldirler.
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a, b we c koeffisiýentleri şu aşakdaky usul bilen saýlap almak talap edil-
ýär, ýagny bu näbelliler mümkinçiligi boýunça absolýut ululyga görä kiçi 
bolmalydyr. Şu ýagdaýda iň kiçi kwadratlar usulyny peýdalanarys. U möçbe-
ri aşakdaky ýaly bolmagy zerurdyr:

    ...U E E En1
2

2
2 2

= + + + .                   (4)
Eger-de kwadratlaryň möçberi az bolsa, onda şol wagt näbellileriň özi 

hem absolýut ululyk boýunça az (kiçi) bolýar. 
(3) formulany göz öňünde tutup (4) formuladan alarys: 

U = (ax1
2  + bx1 + c – y1)

2 + (ax2
2  + bx2

2  + c – y2)
2 + ... + 

        + (axn
2  + bxn

2  + c – yn).          (5)

(5) formuladaky x1, y1, x1, y2, ... xn, yn ululyklar ölçeg netijesinde alyndy 
we olara maglumatlar hökmünde garalýar. a, b we c koeffisiýentleri tapyp, 
algebraik özgertmeleri geçirip alarys:

U = a2 x1
4  + b2 x1

2  + c2 + y1 + 2abx1
3  + 2 x1

2  –2ax1
2y1 + 2bcx1 –

– 2bx1y1 – 2cy1 + a2 x2
4  + b2 x2

2  + c2 + y2
2  + 2abx2

3  + acx2
2  –

– 2ax2
2y2 + 2bcx2

 – 2bx2y2 – 2cy2 + ... + a2 xn
4  + bxn

2  +
  + c2 + yn + 2bcxn

3  + 2 acxn
2yn + 2 bcxn – 2 bxnyn – 2 cyn.       (6) 

a, b we  koeffisiýentleri tapmak talap edilýär. Hususy önümler şu 
aşakdaky şertleri berjaý etmelidirler:

;

;

.

a
u

b
u

C
u

0

0

0

a

B

c

a

a

a

a

a

a

=

=

=

(6) formuladan alarys: 

a
u

2
1 $

a
a  = (ax1

2  + bx1 + c – y1)x1
2  + (ax2

2  + bx2 + c – y2)x1
2  + ... +

+ (axn
2  + bxn + c – yn)xn

2 ;

qa
qu

2
1 $  = (ax1

2  + bx1 + c – y1)x1 + (ax2
2  + bx2 + c – y2)x2 + ... +

+ (axn
2  + bxn + c – yn)xn;
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qa
qu

2
1 $  = (ax1

2  + bx1 + c – y1) + (ax2
2  + bx2 + c – y2) + ... +

+ (axn
2  + bxn + c – yn).

Bu hususy önümleri nola deňläp alarys:
(ax1

2  + bx1 + c – y1)x1
2  + (ax2

2  + bx2 + c – y2)x1
2  + ... + (axn

2  + bxn + c – yn)xn
2 ;

(ax1
2  + bx1 + c – y1)x1 + (ax2

2  + bx2 + c – y2)x2 + ... + (axn
2  + bxn + c – yn)xn;

(ax1
2  + bx1 + c – y1) + (ax2

2  + bx2 + c – y2) + ... + (axn
2  + bxn + c – yn).

Ýa-da: 
;

;

.

a x b x c x y x

a x b x c x y x

a x b x c x y

i
i

n

i i
i

n

i

n

i

n

i

i
i

n

i
i

n

i

n

i
i

n

i

i

n

i n

nn

i
i

n

4

1

3 2

11
1

1

2

3

1

2
1

11 1

2
1

1

+ + =

+ + =

+ + =

= == =

= == =

=

/ // /

/ // /

/ // /

Bu iň kiçi kwadratlar usuly halatynda ulgamyň gutarnykly görnüşi. Biz 
bu formuladan a, b we с ululyklaryny tapýarys, soňra olary y = ax2 + bx + c 
empiriki formula goýup, barlanylýan funksiýanyň gözlenilýän ýagdaýyny 
tapýarys. Bu egri çyzygyň analitiki görnüşi, çaklamanyň funksiýasy bolup 
durýar.

Iň kiçi kwadratlar usuly önümçilik, şol sanda senagat oba hojalyk, 
transport we hyzmat ulgamy boýunça hususy görkezijilere emele gelen 
ykdysadyýetiň ösüşiniň göwrümli (möçberli) görkezijilerine baglylykda gur-
lan halatynda ajaýyp gural bolup durýar.

Bu iň kiçi kwadratlar usulynyň kömegi bilen statistiki maglumatlary 
analitik görnüşine getirmek bilen girdeji berip başlaýan nokadyny (sanyny) 
kesgitleýär. Ýagny alnan deňlemäniň geometrik şekillendirilende, x0y oky 
bilen kesişýän nokady onuň girdeji berip başlaýan başlangyç nokady bolup 
durýar. Şol nokat näçe nola ýakyn bolsa, düşewüntliligiň derejeliligini gör-
kezýär.

Ýurduň sanly ulgamy giňişleýin ykdysadyýete ornaşdyrýan häzirki 
döwründe maýa goýum taslamalarynyň ykdysady netijeliligi kesgitlenilende 
matematika ýörelgeleriniň dünýä ülňülerine laýyk gelýän usullaryna esasla-
nylsa oňyn netije alnyp bilner.
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P. Meretliýew,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň 

Döwlet maliýesini jemleýji we ykdysady syýasaty müdirliginiň 
«Maliýe we ykdysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň redaksiýasynyň köpçülik- 

leýin habar beriş serişdeleri bilen işleşmek boýunça baş hünärmeni

SANLY ULGAM – GELJEGE TARAP

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda sanly 
ykdysadyýeti ösdürmek boýunça maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar. 
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
Konsepsiýasynyň» yzygiderli durmuşa geçirilmegi döwletimiziň mundan 
beýläk-de ösmegine, şol bir wagtda işewürligi we maýa goýum işjeňligini ýo-
karlandyrmaga, dolandyrmagyň öňdebaryjy usullarynyň ornaşdyrylmagyna 
ýardam edýär. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklaryna ylmyň we 
tehnikanyň soňky gazananlary, öňdebaryjy halkara tejribeleri, döwrebap 
teh nologiýalar giňden ornaşdyrylyp, ýokary ykdysady netijeler gazanylýar. 
Sanly ykdysadyýetiň giňden ösdürilmegi, sanly tehnologiýalaryň ykdysady 
işe ýokary derejede aralaşmagy ýurdumyzyň dünýäniň bazar giňişliginde 
eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga ýardam berýär, sanly giňişlige işjeň 
goşulyşmagyny, onuň halkara bazarda bäsdeşlige ukyplylygyny şertlendirýär. 

Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde döwletiň orny, esasan, iki maksada 
gönükdirilýär. Birinjisi, täze ýagdaýlara uýgunlaşan kanunçylyk binýadynyň 
kämilleşdirilmeginden, şol sanda: önümçilik serişdeleriniň hasabatlylygynyň 
ygtybarlylygyny we senagat derejesinde internet ulgamyny ornaşdyrýan 
kompaniýalaryň hukuk goraglylygyny üpjün etmekden ybaratdyr. Ikinji-
si bolsa önümçiligiň sanly ýörelgesine eýerip, innowasion tehnologiýalary 
ornaşdyrýan kärhanalar üçin amatly şertleriň döredilmegidir. 

Sanly ykdysadyýete geçmek bilen bagly ýurduň ykdysadyýetiniň 
ähli pudaklaryny ýeke-täk sanly ulgama birikdirmek, sanly serişdeleri 
ulanmagyň hasabyna Türkmenistanyň ykdysady ösüşini tizleşdirmek, ilatyň 
ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmak, ýokary hilli sanly ykdysadyýeti 
döretmek babatynda öňdebaryjy halkara tejribelerden ugur alnyp, «Döwlet 
hyzmatlarynyň ýeke-täk döwlet portaly e.gov.tm» döredildi.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan «Türk-
menistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Kon-
sepsiýasyna» laýyklykda ileri tutulýan wezipeleri öz wagtynda we netijeli 
durmuşa geçirmek maksady bilen birnäçe işler alnyp barylýar.
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Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanda elektron resminamalar 
dolanyşygy ulgamyny hem-de internet Web-saýtlary döretmekwe işe giriz-
mek hakynda» Karary esasynda ministrligiň merkezi binasynda sanly resmi-
nama dolanyşygy ornaşdyryldy, sebitlerdäki müdirliklerde we etrap (şäher) 
bölümlerinde içerki telekommunikasiýa aragatnaşyk tor ulgamy arkaly 
maglumatlaryň alyş-çalşygy amala aşyrylýar, şol sanda: merkezleşdirilen ter-
tipde dolandyrylmagyny hem-de işjeňligini we funksional mümkinçiliklerini 
kämilleşdirmek, şeýle-de ornaşdyrmak boýunça degişli işleri alnyp barylýar.

Türkmenistanda bellige alyş ulgamyny kämilleşdirmek, ýurdumyzyň 
ýuridik şahslaryny resmi taýdan bellige almak işine gatnaşýan edaralar bi-
len bilelikde «Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Ýuri-
dik şahslary we maýa goýum taslamalary döwlet tarapyndan bellige almak 
bölümi bilen ministrliginiň Salgyt müdiriýeti, Türkmenistanyň Statistika 
baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy we Türkmenis-
tandaky karz edaralary bilen bilelikdäki Ýuridik şahslary bir ulgamda belli-
ge almagyň Tertibini tassyklamak hakynda» degişli resminama laýyklykda 
taraplaryň ylalaşygy bilen işe girizildi. Şonuň ýaly hem online Web-hyzmat-
laryny ýerine ýetirmek, internet-ekwaýring hyzmaty hem-de degişli bank 
bilen netijeli işler gurnalyp, «e-comm» online töleglerini ýerine ýetirmäge 
mümkinçilik döredi, şol sanda: hukuk namalar bilen tanyşmak boýunça mag-
lumatlar «www.fineconomic.gov.tm» resmi saýtynda ýerleşdirilen.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligiň garamagyndaky 
resmi «www.fineconomic.gov.tm», Ministrligiň Salgyt müdiriýetiniň 
«www.tax.gov.tm» we Ministrligiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullu-
gynyň «www.turk menfmd.gov.tm» Web-sahypalarynyň goragy üçin 
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanyndaky Döwlet kiberhowpsuz-
lyk gul lugy bilen gorag şertnamasy baglaşyldy, şeýle-hem yzygiderli 
kämilleşdiriş işleri geçirilýär.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasyna» laýyklykda Türkmenistanyň Daşary işler ministr-
ligi tarapyndan Türkmenistanyň çäginden daşynda wagtlaýyn bolýan ýa- 
-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary, daşary ýurt döwletleriniň 
raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar barada maglumatlary sanly elekt-
ron aragatnaşyk ulgamynyň üsti bilen sargyt etmegiň hem-de taýýarlanan 
maglumatlary, ýagny fiziki şahslaryň Döwlet býujetiniň öňünde salgytlar we 
tölegler babatynda bergisiniň ýokdugy hakynda maglumaty Türkmenistanyň 
Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetinden sanly elektron 
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aragatnaşyk ulgamynyň üsti bilen sargyt etmegiň hem-de taýýarlamagyň 
gurnamak işleri alnyp barylýar.

Türkmenistanda Salgyt ulgamynyň işini kämilleşdirmek hem-de salgyt 
töleýjileriň işlerini ýeňilleşdirmek maksady bilen girizilýän «E-Salgyt» pro-
gramma üpjünçiliginiň salgyt töleýjileriň uzakdan etrap salgyt gulluklarynyň 
edara binasyna barmazdan hasabatlary tabşyrmaga hem-de salgytlary we 
ýygymlary tölemäge mümkinçilik berýär, salgyt gullugynyň işgärlerine 
tölenen salgytlary we hasabaty şol bada görmek mümkinçiligini berýär. 
Hazirki wagtda şol programma Salgyt müdiriýetiniň edara-kärhanalarynda 
ornaşdyryldy we işjeňligi barlanyldy. Şonuň bilen birlikde, sanly ykdy-
sadyýete geçmegi has-da kämilleşdirmek üçin zerur bolan kadalaşdyryjy na-
malar öwrenilip, degişli teklipler taýýarlanylýar.

Hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan kö-
pugurly syýasaty esasynda erkin ykdysady zolaklary kemala getirmek, 
özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygy, daşary ýurt maýalaryny çekmek, 
halk hojalygyny dolandyrmagyň gurallaryny döwrebaplaşdyrmak, bazar 
gatnaşyklaryny we hususy pudagy ösdürmek işlerinde halkara guramalar bi-
len sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyklar yzygiderli guralyp, Maliýe we 
ykdysadyýet ministrliginiň «fineconomic.gov.tm» resmi Internet saýtynda 
bular barada yzygiderli habar berilýär. Mundan başga-da, ministrligiň se-
bitlerdäki edaralarynyň işinde zerurlyga görä ulanmakda hukuk namalaryny 
baýlaşdyryp durmak maksady bilen, «Adalat» elektron maglumat toplumy 
programmasy içerki maglumat-telekommunikasiýa tory bilen baglanylyp, 
degişli salga ýüzlenmek arkaly iş orunlarynda gündelik ulanmak şertleri 
döredildi. Şonuň bilen birlikde, ministrligiň Web-saýtyny kämilleşdirmek, 
olary elektron maglumatlar bilen baýlaşdyrmak işleri yzygiderli alnyp baryl-
ýar. Şol sanda agzalyp geçilen saýtda edilýän hyzmatlar barada mahabat-
landyrma çäreleri geçirilýär we onda habarlar, maglumatlar hem-de «Maliýe 
we ykdysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň elektron görnüşi ýerleşdirilýär. 

Şeýle-de saýtda sanly hyzmatlaryň hilini, görnüşlerini kämilleşdirmek 
hem-de ulanyjylar üçin döwrebap we öňdebaryjy ykjam tehnologik usullar-
dan peýdalanyp, fineconomic.gov.tm sanly hyzmatlar Web-platformasyna 
QR-kod arkaly ýüzlenmek hem-de degişli hyzmatlardan peýdalanmak müm-
kinçiligi döredildi. 

«Döwlet býujetiniň bäsleşikleri ulgamy» atly Web we mobil programma 
üpjünçiliginiň deslapky synagy geçirilip, ministrligiň degişli müdirlikleriniň 
hem-de bölümleriň hünärmenleriniň gatnaşmagynda tejribede ornaşdyryldy.
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Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, ýurdumyzy 
hemmetaraplaýyn ösdürmek ugrunda giň gerimli işleri durmuşa geçirýän 
hormatly Prezidentimiziň, Arkdagly Serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň 
uzak, döwletli tutumlarynyň hemişe rowaç bolmagyny arzuw edýäris.

L. Myratdurdyýewa,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň

Strategik we durnukly ösüş müdirliginiň 
Durnukly ösüş syýasaty bölüminiň baş hünärmeni

DURNUKLY ÖSÜŞDE  
SANLY YKDYSADYÝET

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkme-
nistan ykdysady taýdan ýokary depginler bilen ösýär we bütin dünýäde kuw-
watly senagatlaşan döwlet hökmünde tanalýar. 

Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm ugurlarynyň biri hem 
Durnukly Ösüş Maksatlaryny durmuşa geçirmek bolup durýar. 2015-nji ýyl-
da Birleşen Milletler Guramasynyň agza döwletleriniň ählisi tarapyndan ka-
bul edilen Durnukly Ösüş Maksatlary global derejede 2030-njy ýyla çenli 
döwür üçin durnukly ösüş ulgamynda Gün tertibiniň esasy hasaplanýar. Öz 
gezeginde onuň 17 maksadynyň ählisi hem Ýer ýüzüniň serişdelerini gorap 
saklamagy we ählumumy deňligi hem-de tutuş adamzat abadançylygyny üp-
jün etmegi nazarlaýar.

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan öňdengörüjilikli döwlet 
syýasatynyň netijesinde, ýurdumyzda Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek 
bilen bagly işler üstünlikli amala aşyrylýar. Durnukly ösüş maksatlaryny 
ýerine ýetirmek maksady bilen, ykdysadyýetiň ähli ugurlarynda giň gerim-
li özgertmeler geçirilýär, sebit we Bütindünýä derejesinde durnukly ykdy-
sady ösüşi gazanmaklyga gönükdirilen iri taslamalar durmuşa ornaşdyrylýar. 
Bu strategik resminama bütin dünýäde garyplygy aradan aýyrmaga, azyk 
howpsuzlygyny hem-de ýokary hilli bilimi üpjün etmäge, suw we energiýa 
resurslarynyň hemmeler üçin elýeterli bolmagyny gazanmaga ýardam berýär. 
Ol senagatlaşmagy we ekologik abadançylygyny goldamaga, adamzat üçin 
ýokary durmuş şertlerini döretmäge täze mümkinçilikleri açýar.
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Durnukly Ösüş Maksatlarynyň kabul edilen pursadyndan bäri 
döwletimiziň durmuş we ykdysady syýasatynda ýokary netijeleri gazan-
mak, ýurduň dünýä bileleşigine goşulyşmagyny çuňlaşdyrmak, howanyň 
üýtgemegine uýgunlaşmak we onuň täsirini ýeňilleşdirmek boýunça neti-
jeli çäreler durmuşa geçirildi. Durnukly ösüşiň milli konsepsiýasyny işläp 
taýýarlamagyň esasynda onuň milli ulgamynyň umumy kuwwatynyň özara 
baglanyşykly üç böleginiň – durmuş, ykdysady we ekologiýa ugurlarynyň 
ösüşini açyp görkezýän toplumlaýyn çemeleşme ýola goýuldy. Şunda esasy 
ileri tutulýan ugurlar hökmünde möhüm görkezijiler boýunça ýokary ösüşi 
gazanmak babatda birnäçe anyk çäreler kesgitlendi.

Durnukly ösüş maksatlary kabul edilen pursadyndan bäri ýurduň 
durmuş we ykdysady syýasatynda möhüm netijeleri gazanmak, ýurduň 
dünýä bileleşigine goşulyşmagyny çuňlaşdyrmak, howanyň üýtgemegine 
uýgunlaşmak we onuň täsirini ýeňilleşdirmek boýunça netijeli çäreleri amala 
aşyrmak başartdy.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli Maksatna-
masy» geljekde Durnukly ösüş maksatlaryny üstünlikli durmuşa geçirmek 
üçin tagallalar Türkmenistanyň durmuş-ykdysady syýasaty durnukly ykdy-
sady ösüşi üpjün etmäge, ilatyň durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmäge 
we onuň hal-ýagdaýyny mundan beýlägem ýokarlandyrmagy göz öňünde 
tutýar.

Şeýlelikde, Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlaryny gazanmak ba-
batynda öz üstüne alan halkara borçnamalaryny amala aşyrmak üçin «hiç 
kimi çetde goýmaly däl» ýörelgesine eýermek bilen, milli ykdysadyýetiň ne-
tijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam edýän hereketleri güýçlendirer. 

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň pa-
rasatly baştutanlygynda milli ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda halkara 
ülňüleriň ýokary talaplaryna doly laýyk gelýän iň täze, şol sanda: sanly teh-
nologiýalary, ýokary netijeli zähmet serişdelerini, ýokary öndürijilikli teh-
niki enjamlary giňden ornaşdyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar. 
Türkmenistan iň täze nusgadaky kompýuter hem-de telearagatnaşyk tehno-
logiýalaryna esaslanýan sanly ulgamy yzygiderli ösdürmekde uly mümkin-
çiliklere eýedir. 

Ýurtda sanly ykdysadyýeti ösdürmek 2018-nji ýylyň noýabr aýynda 
kabul edilen «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti 
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ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda amala aşyrylýar. Konsepsiýanyň 
esasy maksady hökmünde iň täze maglumat tehnologiýalaryny giňden 
ornaşdyrmagyň we peýdalanmagyň hasabyna ýurduň ykdysadyýetiniň ähli 
pudaklarynyň hereket edişiniň netijeliligini ýokarlandyrmak kesgitlendi. 
Şunuň bilen birlikde sanly ulgama geçmek durnukly ösüş babatynda beýleki 
maksatlara gönükdirilendir we olaryň durmuşa geçirilmegine ýardam eder. 

Milli ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak işi döwlet we jemgyýetçilik ösüşiniň 
ähli derejelerinde maglumat we sanly serişdeleriň ähmiýetiniň ýokarlanmagy 
bilen häsiýetlendirilýär. Maglumat jemgyýetini we sanly tehnologiýalaryň 
we hyzmatlaryň tutuş toplumyny ösdürmek sanly ulgama geçmezden, müm-
kin däldir. Bu Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde aýratyn orun eýeleýän 
baş wezipeleriň biridir. Sanly tehnologiýalara geçilmeginiň Durnukly Ösüş 
ulgamyndaky birnäçe maksatlara gönüden-göni gatnaşygy bardyr: 8-nji 
maksat – Mynasyp işleri üpjün etmek we ykdysady ösüş; 9-njy maksat – 
Senagatlaşma, innowasiýalar we infrastruktura; 12-nji maksat – Jogapkärçi-
likli sarp edişlik we önümçilik; 17-nji maksat – Durnukly ösüşiň bähbidine 
hyzmatdaşlyk. Şunuň bilen birlikde sanly ulgama geçmek durnukly ösüş ba-
batynda beýleki maksatlara gönükdirilendir we olaryň durmuşa geçirilmegi-
ne ýardam eder. 

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasynda» göz öňünde tutulan wezipeleriň ýerine ýetirilme-
gini üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji 
ýylyň ýanwar aýynda çykaran Kararyna laýyklykda, Türkmenistanda sanly 
ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Pudagara topar döredildi. Karara laýyklyk-
da, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti 
ösdürmek boýunça ygtyýarly edara diýlip kesgitlendi. Sanly ykdysadyýeti 
ösdürmek boýunça ygtyýarly edara ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmek we 
ýurtda maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ösdürmek ulgamynda 
döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça işleri utgaşdyrmalydyr.

Sanly ulgama geçirmek – bu ykdysadyýeti gaýtadan gözükdirmek we 
onuň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin mümkinçilikdir. Sanly ykdysadyýetiň 
emele gelmek prosesi we dünýäniň sanly giňişligine goşulyşmak Türkmenis-
tana dünýä bazarlarynda ýurdumyzyň bäsdeşlige ukyplylygyny düýpli ýokar-
landyrmaga, ýurduň ykdysadyýetini innowasion ýola geçirmegi çaltlandyr-
maga mümkinçilik berer. Şeýle hem bu işewürlik we maýa goýum işjeňligini 
ýokarlandyrmaga, ylmy köp talap edýän pudaklarda iş bilen üpjünçiligiň ýo-
karlanmagyny gazanmaga, jemgyýetiň ähli ulgamlaryna öňdebaryjy maglu-
10. Sargyt № 2700.
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mat tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga we ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýşynyň 
hilini ep-esli gowulandyrmaga we onuň hal-ýagdaýynyň derejesini ýokar-
landyrmaga mümkinçilik berer.

M. Döwletow,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň 

Kompýuter tehnologiýalary bölüminiň Maglumat howpsuzlyk 
ulgamlary dolandyrmak we gözegçilik bölümçesiniň başlygy

ÖŇEGIDIŞLIKLI ÖSÜŞLERIŇ TÄZE TAPGYRY

Döwlet gurluşynyň berkararlygy hem garaşsyzlygy döwlet ösüşiniň üç 
binýatlaýyn ugurlary – syýasy, durmuş-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik 
ugurlarynda doly özbaşdaklygyň ygtybarly derejede üpjün edilmegini aýryl-
maz şert edip öňe çykarýar. Milli ykdysadyýetiň ýokary ösüş depginleriniň 
üpjün edilmegi döwlet ösüşiniň ýokarda görkezilen beýleki iki ugrunda düýp-
li öňegidişlikleri gazanmaga ygtybarly ykdysady binýady kemala getirýär. 
Ykdysady kuwwatyň artmagy bolsa, öz nobatynda, ýurdumyzyň ilatynyň 
ýaşaýyş-durmuş hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmaga, ýaşaýyş-durmuş 
derejesi ýokary bolan dünýä döwletleriniň hatarynda bolmagyny gazanmaga 
ýardam berýär. 

Dünýä ykdysadyýetiniň häzirki ösüş aýratynlyklaryny nazara almak bi-
len, bu ugurda öňde durýan wezipeleriň hatarynda döwletimiziň jemi içer-
ki önüminiň möçberini ýokary depginde artdyrmak boýunça netijeli çäre-
leri işläp taýýarlamak, döredilen JIÖ-niň paýlanylyşynda sarp ediş bilen 
toplanyşyň gyradeňlik gatnaşygyny yzygiderli kämilleşdirmek, ilatyň alýan 
girdejilerini ýokarlandyrylmagyny hem-de ýaşaýyş-durmuş hal-ýagdaýynyň 
has-da gowulandyrylmagyny, ýokary tehnologiýalaryň işjeň ösmegini, ýo-
kary hilli hyzmatlar ulgamynyň netijeli ösdürilmegini gazanmak ýaly me-
selelere ilkinji orun berilýär. JIÖ-niň ilatyň jan başyna ösüş depgini, bir öý 
hojalygyna düşýän pul girdejileriniň möçberi, durmuş ulgamynyň Döwlet 
býujetiniň çykdajylar bölegindäki paýy, esasy maýalara gönükdirilýän 
maýa goýumlarynyň göwrümi ýaly görkezijiler makroykdysady ösüşi üpjün 
etmegiň binýatlaýyn ululyklary hökmünde saýlanyp alyndy.

 Şeýlelikde, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň 
ykdysady doktrinasyndan gelip çykýan durmuş ugurly bazar ykdysadyýe-
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ti nusgasyny kemala getirmegiň netijeli hojalyk mehanizmi kemala ge-
tirilýär. Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 
Türkmenistanyň Ministrler Kabinеtiniň 2022-nji ýylyň 8-nji iýulynda geçi-
rilen giňişleýin mejlisinde bu nusganyň öz gözbaşyny Gahryman Arkada-
gymyz tarapyndan saýlanyp alnan hem-de yzygiderli durmuşa geçirilýän 
ynsanperwer ösüş ýolunyň mynasyp dowamy bolup durýanlygyny nygtamak 
bilen: «Ýurdumyzda yzygiderli amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň sars-
maz binýadynda döwrümiziň esasy şygary – «Döwlet adam üçindir!»» diýen 
ynsanperwerlik ýörelgesi goýlandyr diýip belledi. 

Bazar ykdysadyýetine tapgyrlaýyn we kem-kemden geçişi kepillendir-
ýän iri möçberli durmuş-ykdysady ösüş maksatnamalarynyň işlenip taýýar-
lanylmagy we amala aşyrylmagy milli ykdysady ösüş nusgasynyň ýene-de 
bir özboluşly aýratynlygy bolup durýar. Bazar gatnaşyklaryna maksatna-
malaýyn esasda geçilmegiň çäklerinde häzirki döwre çenli Türkmenistan-
da iri möçberli ösüş maksatnamalarynyň 100-den gowragy kabul edildi we 
durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen birlikde, milli ykdysadyýetiň ýokary dep-
ginli we netijeli ösmegini üpjün etmek üçin zerur hasaplanýan hukuk, ykdy-
sady, guramaçylyk, üpjünçilik we beýleki möhüm şertleriň döredilmegine 
aýratyn üns berilýär. 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde döwlet 
Baştutanymyz «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-nji 
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» hem-de 
«Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherleriň, etrapdaky şäherleriň 
we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýun-
ça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyny» tassyklamak 
hakynda Kararlara gol çekdi. Kabul edilen täze ösüş maksatnamalarynyň 
ýurdumyzy hemmetaraplaýyn öňegidişlikler ýoly bilen öňe alyp barmakda 
hil taýdan täze tapgyr bolup durýanlygyny buýsanç bilen bellemek bolar. 
Täze taryhy döwürde Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüş ölçegleriniň 
BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryna gönükdirilmegi, şonuň bilen birlik-
de, halkymyzyň millilik ýörelgelerini hasaba almak bilen, umumymilli de-
rejede ileri tutulýan ösüş ugurlarynyň bellenilmegi ýurdumyzyň bütindünýä 
ösüş meýillerine sazlaşykly goşulmagyny üstünlikli dowam edýänligini gör-
kezýär.

 Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly 
ösüş maksatlaryna laýyklykda umumymilli ösüşiň ileri tutulýan ugurlary 
işlenip taýýarlanyldy, olarda ösüşi üpjün etmegiň möhüm wezipeleri, olary 
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netijeli durmuşa geçirmek boýunça çäreler hem-de binýatlaýyn ýörelgeler 
bellenilýär. Bularyň hatarynda döwlet emlägini we ýurdumyzyň döwlet gor-
laryny dolandyrmak ulgamyny kämilleşdirmek, innowasiýalar ulgamyny 
kemala getirmegiň we ilatyň doly zähmet meşgullygyny üpjün etmegiň ze-
rurlygyndan ugur almak bilen, milli ykdysadyýetiň pudak düzümini diwer-
sifika siýalaş dyrmak, «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
Konsepsiýasyny» durmuşa geçirmegiň çäklerinde telekommunikasiýa ul-
gamlaryny we maglumat tehnologiýalaryny ösdürmek, döwlet maliýesiniň 
netijeli dolandyrylmagy, ýurduň salgyt-býujet we pul-karz syýasatynyň hu-
kuk we ykdysady binýadynyň kämilleşdirilmegine ýakyndan gatnaşmak ýaly 
derwaýys ugurlary görkezmek bolar. 

Soňky ýyllarda dünýä ýüzünde emele gelýän käbir ykdysady we syýasy 
ýagdaýlar ýurdumyzyň maýa goýum işjeňligine belli bir derejede öz täsi-
rini ýetirýär. Şunuň bilen baglylykda, maýa goýumlarynyň pudaklaýyn, 
teh nologik, üznüksiz ösüş, sebitleýin düzümlerini toplumlaýyn çemeleşme 
arkaly düýpli kämilleşdirmek döwrüň wajyp talabyna öwrülýär. Hormatly 
Prezidentimiz Türkmenistanyň ykdysadyýetini innowasion ösüşe geçirmek-
ligi möhüm wezipeleriň hatarynda öňe sürýär. Kabul edilen milli we döwlet 
ösüş maksatnamalarynda, şeýle hem ýurdumyzyň Döwlet býujeti işlenip 
düzülende we amala aşyrylanda döwrebap we halkara standartlaryna doly 
laýyk gelýän täze kärhanalary gurmak, bar bolanlarynyň durkuny düýpli 
döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn çäreler bellenildi. 

Hormatly Prezidentimiz şol bir wagtyň özünde düýpli maýa goýumlarynyň 
düzüminde önümçilik maksatly maýa goýumlarynyň möçberini artdyrma-
gy wajyp wezipeleriň hatarynda belleýär. Bu ugurda degişli işleri durmuşa 
netijeli geçirmek, ýagny ýokary ykdysady görkezijileri üpjün edýän, dünýä 
bazarlarynda bäsdeşlige ukyply, önüminiň düzüminde goşulan gymmatyň 
paýy ýokary bolan kärhanalary we desgalary gurmak wezipesi öňde durýar. 
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde bu ugurda ga-
zanylan ýokary sepgitler bilen bagly takyk görkezijiler barada hasabat be-
rildi. Hususan-da, 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda maliýeleşdirmegiň 
ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýeti ösdürmäge gönükdirilen 
maýa goýumlaryň möçberi jemi içerki önümiň 14 göterimine barabar boldy. 
Maýa goýumlarynyň ykdysady netijeliliginiň umumy görkezijisiniň dereje-
sine serişdeleriň önümçilik we önümçilik ýaýrawa gönükdirilýän möçberleri 
hem belli bir täsirini ýetirýär. Önümçilik däl ýaýrawa gönükdirilýän maýa 
goýumlarynyň netijeliligi durmuş häsiýetli özgertmeleriň üstünlikli amala 
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aşyrylmagyna ýardam berýär. Hasabat döwrüniň jemleri boýunça özleşdirilen 
düýpli maýa goýumlaryň 43,7 göterimi önümçilik desgalarynyň gurulmagy-
na, 56,3 göterimi durmuş we medeni maksatly binalaryň gurluşygyna gönük-
dirildi. 

Sebitleýin ösüşi döwlet tarapyndan dolandyrmagyň mehanizmlerini 
kämilleşdirmek öňde bellenen ösüş maksatlarynyň esasylarynyň, binýat-
laýyn häsiýete eýe bolan ugurlaryň biridir. Türkemnistanyň Ministrler 
Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, 
şäherleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-
durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Mil li 
maksat namasynyň» kabul edilmegi türkmen obasyny ösdürmegiň, ýurdu-
myzyň sebitlerini ýokary depginli, gyradeň ösdürmegiň çäklerinde ýerler-
de iş dolandyryş, önümçilik we medeni-durmuş infrastrukturasyny düýp li 
täzelemegiň hem döwrebaplaşdyrmagyň hil taýdan täze tapgyryny aýdyň 
alamatlandyrýar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejli-
sinde bellenilişi ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň döwlet ähmiýetli beýik 
başlangyçlary esasynda 2008–2022-nji ýyllar aralygynda ýurdumyzda Oba 
Milli maksatnamasynyň çäklerinde binalaryň we desgalaryň 900-den gowra-
gy guruldy hem-de ulanmaga tabşyryldy. Bar bolan inženerçilik ulgamlarynyň 
durky täzelendi, täzeleriniň 72 müň 200 kilometri çekildi. 2022-nji ýylyň 
1-nji iýuly ýagdaýyna görä, Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň 
çäklerinde hassahanalaryň 3-siniň, 125,6 kilometr inženerçilik ulgamlarynyň 
we desgalarynyň, 246,5 müň inedöwdül metr ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy 
tamamlandy. 

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan saýlanylyp alnan ynsanperwer hä-
siýetli ykdysady doktrinanyň durmuşa geçirilmegi bilen ýurdumyzda Döwlet 
býujetiniň çykdajylar böleginiň saldamly paýy durmuş üpjünçilik ýaýrawyny 
ösdürmek maksatlaryna gönükdirilýär. Kabul edilen binýatlaýyn ösüş 
maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagy ilat üçin döwrebap durmuş 
amatlyklarynyň döredilmegini üpjün edýär. Ilatyň ýaşaýyş jaýlaryna, bilim, 
saglygy goraýyş, medeniýet, sungat, sport hyzmatlaryna bolan hajatlaryny 
has doly kanagatlandyrmak, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş we zähmet şertlerini 
yzygiderli gowulandyrmak, işjeň we netijeli dynç alyş şertlerini üpjün etmek, 
raýatlaryň intellektual, ylmy-tehniki we döredijilik ukyp-başarnyklaryny aç-
mak, höweslendirmek we ösdürmek, konstitusion esasda berkidilen hukuk-
laryny we bähbitlerini üpjün etmek, sagdyn durmuş ugurly çäreleri goldamak 
we ösdürmek ýaly ugurlar ileri tutulýar. 
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Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 8-nji iýulyndaky 
giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan «Türkmenistanda zähmet haklarynyň, 
pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň 
möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda» Permana gol çekdi. Bu syýasatyň 
esasy maksatlarynyň hatarynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galky-
nyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» göz öňünde tutulan wezipeleri üstün-
likli durmuşa geçirmek, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş taýdan goraglylygyny 
mundan beýläk-de ýokarlandyrmak ýaly asylly sepgitler görkezildi. Şonuň 
ýaly-da, 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny taýýarlamak, şeýle 
hem 2023-nji ýylyň Maýa goýum maksatnamasyny düýpli seljermek mese-
lelerine garalyp geçildi. 

Döwlet Baştutanymyzyň çuňňur paýhas bilen belleýşi ýaly, ýurdumyzyň 
ýagty, bagtyýar geljegi halkymyzyň mizemez agzybirliginde, jemgyýetimiziň 
sarsmaz bitewiliginde jemlenýär. Bu işleriň ählisiniň özeninde il bähbidi, 
halkymyza bolan çäksiz ynam hem hormat goýlandyr, şol sebäpden hem 
olary tutuş ilimiz ikelläp goldaýar, olardan täze zähmet sepgitlerine ýetmäge 
egsilmez güýç-gaýrat alýar, üstünlige hem belent ösüşlere tarap ynamly ga-
dam goýýar. 

G. Suhanowa,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň 

Emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak bölüminiň 
Emläk gatnaşyklaryny we erkin ykdysady zolagyny

 düzgünleşdirmek bölümçesiniň baş hünärmeni

MILLI YKDYSADYÝETIŇ  
DURMUŞ UGURLY ÖSÜŞ ÝOLY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri milli ykdysadyýe-
ti durnukly ösdürmäge, halkymyzyň bagtyýar hem eşretli durmuşyny üpjün 
etmäge gönükdirilen ykdysady syýasatyny durmuşa geçirmegiň hil taýdan 
täze tapgyryna badalga berdi. Milli ykdysadyýetiň ýokary depginde ösmegi 
döwlet ösüşiniň ähli ugurlarynda düýpli öňegidişlikleri gazanmaga ygtybar-
ly ykdysady binýady kemala getirýär, ilatyň ýaşaýyş-durmuş hal-ýagdaýyny 
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has-da gowulandyrmaga, ýurdumyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokary bo-
lan dünýä döwletleriniň hataryndaky ornuny has-da pugtalandyrmaga ýar-
dam berýär. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan bu 
syýasat Türkmenistanyň yzygiderli gülläp ösmegine, ykdysady kuwwatynyň 
has-da pugtalanmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň mundan 
beýläk-de ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen tagallalary, şonuň ýaly-da 
abadançylyk, parahatçylyk, hoşniýetli goňşuçylyk, deň hukukly we özara 
bähbitli halkara hyzmatdaşlyk ýaly mizemez ýörelgeleriniň sebitde we tutuş 
dünýäde belentden dabaralanmagyna ýardam edýär.

Türkmenistanyň sazlaşykly ösýän ykdysadyýeti, onuň durmuş ulgamynyň 
ýokary depginde ösýänligi adamlaryň ýaşaýyş-durmuş hal ýagdaýynyň yzygi-
derli ýokarlandyrylmagyna, ýurdumyzyň bütindünýä ykdysady giňişligine 
netijeli goşulyşmagyna ýardam edýär. Dünýä ykdysadyýetiniň häzirki ösüş 
häsiýetnamalary milli ykdysadyýetleriň ösüş ýollaryna, meýillerine hem 
depginlerine düýpli täsir edýär. Bu täsirleri pugta hasaba almak bilen, öňde 
durýan möhüm wezipeleriň hatarynda döwletimiziň jemi içerki önüminiň 
möçberini yzygiderli artdyrmagyň netijeli ýoluny saýlap almak, öndürilen 
JIÖ-niň paýlanylyşynda sarp ediş bilen toplanyşyň amatly gyradeňligini ga-
zanmak we saklamak, ilatyň alýan girdejilerini ýokarlandyrylmagyny hem-
de ýaşaýyş-durmuş hal-ýagdaýynyň has-da gowulandyrylmagyny, ýokary 
tehnologiýalaryň işjeň ösmegini, ýokary hilli hyzmatlar ulgamynyň netijeli 
ösdürilmegini gazanmak meseleleriniň ähmiýeti ýokarlanýar. JIÖ-iň ilatyň 
jan başyna ösüş depgininiň durnukly bolmagy, bir öý hojalygyna düşýän pul 
girdejileriniň möçberiniň artmagy, durmuş ulgamynyň Döwlet býujetiniň 
çykdajylar bölegindäki paýynyň ýokary derejede saklanylmagy, maýa 
goýumlarynyň düzüminde esasy maýalaryň paýynyň ýokary bolmagy ýaly 
makroykdysady görkezijiler düýpli we ynamly ösüşi üpjün etmegiň binýat-
laýyn ululyklary hökmünde saýlanyp alyndy.

Ýurdumyzy mundan beýläk-de ykdysady taýdan ösdürmek we şonuň 
esasynda halkymyzyň hal-ýagdaýyny yzygiderli ýokarlandyrmak boýun-
ça ylmy we nazaryýet pikir-garaýyşlaryň, halkara we sebit bähbitli başlan-
gyçlaryň rowaç almagyna gönükdirilen ykdysady syýasatyň düzüm bölegi 
bolan býujet syýasaty ýurdumyzda maliýe durnuklylygyny, durmuş-ykdysady 
ösüş üçin maliýe höweslendirmelerini döretmegi maksat edinýän döwlet 
syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. 2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda 
Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisin-
de bellenilişi ýaly, döwletiň esasy maliýe guraly bolan Döwlet býujetine 
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serişdeleriň gelip gowuşmagyny üpjün etmek zerur bolup durýar. Amala 
aşyrylýan ýaşaýyş-durmuş ugurly maýa goýumlarynyň aglabasy Döwlet 
býujetiniň hasabyna ýerine ýetirilýär, toplanan býujet serişdeleriniň 70 göte-
riminden gowragy durmuş maksatly ugra, şol sanda welaýatlarda obalaryň, 
şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň, etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-
durmuş şertlerini özgertmek işlerine gönükdirilýär. Geljek ýylda hem Döwlet 
býujetiniň hasabyna ýurdumyzyň welaýatlarynda hem paýtagtymyzda maýy-
plar we goldawa mätäç raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagy dowam 
etdiriler. 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde 
döwletimiziň syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depgin-
li ösüşini üpjün etmek, milli Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň 
binýadyny has-da berkitmek, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösen 
döwlete öwürmek, bilimlere we innowasiýalara daýanýan, ekologiýa taýdan 
amatly tehnologiýalary özünde jemleýän ykdysadyýetiň pudaklaryny durnuk-
ly we toplumlaýyn ösdürmek, dolandyryşyň täze, has netijeli usullaryny ba-
zar ykdysadyýeti şertlerinde ornaşdyrmagy dowam etdirmek, ilatymyzyň 
ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak hem-de bagtyýar we aba-
dan ýaşaýşyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti «Ber-
karar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji 
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny tassyk-
lamak hakyndaky» Karara gol çekdi. Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy 
bilen täze 30 ýyllyk milli Strategiýanyň kabul edilmegi öz wagtynda kabul 
edilen möhüm çözgüt bolup durýar.

Milli maksatnama geljek otuz ýylda ýurdumyzy ählitaraplaýyn ösdürmek 
boýunça döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny kesgitleýär. Maksatnamanyň 
wezipeleri bazar ykdysadyýetiniň özgerýän şertlerine laýyklykda döwlet 
dolandyryş ulgamyny yzygiderli kämilleşdirmekden; ýurtda makroykdy-
sady durnuklylygy berkitmekden, ýurduň ykdysady kuwwatyny has-da 
pugtalandyrmakdan; döwrebap tehnologiýalaryň we öňdebaryjy dünýä 
tejribeleriniň esasynda tebigy baýlyklarymyzy netijeli peýdalanyp, milli 
ykdysadyýetimiziň bäsleşige ukyplylygyny has-da ýokarlandyrmakdan we 
dünýäniň durnukly ösýän ýurtlarynyň derejesindäki ornuny pugtalandyrmak-
dan; uglewodorod serişdeleriniň ýangyç görnüşinde eksport mümkinçilikle-
rini artdyrmak bilen birhatarda olaryň gaýtadan işlenilýän we ekologiýa taý-
dan arassa ahyrky önümleri öndürýän möçberlerini ýokarlandyrmakdan we 
onuň esasynda ýurdumyzyň eksport kuwwatyny has-da artdyrmakdan; mi-
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neral-çig mallary we oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemekden we taýýar 
önümleri öndürmek boýunça önümçilikleri döretmekden, bu ugurda hususy 
pudagyň işjeňligini has-da artdyrmakdan, ilatyň sarp edýän harytlarynyň 
içerki bazarlarda bolçulygyny üpjün etmekden; döwletiň maýa goýum 
syýasatyny önümçiligiň düýpli döwrebaplaşdyrylmagyna we onuň gurluş 
taýdan üýtgedilip guralmagyna, täze tehnologik «ýaşyl ykdysadyýetiň» 
döredilmegine gönükdirmekden; ýurtda maýa goýum işjeňligini artdyrmak-
dan, maýa goýumlarynyň ykdysady netijeliligini ýokarlandyrmakdan, täze 
döredilýän we hereket edýän önümçilikleriň özüni ödeýiş möhletlerini ka-
daly derejelerde ýola goýmakdan ybarat bolup durýar. Möhüm ähmiýet-
li bu wezipeleriň düýp maksady hökmünde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş  
hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak, ýurdumyzyň her bir raýatynyň 
bagtyýarlygyny we abadançylygyny üpjün etmek maksady öňe sürülýär, 
çünki Türkmenistanyň saýlap alan we durmuşa geçirýän ykdysady syýasy 
ugrunyň düýp binýadynda hut şu asylly ýörelge goýlandyr. 

Bazar ykdysadyýetine tapgyrlaýyn we kem-kemden geçmek boýunça 
iri möçberli durmuş-ykdysady ösüş maksatnamalarynyň işlenip taýýarlanyl-
magy we amala aşyrylmagy milli ykdysady ösüş nusgasynyň ýene-de bir 
özboluşly aýratynlygy bolup durýar. Türkmenistanyň hormatly Prezidenti 
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinеtiniň giňişleýin 
mejlisinde «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-nji ýyl-
larda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» hem-de 
«Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherleriň, etrapdaky şäherleriň 
we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýun-
ça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyny» tassyklamak ha - 
kynda» Kararlara gol çekdi. Kabul edilen täze ösüş maksatnamalarynyň ýur-
dumyzy hemmetaraplaýyn öňegidişlikler ýoly bilen öňe alyp barmakda hil taý-
dan täze tapgyrdyr. Kabul edilen maksatnamalarda bellenilen Türkmenistanyň 
durmuş-ykdysady ösüş ölçegleri BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryna doly 
laýyk gelýär, halkymyzyň millilik ýörelgelerine ýakyndan sazlaşdyrylandyr. 
Munuň özi umumymilli derejede ileri tutulýan ösüş ugurlaryň ýurdumyzyň 
bütindünýä ösüş meýillerine kybaplaşdyrylýanlygyna şaýatlyk edýär. 

Ady agzalan maksatnamalarda ýurdumyzyň ýokary ykdysady ösüşini 
üpjün etmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş hal-ýagdaýyny yzygiderli ýokarlandyr-
mak boýunça bellenen derwaýys wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek-
de milli býujet syýasatyna merkezi orun berilýär, bu wezipeler halkara we 
sebit möçberdäki başlangyçlary rowaçlandyrmaga gönükdirilendir hem-de 
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döwletimiziň saýlap alan ykdysady doktrinasynyň sütünini düzmek bilen, 
öňdebaryjy ylmy we nazaryýet işläp taýýarlamalara daýanýar. Döwlet býujeti 
– milli býujet ulgamynyň özenini düzýän bogunlaryň biri bolmak bilen, ýurt-
da maliýe durnuklylygy, üpjün etmegiň, döwletiň durmuş-ykdysady ösüşini 
höweslendirmegiň, ilatyň ýaşaýyş abadançylygyny pugtalandyrmagyň işjeň 
guraly hökmünde çykyş edýär hem-de umumy ykdysady ösüşi ilerletmek 
bilen bir hatarda, durmuş ugurly derwaýys wezipeleriň netijeli çözülmegine 
giň ýol açýar. 

Şeýle çemeleşme geljekde-de bütindünýä maliýe-ykdysady çökgünligiň 
oňaýsyz täsirlerinden sowa geçmäge hem olary doly aradan aýyrmaga gönük-
dirilen oýlanyşykly býujet syýasatynyň işlenip düzülmegini talap edýär, bu 
syýasat ýokary netijeli bazar özgertmeleri netijeli amala aşyrmagyň şerti 
bolup öňe çykýar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2022-nji ýylyň 
8-nji iýulynda geçirilen giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan «Türkmenistanda zäh-
met haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji 
haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda» Permana gol çekdi. Bu 
ugurdaky baş maksatlarynyň hatarynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň 
Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» bellenen derwaýys wezipeleri has doly 
we netijeli amala aşyrmak, ýurdumyzyň her bir raýatynyň ýaşaýyş-durmuş 
derejesini ýokarlandyrmak, durmuş taýdan goraglylygyny pugta berjaý et-
mek wezipeleri durandyr. 

Bu işiň möhüm ugurlarynyň biri-de milli hukugyň garalýan ugrunda 
milli kanunçylygyň yzygiderli kämilleşdirilmegi bilen baglydyr. Döwleti-
mizi hemmetaraplaýyn, toplumlaýyn esasda ösdürmek maksatnamalarynyň 
üstünlikli durmuşa geçirilmegi ilatyň durmuş abadançylygynyň hem eşretli 
ýaşaýşynyň çeşmesi bolup durýar. Türkmenistan tarapyndan saýlanyp al-
nan hem gyşarnyksyz durmuşa geçirilýän durmuş ösüş konsepsiýasy tutuş 
dünýäde ileri tutulýan meýilleri, kadalary we ugrukmalary, şol sanda BMG-
niň Durnukly ösüş maksatlarynda göz öňünde tutulýan ösüş sepgitlerini 
hem-de her bir şahsyýetiň konstitusion esasda berkidilen hukuklarynyň we 
azatlyklarynyň pugta berjaý edilmegini nazarlaýan talapdyr kadalary özünde 
ýakyndan sazlaşdyrýar. 2022-nji ýylyň 17-nji aprelinde «Türkmenistanyň kä-
bir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda» Türkmenistanyň 
Kanunynyň kabul edilmegi bu ugurda nobatdaky möhüm ädim boldy. 
Oňa laýyklykda, hususan-da, 2012-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda tassyk-
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lanan «Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda» kodeksine 
möhüm üýtgetmeler girizildi, has takygy 101-nji «Drumuş hyzmatlaryny 
etmegiň ulgamyny maliýeleşdirmegiň çeşmeleri» maddasynda durmuş hyz-
matlaryny etmegiň ulgamyny maliýeleşdirmek Türkmenistanyň Merkez-
leşdirilen býujetiniň, ýerli býujetleriň serişdeleriniň hasabyna, şeýle hem 
Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki çeşmeleriň 
hasabyna amala aşyrylýar diýip bellenilýär. 104-nji «Durmuş hyzmatlaryny 
peýdalanyjylaryň hukuklary» atly maddada bolsa, durmuş hyzmatlaryny 
peýdalanyjylaryň durmuş hyzmatlary bilen üpjün edijiniň işgärleri tara-
pyndan özlerine hormat bilen we ynsanperwerlikli garalmagyna; öz hukuk-
lary, borç lary, durmuş hyzmatlaryny etmegiň görnüşleri, hyzmat etmegiň 
şertleri, şol sanda olaryň töleginiň şertleri barada maglumat almaga; durmuş 
hyzmatlaryndan ýüz öwürmäge; durmuş hyzmatlary edilende durmuş işgärine 
mälim bolan şahsy häsiýetli maglumatlaryň ýaşyrynlygynyň saklanylmagy-
na; Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki hukuk-
lardan peýdalanmaga hukugy bardyr diýip bellenilýär. Mundan başga-da, 
durmuş hyzmatlaryny peýdalanyjylar durmuş taýdan hyzmat edýän edara-
larda bolmagyň şertleri, olara edilýän hyzmatlaryň görnüşleri bilen öňünden 
tanyşdyrmalydyrlar diýip bellenilendir. 

Berkarar Türkmenistanyň öňegidişlikli ösüşler eýýamy jemgyýetimizi 
hemmetaraplaýyn, yzygiderli ösdürmek ýolunda hil taýdan täze tapgyry ala-
matlandyrýar, ol özüniň düýp binýadynda halkymyzyň mizemez agzybirligi-
ne, jemgyýetimiziň sarsmaz bitewiligine daýanýar. Bu ugurda edilýän aýgytly 
ädimleriň gözbaşynda il bähbidi, halkymyza bolan çäksiz ynam, onuň köpasyrlyk  
däp-dessurlaryna bolan hormat hem-de häzirki zaman dünýä ösüş meýilleri 
bilen deň gadam urmak islegi durýar. Hut şu asylly ýörelgeler Türkmenistanyň 
saýlap alan milli durmuş-ykdysady ösüş modeliniň häsiýetli aýratynlyklary 
bolup durýar. 
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A.Ussaýewa, 
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi we ýerli edaralaryny, harby, hukuk 
goraýjy edaralaryny maliýeleşdiriş bölüminiň Ýerine ýetiriji häkimiýetiniň 
merkezi we ýerli edaralaryny maliýeleşdiriş bölümçesiniň baş hünärmeni, 

O. Çerkezowa,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 

«Buhgalterçilik hasaba alnyşy» kafedrasynyň mugallymy, 

N. Sadykowa, 
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 

«Buhgalterçilik hasaba alnyşy» kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi

SANLY TEHNOLOGIÝALAR HALKARA YLMY 
HYZMATDAŞLYGYŇ UGRY HÖKMÜNDE

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz ýokary dep-
ginler bilen ösýär. Ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda düýpli özgertmeler amala 
aşyrylýar we geljekde pudaklaryň netijeliligini has-da ýokarlandyrmaga gönükdiri-
len reformalaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär.

Ýurdumyzda ykdysady syýasatynyň strategik ugruna laýyklykda amala 
aşyrylýan ägirt uly möçberli işler bilen üpjün edilýär. «Döwlet adam üçindir!» diýen 
ganatly şygar astynda raýatlarymyzyň bolelin durmuşda bagtyýar ýaşamagy, ösüp 
gelýän ýaş nesilleriň bagtyýar geljegi üçin amal edilýän işleriň geriminiň gün-günden 
giňemegi barha rowaçlyklara eýe bolýar. Häzirki döwürde ata Watanymyzyň ähli 
pudaklarynda sanly ulgama geçmek maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. 
Önümçilige döwrüň ösen öňdebaryjy tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagyna 
uly üns berilýär. Bu ugurdaky tagallalar milli ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda 
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny peýdalanmagyň we Internet ulgamyny 
ösdürmegiň hasabyna ekologiýa taýdan arassa önümçiligi guramak ýaly geljegi uly 
taslamalary amala aşyrmakda halkara hyzmatdaşlygy üçin giň mümkinçiliklere ýol 
açýar. 

Ykdysady ulgamda bolup geçýän özgerişlikler, türkmen jemgyýetiniň kem- 
-kemden bazar ykdysadyýetine geçmegini, ösen döwletleriň atly kompaniýalarydyr 
belli şereketler bilen işewür we söwda gatnaşyklarynyň gün-saýyn artýandygyny, 
şeýle-de milli ykdysadyýetimiziň barha ösýändigini göz öňüne tutup, bu ösüşleriň 
has-da dabaralanmagy we raýatlarymyzyň sosial-durmuşyny gowulandyrmak 
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ugrunda alnyp barylýan işler döwrümiziň derwaýys meselelerine öwrüldi. Sanly 
ykdysadyýetiň ýurdumyzyň edara-kärhanalarynyň işine giňden aralaşmagy bilen, 
işçileriň täzeçe usullar, ugurlar boýunça mümkinçilikleri, hukuklary giňeldilýär. 
Şoňa görä-de, ähli ýerde işgärleri okatmak we sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagy 
ýola goýmak işleri netijeli durmuşa geçirilýär. Şu nukdaýnazardan, zähmet goruny 
häsiýetlendirýän esasy görkezijileriň biri bolan hünär bilimi esasy çeşme hasapla-
nyp, ýurdumyzda bu ulgamyň netijeli hereket etmegi üçin ähli şertler döredilýär. 
Ylmy-tehniki ösüşiň belentliklerine tarap okgunly öňe barýan, durmuş-ykdysady 
taýdan özgerýän we sazlaşykly ösýän ýurdumyzda kärine ussat hünärmenleri 
taýýarlamak wezipeleri giňişleýin durmuşa geçirilýär. Eziz Diýarymyzyň ähli pu-
daklarynda hünärlere degişli täze tehnologiýalaryň, usullaryň üsti bilen dürli ugur-
lardaky hünärmenleri taýýarlamaga giň mümkinçilikler döredilýär. Her bir kärhana-
da bu çäreleriň yzygiderli durmuşa geçirilmegi döwletimiziň ykdysadyýetiniň ähli 
pudaklarynyň we durmuş ulgamynyň işiniň netijeliligini has-da ýokarlandyrmaga 
mümkinçilik berýär, zähmeti goramagyň talaplarynyň talabalaýyk üpjün edilmegi-
ne, işgärleriň saglygyny goramaga ýardam edýär. Kärhanalaryň sanlylaşdyrylmagy 
bilen täze bazar ykdysady mümkinçiliklerine ýol açylýar. Sanly ulgama geçmek bi-
len önümçilik awtomatlaşdyrylan usulda hereket edýär. Şeýlelikde, kärhana amala 
aşyrýan işini, amallaryny tiz ýerine ýetirýär. Ýeňilleşdirilen we tizleşdirilen şeýle 
amallaryň kömegi bilen çykdajylaryň azalmagy, işgärleriň hünär taýýarlygynyň ýo-
karlanmagy gazanylýar. Şol bir wagtda edara-kärhanalaryň sanly tehnologiýalara 
geçmegi bilen, onuň ähli işine gözegçiligi saklamak ýola goýulýar hem-de zerurlyk 
ýüze çykan ýagdaýynda sanly ulgamyň dürli görnüşdäki ugurlaryna birikme usuly, 
elektron gory bolup hyzmat edýär. 

Sanly tehnologiýalary ulanmak bilen, ykdysadyýetiň, ylmy-tehniki we in-
nowasiýa işleriniň netijeliligi ýokarlandyrylýar. Şonuň esasynda ylmy-barlag 
işleriniň ykdysady bähbitliligini artdyrmak, ylmy-barlag edaralarynyň özara hem-
-de halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak ylmyň, bilimiň we önümçiligiň 
özara baglanyşygynyň has-da jebisleşmegini üpjün edýär. Ykdysadyýetdäki san-
ly özgertmeleri ylmy-tehniki we intellektual taýdan goldamak ýurdumyzyň ylmy 
jemgyýetçiliginiň öňünde täze wezipeleri açýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» 
ýylynda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, ähli ulgamlara 
sanly tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar we bu ugurda oňat netijeler gazanylýar. 
Häzirki zaman maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna 
esaslanýan ösen ykdysadyýetimizi kemala getirmekde sanly bilim ulgamy hem 
möhüm ähmiýete eýedir. Ýurdumyzda elektron senagatynyň ösdürilmegi, inno-
wasion, ýokary tehnologiýalara esaslanýan önümçilikleriň barha artmagy aň-bilim 
maýasyny, ýörite bilimli hünärmenleriň taýýarlanmagyny talap edýär. Türkmenis-
tanda sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi, innowasion mümkinçilikleriň artdyrylma-
gy, ilkinji nobatda, ylmyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmaga itergi bermek 
bilen, täze senagat kärhanalarynyň döredilmeginiň baş şerti bolup durýar. 
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Bilim ulgamynyň her bir basgançagyna sanly bilim tehnologiýalarynyň giňden 
ornaşdyrylmagyny ösdürmek häzirkizaman çemeleşmelerine, şeýle hem bu ugurda 
ýerine ýetirilýän işleriň milli tejribä, halkara ülňülerine laýyk amala aşyrylmagy 
has-da guwandyryjydyr. 

Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi ýurtda uzakmöhletleýin ykdysady ösüşi we 
ýokary öndürijiligi gazanmaga, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň hiliniň ýokarlanma-
gyna, kämil görnüşleriniň ýola goýulmagyna, halkyň durmuş şertleriniň özgerdil-
megine, tehnologiýalaryň Internet ulgamynyň mümkinçilikleriniň giňeldilmegine 
ýardam berýär. Diýmek, sanly ulgama geçmek döwrüň ösen mümkinçiligidir, 
ösüşiň tizligidir. 

Milli işewürlik birleşikleriniň we raýat jemgyýetiniň gatnaşmagynda san-
ly ykdysadyýetiň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek ugrunda düýpli işler amala 
aşyrylýar. Ählumumy sanly ekoulgamyň emele getirilýän şertlerinde milli ykdysady 
serişdeleri dolandyrmagyň ulgamyny hem-de onuň düzümini kämilleşdirmekden 
ybaratdyr. 

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
Konsepsiýasynda» bellenen wezipeler sanly ykdysadyýetiň hünärmen we ylym- 
-bilim üpjünçiliginiň ösüşini ileri tutmak bilen, meýilnamalaýyn çäreleriň hatarynda 
ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamak ulgamyny kämilleşdirmek hem-de 
bu ugurda anyk çäreleriň toplumyny işläp taýýarlamak göz öňünde tutulýar. Döwlet 
ýaşlarda sanly iş endiklerini ösdürmegiň milli strategiýasynyň binýadynda innowa-
sion ösüşi höweslendirmek, telekeçilik işini goldamak we sanly ykdysadyýetde iş 
bilen üpjünçiligi kämil derejede alyp barmak üçin amatly şertleri döredýär. Şunuň 
bilen birlikde, kiçi we orta kärhanalar ykdysady ösüşiň, iş üpjünçiliginiň we maýa 
goýumyň mümkinçilikleriniň giňeldilmegine degerli täsir edýärler. Şu nukdaýna-
zardan häzirki wagtda ýurdumyzda telekeçilige döwlet goldawy berilýär. Ýaşlaryň 
bilimi, dünýägaraýşy, iş başarnygy, oýlap tapyjylyk ukyby, erjelligi we beýleki 
häsiýetli aýratynlyklary Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ösüş babatda 
2030-njy ýyla çenli Gün tertibinde öz beýanyny tapan maksatlara ýetmekde ýokary 
görkezijileri gazanmaga şert döredýär. 

Tehnologik we sanly ösüşiň ägirt uly mümkinçiliklerine eýe bolan ýurdumyz-
da ýaşlar we täze tehnologiýalar sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň girewi hasapla-
nylýar. Ýurdumyzda sanly tehnologiýalaryň halkara ylmy hyzmatdaşlygyna uly 
üns berilýär. Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar 
boýunça «Türkmentel – 2020» atly ХIII halkara onlaýn maslahatynyň geçirilmegi 
munuň aýdyň subutnamasydyr. Türkmenistan ýurdumyzda innowasion, maglumat 
we kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi barha ilerleýär. Bu ugurda dünýäniň 
tejribesi, dolandyryşyň ösüşi we häzirkizaman ugurlarynyň ähmiýeti öran uludyr. 
Ýurdumyz tehnologik babatda uly ösüş gazanmagyny dowam edýär. Munuň özi 
hormatly Prezidentimiziň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek 
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boýunça uzak möhletleýin maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň 
netijesidir. 

Innowasion ösüş ýoluna düşen ýurdumyzyň döwrüň talaplaryna laýyklykda, 
öz öňünde möhüm wezipeleri goýýandygy hemmämize bellidir. Häzirki wagtda, 
Internet we hemra aragatnaşygynyň eýýamynda sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy 
adaty ugurlary hem-de olaryň ösüşiniň nusgalaryny düýpli özgertdi.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, ykdysadyýetiň ählumumy sanly ulga-
ma geçirilmegi kärhanalardan, guramalardan we kompaniýalardan hünärmenleriň 
innowasion tehnologiýalary çalt özleşdirmegi, şeýle hem kiberhowpsuzlyk mese-
lelerine aýratyn üns bermegi talap edýär. Kommunikasion pudagyň geljegi internet 
platformalar, bulutly serwisler, 5G ulgamyna, Big Data tehnologiýasyna geçmek, 
ykjam maliýe we beýleki düşünjeler bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Dünýä 
ykdysadyýetiniň häzirki ösüşiniň ýagdaýynyň maglumat tehnologiýalarynyň 
we bilimleriň jemgyýetiň durmuşyndaky ornunyň artmagy bilen ysnyşykly 
baglanyşyklydygy bellenildi. Ykdysadyýet özgerýär, has innowasion ýagdaýa eýe 
bolýar, şu özgerişlikleriň esasynda bolsa ýokary tizlikli, giň zolakly aragatnaşyk we 
Internet ulgamlary durýar. Häzirki wagtda tehnologik täzelikleri nazara almak bi-
len, yzygiderli kämilleşýän hem-de olary ykdysadyýeti dolandyrmaga ornaşdyrýan 
ýurtlar bäsdeşlige ukyply döwletler hasaplanylýar. 

Häzirki wagtda Türkmenistanyň maýa goýum babatda özüne çekijiligi diňe 
bir energiýa serişdeleriniň ägirt uly gorlary bilen däl, eýsem, halkara işewür 
toparlarynyň baha berşi ýaly, ilatyň ýaşaýyş-durmuşynyň ýokary derejesi bilen 
şertlendirilendir. Munuň özi hormatly Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa geçir-
ýän syýasatynyň aýdyň netijesidir. Ýagny ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdür-
mek baradaky tagallalary, durmuşa geçirýän beýik işleri bu gün ähli halkymyz 
we umumadamzat üçin bähbitlidir. Goý, Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly 
Prezidentimiziň Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan beýik işleri, parahatçylygyň, 
abadançylygyň, durnukly ösüşiň hatyrasyna gönükdirilen parasatly başlangyçlary 
rowaç bolsun!

Taryhy döwürde sanly ykdysadyýeti we ony okuw-usuly, ylmy-barlag, syýasy-
-terbiýeçilik işlerinde milli tejribe bilen utgaşdyryp ulanmak boýunça işler dowam 
etdirilýär. Bu bolsa Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň güllap ösmegine uly 
goşant bolar. 
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B. Nabatow,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň 

Iş dolandyryş bölüminiň inžener-ekology,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň magistranty

SANLY ULGAM ÇÄKSIZ MÜMKINÇILIK

2019–2025-nji ýyllarda Türkmenistanyň ähli pudaklaryny we sebitlerini 
sanly ykdysadyýete geçirmek bellenildi. Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň 
ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji 
ýylyň 30-njy noýabryndaky degişli Karary bilen kabul edilen «Türkmenis-
tanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy-
na» laýyklykda amala aşyrylýar.

Konsepsiýada ýurdumyzy sanly ulgam esasynda ösdürmegiň maksady, 
wezipeleri we esasy ugurlary beýan edilip, ony üç tapgyrda durmuşa geçir-
mek bellenildi. 

Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi maglumat-kommunikasiýa tehnolo-
giýalary ulgamynda ulgam emele getiriji çäreleri, ýagny maglumat-kommu-
nikasiýa amatlyklaryny, maglumatlaşdyrmak amatlyklaryny, sanly öwürmek-
ligi göz öňünde tutýar. Döwletiň ýurduň ähli pudaklarynda we sebitlerinde 
işlenip taýýarlanýan maglumat ulgamlary umumydöwlet awtomatlaşdyrylan 
maglumat ulgamyna birikdiriler.

Ykdysadyýetiň pudaklarynda sanly özgertmeler ýurduň ulag-logistika 
ulgamynyň awtomatlaşdyrylmagyny, senagat, ulag, oba hojalygy, elektron 
söwda ulgamlarynda, döwlet dolandyryş we döwlet hyzmatlary, maliýe 
we bank, bilim, saglygy goraýyş we ýaşaýyş jaý-jemagat hyzmatlary ul-
gamlarynda sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny göz öňünde tutýar. 
Maglumat-aragatnaşyk ulgamlarynyň amatlyklaryny ilat üçin elýeter etmek, 
telekommunikasiýa pudaklaryny ösdürmek, ýurduň iri şäherleriniň ählisinde 
optiki elýeterlik ulgamlaryny döretmek üpjün edildi, ilat ýokary tizlikli Inter-
net bilen üpjün edildi.

Muňa goşmaça amatlyklary ösdürmek üçin esasy tehniki güýçlere, 
ýagny köp maglumatlara, ykjamlyga we örksiz hasaplamalara esaslanýan 
esasy tehnologik çeýe esaslary (platformalary) peýdalanmak boýunça çäre-
ler görülýär.

Sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi ýurdumyzda 
uzak möhletleýin ykdysady ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga ýardam 
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berýän netijeli ulgamlaryň ornaşdyrylmagyna, durnukly ösüşi üpjün etmek-
de ýurdumyzyň jemi içerki önüminiň düzüminde maglumat-aragatnaşyk 
tehnologiýalarynyň paýynyň artdyrylmagyna, döwlet dolandyrylyşynyň 
netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna, esasy önümçilik-ykdysady işleriniň 
ähli görnüşleriniň awtomatlaşdyrylmagyna we merkezleşdirilen tertip-
de dolandyrylmagyna, ýokary tehnologiýaly pudaklarda täze döwrebap 
iş orunlarynyň döredilmegine, sanly aragatnaşyk babatynda şäherleriň 
we obalaryň arasyndaky tapawudyň aradan aýrylmagyna we halkymyzyň 
ýaşaýyş-durmuş şertleriniň has-da özgerdilmegine giň mümkinçilikleri açar.

Mälim bolşy ýaly, dünýä ykdysadyýetiniň ösüşiniň geljekki meýilleri ähli 
ykdysady işleriniň globallaşmagy bilen baglylykda özgerýär, täze işewürlik 
modelleri peýda bolýar. Sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy – 
häzirkizaman globallaşýan dünýäniň häsiýetli aýratynlyklarynyň biri bolmak 
bilen, mikroelektronika, maglumat we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýa-
lary ulgamlarynda gazanylýan ösüşlere esaslanýar.

Ösen döwletler senagatlaşmany tamamlap, öz ykdysadyýetlerini üstün-
likli döwrebaplaşdyrýarlar, emeli aňa, awtomatizasiýalaşdyrmaga we sanly 
çeýe esaslara (platformalara) daýanýan innowasiýa tehnologiýalary çalt dep-
ginler bilen ösdürýärler.

Türkmenistanyň geljekki döwür üçin ösüş strategiýasy milli ykdysa-
dyýetiň dürli pudaklaryna täze innowasiýa tehnologiýalary, şol sanda: san-
ly tehnologiýalary we öňdebaryjy halkara tejribelerini ornaşdyryp, elekt ron 
resminamalar dolanyşygyna hem-de elektron şahsyýetnamalar ulgamyna 
geçmek, innowasiýa, ýokary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly ykdy-
sadyýeti, sazlaşykly işleýän elektron senagatyny döretmek, sanly aragatnaşyk 
babatynda şäherleriň we obalaryň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmak we-
zipelerini öňe sürýär. Öňde goýlan bu wezipeler öz gezeginde maglumat-
-aragatnaşyk, şol sanda: internet hyzmatlarynyň hiliniň we elýeterliliginiň 
ýokarlandyrylmagyny, maglumat-aragatnaşyk infrastrukturasynyň ösdüril-
megini, adam maýasynyň doly derejede ulanylmagyny talap edýär.

Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda ylmy 
taýdan esaslandyrylan, halkara standartlaryna laýyk gelýän täze innowa-
siýa tehnologiýalary we maglumat-aragatnaşyk enjamlary köpçülikleýin 
ornaşdyrylýar. Bu bolsa önümçiligiň täze usullaryny, adamlaryň bilimine we 
iş endiklerine bildirilýän täze talaplary emele getirýär hem-de sanly ykdy-
sadyýeti ösdürmäge şert döredýär.
11. Sargyt № 2700.
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Sanly ykdysadyýet – bu sanly maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň 
peýdalanylmagyna esaslanýan ykdysady gatnaşyklarynyň ulgamydyr. Ol 
wagtyň we harajatlaryň tygşytlanmagy bilen bir hatarda girdejileriň täze 
çeşmelerini ýüze çykarmaga, şeýle hem sanly gurşawda harytlaryň we 
hyzmatlaryň global bazarlara çalt çykmak we dünýäniň islendik ýerindä-
ki sarp edijilere elýeterli bolmak mümkinçiligini ýokarlandyrmaga ýardam 
berýär.

Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmeginde ilkinji ugurlaryň hatarynda ýurduň 
tutuş ykdysady, maliýe we bank ulgamlarynyň ösüşine uly ähmiýet berilýär.

Sanly intellektual tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy arkaly býujet 
serişdelerine takyk gözegçilik etmek hem-de olary dolandyrmak üçin şertleri 
üpjün edýän maliýe maglumatyny dolandyrmagyň döwlet ulgamynyň  
(MMDDU) döredilmegi derwaýys meseleleriň ilkinjileriniň hatarynda 
durýar.

Bu ulgamyň esasy maksady has köp zähmeti talap edýän işleri 
awtomatlaşdyryp, maliýe we ykdysadyýet ulgamynyň işiniň tizligini we 
dessinligini artdyrmakdan, býujeti taýýarlamak, ýerine ýetirmek we hasa-
batlylygy düzmek işine gatnaşyjylar tarapyndan hödürlenýän maglumatlaryň 
netijeliligini, dürslügini, takyklygyny we şunuň netijesinde hilini ýokar-
landyrmakdan ybarat bolup durýar.

Innowasiýa maglumat-aragatnaşyk gurallary şulary üpjün eder:
– býujet işine gatnaşyjylaryň arasynda yzygiderli maglumatlaryň 

alşylmagyny aňsatlaşdyrar, tizleşdirer we howpsuzlygyny üpjün eder;
– hödürlenýän maglumatlaryň dessin barlagyny awtomatlaşdyrylan 

usulda alyp barmaga mümkinçilik berer;
– hödürlenýän maglumatlar esasynda jemlenen maglumatlaryň dürli 

görnüşlerini taýýarlamaga mümkinçilik berer;
– býujet işine gatnaşyjylaryň ählisine dürs we takyk maglumatlaryň öz 

wagtynda elýeter bolmagyny üpjün eder;
– býujeti taýýarlamagyň, ýerine ýetirmegiň we hasabatlylygy 

düzmegiň barşynda oňa gatnaşyjylaryň arasynda gapma-garşylyklaryň we 
çaprazlyklaryň ýüze çykmagynyň öňüni almaga ýardam eder;

– ýurdiki şahslary we maýa goýum taslamalary döwlet tarapyndan belli-
ge almak işinde Internet ulgamynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak ar-
kaly talap edilýän resminamalaryň sanawyny azaltmaga şert döreder;

– kärende we hususylaşdyrylýan desgalaryň tölegleri boýunça kagyz 
göterijide amal edilýän ýurdumyzyň çägindäki hasaplaşyklary elektron 
görnüşinde geçirmekligi ýola goýmaga mümkinçilik berer.
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Sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagynda bank ulgamy hem milli ykdy-
sadyýeti ýeterlik möçberde maýa goýum serişdeleri bilen üpjün etmekde äh-
miýete eýe bolýar.

Bu ulgama sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy diňe bir 
işewürlik mümkinçilikleri artdyrman, eýsem döwrebäp ösen jemgyýetiň 
kemala gelmegine oňyn täsir edýär, bank hyzmatlarynyň hili ýokarlanýar, 
hyzmatlaryň täze döwrebap görnüşleri döreýär, harajatlaryň we sarp edilýän 
gymmatly wagtyň tygşytlanmagyna ýardam berýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň bank edaralary iri maglumat geçiriş 
ulgamyna eýedir. Ähli pudaklary we sebitleri sanly ykdysadyýete geçir-
mekde Türkmenistanyň karz edaralary tarapyndan nagt däl hasaplaşyklary 
ösdürmek, bank kartlary boýunça milli we halkara töleg ulgamynyň geri-
mini artdyrmak ugrunda degişli çäreler toplumy amala aşyrylýar, şol sanda: 
ýurdumyzyň çäginde bankomatlaryň we terminallaryň ornaşdyrylmagy do-
wam etdirilýär.

Häzirki wagtda bolsa döwlet hyzmatlarynyň bitewi portaly «e.gov.tm» 
Internet portaly döredildi.

Karz edaralary tarapyndan raýatlarymyza döwrebap bank hyzmatlaryny 
hödürlemek boýunça işleriň çäklerinde «Maşgala» atly bank kart önümi 
taýýarlanylyp, işe goýberildi.

Ýurdumyzda töleg we hasaplaşyk ulgamlarynyň işini halkara tejribe-
sine esaslanyp kämilleşdirmek boýunça işler alnyp barylýar. «Altyn asyr» 
kartly töleg ulgamynyň bank kartlarynyň arasynda pul serişdelerini bir kart-
dan başga karta bankomatlaryň, «Internet-banking» we «Mobile-banking» 
ulgamlarynyň üsti bilen «online» tertipde nagt däl görnüşinde geçirmek 
mümkinçiligi ýola goýuldy. Bu hyzmatyň işe girizilmegi raýatlarymyzyň 
ýurdumyzyň islendik künjeginde banklara barmazdan, kart hasabyndan bök-
dençsiz pul geçirim amalyny amala aşyrmaga mümkinçilik döretdi.

Türkmenistanyň karz edaralary tarapyndan banklaryň kart ulgamyny 
kämilleşdirmek hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 21-
nji oktýabrynda çykaran PB-293 belgili Kararynyň esasynda Birleşen Mil-
letler Guramasynyň «Ösüş ugrunda halkara maliýeleşdirişiň elýeterligini 
giňeltmekde hyzmatdaşlyk» atly meýilleşdirilen Ösüş maksatnamasyny ýe-
rine ýetirmegiň çäklerinde sanly ulgama (Internet we «Mobile-banking») 
geç mek bilen birlikde, banklaryň öz müşderileri bilen töleg we maglumat 
beriş resminamalarynyň elektron dolanyşygyny «Internet-banking» ulgamy 
arkaly ornaşdyrmak meýilleşdirýär. Häzirki wagtda enjamlaýyn programma 
üpjünçiligini üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.
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Maksatnamanyň amala aşyrylýan döwründe banklaryň hereket edýän 
teh nologiýalaryny (serwerleri, kompýuterleri we ş.m.) we programma üpjün-
çiliklerini täzelemek işlerine giň gerim berler, şahamçalara geçiriş ulgamynyň 
hili we tizligi ýokarlandyrylar.

Banklaryň işjeňligini artdyrmak maksadynda ornaşdyryljak täze program-
ma üpjünçilikleri banklaryň birnäçe işlerine toplumlaýyn çemeleşmekligi ýola 
goýmaga ýardam berer. Gündelik amallary, işgärler maglumat dolandyryşyny, 
hojalyk işleriniň buhgalter hasaba alnyşyny talabalaýyk ýerine ýetirmek, 
şeýle hem şahamçalaryň girdejileriniň we çykdajylarynyň merkezleşdirilen 
tertipde seljerilip, töwekgelçilikleri dolandyrmak, sebitlerdäki ýerleşen 
şahamçalar bilen töleg-hasaplaşyklar ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdiri-
len elektron tölegleriň gerimini giňeltmek işleri geçiriler. Aşgabat şäherinde, 
welaýat we etrap merkezlerinde töleg terminallaryny giňden ýaýratmak, 
bankomatlaryň işjeňliginde täze tehnologiýalary ornaşdyrmak we ösdürmek 
babatdaky göz öňüne tutulýan işlere giň gerim berler.

A. Ataýewa, 
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Makroykdysady seljeriş  

we maliýe syýasaty müdirliginiň Bank we ykdysady  
hasabatyny umumylaşdyrmak bölüminiň baş hünärmeni

SANLY BANK: IŞ  AMATLYKLARY,  
PUL  AKYMLARYNA  GÖZEGÇILIK

Soňky ýyllarda barha güýç alýan, häsiýetli aýratynlyklary ýylsaýyn has 
aýdyň ýüze çykýan bitewüleşmek, köpugurly özara goşulyşmak hadysasyna 
ylym dilinde «Globallaşma» diýip atlandyrylýar. Birnäçe döwletleriň syýasy, 
durmuş-ykdysady, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlar boýunça bite-
wi giňişligi kemala getirmäge gönükdirilen meýilleriniň döremegi hem-de 
amaly taýdan badalga almagy, barha giň gerime eýe bolmagy bu hadysanyň 
häsiýetli alamaty bolup durýar. 

Bütindünýä maliýe we ykdysady gurşawy özara sazlaşdyrylan, bitewi 
giňişlige öwürýän sanly ykdysadyýet hem üçünji müňýyllykda meýil edilýän 
ösüş ugurlarynyň biridir. Sanly ykdysadyýet özüniň asyl many-mazmuny 
boýunça döwrebap maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalara daýanýan, iň täze 
nusgadaky awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň, ykjam aragatnaşyk, maglumat-



165

lary ýygnamak, gaýtadan işlemek we ýaýratmak bilen baglylykda peýdala-
nylýan kompýuter we ykjam kommunikasiýa serişdeleriniň kömegi bilen do-
landyrylýan ykdysady işiň we ykdysady gatnaşyklaryň köpugurly toplumy 
bolup öňe çykýar. Sanly bank hem bu giň ýaýrawly ulgamyň aýrylmaz, örän 
tiz ösýän, gözüň alnynda özgerýän hem döwrebaplaşdyrylýan pudaklarynyň 
biridir.

Islendik ugurda bolşy ýaly, sanly ykdysadyýet, şol sanda: sanly bank 
şertlerinde işleriň ilerlemegi hem-de ahyrky netijede ynamly rowaç alma-
gy, ilkinji nobatda, şol ugruň hukuk üpjünçiliginiň kämilligine bagly bol-
ýar. Türkmenistan özüniň hukuk ulgamyny yzygiderli kämilleşdirmek, mil-
li hukuk namalaryny dünýä we halkara derejesinde kabul edilen kadalara 
laýyk getirmek ýoluny saýlap alandyr we bu ugurda aýgytly ädimleri amala 
aşyrýar. Dünýä ösüşiniň oňyn meýilleri bilen deň gadam urýan ýurdumyz-
da sanly ykdysadyýeti giň gerimde ýola goýmagyň, bu işiň döwrebap hu-
kuk düzgünleşdirmesini üpjün etmegiň çäklerinde «Aragatnaşyk hakynda» 
(2019-njy ýylda rejelenen görnüşde), «Türkmenistanda Internet torunyň 
ösüşini we Internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek 
hakynda», «Maglumatlar we olary goramak hakynda», «Kiberhowpsuz-
lyk hakynda», «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we 
sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary, şeýle-de beýleki 
kadalaşdyryş-hukuk namalary kabul edildi. Pudaklaýyn hukuk ulgamlaryny 
has-da kämilleşdirmek işi üznüksiz esasda dowam etdirilýär. 

Işi hukuk taýdan düýpli düzgünleşdirilen bank ulgamy ýokary hil, döwre-
bap, çalt, takyk hem has netijeli işleýär. Bazar ykdysadyýeti gatnaşyklarynyň 
tutuş dünýäde bank müşderileriniň sanyny yzygiderli artdyrmak, täze müşde-
rileri çekmek hem-de ozal bar bolanlary bilen has ýygjam aragatnaşykda 
bolmaklyk bank işinde sanly hyzmatlaryň giňden ornaşdyrylmagyny talap 
edýär. Sanly tehnologiýalar bank işini öňdebaryjy dünýä nusgalaryna laýyk 
ýola goýmagyň, müşderi-bank gatnaşyklaryny düýpli döwrebaplaşdyrmagyň 
işjeň guraly bolup çykyş edýär. Bazar gatnaşyklary şertlerinde sanly tehno-
logiýalar islendik edara-kärhanalaryň, şol sanda maliýe-karz edaralaryň 
bäsdeşlik ukybyny pugtalandyrmagyň, öz önümiň bilen bazar bäsdeşleriňden 
üstün çykmagyň işjeň guraly, hem aýrylmaz şerti hökmünde öňe çykýar. 

«Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011–2030-njy ýyllar 
üçin Döwlet maksatnamasyna», «Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we 
bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2019–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna», 
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
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Konsepsiýasyna» laýyklykda milli ykdysadyýete sanly tehnologiýalary 
giňden ornaşdyrmak, milli töleg ulgamynyň işini ösen dünýä nusgalaryna 
laýyk guramak, sanly bank hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek, pul-karz 
dolanyşygyny düzgünleşdirmek arkaly bazar isleglerini has doly kanagat-
landyrmak, ilatyň wagtlaýyn peýdalanylmaýan süýşürintgilerini möhletli 
we talap edilýänçä görnüşli bank goýumlaryna çekmek, elektron resminama 
dolanyşygy we elektron şahsyýetnamalar ulgamynyň gerimini artdyrmak, 
elektron senagatyny döretmek, sanly aragatnaşygyň ösüş derejesi boýunça 
şäher we oba ýaşaýjylarynyň arasyndaky tapawudy ýeňip geçmek boýunça 
netijeli çäreler durmuşa geçirilýär. 

Sanly bank işinde ileri tutulýan döwrebap tehnologiýalaryň hatarynda, 
ilki bilen, Internet ulgamy ýaýran dünýä döwletlerinde uly ähmiýet berilýän 
«Internet-bank» we «Mobil-bank» hyzmatlaryny görkezmek bolar. Bank 
önüminiň bu görnüşiniň esasy amatlygy hökmünde onuň üznüksiz esasda, 
ýagny gije-gündiz işleýänligini aýtmalydyrys. Ony peýdalanýan müşderiler 
dünýäniň islendik künjeginden (internet gatnaşygynyň bar ýerinde) islän 
bank amalyny çalt, ýokary hilli hem ygtybarly esasda ýerine ýetirmäge müm-
kinçilik alýar. Mundan başga-da, häzirki wagtda dünýäde nagt pullaryň şahsy 
arassaçylyk nukdaýnazaryndan belli bir derejede oňaýsyz hasaplanýanlygyny 
nazara alsak, sanly hyzmatlar, şol sanda: galtaşyksyz töleg tehnologiýalary 
wirus ýaýradyjy keselleriň öňüni almak babatda amatly hasaplanýar. Bu 
ýagdaýy göz öňünde tutmak bilen, garalýan ugra maýa goýum gönükdirýän 
kärhanalaryň, şol sanda: bank we karz edaralarynyň sany artýar.

Häzirki döwürde dünýäniň köp döwletlerinde bank kartlarynyň, esasan 
hem, galtaşyksyz töleg kartlarynyň üsti bilen töleg terminallary arkaly nagt 
däl hasaplaşyklary geçirmeklik ýörgünlidir. Galtaşyksyz töleg karty wagtyňy 
tygşytlaýar, pin-kody girizmek we töleg terminalyna birikdirmek amallarynyň 
zerurlygyny aradan aýyrýar. Galtaşyksyz tölegi geçirmek üçin degişli bank 
kartyny ýa-da ykjam enjamy kabul ediji enjamyň (töleg terminalynyň, «QR 
kod» okaýjynyň) golaýyna tutup, bir düwmä basmak bilen (ýagny PIN-kody 
el bilen girizmezden) amala aşyryp bolýar. Menzilara tölegiň bu görnüşi, 
esasan hem, satyn alnan harytlar we hyzmatlar üçin hasaplaşyklarda giňden 
peýdalanylýar. Şunda, galtaşyksyz tölegiň möçber çägi emitent-bank tara-
pyndan kesgitlenip bilinýär, munuň özi müşderiniň hasabynda duran pul 
serişdeleriniň ygtybarly gorag astynda bolmagyna ýardam berýär. 

Türkmenistanyň karz edaralary tarapyndan ýurdumyzyň raýatlaryna 
döwrebap derejede hyzmat etmek, geçirilýän hasaplaşyklary tizleşdirmek, 
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nagt pul dolanyşygynyň möçberini azaltmak maksady bilen bank kartlarynyň 
dürli görnüşi müşderilere hödürlenilýär. Olary peýdalanmagyň amatyny 
ýokarlandyrmagyň çäklerinde iri söwda we hyzmat ediş merkezlerinde 
töleg terminallary, bankomatlar ornaşdyrylýar. Ilata «Internet-bank», «Mo-
bil-bank», «Elektron söwda», «Galtaşyksyz töleg» ulgamlary arkaly ýerine 
ýetirilýän amallaryň sany artdyrylýar, hili ýokarlandyrylýar. 2021-nji ýyl-
da Türkmenistan boýunça bankomatlaryň, terminallaryň, «Internet-bank», 
«Mobil-bank», «Elektron söwda» we «QR-kod» ulgamlarynyň üsti bilen ge-
çirilen nagt däl hasaplaşyklaryň möçberi 11,53 milliard manada ýetdi, 2020-
nji ýylyň degişli döwrüne garanyňda 1,31 esse ýokarlandy. 

Galtaşyksyz töleg hyzmatynyň çäklerinde Türkmenistanyň «Halkbank 
terminal» hyzmatyny görkezmek bolar. Döwrebap tehnologiýalaryň önü-
mi bolan bu hyzmatda adaty töleg terminalynyň ornuny ykjam programma 
üpjünçiligi tutýar. Ykjam telefona ornaşdyrylan elektron goşundy satyn al-
nan harytlar we hyzmatlar üçin tölegleri amala aşyrmaga, amaly ýatyrmaga 
ýa-da yzyna gaýtarmaga, kassany ýapmaga, geçirilen söwdanyň jemini çy-
karyp görkezmäge, hasaplaşyk amallarynyň taryhyny görmäge mümkinçi-
lik berýär. Töleg ykjam telefona ornaşdyrylan «Halkbank terminal» ulgamy 
arkaly hem-de bank kartynyň üsti bilen galtaşyksyz usulda amala aşyrylýar. 
2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aralygynda «Halkbank terminal» ulgamy arkaly 
geçirilen nagt däl hasaplaşyklaryň möçberi 13,06 mln manada golaý boldy.

Karz edaralarynyň işinde döwrebap bank hyzmatlaryny ornaşdyrmak 
arkaly raýatlarymyza döredilýän ýeňillikleriň görnüşleri yzygiderli artdyryl-
ýar. Şeýle hyzmatlaryň hatarynda «Cash back», «Owerdraft karty» ýaly 
awtomatlaşdyrylan usulda dessin amala aşyrylýan hyzmatlary görkezmek 
bolar. 

Sanly bank häzirkizaman dünýä ösüşiniň aýrylmaz talaby hem bölegi 
hökmünde geljekki öňegidişliklere kuwwatly badalga berýär. Sanly bank 
hyzmatlarynyň sanynyň artdyrylmagy we ilatyň bu hyzmatlardan peýdalan-
maga işjeň gatnaşmagy kart eýelerine köpsanly amatlyklary döretmek bilen, 
milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly işine hem oňaýly goşant goşar. Şol bir 
wagtda, elektron görnüşdäki pul serişdeleriň, geçirilýän bank amallarynyň 
hem elektron pul akymlarynyň berk gözegçiligini hem-de ygtybarly gorag-
lylygyny üpjün etmekligiň ähmiýeti günsaýyn ýokarlanýar. Globallaşmak 
hadysasynyň okgunly ösmegi, sanly tehnologiýalaryň we täze töleg 
serişdeleriniň durmuşa ornaşdyrylmagy ykdysady häsiýetli jenaýatçylygyň 
öňüni almakda täze mümkinçilikleri açýar. Bikanun ýol bilen alnan girdejileriň 
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kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket 
etmegiň kanunçylyk we kadalaşdyryjy binýady yzygiderli kämilleşdirilýär. 
Bitewi halkara standartlaryna we ýörelgelerine esaslanýan ulgamlaýyn 
çemeleşmäni guramak, şeýle hem şu ulgamda halkara hyzmatdaşlygynyň 
artdyrylmagy ýurtda we sebitde maliýe howpsuzlygyny üpjün etmegiň gire-
wi bolup durýar. 

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan 
bank özgertmeleriniň milli ykdysadyýetimizde nagt däl hasaplaşyklaryň 
paýyny yzygiderli artdyrmaga, kiberhowpsuzlygyny pugtalandyrmaga, pul 
akymlaryna gözegçiligi berkitmek arkaly korrupsiýa garşy göreşiň netijeli-
ligini ýokarlandyrmaga, netijede, ýurdumyzda durnukly ykdysady ösüşi üp-
jün etmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga 
gönükdirilmegi «Döwlet adan üçindir!» diýen baş şygarymyzyň ynsanper-
werlik many-mazmunynyň aýdyň beýany bolup öňe çykýar.

D. Haýytowa,
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň

Ylmy-önümçilik geňeşiniň baş hünärmeni

OBA HOJALYK PUDAGYNY KARZLAŞDYRMAGYŇ 
DAŞARY ÝURT TEJRIBESI WE MILLI ÝÖRELGELERI

Önümçilik pudagyny ösdürmegiň iň kämil nusgalarynyň biri hem 
karzlaşdyrma bilen baglydyr. Dürli görnüşli karz serişdeleriniň hasabyna se-
nagat, oba hojalyk, söwda ulgamlary, şeýle hem giňeldilen üznüksiz önümçi-
lik işleri maliýeleşdirilýär. Durmuşa gönükdirilen häzirki bazar ykdysadyýe-
tinde çekilen karz serişdeleriniň hasabyna maýanyň gaýtadan paýlanylmagy, 
pul aýlanyşygynyň tizligi üpjün edilýär, pudaklaryň düşewüntliligi has-da 
ýokarlandyrylýar. 

Oba hojalyk karzlary – karz edaralary ýa-da guramalary tarapyndan oba 
hojalyk önümçiligini maliýeleşdirmek üçin berilýän karz serişdelerini özün-
de jemleýär. Dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň iş tejribesinde oba hojalyk 
karzynyň tapawutly aýratynlygy onuň guramaçylyk meselelerine döwletiň 
işjeň gatnaşmagynda jemlenýär. Oba hojalyk pudagynyň gysga we uzak möh-
letleýin maliýeleşdirilmeginde, tehniki we tehnologik taýdan kuwwatynyň 
gaýtadan dikeldilmeginde karz serişdeleri bolan isleg ýokarlanýar. Daşary 
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ýurtlaryň iş tejribesinde oba hojalyk pudagynyň karzlaşdyrylmagyna dürli 
seljermeler berilýär. 

Germaniýada önüm öndürijileriň uly bölegi iri kooperatiw banklar ta-
rapyndan maliýeleşdirilýär. Azyk, oba we tokaý hojalyklary federatiw 
ministrliginiň tabşyrygy boýunça ýeňillikli karzlaşdyrylýar. 

Beýik Britaniýada oba hojalyk pudagyny karzlaşdyrýan ýöriteleşdirilen 
bank ýok. Munuň ýerine «Lloýd bank», «Midland bank», «Barklaýz bank» 
ýaly iri täjirçilik banklary bu işi alyp barýar. Karz alyjynyň maliýe ýagdaýy 
karz mukdarynyň we onuň göterim derejesiniň kesgitlenilmegi üçin esas 
hasaplanylýar. Oba hojalyk pudagynyň karzlaşdyrylmagynda banka degişli 
bolmadyk iri karz guramalarynyň hem mynasyp orny bar. Mysal hökmünde 
Beýik Britaniýanyň Fermer süýt korporasiýasy tarapyndan daýhan hojalyk-
lary (fermerler) tehnikalaryň satyn alynmagy üçin karz serişdeleri bilen üpjün 
edilýär ýa-da olara lizing amaly arkaly kärendesine berilýär. Fermer et kor-
porasiýasy tarapyndan mallaryň bakylmagy üçin desgalaryň gurulmagy, to-
hum dowarlarynyň satyn alynmagy we beýleki harajatlar üçin 1 ýyl möhlete 
çenli üpjünçiliksiz karz serişdeleri berilýär. Taýýarlanylan ahyrky önümleriň 
degişli korporasiýa satylmagy bolsa karzyň şertini aňladýar. Karzyň göterimi 
önümiň hakyky bahasynyň we bankyň göterim nyrhynyň nazarda tutulmagy 
arkaly hasaplanylýar. 

Ýaponiýanyň oba we tokaý hojalygyny maliýeleşdirýän maliýe instututy 
hökmünde Merkezi kooperatiw banky («Noringinko» – Central Cooperative 
bank of Agriculture) çykyş edýär. Bankyň esasy wezipesi onuň agzalarynyň 
özara maliýeleşdirilmeginde jemlenýär, şonuň üçin hem köpugurly karzlar 
gysga möhletleýin häsiýete eýedir. 

Häzirki wagtda Daniýa, Niderlandiýa, Norwegiýa, Şwesiýa, Ýaponiýa 
ýaly ýurtlarda kooperatiw banklaryň işi ösüş häsiýete eýedir.

Gollandiýada oba hojalyk pudagy «Rabobank» atly ýöriteleşdirilen 
bank arkaly karzlaşdyrylýar. Häzirki wagtda bank oba hojalyk pudagynyň 
takmynan 90%-ini dürli görnüşli karz serişdeleri bilen üpjün edýär. Karz 
şertnamasy karz alyjynyň işi (önümçiligi) seljerilenden soňra baglaşylýar. 
Ýurtda ýüze çykyp biljek hümmetsizlenmäniň derejesine baglylykda bank 
tarapyndan şertnamada kesgitlenen göterim derejesi bir taraplaýyn görnüşde 
(karz alyjy gatnaşmazdan) üýtgedilip bilinýär.

ABŞ-da oba hojalyk pudagy ýurduň iri karz birleşmeleri tarapyndan 
maliýeleşdirilýär. Karz serişdeleriniň aglaba bölegi kiçi göwrümli önümçilik 
işini alyp barýan daýhan hojalyklaryna (fermerlere) gönükdirilýär. 2015-nji 
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ýylyň netijelerine görä karz birleşmeleri tarapyndan pudaga goýberilen jemi 
karz serişdeleriniň takmynan 93%-i öz möhletinde yzyna gaýtarlypdyr.

Fransiýada oba hojalyk pudagy kooperatiw banklar tarapyndan 
karzlaşdyrylýar. Ýurtda döwlet tarapyndan müşderilerine has kämil hyz-
maty ýerine ýetirmek boýunça banklaryň bäsdeşligi höweslendirilýär. 
Daýhanlar üçin ýeňillikli karzlaryň birnäçe görnüşi hereket edip, göterim 
derejesi karzyň görnüşine baglylykda ýyllyk 3,75–8,25% (ýaş daýhanlara  
2,75–4%) aralykda üýtgeýär. Karzyň möhleti 5–9 ýyl aralygynda bolup, 
oňyn bolmadyk tebigy-ykdysady zolaklar üçin 7–12 ýyla çenli uzaýar. Puda-
ga gönükdirilýän jemi karz serişdeleriniň 70%-den gowragy daýhan (fermer) 
hojalyklarynyň abadanlaşdyrylmagyna we döwrebaplaşdyrylmagyna gönük-
dirilýär. Ýeňillikli karz serişdeleriniň agramly bölegi oba hojalyk pudagyna 
innowasion täzelikleri ornaşdyrýan ýaş telekeçilere berilýär.

Hytaýyň käbir banklarynyň täjirçilik hem-de ýöriteleşdirilen banklaryň 
hataryna geçirilmegi oba hojalyk pudagyny goldamak we ösdürmek boýunça 
döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmäge öz täsirini ýetirdi. Hytaýyň 
Oba hojalyk banky tarapyndan oba hojalyk önümleriniň satyn alynma-
gy, saklanylmagy, gaýtadan işlenilmegi we beýlekiler üçin karz serişdeleri 
berilýär. Mundan başga-da, bu pudagyň maliýeleşdirilmeginde iri karz 
kooperatiwleriniň mynasyp ornunyň bardygyny hem bellemek gerek.

Häzirki wagtda Kanada döwleti oba hojalyk pudagyny netijeli ösdür-
mek, azyk harytlaryny, şol sanda bugdaý we ösümlik ýagyny eksport etmek 
boýunça dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň hataryna girýär. Önüm öndü-
rijilere esasy we dolanyşyk serişdelerini satyn almak, dürli görnüşli oba 
hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmek we hasyly ýygnamak üçin degişli 
(ýöriteleşdirilen) banklar tarapyndan bölekleýin görnüşde göterimsiz karzlar 
berilýär. Bu bolsa önüm öndürijileriň möwsümleýin önümleriniň satyşyny 
has-da artdyrmaga mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda Kanada döwletinde 
Fermer karz korporasiýasy (1959-njy ýylda esaslandyryldy) oba hojalyk pu-
dagyny karzlaşdyrýan esasy gurama bolup çykyş edýär. Fermer karz korpo-
rasiýasy tarapyndan ýer bölekleriniň alynmagyna, binalaryň we desgalaryň 
gurluşygyna we durkunyň täzelenmegine, mallaryň (dowarlaryň), ulaglaryň, 
enjamlaryň, dökünleriň, satyn alynmagyna we beýleki käbir ugurlara karz 
serişdeleri berilýär. Karzlaşdyrmagyň möhleti 10 ýyldan – 30 ýyla çen-
li döwri öz içine alyp, karz alyjynyň ykdysady ýagdaýy karz mukdarynyň 
kesgitlenilmeginiň özeni hasaplanylýar. Korporasiýa tarapyndan ýeriň, 
enjamlaryň girewine alynmagy arkaly karzlar berilýär. Ýurtda täze önüm ön-
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dürijiler üçin (45 ýaşa çenli) karzy bermegiň ýeňilleşdirilen tertibi hereket 
edýär. 

Russiýa Federasiýasynda hem oba hojalyk pudagy karzlaşdyrylanda Ka-
nada usuly ulanylýar. Ýurtda ekerançylyk, maldarçylyk we balyk hojalyklary 
ýeňillikli karzlaşdyrylýar.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Halkyň  
Arkadag ly zamanasy» ýylynda milli ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklary 
bilen bir hatarda obasenagat toplumynyň netijeliligini ýokarlandyrmak-
da, ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmekde dünýäniň öňdebaryjy tej-
ribesini öwrenmäge we ornaşdyrmaga, oba hojalygy ulgamynda halkara 
hyzmatdaşlygy ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýär.

Ýurdumyzda azyk önümleri bilen üpjünçiligi has-da gowulandyrmak, 
azyk harytlarynyň ýeterlik möçberdäki gorlaryny döretmek we içerki bazar-
larda azyk harytlarynyň bolçulygyny üpjün etmek boýunça maksatnama-
laýyn çäreler durmuşa geçirilýär. 

Ýurduň ykdysady taýdan kuwwatlanmagyna, ilatyň durmuş taýdan üp-
jünçiligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen ýeňillikli karzlaşdyryş ulgamy 
babatda giň möçberli işler edilýär. «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tara-
pyndan goldamak», «Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri ma-
liýe taýdan goldamak» hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlaryny, 
«Oba hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda» 
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kanunyny we beýleki kadalaşdyryjy hukuk-
namalary muňa mysal hökmünde görkezip bolýar. 

Kabul edilen maksatnamalara laýyklykda, ýurdumyzda dürli görnüşli 
gök, et, süýt önümleriniň, ýokary hilli gaplanan önümleriň öndürilmegi ne-
tijesinde azyk önümçiligiň bolçulygy üpjün edilýär. Alnyp barylýan şeýle 
işleriň netijesinde şahsy hojalygynda kelem, pomidor, hyýar, bolgar burçy, 
badamjan ýaly ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli we islegli azyk önümle-
rini ýetişdirýän raýatlarymyzyň sany gün-günden artýar. Şeýlelik bilen ýylyň 
ähli paslynda saçaklarymyz ter gök önümler bilen üpjün edilýär.

Amatly şertlerde ýeňillikli karz serişdeleriniň berilmegi ýurduň ykdy-
sadyýetinde hojalygy dolandyrmagyň öňdebaryjy usullarynyň işjeň 
ornaşdyrylmagyny, netijeliligini ýokarlandyrýan döwrebap tehnologiýalaryň 
özleşdirilmegini, täze iş ýerleriň döredilmegini, ýokary hilli azyk we azyk däl 
önümleriniň möçberleriniň ýokarlanmagyny üpjün edýär. Netijede, döwletiň 
oba hojalygynyň dürli ulgamlaryndaky goldawy bilen içerki we daşarky 
bazarlarda «Türkmenistanda öndürildi» ady bilen hödürlenilýän önümleriň 
sany ýylsaýyn artýar. 
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2022-nji ýylyň 4-nji iýunynda geçirilen Türkmenistanyň Döwlet howp-
suzlyk geňeşiniň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mej-
lisinde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny üpjün 
etmek maksady bilen, «Türkmenistanda azyk harytlary bilen üpjünçiligi 
gowulandyrmak hakynda» Karara gol çekdi. Karara laýyklykda telekeçilere 
goldaw hökmünde 150 million amerikan dollary, şeýle hem zerur bolan azyk 
harytlaryny satyn almak üçin, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady 
aragatnaşyklar ministrligine 150 million amerikan dollary möçberinde pul 
serişdeleri bölünip berildi. 

Karara laýyklykda karz mukdarynyň ýurdumyzyň işewür telekeçileri-
ne bölüp bermegiň ähmiýetli tarapy Türkmenistanyň Senagatçylar we te-
lekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan öndürilýän, düşewüntli, gysga 
wagtyň içinde özüni ödeýän guş eti we ýumurtga önümçiligini tapgyrlaýyn 
artdyrmak maksady bilen, iýmlik bugdaýy, mekgejöweni we soýany ösdü-
rip ýetişdirmek hem-de bu ekinleri ýetişdirmäge isleg bildirýän taraplara 
goşmaça ýer böleklerini bermek göz öňünde tutuldy.

Bu obasenagat toplumynyň durnukly ösdürilmegine we giňeldilmegine, 
raýatlarymyzy ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa önümler bilen üpjün 
etmäge, şeýle önümleriň daşary ýurtlardan getirilýän möçberlerini ep-esli 
azaltmaga, söwda ulgamynyň ösdürilmegine amatly şertleri döreder.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň 
agrosenagat toplumynyň diňe bir maliýe mümkinçilikleri ýokarlandyrylman, 
eýsem, dünýäniň öňdebaryjy tehnikalary we innowasion tehnologiýalary 
önümçiligiň ähli ugurlaryna giňden ornaşdyrylýar. Bu öz gezeginde ýurduň 
zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmaga, önümçiligi düşewüntli dolandyrma-
ga we zähmetiň medeniýetini döwrüň talabyna laýyk getirmäge, eksportuň 
mukdaryny artdyrmaga, importuň ornuny tutýan önümçilikleri ýokarlandyr-
maga amatly mümkinçilikleri döredýär.

Ýokarda agzalan Karara laýyklykda Türkmenistanyň Söwda we daşary 
ykdysady aragatnaşyklar ministrligine karz serişdelerini bölüp bermegiň 
esasy aýratynlygy bolsa ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek, söwdanyň 
we hyzmatlar ulgamynyň medeniýetini ýokarlandyrmak, bazarlarda dür-
li görnüşli azyk önümleriniň üpjünçiligini yzygiderli gowulandyrmak bo-
lup durýar. Şunda söwda toplumynyň ähli düzümleriniň maliýe ýagdaýyny 
gowulandyrmaga möhüm ähmiýet berilýär.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ykdysady pudaklary bilen bir hatarda, 
bank ulgamy tarapyndan bank hyzmatlaryny sanly ulgam arkaly ýerine ýetir-
mek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Mysal hökmünde ýurdumyzyň 
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karz edaralary tarapyndan onlaýn görnüşde karzlary resmileşdirmek, 
bank hasaplary barada maglumatlary elektron görnüşinde almak, elektron 
tabşyrygyny taýýarlap, internet arkaly töleg geçirimlerini amala aşyrmak 
mümkinçiligi ýola goýuldy. Şonuň ýaly-da, onlaýn görnüşinde täze bank 
kartlaryny açmak, bu amal üçin zerur resminamalary elektron görnüşinde 
ugratmak, hyzmatlar üçin tölegi «Altyn asyr» bank karty arkaly amala 
aşyrmak hem mümkin. 

Raýatlarymyza uzak aralykdan bank kartlaryny açmak, täzeden çap et-
mek boýunça arzalaryny elektron usulda kabul etmek we bu boýunça töleg-
leri onlaýn görnüşde «Altyn asyr» bank karty arkaly tölemek mümkinçiligi 
ýola goýuldy. Şeýle hem, karz almaga isleg bildirýän raýatlara ýüztutma-
laryny onlaýn görnüşde resmileşdirmek, müşderä bu ýüztutmalarynyň ýag-
daýy barada menzilara habar bermek hyzmatynyň kämilleşdirilen görnüşi, 
ýagny «onlaýn-kabulhana» döredildi. 

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän toplum-
laýyn bu işler döwlet bilen hususyýetçiligiň arasyndaky oňyn hyzmatdaşlygyň 
gerimini artdyrýar, bu çärelere ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ulgamyny 
düýpli ösdürmäge we döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen möhüm ugur 
hökmünde garamaga mümkinçilik berýär. 

Raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň has-da ýokarlanmagy 
ugrunda ýerine ýetirilýän şeýle işler ýurduň ykdysady taýdan kuwwatlanma-
gyny gazanmaga, ilatyň durmuş taýdan üpjünçiligini has-da ýokarlandyrma-
ga gönükdirlip, ýurdumyzda yglan edilen «Döwlet adam üçindir» şygaryň 
hakyky durmuşda ornaşdyrylyşynyň aýdyň mysaly bolup durýar.

G. Şükürowa,
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň

Işgärler syýasaty müdirliginiň Daşary ýurt tejribesini 
özleşdirmek we hünärmenleri taýýarlamak bölüminiň baş hünärmeni

TÜRKMENISTANYŇ MAKROYKDYSADY  
SYÝASATY: MAKSATLARY WE ESASY UGURLARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň durnukly ösü-
şinde düýpli öňegidişlikler gazanylýar. Ýetilen beýik sepgitler, bitirilen anyk 
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işler, ýurdumyzda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň kämilliginiň aýdyň 
subutnamasy bolup çykyş edýär. Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda 
ykdysadyýetimizi ähli ugurlar boýunça döwrebaplaşdyrmaga, ony mundan 
beýläk-de diwersifikasiýalaşdyrmaga, senagat-innowasion häsiýetli ösüşe 
tapgyrlaýyn geçmäge hem-de milli ykdysadyýete sanly ulgamy giňden 
ornaşdyrmaga gönükdirilen özgertmeler yzygiderli amala aşyrylýar.

Ýurdumyzda amala aşyrylýan bazar özgertmeleriniň we gazanylan 
durmuş-ykdysady netijeleriň gözbaşynda hormatly Prezidentimiz tarapyndan 
alnyp barylýan döwlet kadalaşdyrylyşynyň we döwlet dolandyrylyşynyň 
ýörelgeleri ýatandyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrün-
de durmuş taýdan nazarlandyrylan, dürli eýeçilik görnüşlerine daýanýan, ba-
zar şertlerine tapgyrlaýyn esasda geçmekligi göz öňünde tutýan ösen hem-de 
döwrebap ykdysady ulgam kemala gelýär.

Hormatly Prezidentimiz 2022-nji ýylyň 8-nji iýulynda geçiren 
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň 
ykdysadyýet, maliýe we bank toplumynyň öňünde ýurduň makroykdysady 
syýasatynyň ösüşiniň hem-de makroykdysady ýagdaýlarynyň durnukly-
lygyny gazanmak üçin ähli zerur çäreleri görmekligi wezipe edip goýdy. Hä-
zirki döwürde ähmiýeti boýunça iň wajyp wezipeleriň biri bolan bu wezipe 
durnukly durmuş-ykdysady ösüşimiziň özeni bolup durýar. Her bir ýurduň 
durmuş-ykdysady ösüşine birnäçe arabaglanyşykly makroykdysady görke-
zijileri ulanmak arkaly baha berilýär. Şonuň üçin, makroykdysady syýasaty 
kämilleşdirmek wezipesiniň üstünlikli çözgüdinde bu görkezijileriň ösüşini 
ylmy esasda kadaly we arabaglanyşykly ýola goýmak wajyp ähmiýete eýe 
bolýar.

Döwrebap dünýede döwlet, adatça, bazar mehanizminiň öz-özüni do-
landyrmak ukybyna bil baglamaýar hem-de işjeň makroykdysady syýasaty 
ýöredýär, onuň täsiri ýurduň ykdysadyýetine tutuş täsir edýär. Makroykdy-
sady syýasat makroykdysady prosesleri tertipleşdirmek, dürli sarsgynlara we 
çökgünliklere garşy durýan ýurduň durmuş we ykdysady ösüşini üpjün et-
mek üçin döredildi.

Makroykdysady syýasat – bu işsizligi we inflýasiýany çäklendir-
mäge, ykdysady ösüşi goldamaga, ykdysady çökgünlikleriň öňüni almaga, 
ykdysadyýetiň durnukly işlemegini üpjün etmäge gönükdirilen döwlet syýa-
satydyr. Makroykdysady syýasatyň esasy maksady – durnukly ykdysady 
ösüşi gazanmak, inflýasiýanyň derejesini peseltmek hem-de doly iş bilen üp-
jün etmekdir. 
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Düzgün bolşy ýaly, döwletiň makroykdysady syýasaty ýurduň ykdy-
sady ösüşiniň ýagdaýyna baglydyr. Eger ýurt çökgünlige uçran bolsa, 
onda hökümet ýurdy çökgünlikden çykarmak üçin höweslendiriji syýasaty 
alyp barýar. Eger-de ösüşi başdan geçirýän bolsa, onda hökümet ýurtda 
hümmetsizlenmäniň öňüni almak üçin çäklendirilen syýasaty alyp barýar.

Makroykdysady syýasat, esasan, býujet-salgyt (fiskal), pul-karz (mone-
tar) we daşary ykdysady syýasatlary öz içine alýar.

Býujet-salgyt syýasaty milli ykdysadyýetiň durnukly ýagdaýyny gazan-
makda, ykdysady ösüşi we ilatyň durmuş taýdan ýagdaýyny has-da gowu-
landyrmakda möhüm orny eýeleýär.

Býujet syýasaty, esasan, ykdysadyýeti ösdürmäge we durnuklaşdyrmaga, 
halkyň maddy hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen döwlet 
girdejileriniň we çykdajylarynyň netijeli ulgamyny döretmekden ybaratdyr. 
Salgyt syýasaty bolsa, ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlan-
dyrmagyň has möhüm gurallarynyň biri bolup, ykdysady ösüşi höwes-
lendirmäge, salgyt ulgamyny ýönekeýleşdirmäge we ýerli býujetleriň 
özbaşdaklygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

Häzirki wagtda pul dolanyşygynyň durnuklylygyny üpjün etmek we 
durnukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin amatly makroykdysady şertleri 
döretmek, milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny berkitmek, bank ul-
gamyny mundan beýläk hem ösdürmek we ony halkara maliýe bazarlary bi-
len utgaşdyrmak ýaly wezipeler Türkmenistanyň pul-karz syýasatynyň esasy 
ugurlary bolup durýar.

Pul-karz syýasaty – bellenen durmuş-ykdysady we syýasy maksatlara 
ýetmäge gönükdirilen puluň dolanyşygy we karz babatda döwlet çäreleriniň 
umumy jemidir. Pul-karz syýasaty ykdysadyýet babatynda döwlet syýasatynyň 
möhüm gurallarynyň biri bolup, bazar gatnaşyklarynda hojalygy ýöretmegiň 
we ykdysadyýete täsir etmegiň şertlerini emele getirmegiň guraly hasapla-
nylýar.

Bu syýasatyň baş maksady milli puluň satyn alyjylyk ukybyny pugta-
landyrmakdan, durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmekden, şeýle hem täjirçi-
lik banklarynyň işini hukuk taýdan düzgünleşdirmekden ybaratdyr. Pul-karz 
syýasaty Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan kesgitlenýär hem-de 
durmuşa geçirilýär.

Daşary ykdysady syýasat – eksport we import, gümrük paçlary, nyrhlar, 
çäklendirmeler, daşary ýurt maýasyny çekmek we daşary ýurda maýa eks-
port etmek, daşarky karzlar, beýleki ýurtlara ykdysady kömek bermek, bi-
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lelikdäki ykdysady işi durmuşa geçirmek ýaly ýurduň hökümeti tarapyndan 
alnyp barylýan döwlet syýasatydyr. 

Daşary ykdysady syýasatyň maksady, ýurduň dünýä ykdysadyýetindäki 
ornuny gowulandyrmak, halkara zähmet bölünişigine gatnaşmak, dünýä ön-
dürijilerine dünýä bazarlarynda we beýleki ýurtlaryň bazarlarynda goldaw 
bermek we içerki bazarda goramak bolup çykyş edýär. 

Daşary ykdysady syýasatynyň toplumyna şular degişlidir: eksport ediji-
leri höweslendirmek üçin çäreler (eksport karzlary, ýeňillikler, eksport üçin 
gümrük we salgyt ýeňillikleri, subsidiýalar, eksporta döwlet kepillikleri), im-
port ýa-da eksport çäklendirmeleri (gümrük nyrhlary, kwotalar, tehnologiki 
hem-de ekologiki standartlaryny döretmek), daşary ýurt maýa goýumlarynyň 
ýurduň ykdysadyýetine çekmek, halkara ykdysady guramalara agza bolmak, 
ýörite gümrük düzgünlerini döretmek.

Makroykdysady syýasatyň ugry birnäçe görkezijiler arkaly kesgitlenýär: 
jemi içerki önüm (JIÖ), jemi milli önüm (JMÖ), sap milli önüm (SMÖ), 
hümmetsizlenmäniň derejesi, işsizlik derejesi, ykdysady ösüş depgini, söwda 
balansyň saldosy (eksportyň importdan artykmaçlygy) we indiki döwürler-
de milli ykdysadyýetiň ýagdaýyny häsiýetlendirýän beýleki görkezijilerden 
düzülen yzygiderlilige düşünilýär.

Her bir ýurduň ykdysady ösüşiniň jemleýji görkezijisi bolup jemi içer-
ki önüm (JIÖ) ýa-da jemi milli önüm (JMÖ) çykyş edýär. Türkmenistanda 
durmuş-ykdysady ösüşiň jemleýji görkezijisi hökmünde JIÖ ulanylýar. Bu 
görkezijiniň ösüş depgini, onuň düzüminde bolup geçýän özgertmeler ýurduň 
durmuş-ykdysady ösüşine düýpli täsirini ýetirýär. Jemi içerki önümiň ösüş 
depgini ilatyň ösüşinden ýokary gelen ýagdaýynda adam başyna düşýän jemi 
içerki önümiň möçberi yzygiderli ýokarlanýar. Bu bolsa, ilatyň girdejileriniň, 
şunuň bilen baglylykda hem ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ösüşini häsiýetlen-
dirýän wajyp jemleýji görkezijidir. Bu wajyp görkezijiniň yzygiderli ýo-
karlanmagy Türkmenistanyň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna ynamly 
goşulýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Bu görkeziji iki nyrhda kesgitlenilýär: deňeşdirilen nyrhlarda we hereket 
edýän nyrhlarda. JIÖ-niň deňeşdirilen nyrhlardaky möçberi onuň döredilýän 
gymmatlyklaryň fiziki möçberiniň artmagynyň hasabyna bolup geçýändigi 
bilen şertlendirilýär. JIÖ-iň hereket edýän nyrhlardaky möçberi bolsa, onuň 
fiziki möçberiniň üýtgeýşini hasaba almak bilen bir hatarda, bu görkeziji-
de nyrhlaryň üýtgemeginiň täsirini hem häsiýetlendirýär. Ýurtlar boýunça 
bu görkezijiniň iki nyrhda hasaplanmagy aýratyn ähmiýete eýedir. Sebäbi, 
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JIÖ-niň deňeşdirilen nyrhlardaky möçberi bu görkezijiniň hakyky ösüşini 
häsiýetlendirýän bolsa, hereket edýän nyrhlardaky möçberi ýurduň esasy 
harytlyk önümlerine içerki we dünýä bazarlaryndaky islege baglydygyny ala-
matlandyrýar. JIÖ-niň hereket edýän nyrhlardaky möçberi Döwlet býujetiniň 
girdejileriniň, peýdanyň we beýleki maliýe görkezijileriniň emele gelmegine 
düýpli täsirini ýetirýär. Şonuň üçin, ýurduň ykdysady we maliýe kuwwaty-
na häsiýetlendirme berlende bu görkezijiniň iki nyrh boýunça hem ösüşini 
dolandyrmaklygy we kadalaşdyrmaklygy ylmy esasda ýola goýmaklyga 
çalşylýar.

Bu wajyp jemleýji görkezijiniň emele gelmeginde ýene bir ýagdaýy 
belläp geçmek örän zerur bolup durýar. Ýurtda belli bir döwürde döredilen 
gymmat, esasan, iki bölekden durýar: aralyk sarp ediş we goşulan gymmat. 
JIÖ-niň möçberini, esasan, pudaklar we ugurlar boýunça döredilen goşulan 
gymmatyň möçberleri kesgitleýär. Aralyk sarp ediş gymmaty döretmeklige 
çykarylan harajatlary özünde jemleýär. Şonuň üçin, biz diňe döredilen gym-
maty artdyrmak bilen çäklenmän, eýsem, onuň düzüminde goşulan gymmatyň 
paýyny artdyrmaklyga çalyşmaly. Köp ýurtlar uzak möhletleýin ykdysady 
maksatnamalar işlenip taýýarlananda, ilkinji nobatda ýokary derejeli goşulan 
gymmaty döredýän önümçilikleri döretmekligi maksat edip goýýarlar. 

Bu meselede ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň häsiýetli aýratynlygy göz 
öňünde tutulmalydyr. Häzirki wagtda hem umumy gymmatyň düzüminde 
goşulan gymmatyň paýy gaz senagatynda we nebit çykaryjy senagatda ýo-
kary bolup durýar. Sebäbi bu pudaklarda maddy harajatlaryň, ilkinji nobatda-
-da çig mallaryň we materiallaryň paýy onçakly ýokary däl. Şu jähtden, hor-
matly Prezidentimiz gazyp çykaryjy pudaklarda goşulan gymmatyň paýynyň 
ýokary derejede saklamak babatynda degişli işleri alyp barmaklygy esasy 
wezipeleriň hatarynda goýýar. Bu pudaklarda aralyk sarp edişiň paýynyň 
esassyz ýokarlanmagy ýurduň jemi içerki önüminiň möçberiniň pes dereje-
de bolmagyna getirýär, önümiň özüne düşýän gymmaty ýokarlanýar, munuň 
netijesinde bolsa, gazanylýan peýdanyň möçberi kemelýär.

Ýurdumyzyň jemi içerki önüminiň düzüminiň üýtgeýşine seljerme ge-
çirilende, kärhanalaryň önümleri (işleri, hyzmatlary) ýerlemekden alan 
girdejileriniň möçberi uly ähmiýete eýe bolýar. Ykdysadyýetiň global şertlerde 
hereket etmeginde, ýurt boýunça daşary ýurtlara iberilen önümleriniň dünýä 
bazarlarynda amatly bahalarda ýerlenmegi makroykdysady görkezijileriň 
ösüşine hem täsirini ýetirýär. 

Makroykdysady görkezijileriniň wajyplarynyň biri bolup nyrhlaryň, il-
kinji nobatda-da sarp ediş harytlaryň we ilata edilýän hyzmatlaryň (tarifleriniň) 
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jemleýji indeksi çykyş edýär. JIÖ-niň ösüş depgini nyrhlaryň ösüş depgi-
ninden ýokary bolan ýagdaýynda ykdysady ösüş has netijeli bolýar. Türk-
menistanda sarp ediş harytlaryň we ilata edilýän hyzmatlaryň (tarifleriniň) 
jemleýji indeksi durnukly ýagdaýda saklanyp gelinýär. Munuň üçin, bölek 
we lomaý söwda haryt dolanyşygynyň ýokary depginli ösüşi üpjün edilýär. 
Şol bir wagtda, ýurdumyzda sarp ediş harytlaryň möçberini artdyrmak wezi-
pesi hem wajyp wezipeleriň hataryna degişli bolup durýar. Häzirki wagtda bu 
harytlar, esasan, azyklyk harytlar we ýeňil senagatynyň önümlerinden ybarat 
bolup durýar.

Mundan başga-da, ýurdumyzda daşary söwda dolanyşygyny kämilleş-
dirmek, eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak babatynda giň möçber-
li işler amala aşyrylýar. Alnyp barylýan «açyk gapylar» syýasaty milli 
ykdysadyýetimiziň dünýä derejesine aralaşmagy, eksport kuwwatynyň 
berkemegi üçin ähli mümkinçilikleri döredýär. Dünýäniň abraýly maliýe 
guramalary tarapyndan ýurdumyzyň ilatynyň girdejileriniň yzygiderli ýo-
karlanýandygy, ýurdumyzyň ýakyn döwürde dünýäniň ösen döwletleriniň 
hataryna goşuljakdygy biragyzdan ykrar edilýär. Ýurdumyzdan eksport 
edilýän esasy harytlaryň nyrhlary ýerlenen önümiň (işleriň, hyzmatlaryň), 
ahyrky nobatda-da JIÖ-niň hereket eden nyrhlardaky möçberine täsirini ýe-
tirýär. Şu nukdaý nazardan, ýurdumyzyň daşary söwda dolanyşygynyň dep-
ginli ösüşini gazanmak hem wajyp makroykdysady wezipeleriň hatarynda 
durýar. Muňa kabul edilen «Türkmenistanda öndürilýän önümleriň daşary 
ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak boýunça Döwlet Maksatnamasynyň» 
we «Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan 
önümleri öndürmek boýunça Döwlet Maksatnamasynyň» üstünlikli amala 
aşyrylmagy bu wezipeleri çözmeklige gönükdirilendir. 

Milli ykdysadyýetiň bäsleşige ukyplylygyny häsiýetlendirýän görkezi-
jileriň biri hem ykdysadyýetiň maýa goýum işjeňligidir. Ýokary depginli 
ykdysady ösüş işjeň maýa goýum syýasatyny alyp barmaklygy talap edýär. 
Türkmenistanyň Prezidentiniň halkara ähmiýetli başlangyçlarynyň, adam hak-
da aladalara ýugrulan Milli Maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagy 
ýurdumyzyň maýa goýumlarynyň ýokary depginli ösüşini gazanmaklygy-
na getirdi. Maýa goýumlarynyň ýurdumyzyň jemi içerki önümine bolan 
gatnaşygy 22,5% derejesinde emele geldi. Ykdysadyýetiň pudaklary boýun-
ça maýa goýumlarynyň uly bölegi senagat pudagyna, gurluşyga, ýaşaýyş jaý 
gurluşygyna we jemagat hojalygyna, şeýle hem durmuş infrastrukturasynyň 
pudaklaryna gönükdirilýär. Soňky döwürlerde önümçilik, durmuş, medeni 
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we infrastruktura maksatly desgalaryň we binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň 
müňlerçesi gurlup, ulanmaga berildi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň makroykdysady syýasatyny 
kämilleşdirmek babatynda döwrebap hem-de wajyp ähmiýetli wezipeleri 
öňe sürýär. Bu wezipeleriň üstünlikli çözülmeginiň netijesinde ýurdumyzyň 
ykdysady kuwwaty mundan beýläk hem artýar, milli ykdysadyýetimiziň dür-
li pudaklaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyrylyp, bäsdeşlige ukyply sanly 
ykdysadyýeti döreýär.

Şu nukdaýnazardan, 2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda kabul edilen 
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
Konsepsiýasy» aýratyn ähmiýete eýe bolup durýar. Bu hem milli ykdy-
sadyýete sanly ulgamy giňden ornaşdyrmakda, sanly ykdysadyýetiň hünär-
men we ylym-bilim üpjünçiligini ösdürmekde, adamyň aň-bilim maýasyna, 
işewürlige we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň soňky gazanan-
laryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmekde, bäsdeşlige ukyply 
sanly ykdysadyýeti ösdürmekde uly itergi berer.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz-
da durnukly ösüşi üpjün edýän ähli görkezijiler özara arabaglanyşykly, ka-
daly ösüşe eýe bolýar. Bu hem, halkymyzyň bolelin, bagtyýar durmuşda 
ýaşamagynyň hatyrasyna amala aşyrylýar.

B. Kakalyýew,
Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik bankynyň 

Maliýe monitoring bölüminiň müdiriniň wezipesini ýerine ýetirijisi

SANLY TEHNOLOGIÝALARA DAÝANÝAN  
YKDYSADY ÖSÜŞI GAZANMAKDA MAÝA  

GOÝUM BAZARYNYŇ MÜMKINÇILIKLERI

Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda 
ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ugurlarynda, şol sanda: maýa goýum syýa-
satynda düýpli özgerişlikler we ösüşler amala aşyrylýar, oňyn netijeler gaza-
nylýar. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda düýpli ykdy-
sady özgertmeler durmuşa geçirilýär. Bazar gatnaşyklary esasynda ösüşiň 
täze belentliklerine tarap ynamly barýan milli ykdysadyýetimizi dünýäniň 
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öňdebaryjy ýurtlarynyň derejesine ýetirmek wezipeleri kabul edilýän Mak-
satnamalarda anyk kesgitlenip, onuň baş maksady işjeň maýa goýum syýa-
satyny alyp barmak arkaly, ýurdumyzda bäsdeşlige ukyply, dünýäniň iň 
ösen tehnikalary we tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan, innowasiýa-
lary özünde jemleýän ýokary ykdysady netijeli ulgamy döretmekden we 
ösdürmekden, senagat we hyzmatlar ulgamyny düzümleýin özgertmekden, 
öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmakdan, hususy maýa üçin mümkin-
çilikleri giňeltmekden, döwlet bilen hususy bölegiň hyzmatdaşlygyny ös-
dürmekden, ýurdumyzyň öndürilýän önümleriniň daşary ýurt bazarlarynda 
bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmakdan ybaratdyr. Şeýle-de, milli ykdy-
sadyýetimizi ösdürmekde ýurdumyzyň içinde we daşary ýurtlardan çekilýän 
maýa goýumlaryň ähmiýeti örän ýokary bolup, ol ýene-de birnäçe wezipeleri 
üstünlikli çözmäge mümkinçilik berýär.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasynda» bellenen wezipeleriň yzygiderli durmuşa geçiril-
megi Watanymyzyň mundan beýläk-de ösmegine, işewürlik we maýa goýum 
işjeňligine hem-de öňdebaryjy dolandyryş usullarynyň ornaşdyrylmagyna 
goşant goşýar. Şeýle-de, ýurtda ykdysady ösüşi häsiýetlendirýän esasy 
makroykdysady görkezijileriň durnukly derejede saklanmagyna, pul-karz 
syýasatynyň kämilleşdirilmegine, önümçiligiň ösdürilmegine ýakyndan ýar-
dam berilmegine, eksportyň artmagyna we importyň ornuny tutýan önümçi-
lik pudaklaryň ösdürilmegine goldaw berýär.

Häzirki wagtda täjirçilik banklar ýeterlik pul serişdeleri bilen döwletiň 
ykdysady ösüşiniň ýokary depginini üpjün edýärler we dürli ugurlarda puluň 
oýlanyşykly ulanylmagyna ýardam berýärler. Ykdysadyýetiň dürli pudak-
laryny karz çeşmeleri bilen üpjün etmekde esasy wezipäni ýerine ýetirýärler, 
ýagny iri maýa goýum taslamalaryny we dolanyşyk serişdeleriniň üpjünçili-
gini maliýeleşdirýän möhüm çeşme bolup durýar.

Milli ykdysadyýetiň ýokary depginli ösüşine bank edaralarynyň maýa 
goýum karzlary oňyn täsir edip, onuň netijeleri ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň 
ösüşinde şöhlelenýär. Şonuň üçin ýurtda bank edaralarynyň karz amallaryny 
has-da işjeňleşdirmek möhüm wezipe bolup durýar. Banklaryň maýa goýum 
işine gatnaşygyny ýokarlandyrmagyň zerurlygy, bank ulgamynyň we umu-
man ykdysadyýetiň üstünlikli ösmeginiň özara baglanyşygyndan gelip 
çykýar. Bir tarapdan, täjirçilik banklary öz işleri üçin zerur şert bolan durnuk-
ly ykdysady gurşaw bilen gyzyklanýar, beýleki tarapdan ykdysady ösüşiň 
durnuklylygy, esasan, bank ulgamynyň ygtybarlylyk derejesine we onuň ne-
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tijeli işlemegine baglydyr. Şol bir wagtyň özünde, aýry-aýry banklaryň täjir-
çilik guramasy hökmünde bähbitleri töwekgelçiligi kabul ederlik derejesinde 
ýokarlandyrmaga gönükdirilenligi sebäpli, karz guramalarynyň ykdysadyýe-
te maýa goýmagyna gatnaşmagy diňe amatly şertlerde ýüze çykýar.

Täjirçilik banklaryň maýa goýumlary ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň 
ähli pudaklaryny – ýangyç-energetika toplumyny, senagat we oba hojalyk 
pudaklaryny, gurluşyk toplumyny, ulag we aragatnaşyk, saglygy goraýşy 
maliýeleşdirmeklige, telekeçilige goldaw bermek maksady bilen gurulýan 
önümçiligiň ähli görnüşlerini maliýeleşdirmeklige, edara binalaryny gur-
mak, ilatyň ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyny, çagalar baglaryny, mekdep-
leri, dürli görnüşli söwda merkezlerini gurmak boýunça we ş.m. ugurlary 
maliýeleşdirmeklige gönükdirilendir.

Ýurtda geçirilýän işjeň maýa goýum syýasaty düýpli gurluş özgertme-
lerini amala aşyrmaga we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlarynda oňyn 
öňegidişliklerini üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Döwlet kadalaşdyryşynyň 
iň möhüm wezipeleriniň biri hem milli walýutanyň durnuklylygy üpjün et-
mek bilen, ilkinji nobatda maýa goýum, innowasion we telekeçilik işini 
işjeňleşdirmekden, intensifikasiýalaşdyrmakdan ybarat bolup durýar.

Ýurdumyzda alnyp barylýan maýa goýum syýasaty «Berkarar döwletiň 
täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-
-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli Maksatnamasyndan», Türkmenistanyň 
2022-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasyndan hem-de «Türkmenistanda 
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan» 
ugur alyp, onda bellenilen maksatlara we wezipelere esaslanýar. 2022-nji 
ýylyň maýa goýum Maksatnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň ykdysadyýe-
tine goýulmagy meýilleşdirilýän maýa goýumlaryň möçberi 36,1 milliard 
manada barabar bolar, onuň 60,2 göterimi önümçilik ugruna, 39,8 göteri-
mi bolsa durmuş-medeni maksatlara gönükdiriler. Bu bolsa ýurtda maýa 
goýumlaryň, esasan, önümçilik pudaklaryna gönükdirilýändigini görkez-
mek bilen, geljekde «Türkmenistanda öndürildi» ýazgyly ýokary hilli we 
bäsdeşlige ukyply milli önümleriň eksportyny artdyrmaga saldamly goşant 
goşar.

Ýurtda kabul edilen Maksatnamalara laýyklykda degişli döwürde Türk-
menistanda maýa goýum syýasaty ykdysadyýetiň ileri tutulýan pudaklaryna 
ýerli we göni daşary ýurt maýa goýumlarynyň çekilmegini höweslendirmek, 
döwlet maýa goýumlaryny rejeli ulanmak, onuň netijeliligini ýokarlandyr-
mak we içerki süýşürintgileri jemlemek, ýurduň ykdysady, maliýe we bank 
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ulgamlarynyň mümkinçiliklerini artdyrmak arkaly dowam etdiriler. Şeýle-
-de karz edaralarynyň ygtybarlylygyny, ykdysady we maliýe durnuklylygyny 
ýokarlandyrmak üçin maýalyk gorlaryny artdyrmak we onuň hilini gowu-
landyrmak, maýanyň möçberiniň karz edaralarynyň işiniň barşynda bolup 
biljek töwekgelçiligini ýapmaga ýeterlik bolmagyny üpjün etmek möhüm 
wezipeler bolup durýar.

Türkmenistan maýa goýum bazarynda halkara hyzmatdaşlar bilen 
işjeňligi yzygiderli kämilleşdirýär, daşary ýurtly maýadarlaryň türkmen ba-
zarynda iş alyp barmagy üçin şertleri döredýär, maýadarlaryň hukuk taýdan 
kepilliklerini üpjün edýär. Bu özgertmeler halkara guramalar bilen maýa 
goýum bazaryndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň has-da ösdürilmegi-
ne mümkinçilik berýär. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Döwlet daşary 
ykdysady iş banky bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda gol çekilen 
«Türkmen maýa goýum kompaniýasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýe-
tini döretmek hakynda ylalaşyk gazanyldy. Resminama laýyklykda, «Türk-
men maýa goýum kompaniýasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esas-
landyryjy hökmünde Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna 
esaslyk maýadaky paýy 50 göterim möçberde paýly gatnaşmaga ygtyýar 
berildi. Bu döwlet ähmiýetli çözgüdiň üstünlikli durmuşa geçirilmegi maýa 
goýum syýasatyny täze derejä çykarar, maýa goýumy maliýeleşdirmegiň 
ygtybarly çeşmesini emele getirer, ýurdumyzyň maliýe-bank ulgamynyň 
maýa goýum işine işjeň gatnaşmagyny, maýa goýumlaryň netijeliligini üp-
jün eder. 

«Türkmen maýa goýum kompaniýasy» ýapyk görnüşli paýdar-
lar jemgyýetiniň döredilmegi ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler 
birleşmesiniň işine-de oňyn täsirini ýetirer. Kiçi we orta telekeçiligi, aýratyn-
da, döwlet bilen hususy ulgamyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge amatly 
şertler dörär, telekeçileriň ykdysady ösüşde eýeleýän orny has-da pugtala-
nar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Arkadagly Serdarymyz ýene bir 
taryhy Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Senagatçylar we telekeçiler 
birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň gurluşygyny maliýeleşdirmek mak-
sady bilen, Türkmenistanyň Merkezi bankyna «Rysgal paýdarlar täjirçilik 
bankyna degişli möçberdäki serişdeleri karz bermek tabşyryldy. Şeýlelikde, 
ýurduň hususy pudagy üçin ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlajak ýo-
kary okuw mekdebiniň gurulmagy, bu pudaga gönükdirilýän maýa goýum 
serişdeleri netijeli dolandyrjak kämil hünärmenleriň kemala gelmegine şert 
döreder. Beýleki bir tarapdan bolsa, Türkmenistanda adam maýasynyň hil 
derejesine hemişe ýokary ünsüň we goldawyň berilýändigini subut edýär.
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Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurtda ka-
bul edilen Döwlet Maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipeleri ýeri-
ne ýetirmek, ykdysadyýetiň pudaklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak işine 
goşant goşmak maksady bilen Türkmenistanyň karz edaralary tarapyndan 
milli prog ramma önümlerini döretmek we enjamlary öndürmek boýunça 
işler hem-de taýýar milli programma önümleriniň we enjamlarynyň satyn 
alynmagy we ulanyşa girizilmegi üçin kiçi we orta telekeçiligiň subýektle-
rine karzlary bermegiň Tertibi tassyklanyldy. Tertibe laýyklykda telekeçile-
re milli prog ramma önümlerini döretmek we enjamlary öndürmek boýunça 
işler üçin ýyl lyk 2% bilen, 2 ýyl ýeňillik döwri bolan 5 ýyl möhlete, taýýar 
milli programma önümleriniň we enjamlarynyň satyn alynmagy we ulanyşa 
girizilmegi üçin ýyllyk 2% bilen, 6 aý ýeňillikli döwri bolan 3 ýyl möhlete 
karz serişdelerini bermeklik ýola goýuldy. Täjirçilik banklar tarapyndan san-
ly ykdysady ösüşi gazanmaga gönükdirilen ýeňillikli karz serişdeleriň berlip 
başlanmagy, banklaryň öňden hereket edip gelýän maýa goýum karzlarynyň 
üstüni ýetirip, sanly ykdysadyýeti emele getirmekde bank ulgamynyň äh-
miýetini artdyrýar.

Netijede, ösen sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy, ýurduň 
mundan beýläkde ykdysady ösüşi üçin esas bolar. Häzirki ýagdaýy seljer-
mek, täze ýokary tehnologiýaly pudaklarda hyzmatdaşlygy ösdürmek bi-
len, türkmen öndürijileri ykdysadyýetimiziň dünýä bazarlarynda bäsdeşlige 
ukyp lylygyny ep-esli ýokarlandyrmagy maksat edinýärler. Çünki ýurduň 
milli ykdysady toplumynyň innowasiýa ýollaryna geçmegini çaltlaşdyrmak, 
işewürligiň we maýa goýum işjeňliginiň ösmegini, ylym talap edýän pudak-
larda iş orunlarynyň köpelmegini, jemgyýetiň ähli ugurlarynda ösen mag-
lumat tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy ilkinji nobatda ýaşaýşyň hilini 
we ilatyň abadançylyk derejesini ýokarlandyrmaga ýardam eder. Halkara 
zähmet bölünişiginde tutýan ornuny pugtalandyrmaga, eksport mümkinçi-
liklerini artdyrmaga, dünýäniň islendik künjeginde bäsleşip biljek ýokary 
hil li önümleri öndürmäge, jemi içerki önümiň möçberini has-da artdyrmaga 
itergi berer. Bu bolsa öz gezeginde täjirçilik banklarynyň maýa goýum karz 
mümkinçiliklerini ulanmagyň hasabyna «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň 
Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmegiň Milli Maksatnamasynda» öňde goýlan wezipeleri öz wagtynda 
we üstünlikli durmuşa geçirilmegini üpjün eder.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 
2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli 
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Maksatnamasynyň» durmuşa geçirilmegi öz gezeginde döwletiň institusional 
ösüşine, ýurduň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 
senagat önümçiligine, maýa goýum syýasatyna, daşary söwda we haryt 
dolanyşygyna, umumy düşewüntlilige goşmaça itergi berýär. Jemgyýetimiziň 
durmuş ulgamynda maýa goýum syýasatynyň esasy maksady bolsa, ilatyň 
ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmaga, edilýän durmuş hyzmatlarynyň 
hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilen işleri maliýe taýdan üpjün etmeklikden 
ybaratdyr.

M. Amanow,
Türkmenistanyň «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň  

Aşgabat şäherindäki «Dostluk» şahamçasynyň  
Awtomatizasiýa we prosesing merkeziniň hünärmeni 

GARAŞSYZLYK ÝYLLARynDA BANK 
ULGAMYNDAKY ÖSÜŞLER

Her bir güni uly üstünliklere, şanly sepgitlere beslenýän Garaşsyz, baky 
Bitarap ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň we bi-
möçber aladalarynyň netijesinde eziz Diýarymyz milli ykdysadyýetimizi 
kämilleşdirmegiň täze tapgyryna gadam basdy. 

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ykdysady we 
durmuş taýdan barha kuwwatlanýan ýurdumyzda halkymyzyň bank 
hyzmatlarynyň mümkinçiliklerinden ösen döwrüň talaplaryna laýyklykda 
peýdalanyp bilmegi üçin giň mümkinçilik döredilýär. 

Türkmenistanyň «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň «Türkmenis-
tanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011–2030-njy ýyllar üçin Döwlet Mak-
satnamasyna» laýyklykda alyp barýan işleriniň netijesinde bank ulgamyny 
döwrebaplaşdyrmakda, maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirip, kiçi 
we orta telekeçiligi goldamakda, täze bank hyzmatlaryny hödürlemekde, 
ýurdumyzyň ilatyna ýokary ähmiýetli amatlyklary üpjün edýän nagt däl 
hasaplaşyklaryň tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmakda gazanylan netije-
lerde ähmiýeti uludyr. 

Türkmenistanyň «Senagat» paýdarlar täjirçilik banky ýurdumyzyň ähli 
ulgamlary bilen birlikde, düýpli öwrülişigi başdan geçirip, durnukly ykdy-
sady ösüşleri gazanyp gelýär. Ýurdumyzyň durnukly ösmeginde bankymyz 
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hem möhüm orun eýeläp, öz işini pul dolanyşygynyň deňeçerligini üpjün 
etmäge, milli puluň satyn alyjylyk ukybyny saklamaga we döwletiň durnuk-
ly durmuş-ykdysady ösüşini gazanmaga, ylmyň gazananlaryna esaslanyp, 
ilatymyza ýokary derejede täze bank hyzmatlaryny hödürlemäge gönük-
dirilendir. Bilşimiz ýaly, halkymyza maliýe hyzmatlarynyň we ykdysady 
serişdeleriň elýeterliligini üpjün etmek hormatly Prezidentimiziň bank ul-
gamy boýunça alyp barýan döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar. 
Puly emissiýa etmegiň subýekti we döwletiň pul syýasatynyň esasy insti-
tusional geçirijisi bolmak hem-de ykdysady ösüşi üpjün etmek bilen, bank 
ulgamy içerki-daşarky tölegler we hasaplaşyklar ulgamynyň hereket etme-
ginde möhüm orun tutýar. 

Ýurt Garaşsyzlygyny gazanmagymyz, hemişelik Bitaraplyk hukuk de-
rejämize eýe bolmagymyz bank ulgamynda uly üstünlikleriň gazanylma-
gyna, dünýäniň ösen tejribesi esasynda iş alyp barmaga, sanly hyzmatlary 
ornaşdyrmaga uly mümkinçilikleri döretdi. 

Häzirki zaman dünýäsi örän tiz özgerýär. Ylmyň, tehnikanyň we 
tehnologiýanyň ösmegi adamlaryň döwrebap hyzmatlara bolan talaplaryny 
barha artdyrýar. Şoňa laýyklykda, ähli ulgamlarda bolşy ýaly, bankymyz 
tarapyndan döwrebaplyga we täzeçillige esaslanýan hyzmatlary ýola goý-
mak zerurlygy ýüze çykýar. Hut şoňa görä-de, soňky ýyllaryň dowamynda 
bankymyz tarapyndan bank amallarynyň täze görnüşlerini girizmek we inno-
wasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, telekeçilik işleriniň dolandyrylyşyny 
kämilleşdirmek, gymmat bahaly kagyzlaryň täze tapgyryny dolanyşyga 
goýberip, maýalaşmagyny artdyrmak boýunça anyk ädimler ädilýär. Dünýä 
tejribesinden we ilatyň isleginden ugur alyp, bankymyz tarapyndan ýola 
goýulýan hyzmatlaryň hilini yzygiderli ýokarlandyrmak, täze başlangyçlary 
durmuşa geçirmek boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Şu ugur-
daky alnyp barylýan işleriň çäklerinde, sanly ulgama geçmek, sanly hyzmat-
lary ýola goýmak ugrunda alnyp barylýan işleri aýratyn bellemek gerek. Çün-
ki ýurdumyzda tassyklanan «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly 
ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda milli bank ulgamy-
na sanly tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. 
Sanly tehnologiýalaryň giňden peýdalanylmagy bank edaralarynyň bäsleşige 
ukyplylygyny ýokarlandyrmaga we müşderilere menzilara bank hyzmat-
laryny hödürlemäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda hem ýuridik şahslar 
we hususy telekeçiler üçin niýetlenen täze menzilara bank hyzmaty ýola 
goýuldy, ýagny müşderiler banka barmazdan öz hasaplaşyk hasaby boýunça 
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elektron töleg resminamalary bilen hasaplaşyklar geçirmek we elektron mag-
lumat resminamalar alyşmak ýaly hyzmatlaryň amatlyklaryndan peýdalan-
maga doly mümkinçilik döredildi.

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň köp ugurlary hereket edýär. Nagt 
däl hasaplaşyklaryň we tölegleriň gerimini, bank kartlaryny, ulag hyzmat-
laryny, saglygy goraýyş, bilim ulgamlaryny hem-de hyzmatlaryň beýleki 
görnüşlerini giňeldýän häzirki zaman serişdelerini ornaşdyrmak boýunça 
işler işjeň alnyp barylýar. Mälim bolşy ýaly, bank ulgamy milli ykdysadyýeti 
maýa goýum serişdeleri bilen üpjün etmekde uly ähmiýete eýe bolup, bu 
ulgamyň sanlaşdyrylmagy işewürlik mümkinçiliklerini artdyrmaga, bank 
hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga, nagt däl hasaplaşyklar amallaryny 
ösdürmäge, hyzmatlaryň «Internet-bank», »Mobil-bank», «Galtaşyksyz 
töleg», «Goýum bank karty», «Maşgala karty», «Ýol karty» ýaly täze, 
döwrebap görnüşlerini hödürlemäge, netijede bolsa, raýatlaryň wagtyny 
we harajatlaryny tygşytlamaga ýardam berýär. Şeýle hem, Türkmenistanyň 
«Senagat» paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan ornaşdyrylan öz-özüňe hyz-
mat edýän terminallarynyň üsti bilen köp sanly bank amallary çalt amala 
aşyrmaga, karzlaryň, şol sanda: ipoteka karzlarynyň esasy bergilerini we gö-
terimlerini tölemäge, öýjükli aragatnaşyk, internet, IP-telewideniýe, Aşgabat 
şäher telefon ulgamy hyzmatlary üçin tölegleri geçirmäge, Türkmenistanyň 
Içeri işler ministrliginiň Ýol Gözegçilik Gullugynyň karary esasynda jerime 
tölemek hyzmaty, bank karty boýunça göçürmeleri almaga we beýleki bank 
hyzmatlaryndan peýdalanmaga doly mümkinçilik döredýär. 

Häzirki wagtda ilat tarapyndan uly islege eýe bolan we gije-gündiziň do-
wamynda nagt däl hasaplaşyklary geçirmäge mümkinçilik berýän «Internet-
-bank» we «Mobil-bank» hyzmatlaryndan peýdalanýanlaryň sany has hem 
ýokary boldy.

Nagt däl hasaplaşyklary ýaýbaňlandyrmak we kämilleşdirmek mak-
sady bilen, Türkmenistanyň «Senagat» paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan 
Aşgabat şäherinde we welaýatlarda «Jemgyýetçilik awtobuslarynda ýol töleg-
lerini awtomatik usulynda galtaşyksyz töleg etmek» ulgamy ornaşdyryldy. 
Bu ulgam nagt serişdeler bilen hasaplaşmagy aradan aýyrmaga mümkinçilik 
berýär. Bu bolsa sürüjiler we ýolagçylar üçin töleg amatlyklaryny hem-de me-
deniýetli hyzmatyny ýokarlandyrýar. Bankymyz tarapyndan bu ugurda alnyp 
barylýan işleriň çäginde, ýagny nagt däl hasaplaşyklary ýaýbaňlandyrmak 
we kämilleşdirmek maksady bilen, ýurdumyzyň welaýat merkezlerinde 
we Türkmenbaşy şäherinde hem hereket edýän Jemgyýetçilik awtobus-
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larynda ýol töleglerini awtomatik usulynda galtaşyksyz töleg etmek işleri 
ýola goýuldy. Elektron ýol kartlarynyň üç görnüşi bolup, umumy, mekdep 
okuwçylary we pensionerler üçin niýetlenilendir. Täze kartlar elektron gapjyk 
ýörelgesi esasynda hem hereket edýärler. Olar hasaplaýjy enjamlar (walida-
tor) bilen özara galtaşanda pul serişdeler awtomatik ýagdaýda alynýar. Şeýle 
hem, bankymyz tarapyndan ýol tölegleriniň nagt däl görnüşinde hasaplaşyk 
geçirilmegini bankymyz tarapyndan goýberilýän bank kartlarynyň üsti bilen 
hem galtaşyksyz görnüşinde geçirilmegini ýola goýdy. Mekdep okuwçylary 
we pensionerler üçin elektron kartlary ýeňillikli görnüşinde peýdalanylýar. 
Täze tehnologiýa boýunça gatnaw üçin tölegiň usuly hem ýeňilleşdirilendir. 
Elektron karty walidatora golaýlaşdyrmalydyr. Enjam ýaşyl yşygy ýakyp, 
geçirilen şowly amal barada dessine habar berýär, şeýle hem kartyň eýesiniň 
pul serişdesiniň mukdary baradaky maglumaty ekranda görkezýär. Işi sim-
siz ulgam boýunça üpjün edilýän walidatorlar gatnaw üçin töleg baradaky 
maglumatlary, elektron töleg ulgamynyň girizilmegi bilen ýolagçylaryň, 
gatnawlaryň sany we hasaplaşyklar barada anyk maglumatlary jemlemek 
mümkinçilikleri girizildi. 

Ilatymyz tarapyndan bank kartlarynyň dürli görnüşleriniň hyzmatlarynyň 
ulanylmagy pul dolanyşygyny ösdürmekde täze tapgyry açdy we bank kartlary 
arkaly geçirilýän nagt däl hasaplaşyklaryň geriminiň we mümkinçilikleriniň 
giňeldilmegi bolsa, bank kartlaryna bolan islegiň ýokarlanmagyna hem-de 
munuň üsti bilen geçirilýän nagt däl hasaplaşyklaryň has-da artmagyna ge-
tirip, ýurdumyzyň pul dolanyşygynyň netijeli hereket etmegine mynasyp 
goşandyny goşýar.

Bu beýik işleriň sakasynda duran, ylym-bilim we innowasiýalar älemine 
giň ýollar açyp, Diýarymyzy we halkymyzy agzybirlikde rowana ak ýollar 
bilen ösüşiň täze belentliklerine alyp barýan hormatly Prezidentimiziň jany 
sag, başy dik, tutýan tutumly işleri mydama rowaçlyklara beslensin! 
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K. Muhammetmyradow
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň  

Energiýany öndürmegiň we tygşytlamagyň tehnologiýalary hem-de  
metrologiýa ölçeg serişdelerini barlaýan ylmy barlaghanasynyň uly ylmy işgäri

A. Daňatarow
Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyň 

«Tehniki ylymlary» kafedrasynyň uly mugallymy

AGROMELIORATIW MAŞYNLARYŇ MEÝDAN 
BARLAGYNYŇ YKDYSADY NETIJELILIGINI 

GOWYLANDYRMAGYŇ UGURLARY

Syýasy ylymlaryň doktory hormatly Prezidentimiz «Biz innowasiýalary, 
iň täze tehnologiýalary ulanyp, öňdebaryjy tejribä hem-de ylmyň gazanan-
laryna daýanyp, giň gerimli maksatnamalary we meýilnamalary durmuşa 
geçir ýäris» diýip belläp geçýär. Ýurdumyzda tebigy we takyk ylymlary ösdür-
mäge, sanly tehnologiýalaryň döredilmegine uly üns berilýär. Hormatly Pre-
zidentimiz tarapyndan ylmyň we tehnikanyň hem-de sanly tehnologiýalaryň 
ösýän asyrynda, ykdysadyýetiň zerurlyklarynyň artýan döwründe, iň täze te-
hnologiýalary ösdürmek maksady bilen uly möçberli maýa goýum taslama-
lary durmuşa ornaşdyrylyp, olaryň aglabasy ykdysadyýetimiziň pudaklaryny 
diwersifikasiýalaşdyrmak bilen ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyr-
maga gönükdirilýär.

Toprak-Ýer şaryň (Zeminiň) üstki gatlagy bolup, ol dag jynsyndan tebi-
gy ýagdaýda emele gelýär we ýerüstki ekoulgamda wajyp orny eýeleýär. Ol: 
50–60% mineraldan; 10% çenli organikadan; 15–25% howadan we 25–35% 
suwdan ybarat. 

Tebigatda kuwwatyň, suw aýlanyşygyň we iýmit maddasynyň deňagram-
lylygy tehnikanyň täsiri astynda bozulýar. Gadymy suwarymly ýerlerde 
ýylyň dowamynda 10-a golaý suwuň tutulmagy we 30-a golaý traktor we 
tehniki serişdeleriň geçmegi, goýulan güýç arkaly toprakdaky bölejikleriň 
özara baglanşygyny döwüp, suw-howa massasyny gysyp çykarmagy ne-
tijesinde, 10–20 ýylyň içinde 4–5 sm galyňlykda sürümasty gaty gatlagyň 
emele gelmegine getirdi. Ondan suw, kök geçmeýär, iýmit meýdany kiçelip, 
göýdük galýar, toprakda 50-den gowrak näsazlyk döreýär we tebigy kadany, 
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suw-fiziki şertleri bozýar, ikilenji şorlaşma güýçlenýär. Ýuwuş suwy 2–4 
esse artyk harçlanýar. Netijede, ýuwuş suwuň möçberiniň 5,0 müň kub metre 
çenli baryp ýetmegi, onuň 50%-i bolsa, başybitin dolanyşykdan çykyp akyp 
gidýär, ýerasty şor suwuň ýokary galmagyna, her gektara edilýän çykdajynyň 
birnäçe esse artmagyna sebäp bolýar.

Barlaglaryň netijesinde, topragy çuň ýumşatmak önümiň artmagyna ge-
tirýänligi subut edilen, sebäbi mehaniki we biologik ýumşatmak hadysasy 
köküň kuwwatlanmagyna ýardam edýär. Agyr topragy ýumşatmak, sürü-
masty gaty gatlagy döwmek, ýere täsir ediş usulyna baglylykda, häzirki ula-
nylýan çuň ýumşadyjy esasan 3 topara: işjeň iş gurally, täze fiziki we ýö-
nekeý mehaniki taýdan çuň ýumşatmak (ÇÝ) usulyna bölünýär. Mehaniki 
taýdan ÇÝ giňden ýaýran, onuň täsir zolagyny giňeltmek üçin dolota ýa-da 
drener (aerasion zeýkeş çekiji-AZÇ) berkidilýär. 

Daşary ýurtlaryň öňdebaryjy tejribeleriniň AZ-niň barlagyny geçirmek 
babatdaky umumy kabul edilen standart usuly ýok hasaplanylýar. Munuň 
üçin hem, AZ-niň barlagyny agrometerologik we gidrometerolgik, başga-
da dürli oba hojalyk ekinine baglylykda ulanylan usullaryna salgylanýarys. 
Şeýle hem, B.A.Dospehowyň meýdan tejribesini geçirmek boýunça hem-
metaraplaýyn işläp düzülen usullaryny ulanýarys. AZ-niň barlagy aşakdaky 
görkezijilerini: AZ-niň iş şertlerini (dürli çuňlukdaky tizlik); AZ-niň gurluş 
hilini; synag döwründäki maşynyň sazlanyşyny (narobotkasyny); maşynyň 
1 sagatdaky öndürijiligini; ýangyç sarp edişini; iş wagtyny oňaýly ulanmak 
üçin ygtybarlylyk koeffisientini kesgitlemäge gönükdirilýär. 

 Suwarmak üçin AZ-i gurlanda, topragyň amatly çyglylygyndan başga-
da, onuň gurluş tizligi örän wajyp görkeziji hasaplanylýar. Sebäbi topragyň 
bölejikleriniň tebigy ýerleşişi üýtgeýär we näçe haýal tizlik bolsa, şonça-da 
AZ-niň krotowinasynyň töweregindäki bölejikleriň deňölçegli ýerleşmegi 
gazanylýar. Bu topraklaryň melioratiw ýagdaýynyň ýaramazlaşmagynyň 
esasy sebäbiniň biri, sürümasty gaty gatlagynyň emele gelmegi, bu bolsa, 
süzüjilik koeffisientiniň juda pese gaçmagyna getirýär. AZ-niň barlagyny 
geçirmek üçin ýylyň-ýylyna hasyllylygy kemelýän 22 s/ga-dan artyk hasyl 
bermeýän, 20–50 ýyl bäri ulanylýan gowaça meýdany saýlanyldy.

Tejribede: ulgamlaýyn ýönekeýligi ýa-da sadalygy; işläp bejermek üçin 
oňaýlylygy; dökün dökmegi; ekiş geçirmegi; hatarara bejergisini geçirmegi; 
hasyl ýygnamagy öz içine alýan çäreleri göz öňünde tutuldy. Wariantlaryň 
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ýerleşdirilmegi ulgamlaýyn usulyna görä ýa-da dört gaýtalamada sekiz wari-
antda düzülip, bir setirde goýuldy. Tejribäniň alty warianty 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 
1,8 we 3,0 m zeýkeş aralygy, çuňlugy 60 sm AZ-niň barlagyna degişli boldy. 
Beýleki iki wariantda tutuşlaýyn we hatarlaýyn ÇÝ-lar bilen degişli çäreler 
geçirildi. Tejribe meýdançalarda AZ-iň barlagy sürümden öň we soňra geçi-
rildi, gowaça degişli deslapky çäreler agrotehnikanyň talabyna laýyklykda 
alnyp baryldy. Gowaçanyň hasyllylygy meýdançanyň ähli ýerinden alnyp, 
biologik usulda ýa-da pagta ýygnalyp, ölçeldi we kesgitlendi. Şeýle hem, 8% 
çyglylykda we 100% arassalykda geçirildi. 

Tejribede alnan maglumatlaryň statistiki häsiýetnamasyny kesgitlemek 
üçin dispersion we regressiw-korrelýasion seljermesi geçirildi. 

ÇÝ-nyň we AZÇ-niň esasy maksady toprak we topragasty gatlagyň 
toprak-howa we iýmit, ekiniň köküniň dem alşyny dikeldip, tebigy şertini 
kadalaşdyryp, ýokary hasyl almakdan durýar. 

Maşynyň we iş guralyň amatly görkezijileri hem-de ony amala aşyrmak 
aşaky düzgünnama esaslanyp: ÇÝ-nyň we AZÇ-niň geçirilen meýda-
nyndaky topraga ýokary derejeli anyk kanagatlanarly täsir edýär; bu işleri 
ýerine ýetirmek, esasan hem serişdeleri tygşytlamaga, maşyn gurluşygyny 
kämilleşdirmäge gönükdirilýär.

Topragyň seljermesini geçirmek üçin ýörite pyçak, ştapel Nekrasowyň 
bury arkaly konwert ýa-da diagonal usulynda 3–5 nokatdan alynýar. Belle-
nilen ýerde tekiz diwarly 1,5×1 m, çuňlugy 2 m çukur gazylýar. Her çukuryň 
10–20 sm aralykda topragyň ýokarysyndan aşaklygyna, soňra birinji gatdan 
50 sm aşaklykdan nusgalyk alynýar. Topragyň her nusgasy azyndan 1 kg 
alynýar. Başlangyç nusgany brezente ýa-da faner listine dökülýär we garyl-
ýar, üçburçlyk görnüşine getirilip, diagonal boýunça 4 üçburçlyga bölünýär 
(konwert usuly). Topragyň iki garşylykda ýatan bölegi zyňylýar, galan iki 
bölegi täzeden garylyp, tekizlenýär. 

Şeýlelikde, ähli meýdandan alnan nusgadan 1 kg ortaça nusga galýança 
birnäçe gezek gaýtalanýar. Netijede, alnan nusga topragyň çuňlugy boýun-
ça hakyky düzümine gabat gelýär. Barlagyň çözmeli meselesine görä, «tä-
zenusga» (ammiak, nitrat, nitrit we başgalar kesgitlenýär) ýa-da howa-gury 
(okislenşi, organiki uglerody kesgitlenýär) ýagdaýda seljerilýär. Howa-
gury ugry boýunça toprak nusgasy 100–200 gr alynýar. Ýuka ýaýradylýar, 
ýagtylygyň we emeli şemalyň kömegi bilen guradylýar, soňra ýygnap, 1 mm 
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diametrli gözenekli elek bilen elenýär we belgili arassa gapakly çüýşe gaba 
salynýar. Eger-de, 4–6 sagadyň dowamynda seljerme geçirip bolmasa, so-
wadyjyda 0°С-da: az hapalanan nusga 72 sagat; köp hapalanan nusga 48 sa-
gat saklanýar. 

NETIJE
1. Gurak toprak howa şertleri üçin agromelioratiw uniwersal maşynlaryň 

talap edýän esasy tehniki görkezijileri işlenip düzülip ykdysady amatlylyk 
gazanyldy. 

2. Ylmy işde toprakda döreýän gaty gatlagy mehaniki we biologik taý-
dan ýumşadyp, tehnikanyň garşylyk güýjüni azaltmagyň esasynda täze ýol-
lary açyldy.

3. Barlaglaryň netijesinde, agromelioratiw uniwersal maşynlaryň iş 
gurallarynyň täze görnüşleri işlenip düzüldi, olaryň ylmy täzelikleri 3 pa-
tent (№11/I01144, №11/I 01145, №13/I 01219) bilen esaslandyryldy hem-
de daýhan hojalyklarynda bar bolan giňden ýaýran tehniki serişdelerine 
ýöriteleşdirildi.
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B. Ataýew, 
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň 

Sanly ulgam we maglumat howpsuzlygy bölüminiň müdiri

SANLY ULGAM – ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly 
Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň 
ähli pudaklarynda ylmyň we tehnikanyň soňky gazananlary, öňdebaryjy 
halkara tejribeleri hem -de döwrebap tehnologiýalar giňden ornaşdyrylyp, 
ýokary netijeler gazanylýar. Sanly ykdysadyýetiň işjeň ösdürilmegi, sanly 
tehnologiýalaryň ykdysady işe ýokary derejede aralaşmagy hem-de bäsdeşlige 
ukyplylygynyň ýokarlanmagy bilen, dünýä bazarynda Türkmenistanyň eýe-
leýän ornuny pugtalandyrmaga ýardam berýär.

Bilşimiz ýaly ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda sanly ulgam üstünlikli 
ornaşdyrylýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hor-
matly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda innowasion tehnologiýa-
lary işjeň ornaşdyrmak arkaly sanly ykdysadyýete geçmek babatda netijeli 
işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetimizde, şeýle hem ylym, bilim 
ulgamlarynda maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak 
bilen baglanyşykly işler tassyklanan meýilnama laýyklykda alnyp barylýar. 
Elbetde, islendik babatda işiň netijeliligi we ilerlemegi üçin onuň kanunçy-
lyk hukuk binýadynyň zerurdygy düşnüklidir. Bu babatda milli ykdysadyýe-
timizi innowasiýa taýdan ösdürmek hem-de ony ýokary derejelere ýetirmek 
üçin birnäçe kadalaşdyryjy hukuk namalary kabul edildi. 

Ýurdumyzyň yk dy sa dy kuw wa ty ny ber kit mek üçin ba zar gat na şyk la ry-
na ge çil ýän dö wür de ýur du my zyň äh li kär ha na la ryn da bäs le şi ge döz ge lip 
bil jek ýo ka ry hil li ha ryt la ryň önüm çi li gi ni doly ýo la goýmak, hä zir ki dö-
wür de ýur du my zyň yk dy sa dy ýe ti niň äh li pu dak la ryn da in no wa si on teh no lo-
gi ýa la ry or naş dyr mak güýç li dep gin de al nyp ba ryl ýar. Ama la aşy ryl ýan bu 
tu tum ly iş le riň do wa myn da mil li yk dy sa dy ýe ti mi ziň yzy gi der li we dur nuk ly 
ösü şi ni üp jün et mek üçin öň de ba ry jy in no wa si on teh no lo gi ýa la ry saý lap al-
mak bo ýun ça uly iş ler ama la aşy ryl ýar.

«Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy, sanly hyzmat-
lar hakynda», «Aragatnaşyk hakynda», «Türkmenistanda Internet torunyň 
ösüşini we Internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek 
hakynda», «Maglumat we ony goramak hakynda», «Kiberhowpsuzlyk 
hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary kabul edildi.
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Ýurdumyzda milli ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça 
öňdebaryjy döwletleriň derejesine çykarmak, elektron senagatyny ösdür-
mek, adamyň aň-bilim maýasyna, işewürlige we maglumat-aragatnaşyk 
tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti ke-
mala getirmek, innowasion, ýokary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly 
ykdysadyýeti ösdürmek maksady bilen, «Türkmenistanda 2019–2025-nji 
ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy», «Türkmenistanda 
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet Maksat-
namasy» tassyklanyldy.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly we öňdengörüjilikli 
baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda ylmyň we 
tehnikanyň soňky gazananlary, öňdebaryjy halkara tejribeleri hem -de döwre-
bap tehnologiýalar giňden ornaşdyrylyp, ýokary ykdysady netijeler gaza-
nylýar. 

Tehnologiýanyň günsaýyn ösmegi, täze innowasiýalaryň peýda bol-
magy bilen döwrüň talaby özgerýär. Häzirkizaman bazar ykdysadyýetinde 
wagt esasy gymmatlykdyr. Wagty tygşytly ulanyp, meýilnamany takyk ýe-
rine ýetirmek bazar gatnaşyklarynyň baş şertidir. Elektron resminamalaryň 
elýeterliligi, olaryň gorag üpjünçiliginiň berkligi, ýurduň islendik künje-
ginden zerur resminamalary edinmek mümkinçiligi ýaly şertler ildeşlerimiz 
üçin amatly maglumat gurşawyny emele getirýär. Häzirki zaman kompýu-
ter programmalary elektron resminamalarynyň goragyny üpjün etmek-
de täze serişdelere baýdyr. Dürli görnüşli amallary, hyzmatlary ýerine ýe-
tirmekde hem sanly ulgamyň aýratyn orny bardyr. Bazar ykdysadyýetine 
geçmegiň amatly ýollarynyň biri-de sanly ulgamyň ösdürilmegidir. Çünki 
bazar gatnaşyklarynda elektron giňişligi, amallaryň, hyzmatlaryň çalt ýerine 
ýetirilmegi örän bähbitli şert hasap edilýär. Ildeşlerimiz Internet gorundan 
peýdalanyp, oturan ýerinden dürli harytlaryň birnäçe görnüşini bir wagtda 
görüp, saýlap we sargyt edip bilýärler, tölegini hem elektron usulda geçir-
ýärler. Bu bazar üçin hem, ilat üçin hem wagty tygşytlaýar, iş öndürijiligini 
ýokarlandyrýar.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasyny» meýilnamalaýyn esasda durmuşa geçirmegiň 
netijesinde sanly gurşawyň döredilmegi ýurdumyzyň ykdysady pudak-
larynda zähmet çekýän raýatlara giň mümkinçilikleri döredýär. Sanly ul-
gam ösen tehnikanyň oňyn netijelerinden bolup, ol işi çalt we ýokary hilli 
amala aşyrmakda, wagty tygşytlamakda mümkinçilikleri artdyrýar. Dünýä 

13. Sargyt № 2700.
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jemgyýetçiliginde sanly ulgam ösüşleriň ygtybarly binýadyny dörediji ulgam 
hökmünde kesgitlenýär. Ähli pudaklarda gazanylýan ösüşler döwrebaplyga 
eýe bolýar. «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti 
ösdürmegiň Konsepsiýasynda» öňde goýlan wezipeler üstünlikli ýerine ýe-
tirilýär. Konsepsiýany durmuşa geçirmegiň birinji tapgyrynda ykdysadyýe-
te sanly ulgamy ornaşdyrmakda uly işler durmuşa ornaşdyryldy. Geçen 
döwrüň tejribesiniň görkezişi ýaly, dünýäde fiziki, sanly we biologik häsiýet-
li tehnologiýalaryň utgaşmagyny aňladýan döwlet dolandyrylyş ulgamyny, 
ykdysadyýetimizi, tutuş jemgyýetimizi ösdürmek üçin binýatlyk esas 
hökmünde öňe çykdy. Bu gün sanly ulgam ýurdumyzyň syýasy, ykdysady 
we durmuş ulgamlaryna oňyn täsirini ýetirip başlady.

Milli ykdysadyýetimize sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak, ýurtda dur-
nukly ösüşi üpjün etmek, netijede ýurdumyzyň raýatlarynyň ýaşaýyş-durmuş 
şertlerini has-da ýokarlandyrmak babatda giň mümkinçilikleri döredip berýän 
hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli, döwlet 
ähmiýetli alyp barýan tutumly işleri mundan beýläk hem rowaç alsyn!

B. Meredow,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň  

Merkezi Geňeşiniň Guramaçylyk bölüminiň müdiri

SANLY  YKDYSADYÝET –  
ÖSÜŞIŇ BATLY GADAMY

Akyl-paýhas, ylym-bilim – her bir ýurduň öňegidişliginiň we kuwwa-
tynyň iň esasy çeşmesi. XXI asyr, sözüň hakyky manysynda, ylym asyry 
hökmünde badalga aldy. Ylym-bilim pudagy jemgyýetçilik ösüşiniň 
esasy hereketlendiriji güýjüne öwrüldi. Bu gün ylym-bilimiň kömegi bi-
len awtomatik tilsimatlar, maksatnamalaýyn dolandyrylýan kuwwatlyklar, 
kompýuterleşdirilen enjamlar ynsanyň bähbidine gulluk etdirilýär. Öň agyr 
hasaplanylýan hünärler bu gün düýpgöter ýeňilleşýär. Agyr işi tehnika öz 
üstüne alýar, emma oňa derek işgärden ylym-bilim, tehniki sowatlylyk ta-
lap edilýär, olar zähmet işiniň hökmany şertine öwrülýär. Bu zamananyň 
talaby, ylym eýýamynyň talaby. Häzirki döwürde diňe senagat däl, eýsem, 
oba hojalygy, ýagny ekerançylykdyr, maldarçylyk hem ylma we tehnologiýa 
daýanýar. Häzirkizaman dünýäsi ylym we tehnika binýadynyň üstünde gur-
landyr. 
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Häzirki döwürde maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ulanylmagy 
iňňän uly mümkinçiliklere ýol açýar. Ol hyzmatlar ulgamynda çykdajylaryň 
azaldylmagyny, zähmet öndürijiliginiň ýokarlandyrylmagyny, söwdanyň 
geriminiň giňeldilmegini hem-de dünýä bazarynda harytlaryň tiz öňe ilerle-
dilmegini we olaryň dünýäniň islendik nokadyndaky sarp edijilere ýetirilme-
gini üpjün etmäge, girdejileriň täze görnüşlerini ýüze çykarmaga we beýleki-
lere ýardam berýär. Internet torundaky ägirt uly maglumat gorundan islendik 
adamyň özüne gerekli maglumatlary edinmäge mümkinçilik almagy ylym- 
-bilimiň elýeterliligini artdyrýar. Lukmançylyga täze sanly tehnologiýalaryň 
girizilmegi adamlaryň saglygyny goramaga we ynsan ömrüni uzaltmaga ýar-
dam edýär. Häzirki zaman ýokary tehnologik enjamlar her dürli hassalyklary 
dogry anyklamaga, derňemäge we netijeli bejermäge mümkinçilik berýär. 
Olaryň kömegi bilen sähel salymda keseli uzak aralykdan hem anyklap bol-
ýar, täze dermanlar öndürip, ýokary hilli protezleri ýasap bolýar.

Biziň Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz dünýäniň, 
döwrüň ösüşi bilen deň gadam urmalydyr. Döwür bilen aýakdaş gitmek üçin 
biz öz durmuşymyzy yzygiderli täzelemelidiris. Bu, hakykatda, hut şeýle hem 
bolup barýar. Biziň öýlerimizde sanly enjamlaryň mukdary ýylba-ýyldan art-
ýar. Biz indi gündelik durmuşymyzy kompýutersiz, smartfonsyz, durmuş 
elektronikasy ýaly zatsyz göz öňüne getirip bilemzok. Sanly tehnologiýalar 
bütin Ýer ýüzüniň ýaşaýjylary bilen birlikde, biziň hem durmuş ýörelgämizi 
düýpli özgerdýär.

Internetiň ýüze çykmagy we bu global tora elýeterliligiň bahasynyň pe-
selmegi dünýäde hakyky maglumat öwrülişiginiň bolup geçendigini, onuň 
netijesinde durmuşymyzyň, şol sanda: ykdysadyýetimiziň özgerýändigini 
görkezýär. Şunda maglumat tehnologiýalarynyň we Internetiň mümkinçilik-
lerini giňden ulanmagyň netijesinde sarp edijileriň gymmatly wagtlarynyň 
we serişdeleriniň tygşytlanmagyna, hyzmatlaryň tiz wagtda ýerine ýetiril-
megine, kagyz göterijide ulanylýan maglumatlaryň sanynyň azalmagyna 
hem sanlylaşdyrylan tehnologiýalaryň döredýän amatlyklaryň geriminiň 
giňeýändigine we geljekde has-da giňejekdigini aýtmak bolar. 

Halk bähbitli maksatlara gönükdirilen, döwrebap çözgütleriň biri hasap-
lanylýan sanly ykdysadyýete başgaça «elektron ykdysadyýet» hem diýilýär. 
Munuň esasy sebäbi ykdysadyýetiň bu görnüşinde elektron tehnologiýalaryň 
giňden ulanylýandygy bilen delillendirilýär. Häzirki döwürde iş orunlary-
na maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň dürli görnüşleriniň giňden 
ornaşdyrylmagy, gündelik durmuşymyzda bolsa internet mümkinçilikleriniň 



196

giňden ulanmagy netijesinde el telefonlary arkaly dürli tölegleri geçir-
mek ýaly ilat üçin döredilýän oňaýlyklar elektron maglumatlar ulgamynyň 
ýaşaýşyň ähli taraplaryna öz täsirini ýetirýändigini görkezýär. Şunuň bilen 
baglylykda, sanly ykdysadyýetiň esasy aýratynlygyny täze çözgütleri kabul 
etmekde, täze önümleri öndürmekde we hyzmatlary ýerine ýetirmekde sanly 
maglumatlaryň ähmiýetiniň ýokarlanýandygy bilen düşündirip bolar. Sanly 
gurşaw diňe bir ykdysadyýetiň täze hile geçmegine däl, eýsem, her birimiziň 
dünýägaraýşymyzyň üýtgemegine, jemgyýetçilik aňynyň özgermegine hem 
öz täsirini ýetirýär.

Häzirki döwürde Türkmenistanyň ilaty döwletiň hemmetaraplaýyn ala-
dasy bilen gurşalandyr. Geljekde bu üns-alada bazar häsiýetini bermek döwrüň 
talabyna öwrüler. Munuň şeýle edilmegi, bir tarapdan, bazar gatnaşyklarynyň 
erkin hem doly suratda berkarar bolmagyna, sagdyn bäsdeşligiň emele gel-
megine we bahalaryň ykdysady taýdan esaslandyrylan ýagdaýda bellenil-
megine ýardam berse, beýleki bir ta rapdan, ilatyň girdejileriniň artmagyna, 
şeýlelik bilen hem, adamlaryň sarp ediş islegleriniň ýokarlanmagyna, milli 
ykdysadyýetde düýpli öňegidişlikleriň gazanylmagyna getirer.

San ly yk dy sa dy ýet tiz lik, amat lylyk, tyg şyt ly lyk dü şün je le ri bi len berk 
bag la ny şyk ly dyr. San ly yk dy sa dy ýe ti ös dür mek de döw le tiň or ny iki mak-
sa da gö nük di ril ýär. Bi rin ji si, tä ze ýag daý la ra uý gun laş dy ryl ýan ka nun çy lyk 
bin ýa dynyň kä mil leş di ril me gi dir. Ikin ji mak sa dy önüm çi li giň san ly ýö rel ge-
le ri ne eýe rip, in no wa sion teh no lo gi ýa la ry or naş dyr ýan kärha na lar we kom-
pa ni ýa lar üçin amat ly şert le riň dö re dil me gi dir. Dün ýä niň ösen ýurt la ry nyň 
tej ri be sin den gör nü şi ýa ly, san ly yk dy sa dy ýet ýur duň ösüş dep gi ni niň çalt-
lan ma gy na we sanly teh no lo gi ýa la ry ulan ma gyň ha sa by na ila tyň ýa şa ýyş 
de re je si niň ýo kar lan ma gy na, şeý le-de, mil li yk dy sa dy ýe tiň düý bün den ta-
pa wut lan ýan tä ze hi le geç me gi ne ýar dam ber ýär. Ýur du myz da ila ta hö dür-
len ýän dür li gör nüş li hyz mat la ryň ne ti je li li gi ni üp jün et mek mak sa dy bi len, 
dur muş ul ga my nyň dür li pu dak la ry na san ly in no wa si ýa la ry or naş dyr mak bo-
ýun ça al nyp baryl ýan giň ge rim li iş ler öz oňyn ne ti je si ni ber ýär.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti 
ösdürmegiň Konsepsiýasyny» üç tapgyrda, ýagny: birinjisini 2019-njy ýy-
lda, ikinjisini 2020–2023-nji ýyllarda, üçünjisini 2024–2025-nji ýyllarda 
durmuşa geçirmek meýilleşdirilýär.

Häzirki şertlerde islendik ýurduň ösüşi, ozaly bilen, ylym we bilim 
ulgamlarynyň ösüş derejesi bilen kesgitlenýär. Şunda jemgyýetiň intellek-
tual mümkinçiliklerini doly peýdalanmak, ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny 
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ornaşdyrmak degişli ugurda esasy ýagdaýlar bolup, ýokary tehnologiýalary, 
düýpli we amaly barlaglaryň netijelerini peýdalanmak bilen gös-göni bag-
lydyr. 

Sanly ykdysadyýet ykdysady we durmuş çäreleriniň ählumumy ulgamy 
bolmak bilen, Internetiň mümkinçiliklerine daýanýan ykdysady nusgany 
emele getirýär. Şunda, esasan, zähmet öndürijililiginiň artmagy, önümçilik 
harajatlarynyň peselmegi we bäsdeşlige ukyplylygyň ýokarlanmagy ýaly 
mümkinçilikler göz öňünde tutulýar. Ol wagtyň we harajatlaryň tygşyt-
lanylmagy bilen bir hatarda, girdejileriň täze çeşmelerini ýüze çykarmaga 
şert döredýär.

Sanly gurşawda harytlaryň we hyzmatlaryň ählumumy bazarlara dessine 
çykmak we dünýäniň islendik ýerindäki sarp edijilere elýeterli bolmak müm-
kinçiligi artýar. Harytlaryň we hyzmatlaryň göni aragatnaşyk ulgamynda 
(onlaýn) hödürlenmegi olaryň gymmatynyň adaty ykdysadyýetdäkiden pes 
bolmagyny şertlendirmek bilen, elýeterliligini ýokarlandyrýar. Şeýlelikde, 
sanly ykdysadyýet tizlik, ýokary hil we amatlylyk babatynda has netijeli köp-
taraplaýyn ähmiýete eýe bolýar.

Şeýle-de, sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi ýurtda uzak möhletleýin 
ykdysady ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga ýardam berýän netije-
li ulgamlaryň ornaşdyrylmagyna, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň hiliniň ýo-
karlanmagyna we kämil görnüşleriniň ýola goýulmagyna, halkyň durmuş 
şertleriniň özgerdilmeginde tehnologiýalar bilen bagly töwekgelçilikleriň 
peselmegini üpjün etmek bilen, Internet ulgamynyň mümkinçilikleriniň 
giňeldilmegine ýardam berýär.

Sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi esasy önümçilik-
-ykdysady işleriň ähli görnüşleriniň awtomatlaşdyrylmagyna we merkez-
leşdirilen tertipde dolandyrylmagyny üpjün etmäge, şahsyýetleşdirilen önüm-
çilik we sarp ediş bazarlarynyň ösdürilmegine, ykdysady işiň subýektleriniň 
umumy netijeliliginiň ýokarlanmagyna, maglumatlary almagyň hasabyna 
bilimleriň kämilleşdirilmegine, ýokary tehnologiýaly pudaklarda täze döwre-
bap iş orunlarynyň döredilmegine giň mümkinçilik açýar.

Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde döwletiň orny, esasan, iki maksada 
gönükdirilýär. Birinjisi – täze ýagdaýlara uýgunlaşan kanunçylyk binýadynyň 
kämilleşdirilmeginden, şol sanda: önümçilik serişdeleriniň hasabatlylygynyň 
ygtybarlylygyny we senagat derejesinde Internet ulgamyny ornaşdyrýan 
kompaniýalaryň hukuk goraglylygyny üpjün etmekden ybarat. Ikinjisi bol-
sa, önümçiligi sanly ýörelgä eýerip, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrýan 
kärhanalar üçin amatly şertleriň döredilmegidir. 
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Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň ösdürilmeginiň binýadynda, 2025-
nji ýyla çenli jemi içerki önümiň artyş depgininiň 8,2%-den pes bolmadyk 
derejesiniň gazanylmagy maksat edinilýär. 

Ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň hödürlenilýän hyzmatlary häzirki 
wagtda hem sanly ulgamy arkaly amala aşyrylýar, olar: «Türkmenhowaýol-
lary» agentliginiň uçar peteklerini we «Demirýollary» agentliginiň otly 
peteklerini resmi Internet sahypalaryndan online tertipde satyn alynmagy, 
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň poçta hyzmatlaryny Internet arkaly 
ulanmak we tölemek, «Altyn Asyr» ÝGPJ-niň «Töleg» atly programmasy 
arkaly öz öýjükli telefonlaryňyzyň hasabyny doldurmak, «Türkmenawto- 
ulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky Taksomotor awto-ulag kärhanasynyň 
«Taksi» programmasy arkaly taksi sargyt etmek, «Aşgabat telefon ulgamy» 
ÝGPJ-niň Internet sahypasy ýa-da ýörite programmasy arkaly hödürleýän 
hyzmatlary üçin töleglerini etmek ýaly, şeýle hem ýurdumyzyň hususyýetçi-
leri tarapyndan söwda we jemgyýetçilik iýmit hyzmatlarynyň online tertibe 
geçirilýändigi, internet dükanlaryň ençemesiniň döredilip hereket edýändigi 
hem milli ykdysadyýetimiziň täze ugurlarynyň ösdürilmeginiň aýdyň subut-
namasydyr.

Häzirki wagtda bank ulgamyna döw re bap teh no lo gi ýa lar giň den or-
naş dy ry lyp, ila ta bank hyz mat la rynyň tä ze çil gör nüş le ri hö dür lenil ýär. 
Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde nagt däl hasaplaşyklaryň kämil görnüşlerini 
ulanmak üçin töleg terminallaryny, bankomatlary we beýleki tehniki 
serişdeleri has hem ösdürmek we kämilleşdirmek boýunça uly işler alnyp 
barylýar. Nagt däl hasaplaşyk ulgamynyň mümkinçilikleriniň giňeldilmegi 
töleg hasaplaşyklaryny gysga wagtda, tiz we amatly usulda geçirmäge, söw-
da-töleg işlerinde ulanylýan nagt pul serişdelerini düýpli azaltmaga mümkin-
çilik berýär.

Bank ul ga my mil li yk dy sa dy ýe ti ma ýa go ýum se riş de le ri bi len üp jün 
et mek de uly äh mi ýe te eýe bo lup, bu ul ga myň san  lylaş dy ryl ma gy işe wür lik 
müm kin çi lik le ri ni art dyr ma ga, bank hyz mat la ry nyň hi li ni ýo kar lan dyr ma-
ga, nagt däl ha sap la şyk lar ulga my ny ös dür mä ge, hyz mat la ryň tä ze döw re bap 
gör nüş le ri ni hö dür le mä ge, harajatla ry we wag ty tyg şyt la ma ga ýar dam ber-
ýär.

Sanly bank hyzmatlaryna mysal hökmünde «Internet-bank», «Mobil-
-bank», «Cash back» ýaly bank önümlerini görkezmek bolar. Ýurdumyz-
da «Internet-bank» hem-de «Mobil-bank» ulgamlarynyň üsti bilen, ykjam 
aragatnaşyk hyzmatlary üçin tölegleri, karzyň esasy bergilerini we onuň ha-
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saplanan göterimlerini, IP-telewideniýe we Aşgabat şäher telefon ulgamynyň 
hyzmatlary üçin tölegleri tölemek hem-de kart hasabynyň hereketini görmek 
ýaly hyzmatlar hödürlenilýär.

Bu innowasion hyzmatlaryň durmuşa girizilmegi halk hojalyk pu-
daklaryny sanly görnüşe geçirmek boýunça başy başlanan asylly işleriniň 
möhüm ädimleri bolup durýar. Halkara ülňülerine kybap gelýän hyzmatlaryň 
ýurdumyzda yzygider ornaşdyrylmagy hormatly Prezidentimiziň «Watan 
diňe halky bilen Watandyr!», «Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen 
taglymatynyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe 
durmuşyň ähli ugurlarynda dabaralanýandygyny subut edýär.

Ýurdumyzda sanly ulgamlary dolandyrmak boýunça hünär-başarnyga 
eýe bolan ýaş nesliň wekillerine aýratyn ynam bildirilýär. Bagtyýar 
ýaşlarymyzyň öňdebaryjy maglumat tehnologiýalaryndan gowy baş çy-
karýandyklaryny, çylşyrymly önümçilik tehnologiýalaryny dolandyrmagy 
başarýandyklaryny, ýaşlarymyzyň halkara derejeli iri ykdysady ulgamlary 
dolandyrýandyklaryny aýratyn bellemek zerurdyr.

Ýurdumyzyň häzirki döwürdäki halkara abraýy, halkymyzyň ykdy-
sady we durmuş derejesi, dünýä bilim ulgamyna goşulyşmak zerurlygymyz 
bizden sanly ykdysadyýet we dolandyryş ulgamlaryna geçmek boýunça 
döwrebap özgertmäni talap edýär. Diýmek, bu il bähbitli işe öz mynasyp 
goşandymyzy goşmak her birimiziň watançylyk we raýatlyk borjumyz 
bolup durýar. Ýurdumyzyň her bir ykdysady pudagy, edara-kärhanalar, 
ýolbaşçylar we hünärmenler öz işlerinde sanly ulgama geçmek boýunça 
özgertmelere taýýar bolmalydyrlar hem-de olary üstünlikli amala aşyrmak 
boýunça güýç-gaýratlaryny we zehinlerini gaýgyrmaly däldirler. Ýurdu-
myzda sanly ykdysadyýete geçmek, dolandyryş, hyzmat ediş ulgamlaryny 
sanlylaşdyrmak boýunça görül ýän çäreleriň many-mazmunyny we ähmiýe-
tini ilata düşündirmekde edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik 
guramalarynyň wekilleri, medeniýet, bilim ulgamlarynyň, köpçülikleýin 
habar-beriş serişdeleriniň işgärleri öz goşantlaryny goşmalydyrlar. Goý, Ber-
karar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli ugur-
larda gülläp ösmeginiň hatyrasyna belent maksatly işleri durmuşa geçirýän 
hormatly Prezidentimize döwletli tutumlarynda, ajaýyp başlangyçlarynda 
rowaçlyklar mundan beýläk-de ýaran bolsun!
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A. Mälikgulyýewa,
Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça  

Milli guramasynyň başlygy

DÖWLET SANLYLAŞDYRMAK SYÝASATYNYŇ  
DURMUŞA GEÇIRILMEGINI  

ÇALTLAŞDYRMAK  BOÝUNÇA  GS1  
«TÜRKMENISTANYŇ» IŞLERI

Türkmenistanda ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak, elek-
tron hyzmatlaryny ornaşdyrmak ugrunda amala aşyrylýan maksatnamalaýyn 
çäreleriň şol pudaklaryň işleriniň netijeliligini we bäsdeşlige ukyplylygyny 
ýokarlandyrmakda uly ähmiýeti bar.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
Konsepsiýasynyň» we «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet Maksatnamasynyň» kabul edilmegi bu 
ugurda möhüm ädim boldy. Bu resminamalar ähli pudaklary tehnologik taý-
dan özgertmegiň we olary döwlet tarapyndan dolandyrmagyň, ýurduň ägirt 
uly serişde we önümçilik kuwwatynyň esasynda bilim ykdysadyýetini emele 
getirmegiň «ýol kartasyny» düzýärler. Bular şeýle hem ýurduň kanunçylyk 
binýadyny kämilleşdirmek üçin esas hökmünde kabul edildi. 

Sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak maksady bilen sanlylaşdyrmak çyg-
ryndaky hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar 
girizildi. Bu resminamalarda «Elektron hökümet» ulgamyny döretmek, sanly 
bilimi we saglygy goraýşy kämilleşdirmek, hünärmenleri taýýarlamak, şeýle 
hem sanly hyzmatlaryň ýeke-täk «e.gov.tm» döwlet hyzmatlar portalynda 
tapgyrlaýyn ýerleşdirmek üçin wezipeler kesgitlendi.

Sanlylaşdyrmak çygrynda maksatnamalaýyn çäreleri amala aşyrmagyň 
hukuk binýadyny «Aragatnaşyk hakynda», «Türkmenistanda Internet torunyň 
ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek 
hakynda», «Maglumat we ony goramak hakynda», «Şahsy durmuş bara-
da maglumat we ony goramak hakynda», «Kiberhowpsuzlyk hakynda», 
«Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar 
hakynda», «Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň kanunlary düzýär. 

Sanly özgertmeler pudaklary ösdürmegiň innowasion usullaryny ulan-
mak üçin ýol açýar, döwrebap tehnologiýalarynyň telekeçilik işlerine 
ornaşdyrylmagyny, häzirki zaman enjamlarynyň we programma üpjünçiliginiň 
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ulanylmagyny, maglumat çeşmelerinden netijeli peýdalanmagy we umuman 
dolandyryşa çemeleşmelerinde düýpli özgerişleri göz öňünde tutýar. 

GS1 standartlarynyň ornaşdyrylmagy sanlylaşdyrmak baradaky Döwlet 
Maksatnamasynyň netijeli ýerine ýetirilmegine ýardam edip, döwletiň we 
jemgyýetiň durmuşynyň dürli ulgamlary üçin giň mümkinçilikleri açýar. 
Bular hususy telekeçilige, söwda, ulag we logistika toplumyna, bank, oba 
hojalyk, saglygy goraýyş we bilim ulgamlaryna sanly innowasiýalaryň 
ornaşdyrylmagyna gönükdirilendir.

GS1 global standartlarynyň ornaşdyrylmagy ýurduň giň ulag we üstaşyr 
mümkinçiliklerini netijeli ulanmak üçin amatly şertleri döredip, halkara 
serhetleriniň üstünden geçirilýän önümleriň yzarlanylyşyny kämilleşdirýär, 
howply we ýasama önümler babatda sarp edijiniň howpsuzlyk derejesini 
ýokarlandyrýar, kärhanalaryň, döwletiň, milli düzgünleşdiriji edaralaryň we 
sarp edijileriň çykdajylaryny azaldýar.

GS1 standartlary sanly resminama dolanyşygyna geçmekde, döwlet 
dolandyryşyny sanlylaşdyrmakda hem wajypdyr. Bu standartlar birnäçe 
maksatlara ýetmeklige gönükdirilýär, şol sanda: raýatlar we döwlet hyz-
matlary edilýän ulgamynyň işgärleri üçin her bir ýerde, islendik wagty we 
haýsy-da bolsa enjamy ulanyp, ýokary hilli maglumatlardan peýdalanmaga 
mümkinçilik döretmek, şahsy maglumatlaryň goralmagyny üpjün etmek, 
Döwlet maksatnamalary arkaly döwlet dolandyryşyny sanlylaşdyrmakda 
innowasiýalaryň ulanylyşyny höweslendirmek.

Sanly ulgamyny ornaşdyrmakda söwda pudagyna öňdebaryjy orun 
degişlidir. Bu babatda GS1 standartlarynyň ornaşdyrylmagy hem, aýratyn-da 
serhetaşa elektron söwdanyň gidişine degişlilikde, örän wajypdyr.

GS1 standartlary önümler daşalýan wagty yzarlanyşy kämilleşdirmek we 
kabul edilýän we ugradylýan ýükleri barlamak arkaly kabul etmek, saklamak 
we ibermek amallary has oňaýlylaşdyrýar. Mysal üçin, SmartSearch, GS1 
SmartSearch, EPC/RFID ýaly GS1 standartlary harytlary daşalýan wagty 
onlaýn tertipde yzarlamaga, satuwlar we satyn alyşlar barada hasabatlary 
elektron görnüşde alyp barmaga mümkinçilik berýär. Satyn alyjylar belgini 
we maglumatlaryň sinhronizasiýasy üçin Global GDSN toruny skanirlemek 
arkaly harytlaryň hilini barlap bilerler. Mundan başga-da, olar ähli dükanlar, 
olarda bar bolan harytlaryň görnüşleri barada dogry maglumatlary alyp we 
harytlaryň getirilip berilmegini Internetiň üsti bilen sargap bilerler. GS1 stan-
dartlary öndürijilere we bölek söwda kärhanalaryna onlaýn ulgamynda göz-
leglerde önümlerini görmek mümkinçiligi ýokarlandyrmaga kömek edýär.
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Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow, milli ykdysadyýetiň 
ösüş mümkinçiliklerini, dünýä ykdysady gatnaşyklaryna goşulmagyny göz 
öňünde tutup, ähli edaralary we ministrlikleri Bütindünýä tendensiýalara we 
halkara hyzmatdaşlygyň ähli derejelerde giňeldilmegine gönükdirýär.

Sanly ulgama geçmegiň gidişini çaltlaşdyrmak üçin bu işe gatnaşyjylaryň 
hemmesiniň utgaşykly hereket etmeginiň zerurdygy düşnüklidir. Häzirki 
wagtda bu işiň bir bölegi esasy borçlary sanly tehnologiýalary döwletiň we 
jemgyýetiň durmuşynyň ähli ugurlarynda tejribe ýüzünde ornaşdyrmak we 
ösdürmek bolan 2020-nji ýylda döredilen edaralar arasyndaky topar tara-
pyndan ýerine ýetirilýär. Şol bir wagtyň özünde, sanly ulgama geçmekde 
üstünlik gazanmak üçin öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmek we ýurduň 
hünärmenler, ylym, tehnika we infrastruktura babatda kuwwatyny ösdürmek 
ýaly birnäçe ugurlarda çäreleri yzygiderli amala aşyrmak zerurdyr. 

H. Pirmuhammedow,
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň 

«Ykdysadyýet we maliýe» kafedrasynyň uly mugallymy

BANKLARYŇ SANLY MAGLUMATLARYNY  
ULANMAGYŇ HALKARA TEJRIBESI

Häzirki wagtda sanly bank işiniň we hyzmatlaryň ösüşi hem-de bu 
prosesiň guramaçylyk çäreleri dünýä derejesinde dowam edýär. Bank 
müşderileriň we umuman jemgyýet bähbitleriň sanly giňişliginde nazara al-
mak we esaslandyrmak meseleleri ýüze çykýar. Şeýlelik bilen maliýe ba-
zarynda banklaryň innowasion maglumatlaýyn tehnologik önümleri ulan-
masy iň uly ykdysady we sosial zerurlyga öwrüldi. Sanly we uzakdaky bank 
ulgamynyň döremegi, takmynan 20–25 ýyl ozal, iňlis telefon kompaniýasy 
«British Telecom», «Nottingem» Gurluşyk Jemgyýeti we Şotlandiýanyň 
Banky bilen bilelikde täze tehnologiýa taýdan «Homelink» programma 
düzüldi we bu faktor sanly bank işiniň işjeň ösmegine itergi berdi. Öz geze-
ginde aragatnaşyk-maglumatlar gurallarynyň ep-esli ösmegi we ulanyjylaryň 
sanynyň köpelmegi sanly bank işiniň kämilleşmeginiň iň möhüm sebäplerin-
den birine öwrüldi.

Bank pudagyndaky hünärmenleriň bank maglumatlaryň seljermegine 
esaslanýan çaklamalaryna görä 2022-nji ýylyň ahyryna çenli ulanyjylaryň 
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sanynyň köpeljekdigi çaklanylýar. Bu bolsa ykjam Internet bank hyzmatlaryň 
işi ähli müşderileriň 2/3 bölegini tutar. Bütindünýä Bankynyň maglumatlar 
hasabaty boýunça häzirki wagtda iş ýüzünde dünýädäki her dördünji Inter-
net ulanyjy elektron kartoçkany we uzakdaky bank hyzmatlaryny ulanýar. 
Şeýlelikde, bank hyzmatlaryň sanly amallarynyň we ulanyjylaryň umumy 
paýy – Angliýada 61,0%, Şwesiýada – 88,0%, Fransiýada we ABŞ – 76,0% 
we 73,5% barabar boldy.

Sanly bank hyzmatlaryň ulanylmagy umuman ilat we döwletiň ykdy-
sadyýeti üçin hem birnäçe artykmaçlygyna eýe bolýar. Ilat üçin – wagt we 
pul tygşytlamak (sebäbi köp möçberde bankyň sanly hyzmatlaryny ulanan-
da belli bir artykmaçlyklary üpjün edýär) we döwlet – nagt däl tölegleriň 
paýyny artdyrmak we şeýlelik bilen ýurtdaky «kölegeli» ykdysadyýetiniň 
mukdaryny azaltmaklygyna täsir edýär.

Bank innowasiýalarynyň ösüşi we tehnologik özgertmeler täjirçilik 
banklarynyň bäsdeşlik artykmaçlyklaryna elýeterliligini üpjün edýändigini 
we häzirkizaman bank ulgamynyň ösmegine goşant goşýandygyny görkez-
ýär. Ýöne tehnologik innowasiýalar hemişe girdejileriniň köpelmegine elt-
meýär, şonuň üçin bank pudagynda belli bir aýratynlyk bar.

Birinjiden, tehnologik bank innowasiýalar, köplenç, elektronika ýa-da 
telekommunikasiýa ýaly ykdysadyýetiň beýleki pudaklarynda ýüze çykýan-
lygy sebäpli, köplenç, bank üçin daşarky faktor bolup durýar.

Ikinjiden, bank tarapyndan özbaşdak ösdürilýän tehnologik innowa-
siýalar, adatça, bankyň düzüminiň üýtgemegi we täze bank önümleriniň 
ornaşdyrylmagy bilen baglanyşyklydyr.

Üçünjiden, guramalaryň işine tehnologik innowasiýalaryň girizilmegi 
ilkinji nobatda ylmy-barlag çykdajylarynyň mukdaryny göz öňünde tutýan 
bolsa, banklar üçin bu, esasan, bazarda eýýäm bar bolan sanly maglumat 
tehnologiýalary satyn almak üçin çykdajylara baha bermekdir. 

Şeýlelik bilen, täjirçilik banklarynyň müşderilerine bazardaky häzir-
ki zaman maglumat tehnologiýalary we önümleri bilen üpjün etmäge mej-
bur bolýandyk lary aýdyň faktoryň biri bolup durýar. Şol bir wagtyň özün-
de, müşderilerine adaty banklara garanyňda has gyzykly (zerur) önümleri 
we hyzmatlary hödürleýän doly wirtual banklar ýaly düýpgöter täze karz 
edaralaryny döretmek ugrunda bäsdeşlik ösýär. Mundan başga-da, bank ba-
zarynda täze önümleriň we tehnologiýalaryň peýda bolmagyň işjeňligi art-
ýar, bu bolsa esasanam banklaryň täze müşderileri gözlemeginiň zerurlygy 
bilen baglanyşyklydyr.
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Bank hyzmatlary dünýä bazarynda iri we girdejili müşderiler üçin milli 
we daşary ýurt täjirçilik banklarynyň arasynda ýiti bäsdeşlik gurşawy ýüze 
çykýar. Bu bolsa uly müşderileri özüne çekmek üçin banklar geljekde korpo-
ratiw we hususy müşderilere has gowy we amatly bank hyzmatlaryny hödür-
lemäge mümkinçilik berýän innowasion tehnologiýalara serişdeleri goýma-
gyna gönükdirýär.

Maglumat bank tehnologiýasy – bu özgeriş sanly prosesiň çäklerinde 
maglumatlary toplamak, seljermek, hasaba almak, şeýle hem innowasion 
usullaryna esaslanýan hyzmatlaryny amala aşyrmak boýunça kompýuter 
programmasy. Döwrebap maglumat tehnologiýalaryny ulanmaklygy bank-
lardaky iş proseslerine düýpgöter täsir edýär we üýtgedýär. Bank tehnolo-
giýalary maglumat bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr we giňişleýin amallaryň 
awtomatizasiýasyny üpjün edýän binýadyny emele getirýär. Häzirki zaman 
bank tehnologiýalary goldamak we ösdürmek üçin gural hökmünde birnäçe 
esasy ýörelgeler ulanylýar (1-nji surat):

modullyk – soňraky sanly hyzmatlary giňeltme bilen belli bir tertip üçin 
ulgamlary düzmegi aňsatlaşdyrýan gurluşyk ýörelgesi;

açyklyk – dürli daşarky maliýe ulgamlar bilen täsirleşmäge ukyply sanly 
tehnologiýalaryň elýeterligi, şeýle hem programma üpjünçiliginiň we enjam 

1-nji surat.
Banklaryň MAT önümleri ulanmasynyň çemeleşmeleri

Modullyk

Açyklyk

Çeýelik Masştablyk

Köpugurlyk Üznüksizlik

Modelirlemek Algoritmik
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platformasynyň saýlanylmagyny we beýleki sanly gurallary bilen üpjün et-
mek ukyplygy;

çeýelik – bank ulgamynyň sanly modullaryny döretmekde we olary belli 
bir bankyň zerurlyklaryna we şertlerine uýgunlaşdyrmak derejesi;

modelirlemek – sanly hyzmatlaryň we innowasion iş prosesi ösüp 
barýarka ulgamyň funksional taýdan giňelmegini we çylşyrymlylygyny üp-
jün edýän göwrümlilik;

köpugurlyk – hakyky wagtda maglumatlara köp ulanyjylar tarapyndan 
girmek we bir maglumat giňişliginde funksiýalary ýerine ýetirmek mümkin-
çiligi;

algoritmik – bankyň degişli sanly hyzmatlaryny bir ulgamyň çäklerinde 
amallaryny yzygiderlik boýunça düzmek;

üznüksizlik – işewürlik proseslerini täzeden gurmagyň esasynda ulgamyň 
üznüksiz ösüşiň we kämilleşdirilmegiň nusgasy.

1-nji tablisa

Bazar ulgamy: 2020-nji ýylda Russiýada we dünýäde  
bank pudagynyň iň gowy 10 sanly tehnologiýalary

RF
Tehnologiýalar

Dünýä

Ýer 
derejesi

Möhüm 
indeks

Möhüm 
indeks Ýer derejesi

1 1,0 kiberhowpsuzlyk 0,83 2
2 0,44 elektron söwda 1,00 1
3 0,38 blokçeýn 0,29 3
4 0,24 biometriýa 0,16 5
5 0,14 sanly walýuta 0,11 6
6 0,12 bankyň mobil hyzmaty 0,005 Top 10 aşak
7 0,10 krautfanding 0,20 4

8 0,10 merkezi banklaryň sanly 
walýutasy 0,02 10

9 0,4 bank hyzmaty (BaaS) 0,05 7
10 0,3 açyk banking 0,03 8

Top 10 
aşak 0,2 durnukly maliýeleşdirmek 0,002 9
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Ykdysadyýetiň Ýokary Mekdebiniň Statistik barlag instituty (Mosk-
wa, Russiýa Federasiýasy) bank pudagynda sanly tehnologiýalaryň geljegi-
ni kesgitlemek boýunça uly maglumatlar ulgamyny derňedi we bu babatda 
ylmy gözlegleriň ileri tutulýan ugurlaryny global maliýe gün tertibi bilen 
deňeşdirdi. 

1-nji tablisada görkezilen maliýe bazaryndaky ylmy-barlag maglumat-
laryndan görnüşi ýaly, bank pudagynda sanly hyzmatlaryň iň öňdebaryjy 
görnüşleri: elektron söwda, blokçeýn we kiberhowpsuzlyk bolup durýar. 
Mundan başgada möhüm indeksi, biometrika nukdaýnazaryndan olar bi-
len bäsleşen ýeke-täk tehnologiýanyň görnüşi bolup, maliýe we bank ba-
zaryndaky dünýä ulgamynyň düzüminde üçünji ornuny eýeleýär.

Öňdebaryjy rus seljeriş merkezleriniň çaklamalaryna görä, 2020-nji ýyl-
da ösen sanly tehnologiýalara islegi 55,5 milliard rubl derejesinde kesgitle-
nildi. 2030-njy ýyla çenli 25 esse ösüşe garaşylýar. Şeýlelik bilen, häzirki we 
geljekde maliýe we bank pudagynyň sanly tehnologiýalaryny ösdürmekde 
we ornaşdyrmakda öňdebaryjy ornuny tutýandygyny subut edýär. 

Üýtgeýän sarp ediş paradigmasynyň çäginde, maliýe we bank pudagynyň 
sanly üýtgemegi önümleriň, hyzmatlaryň we amallaryň giň toplumyny öz 
içine alýar: ahyrky sarp edijiler bilen aragatnaşykdan başlap, maglumatlar 
toplumyny saklamak we gaýtadan işlemek, çözgütleriň kadalaryndan başlap, 
hyzmat kanallaryna çenli bitewi bir ulgamyny emele getirýär. Dünýäniň 
iň iri bank we maliýe guramalary ösen tehnologiýalaryny işjeň we gysga 
wagtyň içinde özleşdirýärler. Täze işewürlik modeller köpelýär we bazar-
daky üpjünçiligiň hem-de islegiň düýpli üýtgemegine sebäp bolýan maglu-
mat tehnologiýalar durmuşa geçirilmegi üçin mümkinçilikler açýar.

Banklaryň «Sanly platformasy» intensiw ösýär, şeýle hem maliýe we 
sanly tehnologiýalarynyň integrirlenen onlaýn we ekoulgamynyň çözgütle-
rine geçirilmegini üpjün edýär. Bu, sarp edijileriň bank hyzmatlaryna elýe-
terliligini ýönekeýleşdirmek, çaltlaşdyrmak we azaltmak üçin zerurdyr. Täze 
elektron töleg ulgamlary merkezi banklaryň kriptowalýutalaryny we sanly 
walýutalaryny ulanýarlar. Maliýeleşdirmek köp pul ýygnamak platformalary 
arkaly amala aşyrylýar. Elektron söwdanyň göwrümi çalt depgin bilen artýar.

Şahsy maglumatlary we ulanyjy profilini monetizasiýa etmek üçin tehno-
logiýalar aýratyn bir ýer tutýar. Maksatlaýyn teklipleri amala aşyrmak üçin 
mümkinçilikler, bahalary we önümleriň we hyzmatlaryň aýratyn paketleri-
ni emele getirmegi goşmak bilen häzirkizaman maliýe bazarynda banklaryň 
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innowasion maglumatlaýyn tehnologik önümleri ulanmasy giňelýär. Bank-
as-a-Service (BaaS) ýaly hyzmat beriş modelleri köpeldi. Bankyň sanly ul-
gamynda we bankara amallaryň iş prosesinde açyk API2 platformalar ösýär.

Pandemiýa zerarly global, sebit we milli maliýe we bank pudaklarynda 
sanly tehnologiýalaryna bolan islegiň üýtgemegine sebäp boldy: uzakdan 
töleg serişdelerine bolan zerurlyk artdy, bu bolsa öz gezeginde elektron 
söwda we sanly walýuta ugurlaryndaky gözleg işlerine itergi berdi, innowa-
siýalara bolan hyrydarlygy ösdürdi, durnuklylyk, tizlik we howpsuzlyk ýaly 
ýörelgeleri hem talap etdi. 

Häzirki wagtda Türkmenistanyň bank ulgamyna sanly tehnologiýa-
lary ornaşdyrmak boýunça giň gerimli işler geçirilýär. Sanly özgertmeler 
müşderilere hödürlenilýän bank hyzmatlarynyň görnüşlerini hem-de milli 
töleg ulgamynyň mümkinçiliklerini giňeltmäge, banklaryň bäsdeşlige ukyply-
lygyny ýokarlandyrmaga kömek eder. Bank ulgamy bazar ykdysadyýetiniň 
esasy düzümleriniň biridir, türkmen ykdysadyýetiniň özgerişliklere taýýar-
dygyny görkezýän aýnasydyr diýip Gahryman Arkadagymyz belleýär.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasyna» laýyklykda ýurdumyzda döwrebap maglumat – 
aragatnaşyk tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak we işe girizmek, ma-
glumat howpsuzlygyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli 
pudaklarynda sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny dowam etmek, 
önümçiligi dolandyrmagyň innowasion usullarynyň kämilleşdirilmegini ga-
zanmak, maliýe bazaryň we bank hyzmatlaryny ýerine ýetirmegiň dürli usul-
laryny ösdürmek ýaly işler sanly ykdysadyýeti ösdürmekde esasy wezipeler 
hökmünde öňe sürülýär.

Bank hyzmatlary babatda geçirilýän özgertmeler bank bazaryna 
gatnaşyjylaryň we müşderileriň arasyndaky gatnaşyklaryň düýpli üýtgeme-
gini aňladyp, ilkinji nobatda, hyzmat ediş tizligini artdyrmagy hem-de hyz-
mat etmegiň dürli ugurlaryny peýdalanmak arkaly müşderileriň wagtyny 
tygşytlamagy göz öňünde tutýar. Şunuň bilen baglylykda, hödürlenilýän 
hyzmatlaryň ähli ýerde tizligi hem-de elýeterliligi banklaryň we müşderileriň 
arasyndaky gatnaşyklary düýbünden täze derejä çykarýar.

Bank işiniň ulgamy yzygiderli giňelip, dürli bank önümlerini we hyz-
matlaryny işläp taýýarlamak dowam edýär. Karz edaralarynyň işiniň selje-
rilmegi netijeli işlemek hem-de bäsdeşlik artykmaçlyklaryny gazanmak üçin 
olara ylmyň, tehnikanyň we tehnologiýalaryň täze gazananlaryny peýdalan-
mak arkaly innowasiýalary ornaşdyrmak zerur bolup durýar.
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Ykjam Internet tehnologiýalarynyň ösmegi hem-de smartfonlaryň iş 
wezipeleriniň artmagy bilen, ykjam goşundylar amatly we netijeli gurala 
öwrülip, olary ulanýanlar öz hasabyny barlamak, geçirilen amallary gör-
mek, pul geçirilmegini amala aşyrmak we hyzmatlar üçin tölemek, karz 
almak ýa-da üzmek, satyn almak, ätiýaçlandyrmak işlerini geçirmek üçin 
ulgama her gün birnäçe gezek girip çykýarlar. Türkmenistanda dürli hyz-
matlar we harytlar üçin tölegleri amala aşyrmagyň ykjam goşundylarynyň 
ornaşdyrylan wagtyndan bäri «Altyn asyr», «Milli kart», «Goýum bank kart-
lary», «Maşgala» bank kartlary ýaly bank önümi arkaly hem-de «Internet-
bank», «Mobile bank», «Galtaşyksyz töleg» ýaly hyzmatlar arkaly nagt däl 
tölegleriň mukdary artýar (1-nji diagramma).

1-nji diagramma

2022-nji ýylyň 1-nji iýun ýagdaýyna Türkmenistanyň  
bank karty boýunça maglumat
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B. Arbabow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Ykdysadyýet we hukuk» kafedrasynyň müdiriniň w.w.ý.ý.,
ykdysady ylymlaryň kandidaty

DURNUKLY YKDYSADY ÖSÜŞ  
NAZARYÝETINIŇ EMELE GELMEGI

Durnukly Ösüş nazaryýeti düşünjesi sustainable dewelopment diýen iňlis 
sözünden gelip çykýar. Ony ilkinji bolup ulanyp başlan kanadaly hünärmen-
ler hasaplanylýar. Kanadada balyk hojalygy güýçli depgin bilen ösdürilenden 
soň bu ýurtda balyklaryň dürli görnüşleriniň azalyp, ýitip gitmek howpy ýüze 
çykypdyr. Şeýlelikde, balyklaryň tebigy köpelişi bilen çäklenmän, olar emeli 
ýol arkaly köpeldilip, deňizlere, ummanlara, köllere goýberilip başlanýar.

Soňra, bu düşünje bilen nemes tokaý hojalygyna ýöriteleşen hünärmen-
ler gyzyklanyp başlaýar. Olar çapylan agaçlaryň tebigy ýagdaýda ösýän 
agaçlardan has köp bolýandygyna göz ýetiripdirler. Şeýlelikde, olar belli 
bir çäkde agaçlary ekip ýetişdirmek bilen bir hatarda olary yzygiderli, ýöne 
bolmalysyndan artyk çapylmazlygynyň öňüni almak üçin ýörite ulgam (my-
sal üçin, häzirki wagtda ekerançylykda giňden ulanylýan ekin çalşygy) işläp 
düzüpdirler. Umuman, durnukly ösüş düşünjesi ilkinji gezek tebigy baýlyk-
lara aýawly seretmek bilen baglanyşykly ýagdaýda ýüze çykypdyr.

«Sustainable» sözi türkmen diline geçireniňde durnukly, uzak möhletli, 
üznüksiz ösüş diýen manylary aňladýar. Ýöne, bu düşünje bizde hem dünýä 
ykdysady edebiýatyna «durnukly ösüş» ady bilen girdi. Rus ykdysady ede-
biýatynda bolsa bu adalga «устойчивое развитие» diýlip atlandyrylýar.

1972-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasy (BMG) Şwesiýanyň paý-
tagty Stokgolmda daşky gurşaw boýunça Bütindünýä maslahatyny geçirýär. 
Bu maslahatda antropogen işleriň (adamyň hojalyk işi netijesinde tebigata 
edýän täsiri) daşky gurşawa ýetirýän täsiri beýan edilýär. Emma, bu mas-
lahat özüniň garaşylýan netijesini bermeýär. Şeýlelikde, 1987-nji ýylda 
BMG tarapyndan ýörite döredilen «Daşky gurşaw we ösüş boýunça Halkara 
komissiýasynyň» hünärmenleriň dört ýyllap alyp baran işleriniň netijesin-
de «Biziň umumy geljegimiz» atly doklad taýýarlanylýar. Bu dokladda ant-
ropogen täsirleriň netijesinde biosfera, ekologiýa, tebigy baýlyklara ýetiril-
ýän zyýanlara göz ýetirmek üçin anyk teklipleri bermek we durnukly ösüş 
düşünjesine anyk kesgitleme bermekligiň zerurlygy öňe sürülýär.
14. Sargyt № 2700.
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BMG-niň «Daşky gurşaw we ösüş boýunça Halkara komissiýasynyň» 
düzümine alymlar, syýasatçylar, jemgyýetçilik işgärleri girizildi. Ola-
ra norweg zenany Gru Harlem Brundtland ýolbaşçylyk edýär. Bu zenan 
1974‒1979-njy ýyllarda Norwegiýanyň Daşky gurşaw boýunça ministri bo-
lup işleýär. Ondan başga-da 1981-nji, 1986‒1989-njy ýyllarda Norwegiýanyň 
premýer-ministri we 1998‒2003-nji ýyllarda Bütindünýä saglygy goraýyş 
guramasynyň (BSGG) baş direktory bolup işlänsoň, ol bu ugurda ýeterlik 
tejribe toplaýar. Şonuň üçin «Daşky gurşaw we ösüş boýunça Halkara komis-
siýasyna» başgaça «Brundtlandyň komissiýasy» hem diýilýär. «Biziň umu-
my geljegimiz» atly doklad BMG-niň resmi dilleri bolan iňlis, rus, fransuz, 
portugal, arap, hytaý we beýleki halklaryň köpüsiniň dillerine terjime edildi. 
Şeýlelikde, bu guramanyň üsti arkaly dünýä jemgyýetçiligini durnukly ösüşe 
geçmek baradaky çagyryşlar ýaňlanyp başlandy.

«Daşky gurşaw we ösüş boýunça Halkara komissiýasy» ýa-da 
«Brundtlandyň komissiýasy» öz öňünde goýlan maksatlaryna laýyklykda, 
durnukly ösüşe şeýle kesgitleme berýär. Durnukly ösüş ‒ munuň özi ösüşiň 
şeýle görnüşi bolup, ol häzirki nesilleriň öz isleglerini kanagatlandyrmak 
boýunça alyp barýan işleri we olaryň netijeleri gelejekki nesilleriň islegini 
kanagatlandyrmaklygyna howp döretmeli däldir, diýip kesgitleme berýärler. 
Ýöne, bu kesgitleme köp döwletleriň bu ugur bilen gyzyklanýan alymlaryny 
doly kanagatlandyrmaýar.

Umuman, durnukly ösüş düşünjesi ilki öwrenilip başlananda ol na-
zaryýet häsiýetine eýedi. Emma, 1992-nji ýylda Braziliýanyň paýtagty Rio-
-de-Žaneýro şäherinde geçirilen «Daşky gurşaw we ösüş» boýunça geçirilen 
Bütindünýä forumynda bu söz iň köp ulanylan adalga bolýar. Bu forumyň 
netijesinde «ХХI asyra çagyryş güni» atly resminama taýýarlanylýar. Bu 
resminamada durnukly ösüşiň düzümine diňe bir ekologiýa, tebigy baýlyk-
lary aýawly peýdalanmak bilen bir hatarda ykdysady-durmuş meseleler we 
olaryň sebäplerini gözlemek hem goşulýar. Bu ugurda ösen döwletler bolan 
ABŞ, Ýewropa Bileleşigi, Ýaponiýa, Hytaý ýaly döwletler has önjeýli işleri 
amala aşyrdylar. Olarda tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmak, ekologiýa, 
ykdysady we durmuş taýdan ösüşi uzak möhletli maksatnamalaryň esasynda 
amala aşyrmaklyk işini ýola goýdular.

Durnukly ösüşe baha berlende, esasy bellemeli zatlaryň biri hem, heni-
ze çenli onuň anyk, kesgitli usulyýet görkezijileriniň ýoklugydyr. Sebäbi bu 
ösüşe baha bermekligiň görkezijileri barha artýar. Mysal üçin, 2001-nji ýylda 
Nýu-Ýorkda bolan terrorçylykly wakadan soň onuň usulyýet ulgamyna ter-
rordan goranmak we howpsuzlyk ýaly görkezijiler hem goşuldy.
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Durnukly ösüş barada kesgitleme bermekde biosferanyň antropogen 
täsirleriň netijesini göterip bilijiligini takyklamak ilkinji orunda durýar. Se-
bäbi biosfera näçe giň bolsa-da, onuň çäginiň bardygy düşnüklidir. Mysal 
üçin, häzirki wagtda gury ýeriň ähli bölegi asfaltlanylsa ýa-da batgalyklar 
we ummanlar guradylsa, onda adamyň ýaşamagy üçin amatly şertleriň bol-
majakdygy düşnüklidir. Sebäbi bu ýagdaý biosferany durnuksyz ýagdaýa ge-
tirip, ony gaýtadan dikeldip bolmajak derejede üýtgeder. Umuman, häzirki 
wagtda biosfera antropogen täsirleriň netijesini nähili derejede we näçe wagt 
göterip biler? diýen soraga jogap tapmak örän möhüm bolup durýar.

Ilkinji nobatda ähli antropogen täsirler ýa-da çökgünlikler düzedip 
bolmajak heläkçilige getirip bilýär, diýip hasaplamak nädogrudyr. Mysal 
üçin, derýalaryň we kölleriň suwy dürli ýagdaýlarda, mysal üçin, tebigy 
şertlerde hem hapalanyp biler. Emma, bu hapalanma suw ösümlikleriniň 
we jandarlarynyň hemmesiniň doly ýitip gitjekdigini aňlatmaýar. Emma, 
derýalaryň ýa-da kölleriň suwy antropogen täsirleriň esasynda, ýagny himiki 
maddalar bilen zäherlense, onda suw ösümlikleriniň we jandarlarynyň ýitip, 
ýok bolup gitjekdigi düşnüklidir.

Şeýle mysallaryň başga-da birnäçesini getirip bolar. Ýöne, bu ýerde 
esasy kesgitlemeli zat biosferanyň zaýalanmagynyň mukdar we hil görkeziji-
lerini kesgitlemek bilen baglanyşyklydyr. Mysal üçin, suw joşmalary zerarly 
zaýalanan ýerleri ýa-da şäherleri belli bir wagtyň dowamynda dikeldip bolar. 
Emma, atom ýa-da ýadro partlamalarynyň ýetiren zyýanyny näçe wagtyň do-
wamynda dikeldip bolýandygy baradaky subutnamalar heniz ylymda ýokdur.

Durnukly ösüşiň seljermesine baha berlende, ykdysady we durmuş 
ýagdaýlarynyň biri-birinden aýryp bolmaýandygy çykyş edýär. Mysal üçin, 
ilatyň garyplygy, halkara migrasiýa, sebitleýin ýagdaýlary ykdysady ýa-da 
durmuş meseleleri biri-birinden tapawutlandyryp bolmaýanlygy durnukly 
ösüşe seljerme bermekligi kynlaşdyrýar. 

Durnukly ösüşe seljerme bermekde käbir alymlaryň garaýyşlary hem bel-
li bir derejede şübhe döredýär. Mysal üçin, rus alymy, durnukly ösüşi giňden 
öwrenijileriň biri, akademik N.N. Moiseýew «Geljekki nesiller hem özleriniň 
ýagdaýyna baglylykda tebigy baýlyklary häzirki nesiller ýaly peýdalanyp 
bilerler», diýip belleýär. Dogry, tebigy baýlyklaryň sarp edilişi ýylsaýyn 
ýokarlanýar. Şol bir wagtyň özünde tebigatda duş gelmeýän materiallaryň 
hem üstüniň açylmagy dowam edýär. Şeýle-de, dürli galyndylary gaýtadan 
işlemeklik barha giň gerime eýe bolýar. Munuň özi geljekdäki nesilleriň tebi-
gy baýlyklary has az we netijeli sarp etjekdigini görkezýär. Diýmek, häzirki 
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nesilleriň tebigy baýlyklary has köp ulanýandygy we geljekdäki nesilleriň 
bolsa ýokary tehnologiýalar esasynda olaryň sarp edilişini peseltjekdigi 
görünýär. Bu ýagdaý şol bir wagtyň häzirki nesilleriň geljekdäki nesiller üçin 
ýeterlik alada etmeýändigini hem görkezýär. Munuň özi şeýle ýagdaýy ara-
dan aýyrmak üçin näme etmeli, diýen soragy ýüze çykarýar. Çünki adamzat 
öz üstüne abanýan howpy aradan aýyrmak üçin özi hereket etmelidir. Şonuň 
üçin durnukly ösüşe gutarnykly we hemme soragy kanagatlandyrýan seljer-
mäni işläp düzmeklik işi yzygiderli dowam etdirilmelidir.

Durnukly ösüşi gazanmakda uzak möhletli maksatnamalaryň esasynda 
alyp barmaklyk işi häzirki wagtda Türkmenistanda giňden ulanylýar. Hor-
matly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzy dürli ugurlar boýunça 
ösdürmek, ony ösen döwletleriň hataryna çykarmak baradaky ägirt uly tagal-
lalary uzak möhletli Maksatnamalaryň we meýilnamalaryň esasynda alnyp 
barylýar.

A. Muhanow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Maliýe» kafedrasynyň müdiri, uly mugallymy

L. Aşyrowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Maliýe» kafedrasynyň mugallymy

DÖWLET BÝUJETINIŇ GIRDEJILERI HALKYŇ  
ABADAN GELJEGINIŇ KEPILI

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda bilimlere, innowasiýalara 
we ösen jemgyýete daýanýan, ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan amatly 
tehnologiýalary özünde jemleýän ykdysadyýetiň pudaklaýyn ösüşini dowam 
etdirmek ugrunda maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar. Bu ösüşi sakla-
mak we kämilleşdirmek, halkymyzy döwrüň talabyna laýyk ýaşatmak esasy 
maliýe meýilnamamyz bolan Döwlet býujetiniň üsti bilen amala aşyrylýar. 
Çünki milli ykdysadyýetiň ýokary ösüş depginini üpjün etmek, has takygy 
maliýe durnuklylygyny gazanmak, durmuş ulgamy bilen birlikde halk ho-
jalyk toplumynyň ähli ulgamlarynda ösüşiň durnukly depginini üpjün etmek 
üçin ýurduň Döwlet býujetiniň uly ähmiýeti bar. Şonuň üçin hem, Gahryman 
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Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda türkmen döwletiniň milli ykdysadyýetine 
kybapdaş, işjeň hem durnukly ösmäge ukyply býujet ulgamynyň düýpli esas-
lary işlenip düzüldi. Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň hukuk esaslary 2014- 
-nji ýylyň 1-nji martynda kabul edilen Türkmenistanyň «Býujet» Kodeksinde 
kesgitlenilýär. Şol Kodeks Türkmenistanyň býujet ulgamynyň guralyşynyň 
we hereket edişiniň umumy ýörelgelerini belleýär, Türkmenistanda býujet 
işiniň we býujetara gatnaşyklarynyň esaslaryny kesgitleýär. 

Türkmenistanyň Döwlet býujeti döwlet gurluşynyň möhüm we aýryl-
maz bölegidir, çünki ol döwletiň maliýe serişdeleriniň toplanmagyny we 
dolandyryş edaralarynyň öz borçlaryny ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. Diý-
mek, Döwlet býujeti ýurduň ykdysadyýetine düýpli täsir edýän aýgytlaýjy 
gural bolup durýar. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türk-
menistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 
milli Maksatnamasynda» býujet işini kämilleşdirmek boýunça öňde goýlan 
zerur işler we çäreler barada şeýle beýan edilýär: «Býujet syýasatynyň esasy 
maksady ykdysady ösüşe, halkyň maddy hal-ýagdaýyny ýokarlandyrma-
ga gönükdirilen döwlet girdejileriniň we çykdajylarynyň netijeli ulgamyny 
döretmek». Bu çäreleriň netijeli dowam etdirilmegi mähriban halkymyzy 
beýik işlere jebisleşdirýär, abraýy dünýä dolýan Türkmenistan döwletimize 
bolan buýsanjyny belende göterýär.

Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň Döwlet býujeti Türkmenistanyň 
býujet ulgamynda möhüm orun tutýar. Döwlet býujeti häkimiýetiň aýry-aýry 
edaralaryny we ýöriteleşdirilen hökümet gaznalaryny maliýeleşdirip we ýu-
ridik hem-de fiziki şahslary karzlaşdyryp, maliýe ulgamynyň ähli düzüm-
lerine öz täsirini ýetirýär. Diýmek, islendik döwletiň maliýe ulgamynda 
onuň býujet diýlip atlandyrylýan kiçi ulgamy merkezi orny eýeleýär. Býu-
jet döwletiň we onuň edara ediş-çäk birlikleriniň hereket edişiniň özenidir 
we döwlet hem-de häkimiýetiň ýerli edaralarynyň gönüden-göni we doly 
ygtyýarlygyndaky pul serişdeleriniň möhüm çeşmesidir. Býujetlerde pul 
serişdeleriniň merkezleşdirilmegi, diňe maliýe serişdelerinden peýdalanmak 
we olary ykdysady we durmuş häsiýetli möhüm meseleleri çözmek üçin däl- 
-de, döwlet tarapyndan ykdysady we maliýe syýasatynyň geçirilişini üpjün 
etmäge hem mümkinçilik berýär.

Jemgyýetiň ösmegi bilen býujetiň durmuş-ykdysady orny hem üýt-
geýär. Bazar gatnaşyklaryna geçilmegi bilen merkezleşdirilen we merkezleş-
dirilmedik gaznalaryň arasyndaky gatnaşyk merkezleşdirilmedik pul 
gaznalaryň peýdasyna üýtgedi. Býujet gaznalaryň pul serişdeleriniň aglabasy 
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global, umumymilli meseleleriň, çünki ykdysadyýetiň täzeden gurluşyna, 
ylmyň we tehnikanyň ösüşine, milli önüm öndürijileriň bäsleşige ukyplylyk-
larynyň üpjün edilişine we ş.m. çözülmegine gönükdirilýär. Býujetiň durmuş 
gönükdirmesi güýçlenýär. Býujetiň durmuş gönükdirilmesi bazar töwekgelçi-
liklerden, hümmetsizlikden we çökgünlik hadysalardan ilatyň goraglylygyny 
üpjün etmek bilen baglanyşykly maksatnamalarynyň amala aşyrylmagyny 
göz öňünde tutýar. Şu çäreler telekeçiligi hukuk we guramaçylyk taýdan 
goldamak, onuň başarjaňlygyny höweslendirmek merkezleşdirilmedik pul 
serişdeleriniň göwrüminiň artýan şertlerinde amala aşyrylýar.

Mazmun nukdaýnazardan, býujete ykdysady kategoriýa hökmünde 
jemgyýetiň ösüşiniň takyk döwründe onuň möhüm isleglerini kanagatlandyr-
mak üçin merkezleşdirilen pul serişdeleri gaznasynyň döredilmegi we peý-
dalanylmagy bilen baglanyşyklylykda jemi içerki önümiň gymmatynyň bir 
böleginiň gaýtadan paýlanylmagy sebäpli döwletiň, ykdysady subýektleriň 
we ilatyň arasynda ýüze çykýan ykdysady gatnaşyklar ulgamy hökmün-
de garalýar. Býujetiň şu kesgitlemesi ony düşündirilişiň düýpli häsiýetli 
çemeleşmelerinde öz beýanyny tapýar. Türkmenistanyň Býujet Kodeksiniň 
1-nji maddasynyň 1-nji böleginde hojalyk tejribeliliginiň nukdaýnazaryndan 
býujet şu görnüşde kesgitlenilýär: «Býujet – döwlet wezipelerini we 
işlerini maliýe taýdan üpjün etmek üçin niýetlenen pul serişdeleriniň eme-
le gelmeginiň we harajat edilmeginiň görnüşi». Şu ýagdaýda býujet onuň 
emele gelşiniň çeşmeleriniň we býujet serişdeleriniň harçlanylyşynyň anyk 
görnüşleriniň, şeýle hem onuň mazmunyny düzýän gatnaşyklaryň nukdaý 
nazaryndan kesgitlenilýär.

Býujet serişdeleriniň emele getirilmegi, ýagny býujetiň girdejileri sal-
gyt we salgyt däl gelip gowuşmalaryň, şeýle hem muzdsuz geçirmeleriň ha-
sabyna emele gelýärler. Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynda göz öňünde 
tutulan salgytlar we ýygymlar, şeýle hem maliýe jerimeleri we puşmana 
töleg leri salgyt girdejilerine degişli edilýärler. Degişli býujetleriň girdejile-
rinde berilýän salgyt karzlary, salgytlary we býujete tölenmeli beýleki hök-
many tölegleri tölemek boýunça olaryň yza süýşürilýän we möhletlere bölüp 
tölenilýän jemleri hem hasaba alynýar. 

Türkmenistanyň Býujet Kodeksiniň 1-nji maddasyna laýyklykda, 
Türkmenistanyň döwlet häkimiýet we ýerli öz-özüni dolandyryş edaralarynyň 
ygtyýarlyklaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda muzdsuz we 
yzyna gaýtaryp bermesiz tertipde gelip gowuşýan pul serişdeleri býujetiň 
girdejileri diýlip düşünilýär. Býujet girdejileri bir ýylyň dowamynda fizi-
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ki we ýuridik şahslaryň töleýän salgytlaryndan, ýygymlaryndan we beýle-
ki hökmany töleglerinden gelip gowuşýan pul serişdelerdir. Has takygy, 
Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň girdejileri býujete ähli hökmany sal-
gyt töleglerinden, salgyt däl töleglerden, maýa bilen amallar boýunça gelip 
gowuşýan serişdelerden, Döwlet býujetinden karz berlen serişdeleriň gaý-
tarylyp berilmegi boýunça gelip gowuşýan serişdelerden, şeýle hem, alynýan 
resmi geçirmelerden (transfertler) we karz serişdelerden ybaratdyr. 

«Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna laýyklykda, 
Döwlet býujetiniň girdejilerini emele getirýän esasy salgytlar bolup, goşulan 
baha üçin salgyt, goşmaça tölegler, ýerasty baýlyklardan peýdalanmak üçin 
salgyt, emläk üçin salgyt, edara görnüşli tarapyň peýdasyndan (girdejisin-
den) alynýan salgyt, şahsy adamlardan alynýan girdeji salgyt hasaplanylýar. 
Şeýle hem, «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna laýyk-
lykda ýerli ýygymlaryň bäş görnüşi salgyt girdejilerine degişli edilip, olar 
mahabatlandyrma üçin ýygymdan, şäherleriň, şäherçeleriň we oba ýerleriniň 
çäklerini abadanlaşdyrmak üçin belli bir maksada gönükdirilen ýygymdan, 
awtoduralgalaryň eýelerinden alynýan ýygymdan, awtomobilleriň ýerlenme-
gi üçin ýygymdan we awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan ýygym-
dan ybaratdyr.

Şol sanda, salgyt girdejilerine: hökmany döwlet pensiýa ätiýaçlandyr-
masyna pensiýa gatançlary, gümrük paçlary, salgyt kanunçylygynyň bozu-
landygy üçin jerimeler we puşmana tölegleri ýaly býujete tölenilýän tölegler 
goşulýar. Olarda salgydyň alamatlarynyň hemmesiniň däl-de käbirleriniň bo-
landygy sebäpli, bu tölegler salgyt girdejileriniň aýratyn görnüşi hökmünde 
ykrar edilýär.

Býujetiň girdejileriniň indiki görnüşi, ýagny salgyt däl görnüşleri 
Türkmenistanyň Býujet Kodeksiniň 15-nji maddasynyň 4-nji böleginde 
beýan edilýär:

Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynda göz öňünde tutulan salgytlar we 
ýygymlar tölenenden soň, döwlet eýeçiliginden alnan girdejiler;

Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynda göz öňünde tutulan salgytlar we 
ýygymlar tölenenden soň, býujet edaralary tarapyndan amal edilýän hyzmat-
lardan alnan girdejiler;

Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynda kesgitlenilen tertipde raýat- 
-hukuk, administratiw we jenaýat jogapkärçiligi çäreleriň ulanylmagynyň 
netijesinde alnan serişdeler, şol sanda: jerimeler, puşmana tölegleri, öwezini 
doluş we muzdsuz alnan jemler;



216

Türkmenistana ýetirilen zeleller üçin alnan öwezini doluş serişdeler we 
beýleki mejbury almalar;

Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan Merkezleşdirilen býuje-
tine grantlar bolup durmaýan transfert gelip gowuşmalar we meýletin trans-
ferler;

gaýry girdejiler, şol sanda: döwlet paçlary.
Döwlet we häkimiýetiň ýerli edaralarynyň eýeçiligindäki emlägi peý-

dalanmakdan we ýerlemekden (satmakdan) alynýan girdejiler býujetiň sal-
gyt däl girdejiler ulgamynda möhüm orun tutýarlar. Döwlet we häkimiýetiň 
ýerli edaralarynyň emlägini peýdalanmakdan alynýan girdejileriň düzümin-
de kärende tölegleri ýa-da wagtlaýynça peýdalanylmaga berilýän emläkden 
alynýan beýleki tölegler salgyt däl girdejileriň esasy görnüşidir. Döwlet eýe-
çiligindäki emläkden alynýan girdejiler Türkmenistanyň Býujet Kodeksiniň 
16-njy maddasynda beýan edilýär, olar şu aşakdakylar:

– karz edaralaryndaky hasaplardaky býujet serişdeleriniň galyndylary 
boýunça göterim görnüşinde alynýan serişdeler;

– döwlet eýeçiligindäki emlägi ynanyp dolandyrmaga bermekden 
alynýan serişdeler;

– hojalyk we paýdarlar jemgyýetleriniň esaslyk maýalaryndaky paýa 
düşýän peýda görnüşindäki girdejiler ýa-da Türkmenistana degişli paýnama-
lar boýunça diwidendler;

– salgytlar we beýleki hökmany tölegler tölenenden soň, Türkmenistanyň 
Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýän möçberde döwlet eýeçiligin-
däki kärhanalaryň ygtyýarlygynda galýan peýdanyň bir bölegi;

Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan döwlet eýeçiligin-
däki emlägi peýdalanmakdan alynýan beýleki girdejiler.

Býujetiň salgyt däl girdejiler ulgamyna şeýle hem maliýe kömegi, 
muzdsuz geçirmeler, mejbury görnüşinde alynýan jerimeler we serişdeler 
degişlidirler. Maliýe kömegi diýlip býujet ulgamynyň beýleki derejesindä-
ki býujetlerinden dotasiýalar, subwensiýalar we subsidiýalar ýa-da muzdsuz 
we yzyna gaýtaryp bermesiz geçirilýän serişdeleriň beýleki görnüşlerine 
düşünilýär. Dotasiýalar – bu gündelik çykdajylaryň üstüni ýapmak üçin 
muzdsuz we yzyna gaýtaryp bermesiz tertipde Türkmenistanyň býujet 
ulgamynyň beýleki derejesine berilýän býujet serişdeleridir. Subwensiýalar 
– takyk maksatly çykdajylary amala aşyrmak üçin muzdsuz we yzyna gaý-
taryp bermesiz esasda Türkmenistanyň býujet ulgamynyň beýleki derejedäki 
býujetlere ýa-da ýuridik şahslara berilýän býujet serişdeleridir. Subsidiýalar 
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– maksatly çykdajylary paýly maliýeleşdirmek şertlerinde Türkmenistanyň 
býujet ulgamynyň beýleki derejesindäki býujetlere, fiziki we ýuridik şahslara 
berilýän serişdelerdir. 

Muzdsuz geçirmelere degişlidirler: a) fiziki we ýuridik şahslardan, hal-
kara guramalaryndan we daşary döwletleriň hökümetlerinden muzdsuz ge-
çirmeler; b) ikitaraplaýyn hasaplaşyklar boýunça muzdsuz geçirmeler. Iki-
taraplaýyn hasaplaşyklar diýlip salgyt we býujet kanunçylygyň üýtgemegi, 
çykdajylary maliýeleşdirmek boýunça ygtyýarlyklaryň geçirilmegi ýa-da 
býujet hakyndaky kanun tassyklanylandan soň we onda hasaba alynmadyk 
girdejileriň geçirilmegi bilen baglanyşykly Türkmenistanyň býujet ul-
gamyndaky aýry-aýry býujetleriň arasynda serişdeleri geçirmek boýunça ge-
çirilýän amallara düşünilýär. Jerimeler jerimeleri salmak baradaky çözgütleri 
kabul eden edaranyň ýa-da wezipeli şahsyň ýerleşýän ýeri boýunça ýerli býu-
jetlerde hasaba alynmaga degişlidirler. Döwlet girdejilerine mejbury tertipde 
alynýan mejbury, öwezini doluş we beýleki serişdeleriň jemi kazyýetleriň 
kararlary boýunça Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda býujetleriň 
girdejilerine ýazylýar. Diýmek, býujet – bu özboluşly we köp ugurly maliýe 
meýilnamasydyr, sebäbi onuň görkezijileri döwletiň ykdysady we durmuş 
ösüşiniň ähli çygyrlaryny gurşap alýar.

Şeýlelikde, býujet – bu maliýe ulgamynyň aýrylmaz düzüm bölegidir, 
döwletiň we onuň çäk birlikleriniň wezipelerini amal etmek üçin niýetlenilen 
pul serişdeleriniň merkezleşdirilen gaznasynyň emele gelmegi, paýlanylma-
gy we peýdalanylmagy bilen baglanyşykly pul gatnaşyklarynyň özboluşly 
aýratyn segmentidir. Umuman, býujet syýasaty milli ykdysadyýetiň hil taý-
dan ýokary ösüş depginini üpjün etmeklige, ýurduň maliýe ulgamynyň düzüm 
bölegi bolan Döwlet býujetine salgytlar arkaly gelýän girdejileriň yzygiderli 
ýokary depginler bilen artmaklyga, şonuň ýaly-da onuň maliýe ulgamynyň 
mäkäm binýadyny tutmaklyga ýardam berýän güýçli döwlete öwrülmegi 
ýurt Baştutanymyz tarapyndan durmuşa geçirilýän düýpli oýlanyşykly, ylmy 
taýdan esaslandyrylan durmuş-ykdysady strategiýasynyň netijesidir.
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H. Baýramow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
«Dünýä ykdysadyýeti» kafedrasynyň müdiriniň w.w.ý.ý., 

geografiýa ylymlarynyň kandidaty 

TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADY  
DIPLOMATIÝASYNYŇ ESASY UGURLARY

Syýasatda oňyn Bitaraplyk we ykdysadyýetde açyklyk ýörelgelerine 
esaslanýan Türkmenistanyň diplomatiýasy döwletiň daşary syýasatynyň baş 
ugrudyr. Türkmenistan özüniň halkara işinde dünýä döwletleriniň durnukly 
syýasy we ykdysady ösüş tejribesini işjeň ulanmak bilen, Bitaraplygyň ykdy-
sady ugruna aýratyn orun berýär. Geosyýasat ykdysady häsiýetli iki sany 
ugry kesgitleýär: bitaraplyk syýasy bäsdeşligi aradan aýryp, ýurduň baý çig 
mal we uglewodorod serişdelerini işläp taýýarlamakda hyzmatdaşlyk üçin 
amatly şertleri döredýär hem-de geoykdysady çäklerde ygtybarly we üstaşyr 
düzümleriň durnuklylyk derejesini üpjün edýär. Türkmenistanyň ykdysady 
diplomatiýasynyň milli bähbitleri goramak boýunça ileri tutulýan wezipele-
rine, ilkinji nobatda, daşary ykdysady howpsuzlygy üpjün etmek degişlidir. 
Hormatly Prezidentimiziň daşary ykdysady gatnaşyklarda söwda-ykdysady, 
energetika, ulag we ekologiýa diplomatiýasy ileri tutulýan esasy ugurlar bo-
lup durýar. 

Türkmenistanyň söwda-ykdysady diplomatiýasy. Türkmenistanyň 
daşary söwda-ykdysady diplomatiýasy döwletiň bäsdeşlige ukyplylygyny 
berkitmegiň guraly hökmünde çykyş edýär, şeýle hem, dünýä bazarynda 
özara bähbitli gatnaşyklary artdyrmaga ýardam berýär. Eksporta gönük-
dirilen önümleri artdyrmak we degişli önümçilikleri höweslendirmek, 
Türkmenistanyň daşary bazarlara çykmagyny üpjün edýän şertleri has gowu-
landyrmak üçin, ýörite döwlet maksatnamalary kabul edilýär. Türkmenistan-
da daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek 
boýunça Döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegi bilen, Türkmenistana 
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önumleriň möçberi 
we düzümi ýerli çig mallardan öndürilýän milli önümleriň hasabyna artar 
we kämilleşer. Importyň düzüminde çig mallaryň we materiallaryň, mineral 
dökünleriň hem-de azyk önümleriniň paýy peseler. Şeýle-de, daşary ýurtlar-
dan getirilýän harytlaryň düzüminde azyk önümleriniň paýy gaýtadan işleýän 
ýerli çig mal önümçiliklerini ýola goýmagyň we bäsdeşlige ukyply önümleri 



219

öndürmegiň hasabyna yzygiderli peseler. Netijede, ýurdumyzda azyk howp-
suzlygyny gazanmak ygtybarly üpjün ediler. 

Daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek Türkmenistanyň söwda- 
-ykdysady diplomatiýasynyň düýpli meselesidir. «Açyk gapylar» syýasaty, 
Türkmenistanyň geografik taýdan amatly ýerleşmegi, jemgyýetçilik-syýasy 
taýdan durnuklylyk, milli ykdysadyýetimiziň ýokary depginler bilen ösme-
gi, kuwwatly we köp görnüşli çig mal binýady hem-de ýurdumyzda maýa-
darlar üçin amatly ýagdaýyň döredilmegi maýa goýumlarynyň umumy 
möçberiniň düzüminde daşary ýurt maýa goýumlarynyň düýpli artmagyna 
ýardam edýär. Milli we halkara bähbitleriň utgaşdyrylmagyndan ugur alnyp 
kabul edilen «Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda» Türkmenistanyň Ka-
nuny ýurdumyza gelýän daşary ýurt maýa goýumlarynyň möçberiniň has-da 
artmagyna, netijede, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüş depgininiň has 
berkemegine öz oňyn täsirini ýetirýär. Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow: «Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy: halka daýa-
nyp, halkyň hatyrasyna» atly kitabynda «Türkmenistan halkara tejribesin-
de giňden ulanylýan önümi paýlaşmak baradaky ylalaşyk ýaly usuly ykdy-
sadyýetimize daşary ýurt maýasyny çekmekde giňden peýdalanýar» diýip, 
belläp geçýär. Daşary ýurt maýa goýumlarynyň çekilmeginiň netijesinde, 
ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dünýä hojalyk ulgamyna amatly ugurlar bilen 
aralaşmagy, öňdebaryjy tehnologiýalaryň önümçilige ornaşdyrylmagy, täze 
iş orunlarynyň döredilmegi, ilatyň maddy hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagy we 
beýleki durmuş ähmiýetli meseleleri çözülýär. Bilelikdäki kärhanalarda hal-
kara ülňülerine laýyk öndürilýän önümleri, diňe içerki däl, eýsem, daşarky 
bazarlara hem çykarylýar. Bu bolsa, ýurtda öndürilýän önümleriň dünýä ba-
zaryndaky ornunyň ösmegine ýardam edýär. 

Ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak meselesi döw-
leti miziň daşary syýasat diplomatiýasynyň esasy wezipeleriniň hatarynda 
durýar. Bu diplomatiýa özara arabaglanyşykly iki sany ugry öz içine alýar. 
Olaryň birinjisi, ýurduň ykdysadyýetiniň pudaklaýyn we önümleýin düzü-
mini özgertmekden ybaratdyr. Bu ugry amala aşyrmak üçin ýurduň ykdy-
sadyýetinde uly mümkinçilikleri bar bolan pudaklar, ylmyň we tehnikanyň 
gazananlaryny özünde jemleýän ösen tehnologiýalar bilen üpjün edilen 
önümçilikler ýokary depginler bilen ösdüriler. Olaryň hataryna oba ho-
jalygyny, syýahatçylyk we ulag pudaklaryny, azyk we dokma, himiýa, ne-
bithimiýa we gazhimiýa, gurluşyk materiallary senagatlaryny goşup bolar. 
Türkmenistanyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak ýörelgesiniň ikin-
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ji ugry ýurdumyzyň eksport kuwwatyny dürli ugurlara gönükdirmek bilen 
baglanyşykly bolup durýar. Bu ugur Türkmenistanyň eksportynda ýangyç-
-energetika serişdelerinden beýleki önümleriň paýynyň düýpli artmagyny 
göz öňünde tutýar. Şol bir wagtyň özünde hem bu ugur ýurdumyzyň esasy 
eksporty bolan tebigy gazy dünýä bazarlaryna amatly nyrhdan köp ugurlara 
ibermekligi göz öňünde tutýar. Bu işleri amala aşyrmak üçin, Türkmenistan 
– Özbegistan – Gazagystan – Hytaý, Türkmenistan – Eýran gaz geçirijile-
ri işe girizildi we Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz 
geçirijisiniň gurluşygy alnyp barylýar hem-de birnäçe täze taslamalaryň üs-
tünde işlenilýär.

Häzirki zaman globallaşmak şertlerinde Türkmenistanyň ykdysady 
dip lomatiýasy toplumlaýyn we ulgamlaýyn häsiýete eýe bolup, döwletiň 
wajyp wezipeleriniň birini ýerine ýetirýär. Diplomatiýanyň bu görnüşi 
döwlet edaralarynyň, şeýle hem, Türkmenistanyň senagatçylar we tele-
keçiler birleşmesiniň derejesinde amala aşyrylýar. Halkara hyzmatdaşlyk 
üçin, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň açyklygy, şeýle hem, ýurdumyzyň 
halkara guramalary bilen işiniň işjeňleşmegi döwletimiziň ykdysady 
diplomatiýasynyň täze oňyn häsiýetini görkezýär. Türkmenistanyň halka-
ra guramalar, sebit söwda-ykdysady bileleşikleri we ösüş banklary bilen 
gatnaşyklaryň işjeňleşmegi döwletimiziň ykdysady diplomatiýasyny häzir-
kizaman esasda amala aşyrmak üçin täze mümkinçilikleri döredýär. 

Türkmenistanyň energetika diplomatiýasy. Amatly ykdysady-geogra-
fik ýerleşişi bilen tapawutlanýan we ýangyç serişdeleriniň gorlary boýunça 
dünýäniň iň baý ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistana energiýa serişdelerini 
diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de köpugurly gazgeçirijileri gurmaga esas 
berýär. Türkmenistanyň energetika strategiýasyna laýyklykda, ýurdumyzyň 
ägirt uly tebigy baýlyklaryny türkmenistanlylaryň ençeme nesilleriniň 
ýaşaýyş-durmuş derejesini has ýokarlandyrmak, şeýle hem tutuş adamzadyň 
bähbidine ählumumy energiýa üpjünçiligi üçin ulanmak meýilleşdirilýär. 
Häzir ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalary nebitgaz pu-
dagyny diwersifikasiýalaşdyrmaga, onuň senagat kuwwatyny, ulag düzümini 
ösdürmäge hem-de dünýä bazarlarynda zerur bolan energiýa serişdeleriniň 
eksportyny artdyrmaga gönükdirilen giň gerimli taslamalary tapgyrlaýyn 
amala aşyrýar. 

Ýangyç-energetika baýlyklarynyň bolmagy we elýeterliligi, olar bilen 
sarp edijileri bökdençsiz üpjün etmek hem-de netijeli ulanmak dünýä ykdy-
sadyýetini ösdürmegiň, «Energiýa garyplyk» derejesini peseltmegiň, ähli 
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adamzadyň medeni we maddy hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň baş faktory 
bolup çykyş edýär. Energiýa howpsuzlygy çylşyrymly, köp maksatly görnüş 
bolup, onda çig mal, syýasy, maliýe, ekologiýa we tehnologiýa ýaly ýakyndan 
özara baglanyşykly ýagdaýlar tapawutlanýar. Uglewodorod serişdeleriniň 
we energiýanyň sarp edilişiniň yzygiderli artýan şertlerinde dünýä boýunça 
çig mallaryň gazylyp alnyşynyň we sarp edilişiniň gyradeň düşmeýänligi, 
üstaşyr geçirijiler infrastrukturasynyň ösüşiniň ýeterlik derejede bolmazlygy, 
üstaşyr geçiriji ýurtlaryň sanynyň yzygiderli artmagy, agyr klimatik şertlerde 
we deňiz ýalpaklarynda ýerleşen täze nebitgaz ýataklaryny özleşdirmeklige 
uly möçberli maýa goýumlaryň goýberilmegi bu meseläni has ýitileşdirýär. 
Şol sebäpli, ählumumy energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek üçin bilelikde 
netijeli ugurlary we usullary işläp taýýarlamak we amala aşyrmak zerurlygy 
ýüze çykýar.

Türkmenistan dünýä energetika ulgamyndaky we birtaraplaýyn alnyp 
barylýan ýagdaýlary netijeli çözmek üçin, häzirkizaman diplomatiýasynyň 
ähli mümkinçiliklerini peýdalanýar hem-de energetika howpsuzlygynyň täze 
binýadyny kemala getirmek meseleleri boýunça halkara ylalaşygy gazanmak 
üçin köpugurly düzüm hökmünde BMG-a esasy orun berýär.

Energetika ulgamynda köptaraplaýyn özara gatnaşyklar şu günüň, halka-
ra hyzmatdaşlyk ulgamynyň wajyp düzüm bölegi bolup durýar. Häzirki wagt-
da dowam edýän çylşyrymly geosyýasy ýagdaýlarda, aýry-aýry ýurtlaryň, 
sebitleriň we yklymlaryň ösüşine hem-de abadançylygyna gönüden-göni tä-
sir edýän energiýa göterijileri eltmegiň täze ugurlary we görnüşleri döreýär. 
Ykrar edilen tebigy gazyň gorlary boýunça dünýäde dördünji orny eýeleýän, 
şeýle hem geografik ýerleşiş aýratynlyklaryny nazara almak bilen, Türkmenis-
tan özüniň halkara hyzmatdaşlygyny diwersifikasiýalaşdyrmak syýasatyny, 
hususan-da, energetika pudagynda, türkmen uglewodorod çeşmelerine we 
olary daşamagyň serişdelerine hyzmatdaşlaryň deň ygtyýarlylygyny üpjün 
etmek esasynda alyp barýar. 

Türkmenistanyň senagat-innowasiýa we ýangyç-energetika pudagyny 
diwersifikasiýalaşdyrmak syýasaty esasynda 2019-njy ýylyň 28-nji iýunynda 
Ahal welaýatynda ýyllyk önümçilik kuwwaty ECO-93 sintetik benziniň  
600 müň tonnasyna, şeýle hem ugurdaş önümlerden suwuklandyrylan gazyň 
115 müň we dizel ýangyjyň 12 müň tonnasyna deň bolan tebigy gazdan ben-
zin öndürýän zawodyň işe girizilmegi Türkmenistanyň dünýä derejesindäki 
energetika döwlet hökmünde eýeleýän ornuny has pugtalandyrdy. 

Türkmenistanyň energetika toplumyndaky hyzmatdaşlygyna degişli bo-
lan meseleleriniň hatarynda energiýa serişdelerini Merkezi Aziýadan Hytaýa, 
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Günorta Aziýadaky we Orta Gündogardaky ýurtlara ýetirmek boýunça top-
lumlaýyn ýangyç geçiriji desgalary döretmek üçin örän amatly mümkinçilik-
lerini görkezmek bolar. Soňky ýyllarda Türkmenistandan Hytaýa we Eýrana 
gaz geçirijileriň gurulmagy, şeýle hem, Türkmenistan – Owganystan – Pa-
kistan – Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna başlanmagy, ýene-de bir 
strategiki ähmiýetli taslamanyň işjeň ýagdaýda durmuşa geçirilýän tapgyrda 
bolmagy, şunuň ýaly meýilnamalaryň üstünlikli amala aşyrylyp bilinjekdigi-
ni we durmuşda möhüm ähmiýetlidigini tassyklaýar.

Energetika ulgamynda köptaraplaýyn özara gatnaşyklar şu günüň halka-
ra hyzmatdaşlyk ulgamynyň wajyp düzüm bölegi bolup durýar. Häzirki wagt-
da dowam edýän çylşyrymly geosyýasy ýagdaýlarda, aýry-aýry ýurtlaryň, 
sebitleriň we yklymlaryň ösüşine hem-de abadançylygyna gönüden-göni tä-
sir edýän energiýa göterijileri eltmegiň täze ugurlary we görnüşleri döreýär. 
Ykrar edilen tebigy gazyň gorlary boýunça dünýäde dördünji orny eýe-
leýän, şeýle hem geografik ýerleşiş aýratynlyklaryny nazara almak bilen, 
Türkmenistan özüniň halkara hyzmatdaşlygyny diwersifikasiýalaşdyrmak 
syýasatyny, hususan-da, energetika pudagynda, türkmen uglewodorod 
çeşmelerine we olary daşamagyň serişdelerine hyzmatdaşlaryň deň ygtyýar-
lylygyny üpjün etmek esasynda alyp barýar. Bu türkmen energiýa geçirijile-
rini halkara energetika bazaryna çykarmak üçin köpugurly ulag turbageçiriji 
infrastrukturalarynyň döredilmegini göz öňünde tutýar. 

Türkmenistanyň ulag diplomatiýasy. Häzirki wagtda ulag ulgamy dünýä 
ykdysadyýetiniň möhüm bölekleriniň biri bolmak bilen, dünýä hojalyk 
gatnaşyklaryny durnuklaşdyrmaga hem-de sazlaşdyrmaga gönüden-göni tä-
sir edýär we Durnukly Ösüş maksatlaryna ýetmekde möhüm orun eýeleýär. 
BMG-niň çäklerinde bu ugurdaky ähli tagallalary birleşdirmäge uly goşant 
goşýan Türkmenistan köpugurly utgaşdyrylan ulag ulgamyny döretmäge 
gönükdirilen iri düzümleýin taslamalary öňe sürýär hem-de olary daşary 
ýurtly hyzmatdaşlar bilen üstünlikli amala aşyrýar. 

«Demirgazyk – Günorta» we «Günbatar – Gündogar» ugurlary boýunça 
çäk taýdan örän amatly ýerleşýän ýurdumyz sebit hem-de yklym ähmiýet-
li wajyp üstaşyr ulag we logistik merkez hökmünde özüniň ornuny pugta-
landyrýar. Ýurdumyzda ulag toplumynyň ähli pudaklarynyň maddy-enjam-
laýyn binýadynyň ösdürilmegini hem-de düýpli döwrebaplaşdyrylmagyny 
üpjün etmäge gönükdirilen ugurdaş maksatnamalar işlenip düzülýär we ama-
la aşyrylýar. 

Beýik ýüpek ýoluny gaýtadan dikeldýän hem-de Garaşsyz ýurdumyzyň 
ulag-üstaşyr geçirijilik mümkinçiligini artdyrýan bu ýollar Ýewropa, Aziýa-
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Ýuwaş ummany we Günorta Aziýa ugry boýunça möhüm halkara geçelgesi-
ne öwrülýär. Ýurdumyzyň ulag syýasatynyň ugurlaryny mundan beýläk hem 
diwersifikasiýalaşdyrmak maksady bilen, Hazar we Gara deňizleriniň, Orta 
Aziýa hem-de Ýakyn Gündogaryň arasynda ulag-üstaşyr geçelgeleriň müm-
kinçilikleri öwrenilýär. Halkara ulag we logistiki hyzmatdaşlygyny ösdür-
mekde halkara ulag geçelgelerine aýratyn ähmiýet degişlidir. Ýewropanyň 
we Aziýanyň çatrygynda ýerleşmek bilen, Türkmenistan ulag babatda on-
larça halkara konwensiýalarynyň agzasy, halkara ulag we üstaşyr geçelge-
leri boýunça baglaşylan birnäçe halkara şertnamalarynyň gatnaşyjysy bolup 
durýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda Aşgabadyň täze halkara howa men-
zilini, Türkmenistan – Owganystan – Täjigistan demir ýolunyň birinji nobat-
dakysyny, Kerki – Ymamnazar – Akina ugruny gurmagyň taslamalary ama-
la aşyryldy, Türkmenbaşy halkara deňiz porty ulanylmaga berildi, şeýle-de 
Aşgabat – Türkmenbaşy, Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil 
ýolunyň gurluşygy alnyp barylýar.

Merkezi Aziýada Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Ýewropa 
böleginde ýerleşen sebitlerine, Kawkaz döwletlerine has ýakyn we amat-
ly çykalgasy bar. Bu bolsa, Russiýanyň we Kawkaz döwletleriniň Merke-
zi Aziýa ýurtlaryna ugradýan üstaşyr ýükleriniň Türkmenistanyň üstünden 
daşalmagyny şertlendirýär.

Türkmenistanyň ulag-geografik ýerleşişiniň amatlygynda Hazar deň zi- 
niň tutýan orny hem uludyr. Deňiz, ilkinji nobatda, Hazarýaka ýurtlary bilen 
söwda we ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge mümkinçilik berýär. Hazar se-
biti bolsa häzirki wagtda Ýewraziýa giňişliginiň wajyp geosyýasy we ykdy-
sady merkezleriniň biri bolup durýar. Iri üstaşyr geçiriji – ulag ugry hökmün-
de onuň ähmiýeti barha artýar. Türkmenistan bilen beýleki döwletleriň 
arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmeginde Türkmenbaşy 
şäheriniň deňiz porty aýratyn hyzmaty bitirýär. Şu deňziň üsti bilen Hazarýa-
ka we köp sanly Ýewropa ýurtlary bilen söwda we ykdysady gatnaşyklary 
guralýar. Ýewropa – Kawkaz – Merkezi Aziýa halkara ulag geçelgesiniň we-
zipelerini ýerine ýetirýän Türkmenbaşy şäherindäki halkara deňiz porty, täze 
maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçmegi bilen, Hazar deňzi boýunça 
ulag geçelgesiniň iň iri üstaşyr merkezi bolup durýar. Dünýä ummanyna çyk-
mak arkaly giň geografik giňişliginiň ýurtlarynyň mümkinçiliklerini netijeli 
ulanmak üçin Türkmenistan, Eýran, Oman, Katar we Özbegistan döwletleri 
bilelikde syýasy we ykdysady ähmiýetli täze ulag-kommunikasiýa ulgamyny 
döredýär. Bu geçelge Günorta Aziýa, Afrika, Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň 
ýurtlary bilen ykdysady hyzmatdaşlygyň uly geljegini açar.
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Ýurduň bäsleşik ukyby bolan ulag-logistika ulgamynyň ösmeginiň wa-
jyp ugry öňdebaryjy logistiki tehnologiýalaryň esasynda hemme sebitlere 
hyzmat edýän üpjün edijileriň toparlanmagy, şeýle hem Türkmenistanyň çäk-
lerinden geçýän halkara derejeli ulag ýollarynyň hereket edip durmagy bolup 
durýar. Türkmenistanda hereket edýän logistiki tehnologiýalar senagatyň, 
söwda we ulag pudaklarynyň özara gatnaşyklaryny üpjün edýärler, ulag 
mümkinçiliginiň berkemegine we ösmegine ýardam edýärler. Bularyň hem-
mesi ykdysadyýetiň dürli ugurlarynyň ulalyp barýan ýük gatnawlary boýun-
ça isleglerini kanagatlandyrmak maksatlaryna ýetmek üçin wajypdyr. Türk-
men ulaglar toruna daşary söwda ýüklerini getirmek kämil ulag – logistika 
ulgamyny gurmak bilen baglydyr, munuň üçin bar bolan ulag infrastruk-
turasyny döwrebaplaşdyrmak we haryt dolanyşygy barada maglumatlara 
deňhukukly ýüzlenme mümkinçiligini üpjün edýän hemme gatnaşyjylaryň 
toruna dolanyşygyň logistik ugurlaryny girizmek zerurdyr.

Ý. Orazmämmedow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Statistika» kafedrasynyň müdiri, uly mugallymy

A. Çaryýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Statistika» kafedrasynyň mugallymy

TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADY ÖSÜŞINDE  
ADAM POTENSIALYNYŇ WAJYPLYGY

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda 
halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak bilen bagly işler 
yzygiderli amala aşyrylýar, milli ykdysadyýeti yzygiderli ösdürmek boýunça 
toplumlaýyn işler durmuşa geçirilýär, onuň her bir pudagynda düýpli özgert-
meler amala aşyrylýar. Bu işler ilatyň bagtyýar, abadan durmuşynyň çeşmesi 
bolup durýar. 

Ýurtda ykdysadyýetiň maglumat-aragatnaşyk we sanly tehnologiýalar 
ulgamynda ýokary hünärli, öz işine ökde işgärleriň taýýarlanylmagy möhüm 
ähmiýete eýedir. Bu ugurdaky çäreler bolsa, ýurduň adam potensialyny ýo-
karlandyrmak, ilatyň iş bilen üpjünçiligini durnuklaşdyrmak, zähmet ba-
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zarynda bäsdeşlige ukyply hünärmenleri taýýarlamak wezipeleri bilen bagly 
bolup durýar. Sebäbi, işçi güýji ýurduň potensialy, zähmet bazarynyň esasy 
agzalarynyň biri hökmünde çykyş edýär. Ilatyň potensial görkezijisini ýokar-
landyrmak, zähmet üpjünçiligini düzgünleşdirmek, zähmet gatnaşyklaryny 
döwrüň talabyna laýyk kämilleşdirmek milli ykdysadyýeti sazlaşykly 
ösdürmegiň binýatlaýyn şerti hökmünde ykrar edilýär, milli ykdysady 
ulgamyň durnukly ösmegini üpjün edýär. 

Adam potensialynyň ýokary derejesi durnukly ösüşiň binýatlaýyn 
şertleriniň biri hökmünde raýatlaryň maddy-hal ýagdaýynyň mundan beýläk 
hem gowulanmagyna we ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna 
gönümel täsir edýär. Şeýle hem, ol ykdysady ösüşiň häzirkizaman ýag-
daýyny häsiýetlendirýän makroykdysady görkezijileriň biri bolmak bilen, 
abadan ýaşaýşyň baş şertini emele getirýär. Döwlet tarapyndan bu ugurda 
alnyp baryl ýan syýasatyň oýlanyşykly amala aşyrylmagy onuň netijeliligi-
ni artdyrýar. Bu aýratynlyklar ýurtda adam potensialynyň ýokary derejesi-
ni üpjün etmek meselesiniň ýurduň durmuş-ykdysady ösüşi üçin örän wa-
jypdygyny görkezýär.

«Potensial» adalgasy şahsyýetiň herekete getirip bolýan we dürli mese-
leleri çözmek üçin ulanyp boljak gizlin mümkinçiliklerini aňladýar. Ulgamy 
herekete getirmek üçin zerur serişdeleriň toplumy hökmünde ulanmak bol-
ýar. Zähmet serişdelerine ussat başarnykly we bilimli işgärleri degişli etmek 
bolýar, olar zähmet serişdeleriniň ýa-da zähmet potensialynyň serişdeleri bo-
lup durýarlar. Rus alymy T.G.Hromosowanyň kesgitlemegine görä, poten-
sial – bu diňe bir serişdeleriň mukdary däl-de, eýsem gönükdirilen ugurda 
olarda jemlenýän ulgamyň ösüş mümkinçilikleri bolup durýar. Etimologik 
sözlüginde potensial düşünjesine latyn dilinden alnan «potentialis» – ýagny 
«güýç» ýa-da «güýçli bolmak» kesgitlemesi berilýär.

Adam potensialy – durmuş hadysalaryň täsiri esasynda adamlarda bar 
bolan bilimiň, ukybyň, mümkinçilikleriniň derejesini, durmuşdaky ornuny, 
ýurduň ilatynyň medeni, saglyk derejesini aýdyň açyp görkezýän durmuş de-
rejesi we taglymaty bolup çykyş edýär. 

«Adam potensialy» düşünjesi häzirkizaman edebiýatlarynda «adam 
serişdeleri» düşünjesine garanyňda gutarnykly düşünje hökmünde köp ula-
nylýar, sebäbi ol adam durmuşynyň, şeýle hem onuň mümkinçiliklerini 
durmuşa ornaşdyrmagyň durmuş-ykdysady, durmuş, medeni, ekologik we 
beýleki şertlerine toplumlaýyn häsiýetnama bermäge mümkinçilik berýär. 
Adam potensialy diýip, «bazar we bazar däl gurallarynyň esasynda iş çyg-
15. Sargyt № 2700.
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rynda we sarp ediş çygrynda amala aşyrylýan saglygyň, umumy medeni 
hünär başarnygyň, döredijilik, telekeçilik, raýat jogapkärçiliginiň toplanan 
ätiýaçlygyna» düşünilýär.

Häzirki döwürde Türkmenistanda ilatyň potensialy bilen bagly bo-
lan meselelere ünsüň has-da güýçlenmegi onuň oňyn çözgüdiniň ýurtda 
ykdysady ösüşi üpjün edýändigi bilen ähmiýetlidir. Häzirki döwürde onuň 
derwaýyslygynyň has-da artmagy diňe bir ýurduň çäklerinde kemala gelen 
demografik, ykdysady we durmuş häsiýetli sebäpler bilen şertlendirilmän, 
eýsem, oňa belli bir derejede daşarky sebäpler hem öz täsirini ýetirýär. Hu-
susan-da, dünýä ösüşiniň häzirki tapgyrynda işçi güýjüni globallaşmagyň, 
şeýle-de maglumat ulgamynda bolup geçýän düýpli öwrülişikleriň getiren 
netijelerine uýgunlaşdyrmak meselesi ähli ýurtlara häsiýetlidir.

Ýurtda ilatyň potensialyny ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan 
strategiýanyň esasy ugurlarynyň biri bolup işgäriň kämilleşmegi, onuň zäh-
met potensialynyň netijeliligi çykyş edýär. Işgäriň kämilleşmek we poten-
sialyny netijeli ulanmaklyk derejesine pudagyň bäsdeşlige ukyplylygy we 
innowasion kabul edişligi bagly bolup durýar.

Soňky ýyllarda Türkmenistanda alymlaryň ünsüni ilatyň hal-ýagdaýy, 
adam ösüşi we adam potensialynyň ösüşi ýaly meseleler çekýärler. Muňa ga-
ramazdan, häzirki wagta çenli ylmy edebiýatlarda ilaty, adamy we adam po-
tensialyny beýan etmek we seljermek üçin düşünjeleriň özara baglanyşykly 
ulgamy düzülmedi. Mysal üçin, ilaty seljermek bilen, käbir alymlar ilatyň 
ýagdaýy barada, beýlekiler bolsa, olaryň hil häsiýetnamalary ýa-da hil poten-
sialy barada aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy 
tarapyndan her ýylda kesgitlenilýän adam potensialynyň ösüş indeksiniň de-
rejesi boýunça biziň ýurdumyz Adam ösüşiniň ýokary derejeli ýurtlarynyň 
toparyna girýär.

Häzirki wagtda jemgyýetiň baýlygy köp halatda adam maýasynyň we 
tebigy serişdeleriň jemi bilen kesgitlenilýär. Adam maýasy we bazar ykdy-
sadyýetini ösdürmek, ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak we durmuşyň 
hilini ýokarlandyrmak maksady bilen onuň netijeli ulanylmagy her bir 
döwletiň strategik serişdesi bolup çykyş edýär. Munuň bilen baglylykda, mil-
li ykdysadyýeti has-da kämilleşdirmek meselesi ykdysadyýetiň esasy ugur-
larynda hereket edýän zähmet serişdeleriniň hiline baglydyr. 

Häzirki zaman şertlerinde esasy wajyplygy zähmet serişdeleriniň ne-
tijeli ulanmaklyk baradaky soragy döredýär. Kärhanalaryň zerur zähmet 
serişdeleri bilen ýeterlik üpjün bolmaklygy, olaryň dogry ulanylmaklygy, zäh-
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met öndürijiliginiň ýokary derejesi ýurduň her bir kärhanasynyň netijeliligini 
ýokarlandyrmakda uly ähmiýete eýedir. Şu günki günde ylmy edebiýatlarda 
we köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde işçi güýji, olaryň potensialynyň 
meselelerine uly üns berilýär.

Şeýlelik bilen, rus alymy N.M. Ramişewskiniň aýtmagyna görä, ilatyň 
hil häsiýetnamasyna baha bermegiň usulyýeti üç esasy düzüm bölekden 
durýar:

– fiziki, psihiki we durmuş saglygy;
– adamlaryň aň potensialyndan durýan hünär-bilim ukyplary;
– raýatlaryň medeni-ahlak gymmatlyklary we olaryň medeni işjeňligi.
Ýokarda beýan edilişine görä, adam potensialyny açyp görkezmek 

üçin adamlaryň saglygy, ukyby, raýatlaryň gymmatlyklary we ruhy, olaryň 
işjeňligi ýaly esasy adalgalar ulanylýar.

Adam potensialynyň ösüş taglymaty häzirki döwürde halkara 
guramalaryň, hökümet edaralaryň, raýat jemgyýetiniň institutlaryň ünsü-
ni has hem özüne çekýär. Hökümetara ylmy-amaly maslahatlarynda we 
alymlaryň geňeşlerinde bu mesele ara alnyp maslahatlaşylýar. Döwlet we 
ýerli dolandyryşda bilimi we medeniýeti ösdürmek maksady bilen ulanylýar. 
Adam potensialyň taglymaty Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksat-
namasy (BMGÖM) tarapyndan işlenen meşhur aň önümleriniň biri bolup 
durýar.

XX asyryň ahyrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksat-
namasynyň bilermenleri tarapyndan işlenip düzülen adam ösüşiniň tagly-
maty ykdysady ösüşe adam potensialynyň ösüşiniň ahyrky maksady däl-de, 
onuň serişdesi hökmünde seredýär. Bu taglymat, toplumlaýyn çemeleşmeleri 
hasaba almak bilen, adam potensialynyň esasy görkezijilerini kesgitledi:

– ömrüň dowamlylygy hökmünde ölçenilýän uzak ömür;
– köp sanly ilatyň sowatlylygynyň jemi indeksi hökmünde kesgitlenil-

ýän bilim pudagyndaky üstünlikler;
– ilatyň jan başyna düşýän hakyky jemi içerki önümiň esasynda hasapla-

nylýan durmuş derejesi.
Şeýle esaslandyrylan adam ösüşiniň we adam jemgyýetiniň meselelerine 

bolan toplumlaýyn çemeleşme köp ýurtlarda üstünlikli ornaşdyrylýar, şonuň 
üçin hem 1990-njy ýyldan başlap, Adam ösüşi hakynda doklad çap edilýär.

«Adam ösüşi hakyndaky doklad» 1990-njy ýyldan BMGÖM tarapyndan 
ösüş çygrynda wajyp meseleleriň, depginleriň we syýasy çäreleriň garaşsyz, 
analitik we empiriki taýdan esaslandyrylan ara alyp maslahatlaşmasy 
hökmünde neşir edilýän dokladdyr.
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BMG tarapyndan «adam potensialynyň ösüş indeksini» kesgitlemek tek-
lip edildi. Bu indeks 0-dan 1 aralygynda üýtgeýär. Adam potensialynyň ösüş 
indeksini hasaplamakda ulanylýan wajyp görkezijiler hökmünde adamyň 
ömür dowamlylygy, bilim derejesi we jan başyna düşýän girdejisi alynýar.

Ykdysady nazaryýetde adam potensialy ähli tarapdan däl-de, onuň 
ösüşiniň önümçilik prosesleriň durmuş we ykdysady netijeliligini kesgit-
leýän ugry seredilip bilinýär. Esasy ugur hökmünde zähmet işinde we sarp 
ediş çygrynda adam potensialyny ösdürmek, şeýle hem zähmet potensialyny 
seljermek ugurlary alynýar. Adam potensialyny toplumlaýyn öwrenmegiň 
umumy nazaryýeti we usulyýeti durmuş pelsepesiniň we durmuşy öwrenişiň 
çäklerinde görkezilýär.

Jemgyýetiň durmuş-ykdysady ösüşinde zähmet esasy orny tutýar. Ol 
«akyl we beden güýçleriniň harajat edilmegi bilen bagly bolan harytlaryň we 
hyzmatlaryň önümçiligine gönükdirilen adamyň maksada laýyk işini görkez-
ýär we önümçilik işiniň ýeke-täk faktory hökmünde çykyş edýär». Şeýle-de, 
«zähmet maksatlary jemgyýet tarapyndan döredilýär ... jemgyýetiň zerurlyk-
lary ony düzýär, kesgitleýär, ugrukdyrýar we sazlaýar». Her bir kärhananyň 
işgärleri diňe özüne mahsus bolan durmuş-psihologik aýratynlyklara eýe 
bol ýar. Olaryň zähmet gatnaşyklarynyň häsiýeti hem öňde goýlan maksatlara 
ýetmek mümkinçiligini kesgitleýär.

Şeýlelikde, ýurduň adam potensialyny has-da kämilleşdirmek, ykdy-
sady işe gatnaşyjylaryň – guramalaryň, kärhanalaryň we adamlaryň arasynda 
hyzmatdaşlygy tizleşdirmek, maglumatlaryň uly möçberlerini seljermek, 
täze hünärleriň emele gelmegine ýardam bermek, iş bilen üpjünçiligiň ne-
tijeliligini ýokarlandyrmak, iş bilen üpjünçilik edaralarynda maglumat-
-aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanmagyň derejesini ýokarlandyrmak, 
ýaşaýyş derejesini hemmetaraplaýyn ýokarlandyrmakda ýüze çykjak wa-
jyp meseleleri hem-de teklipleri seljermek, öwrenmek we netije çykarmak 
maksady bilen, Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň 
ýolbaşçylygynda «Maglumatlar merkeziniň» döredilmegi Türkmenistanyň 
adam potensialynyň ösüşine degişlilikde ykdysady-statistik görkeziji-
ler ulgamynyň kämilleşdirilmegine mümkinçilik bererdi. «Maglumatlar 
merkeziniň» esasy meseleleriniň esasynda merkeziň iş maksatnamalaryny 
işläp düzmek we olaryň durmuşa netijeli ornaşdyrylmagyny gazanmak maksa-
dalaýyk bolardy. Merkeziň maglumatlar binýadynda statistik maglumatlaryň 
çeşmesi hökmünde Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetin-
den we Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak minis-
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trliginden gelip gowuşjak işlilik, işsizlik, durmuş derejesi, guramalaryň we 
kärhanalaryň zähmet boýunça statistik hasabatlyklarynyň, döwürleýin neşir 
edilýän statistik maglumatlaryň ulanylmagy maksadalaýyk bolardy. 

Ilat, onuň ýaşaýyş-durmuş derejesi, iş bilen üpjünçiligi ýaly maglumat-
lary doly we dogry toplamak üçin «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda 
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan» ugur almak bilen, biz ta-
rapyndan hödürlenilýän «Maglumat merkezinde» ähli işleriň sanlylaşdyrylan 
görnüşde alnyp barylmagy, statistik gözegçiligiň innowasion usulyýetiniň 
işläp düzülmegi maksadalaýyk bolardy, bu maglumatlary ýygnamagyň 
möhletiniň azalmagy, ilkinji statistik maglumatlarynyň hiliniň ýokarlanmagy 
bilen şertlendirilýär.

B. Hojamgulyýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Ykdysady nazaryýet» kafedrasynyň müdiriniň w.w.ý.ý., uly mugallymy

G. Täçmuhammedow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Ykdysady nazaryýet» kafedrasynyň uly mugallymy

DURNUKLY YKDYSADYÝETI ÖSÜŞI GAZANMAKDA  
ENERGETIKA PUDAGYNYŇ ÄHMIÝETI

Energiýa pudagy ykdysadyýetde energiýa serişdelerine bolan hyrydarlyk 
we hödürlemäniň häsiýetleri bilen baglanyşykly aýratynlyklary öwrenýän 
ylmyň bir bölegidir. Bu ugur boýunça esasy ösüş XX asyryň ikinji ýarymy-
na degişlidir. Bu bilim ugrunyň görnüşi energiýa pudagy bilen baglanyşykly 
işleriň kämilleşdirilmegi we energiýa üpjünçiliginiň deňagramlylygyny saz-
lamagy maksat edinýär. Şeýle hem, energiýa bazaryndaky faktorlary we stra-
tegiýalary seljerip netije çykarýar.

Bu ugruň ykdysadyýet bilen berk baglanyşygynyň bardygyny belle-
mek bolar. Sebäbi, bu ugur ykdysadyýet biliminiň amaly görnüşi ýa-da hä-
siýetini ýerine ýetirýär. Energiýa serişdelerine bolan hyrydarlyk bilen dur-
nukly ykdysady ösüşiň arasyndaky baglanyşyk energiýa bolan zerurlygyň 
ýa-da bolçulygyň ykdysadyýete täsiri, bular energiýanyň ykdysadyýeti 
ylmynyň esasy meseleleriniň biridir. Energiýanyň ykdysadyýeti, ykdysady 
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nazaryýet we ykdysady usullaryň netijesinde energiýanyň hyrydarlygy we 
hödürlenişiniň seljerilmegi, energiýa bazary, energiýa syýasaty ýaly energiýa 
meselelerini içgin öwrenýär. Bu meseleler bilen bir hatarda häzirki wagt-
da energiýa öndürilişinden sarp edilişine çenli ulgamda dünýä meseleleri-
ne öwrülýän faktorlaryň hem döreýändigini bellemek gerek. Bu faktorlaryň 
esasylary:

– howa hapalygy;
– suwuň hapalanmagy;
– emele gelýän zyňyndylar;
– energiýanyň daşky gurşawa täsiri;
– beýleki oňaýsyz täsirleridir.
Energiýa meseleleriniň ykdysadyýet bilen baglanyşykly taraplary öwre-

nilende, tehnologik baglanyşyk hem göz öňünde tutulýar. Ekonometriýa, 
ekologiýanyň ykdysadyýeti, sanly ykdysadyýet, maliýe, makroykdysadyýet 
we mikroykdysadyýet energiýanyň ykdysadyýetiniň gyzyklanýan esasy ta-
laplarydyr. Şeýle hem, häzirki wagtda munuň bilen baglanyşyklykda sanly 
tehnologiýalaryň orny hem artýar. Bu bilimler bilen ýakyn gatnaşykda bo-
lan energiýanyň ykdysadyýeti başga ylymlarda gazanylýan netijelerinden 
hem peýdalanýar. Mysal üçin, sanly tehnologiýa, energiýa inženerçiligi, 
geologiýa, syýasy bilimler we ekologiýa bilimlerinde gazanylýan täzelikler 
energiýanyň hem netijeli dolandyrylmagyna oňyn täsirini ýetirýär.

Energiýanyň ykdysadyýetiniň esasy gyzyklanýan meselelerini şeýle sa-
nap geçeliň:

– energiýanyň alynmagy, paýlanylmagy we sarp edilmeginiň netijesinde 
howanyň üýtgemegine we ekologiýa bolan täsiri;

– energiýa howpsuzlygy meselesi;
– energiýa bilen üpjünçilik meselesi;
– energiýa bazarynda döreýän häsiýetler;
– energiýa serişdeleriniň hyrydarlyk we hödürleme mukdarlarynyň çeýe-

ligi;
– energiýa we ykdysady ösüş baglanyşygy;
– energiýanyň infrastrukturasy;
– energiýa syýasaty.
Durnukly ykdysady ösüşiň amala aşyrylmagynda we adamlaryň 

durmuş-ýaşaýyş şertleriniň ýokarlanmagynda energiýa serişdeleriniň tä-
siri örän uludyr. Çünki ykdysady ösüşi amala aşyrmakda, önümçiligi gur-
namakda we çalt, ýokary hilli alyp barmakda energiýa serişdeleri hereket-
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lendiriji güýç bolup hyzmat edýär. Şeýle-de adamlaryň ýaşaýyş-durmuş 
şertlerini ýeňilleşdirýän dürli kömekçi enjamlaryň hem işleýşini üpjün edýär. 
Şonuň üçin hem, energiýany ykdysady taýdan seljermek zerur meseleleriň 
biri diýip hasap edýäris. Adamlaryň gündelik durmuşlaryny dowam etmek-
leri üçin energiýa serişdelerine bolan hyrydarlygyň we hödürlemäniň sel-
jerilmegi zerurdyr. Birinji energiýa çeşmeleriniň hödürleniş mukdarynyň 
yzygiderli üýtgeýän ýagdaýda bolmagy we täzeden dikeldilýän energiýa 
çeşmeleriniň hyrydarlygynyň talaby doly üpjün edip hem bilmezligi, ener-
giýa hyrydarlygynyň seljerilmegine we bu maksat bilen dürli modelleriň 
hem ýüze çykmagyna sebäp boldy. Energiýanyň gymmatly we belli bir de-
rejede gyt serişde bolmagyna baglylykda, energiýa bazarynda emele gel-
ýän deňagramsyzlyklar ýurtlaryň bu ýagdaýlary ýakyndan seljermelerine 
şert döredýär. Energiýa bazaryndaky döreýän hyrydarlyk we hödürleme 
mukdarlarynyň artmagy we azalmagy, energiýany hödürleýji ýurtlaryň alyp 
barýan syýasaty energiýa bazarynda uly täsirleri döredýär.

Energiýa ykdysady ösüşi we özgerişi amala aşyrmakda esasy faktorlaryň 
biridir. Häzirki wagtda energiýa serişdeleri bolmazdan haryt we hyzmatlaryň 
önümçiligini göz öňüne getirmek kyndyr. Mysal üçin, öndürilýän ýokary 
tehnologiýaly önümler awtomobil, kompýuter enjamlarynyň işlemegi, ula-
nylmagy üçin energiýa serişdeleri zerurdyr. Energiýa serişdeleri harytlaryň 
öndüriliş, paýlanyş we sarp ediş tapgyrlarynda zerur serişde hökmünde ula-
nylýar.

Energiýa serişdelerine bolan hyrydarlyk, sarp edijileriň aýratynlyklaryna 
görä hem üýtgeýär. Mysal üçin, nahar bişirmek, ýylanyş, sowadyş, syýahat 
ýaly şahsy bähbitler üçin energiýa serişdeleriniň ulanylmagy ýa-da senagat 
we önümçilikde zerur serişdeler hökmünde giňden ulanylmagy.

Energiýa bolan hyrydarlyk integral häsiýete eýedir. Munuň manysy 
energiýanyň ulanylyşynyň belli bir maksadynyň bolmagydyr. Integral hä-
siýetli hyrydarlykda energiýa ulag üçin ýa-da belli bir haryt we hyzmatlaryň 
öndürilmegi üçin ýa-da belli ýaşaýyş derejesine ýetmek üçin ulanylýar.

Energiýanyň hyrydarlygy we sarp edilmegi köp halatda biri-biriniň ýeri-
ne ulanylýan hem bolsa, bu iki görkeziji arasynda inçe tapawut bardyr. Ener-
giýa bolan hyrydarlyk bahalar we girdeji ýaly ykdysady ululyklar bilen zerur 
bolan energiýanyň mukdarynyň arasyndaky baglanyşygy aňladýar. Energiýa 
bolan hyrydarlyk satyn alyş işlerinden oňki tapgyrdyr. Satyn alyş işleri amala 
aşyrylanda, energiýa hyrydarlygy sarp edilişe öwrülýär. Hyrydarlyk we sarp 
ediş arasyndaky bu tapawuda garamazdan, köp ýagdaýlarda bu iki görkeziji 
biri-biriniň ýerine ulanylýar. 
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Dünýä ykdysadyýetinde, esasan hem, ösüp barýan ýurtlaryň netije-
li ykdysady ösüşi amala aşyrmaklary, jan başyna düşýän milli girdejiniň 
yzygiderli ösmegine, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagy-
na getirýär. Bu bolsa zawod-fabrikleriň, senagatyň, yşyklandyrmak we öý 
hojalyklarynyň giňden ulanýan zerur serişdesi bolan elektrik energiýa bolan 
islegini artdyrýar. 

Dünýä ykdysadyýetinde elektrik energetikasynyň sarp edilişini we onuň 
geljekdäki çaklamasyny 1-nji diagrammada görmek bolýar: 

1-nji diagramma

Elektrik energiýasynyň sarp edilişiniň artyşy 
(TWt/s möçberinde)

1-nji diagrammada görnüşi ýaly, 1980-nji ýylda Bütindünýä boýunça 
sarp edilen elektrik energiýasynyň möçberi 5711 TW/s bolan bolsa, 2008-nji 
ýylda 16819 TW/s ýokarlanypdyr. 2035-nji ýylda bolsa 32922 TW/s bol-
magyna garaşylýar. 2035-nji ýyla çenli ýyllyk ösüş 2,5% yzygiderli artmak 
bilen 2008-nji we 2035-nji ýyllar aralygynda elektrik energiýasynyň sarp 
edilişine bolan islegiň ösüşi 95,7% bolmagyna garaşylýar.

Elektrik energiýasy bilen öz ýurdumyzy üpjün etmek bilen çäklenmän, 
eýsem, daşary ýurtlara hem eksport edilýär. 2-nji diagrammada elektrik 
energiýasynyň eksport edilýän möçberiniň ýyllar boýunça artýandygyny 
görmek bolýar.

Netijede, durnukly ykdysady ösüşi gazanmakda energetika pudagynyň 
ähmiýeti uly bolup, bu ugurda netijeli işler alnyp barylýar. Energetika puda-
gyna sanly ulgamyň mümkinçilikerini ornaşdyrmak, birinjiden bu pudagyň 
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ykdysady taýdan netijeli işlemegini üpjün edýär, ikinjiden ýurdumyzyň eks-
port mümkinçiligini artdyrýar, üçünjiden bolsa, ekologiýa meseleleriniň 
çözülmegine oňyn täsirini ýetirýär.

A. Hojanepesowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Bank işi» kafedrasynyň müdiriniň w.w.ý.ý., uly mugallymy,

S. Ýusupow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Maliýe» fakultetiniň 3-nji ýyl talyby

BANK HYZMATLARY – ÖŇDEBARYJY  
ÇEMELEŞMELER WE INNOWASION ÇÖZGÜTLER 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň çuňňur oýlanyşykly ýolbaşçylygynyň binýadynda ýurdu-
myzyň täze taryhynda her bir türkmenistanlynyň hal-ýagdaýynyň gowu-

2-nji diagramma

Türkmenistanda JIÖ-niň ösüşinde elektrik energiýanyň  
öndürilişiniň we eksportynyň artyşy (göterimde)
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landyrylmagyna gönükdirilen uly göwrümli özgertmeler alnyp barylýar. 
Ýurdumyzyň durnukly ykdysady ösüşi üçin ileri tutulýan ugurlaryň biri bo-
lup, bank ulgamynyň işini kämilleşdirmek we maliýe durnuklylygyny üpjün 
etmeklige maksat edinilen deňagramly pul-karz syýasatyny durmuşa geçir-
mek bolup durýar.

Häzirki wagtda milli bank ulgamymyzyň berk hukuk we maddy binýady 
emele getirildi. Ýurdumyzyň karz edaralary ýokary hilli bank önümleriniň 
innowasion ösüşine öz maliýe serişdelerini gönükdirmek bilen, bank 
hyzmatlarynyň halkara bazarynda mynasyp orny eýeleýärler. Şunuň bilen 
birlikde, ýurdumyzyň täjirçilik banklary öz işinde programma üpjünçilikleriň 
we tehnologiýalaryň täze görnüşlerini ulanýarlar. Öňdengörüjilikli, uzak 
möhletli ösüş meýillerini işläp taýýarlamak bilen, ýurdumyzyň banklary 
içerki, şeýle hem daşary ýurt maliýe hyzmatlarynyň bazarlaryny düýpli 
öwrenýärler. Innowasion hyzmatlarynyň hiliniň we olaryň ýerine ýetiriliş 
tizliginiň artmagyna aýratyn üns bermek bilen, karz edaralary, ilkinji nobat-
da, müşderileriň bank önümlerine bolan isleglerini doly kanagatlandyrmagyň 
anyk çözgütlerini işläp düzýärler.

Bank tejribesinde innowasion çözgütleriň yzygiderli ornaşdyrylmagy – bu 
pudagy dolandyrýan kadalaşdyryjy namalaryň yzygiderli kämilleşdirilmegini 
talap edýär. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň karz edaralarynyň we 
olaryň müşderileriniň arasynda hereket edýän gatnaşyklary kämilleşdirmek 
maksady bilen, esasan hem, sanly tehnologiýalary ulanmak bilen elektron 
töleg ulgamynda ulanylýan hasaplaşyk resminamalaryň görnüşlerine bolan 
talaplara laýyklykda, «Türkmenistanda nagt däl hasaplaşyklar hakynda» Düz-
günnama üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. Şuňa laýyk lykda, müşderileriň 
(töleýjileriň) elektron hasaplaşyk resminamalary resmileşdirilýär, elek-
tron gollar bilen üpjün edilýär we elektron görnüşinde banka ugradylýar, 
ýerine ýetirilen tölegler bilen tassyklanylýar, şol sanda: Türkmenistanyň 
kanunçylygynyň we bank hasabynyň şertnamasynyň talaplaryna laýyklykda 
şertli belgileriň kömegi bilen bankyň resmi saýtyndan ugradylýar. «Türk-
menistanda nagt däl hasaplaşyklar hakynda» Düzgünnama girizilen üýtget-
meler we goşmaçalar Internet arkaly uzak aralykdan (banka ýüz tutmazdan) 
elektron tölegleri ýerine ýetirmeklige mümkinçilik berýär, bu bolsa, öz ge-
zeginde, talap edilýän resminamalaryň sanawyny kemeltmäge ýardam et-
mek bilen, bankyň müşderileriniň nagt däl hasaplaşyklaryny geçirmegi bilen 
baglanyşykly wagtyny we çykdajylaryny tygşytlamaga mümkinçilik döred-
ýär.



235

Ildeşlerimiz ýurdumyzyň karz edaralary tarapyndan dolanyşyga goýbe-
rilýän bank kartlaryny giňden peýdalanýarlar. Bu bolsa, öz gezeginde, mil-
li täjirçilik banklarymyzyň hödürleýän dürli töleg gurallarynyň üsti bilen 
ýurdumyzyň çäginde, şeýle hem daşary ýurtlarda nagt däl hasaplaşyklary 
amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Munuň netijesinde, haryt-pul 
gatnaşyklarynyň aňsatlaşmagy bilen, olaryň howpsuzlygy üpjün edilýär. 
Banklar tarapyndan ilata hödürlenýän innowasion hyzmatlar yzygider-
li kämilleşýär. Bu hyzmatlar ýokary hilliligi hem-de ýerine ýetirijilik tizli-
gi bilen tapawutlanýar. Şu günki günde ýurdumyzda dolanyşykda hereket 
edýän bank kartlaryň sany 4,9 milliondan hem geçdi. «Goýum bank karty» 
we «Maşgala karty» ýaly bank kartlaryň täze görnüşleri müşderilere öz ha-
saplaryndaky goýumlary boýunça galyndylaryna göterim görnüşde goşmaça 
girdeji almaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, ýurdumyzda nagt däl 
hasaplaşyklary has-da artdyrmak maksady bilen, milli täjirçilik banklarymyz 
tarapyndan müşderilere «Cash back» – haryt satuwy amala aşyrylanda, 
müşderileriň pul serişdeleriniň belli bir bölegini olaryň bank kartlaryna 
yzyna gaýtarmak – ýaly täze hyzmaty işlenip taýýarlanyldy we durmuşa 
ornaşdyryldy. Hyzmatyň bu görnüşi sarp edijileriň arasynda uly meşhurlyga 
eýedir. Bu bolsa bank ulgamynda innowasiýalaryň ösüşine goşmaça itergi 
berýär.

Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryň global derejede ýaýramagy 
bank hyzmatlarynyň hiline we tizligine bolan talaplaryň has-da artmagyna 
getirdi, bu bolsa, öz gezeginde, maliýe önümlerini yzygiderli täzelemek we 
kämilleşdirmek zerurlygy bilen aýrylmaz baglydyr. «Internet-banking» we 
«Mobil-banking» hyzmatlarynyň işjeň ulanylmagy müşderileriň milli täjir-
çilik banklaryndan alan karzlarynyň esasy bergilerini we karz boýunça göte-
rimlerini, şeýle hem öýjükli telefonlarynyň, Internetiň, öý telefonlarynyň we 
IP telewideniýanyň hyzmatlary üçin diňe öz mobil telefonlarynyň düwmele-
rine ýa-da kompýuterleriniň düwmelerine basmaklyk arkaly tölemekligine 
mümkinçilik berdi. 

Türkmenistanyň banklary bazar ykdysadyýetiniň häzirkizaman ösüş 
meýillerine laýyklykda, elektron tölegleriň täze görnüşlerini yzygider-
li ornaşdyrýarlar. Türkmenistanyň «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky 
galtaşyksyz bank kart töleglerini ulanmaklygy, şeýle hem «Rysgal Pay» 
ýörite goşundynyň kömegi bilen tölegiň innowasion görnüşini üstünlikli he-
rekete girizdi. «Rysgal Pay» ýa-da «QR code» töleg ulgamy elektron mobil 
gapjygy göz öňünde tutýar, onuň üsti bilen biziň watandaşlarymyza mobil 
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telefony ulanyp, bir düwmä basmak arkaly nagt däl tölegleri amala aşyrmak 
mümkinçiligi hödürlenilýär. Täjirçilik banklar tarapyndan ornaşdyrylýan 
kämil çemeleşmeler we innowasion çözgütler ýurdumyzyň banklaryna täze 
müşderileri çekmeklige ýol açýar. 

Ýurdumyzyň banklarynyň häzirki zaman çemeleşmeleriniň ýene-de bir 
mysaly hökmünde tölegleriň innowasion görnüşleriniň bazarynda «Halkbank 
terminal» galtaşyksyz tölegiň täze mobil goşundysy hereket edýär. Bu hyzmat 
adaty terminalyň ähli işlerini ýerine ýetirmek ukyby bolan mobil goşundyny 
göz öňüne tutýar. Smartfona bu goşundyny gurnamak bilen, birnäçe düw-
melere basmak arkaly harytlar satyn alnanda we hyzmatlar ýerine ýetiri-
lende nagt däl hasaplaşygy amala aşyrmak mümkin. Bu goşundy diňe bir 
sarp edijiler üçin goşmaça amatlylyklary döretmek bilen çäklenmän, eýsem, 
ýurdumyzyň söwda nokatlarynda ulanmak üçin hem maksadalaýykdyr, sebä-
bi söwda nokatlarynda bu goşundynyň ulanylmagy nagt däl görnüşinde töleg 
geçirmek üçin ýörite enjamlary satyn almak zerurlygyny aradan aýyrýar. 

Şu wagta çenli ýetilen ýokary sepgitlere seretmezden, ýurdumyzyň täjir-
çilik banklary, sarp edijileriň bank hyzmatlaryna bolan gündelik isleglerini 
doly kanagatlandyrmaga gönükdirilen işleri amala aşyrmak maksady bilen, 
täze bank önümleriniň dürli görnüşlerini ornaşdyrmak boýunça yzygider-
li toplumlaýyn çäreleri geçirýärler. Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar 
täjirçilik banky müşderilere owerdraft atly bank hyzmatynyň täze görnüşini 
hödürleýär. Bu hyzmat «Altyn Asyr» bank kartynyň saklaýjylary üçin niýetle-
nilendir. Owerdraft müşderiniň hasaplaşyk hasabyna bank tarapyndan karzyň 
berilmegi bolup, karz alyjy müşderiniň nagt däl hasaplaşyklaryny geçirmek 
üçin hasaplaşyk hasabynda pul serişdeleriniň ýetmezçilik eden ýagdaýynda 
bank tarapyndan amala aşyrylýandyr. Banklar hyzmatyň bu görnüşini işe gi-
rizmek arkaly diňe bir töleg ulgamynda innowasiýalary ornaşdyrman, eýsem, 
onlaýn karzlaşdyrmak boýunça bank kartlarynyň eýelerine täze mümkinçilik-
leri döredýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň karz edaralary birinji derejeli daşary 
ýurt banklary bilen özara bähbitli gatnaşyklary dowam edýärler. Bu banklara 
Germaniýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Türkiýäniň, Russiýanyň  
we beýleki ýurtlaryň iri banklary degişlidir. Banklaryň arasyndaky aragatnaşyk 
gatnaşyklary nagt däl tölegleri birnäçe minutyň dowamynda daşary ýurtla-
ra geçirmäge mümkinçilik berýär. Bu bolsa ýurtlaryň arasyndaky eksport-
-import gatnaşyklaryny has-da berkidýär we höweslendirýär. Ýurdumyzyň 
banklary halkara hasaplaşyklaryny amala aşyranlarynda bankara tölegleriň 
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halkara ulgamy bolan SWIFT ulgamynyň hyzmatlaryndan peýdalanýarlar. 
Bu ulgam ýokary derejeli goraglylygy, şeýle hem tölegleri we beýleki maliýe 
amallary ýerine ýetirmek tizligi bilen tapawutlanýar. 

Türkmenistanyň bank ulgamynyň ösüşiniň indiki tapgyrlarynda «sanly 
banky» döretmek hem maksat edinilýär. Bu bankyň bölümleri Call-merkeze 
– ýagny müşderilere hyzmat edýän gullugynyň işgärlerine çalşylar. Bankyň 
bu görnüşi hususy we korporatiw müşderiler üçin uzak aralykdan sanly ul-
gamlarda – «Internet-banking», «Mobil-banking» we beýleki sanly hyzmat-
lary hödürlär. Bank ulgamynyň bu görnüşi günde 24 sagadyň, hepdede 7 
günüň dowamynda açyk bolup, biziň watandaşlarymyza özleri üçin amatly 
bolan islendik wagtlarynda bank hyzmatlarynyň dürli görnüşlerinden peýda-
lanmaga mümkinçilik berer. 

Häzirki döwürde Türkmenistanyň banklary hususy ulgamy goldamak 
we höweslendirmek babatynda ägirt uly işleri alyp barýarlar. Bu goldawyň 
aýdyň mysaly hökmünde telekeçilere importyň ornuny tutýan we eksporta 
niýetlenen harytlaryň dürli görnüşlerini öndürmeklik üçin berilýän uzak möh-
letleýin karzlary görkezmek mümkin. Ýurtda ýeňillikli bank karzlarynyň ha-
sabyna halkara ülňülerine laýyk gelýän önümleri öndürýän täze zawodlar we 
fabrikler ulanmaga berildi. Hususy pudaga ýokary hilli bank hyzmatlarynyň 
hödürlenilmegi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň depginli ösüşine ýardam 
berýär. 

Watanymyzyň ykdysadyýeti dünýä bazarynyň innowasiýalaryna 
laýyk lykda okgunly ösýär we özgerýär. Ýurdumyzyň bank ulgamy ka-
bul edilen meýilnamalaryň we taslamalaryň amala aşyrylmagy we ösme-
gi üçin hereket edýän güýç bolup çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň 
bank hyzmatlarynyň sanlylaşdyrylmagyna we hiliniň innowasion ösüşine 
gönükdirilen öňdengörüjilikli başlangyçlary täze toplumlaýyn işleriň amala 
aşyrylmagyna giň ýol açýar. Ýurdumyzyň bank ulgamy tarapyndan geçirilýän 
oýlanyşykly pul-karz syýasaty halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini gowu-
landyrar, şeýle hem Watanymyzyň ykdysadyýetiniň kämilleşdirilmegini, 
diwersifikasiýalaşdyrylmagyny hem-de okgunly ösüşini üpjün eder. 
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B. Orazow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Sanly ykdysadyýet» kafedrasynyň müdiriniň w.w.ý.ý., uly mugallym

SANLY ULGAMY ÖSDÜRMEK DÖWRÜNDE ADAM 
MAÝASYNY KÄMILLEŞDIRMEGIŇ ÄHMIÝETI

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda Gahryman 
Arkadagymyzyň parasatly giň gerimli sanly başlangyçlary hormat-
ly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýär. San-
ly gurşawda ykdysady gatnaşyklaryň amala aşyrylmagy, geljekde halkyň 
ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyryp, ykdysadyýetimiziň 
durnuk ly ösüşini we diwersifikasiýalaşdyrylmagyny üpjün eder. 

Sanlylaşdyrmak syýasaty zähmet bazarynda täze mümkinçilikleriň 
we ygtyýarlyklaryň kemala getirilmegini, aýrylmaz şert edip belleýär. 
Bu bilim ulgamynyň tutuş iş usulynyň, çemeleşmeleriniň, ýörelgeleriniň, 
maksadynyň we mazmunynyň düýpli özgermegine alyp barýar. Sanly bilim 
ulgamy bilim alýanlara zerur ukyp-başarnyklaryny ösdürmäge, nazary bi-
limleri almaga, bilim babatynda isleglerini kanagatlandyrmaga niýetlenen 
şahsyýete gönükdirilen, geografik taýdan garaşsyz bilim ulgamyny emele 
getirýär. Şahsylaşdyrylan (ýagny aýratynlykda alnan her bir bilim alýan-
lara doly kybaplaşdyrylan) okatmak usulyna geçilmegi bilim ulgamynyň 
çeýeliginiň artmagyna alyp barýar, berilýän bilimi okadylýanyň mümkinçi-
liklerine, aň-bilim derejesine, isleg-arzuwyna, öňde bellän maksadyna doly 
kybaplaşdyrmaga ýardam berýär, şeýle kybaplyga takyk baha bermek ul-
gamyny kemala getirmäge itergi berýär.

Sanly ykdysadyýetde bilim ulgamynyň esasy maksady bilimleriň maglu-
mat giňişligini emele getirmekdir. Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň 
kömegi bilen, bilim ulgamyny ösdürmegiň esasy guraly bolup, uzak aralykdan 
bilim almaga mümkinçilik berýän dürli tehnologik platformalaryň döredil-
megi çykyş edýär. Bu wezipeleri amala aşyrmak üçin bilim berýän edaralaryň 
maglumat-aragatnaşyk binýadyny, interaktiw kompýuter tehnologiýalar bi-
len üpjünçiligini yzygiderli döwrebaplaşdyrmak, intellektual tehnologiýalary 
okuw işinde peýdalanmak, uzak aralykdan okuwlary guramagyň sanly meý-
dançalaryny döretmek, sanly okuw dolandyryş ulgamlaryny ornaşdyrmak, 
okaýanlaryň bitewi maglumat goruny döretmek, mugallymçylyk işini sanly 
gurşawa kybaplaşdyrmak ýaly wezipeleri öňde goýýar. Ýokary bilimiň gelje-
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gi wirtual barlaghanalar we goşulan hakyky wagt düzgünindäki tehnologiýa-
lar, 3D modelirlemek we robot tehnika toplumlar, emeli aň, neýron torlar, 
ykjam we bulut tehnologiýalar, köpçülikleýin açyk onlaýn kurslar we ş.m. 
innowasion tehnologiýalary ulanmak bilen baglanyşyklydyr.

Hakykatdan hem, bu tehnologiýalaryň däp bolan bilim usulyýeti bi-
len ädimme-ädim birleşmegi gaty täsirli. Tehnologiýalaryň ösüşi, olaryň 
dürlüligi we elýeterliligi mugallymlary döredijilikli işlemäge höweslendir-
ýär, nusgawy bilimiň esasy ýörelgelerine laýyklykda talyplar bilen işiň täze 
görnüşlerini ulanmaga kömek edýär.

Sanly gurşawda ykdysady gatnaşyklaryň guralmagy, oňa gatnaşyjylaryň 
sanly başarnyklaryny ösdürmegi wajyp mesele hökmünde orta çykarýar. 
Sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň sanly başarnyklary emele getirmek-
de uly ähmiýeti bar. Internet toruna ilatyň elýeterliginiň ýokarlanmagy we 
hyzmatlarynyň gymmatynyň peselmegi, täze bilim hyzmatlaryny guramaga 
giň mümkinçilikleri açýar. Uzak aralykdan bilim bermegiň sanly başarnyklary 
ýokarlandyrmagy işjeňleşdirmekde uly ähmiýeti bar. Onlaýn bilim bermek 
tehnologiýalary raýatlaryň üznüksiz bilim almagynda, häzirki döwrüň talap-
laryna laýyklykda iş başarnyklaryny emele getirmeklerinde çeýe tehnologik 
binýat bolup hyzmat eder.

Sanly tehnologiýalaryň we hyzmatlaryň biziň gündeki durmuşymyza 
giňden ornaşmagy, ilatyň geografik ýerleşmegine garaşlylygy peseldip biler. 
Şeýle hem, sanlylaşdyrmak işe durmaga dalaş edýänlere olaryň iş mümkin-
çiliklerini iş gözlemek we bar bolan işleriň giň maglumat binýadyna elýe-
terligi häzirki zaman sanly portallaryň kömegi bilen almaga mümkinçilik 
döredýär. Işi gözlemek we oňa durmak prosesi çaltlanýar. Sanly platforma-
lar zähmet öndürijiligini ýokarlandyrýar, sebäbi hödürlenýän iş ýeriniň has 
takyk ugruny üpjün edýär, şeýle hem, işi gözlemek üçin sarp edilýän wagty 
azaltmaga mümkinçilik berýär.

Häzirki döwürde aragatnaşygyň esasy wezipeleriniň biri bolup, ykdysa-
dyýetiň we jemgyýetiň telekommunikasiýa hyzmatlaryna bolan, özi hem 
barha ýokarlanýan isleglerini üpjün etmäge niýetlenendir. Onuň ösüşi 
köp babatda maglumat tehnologiýalaryny özleşdirmeklige, maglumat ka-
bul etmek-ibermek infrastrukturasyny kämilleşdirmeklige gönükdirilýär. 
Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalar hyzmatlaryny ösdürmek ýurtda mag-
lumat jemgyýetini kemala getirmäge, ilatyň, işewürligiň we döwletiň mag-
lumat gatnaşyklarynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga giň ýol açýar. Häzir-
ki wagtda ösen internet ulgamy dünýä döwletleriniň ykdysadyýetiniň, halk 
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hojalyk pudaklaryň bäsdeşlige ukyplylygynyň, halkyň hal-ýagdaýynyň ösüş 
depginini kesgitleýär. Çünki, internet innowasion ykdysadyýetiň aýrylmaz 
bölegi hökmünde ykdysadyýetiň ösüşine täsirini ýetirmek bilen zähmetiň 
netijeliligini we bäsleşige ukyplylygyny ösdürýär. ykdysadyýetiň dürli 
pudaklarynyň netijeliligini ýokarlandyrmakda täze mümkinçilikleri açýar. 
Durmuşyň ähli ugurlarynda häzirkizaman sanly gurallaryň ornaşdyrylyşy öň 
ýok bolan kärleriň we iş ýerleriniň döremegine ýardam berýär. Mysal üçin, 
maglumatlaryň uly göwrümlerini seljermek we hususy maglumatlary gora-
mak, sanly marketing, bloger we dünýäde uly tizlik bilen döreýän beýleki 
kärler täze iş ýerleri hökmünde kabul edilýär.

Täze tehnologiýalaryň durmuşa ornaşdyrylmagy netijesinde uzak-
dan işlemek mümkinçiligi döreýär, bu bolsa welaýatlardaky hünärmenleri 
işe ýerlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Tehno-
logiýalar iş ýerlerini awtomatlaşdyrýar we şol bir wagtyň özünde şeýle-de 
adaty pudaklarda täze iş ýerlerini we girdeji gazanmagyň täze usullaryny 
döredýär. Ykdysadyýetiň sanly transformasiýasy dürli pudaklara ösüp 
barýan tizlik bilen täsir edýär. Sanly ykdysadyýete geçiş şertlerinde adamyň 
intellektual görkezijisiniň ähmiýeti örän ýokarlanýar. Sanly tehnologiýalar 
kommunikasiýalaryň wagtyny gysgaltmaga we ähli biznes-prosesleri çalt-
landyrmaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin esasy üns adamyň intellektual 
baýlygyna berilýär. Bazarda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrjak kärha-
nalarda, täze tehnikany we tehnologiýany ornaşdyrmazdan öň, kärhananyň 
işgärlerini dolandyrmak we gurnamak usullaryny täzeçe amala aşyrmak, 
işgärler syýasatyny üýtgetmek, başarjaň işgärleri taýýarlamak, kärhananyň 
işgärlerini dolandyrmak ulgamynyň transformasiýasy ýaly meýiller öňe 
sürülýär.

Innowasiýa daýanýan, sanly ykdysadyýetiň şertlerinde iş bilen üpjün 
edijiler işgärlere toparda işläp bilijilik, bilesigelijilik, kritiki pikirlenmek, 
çylşyrymly meseleleri çözüp bilijilik, dürli adamlar bilen aragatnaşyk saklap 
bilmek we ähmiýetliligi dogry tapawutlandyryp bilmek ýaly başarnyklara 
uly gyzyklanma bildirýärler. Sanly özgertmelerinde emele gelen täze 
başarnyklara, bilimlere bolan zerurlyk bilim bermegiň ähli basgançaklarynda 
täze usullary we sanly gurallary ulanmagy şertlendirýär.

Hormatly Prezidentimiz ösüşiň döwrebap ugry hökmünde ýurdumyzyň 
sanlylaşdyrylmagynda ýaş hünärmenleriň kämil şahsyýetler hökmünde ke-
mala gelmegini hemişe üns merkezinde saklaýar. Çünki, ýaşlar döwrüň täze 
çagyryşlaryndan baş alyp çykýan we olary döwrebap ösüşe ugrukdyrýan 
adam maýasyny emele getirýär.
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Sanly tehnologiýalar hünär derejesini ýokarlandyrmaga ýa-da onlaýn 
okuwlaryň kömegi bilen täze hünärleri ele almaga mümkinçilik berýär. On-
laýn bilim bermekligi ulanmak işgärlere olaryň iş gurşawynda bolup geçýän 
sanly özgertmelerine uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda geçirilýän bilim özgertmeleriniň 
esasynda ýurdumyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek ugrunda uly işler 
durmuşa ornaşdyrylýar. Ýurdumyzyň bilim ulgamyny döwrüň talaplaryna 
laýyklykda, özgertmek boýunça sanly ulgamyny ornaşdyrmak işleri alnyp 
barylýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda çyka-
ran 340-njy Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny 
ösdürmegiň Konsepsiýasy we ony durmuşa geçirmegiň Meýilnamasyna» 
laýyklykda, häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdepleriniň 
mugallymlary we talyplary tarapyndan işjeň ulanylýan bilim portallary he-
reket edýär. Mugallymlar bilim gorlarynyň üstüni ýetirýärler we onlaýn 
giňişlikdäki okuwçylaryň işjeňligine gözegçilik edýärler. Talyplar üçin por-
tala girip, okuw kitaplary we golýazmalary okamak, wizual materiallar bilen 
tanyşmak, okuw esbaplarynyň animasiýa üpjünçiligini, degişli okuw wideo-
laryny we filmlerini görmek, onlaýn synaglaryndan geçip öz bilimlerini sy-
nap görmek, habarlaşma ulgamyny ulanmak, mugallymlaryň kömeklerinden 
peýdalanmak ýaly mümkinçilikleri göz öňünde tutulandyr. Mundan başga- 
-da, ähli ýokary okuw mekdepleriniň portallary ýokary bilimiň ýeke-täk 
mag lumat toruna birikdirildi.

Ýurdumyzda elektron kitaphanalaryň döredilmegi bilim ojaklarynda elek-
tron okalgalaryň döredilmegine giň mümkinçilik berdi. Mekdep okuwçylary 
we talyp ýaşlar elektron okalgalarda özlerine degişli elektron okuw gollan-
malaryndan ýerlikli peýdalanmaga mümkinçilik alýarlar. Sanly bilim ulgamy 
bilim pudagynda halkara hyzmatdaşlygyny hem işjeňleşdirmäge mümkinçi-
lik berýär. Ýurdumyzyň talyplary dünýäniň beýleki ýurtlarynyň abraýly ýo-
kary okuw mekdepleriniň talyplary bilen häzirkizaman tehnologiýalarynyň 
kömegi bilen özara tejribe alyşmaga mümkinçilik aldylar.

Sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň çäklerinde bilim alýanlara 
şahsylaşdyrylan bilim tehnologiýalarynyň başlangyçlary ýola goýulýar. Täze 
intellektual tehnologiýalarynyň giňden peýdalanylmagy adamyň durmuşynda 
bilim almagyň zerurlygyny öňünden çaklamaga, wagtynda elýeterligini üp-
jün etmäge mümkinçilik döredýär. Bu bolsa, sanly özgertmeler döwründe 
16. Sargyt № 2700.
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ösüşiň esasy faktory, ýokary hünärli adam maýasynda işewürligiň isleglerini 
kanagatlandyrmagyň zerurlygyny doly görkezýär.

Adam maýasyny ykdysadyýetiň sanly ösüşini üpjün etmek we sanly 
tehnologiýalaryň giňden ulanylmagy bilen innowasiýa ösüş ýoluna geçmegi 
üçin iň möhüm şertdir. Ykdysadyýetdäki sanly tehnologiýalar, iş prosesini 
amala aşyrmakda iş berijiler we kärhanalar üçin täze wezipeleri öňde goýýar. 
Tehnologiýalary döwrebaplaşdyrmak we täzelemek adam maýasynyň ösüşi 
bilen berk baglanyşykly bolup durýar. Halk hojalygynyň pudaklarynyň esasy 
maksady zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmak, goşulan gymmaty ýokar-
landyrmak we girdejiligini ýokarlandyrmak bolup durýar. Global bäsleşigiň 
bolmagy önümçilik işinde özara baglanyşykly meselelere we faktorlara – iş 
berijä we adam maýasyna bagly täze şertleri döredýär. Sanly ykdysadyýet 
bilim ulgamynyň öňünde bolsa täze goşmaça bilimleri, başarnyklary we en-
dikleri ösdürmek ýaly jogapkär meseleleri öňde goýýar.

Bilim ulgamynyň has-da kämilleşdirilmegi, ýaş nesilleriň bilimli, giň 
dünýägaraýyşly, dünýäniň ylym-bilim ulgamynyň gazananlaryndan habar-
ly, kämil hünärmenler bolup ýetişmegi, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň 
Galkynyşy döwründe, ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyrylan sanly özgert-
meleri üstünlikli durmuşa geçirmäge uly itergi berer we ykdysadyýetimiziň 
durnukly ösüşini üpjün eder.

P. Ekäýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Zähmetiň ykdysadyýeti» kafedrasynyň müdiriniň w.w.ý.ý., uly mugallymy

Ç. Ussaýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Zähmetiň ykdysadyýeti» kafedrasynyň uly mugallymy

DÖWLET-HUSUSY HYZMATDAŞLYGYŇ  
ÖSÜŞINDE IŞ BILEN ÜPJÜNÇILIGIŇ WAHTA  

USULYNY ORNAŞDYRMAGYŇ ÄHMIÝETI

Häzirki wagtda döwletimiziň ykdysady syýasaty durnukly, deňeçer 
ykdysady ösüşi üpjün etmäge, ykdysadyýetiň pudaklarynyň bäsdeşlige 
ukyp lylygyny, zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmaga, ýerli önümçiligiň ha-
sabyna içerki bazaryň zerurlyklaryny ýokary derejede kanagatlandyrmaga we 
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eksport mümkinçiliklerini artdyrmaga gönükdirilendir. Bu maksatlara ýet-
mek üçin, hormatly Prezidentimiz tarapyndan makroykdysady kadalaşdyryş 
institutlaryny kämilleşdirmäge, maýa goýum, işewürlik gurşawyny gowu-
landyrmaga, döwlet-hususy hyzmatdaşlygy ösdürmäge, pul-karz we salgyt 
syýasatynyň höweslendiriji ornuny güýçlendirmäge, maliýe durnuklylygyny 
üpjün etmäge, gazna bazaryny ösdürmäge hem-de bäsleşikli bazar gurşawyny 
döretmäge gönükdirilen çäreleriň toplumy amala aşyrylýar.

Şeýlelik bilen, bu toplumyň ösdürilmeginiň esasy maksady Gahryman  
Arkadagymyzyň belleýşi ýaly: «Türkmenistanyň Esasy Kanunynda ýurdu-
myzyň konstitusion gurluşynyň esaslary, ýurdumyzda adamyň we raýatyň 
hukuklary, azatlyklary we borçlary örän aýdyň kesgitlenilendir. Şoňa laýyk-
lykda Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy 
adamdyr. Adamy goramak, goldamak we oňa hyzmat etmek döwlet häki-
miýet edaralarynyň baş wezipesidir.»

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ykdysadyýetiň we jemgyýetiň 
hil taýdan täze ýagdaýyna tarap özüniň öňegidişlikli hereketini dowam edýär. 
Türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, innowa- 
sion hem-de senagat taýdan ösen ýurtlaryň maddy üpjünçilik standartlary-
na çykarmak babatda ýurdumyzda amala aşyrylan ykdysady strategiýada we 
ykdysady özgertmelerde ileri tutulýan wezipe hökmünde kesgitlendi.

Bu döwürde Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugry hökmün-
de ilatyň abadan durmuşyny üpjün etmek, raýatlaryň hukuklaryny we bäh-
bitlerini goramak, halkyň hal-ýagdaýyny has-da täze standartlara laýyklyk-
da ýokarlandyrmak bellenilýär. Uzak möhletli geljekde strategik wezipeler 
önümçiligiň netijeligini mundan beýläk hem ýokarlandyrmakda we öňdeba- 
ryjy tehnologiýalary ornaşdyrmakda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň 
bäsdeşlik artykmaçlyklaryny işjeňleşdirmekde, maýa goýumlary maksatly 
gönükdirip, netijeli peýdalanmakda, täze önümçilikleri we iş ýerlerini döret-
mekde jemlener. Bu bolsa ykdysadyýetiň möhüm görkezijisi bolan, ýagny 
döwlet-hususy hyzmatdaşlyga goldaw bermegiň dowam etdiriljekdigini açyp 
görkezýär.

Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy – bu döwlet häkimiýetiniň hem-de hu-
susy telekeçiligiň institusional we guramaçylyk birleşmesi bolup, onuň esasy 
maksady dürli ugurlarda jemgyýetçilik ähmiýetli taslamalary – ykdysadyýetiň 
strategik ähmiýetli pudaklaryny ösdürmekden başlap ýurt ýa-da sebit dereje-
sinde jemgyýetçilik hyzmatlaryny ýerine ýetirmekden ybaratdyr.

Dünýä derejesinde maliýe-ykdysady çökgünligiň ýitileşýän döwründe 
döwlet onuň mümkin bolan ykdysady we durmuş netijelerini peseltmäge 
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çalyşýar. Şunuň bilen baglylykda, bu wezipäniň durmuşa geçirilmegine ýar-
dam berýän usul hökmünde döwlet-hususy hyzmatdaşlyk çykyş edýär, neti-
jede, daşary ýurt tejribesinde öz oňyn netijesini görkezen hyzmatdaşlygyň bu 
görnüşi ýurdumyzyň bank ulgamynyň we ykdysadyýetiň gaýtadan işleýän 
ulgamynyň durnuklylygyny üpjün edýär.

Häzirki döwürde ýurdumyzda döwlet-hususy hyzmatdaşlyk güýçli 
depginlerde ösdürilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleş-
mesiniň agzalary ýurdumyzda iri möçberli taslamalary amala aşyrmaga işjeň 
gatnaşýarlar. Döwlet-hususy hyzmatdaşlygynyň berk hukuk binýady hem 
emele getirildi. 2021-nji ýylda «Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakynda» 
Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. Ýurdumyzda häzirki wagta çenli 
döwlet-hususy hyzmatdaşlygyny durmuşa geçirmegiň oňyn tejribesi topla-
nyldy. Bulara ýurdumyzyň hususy böleginiň «Aşgabat-Türkmenabat» ýo-
kary tizlikli awtomobil ýolunyň, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş 
merkeziniň gurluşyklary ýaly has iri möçberli taslamalary görkezmek bolar. 
Sebitde deňi-taýy bolmadyk Aşgabat şäheriniň Tähran köçesiniň ugrunda 
gurlup ulanmaga berlen «Aşgabat» söwda we dynç alyş, işewürlik merke-
zinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat bolan binalar toplumy 
döwlet-hususy hyzmatdaşlygynyň nobatdaky aýdyň mysalydyr.

Şunuň bilen baglylykda döwlet-hususy hyzmatdaşlygyň taslamalary 
serişdeleriň ýönekeý jemi bolman, eýsem, hyzmatdaşlaryň bähbitleriniň we 
degişli hukuklarynyň özboluşly jemini emele getirýär.

Birinjiden, hyzmatdaşlygyň bir tarapy hökmünde döwlet jemgyýetçilik 
ähmiýetli bähbitleri we maksatlary öňe sürüp, ol diňe bir maksat goýmak 
wezipesini däl, eýsem, gözegçilik etmek wezipesini hem ýerine ýetirýär.

Ikinjiden, hojalyk dolanyşygyna gatnaşýan tarap hökmünde ol döwlet-
hususy hyzmatdaşlygy taslamalarynyň ýokary netijeli bolmagyny, şeýle-de 
özüniň işewürlik netijesiniň ýokary bolmagyny üpjün etmeklige çalyşýar.

Dünýa tejribesinde ilatyň iş bilen üpjünçilginiň wahta usulynyň döwlet-
hususy hyzmatdaşlykda ornunyň uludygyna şaýatlyk edýär.

Wahta iş üpjünçilik usuly – bu zähmeti guramagyň aýratyn usuly bo-
lup, ol adamlaryň hemişelik ýaşaýan ýerine gündelik gaýdyp gelmegini üp-
jün edip bolmaýan, ilatyň ýaşaýan ýerinden uzakdaky zähmet işini amala 
aşyrmagynyň aýratyn görnüşidir. Şeýle usuldaky işleri guramak önümçilik 
desgalarynyň kärhananyň ýerleşýän ýerinden ep-esli uzaklykda ýerleşýän 
şertlerinde we işleri adaty usullar bilen ýerine ýetirmek ykdysady taýdan 
bähbitli bolmadyk ýagdaýynda girizilýär. Häzirki wagtda biziň ýurdumyzda 



245

wahta iş usuly nebitgaz senagatynda, gurluşykda, ulag ulgamynda, geolo-
giýada we önümçiligiň beýleki pudaklarynda ulanylýar.

Zähmeti guramagyň şeýle iş usulyny girizmek hakyndaky çözgüt 
kärhananyň ýolbaşçysy tarapyndan, ýokarda durýan gurama, şeýle hem 
kärdeşler arkalaşygynyň ýa-da işgärleriň beýleki wekilçilikli guramasy bi-
len ylalaşylyp kabul edilýär. Wahta iş usulynda çalşyp işleýän işgärler des-
galarda bolan döwründe ýörite döredilýän wahta şäherçelerinde, meýdan 
şäherjiklerinde ýa-da ýaşamak üçin ýörite enjamlaşdyrylan beýleki jaýlarda 
ýaşaýarlar.

Wahtanyň dowamlylygy, adatça, bir aýdan ýokary geçmeli däldir, ýöne 
aýratyn halatlarda aýry-aýry desgalarda, kärhananyň kärdeşler arkalaşygynyň 
ýa-da işgärleriň beýleki wekilçilikli guramasynyň pikirini hasaba almak bilen 
iş beriji tarapyndan wahtanyň dowamlylygy iki aýa çenli artdyrylyp bilinýär.

Wahtanyň dowamlylygy desgada işleriň ýerine ýetirilýän döwrüni we 
wahta şäherçesinde, meýdan şäherjiginde, şeýle hem ýaşamak üçin beýleki 
ýörite enjamlaşdyrylan jaýlarda, çalşyklaryň arasyndaky dynç alyş wagtyny 
öz içine alýar. Wahta iş usulynda zähmet we dynç alyş düzgüni, iş wagtyny 
hasaba almak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, degişli minis-
trlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, şeýle hem eýeçiligiň döwlete 
dahylsyz iş berijileri tarapyndan tassyklanylan düzgünnamalar esasynda 
düzgünleşdirilýär.

Şeýle-de, wahta iş üpjünçilik usulyna işgärleri çekmekde käbir çäklen-
dirmeler hem bardyr. Şu iş usulyna on sekiz ýaşa ýetmedik ýaşlary, göwreli 
aýallary we işleri şu usulda ýerine ýetirmäge lukmançylyk taýdan ýarawsyz 
hasap edilen adamlary çekmeklige ýol berilmeýär. Üç ýaşa çenli çagasy we 
on alty ýaşa çenli maýyp çagasy bolan aýallar wahta iş üpjünçilik usulyna 
olaryň ýazmaça razylygy bilen çekilýär.

Wahta usuly bilen işleri ýerine ýetirýän işgärlere, şol sanda, wahta usuly 
bilen işleýän işgärlere hyzmat edýän beýleki edaralaryň (söwda we jemgyýet-
çilik, iýmiti, aragatnaşyk, ulag, saglygy goraýyş we ş.m.) işgärlerini hem 
goşmak bilen, wahtanyň döwründe işleriň geçirilýän ýerlerinde bolmagyň her 
bir senenama güni üçin, şeýle hem iş berijiniň ýerleşýän ýerinden (ýygnanyş 
nokadyndan) işleriň ýerine ýetirilýän ýerine çenli we gaýdyşyn ýolda bol-
nan hakyky günler üçin gije-gündizlik töleginiň ýerine işiň wahta usuly üçin 
goşmaça hak tölenilýär. Şu iş usuly üçin goşmaça hak öwezini dolma tölegi 
bolup durýar we ortaça zähmet haky hasaplanylanda hasaba alynmaýar.

Wahtada iş wagtyndan daşary ýerine ýetirilen işe Türkmenistanyň Zäh-
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met kodeksine laýyklykda iki esse möçberde hak tölenilýär. Wahtanyň iş 
tertibinde göz öňünde tutulan kärhananyň ýerleşýän ýerinden (ýygnanyş no-
kadyndan) işleriň ýerine ýetirilýän ýerine çenli we gaýdyşyn ýolda bolnan 
günler üçin, meteorologik şertler boýunça we ulag kärhanalarynyň günä-
si boýunça ýolda eglenilen günler üçin işgäre gündelik (sagatlaýyn) tarif 
möçberi (zähmet haky) saklanýar.

Bu usulyň ýene-de şeýle aýratynlyklary bardyr, ýagny, işgärleriň wah ta 
iberilmegi gulluk iş sapary hasap edilmeýär we olara (göçme we gatnaw hä-
siýetli iş üçin goşmaça haklar, meýdan üpjünçiligi we gaýry) öwez pullarynyň 
beýleki görnüşleri tölenilmeýär.

Wahtada bolýan işgärleriň durmuş-medeni we ýasaýyş hyzmatlar 
boýunça meseleleri köpçülikleýin şertnamada göz öňünde tutulýar. Wahta 
iş usulynda işleýän işgärlere her ýylky esasy rugsat, şeýle hem oňa goşulýan 
goşmaça rugsatlar wahtara dynç alyşy peýdalanylandan soň bellenilen tertip-
de berilýär. Dynç alyş günleri her ýylky esasy we zähmetiň aýratyn şertleri 
bolan iş üçin goşmaça rugsatlaryna hukuk berýän iş döwrüne goşulýar. 
Rugsatlaryň günleriniň tölegini hasaplamak üçin, hasabat döwründe berilýän 
dynç günlerini hasaba almak bilen ortaça zähmet haky Türkmenistanyň zäh-
met kanunçylygyna laýyklykda hasaplanylýar.

Wahta usulynda işleýänleriň wagtlaýyn zähmete ukypsyzlygynyň ýüze 
çykmagy bilen baglanyşykly tapawutlary aýratynlygy bardyr, ýagny şu usul-
da işleýän işgärleriň wagtlaýyn zähmete ukypsyzlygy olaryň dynç (boş) gün-
leri ýüze çykan halatynda dynç günleri bilen gabat gelen zähmete ukypsyzlyk 
günleri üçin kömek puly berilmeýär. Eger-de, wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk 
dynç günler tamamlanandan soň hem dowam etse, onda kömek puly işgäriň 
işe çykmaly gününden başlap tölenýär. Şunda kömek puly zähmete ukyp-
syzlyk netijesinde iş wagtynyň goýberilen iş sagatlary üçin Türkmenistanyň 
kanunçylygynda bellenen kadalara laýyklykda düzülen wagt tertibi boýunça 
berilýär. Kömek pulunyň möçberini hasaplamak işgäriň ortaça sagatlaýyn 
zähmet hakynyň we wahtanyň iş tertibi boýunça iş sagatlarynda wagtlaýyn 
zähmete ukypsyzlyk döwrüniň dowamlylygynyň esasynda geçirilýär.

Wahta usulyny ulanmak bilen baglanyşykly harajatlar öndürilen 
önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň (hyzmatlaryň) we daşamaklygyň özüne 
düşýän gymmatyna degişli edilýär.

Adam maýasy ykdysadyýetiň düzüminiň esasy bir bölegini tutýar. 
Şunuň bilen baglylykda adam maýasyny ösdürmek, onuň intellektual dere-
jesini ýokarlandyrmak ugrunda çäreleri geçirmek esasy strategik wezipe ha-
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saplanylýar. Öňde goýlan bu wezipelere laýyklykda, maglumat-aragatnaşyk, 
şol sanda internet ulgamynyň hyzmatlarynyň hiliniň we elýeterliliginiň ösen 
döwletleriň derejesine çykarmak, adam maýasyny we onuň intellektual de-
rejesini ösüşiň öňde goýulan maksatlaryna laýyk gelmegi ugrunda has-da 
kämilleşdirilmegi boýunça işler alnyp barylýar. Bu hem iş bilen üpjünçiligiň 
wahta usulynyň alnyp barylmagyna uly ýardam berýär.

Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň milli strategiýasyny ama-
la aşyrmakda döwlet bilen telekeçiligiň tagallalaryny birleşdirmek möhüm 
mesele bolup durýar. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: 
Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2022–2052-nji ýyllar üçin Mil-
li maksatnamasynyň» ileri tutulýan ugurlaryny durmuşa geçirmekde bazar- 
-ykdysady we sanly ykdysadyýeti özgertmeleriň çuňlaşdyrylmagyna aýratyn 
ähmiýet berilýär.

Milli ykdysadyýetiň ýurduň daşyndaky işjeňligini amala aşyrýan trans-
milli kompaniýalar, sebitleýin ykdysady bileleşmeler, erkin ykdysady we ser-
hetýaka zolaklary, erkin söwda babatda iki we köptaraplaýyn ylalaşyklar, se-
bitleýin klaster torlary we beýlekiler bazar ykdysady şertlerinde bäsdeşligiň 
esasy gatnaşyjylary bolup çykyş edýärler.

Döwrebap bäsleşik artykmaçlyklarynyň esasan önümçiligiň, dolandy- 
ryşyň we harytlaryň ilerledilmegini guramagyň kämil tehnologiýalarynyň 
hasabyna üpjün edilýändigini nazara almak bilen, ykdysadyýetiň bäsdeşlige 
ukyplylygy innowasion ösüşiň häzirki zaman konsepsiýalarynyň toplum-
laýyn ornaşdyrylmagynyň hasabyna ýokarlanýar.

Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygynyň düzümini diwersifikasiýa-
laşdyrmak maksady bilen, daşary ýurtly maýadarlaryň gatnaşmaklarynda 
bilelikdäki, ýagny döwlet-hususy hyzmatdaşlygyna degişli kärhanalary, şol 
sanda gaýtadan işleýän senagatyň önümleriniň we hyzmatlaryň eksportyny 
amala aşyrylýan ugurlarda döretmeklik, daşary ýurtly maýa goýujylarynyň 
gatnaşmagynda döredilýän döwlet-hususy hyzmatdaşlygyna degişli kärha-
nalar öň ýurdumyzda ulanylmaýan öňdebaryjy tehnologiýalary özleriniň 
göni maýa goýumlarynyň hasabyna getiren ýagdaýynda halkara tejribelerine 
laýyklykda başga-da ýeňillikleri göz öňünde tutulýar.

Şeýlelikde, uzak möhletli geljekde döwlet-hususy hyzmatdaşlygynda 
iş bilen üpjünçiliginiň wahta usulyny ornaşdyrmakda, ýurdumyzyň sena-
gat, oba hojalyk, söwda, ulag pudaklarynda we hyzmatlar ulgamynda amala 
aşyrylýan iri möçberli taslamalara hususy bölegi işjeň çekmeklik, jemagat 
hojalygy pudagynda döwlet-hususy hyzmatdaşlygyny ösdürmek, hususy eýe-
çiligi ýeňillikli karzlaşdyrmak işini alyp barmak, hem-de karzlaşdyrmagyň 
döwrebap usullaryny girizmek hem göz öňünde tutulýar.
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B. Taganow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit» kafedrasynyň 
müdiriniň w.w.ý.ý., uly mugallymy

BÄSDEŞLIGE UKYPLYLYGY  
ÝOKARLANDYRMAKDA KLASTER  

SYÝASATYNYŇ ÄHMIÝETI

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnama-
synyň» kabul edilmegi, täze döwür üçin milli ykdysadyýetiň uzak möhletli 
ösüş ýoluna geçendigine şaýatlyk edýär. Bu Milli maksatnamada kesgitle-
nen wezipeleriň durmuşa geçirilmeginde esasy orunlaryň biri hem ykdysady 
subýektleriň işiniň netijeliligine bagly bolup durýar.

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň çuň-
ňur oýlanyşykly durmuş-ykdysady strategiýasynda ýurduň ykdysady taýdan 
ösmegi, şeýle hem, halkyň durmuş taýdan ýokary derejede ýaşamagy ugrun-
daky çözgütler esasy orunda durýar. Şu wezipeleri ýerine ýetirmek maksady 
bilen, ýurduň hökümeti tarapyndan toplumlaýyn çäreler durmuşa geçirilýär.

Türkmenistanda innowasiýalara esaslanýan, durmuşa nazarlandyrylan 
bazar ykdysadyýetiniň nusgasy kemala getirildi. Bazar gatnaşyklarynyň 
esasy häsiýetli alamatlarynyň biri bolup içerki we daşarky bazarlardaky 
bäsdeşlik çykyş edýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bazar 
ykdysadyýetiniň ýaýbaňlanýan şertinde döwlete dahylsyz ulgamy ösdür-
mäge hemmetaraplaýyn goldaw berilýär. Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçi-
lik ykdysady özgertmeleri durmuşa geçirmäge, önümçilikde erkin bäsleşigi 
ösdürmäge, ykdysady ösüşe goşant goşmaga işjeň gatnaşýar.

Bazar gatnaşyklary şertlerinde ykdysady taýdan durnukly ösüşi gazan-
mak, öndürilýän harytlaryň dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün 
etmek üçin döwletler önümçilik pudaklarynyň netijeli we sazlaşykly ösdüril-
megini ileri tutulýan maksatlaryň biri hökmünde kesgitleýärler. Bu maksada 
ýetmek üçin ykdysady gurallaryň içinden häzirki döwrüň talaplaryna doly  
gabat gelýän «klaster çemeleşmesini» netijeli peýdalanýan döwletleriň sany 
barha köpelýär. Şeýle çemeleşme pudaga gelýän maýa goýumlaryň möçbe-
riniň artmagy, önümçilige ylmyň we tehnikanyň iň täze gazananlarynyň, 
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öňdebaryjy oýlap tapyşlaryň giňden çekilmegi esasynda öndürilýän önümleriň 
dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyplylygyny pugtalandyrmagyň mümkindi - 
gini görkezýär.

Häzirki zaman dünýä ykdysadyýetinde gurluş we tehnologik öňe gidişlik 
globallaşma we halkara bäsdeşlik prosesleriniň güýçlenmegi, döwletiň ama-
la aşyrýan adaty senagat syýasatyndan daşlaşmak üçin, ykdysadyýeti pu-
daklaýyn gurnamak we bäsdeşligi dolandyrmak ýörelgesinden önümçili-
gi gurnamagyň täze tor ulgamy görnüşine kem-kemden geçmegine şertleri 
döretdi. 

Täze şertlerde bäsdeşlige ukyplylyk barada düşünjede üýtgeýär. Il-
kinji nobatda we bilim ulgamyna esaslanýan ýokary tehnologiýalaryň, 
innowasiýalaryň güýçli ösüşiniň ýakyn özara baglanşygy klasterleri – bazar-
da täze tor görnüşli gurluşyň ýüze çykmagyny emele getirmek üçin şertleri 
döredýär.

«Klaster» (iňlis. «cluster») adalgasy terjime edilende hoşa; penje; ýyg-
nama; toplama; üýşme; topar ýaly birnäçe manyny berýär.

Bu ykdysadyýete çenli birnäçe adaty ylymlarda üstünlikli ulanylýar. 
«Klaster» adalgasy 1930-njy ýylyň ahyrlarynda matematikada köp ölçegli 
maglumatlaryň seljerişi emele getirilende ilkinji gezek ulanylýar.

Klaster, belli bir ýerde we çäkli meýdanda ýerleşip, kärhanalaryň biri- 
-biri bilen özara baglanyşykly ykdysady birleşmesi görnüşinde, XVIII asyryň 
başlaryndan ownuk önümçiligiň agalyk eden wagtyndan bäri bellidir. Olaryň 
döremegi bazar hojalygynyň pes, ýeterliksiz ösüşi bilen baglanyşyklydyr.  
XIX ahyrlarynda senagat taýdan ösen öňdebaryjy ýurtlarda senagat özgeriş- 
ligi tamamlanandan soň, haçanda önümçiligi we kapitaly bir ýere jemlemek 
ykdysadyýeti ösdürmegiň kesgitleýji meýline öwrülende, täze senagat sebit-
leri depginli emele gelip başlaýar we klasteriň ösüşi üçin şertler emele gelýär.

Dünýä ykdysadyýetiniň pese gaçyşy başdan geçirýän döwründe, 
Italiýanyň demirgazyk-gündogarynyň we merkeziniň aýry-aýry sebitleri dur-
nukly ykdysady ösüşi görkezýär we birnäçe milli harytlar boýunça dünýä 
bazarynda pugta orny we güýçli ugry eýelemäni başarýar.

Italýan senagat sebitlerine geçirilen ylmy barlaglar, çeýe we 
ýöriteleşdirilen gurluşy döretmeklige ukyply senagat guramalarynyň esasy 
häsiýetlerini öwrenmegi höweslendirdi.

Öndüriji güýçleri sebitleýin ýerleşdirmek we ykdysady sebitleşdirmegi 
ykdysatçylaryň üns merkezinde hemişe saklanyp gelýär. Bu meselelere uly 
gyzyklanma bildirilýändigi ýurdumyzyň meýdanynyň ululygy, öndüriji 



250

güýçleriň we ilatynyň ýerleşiş aýratynlygy, aýry-aýry sebitleriň baý tebigy 
resurslarynyň, şeýle-de çig maly gaýtadan işlemeklige we senagatlaşdyrmaga 
mümkinçiligiň çäginiň ýokary derejesiniň üpjünçiligi bilen düşündirilýär.

Klasterleri ösdürmek milli ykdysadyýetiň basdeşlige ukyplylygyny 
ýokarlandyrmagyň, sebitleri we ýurduň esasy önümçilik pudaklaryny 
diwersifikasiýalaşdyrmagyň şertleriniň biridir. Klasterler netijeliligi ykdy-
sady ösüşde, işçi ýerlerini saklap galmakda, salgyt binýadynyň giňelmeginde, 
eksportyň ýokarlanmagynda we daşary ýurt maýa goýumyny çekmekde ýüze 
çykýar. Şonuň üçin klaster kärhanalaryny döretmekde we ony goldamakda 
döwletiň özi başyny başlaýjy bolup çykyş edýär, sebäbi olar belli bir çägiň, 
sebitiň durmuş-ykdysady ösüşine ýardam berýär.

Klasteriň emele gelmegi (döremegi) ýa-da ösüşi tebigy ýagdaýda 
(özbaşdak) ýa-da döwlet tarapyndan maksada gönükdirilen täsirleriň neti-
jesinde bolmagy mümkin. Şunuň bilen baglylykda «klaster syýasaty» we 
«klaster başlangyçlary» düşünjeleri tapawutlandyrmak zerur hasaplanylýar.

Klaster syýasaty kesgitli bir çäkde klasterleri döretmek we onuň ösüşini 
goldamak boýunça döwlet çäreleriniň we mehanizmleriniň ulgamyny 
aňladýar. Şeýle syýasat kadalaşdyryjy hukuk üpjünçiligi, maýa goýum, ma-
liýe-býujet mehanizmi, maglumat goldawy ýaly çäreleri öz içine alýar we her 
bir klasteriň ösüşinde ýüze çykýan meseleleri aýratynlykda öwrenilýär, sebä-
bi döwlet klaster şereket üçin menejer, sargytçy, önümçilik prosesiniň başyny 
başlaýjysy, broker, öndüriji bilen sarp edijini sataşdyryjy we maliýeleşdiriş 
çeşmesi görnüşinde çykyş edip bilýär.

Klaster syýasatynyň aýratynlygy, ol döwlet tarapyndan «ýokardan» 
merkezi dolandyryş edarasy arkaly amala aşyrylýar. Klaster başlangyç 
telekeçileriň ýerli birleşmesi, ylmy-barlag institutlary we beýleki hökümete 
degişli däl guramalar tarapyndan «aşakdan» amala aşyrylýar.

Italiýanyň we beýleki bazar ykdysadyýetli ýurtlaryň senagat sebitlerini 
ösdürmegiň tejribesi ykdysady ösüşiň klaster nazaryýetini emele getirmegiň 
esasy bolup hyzmat edýär, onuň esasynda ony durmuşa ornaşdyrmakda 
döwletiň orny boýunça biri-birinden tapawutlanýan indiki klasterler tapawut-
landyrylýar:

– ösüşe ýardam ediji (Katalitiki) klaster syýasaty, haçanda hökümet 
gyzyklanýan taraplary biri-biri bilen duşuşdyrýar (mysal üçin, hususy kär-
hanalar we ylmy-barlag institutlary), ýöne taslamany çäkli maliýe serişdesi 
bilen üpjün edýär;

– goldaw beriji klaster syýasaty, döwletiň ösüşe ýardam ediji wezipe-
si onuň sebitleriň infrastrukturasyna maýa goýmak we klasterleriň ösüşini 
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höweslendirmek üçin bilim, trening we marketing bilen üstüni dolýar;
– ugrukdyryjy (direktiw) klaster syýasaty, döwletiň goldaw beriji wezi-

pesi, klasterleri ösdürmegiň üsti bilen sebitleriň ýöriteleşmesini üýtgetmekli-
ge gönükdirilen ýörite maksatnamalary amala aşyrmak arkaly üstüni dolýar;

– täsir etmek klaster syýasaty, hökümet özüniň ugrukdyryjy wezipesini 
ýerine ýetirmek bilen bir hatarda, klasterleriň geljekki ösüşi barada çözgü-
di kabul etmek üçin hususy bölekden jogapkärçiligi alýar we transfertleriň, 
subsidiýalaryň, çäklendirmeleriň ýa-da düzgünleşdirmegiň üsti bilen, şeýle-
-de klasterlerdäki şereketlere işjeň gözegçilik etmek, olaryň ýöriteleşmesini 
emele getirýär.

Klaster bu diňe bazar ykdysadyýeti üçin mahsus bolup, ol öz wagtynda 
sosialistik döwletlerde hereket eden çäk-önümçilik toplumlaryndan ta-
pawutlydyr. Çäk-önümçilik toplumlary, sebitiň tebigy, zähmet resurslaryny 
oýlanyşykly peýdalanmak üçin belli bir çäkde öndürijilik güýçlerini bir 
ýere jemlemäge mümkinçilik döredýän, kärhanalaryň jemini aňladýar. Çäk- 
-önümçilik toplumlary meýilnamalaşdyrylýan ykdysadyýet şertinde hereket 
edýär, ýagny üpjün edijini saýlamak kärhanalaryň ygtyýarynda bolmazdan 
«ýokardan» buýruk esasynda kesgitlenýär.

Häzirki zaman klaster syýasatynyň esasy ugurlary:
– klasterleriň institusuonal ösüşine ýardam etmek we klasterleri ösdür-

mekde ýöriteleşdirilen guramany döretmegi goldamak, şeýle-de strategik 
meýilleşdirmek boýunça klasteri ösdürmek işinde, klastere gatnaşyjylaryň 
arasynda özara baglanyşykly netijeli maglumat ulgamynyň gurnalmagy we 
olaryň arasynda hyzmatdaşlygyň berkidilmegini höweslendirmek;

– taslamalary goldamagyň mehanizmlerini ösdürmek, kärhananyň 
bäsdeşligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen we kärhananyň haýsy klastere 
degişliligine bagly bolmazdan olaryň baglanyşykly netijeliligine ýardam et-
mek;

– klasterleri ösdürmekde amatly şertleri emele getirmegi üpjün etmek: 
hünär bilim bermek ulgamynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, kärhanalar bi-
len bilim edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam etmek, 
inžener we ulag infrastrukturanyň ösüşine maksatlaýyn maýa goýumy amala 
aşyrmak, klasterleri ösdürmek meselesini göz öňünde tutmak bilen ýaşaýyş 
jaý gurluşygy, hereket edýän kanunçylyga laýyklykda salgyt ýeňilliklerini 
bermek we administratiw päsgelçilikleri peseltmek.

Klasteriň düzümine girýän kiçi kärhanalar bazaryň aýratyn subýek-
ti hasaplanylýar, aýratyn kärhana görnüşinde çykyş etmän, jemlenen topar 
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kärhanalaryň elementidir, şonuň üçin olaryň netijeliligine klasteriň üstünlikli 
hereket etmeginiň ugry we oňa girýän özbaşdak kiçi kärhananyň ugry boýun-
ça baha berilýär.

Klasterde kiçi biznesiň işleýşiniň netijeliligi önümiň öndürilişiniň umu-
my möçberinde onuň tutýan paýy, şeýle-de klasteriň özüniň görkezijilerinde 
(peýdalylyk, innowasiýalary tiz kabul edijiligi, bäsdeşlilige ukyplylygy we 
beýlekiler) boýunça baha berilýär.

Klasterde kiçi senagat kärhanalarynyň netijeli işlemegi klaster syýa-
satynda usulyýet mehanizminiň anyk kesgitlenmegine, maglumat-maslahat 
üpjünçiligine we klasteriň ähli gatnaşyjylarynyň işiniň utgaşdyrylmagyna 
baglydyr. Klaster syýasaty iri klasteri emele getirýän kärhananyň strategik 
ileri tutulýan ugurlaryny diňe görkezmek bilen çäklenmän şeýle-de klasteriň 
kiçi we orta kärhanalaryň torunyň ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny görke-
zýär.

Şeýlelik bilen, ýurtda amala aşyrmak üçin öňde goýlan maksatlara we 
telekeçiligi ýöretmegiň görnüşine baglylykda döwlet klaster syýasatyny ge-
çirmekde esasy wajyp orun eýeleýär. Häzirki döwürde ösen we ösüp gelýän 
döwletleriň durmuşa geçirýän ykdysady syýasatynda esasy wezipe hökmün-
de döwletiň, ykdysadyýetiň pudaklaryň we öndürilýän harytlyk önümleriň 
bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmek wezipesi ileri tutulýar.

Häzirki wagtda, ýurdumyzda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň 
Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taý-
dan ösdürmegiň Milli maksatnamasy», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýur-
dumyzy 2022–2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Mak-
satnamasy» durmuşa ornaşdyrylýar. Gahryman Arkadagymyz tarapyndan 
başy başlanan bilimlere we innowasiýalara daýanýan, ykdysady-durmuş we 
ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özünde jemleýän, ykdysadyýetiň 
pudaklaýyn we eýeçilik görnüşleri babatynda diwersifikasiýalaşdyrylmagyny 
üpjün edýän, ilatyň intellektual we durmuş şertlerini ygtybarly dünýä 
standartlarynyň derejelerine ýetirýän bazar özgertmelerini durmuşa 
ornaşdyrmaklygy dowam etdirmekden ybarat bolup durýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Тürkmenis-
tanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň parasatly döwlet 
Baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýeti diwersifikasiýa we innowa-
siýa ýoly bilen ösdürmäge, maýa goýumlarynyň möçberiniň yzygider-
li artdyrmaga, ähli pudaklary we ýurdumyzyň önümçilik maksatly bina-
lary we desgalary gurmaga, ýurdumyzyň sebitlerini sazlaşykly ösdürmäge, 
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ykdysadyýetimiziň eksport kuwwatlylygyny pugtalandyrmaga, daşary ýurt-
lardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan ýerli döwrebap önümçilikleri 
döretmäge, ykdysadyýetiň hususy bölegini goldamaga hem-de ösdürmäge 
uly ähmiýet berip, taryh üçin gysga döwrüň içinde asyrlara barabar işler üs-
tünlikli durmuşa geçirilýär.

A. Berdiýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň  

«Statistika» kafedrasynyň uly mugallymy, ykdysady ylymlaryň kandidaty

TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADYÝETINDE  
BÄSDEŞLIGI ÝOKARLANDYRMAKDA KIÇI  

WE ORTA TELEKEÇILIGE BERILÝÄN GOLDAW

Türkmenistanda bazar gatnaşyklary şertlerinde sanly ulgama geçmegiň 
tizligini ýokarlandyrmak, telekeçilik başlangyçlaryny goldamak, maýa 
goýum işjeňligini höweslendirmek, döwlet emlägini hususylaşdyrmak we 
paýdarlar jemgyýetlerini döretmek döwlet syýasatynda ilkinji nobatdaky 
wezipeleriň hatarynda durýar.

Ýurdumyzda amala aşyrylýan düýpli durmuş-ykdysady özgertmelerde 
hususy telekeçiligi ösdürmäge möhüm orun berilýär. Häzirki wagtda ýur-
dumyzda halk hojalygy toplumynyň hususy böleginiň netijeli we okgunly 
ösdürilmegi üçin amatly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertleri döre-
dilendir. Munuň özi salgyt ulgamynyň kämilleşdirilmeginde, eksport-import 
amallaryny geçirmegiň ýönekeýleşdirilmeginde, ýeňillikli karz syýasatynda 
öz beýanyny tapýar. Bu çäreleriň ählisi «Türkmenistanda kiçi we orta tele-
keçiligi goldamagyň 2018–2024-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda» 
göz öňünde tutulan. Maksatnama Türkmenistanda telekeçilik işini höwes-
lendirmek arkaly ykdysady ösüşi we durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň 
üpjün edilmegine gönükdirilendir.

Telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamagyň esasy maksady täze iş 
orunlaryny döretmekden, haryt bazaryny ýerli önümlerden doldurmakdan, 
bäsdeşligi ösdürmekden, maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmakdan hem-
-de ýurt üçin telekeçilik işiniň ileri tutulýan ugurlaryna serişdeleri çekmek 
boýunça maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekden ybaratdyr.

Gahryman Arkadagymyz bäsdeşlige ukyply harytlaryň we hyzmatlaryň 
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giň görnüşiniň ilata hödürlenmegini, ýokary goşmaça bahanyň döredilme-
gini, ykdysady diplomatiýany hem-de daşary ýurtlara iberilýän önümleriň 
möçberleriniň artdyrylmagyny döwlet işewürliginiň ösdürilmeginiň ileri tu-
tulýan ugurlary hökmünde kesgitledi. Munuň özi hususy önüm öndürijileriň 
arasyndaky bäsdeşligi yzygiderli güýçlendirýär. Bäsdeşlik bolsa, öz geze-
ginde, öndürilýän önümleriň möçberlerini artdyrmagyň, olary hil taýdan 
kämilleşdirmegiň, önümçiligiň özüne düşýän gymmatyny arzanlatmak ar-
kaly nyrhlary pese düşürmegiň esasy tizlik beriji serişdesi bolup çykyş edýär.

Häzirki döwürde Türkmenistanyň ykdysadyýetinde iri, orta we kiçi 
kärhanalar bilen bir hatarda, maşgala we ýekebara zähmete esaslanyp, te-
lekeçilik işi alnyp barylýar. Döredilýän kärhanalaryň ululygy pudaklaryň 
aýratynlyklaryna, tehnologiýalaryň ösüşine baglydyr. Aýry-aýry pudaklary 
depginli ösdürmek işi köp möçberde maýa goýumlary we iri önümçilik 
kuwwatlyklarynyň döredilmegini talap edýär, beýleki pudaklary bolsa, ter-
sine, uly däl-de, kiçi kärhanalaryň döredilmegi arkaly has netijeli ösdürip 
bolýar diýlip hasaplanylýar.

Soňky ýyllarda telekeçiligi ösdürmek boýunça Türkmenistanda milli ka-
nunçylyk binýadyny berkitmek boýunça netijeli işler alnyp baryldy. Hususan-
da, bu ugurda täze kanunlaryň birnäçesi işlenilip taýýarlanyldy we kabul edil-
di. Öňden hereket edýän «Telekeçilik işi hakynda», «Kiçi we orta telekeçiligi 
döwlet tarapyndan goldamak hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary bilen bir 
hatarda, «Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy hakynda», «Senagat nusgalarynyň 
hukuk goragy hakynda», «Haryt nyşanlary hakynda», «Harytlaryň gelip çy-
kan ýerleriniň atlary hakynda» we «Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke-
çiler birleşmesi hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary telekeçilik işinde ýüze 
çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär we hususyýetçiligiň hukuk esaslaryny 
emele getirýär.

«Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda» 
Türkmenistanyň Kanunynda kesgitlenilişi ýaly, kiçi we orta telekeçiligiň 
subýektlerine maliýe we maddy-tehniki serişdeleriň berilmegi, hukuk, ykdy-
sady we gaýry maglumatyň, ylmy-tehniki işläp taýýarlamalaryň, tehnologiýa-
laryň elýeterliliginiň üpjün edilmegi, täze iş orunlarynyň döredilmegi, ilatyň 
girdejileriniň ýokarlandyrylmagy, olardan harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň) 
döwlet tarapyndan satyn alynmagynyň bäsleşik esasynda amala aşyrylmagy, 
işgärleri taýýarlamaga, gaýtadan taýýarlamaga we hünäri ýokarlandyrmaga, 
daşary ykdysady işi, sebitara hyzmatdaşlygy, eksport mümkinçiligini ösdür-
mäge ýardam etmegi kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamagyň 
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esasy ugurlarynyň hatarynda durýar.
Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň döwlet tarapyndan goldanylmagy 

aşakdaky binýatlyk ýörelgelere daýanýar:
– kiçi we orta telekeçiligi ösdürmegiň ileri tutulmagy;
– kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamagyň toplum-

laýynlygy, aýanlygy, açyklygy; 
– kiçi we orta telekeçiligiň subýektleri üçin döwlet goldawynyň elýeter-

liligi;
– telekeçilik işiniň erkinligine, şeýle hem kiçi we orta telekeçiligiň 

subýektleriniň eýeçilik hukugynyň goralmagyna kepillikleriň berilmegi. 
Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligiň wekilleri ähli pudaklarda 

diýen ýaly iş bilen meşguldyrlar. Olar gurluşyk pudagynda, mebel önümçi-
liginde, azyk we ýeňil senagatynda, maldarçylyk we awtoulag top lumynda, 
çaphana we bezeg işlerinde, syýahatçylykda, halyçylykda, halk senetçiligin-
de, dokma we moda ugrunda, bilim, hukuk, durmuş we beýleki hyzmatlarda 
hem hususy işini alyp barýarlar.

Ýurdumyzyň telekeçileri gurluşyk pudagynda işewürligi ösdürip, has 
iri şertnamalary baglaşýarlar. Olar iri desgalary, şol sanda Aşgabatda tutuş 
ýaşaýyş jaý toplumlaryny, myhmanhanalary, «Awaza» milli syýahatçylyk 
zolagynda sport we dynç alyş merkezlerini, senagat we gaýtadan işleýän 
kärhanalary gurýarlar. Şunda döwlet zerur bolan maliýe serişdelerini gönük-
dirýär. 

Ozal döwlet tarapyndan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler 
birleşmesine Aşgabat – Türkmenabat awtobanynyň gurluşygy üçin ABŞ-nyň 
2,3 milliard dollaryny, Lebap welaýatyndaky Tübigatan kaliý dökünleri kä-
ninde Magdan baýlaşdyryjy toplumyň gurluşygy üçin 600 million dollary 
bölünip berildi. Bu mysallar ýurdumyzda telekeçilik hereketini ösdürmäge 
gönükdirilen diňe käbir maglumatlardyr.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky kiçi we orta 
telekeçiligiň ösdürilmegine öz goşandyny goşmak bilen, halkara maliýe eda-
ralary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär, olardan ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň 
hususy böleginde amala aşyrylýan taslamalary maliýeleşdirmek üçin karz 
serişdelerini alýar. 

Şeýle hem Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky hususy 
telekeçiligiň ösdürilmegine maliýe goldawyny bermek bilen, 2019-njy ýylyň 
awgust aýynda ýurdumyzda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynyň 
çäklerinde hususy bölegi ösdürmek boýunça Yslam Korporasiýasy bilen 
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ABŞ-nyň 10 million dollaryna deň bolan ylalaşyga gol çekdi. Hususy oba 
hojalyk önümlerini öndürijileri goldamak maksady bilen bolsa, bu banka 
Türkmenistanyň Hökümetiniň – karz alyjynyň adyndan telekeçi fiziki we ýu-
ridik şahslaryň «John Deere Walldorf GmbH & Сo.KG» kompaniýasyndan 
satyn alýan oba hojalyk tehnikalarynyň we enjamlarynyň bahasynyň 85 göte-
rimini maliýeleşdirmek üçin, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «Deere Сredit 
Inс.» kompaniýasy – karz beriji bilen degişli karz ylalaşygyny 8 ýyl möhlete 
baglaşmaga, şol karz ylalaşygy bilen bagly resminamalary resmileşdirmäge 
hem-de olaryň güýje girmegi we dolandyrylmagy bilen bagly işleri amala 
aşyrmaga ygtyýar berildi. Şonuň bilen birlikde, oba hojalyk tehnikalaryny 
we enjamlaryny satyn alýan telekeçi fiziki we ýuridik şahslaryň hyzmat ediji 
banklary bilen 8 ýyla çenli möhlete içerki karz ylalaşyklaryny baglaşmak 
bellenildi.

Ýurdumyzda senagat toplumynda daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny 
tutýan önümçilikleriň döredilmegine aýratyn üns berilýär. 2020-nji ýylyň 20-
-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 
«Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň 2020–2023-
-nji ýyllarda senagat we önümçilik desgalaryny gurmagy hakynda» Karara 
gol çekilmegi aýdylanlary tassyklaýar. 

Telekeçilik işiniň çalt depginler bilen ösýän döwründe telekeçilik bi-
len meşgullanýan we oňa islegli raýatlaryň hukuk babatdaky düşünjeleriniň 
döwrebaplaşmagyny gazanmak, jemgyýetçilik işjeňliginiň bu görnüşini 
düzgünleşdirmek nukdaýnazaryndan, şu çygyrda öňden hereket edýän 
we täze kabul edilen kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň binýadynyň 
kämilleşdirilmegi hem-de durmuşa ornaşdyrylmagy wajyp ähmiýete eýedir.

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tara-
pyndan goldamak hakynda» 2012-nji ýylyň 20-nji iýulyndaky karary esasynda 
Türkmenistanyň banklary tarapyndan kiçi we orta telekeçilige degişli tarap-
lara önümleri öndürmek, işleri hem-de hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen 
bagly maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak üçin 10 ýyla, dolanyşyk 
serişdelerini almak üçin 1 ýyla çenli möhlete ýyllyk 5 göterim bilen karzlar 
berilýär. Bu karara laýyklykda 1500-e golaý taslama karzlaşdyrylyp, ykdy-
sadyýetde 13 müňden gowurak goşmaça iş orny döredildi.

Şeýle hem, giň göwrümli taslamalary amala aşyrmaga amatly müm-
kinçilikleri döredip, daýhan birleşiklerine, daýhan hojalyklaryna, oba ho-
jalyk paýdarlar jemgyýetlerine, mülkdarlara, kärendeçilere, oba hojalyk 
ylmy-barlag institutlaryna, oba hojalyk önümlerini öndüriji hususy teleke-
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çilere we döwlete dahylsyz ýuridik şahslara, dahyllylara ýyllyk 1 göterim 
bilen ýeňilleşdirilen karz pullaryny bermäge banklara ygtyýar berilýär. Bu 
serişdeler oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny, abzallaryny we enjam-
laryny, şeýle hem suw tygşytlaýjy tehnikalaryny, suwaryşda ulanylýan ge-
çirijileri 10 ýyl ulanyş möhletinden ugur alnyp, her ýylda deň paýlar bilen 
gaýtaryp bermek şertinde satyn almaga bölünip berilýär.

Bulardan başga-da, maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek, oba ho-
jalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetir-
mek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek, şeýle hem 
esasy serişdeleri we emläkleri satyn almak üçin ýyllyk 5 göterim bilen 
ýeňilleşdirilen karz pullaryny 10 ýyl möhlet bilen ulanylyş möhletinden ugur 
alyp, her ýylda deň paýlarda gaýtaryp bermek şertinde karz bermäge ygtyýar 
berilýär.

Önümleri öndürmek, hyzmatlary etmek we işleri ýerine ýetirmek arkaly 
telekeçilik işini amala aşyrýan hususy eýeçilikdäki ýuridik şahslara we hu-
susy telekeçilere önümçiligi kämilleşdirmek we täze iş ýerlerini döretmek 
bilen bagly maýa goýumlary bölüp bermek boýunça durmuşa geçirilýän 
işler ýokary hilli milli önümleriň möçberiniň, görnüş sanawynyň hem hiliniň 
artmagyna getirýär. Türkmenistanda soňky ýyllarda söwda, hyzmat ediş, 
oba hojalyk, azyk önümlerini öndürmek ulgamlarynda hususy telekeçilik 
sazlaşykly ösdürilýär.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň 
işjeň gatnaşmagynda hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň yzygiderli gol-
daw bermegi netijesinde ýurdumyzda elektron senagaty ýokary depginlerde 
ösdürilýär, innowasiýa tehnologiýalaryna daýanýan ugurdaş düzümler emele 
gelýär.

Ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde milli telekeçilige sanly ulgamy ornaş-
dyr mak babatda alnyp barylýan işleriň oňyn netije berýändigini bellemeli. 
Tizlik, amatlylyk, tygşytlylyk ýörelgelerinden ugur alýan işewürler bu günki 
gün döwrüň ösen talaplaryna laýyklykda, täze, innowasion tehnologiýalar 
esasynda iş alyp barýarlar.

Türkmenistanda elektron senagatynyň ösdürilmeginde işewürleriň 
goşandy uludyr. Türkmen telekeçileriniň önümleri bolan elektron töleg ter-
minallary, çagalara sowgat berilýän okuw kompýuterleri, gündelik ulanylýan 
planşetler muňa mysal bolup biler.

Sanly düzümi milli derejede ösdürmäge gönükdirilen kompaniýalaryň 
hatarynda «IT-Park» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň, «Sanly ulgam», 
17. Sargyt № 2700.
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«Türkmen-tranzit», «Sanly tehnologiýa merkezi», «Imdat Elektronik» hu-
susy kärhanalarynyň toplan tejribesi işewürligi innowasion esasda ösdür-
mekde möhüm ähmiýetlidir. Şunuň bilen birlikde, «Berk ojak», «Türkmen 
berk metal» hususy kärhanalarynyň, «Hil standart» hojalyk jemgyýetiniň, 
«Nurly meýdan» daýhan hojalygynyň bu tejribe esasynda işläp, önümçilige 
innowasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrýandygyny belläp bolar.

Häzirki döwürde internet ulgamynda giňden ýaýran elektron (wirtual) 
sergini döretmegiň tejribesini ýurdumyzda ornaşdyrmak meýilleşdirilýär. 
Bu eksport ugurly harytlaryň we hyzmatlaryň sergisi bolup, onda birnäçe 
pudaklaryň we hususyýetçileriň elektron sergilerini ýerleşdirmek göz öňünde 
tutulýar. Bu hem, öz gezeginde, kiçi we orta telekeçiligiň ösüşine goldaw 
bermegiň bähbitli serişdesidir.

Mundan başga-da, durmuş tehnikasynyň – gaz we elektrik enjamlarynyň, 
howur peçleriň, tozan sorujylaryň hem-de sowadyjylaryň dürli görnüşlerini 
çykarmak boýunça önümçilikler döredilýär. Bularyň ählisi daşyndan getiril-
ýän harytlaryň möçberlerini azaltmaga hem-de ilaty köpçülikleýin islegden 
peýdalanýan harytlar bilen elýeterli bahadan üpjün etmäge mümkinçilik be-
rer. 

Şunda ýokary netijeli, ekologiýa taýdan arassa önümçilikleriň ýola 
goýulmagyna, ähli pudaklarda sanly ulgamlaryň we täzeçil tehnologiýalaryň 
ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Sarp ediş harytlarynyň önümçiliginiň 
giňeldilmegi, ýeňil we azyk senagatyň önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyryl-
magy bilen birlikde hyzmat we söwda ulgamlarynyň ösdürilmegine iri maýa 
goýumlary gönükdirilýär. 

Döredilmegi göz öňünde tutulýan jemi maýa goýumlarda döwlete dahyl-
ly däl bölegiň paýynyň ýokary bolmagy onuň jemi içerki önümi öndürmek-
de tutýan ornunyň ýylyň-ýylyna artýandygy bilen baglanyşykly bolup, täze 
önümçilikleri ösdürmekde we döwrebaplaşdyrmakda «ýurduň altyn hazy-
nasy» hasaplanylýan telekeçileriň maliýe mümkinçilikleriniň ýokarydygyny 
görkezýär.

Kiçi we orta telekeçilik işini amala aşyrýanlara önümçilik, innowasiýa 
hem-de maýa goýumlary ösdürmek, täze iş orunlaryny emele getirmek bi-
len bagly döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler, berilýän yzygiderli gol-
dawlar pudagy çalt depginlerde ösdürmäge mümkinçilik berer.
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M. Ýazlyýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň «Statistika» 

kafedrasynyň uly mugallymy, ykdysady ylymlaryň kandidaty,

A. Ataýewa, 
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Statistika» kafedrasynyň uly mugallymy

SENAGAT PUDAGYNDA  
INNOWASION YKDYSADYÝET 

Türkmenistanyň Prezidentiniň durmuş-ykdysady strategiýasynda ýurdu-
myzyň düýpli maýa goýum syýasatyny kämilleşdirmek, makroykdysady we 
maliýe durnuklylygyny saklamak, ykdysadyýetiň pudaklarynyň bäsdeşlige 
ukyplylygyny ýokarlandyrmak, ykdysadyýete daşary ýurt göni maýa 
goýumlaryny uly möçberlerde çekmek, senagatda ösen tehnologiýalary we 
innowasiýalary ulanýan, dürli eýeçilik görnüşlerine daýanyp ösýän önümçi-
likleri döretmek, dolandyryşyň has kämil, bazar ykdysadyýetiniň özgerýän 
şertlerine uýgunlaşan usullaryny ulanmak aýratyn ähmiýete eýedir.

Gahryman Arkadagymyzyň ylmy taýdan esaslandyran öňdengörüjilikli 
syýasatynyň we başlangyçlarynyň netijesinde, ykdysadyýetimiziň ähli ugur-
larynda halkara standartlaryna laýyk gelýän täze innowasion tehnologiýalary 
we maglumat-aragatnaşyk enjamlaryny yzygiderli ornaşdyrmak işleri üstün-
likli alnyp barylýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryna täze 
innowasion tehnologiýalary, şol sanda sanly tehnologiýalary ornaşdyryp, 
elektron resminamalar dolanyşygyna hem-de elektron şahsyýetnamalar ul-
gamyna geçmek, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti, sazlaşykly işleýän 
elektron senagatyny döretmek wezipeleri durmuşa geçirilýär. Öňde goýlan 
bu wezipeler maglumat-aragatnaşyk, şol sanda internet hyzmatlarynyň 
hiliniň we ygtybarlylygynyň ýokarlandyrylmagynyň maglumat-aragatnaşyk 
üpjünçilik ulgamynyň ösdürilmegini, adamyň aň-bilim mümkinçilikleriniň 
doly derejede ulanylmagyny talap edýär.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň senagat pudaklaryny ösdürmek babatynda 
giň möçberli işler amala aşyrylýar. Milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa we 
innowasiýa ýoly bilen ösdürmäge, maýa goýumlaryň möçberini artdyrmaga, 
täze döwrebap önümçilik maksatly desgalary gurmaga, ähli pudaklary we 
ýurdumyzyň sebitlerini sazlaşykly ösdürmäge, ykdysadyýetimiziň eksport 
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kuwwatyny pugtalandyrmaga, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny 
tutýan ýerli döwrebap önümçilikleri döretmäge, hususy eýeçiligi giňişleýin 
ýaýbaňlandyrmaga gönükdirilen başlangyçlar üstünlikli amal edilýär. 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe maýa goýum 
hem-de söwda-ykdysady ugurlaryndaky özara peýdaly halkara hyzmatdaş-
lygynyň ösdürilmegi hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet 
syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar. Munuň özi Türkmenistanyň köpugurly 
ykdysady mümkinçilikleriniň amala aşyrylmagyny, milli ykdysadyýetimiziň 
sazlaşykly ösüşini üpjün edýär. 

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzy durmuş-
-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça uly üstünlikler gazanylýar. Şeýle ýo-
kary sepgitleriň üpjün edilmegi ýurdumyzy innowasion taýdan ösdürmek 
boýunça amala aşyrylýan netijeli syýasat wajyp orun eýeleýär. 

Daşary ýurt tehnologiýalarynyň import edilmegi Türkmenistan üçin hem 
wajypdyr. Çünki, ylmyň we tehnikanyň daşary ýurtlarda döredilen miweleri 
Türkmenistanda innowasion ykdysadyýeti gurmagyň we ykdysadyýetiň ähli 
pudaklarynda zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmagyň çeşmeleriniň biri bo-
lup durýar.

Tehnologiýalaryň aýry-aýry görnüşleriniň daşary ýurtlardan getirilme-
gi käbir halatlarda, olary öz ýurdumyzda öndürmekde ykdysady, hem wagt 
harajatlary nukdaýnazaryndan has amatly bolýar. Şonuň esasynda döwletiň 
ykdysadyýetini gysga wagtda hem-de netijeli diwersifikasiýalaşdyrmaga we 
ony innowasion taýdan ösdürmäge mümkinçilik döredýär. 

Tehnologiýalaryň daşary ýurtlardan satyn alynmagy Döwlet býujetinden 
ylmy barlaglara gönükdirilýän serişdeleri ep-esli tygşytlamaga-da mümkin-
çilik berýär. Şeýle-de bolsa, biziň ýurdumyz innowasion tehnologiýalaryň 
diňe importy bilen çäklenmän olaryň önümçiliklerini ýola goýmak maksady 
bilen «Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi» 
we «Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersi-
teti» döredildi.

Daşary ýurtlardan getirilýän tehnologiýalaryň öz ýurdumyzda döre-
dilenler bilen utgaşykly alnyp barylmagy Türkmenistanyň innowasion 
syýasatynyň netijeli bolmagyna oňyn täsirini ýetirýär. Şeýle syýasatyň dog-
rudygyna ozal ykdysady taýdan yzagalak bolan, emma örän gysga wagtyň 
içinde dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagy başaran ýurtlaryň 
tejribesi şaýatlyk edýär.

Dünýäniň tehnologiýalar bazary örän köpdürli bolmak bilen, ol içine 
maddy görnüşindäki (enjamlar, gurallar, maşynlar, materiallar we başg.) we 
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maddy däl tehnologiýalar (tehniki resminamalar, ylmy açyşlara bolan huku-
klar, ygtyýarnamalar we başg.) bazarlaryny alýarlar.

Halkara bazaryndaky tehnologiýalaryň görnüşleriniň we olary transfert 
etmegiň ugurlarynyň köp bolmagy tehnologiýalaryň dogry saýlanyp alynma-
gynda, şeýle hem, olary satyn almagyň görnüşleriniň we şertleriniň adalatly 
bolmagyny üpjün etmekde belli bir derejede kynçylyklar döredýär. Iň täze 
tehnologiýalary peýdalanmak maksadalaýyk bolýar, ol kärhana örän gys-
ga döwür aralykda ýokary peýda gazanmaga mümkinçilik berýär. Şol bir 
wagtyň özünde kärhananyň we onuň işgärleriniň peýda bolýan täzeçillikleri 
özleşdirip biljekdigini ýa-da bilmejekdigini göz öňünde tutmak zerur. Satyn 
alynýan tehnologiýanyň kärhananyň göwrümine, bazardaky tutýan ornuna 
we öňünde goýan maksatlaryna laýyk gelmekligi hem örän wajypdyr. Satyn 
alynýan tehnologiýalaryň ösüş derejesiniň ony transfert etmegiň görnüşine 
laýyk gelmegi tehnologiýalar bazarynda işlemegiň ýene-de bir wajyp şertidir.

Ylmy-teniki ösüşiň ygtybarly binýady, öňdebaryjy orunlara çykmagyň 
baş şerti hökmünde innowasiýalar kärhananyň we seýrek bolmadyk ýag-
daýlarda tutuş döwletiň milli ykdysadyýetiniň bäsdeşlige ukyplylygyny kes-
gitleýär. Innowasiýalara eýermek ýörelgesine ygrarlylyk häzirki şertlerde 
döwlet ösüşiniň esasy görkezijileriniň biri hökmünde öňe çykarylýar. Inno-
wasiýalara daýanmaga, bellenen öňegidişlikleri innowasiýalara esaslanyp 
gazanmaga gönükdirilen döwlet syýasatynyň gyşarnyksyz durmuşa geçiril-
megi çylşyrymly hem jogapkärli iş, ol köp wagty we ýadawsyz zähmeti, is-
lendik çylşyrymly işde bolşy ýaly, düýpli meýilnamalaýyn binýada esaslan-
magy aýrylmaz şert edip belleýär.

Innowasiýalar işini meýilnamalaýyn esasda guramak we ýola goýmak 
ugrunda toplanan oňyn dünýä tejribesiniň esasy ugurlaryny saýlap almagyň 
ýaýrawynyň örän giňdigini görkezýär. Şonuň ýaly şertlerde her bir döwlet öz 
ösüşine mahsus bolan aýratynlyklara we öz bäsdeşlige ukyplylygyny ýokar-
landyrmaga yzygiderli ýardam edýän artykmaçlyklara daýanýar. Döwletleriň 
öz innowasiýalar syýasatyny meýilnamalaşdyrmak we amala aşyrmak ba-
batynda-da dürli-dürli ugurlara we usullara eýerýändigini bellemek gerek.

Häzirki döwürde ylym we tehnika ykdysady ösüşiň esasy hereketlendiri-
ji güýji bolup çykyş edýär. Innowasiýalar döwleti ösdürmegiň ykdysady, me-
deni, durmuş we ekologiýa meselelerini oňyn çözmekde esasy orny eýeleýär. 
Islendik kärhananyň halkara bazarynda ynamly öňegidişlik gazanmagy, bazar 
bäsdeşligine ýokary derejede ukyply bolmagy, ilki bilen iň täze ylmy-tehniki 
çözgütleri önümçilige tiz we netijeli ornaşdyrmagy, ylym sygymly döwrebap 
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önümçilik usullaryny özleşdirmegi, işe ornaşdyrylýan innowasiýalaryň neti-
jeliligi bilen kesgitlenýär.

Umuman, bu tejribe öwrenilmäge mynasypdyr, özüniň ykdysadyýetini 
we durmuş ulgamyny ählitaraplaýyn döwrebaplaşdyrmagy göz öňüne tutýan 
döwletler üçin bu tejribäniň gymmaty has hem üýtgeşik, çünki ol «bilimler 
ykdysadyýetini» kemala getirmegiň esasy ýollaryny we gurallaryny saýlap 
almaga, häzirki zaman şertlerinde özbaşdak milli senagat-innowasion ösüşiň 
strategiýasyny işläp taýýarlamagyň we işjeňleşdirmegiň netijeli çärelerini 
düzmäge uly ýardam berýär. Dünýä tejribesiniň degişli taraplaryna daýan-
mak bilen aşakdaky ugurlar boýunça çäreleri amala aşyrmaklyk laýyk bolar:

– innowasion syýasatyny amala aşyrmakda pudagara arabaglanyşygyny 
berkitmek maksady bilen, daryşgan-pudaklaýyn usullardan arany açmak we 
täzeçillik işiniň netijelerini tiz-tiz ornaşdyrmak;

– täze tilsimat ugrunyň çäklerinde önümçilikleriň geljekde uzak möhlet-
leýin ösdürip boljak görnüşlerini ýüze çykarmak we ykdysadyýeti ösdürmegiň 
binýatlaýyn bu kuwwatlyklaryny bellige almak, olary ösdürmek işine maýa 
goýmak boýunça maksatlaýyn meýilnamalary işläp taýýarlamak şeýle-de 
munuň üçin zerur bolan institusional şertleri we infrastrukturany döretmek;

– täze şertlerde ýokary islegden peýdalanylýan harytlary çykarýan 
öňdebaryjy pudaklaryň naýbaşy önümleriniň sanawyny kesgitlemek, olary 
ýerlemek üçin amatly bazarlary saýlap almak we şol bazarlarda ýerlikli here-
ket etmegiň strategiýasyny düzmek;

– milli innowasion ulgamyny we senagat innowasiýalaryň gural-
laryny kemala getirmek işinde ýerli şertleri nazara alýan usullara geçmek-
lik, aýratynlykda alnan her bir dolandyryş-çäk birlikde özüne degişli 
guramaçylyk-dolandyryş bolan, gatnaşyjy subýektleriniň özara we sebitara 
aragatnaşyklaryny rejeleýän özbaşdak innowasion ulgamlaryň döredilmegi;

– toplanan bilimleri alyş-çalyş etmegiň täze institusional usullaryny göz-
läp tapmak, innowasiýalar syýasatynyň berýän miweleriniň täjirçilik ähmiýe-
tini artdyrmak we olaryň hojalyk tejribeçiligine giňden ornaşdyrylmagyny 
gazanmak;

– milli innowasion ulgamlaryny we senagat innowasiýalaryny taýýar-
lamak işinde ýokary derejeli hünärmenleriň işjeňligini artdyrmak we olaryň 
hünär taýdan yzygiderli kämilleşmegini gazanmak;

– innowasion işini maliýeleşdirmegiň ýörite usullaryny yzygiderli ös-
dürmek, olary bazar infrastrukturasynyň bar bolan ugurlaryna, talaplaryna, 
şertlerine kybaplaşdyrmak;
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– milli aragatnaşyklar ulgamynyň amatly gurluşyny kesgitlemek we bu 
ulgam esasynda önümçilik kuwwatlyklarynyň netijeli ýerleşdirilmegini na-
zarlaýan milli we halkara ulag geçelgeleriniň özara utgaşmasynyň çyzgy-
laryny işläp düzmek.

Mundan başga-da, ýokarda görkezilen strategik häsiýetli ýol-ugurlar bi-
len deň hatarda milli ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmakda senagat-tilsimat 
hyzmatdaşlygynyň halkara derejesinde ösdürilmegi aýratyn ähmiýete eýedir, 
çünki munuň özi milli ykdysadyýetiň tutuşlygyna makroykdysady taýdan 
kämilleşdirilmeginde, onuň döwrebap ylmy-tehniki progresde uzak möhlet-
leýin bütindünýä hojalyk hadysalary bilen baglylykda peýda bolan ugruk-
malara uýgunlaşmagyna, we halkara zähmet bölünişigi ulgamyna üstünlikli 
goşulyşmagyna, şeýlelik bilen ilatyň ýaşaýyş-durmuşynyň derejesini we hi-
lini ýokarlandyrmaga ýardam berer.

S. Pirliýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Maliýe» kafedrasynyň uly mugallymy,

G. Çerkezowa,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ylym, bilim,  

sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komitetiniň baş hünärmeni

INNOWASION YKDYSADYÝET ŞERTLERINDE 
KÄRHANALARYŇ MALIÝE SERIŞDELERINI NETIJELI 

DOLANDYRMAGYŇ ESASY UGURLARY 

Türkmenistanda amala aşyrylýan bazar özgertmeleriniň we gazanylýan 
durmuş-ykdysady netijeleriň gözbaşynda hormatly Prezidentimiz tarapyndan 
alnyp barylýan döwlet kadalaşdyrylyşynyň we döwlet dolandyrylyşynyň 
ýörelgeleri durandyr. Bu ýörelgelere esaslanýan Berkarar Watanymyzda 
durmuş taýdan göz öňünde tutulan, dürli eýeçilik görnüşlerine daýanýan 
ösen, kuwwatly, döwrebap ykdysady ulgam kemala gelýär. Gahryman 
Arkadagymyzyň türkmen halkynyň döwleti dolandyrmagyň asyrlaryň sy-
nagyndan geçen milli däplerinden, durmuş ýörelgelerinden gözbaş alýan, 
döwletiň, galyberse-de kärhanalaryň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen 
beýik başlangyçlary ata Watanymyzyň maliýe üpjünçiligini pugtalandyr-
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maga gönükdirilendir. Häzirki döwürde milli ykdysadyýetimizde geçirilýän 
özgertmeleriň netijesinde ýurdumyzyň ykdysady subýektleriniň maliýesi 
durnukly ösüşi üpjün etjek kuwwatly gurallaryň biri bolup durýar.

Häzirki döwürde döwletimiziň maliýe ulgamy düýpli özgerişlere eýe 
bolup, öňdebaryjy dünýä tejribesi we milli aýratynlyklarymyz nazara al-
nyp, ylmy esasda kämilleşdirilýär. Dünýä tejribesinden, görnüşi ýaly bazar 
ykdysadyýeti döwlet kadalaşdyrmasy bilen üsti ýetirilýän hojalykdyr. Ba-
zar gatnaşyklarynyň gurluşynda hem-de döwlet kadalaşdyrylyşynyň meha-
nizminde kärhananyň maliýe serişdeleri uly orun tutýar. Şonuň üçin hem 
kärhananyň maliýe serişdeleri bazar gatnaşyklarynyň aýrylmaz düzüm böle-
gidir we şol bir wagtda döwlet syýasatynyň amala aşyrylmagynyň möhüm 
guralydyr. 

Kärhana maliýesi umumy maliýe ulgamynyň bir bölegi bolup, üznük-
siz önümçilik şertlerinde kärhanany hem-de döwleti pul – serişdeleri bilen 
doly we bökdençsiz üpjün etmeklik onuň esasy wezipesidir. Kärhanalardaky 
alynýan jemi girdejini we önümiň gymmatyny paýlamakda maliýe serişdeleri 
ähmiýetlidir. Kärhanada jemi girdeji paýlananda salgytlar esasynda döwletiň 
bähbidi göz öňünde tutulyp, býujetiň girdejileri we kärhana üçin zerur bo-
lan pul gaznalary emele getirilýär. Döwletiň maliýe syýasaty onuň ykdy-
sady syýasatynyň bir bölegidir. Ol bolsa bazar ykdysadyýeti şertlerinde örän 
möhümdir.

Döwlet kadalaşdyrylyşyň içinden eriş-argaç bolup geçip, ýurtda durnukly 
ykdysady ösüşi üpjün etmäge aýgytlaýjy täsirini ýetirýän kärhananyň maliýe 
serişdeleriniň düzgünleşdirilmegi, ykdysady subýektleri dolandyrmaklygyň 
kämil nusga eýe bolmaklygyna, olaryň işiniň netijeliligine baha bermekli-
ge we jemgyýetde ykdysady prosesleri höweslendirmeklige kuwwatly itergi 
berýär. Şonuň üçin hem, kärhananyň maliýe serişdeleriniň wajyp strategik 
wezipeleriniň biri bolup, ykdysady subýektlerde önümçiligi ösdürmeklige 
we bäsleşige ukyply önümleri çykarmaga gönükdirilen täze sanly maglumat-
-aragatnaşyk tehnologiýalaryny işläp taýýarlamaklyga we ornaşdyrmaklyga 
hem-de ýurduň ylmy-tehniki mümkinçiligini ösdürmegiň hasabyna milli 
ykdysadyýetiň howpsuzlygynyň bähbitlerini üpjün etmekden ybaratdyr.

Şol nukdaýnazardan, bazar gatnaşyklarynyň giňden ornaşdyrylmagy 
kärhanalary dolandyrmakda maliýäniň tutýan ornunyň ýokarlandyrylmagyny 
şertlendirýär. Kärhanalaryň maliýe serişdeleriniň möçberi olaryň işiniň neti-
jelerini kesgitleýän esasy alamatlaryň biri bolup durýar. Kärhananyň maliýe 
ýagdaýynyň hil we mukdar ölçegleri, bazarda onuň tutýan ornuny we ykdy-
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sady giňişlikde hereket etmäge bolan ukyplylygyny takyklaýar. Bazar ykdy-
sadyýeti şertlerinde maliýe gatnaşyklary hereket edýän çygryna we gerimine 
bagly bolmazdan islendik kärhananyň dolandyryş düzüminiň öňünde durýan 
örän çylşyrymly meseleleriň biridir. Sebäbi, bazar gatnaşyklary şertlerinde 
maliýe gatnaşyklaryna bildirilýän talaplaryň binýatlarynda we maksatlarynda 
üýtgeşmeler bolup geçýär. Şonuň üçin hem, şu şertlerde serişdeleriň has ne-
tijeli peýdalanylmagynyň esasynda kärhananyň maliýe durnuklylygynyň 
üpjün edilmegi, möhüm maksatlaýyn gözükdirme hökmünde ykrar edil-
ýär. Bazar ykdysadyýeti çylşyrymly durmuş-ykdysady ulgam bolup, onda 
maliýe gatnaşyklaryna uly orun berilýär. Gahryman Arkadagymyzyň 
«Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň döwlet kadalaşdyrylyşy» 
atly düýpli ylmy işinde «Geljekde döwletiň maliýe syýasatynyň baş ugry 
milli ykdysadyýetde makroykdysady deňagramlygy üpjün etmek, maliýe 
ulgamynyň durnuklylygyny saklamak arkaly hojalyk işine goşulýan ähli ta-
raplar üçin gyradeň iş şertlerini döretmek bilen bagly bolar» diýip, belle-
nilýär.

Maliýe gatnaşyklary kärhananyň ýa-da ykdysady hojalyk prosesiniň 
beýleki gatnaşyjylarynyň hojalyk amallarynyň netijesinde ýüze çykýar. Şol 
sebäpli maliýe gatnaşyklarynyň ýagdaýy ýa-da kärhananyň maliýe ýagdaýy, 
ilkinji nobatda, önümçilik hojalyk işi we oňa täsir edýän faktorlar bilen kes-
gitlenilýär. Kärhananyň maliýe gatnaşyklarynyň obýektleriniň esasylarynyň 
biri bolup, maliýe serişdeleri çykyş edýär. Islendik ölçegli we guramaçy-
lyk – hukuk görnüşli täjirçilik kärhanasynyň maliýesini dolandyrmaklygyň 
esasy maksady kärhananyň amal işinde netijeli peýdalanmak we geljekde 
kärhananyň ösüşini üpjün etmek maksady bilen maliýe serişdeleriniň zerur 
möçberini döretmek bolup durýar. Maliýe serişdeleriniň ýeterlik möçberde 
bolmagy, oýlanyşykly peýdalanylmagy kärhananyň durnukly maliýe ýag-
daýyny, üznüksiz önümçilik prosesini we önüm ýerlemekligini, harajatlaryny 
peseltmekligi kesgitleýär.

Kärhananyň maliýe serişdeleri diýlip, köplenç, önümçiligi giňeltmek bi-
len bagly bolan harajatlary maliýeleşdirmeklige, maliýe borçnamalaryny ýe-
rine ýetirmeklige niýetlenen we kärhana tarapyndan jemlenýän daşky gelip 
gowuşmalar hem-de nagt we nagt däl görnüşindäki hususy pul girdejileriniň 
jemine düşünilýär.

Ykdysatçy alym A.G.Gawrilow «Maliýe serişdeleri – bu maliýe – karz 
ulgamynyň öňünde borçnamalary ýerine ýetirmek ýönekeý we giňeldilen 
üznüksiz önümçiligiň harajatlaryny amala aşyrmak üçin niýetlenilen, 
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döwletiň we edaralaryň ygtyýarynda bolan pul girdejileri, girimleri we top-
lumlarydyr» diýip, belleýär.

Maliýe ulgamynyň esasy düzüm birlikleriniň biri bolmak bilen, maliýe 
serişdeleri maliýe gatnaşyklarynyň maddy göterijisi bolup çykyş edýär. Maliýe 
hakynda has giňden ýaýran nukdaýnazarlaryň biri: «Täjirçilik kärhanasynyň 
maliýesi – durmuş häsiýetli meseleleri çözmekligiň köp ýagdaýlarynda we 
işi üpjün etmeklik maksady bilen kärhananyň maliýe serişdelerini emele ge-
tirmek we peýdalanmak bilen bagly bolan gatnaşyklaryň ulgamydyr».

Şol nukdaýnazardan, maliýe puluň üsti bilen ykdysady maliýe 
gatnaşyklaryny aňladýar, şonuň üçin maliýe serişdeleri düşünjesine maddy, 
zähmet, tebigy we beýlekilerden tapawutlylykda, diňe pul görnüşi bolan 
serişdeler goşulýandyr. Şeýlelikde, maliýe serişdeleri diňe pul görnüşinde 
bolýar diýip netijä gelmek bolýar. Köplenç, kärhananyň maliýe serişdeleri 
– alnan arassa peýdanyň we ulanyş tutumlarynyň hasabyna emele gelen 
serişdelerdir.

Maliýe kärhanalarda we döwletde pul serişdeleriniň emele gelmeginiň 
dowamynda we giňeldilen üznüksiz önümçiligiň hem-de jemgyýetiň durmuş 
hajatlara bolan isleglerini kanagatlandyrmak üçin peýdalanylmagynyň ne-
tijesinde ýüze çykýan özboluşly ykdysady gatnaşyklaryň jemidir. Maliýe 
ulgamynyň özenini, mälim bolşy ýaly, kärhanalaryň maliýesi düzýär, sebäbi 
hut şolar bazar ykdysadyýeti şertlerinde dolandyrylyşyň gurluşyna gatnaşýan 
ähli gatnaşyjylarynyň maliýe serişdeleriniň emele geliş çeşmesi bolup 
durýarlar. Kärhanalaryň maliýe serişdeleri girdejiler hem-de daşky gelip 
gowuşmalar görnüşindäki pul serişdeleriň jemi hökmünde takyklanýar. Ma-
liýe serişdeleriniň özboluşlylygy we peýdalanylýan ugurlary aşakdakylardan 
ybaratdyr:

Maliýe serişdeleriniň özboluşly aýratynlyklary:
Maliýe serişdeleriniň netijeliligi;
Maliýe serişdelerini dolandyrmagyň ilkinjiligi;
Maliýe menejmentiniň buhgalter hasaby bilen ýakyn arabaglanyşygy. Şu 

ýagdaýda maliýe serişdeleri dolandyrmak boýunça çözgütler kabul edilende 
maliýe hasabaty ilkinjilik häsiýetine eýe bolýar.

Maliýe serişdeleriniň peýdalanylýan ugurlary:
Maliýe borçnamalarynyň ýerine ýetirilişi;
Gündelik harajatlaryň maliýeleşdirilmegi;
Giňeldilen üznüksiz önümçiligi üpjün etmek boýunça harajatlaryň amala 

aşyrylmagy.
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Bazar ykdysadyýeti şertlerinde maliýe serişdeleri, diýmek maliýäniň 
dolandyrylyşy hem, ilkinjilik ähmiýetine eýe bolýarlar. Sebäbi olary serişde-
leriň islendik görnüşine öwrüp bolýan täjirçilik kärhananyň serişdeleriniň 
ýeke-täk görnüşidir, başgaça aýdylanda, olar netijeliligi bilen tapawutlanýar-
lar. Maliýe serişdelerini dolandyrmagyň netijeliligi täjirçilik kärhanalarynyň 
serişdeler babatyndaky mümkinçilikleriniň amatlaşdyrylmagyny göz öňünde 
tutýar, bazar ykdysadyýeti şertlerinde bolsa, olaryň ähmiýeti düýpgöter ýo-
karlanýar. Maliýe serişdeleri işçi güýjüniň höweslendirilmegiň gurallaryna 
näçe çaltdan-çalt öwrülse, şonça-da täjirçilik kärhanasynyň, onuň eýeleriniň 
we işgärleriniň hem-de jemgyýetiň umumy maliýe ýagdaýy gowulanýar.

Maliýe menejmenti – bu kärhanalaryň maliýesiniň dolandyrylyşy, ma-
liýe seljerilişi hem-de maliýe meýilnamalaşdyrylyşydyr. Ol maliýäniň ähli 
çygyrlaryny gurşap alýar we onuň gerimi maliýe bazarynyň ähli düzüm 
böleklerine ýaýraýar. Umumy menejmentiň ýerine ýetirýän wezipeleriniň 
we ýörelgeleriniň köpüsi maliýe menejmentiniň özi üçin hem mahsus, sebä-
bi ol hem dolandyryş işiniň bir görnüşidir. Ol maliýäniň dolandyrylyşynyň 
subýekti (maliýe menejeri) tarapyndan onuň obýektine ulgamlaýyn täsir 
etmekden ybaratdyr. Galyberse-de, maliýe menejmenti telekeçiligiň bir 
görnüşidir. Kärhanalarda maliýäniň dolandyryş ulgamy, kärhanalaryň maliýe-
sini dolandyrmagyň usullary, tilsimleri we gurallary maliýe menejmentiniň 
özenidir.

Kärhanalaryň maliýesiniň dolandyryş ulgamy soňky ýyllarda düýp-
göter üýtgedi. Maliýe menejmentiniň aýratynlyklary bazar ykdysadyýeti 
şertlerinde onuň täzeligi we adatdan daşary bolmaklygy, telekeçiligiň we 
Türkmenistanda umumy hojalyk işiniň maliýe jähtiniň ähmiýetiniň artma-
gy bilen tapawutlanýar. Häzirki wagtda maliýe menejmenti Türkmenistanda 
ylmyň pudagy hökmünde pajarlap ösýär we maliýäniň nazaryýetiniň çäkle-
rinde birnäçe biri-biri bilen baglanyşykly düýpli gözükdirmelere esaslanýar. 
Haýsy-da bolsa bir waka düşünmekde we kesgitlemekde ulanylýan takyk 
usul gözükdirme diýlip kabul edilýär.

Maliýäniň amatly dolandyrylmagy kärhanalaryň maksatlaryndan we 
strategiýasyndan ugur alýar. Diýmek, kärhanany we onuň maliýesini amatly 
dolandyrmagyň maksatlary biri-biri bilen arabaglanyşyklydyr. Kärhanalaryň 
maliýesini amatly dolandyrmagyň esasy maksatlary:

– düşewüntliligiň ýokary derejesini üpjün etmek;
– dolandyrylyşyň derejesini ýokarlandyrmak, pul serişdeleriniň akymyny 

amatlaşdyrmak;
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– bäsleşige ukyply peýdanyň derejesini üpjün etmek, kompaniýalaryň 
eýeleriniň, menejerleriniň we işgärleriniň girdejilerini artdyrmak hem-de 
zähmet çekmäge olaryň höweslerini ýokarlandyrmak;

– kärhananyň bazar gymmatyny (maýany) artdyrmak;
– bäsleşikde ýetilen üstünlikleri berkitmek;
– hemişelik harajatlaryň paýyny pese düşürmek, üýtgäp durýan 

harajatlaryň paýyny artdyrmak;
– bazarlarda bäsleşik artykmaçlyklary maliýe taýdan üpjün etmek.
Soňky wagtda kärhananyň haýsy maksatlary esas goýujy diýen sowallar 

ýüze çykýar. Daşary ýurtly ykdysatçy alymlaryň aglabasy bazar gymmatynyň 
artmagyny kärhananyň esasy maksady diýip hasap edýärler. Türkmenistanyň 
ykdysady subýektleri üçin düşewüntliligiň iň ýokary derejesi, şeýle-de bazarda 
bäsleşik artykmaçlyklarynyň gazanylmagy has hem möhüm wezipeleriň biri 
diýlip hasap edilýär. Kärhananyň maksatlary maliýe menejmentiniň öňünde 
goýulýan we amala aşyrylýan toplumlaýyn maksatlaryň we wezipeleriň üsti 
bilen ýetilýär. Maliýäniň amatly dolandyrylyşy aşakdaky meseleleriň çözül-
megi arkaly üpjün edilýär:

– kärhanany ösdürmegiň gysga we uzak möhletli maksatnamalaryny 
amatly utgaşdyrmak;

– kabul edilýän maliýe çözgütleriniň amatlaşdyrylmagy, şu çözgütleri 
kärhananyň bazardaky ýagdaýyna laýyk getirmek;

– hojalygy alyp barýan subýektleriň marketing, bahalar, maýa goýum, 
işgärleri saýlap almak, tehniki, tehnologiýa we ekologiýa strategiýasyny ga-
bat getirmek;

– kärhananyň işinde iň ýokary maliýe netijelerine ýetmek üçin 
dolandyrylyşyň iň kämil görnüşlerini we usullaryny ornaşdyrmak;

– hasaplaşyklary kämilleşdirmek;
– hojalygy alyp barýan subýektleriň maliýe abraýynyň artmagyny üpjün 

etmek.
Maliýe menejmenti köptaraplaýyndyr. Töwekgelçiligiň ýokary derejesi 

bilen baglanyşykly dartgynly menejment onuň görnüşleriniň birine degişlidir. 
Mysal üçin, maliýeleşdirmegiň daşarky çeşmelerini (ilkinji nobatda hem 
karz pullary) iň ýokary netijelilik bilen peýdalanmaga ymtylýan we gysga 
möhletde öz maksatlaryna ýetmegi meýilnamalaşdyrýan kärhanalar. Gysga 
möhletliligi sebäpli şol kärhanalaryň maliýe taktikasy we strategiýasy bir bi-
tewi maksada birleşýär.
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Önümçiligiň ösüşini we iň ýokary maliýe durnuklylygy üpjün etmek, 
kärhananyň baş maksady bolup durýar. Kärhanalaryň beýleki maksatlaryna 
ýetmeklik, ikinji derejeli maksat bolup durýar. Galyberse-de kärhanalaryň 
gysga we uzak möhletli maksatlary we wezipeleri amatly hasaplanyp çykary-
lan we deňeşdirilen, beýleki tarapdan bolsa olary amal etmegiň gurallary göz 
öňünde tutulýar. Şonuň ýaly menejment kärhananyň ösüş tapgyryna birkem-
siz laýyk gelýär we amaly işinde hem ol birkemsizdir. 

R. Ataýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Daşary ýurt dilleri» kafedrasynyň mugallymy

TÜRKMENISTANDA HUSUSY BÖLEGE  
DÖWLET GOLDAWYNY BERMEGIŇ  

ILERI TUTULÝAN UGURLARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurduň hususy 
böleginiň milli ykdysadyýetiň durnukly ösmegine, halkyň ýaşaýyş-durmuş 
ýagdaýynyň yzygiderli ýokarlanmagyna, «Türkmenistanda öndürildi» bren-
di bilen tanalýan milli önümlerimiziň halkara bazarlarynda uly islegden 
peýdalanmaklarynda goşantlary uludyr. Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedowyň ykdysady strategiýasynda her bir adamyň hususy işi 
bilen meşgullanyp bilmegi üçin hukuk, syýasy, institusional, ykdysady we 
durmuş amatlylyklaryny hem-de kepilliklerini gurşap alýan amatly şertler 
döredelendir.

Ýurdumyzyň ykdysady ösüşini durnuklaşdyrmakda telekeçilik işjeňli-
giniň möhüm ähmiýeti bardyr. Ol önümçiligi çeýe dolandyrmaga, täze tehno-
logiýalary we ylmyň gazananlaryny önümçilige tiz ornaşdyrmaga şert döred-
ýär. Telekeçilik ykdysadyýetde täze iş orunlaryny döretmäge, ykdysadyýetiň 
salgyt binýadyny giňeltmäge, importy çalyşýan we eksporta gönükdirilen 
önümçilikleri döretmäge uly itergi berýär.

Türkmenistanda hususy bölegiň binýady bolan kiçi we orta telekeçili-
gi döwlet derejesinde goldamak babatynda düýpli çäreler maksatnamalaýyn 
esasda amala aşyryldy. Ýurtda kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan 
goldamak köp ugurly görnüşe eýe bolup, telekeçiligiň subýektlerini syýasy, 
kanunçylyk, institusional, ykdysady, ylmy we beýleki ugurlar boýunça gol-
damagy öz içine alýar. 
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2012-nji ýylyň 21-nji awgustynda Türkmenistanda Telekeçiler we sena-
gatçylar partiýasynyň döredilmegi bolsa, ýurdumyzda telekeçiligi goldamak 
we ösdürmek babatynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatyny goldamaga 
gönükdirilendir. Bu partiýanyň agzalary hususy bölege döwlet goldawyny 
bermek babatyndaky kanunçylyk işine işjeň gatnaşýarlar. Häzirki wagtda, hu-
susy bölege döwlet goldawyny bermegiň kadalary ýurdumyzyň şu aşakdaky 
kanunçylyk namalarynda kesgitlenendir. Olar:

– Türkmenistanyň Konstitusiýasy;
– Türkmenistanyň Raýat kodeksi;
– Salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitewi Kanuny;
– «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda» 

Türkmenistanyň Kanuny;
– «Eýeçilik hakynda» Türkmenistanyň Kanuny;
– «Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesini döretmäge 

rugsat bermek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 17- 
-nji martynda çykaran 9604-nji karary;

– «Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamak boýunça döwlet 
toparyny döretmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary;

– «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 
2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksat-
namasy»;

– «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-nji ýyllarda 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy».

Kiçi we orta telekeçiligi goldamagyň institusional ugurlarynyň çäginde 
şu aşakdaky gurluşlaryň degişlidigini we bu işi netijeli alyp barmak maksady 
bilen Döwlet toparlarynyň döredilendigini aýdyp bileris:

– Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamak boýunça döwlet 
topary;

– Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi.
Bu gurluşlaryň esasy wezipesi hökmünde aşakdaky görkezip bolar:
– ykdysadyýetiň hakyky bölegini, şol sanda kiçi we orta telekeçiligi 

goldamak, daşary ykdysady işjeňligi ýokarlandyrmak üçin amatly şertleri 
döretmek maksady bilen salgyt, maliýe, pul-karz we gümrük syýasatlaryny 
kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamak;

– kiçi we orta telekeçiligi goldamak boýunça welaýatlardaky we Aşgabat 
şäherindäki toparlaryň (mundan beýläk – welaýat toparlary), şeýle hem 
Döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmegi amala aşyrýan merkezi döwlet 
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häkimiýet we dolandyryş edaralarynyň, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli 
edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işini utgaşdyrmak;

– ýurtda kiçi we orta telekeçiligiň ýagdaýyna we ony döwlet tarapyndan 
goldamak boýunça çäreleriň netijeliligine seljerme geçirmek, kiçi we orta 
telekeçiligi ösdürmegiň çaklamalarynyň we statistiki barlaglaryň esasynda 
ony höweslendirmegiň çäreleri hakynda teklipleri taýýarlamak we beýlekiler 
degişlidir.

Ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklary döwründe telekeçilik işini has-da ös-
dürmek, kiçi we orta telekeçiligi goldamak hem-de täze innowasion önüm-
çilikleri döretmek maksady bilen 2018-nji ýylyň 16-njy martynda Türkme-
nistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamak gaznasy ýuridik şahs hökmünde 
döredildi. Gaznanyň serişdelerini esasan aşakdaky ugurlara gönükdirmek 
kesgitlenildi:

– kiçi we orta telekeçiler tarapyndan amala aşyrylýan önümçilik we 
beýleki maksatly maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmäge;

– ýokary tehnologiýaly enjamlary, gurluşyk, oba hojalyk we beýleki 
maksatly tehnikalary hem-de ulag serişdelerini satyn almak bilen bagly maýa 
goýum amallaryny maliýeleşdirmäge;

– Gaznanyň wagtlaýyn peýdalanylmaýan serişdelerini maýa goýumlara 
gönükdirmäge we beýlekiler.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masynda» milli ykdysadyýetimiziň hususy bölegini goldamak boýunça 
aşakdaky ugurlary işjeňleşdirmek göz öňünde tutulýar: 

– kiçi we orta telekeçiligiň subýektlerine maliýe, emläk, hukuk, usulyýet, 
guramaçylyk we beýleki goldawlary bermegi dowam etmegi; 

– kiçi we orta telekeçiligiň subýektleriniň innowasion işini höwes-
lendirmek üçin hereket edýän kanunçylygy döwrüň talabyna laýyklykda 
kämilleşdirmegi, bu ugurda daşary ýurt tejribelerini öwrenmegi; 

– kiçi we orta telekeçiligiň subýektleriniň öndürýän önümlerini içerki 
we daşarky bazarlara ýerlemegiň usulyny we düzgünleşdirmegi döwrebap-
laşdyrmagy; 

– hususy pudakda ýerli çig mala esaslanýan ýokary tehnologiýaly 
önümleri öndürmek we hyzmatlary hödürlemek arkaly bazarlarda bäsleşikli 
gurşawy ösdürmegi; 

– telekeçilik işiniň subýektleriniň peýdalanýan hyzmatlaryny bir penjire 
ulgamyna geçirmegi; 
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– ýurtlarda telekeçilik işini amala aşyrmagyň amatlylygyna we maýa 
özüne çekijiligine baha berýän halkara reýting agentlikleriniň görkezijileri-
ne laýyklykda, ýurdumyzda kiçi we orta telekeçilige goldaw bermegiň täze 
usul laryny işläp düzmegi; 

– telekeçi ýuridik we fiziki şahslary döwlet tarapyndan bellige almagy, 
töleg we karz ulgamlaryny ýeňilleşdirmegi.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-nji ýyllarda 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» ykdysadyýetiň 
hususy bölegini goldamak boýunça ileri tutulýan ugurlar kesgitlenildi we 
olary işjeňleşdirmegiň möhümligi bellenildi. Ileri tutulýan ugurlaryň ha-
tarynda kiçi we orta telekeçilik ulgamyny ösdürmek üçin döwlet emlägini 
peýdalanmagy kämilleşdirmek, netijeli we maksatlaýyn ulanylmaýan emläk-
leri, esasy serişdeleri, ilkinji nobatda binalary, desgalary we enjamlary tele-
keçilere kärendesine bermek göz öňünde tutulýar.

«Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamagyň 2018–2024-nji 
ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda» ýurdumyzda hususyýetçiligi ös-
dürmek babatynda ugurlar kesgitlenildi. Olaryň içinden käbirlerine mysal 
hökmünde salgylanmagy makul bildik:

– maliýe serişdeleriniň elýeterliligini giňeltmegi we karzlaşdyrmagy 
mundan beýläk hem ösdürmegiň hasabyna kiçi we orta telekeçilige maliýe- 
-karz kömegini bermek arkaly amatly şertleri döretmek;

– kiçi we orta telekeçiligiň netijeli ösdürilmegi üçin hukuk, dolandyryş 
we guramaçylyk bilen bagly kanunçylyk binýadyny mundan beýläk-de 
kämilleşdirmek;

– kiçi we orta telekeçiligiň subýektleriniň durmuş-ykdysady ösüşiň 
döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge gönükdirilýän maýa goýum-
laryny höweslendirmek we täze iş orunlaryny döretmek bilen, ilatyň girdeji-
lerini mundan beýläk-de artdyrmak hem-de ýaşaýyş derejesini ýokarlandyr-
mak;

– bilelikdäki kärhanalary we paýdarlar jemgyýetlerini döretmek arkaly 
geçginli önümleriň önümçiligini ýokarlandyrmak, ýurduň eksport kuw-
watyny we importyň ornuny tutmak mümkinçiligini artdyrmak;

– ýurdumyzyň importynyň möçberini azaltmak we düzümini kämilleş-
dirmek maksady bilen, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan 
önümçilikleri giň gerim bilen döretmek;

– ilatyň gündelik sarp edýän harytlarynyň we enjamlarynyň öndürilişini 
ýola goýmak;
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– hususy eýeçilikde innowasion häsiýetli kärhanalary ösdürmek, olaryň 
dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak;

– maglumat, geňeş we maslahat bermek hyzmatlaryny etmek, köpçü-
likleýin habar beriş serişdelerinde habar bermek, sergileri, ylmy-amaly 
maslahatlary guramak, kiçi we orta telekeçiligi wagyz etmek, onuň işi we 
mümkinçilikleri barada oňyn jemgyýetçilik pikirini emele getirmek arkaly 
kiçi we orta telekeçilige berilýän maglumat goldawyny mundan beýläk hem 
kämilleşdirmek.

Gahryman Arkadagymyzyň milli ykdysadyýetimizi ösdürmek babatynda 
durmuşa geçiren döwlet syýasatynyň binýadynda halk hojalygynyň ähli pu-
daklarynda döwlete dahylsyz bölegiň paýy yzygiderlilik bilen artýar. Husu-
san-da, 2021-nji ýylda ýurdumyzda öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen 
hyzmatlaryň aglaba bölegi, şol sanda senagat pudagynda 57%-i, gurluşyk 
pudagynda 75,1%-i, oba hojalygynda 96,6%-i, ulag we aragatnaşyk puda-
gynda 74,1%-i, söwda pudagynda 93,5%-i, hyzmatlar ulgamynda 29,2%-i 
döwlete dahylsyz bölegiň paýyna düşýär. Gahryman Arkadagymyzyň döwlet 
ýoluny dowam edýän hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet 
syýasatynyň binýadynda bu görkezijiler barha beýgelýär.

M. Annaýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Statistika» kafedrasynyň mugallymy,

J. Söýünowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Statistika» kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi

MILLI HASAPLAR ULGAMY

Türkmenistanyň ykdysadyýetinde bazar gatnaşyklarynyň ösmegi milli 
hasaba alnyşy üýtgedip gurmaga, bazar ykdysadyýetiň işleýşini häsiýetlen-
dirýän görkezijileri ornaşdyrmaga zerurlygyň ýüze çykmagyna şert döret-
di. Oňa wajyp netijeleri we ykdysady ösüşi umumy häsiýetnama bilen üp-
jün edýän, makroykdysady görkezijiler degişlidir. Şoňa görä-de, Berkarar 
döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ykdysady 
strategiýasy has anyk meseleleri çözmekde, hususan-da, maddy önümçilik 
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ulgamynyň ösdürilmegini çaltlandyrmak we ilatyň durmuş hajatlaryny has 
dolulygyna kanagatlandyrmak ähmiýetiniň artdyrylmagyna gönükdirildi.

Häzirki wagtda, Türkmenistanyň göwnejaý derejede ösen önümçi-
lik – hojalyk toplumy bar, bu düzümleriň arasyndaky gatnaşyklaryň we 
şol düzümleriň her biriniň içinde özara arkalaşykly hereket edilmeginiň 
çylşyrymly ulgamy emele getirilýär. Bu ulgamda ykdysady gatnaşyklar 
aýgytlaýjy ähmiýete eýedir. Şol gatnaşyklar bolsa, üznüksiz önümçiligiň 
ähli tapgyrlaryny, ýagny öndürmek, paýlaşmak, alyş-çalyş etmek we sarp 
etmek bilen gös-göni baglanyşyklydyr. Munuň özi maddy nygmatlaryň 
adamzat jemgyýetiniň ýaşaýşynyň we ösüşiniň özenini emele getirmegi bi-
len şertlendirilip hem-de jemgyýetçilik önüminiň hereketine badalga berýär. 
Şonuň üçin ýurduň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine toplumlaýyn 
çemeleşme şulary talap edýär, ýagny tebigy baýlyklaryň rejeli peýdalanylma-
gy; durmuş-ykdysady we çäk-önümçilik toplumlarynyň bitewi ulgamynyň 
ösdürilmegi; senagat we oba senagat birleşikleriniň we toplumlarynyň emele 
getirilmegi; özara baglanyşykly pudaklaryň deňölçegli we depginli ösdüril-
megi; maddy, maliýe we zähmet serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagy; infras-
truktura pudaklarynyň deňölçegli ösdürilmegi we ş.m.

Häzirki döwürde milli ykdysadyýetimiziň hemme pudaklarynda gyradeň 
ýokary ösüş derejesi saklanylýar. Bu ösüşi gazanmakda hem-de ony yzygi-
derli berkitmekde baý tebigy gorlara, işjeňligi barha artýan maýa goýum 
işiniň netiijeliligine, çig mal pudagyna degişli bolmadyk ulgamlaryň depgin-
li ösdürilmegine, iri möçberli daşary ýurt maýa goýum serişdeleriniň çekil-
megine, ýurtda maliýe we durmuş durnuklylygynyň saklanylmagyna, milli 
puluň hümmetiniň durnukly bolmagyny üpjün etmäge aýratyn orun berilýär.

Şol sebäpli hem soňky ýyllaryň içinde ýurdumyzda dünýä ykdysadyýetin-
de çylşyrymly ýagdaýlaryň dowam edýändigine garamazdan, 2021-nji ýylda 
ýurduň durmuş-ykdysady ösüşini häsiýetlendirýän ähli görkezijileriň oňyn 
ösüş depginleri gazanyldy we jemi içerki önümiň ösüş depgini deňeşdirme 
nyrhlarda 106,2 göterim derejede üpjün edildi. Türkmenistanda 2022-nji 
ýylyň bäş aýynyň jemi boýunça bu görkeziji kadaly derejesini saklap gelýär.

Makroykdysady görkezijilerde örän giň iki sany görkeziji ulanylýar. 
Ýagny jemi önüm we milli girdeji. 

Jemi önüm iki görnüşde bolýar: jemi içerki önüm (JIÖ) we jemi milli 
önüm (JMÖ).

JIÖ – ýurduň içinde maddy önümçilikde we hyzmatlar sferasynda ön-
dürilen önümiň gymmatynyň jemidir. Olar ýurtda ýerleşýän kärhananyň we 
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daşary ýurtlara degişli kärhanalar bolsada, onuň öndürýän önümi şu ýurduňky 
hasaplanýar.

JMÖ – bu milli kärhanalaryň, nirede (öz ýurdumyzda ýa-da daşary ýurt-
da) ýerleşenligine garamazdan, maddy we maddy däl ýaýrawynda hemme 
öndürilen önümlerdir.

Şu sebäpden, häzirki döwürde dünýäniň köp döwletlerinde ýurduň umu-
my ykdysady ýagdaýy barada maglumatlary toplap seljerýän Milli hasaplar 
ulgamy (MHU) diýlip atlandyrylýan makroykdysady nusga esasy wezipe 
degişlidir.

Milli hasaplar ulgamy – makroykdysady derejede ykdysady ýagdaýy we 
alamaty suratlandyrýan statistik görkezijileriň ulgamyndan ybaratdyr. Milli 
hasaplar ulgamynyň görkezijileri ýurduň ykdysadyýetiniň umumy ýagdaýy-
na baha bermäge, anyk döwür aralygynda önümçiligiň möçberini ölçemäge, 
gysga möhletli, şeýle hem uzak möhletli gelejekde ykdysadyýetiň işine gös-
-göni täsir edýän sebäpleri ýüze çykarmaga mümkinçilik berýändigi üçin 
möhüm ähmiýete eýedir.

Türkmenistanyň girdejileriniň ikinji paýlanyşynyň hasabyny gur-
namak üçin esas bolup Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG), Halka-
ra pul gaznasynyň (HPG), Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň 
(YHÖG-nyň), Bütindünýä bankynyň we Ýewrostat tarapyndan kabul edilen 
Milli hasaplar ulgamy-93 (MHU-93), Milli hasaplar ulgamy-2008 (MHU-
2008) usulyýeti hyzmat edýär. Ýurduň ykdysadyýetiniň arabaglanyşygyny, 
Türkmenistanyň durmuş we täjirçilik ätiýaçlandyryşynyň işleýşiniň hakyky 
ýagdaýyny hasaba alyp gündelik transfertleriň hasabynyň usulyýetine aýratyn 
üns berilýär.

Girdejileriň ikinji paýlanyşynyň hasabyna: girdejileriň ikinji paýlany-
şynyň hasaby we natural görnüşinde girdejileriň gaýtadan paýlanylyşynyň 
hasaby degişli bolup durýar.

Girdejileriň ikinji paýlanyşynyň hasaby ilkinji geçirilen we alnan 
girdejileriň gündelik transfertleriň netijesinde öz ygtyýaryndaky girdejilere 
öwrülişini görkezýär.

Makroykdysady görkezijiler şeýle hem ol ýa-da beýleki syýasy çözgüt-
leri kabul etmekde we döwlet syýasatyny kesgitlemek üçin esas bolup hyz-
mat edýärler.

Muňa wajyp netijeler we ykdysady ösüş gatnaşygy umumy häsiýetnama 
bilen üpjün edýän, makroykdysady görkezijiler degişlidir. Halkara tejribe-
de kabul edilen we milli hasapçylykda – milli hasaplar ulgamyna (MHU) 
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esaslanan täze usulyýete geçmek zerur boldy. MHU-nyň kömegi bilen ykdy-
sady işleriň görkezijileriniň hasabaty we onuň netijeleriniň bitewüligi gaza-
nylýar, olaryň hasabyny çäk we usulyýet arkaly esaslandyrylýar, tärler we 
usulyýet hasaba alynýar, ykdysadyýetde olaryň ýagdaýlary we üýtgemeleri 
hakynda gerekli maglumatlar alynýar. MHU hemme ýurtlaryň görkezijilerini 
deňeşdirme bilen üpjün edýär, olaryň toplumy dünýä derejesine alyp barýar, 
dünýäde milli ykdysadyýetiň tutýan ornuny kesgitleýär.

MHU esasy usulyýetdäki ýaly diňe döwlet hasabaty üçin bolman, eý-
sem, tutuş ýurduň hasaplaşyk ulgamy üçin şeýle hem logiki yzygiderlik we 
tutuş ulgam görkezijilerde özüni görkezip, ylalaşylan esasda işläp taýýarla-
nan, halkara derejede (toparlara bölünen we hasaplamak düzgüni, kesgitle-
nen, düşünjede ülňüleşendir. Hut şonuň üçin, girizilen MHU döwlete möhüm 
ähmiýeti güýçlendirdi. MHU-nyň maksady diňe bir has wajyp makroykdy-
sady üýtgemelere gözegçilik etmek däl-de, eýsem, bütin ykdysady hasabaty 
sazlaşdyrmakda we koordinirlemekde netijeli gural bolmakdan ybaratdyr. 
Bu ykdysady hasabatyň aýry-aýry bölüminiň esasy ugurlaryny kesgitleme-
sini we klassifikasiýasyny aňladýar, meselem, senagatyň, oba hojalygyň, 
gurluşygyň, söwdanyň, ulagyň beýleki hasabatlaryň ykdysady pudaklary, 
MHU-nyň düýpli esasy ugurlary, kesgitlemesi we klassifikasiýasy bilen ga-
bat getirilmeli.

Milli hasaplar ulgamy (MHU) JMÖ-niň (JIÖ-niň) hereket edýän ähli 
tapgyrlarynda, ýagny önümçilik, paýlama, gaýtadan paýlama we ahyrky 
peýdalanma tapgyrlarynda olary açyk görnüşde göz öňüne getirmäge müm-
kinçilik berýär. Häzirki wagtda milli hasaplar dünýäniň 100-den gowurak 
ýurtlarynda peýdalanylýar.

MHU-nyň maksady, harytlary we hyzmatlary öndürmegi girdejileri 
emele getirmegi, girdejileri paýlamagy, girdejileri täzeden paýlamagy we 
girdejileriň ahyrky ulanyşy bilen bagly bolan, makroykdysady işleriň we 
olaryň netijeleriniň mukdar häsiýeti bolýar. MHU belli bir wagtyň döwründe 
ýurduň ykdysady ýagdaýyna aýdyň san görkezmesini berýär.

Dünýä ýurtlarynyň köpüsinde ykdysadyýeti sazlaşdyrmakda ähli dereje-
däki häkimiýet edaralary MHU-ny seljerme üçin we syýasy kararlary kabul 
etmekde giňden peýdalanýarlar. MHU-nyň maglumatlaryny kärhanalar, eda-
ralar bazar ýagdaýyna baha bermek üçin, öz ykdysady syýasatynda strate-
giýany we taktikany işläp taýýarlamakda peýdalanyp bilýärler. MHU barlag 
usuly ýaly we hasaplaryň maglumatlar binýady ýaly makroykdysady işleriniň 
nazary soraglaryny işläp taýýarlamak üçin, her hili ýagdaýyň üýtgemegi ne-
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tijesinde ykdysadyýetiň häsiýetiniň hasabatyna gözegçilik (düşündiriş) ge-
çirmek üçin, hökümet edaralarynyň görkezmelerini işläp düzmek üçin ylmy-
-barlag edaralary we ýokary okuw mekdepleri hökmanydyr.

MHU-nyň her hili maddy hadysalaryny öwrenmek, pudaklaryň, 
bölekleriň, eýeçiligiň görnüşleri we iş gurşawynyň jemini, ykdysady aýry 
ösüşiň gidişi we ykdysady bölekler ýaly ýurduň ykdysadyýeti onuň sebitleri 
bolup durýar. MHU-da ulanylýan, esasy usul, balans usuly bolup durýar. Her 
bir hasap (balans), balans maddanyň hasaby boýunça ýetilýän serişdeleriň we 
ony peýdalanmagyň arasyndaky deňlik bolup durýar. Soňra bu hasap beýleki 
hasaba onuň serişdeler bölümine geçýär. Şeýlelikde, her-hili nukdaýnazarda 
bolşy ýaly ykdysady ýagdaý hakynda düşünje berýän, bir umumy ulgamy, 
balanslaşdyrylan nusga bolan aýry-aýry hasaplar özara baglanyşýarlar. 

MHU – bu öz ýerinde hasaplama hasaby her bir hojalyk hasabat sa-
nawy bolman, eýsem-de bütin ýurt üçindir. MHU nagt serişdeleriň we olaryň 
peýdalanylyşynyň biri-birine laýyk gelýän (deň) mahalynda ýurtdaky umu-
my ykdysady deňagaramlylyk baradaky pikiri görkezýär. 

Şunuň bilen, MHU – bu teswirleme we ýurduň makroykdysady ýag-
daýyny seljermek üçin ulanylýan görkezijileriň özara baglanyşygyň ul-
gamydyr. MHU-nyň esasy ugurlary boýunça haryt (önüm) we hyzmatlary 
öndürmegiň ähli görnüşleri ykdysady önümçilige degişli. Öý hojalygynda iý-
mit taýýarlamak, öýde arassaçylyk işlerini geçirmek, mebelleri we durmuşda 
ulanylýan tehnikalary öz güýjüň bilen abatlamak, çagalara terbiýe bermek 
we başga hyzmatlar kadadan çykýar. Bu ýeke-täk kadadan çykmaklyk tejribe 
häsiýetli düşünje boýunça: maglumat almakda, öý bikeleriniň işlerine baha 
bermekde we başga kynçylyklaryň barlygy sebäpli edildi.

Önümçilik hasaby gündelik hasaplaryň hatarynda birinji hasap bolýan-
lygy sebäpli, MHU-da esasy orny eýeleýär we onuň usulyýet gurluşy özünden 
soňky ähli hasaplaryň gurluşynyň usulyýetini ep-esli derejede kesgitleýär. 
Bu hasapda ykdysadyýetiň ösüşiniň jemleýji görkezijisi – JIÖ hasaplamagyň 
esasyny düzýän, goşmaça gymmat kesgitlenilýär. MHU nagt serişdeleriň we 
olaryň peýdalanylyşynyň biri-birine laýyk gelýän mahalynda ýurtdaky umu-
my ykdysady deňagaramlylyk baradaky pikiri görkezýär.
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H. Ýazhanowa, 
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Maglumat ulgamlary» kafedrasynyň uly mugallymy, 
tehniki ylymlarynyň kandidaty

SANLY LOGISTIKA ULGAMYNDA  
DÖWREBAP TEHNOLOGIÝALAR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda 
milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak boýunça giň gerimli maksatna-
malar, dürli ugurlara degişli taslamalar üstünlikli amala aşyrylýar. «Türk-
menistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsep-
siýasyna» laýyklykda halkara ölçeglerine laýyk gelýän döwrebap enjamlary, 
tehnologiýalary we programma üpjünçiligini ornaşdyrmak arkaly sanly 
ykdysadyýetiň maglumat ulgamyny hem-de usulyýetini işe girizmek üstün-
likli amala aşyrylýar. 

Türkmenistanda ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de 
ýokarlandyrmaga, olaryň netijeli zähmet çekmegi üçin has oňaýly şertleri 
döretmäge gönükdirilen wezipeler ýerine ýetirilýär. Häzirki döwürde sanly 
hyzmatlaryň görnüşleri günsaýyn artdyrylýar, Olara mysal hökmünde «Inter-
net-banking», «Internet-mobil» hyzmatlaryny, elektron töleg hyzmatlaryny, 
ykjam telefonlaryň we ses buýrugynyň üsti bilen uzak aralykdan dolandyryl-
ýan ulgamlary, olaryň goraglylygy, «akylly öýlerde» oturdylan enjamlaryň 
ses we ýagtylyk we beýleki maglumatlaryny kabul etmek, dolandyrmak, 
şeýle hem wideoýazgylary almak, onlaýn wideogözegçiligi amala aşyrmak 
mümkinçiliklerini aýtmak bolar.

Häzirki wagtda dünýä ýurtlarynda ornaşdyrylýan sanly tehnologiýalaryň 
«Içinden geçýän» tehnologiýa diýlip atlandyrylýan ylmy-tehniki taýdan bir-
näçe ugurlary ýa-da pudaklary birwagtda gurşap alýan tehnologiýa ulanyl-
ýar. Bu tehnologiýa birnäçe ugurlary öz içine alýar, ýagny olara «içinden 
geçýän» tehnologiýa, emeli intellekt tehnologiýasy, «Ýol kartasy» tehnolo-
giýasy, kwant tehnologiýasy, täze önümçilik tehnologiýalary, robot tehni-
kasy, uly maglumatlar, senagat interneti, simsiz tehnologiýalar, wirtual we 
goşulan hakykat tehnologiýalary degişlidir.

«Içinden geçýän» ýokary tehnologiýalar hyzmatlaryň döredilmegini üp-
jün edýän we ykdysadyýetiň ösüşine iň güýçli täsir edýän, bar ýagdaýlary 
düýpgöter üýtgedýän we (ýa-da) ösmegine goşant goşýan ösen ylmy we teh-
niki pudaklara hyzmat edýän tehnologiýa bolup durýar. Olaryň düzümi:
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• uly maglumatlar;
• neýron tor tehnologiýalar we emeli intellekt;
• maglumatlaryň paýlaşdyrylan ulgamlary;
• kwant tehnologiýalary;
• täze önümçilik tehnologiýalary;
• senagat interneti;
• robot we datçikleriň bölekleri;
• simsiz aragatnaşyk tehnologiýalardan ybaratdyr.
Sanly tehnologiýanyň düzümine degişli bolan aragatnaşyk ulgamlarynyň 

«ýol kartasyny» işläp düzmekde we ösdürmekde dynç alyş we oýun hyzmat-
laryny üpjün edýän tehnologiýalary, çözgütleri innowasion esasda gurama-
ga niýetlenendir. Olara gözleg we maslahat beriş tehnologiýalary, emeli aň 
esasynda döretmek we uýgunlaşma tehnologiýalary, şekilleri tanamak tehno-
logiýalar, şeýle hem önümler we şoňa esaslanýan kararlary ýerine ýetirmek 
degişlidir. «Ýol kartasy» senagat üçin programma üpjünçiliginiň çözgütlerini 
ösdürmäge gönükdirilendir, ýagny dünýä tejribesinde sanly dizaýn tehnolo-
giýalary, matematiki modelirlemek, önümiň ýaşaýyş siklini dolandyrmak we 
«akylly önümçilikde» ulanylýar. Sanlylaşdyrma işi günsaýyn ykdysadyýetiň 
ähli ulgamlaryna ornaşyp, internet binýadynyň esasynda «bir penjire» 
usuly arkaly pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, banklaryň we beýleki 
guramalaryň hyzmatlar ulgamynyň näderejede özara bagly boljakdygyny 
aýdyň görkezýär. 

Esasan hem, bu ýokary derejeli, ýokary tizlikli tehnologiýalaryň se-
nagat pudaklarynda ornaşdyrylmagy ýurdumyzda öndürilýän önümleriň, 
hyzmatlaryň we harytlaryň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlanmagyna ýar-
dam berýär. Milli ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmak we innowasiýa ösüş 
ýoly bilen uzak möhletleýin ykdysadyýetiň durnukly ösüşine alyp barýar.

Ýurdumyzda ulag toplumynyň ösüşine uly ähmiýet berilýär. Ulag-logisti-
ka ulgamy ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň möhüm bölegi bolup durýar. Şonuň 
üçin bu ugurda milli ykdysadyýetimiziň esasy ugry ösen we täsirli ulag ul-
gamyny döretmek, hyzmatlaryň hilini we howpsuzlygyny ýokarlandyrmak, 
içerki we daşarky bazarlarda onuň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak 
we üstaşyr mümkinçilikleri giňeltmek esasy wezipe bolup durýar. «Berkarar 
döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllar-
da durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» geljek 30 
ýylda ulag-logistika pudagynyň mümkinçiliklerini artdyrmak, sanly ulgamy 
ornaşdyrmak, multimodal logistikany we ulag-üstaşyr geçelgelerini ösdür-
mek 2022–2027-nji ýyllarda ýerine ýetirmek meýilleşdirilýär. 
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Bu ulgamda sanly intellektual tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň 
esasy maksady, müşderilere hyzmatlaryň hilini we üstaşyr daşalýan ýükleriň 
möçberini artdyrmak bilen, ulgamy sanlylaşdyrmakda alnyp barylýan işleri 
çaltlaşdyrmakdyr.

 
Ulag-aragatnaşyk ulgamlary

Şeýle-de, Türkmenistanda sanly ulag ulgamyny ösdürmegiň esasy wezi-
pesi ýurdumyzyň innowasion ösüşine laýyklykda, ýolagçylary gatnatmagyň 
we ýükleri daşamagyň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron maglu-
matlar bilen üpjün etmekden, sanly serişdeleri giňden peýdalanyp, ulag 
edaralarynda edilýän hyzmatyň hilini ýokarlandyrmakdan we usulyýetini 
kämilleşdirmekden ybaratdyr. 

Sanly ulag ulgamyny ösdürmek we bu ugurda tehnologik täzeçilligi 
döretmegiň we ýaýratmagyň, ýurdumyzyň ulag edaralarynyň tehnologiýa 
taýdan has-da ösdürmegiň çaltlaşdyrylmagyny, şeýle hem ulag hyzmat-
laryndan peýdalanmak isleýän raýatlar üçin elektron maglumatlar gorunyň 
döredilmegini we şol maglumatlaryň tor arkaly elýeterliligini üpjün etmegi 
göz öňüne tutýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 11-nji ýanwarynda kabul 
eden Kararyna laýyklykda, uzynlygy 600 kilometre barabar bolan «Aşgabat 
– Türkmenabat» ugry boýunça ýokary tizlikli awtoban ýolunyň gurluşygyna 
badalga berildi. Ol taslamany ýerine ýetirmek bolsa Türkmenistanyň Se-
nagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Türkmen Awtoban» ýa-
pyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. Bu uly taslamanyň ýerine 
ýetirilmegi bilen, ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçirijilik ukybyny, logistik 
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hyzmatlaryň hilini ep-esli ýokarlandyrmaga, halkara üstaşyr ulag düzümini 
hem-de döwletara söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge mümkinçilik 
berer. Häzirki wagtda bu ähmiýetli ýoluň «Aşgabat–Tejen» bölegi ulanyl-
maga berildi. Bu ýoluň gurluşygynyň indiki tapgyrlary «Tejen–Mary» we 
«Mary–Türkmenabat» aralyklary bolup, bu ýoluň gurluşygyny 2023-nji ýyl-
da doly tamamlamak göz öňünde tutulýar. 

Awtobanyň häzirki wagta çenli açylan bölegi ýörite merkezleşdirilen 
elektron ulgam arkaly dolandyrylýar. Olara elektron töleg merkezleri, aw-
toulag ýol gözegçilik gullugynyň esasy maglumatlary, şeýle hem howa 
maglumatlary, ýoluň çyglylygy, görnüş aralygy baradaky we beýleki mag-
lumatlar iberilýär. Ýoluň ugrunda döwrebap elektron töleg terminallary, 
wideogözegçilik enjamlary, tizlik ölçeýjiler, aragatnaşyk nokatlary, Gün 
batareýaly yşyklandyryş sütünleri oturdylan. Gözegçilik we dolandyryş ul-
gamy döwrebap enjamlaşdyrylyp, ulag serişdelerine hyzmat ediş zolaklary 
hem döredilen. Ýoluň gurluşygynda ulanylan ösen internet tehnologiýalary, 
gözegçilik-geçiriş we töleg ulgamlary hem-de sürüjilere hödürlenilýän elek- 
t ronika ulgamlary dünýäniň iň ýokary talaplaryna laýyk gelýär. «Aşgabat – 
Türkmenabat» ýokary tizlikli awtoban ýolunda dünýä tejribesinde ulanyl-
ýan iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmak göz öňünde tutulýar. Bu halkara 
awtobanyň ýene-de bir aýratynlygy hem onuň ekologik taýdan howpsuzlygy 
bolup durýar. 

Diýmek, Türkmenistanyň sanly ulag ulgama geçmeginde, wideogözeg-
çilik wezipeleriniň ýerine ýetirilmeginde, ýol hereketini dolandyrýan sürüji-
leri howa şertleri bilen tanyşdyrýan we ulag hyzmatlarynyň elektron tölegini 
birleşdirýän maglumat binýadynyň döredilmegi zerur bolup durýar. Öňki bar 
bolanlardan has kämil programma üpjünçilikleriniň ornaşdyrylmagy howa 
we demir ýol peteklerini satyn almak işini ep-esli ýeňilleşdirýär. Şeýlelikde, 
sanly intellektual ulag-logistika ulgamyny ösdürmäge uly şertleri döredilýär. 
Munuň özi müşderileriň işewürlik mümkinçiligini artdyrmaga, öndüriji bilen 
sarp edijini birleşdirmäge, olary çig mal bilen üpjün etmäge, ammar gor-
laryny dolandyrmaga, ulag şahalarynyň binýadynda dürli görnüşli ulaglaryň 
arabaglanyşygyny guramaga mümkinçilik berýär. Bularyň ählisi wagty we 
maliýe çykdajylaryny ep-esli azaldyp, ykdysady taýdan tygşytly zolagyň 
emele gelmegine şert döredýär.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasynda-da» ulag we demir ýollaryny ulanmagyň netijeli-



282

ligini ýokarlandyrýan ýolagçy we ýük geçirijiligi babatynda çaklamalary 
kämilleşdirmek, innowasion çözgütleri ornaşdyrmak, hyzmatyň hem-de 
meýilleşdirmegiň hilini ýokarlandyrmak, iş dolandyrmakda päsgelçilikleri 
azaltmak ýaly wezipeleri boýunça birnäçe çäreler göz öňüne tutulandyr. 

Ýurdumyzyň ulag ulgamynda öňe sürülýän wezipelere üstünlikli ýet-
mek üçin, sanly ulag ulgamyny kemala getirmegi maksadalaýyk iş hasapla-
mak bolar. Sanly ulag ulgamy ulaglaryň ähli görnüşleriniň we maglumat 
tehnologiýasynyň utgaşykly işleýän ýeri bolup, özünde ulag ulgamyny mo-
delirlemegi we ulag hereketini howpsuz dolandyrmagy bir ýere jemleýär. 
Ulag-logistika ulgamynda tehnologik ösüş gazanylyp, ýurdumyzyň ykdy-
sady syýasatynda sanly ulgam öňdebaryjy orun eýeleýär. Geljekde bütin-
dünýä sanly ykdysadyýetiň gurşawyna sazlaşykly goşulmaga ukyply milli 
ykdysadyýeti kemala getirmek üçin häzirki wagtda sanlylaşdyrmak hadysa-
laryny halkara we sebit derejelerinde bir umumy kadalara getirmeklik möhüm 
wezipeleriň biri bolup durýar. Onuň üçin ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň 
düzümini emele getirýän möhüm tehnologiýa binýady kemala getirilýär. 

S. Hojanazarowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Marketing» kafedrasynyň uly mugallymy,
ykdysady ylymlaryň kandidaty,

A. Kadyrowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Marketing» kafedrasynyň uly mugallymy

GÖK-MIWE ÖNÜMLERINIŇ SÖWDASYNA  
SANLY INTELLEKTUAL TEHNOLOGIÝALARYNYŇ 

ORNAŞDYRYLYŞY 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz-
da daşary söwda dolanyşygyny kämilleşdirmek, eksport mümkinçilik lerini 
ýokarlandyrmak babatynda giň möçberli işler amala aşyrylýar. Bu ugurda 
ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa we innowasiýa ýoly bilen ösdür-
mäge, ykdysadyýetimiziň eksport kuwwatlylygyny pugtalandyrmaga, daşary 
ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny çalyşýan ýerli döwrebap önümçili-
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kleri döretmäge, hususy eýeçiligi giňişleýin ösdürmäge gönükdirilen syýasat 
üstünlikli alnyp barylýar.

Türkmenistanyň eksport kuwwatlylygyny artdyrmak we daşary söwda 
dolanyşygynyň deňagramlylygyny üpjün etmek häzirki döwrüň durmuş- 
-ykdysady ösüşiniň wajyp ugruna öwrülýär. Sebäbi, daşarky bazarlaryň is-
legleri ýurdumyzda döredilen we döredilýän önümçilik kuwwatlyklaryny 
doly derejelerde ulanmaklygyň, ýokary iş üpjünçiliginiň we durnukly ykdy-
sady ösüşiň esasy girewi we şerti bolup durýar. Sarp ediş bazarynyň strate-
gik wezipesi – sarp edijileriň islegi bilen harytlaryň we hyzmatlaryň teklip 
edilişiniň arasyndaky mümkin bolan deňeçerligi gazanmak we saklamak, ila-
ta elýeter bahaly harytlaryň görnüşlerini giňeltmek bolup durýar. Şunuň bi-
len baglylykda, ýurdumyzda oba hojalyk pudagynyň esasy wezipeleri bolup 
azyk howpsuzlygyny, gaýtadan işleýän pudaklary bolsa zerur bolan çig mal 
serişdeleri bilen üpjün etmek üçin ýeterlik derejede oba hojalyk önümlerini 
öndürmek bolar. Bu wezipe bäsdeşlige ukyply, durnukly, ekologiýa taýdan 
arassa önümçilikleri döretmegiň hasabyna amala aşyrylar. Bu toplumyň ös-
dürilmegi köp babatda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tut-
ýan önümleriň öndürilişini ýokarlandyrmaga we önümleriň daşary ýurtlara 
iberil ýän möçberini artdyrmaga ýardam eder we bu işler ýurdumyzda kabul 
edilen degişli maksatnamalary durmuşa geçirmek arkaly amala aşyrylar.

Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady strategiýasynyň çäklerinde daşary ýurt-
lardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmek 
we olaryň düzümini kämilleşdirmek boýunça ileri tutulýan ugurlar kesgitle-
nildi, senagat, gündelik sarp edilýän we azyk önümlerini ýerli önümçilikler 
bilen çalyşmaga giň orun berildi.

Şeýle-de gök-bakja önümleri (pomidor, hyýar, kelem, käşir, şugundyr, 
ýeralma, düýp sogan), miweler (üzüm, alma, armyt, erik, şetdaly, garaly, 
ülje, nar, injir), gaýtadan işlenen gök-miwe önümleri, tüwi, balyk, et, süýt 
we olardan öndürilýän önümler bilen içerki bazary ýeterlik derejede üpjün 
etmek göz öňünde tutulýar. Gök we bakja önümleriniň, miweleriň, üzümiň 
ýurdumyzyň içinde sarp edilýän möçberleri öndürilip, ösen önümçilik teh-
nologiýalary arkaly gaýtadan işlenilmegi ýola goýulýar. Bu işleriň netije-
sinde hil we nyrh babatda bäsdeşlige ukyply milli önümleri daşary ýurtlara 
ibermäge mümkinçilik döreýär. Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet 
komitetiniň Türkmenistanyň ýyllyk statistik neşiri 2020-nji ýyl boýunça 
maglumatlarynda hojalyklaryň toparlary boýunça ähli hojalyklarda eke-
rançylyk önümiň öndürilişi jemi 10972,2 mln. manat boldy, şol sanda hem 
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oba hojalyk kärhanalary boýunça 5961,4 mln. manat we hususy hojalyklar 
boýunça 5010,8 mln. manat boldy. 2020-nji ýylda ähli hojalyklarda ekeran-
çylyk önümiň öndürilişi 2015-nji ýylyň maglumatlary bilen deňeşdirilende 2 
esse artdy, ýagny 2015-nji ýylda 5167,0 mln. manatdy. Gök, bakja we miwe 
önümleriniň möwsümleýin ösdürilip ýetişdirilýändigi bilen baglylykda ilaty 
bu önümler bilen ýylyň ähli paslynda ýeterlik möçberlerde üpjün etmek üçin 
häzirki zaman sowadyjy ammarlar gurulýar. Ýurdumyzyň ähli künjeginde, 
etrap şäherlerinde döwrebap bazarlar, söwda merkezleri gurlup, ulanylmaga 
berilýär. Bazarlarymyzdyr söwda merkezlerinde azyk bolçulygy döredilip, 
elýeter bahalardan halka hödürlenilýär.

Ýurdumyzda haryt bolçulygyny üpjün etmek, bazaryň islegini 
kämilleşdirmek, ilatyň bolelin we eşretli durmuşda ýaşamagyny gazanmak, 
ilata gündelik harytlaryň bahalarynyň elýeterli bolmagy ugrunda ähli müm-
kinçilikler döredilýär. Bazarlarda, söwda merkezlerinde, dükanlarda öý ho-
jalygy üçin zerur bolan harytlary, azyk önümleri, ýer alma, düýp sogan, po-
midor, hyýar, badamjan, bolgar burç, kelem, alma, nar, ýumurtga, mal we guş 
eti, gaplanan et, balyk, tüwi, un, bal, dürli içgiler, çörek we çörek önümleri, 
dürli görnüşdäki ösümlik ýaglary we beýleki önümler dükanlaryň tekjeleri-
ni bezeýär. Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynda: 
«Türkmenistanda öndürilýän önümleriň esasy aýratynlygy hakynda oýlanyp 
gördüňizmi? Bu soragyň jogaby köp bolup biler. Sebäbi önümlerimiziň ta-
pawutly taraplary-da, mahabatyny ýetirmek üçin sözem ýeterlik bar. Ýöne 
has gysgadan düşnükli aýdylmaly bolsa, ozaly bilen, olaryň ekologiýa taýdan 
arassalygyny nygtamaly diýip hasap edýärin» diýip, belleýär.

Hakykatdan hem, dükanlarymyzda satuwa çykarylýan azyk harytlaryň 
aglabasy ýerli öndürijileriň öndürýän harytlary bolup, ol önümleriň daşky 
görnüş babatda, hil taýdan hem, tagamlylygy babatda daşary ýurtlarda öndü-
rilýän önümlerden pes däldigi, olaryň bäsdeşlige ukyplydygyny görkezýär. 
Harytlary belgilemegiň aýratynlyklaryna üns berilmegi, owadan, göze ge-
lüwli edilip bezelip goýulmagy dükana baran her bir alyjyny özüne çekýär. 
Gysga döwrüň içinde ýurdumyzyň içerki bazarynyň ösmegi, dükanlarymyzyň 
ýokary hilli önümlerimiz bilen doly üpjün edilmegi hususy kärhanalaryň 
hatarynyň gün-günden artýandygynyň, azyk bolçulygynyň aýdyň subutna-
masydyr.

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň Arkadagly Serdarymyzyň 
ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmak barada öňde goýan wezipeleri 
üstünlikli durmuşa ornaşdyrylyp, uly işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda ön-
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dürilýän, halkara ölçegleriniň talaplaryna laýyk gelýän, dünýä bazarlarynda 
bäsdeşlige ukyply önümleriň sany barha artýar. Bu öndürilýän önümleri 
dünýä bazarlaryna eksport etmek we has hem ýörgünli önümler hökmünde 
tanatmak üçin köp işler alnyp barylýar. Esasy tagallalaryň birisi hem, mil-
li harytlarymyzy şertli çyzykly belgiler arkaly dünýä bazarlaryna ýaýrat-
makdyr.

Söwda we hyzmatlar ulgamynda sanly intellektual tehnologiýalarynyň 
we innowasiýa çözgütleriniň ornaşdyrylmagynyň esasy maksady söwda 
kärhanalarynyň esasy iş ugurlarynyň awtomatlaşdyrylmagyny gazanmak-
dan, söwda dolanyşygyny, önümleriň we hyzmatlaryň elýeterliligini ýokar-
landyrmakdan we bu ulgamyň jemi içerki önümindäki paýyny artdyrmakdan 
ybarat bolup durýar. Harydyň daşyndaky çyzykly şertli belgi köp halatlar-
da harydy eksport we import etmegiň esasy şerti bolup durýar. Şertli bel-
gi bolmasa, onda ol harydyň bazardaky bäsdeşlik ukybyna, onuň bahasyna 
täsir edip, olaryň ýerlenmegine päsgelçilik döretmegi hem mümkin. Käbir 
ýagdaýlarda harytlary çyzykly şertli belgisiz kabul etmekden ýüz döndü-
rilýän wagtlary hem bolýar. Çyzykly şertli belgileri haryt barada hem-de 
olaryň meňzeş we galp däldigi barada maglumat bermek bilen çäklenmän, 
eýsem, ýene-de birnäçe goşmaça işleri amala aşyrýar, ýagny haryt gorlary 
barada awtomatik ýagdaýda hasap alyp barmak, harytlaryň hereketini do-
landyrmak, harytlary ibermek, olary daşamak, ammarlara ýerleşdirmek, 
müşderilere medeniýetli hyzmat etmek, marketing barlaglaryny geçirmek, 
ýagny bazary öwrenmek ýaly meseleleri çözmekde hem uly ähmiýeti bardyr. 
Çyzyk ly şertli belgi ykdysadyýetimiziň uly gadamlar bilen ösýän döwrün-
de uly ähmiýete eýe bolmak bilen haryt öndürijilere öz harytlarynyň hatda 
günüň dowamynda aýlanyşygyna gözegçilik etmäge mümkinçilik döredýär-
ler. Çyzykly şertli belgileri ulanmaklyk bilen wagty gysgaltmak, gerek bolan 
ýyl lyk hasaplamalaryň hasaba alyş barlaglaryny düzmek üçin ygtyýar berýär. 
Hakyky wagtyň tertibinde «üýtgeýän hasaba alyş» diýlip atlandyrylýan bar-
laglary geçirmek mümkin. Bir sagadyň dowamynda, söwda merkeziniň işini 
togtatman, saýlanan pozisiýalarda hasaba alyş barlagyny geçirip bolýar we 
ol ýa-da beýleki harytlaryň ammarlarda we zalda näçesi we näçesiniň saty-
lanlygyny hemişe bilip bolýar. Ol ýa-da beýleki harydyň satuw işjeňligini we 
dürli şertlerde: howa, günüň wagtyň, hepdäniň günleri we ş.m. bilen statistik 
usulda ýüze çykarmak şeýle hem harytlaryň getirilişini meýilleşdirmek aňsat 
bolýar.
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Ýurdumyzda öndürilýän önümleriň sarp ediş derejesini, milli önümleri-
ne tapawut goýmagyny, döwletimiziň haryt öndürijileriniň dünýä bazarynda 
ornuny berkitmäge mümkinçilikleri hem-de ýurdumyza daşary ýurtlardan ge-
tirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň mümkinçilikleri barada geçiren 
marketing derňewleriň netijesinde respondentleriň (anketa jogap berýänleriň 
topary) 85%-niň ýurdumyzda öndürilýän harytlary, aýratyn hem, azyk önüm-
lerini sarp edýändigini ýüze çykaryldy. Sarp edijileriň köp böleginiň öz ýur-
dumyzda ýetişdirilýän gök-miwe önümlerini satyn alýandygy we esasy onuň 
tagamyna, peýdalylygyna, nyrhyna üns berýändigi anyklanyldy. 

B. Amanowa, 
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Ykdysady nazaryýet» kafedrasynyň uly mugallymy

SANLY YKDYSADYÝETIŇ  
DURMUŞ-YKDYSADY ÄHMIÝETI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň hemmeta-
raplaýyn durnukly ösdürilmegine, halkymyzyň abadan durmuşynyň yzygi-
derli ýokarlandyrylmagyna, täze iş orunlarynyň döredilmegine gönük-
dirilen giň möçberli işler durmuşa geçirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň 
durnukly ykdysady ösüşiň binýady hökmünde innowasion tehnologiýalaryň 
ornaşdyrylmagy, sanly ykdysadyýetiň döredilmegi ugrunda edýän taýsyz ta-
gallalary ýurdumyzyň ösüşiň täze belentliklerine çykmagynda möhüm äh-
miýete eýedir.

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek bilen baglanyşykly çärele-
re «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllar aralygynda sanly ykdysadyýeti 
ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmegi hem aýdyň şaýatlyk edýär. 
Ýurdumyzda kabul edilen bu Konsepsiýa laýyklykda, sanly ykdysadyýe-
ti ösdürmegiň baş maksady döwletiň, işewürlik birleşikleriniň we raýat 
jemgyýetiniň gatnaşmagynda sanly ykdysadyýetiň institutlarynyň netijeli 
ösdürilmegi üçin amatly guramaçylyk hem-de hukuk gurşawyny döretmek-
den, şeýle hem ählumumy sanly ekoulgamyň emele gelýän şertlerinde mil-
li ykdysady serişdeleri dolandyrmagyň ulgamyny hem-de onuň düzümini 
kämilleşdirmekden ybaratdyr. 
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Eýsem, Sanly ykdysadyýet adalgasy sözüň doly manysynda nädip emele 
gelýär?, Sanly ykdysadyýet – bu näme we onuň haýsy ugurlara, nähili täsir-
leri barka?.

Sanly ykdysadyýet – bu ýurduň jemi içerki önümini öndürmäge gatnaşýan 
hojalyk subýektleriniň hem-de bu önümi sarp edijileriň arasyndaky döwre-
bap maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalara daýanýan ykdysady ulgamdyr.

Sanly ykdysadyýet adalgasy ilkinji gezek 1995-nji ýylda Amerikanyň 
Birleşen Ştatlarynyň Massaçusets uniwersitetiniň alymy Nikolas Negropon-
teniň ylmy işinde teklip edilýär. Ol bu adalgany ozalky ykdysadyýet bilen 
deňeşdirilende maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryň okgunly ösmegi ne-
tijesinde kemala gelýän täze ykdysadyýetiň artykmaçlyklaryny häsiýetlen-
dirmek üçin ulanypdyr.

Sanly ykdysadyýete başgaça elektron ykdysadyýet hem diýlip, onuň 
esasy aýratynlygy sanly tehnologiýalara daýanýan ykdysady işi aňladýar. 
Bu adalgada «ykdysadyýet» sözi esasy kesgitleýji söz bolup durýan hem 
bolsa, ykdysady işden başga-da, bu özgertmäniň netijesinde jemgyýetçilik 
gatnaşyklarynda, adamlaryň özlerini alyp baryşlarynda, dünýägaraýyşlarynda 
belli bir özgerişlikleriň bolup geçýändigi aýratyn bellärliklidir. Bu ýag-
daý sanly ykdysadyýetiň ösmegi bilen täze durmuş hakykatynyň ýüze 
çykýandygyny görkezýär. «Sanly» sözi bolsa ylmy-tehniki ösüşiň netijesin-
de, tehnologiýalaryň täze görnüşleriniň, hususan-da, internetiň ýüze çykma-
gy we gündelik durmuşymyzdan başlap, önümçilikde hem-de hyzmatlar ul-
gamynda olaryň giňden ýaýramagy bilen baglanyşyklydyr.

Ykdysady nazaryýet ylmynyň nukdaýnazaryndan teswirlenende, adat 
bolşy ýaly, ozal zähmet, maýa we çig mal önümçilik faktoryna degişli bo-
lan bolsa, indi innowasion ykdysadyýet şertlerinde onuň düzümine tehno-
logiýalar, bilim we innowasiýalar goşulýar. Näme üçin häzirki döwürde 
maglumatlaryň, onda-da sanly görnüşdäki maglumatlaryň ähmiýeti artýar? 
Sebäbi, häzirki döwürde maglumatlar täze aktiw hökmünde häsiýetlendi-
rilýär we islendik aktiwiň gymmatlygynyň bolşy ýaly, onuň hem gymmat-
lygy bardyr. Ýagny maglumatlary täze maksatlary we täze ideýalary amala 
aşyrmak üçin ulanyp bolýar.

Häzirki wagtda, bütin dünýäde «sanly ykdysadyýet» diýen emele 
gelmäniň ýeke-täk düşünjesi ýokdur, ýöne bu düşünjäniň onlarça kesgitleme-
si bardyr. Bu düşünjäniň ylmy kesgitlemesi hem bardyr. Birnäçe alymlar san-
ly ykdysadyýeti, maglumatlary peýdalanmagyň, şol sanda şahsy hasabyna, 
oňa gatnaşyjylaryň ählisiniň islegini iň ýokary derejede kanagatlandyrýan 
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aýratyn häsiýetli ykdysadyýet hasaplaýarlar. Bu häzirki zamanda ykdysady 
işe gatnaşyjylaryň ählisiniň bilelikde hereket etmek mümkinçiligini üpjün 
edýän: subýektleriň we obýektleriň harytlary we hyzmatlary döretmek, 
paýlamak, alyş-çalyş we sarp etmek, maglumat-kommunikasiýa we maliýe 
tehnologiýalaryň, şeýle-de infrastrukturanyň elýeterliginiň ösmeginiň ha-
sabyna mümkindir.

Bütindünýä bankynyň kesgitlemesi boýunça sanly ykdysadyýet – bu 
sanly maglumat aragatnaşyk tehnologiýalary peýdalanmaklyga esaslanan 
ykdysady, durmuş we medeni gatnaşyklaryň ulgamydyr.

Dünýä tejribesinde, birnäçe alymlar sanly ykdysadyýetiň aşakdaky üç 
sany esasy düzüm bölegini tapawutlandyrýarlar:

dolandyrma serişdesini öz içine alýan infrastruktura, programma üpjün-
çiligi, telekommunikasiýa we beýlekiler,

işewürlik – prosesini öz içine alýan bazaryň subýektleriniň arasyndaky 
özara hereketiniň çäginde kompýuter torunyň üsti bilen amala aşyrylýan 
elektron iş amallary,

elektron harytlary internetiň kömegi bilen eltip bermegi aňladýan we hä-
zirki wagtda sanly ykdysadyýetiň iň iri düzüm bölegini emele gelýän elek- 
t ron söwda.

Şeýlelikde, biziň pikirimizçe sanly ykdysadyýet – bu hojalyk işi bo-
lup, onda önümçiligiň esasy faktory sanly görnüşdäki maglumatlardyr. Uly 
göwrümli maglumatlaryň gaýtadan işlenilmegi we seljermäniň netijeleriniň 
giňden ulanylmagy hojalygy ýöretmegiň adaty görnüşlerinden tapawutlylyk-
da, dürli önümçilikleriň, tehnologiýalaryň, enjamlaryň, şeýle-de harytlaryň 
we hyzmatlaryň getirilişiniň, saklanylyşynyň we ýerlenilişiniň netijeliligi-
ni ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle oňaýlyklar sanlylaşdyrylan 
ykdysadyýeti köp döwletler üçin özüne çekiji edýär.

Sanly ykdysadyýet sanly maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň 
peýdalanylmagyna esaslanýan ykdysady gatnaşyklaryň ulgamy bolmak bi-
len, ol wagtyň we harajatlaryň tygşytlanylmagy bilen bir hatarda, girdejileriň 
täze çeşmelerini ýüze çykarmaga şert döredýär.

Sanly gurşawda harytlaryň we hyzmatlaryň ählumumy bazarlara des-
sin çykarmak we dünýäniň islendik ýerindäki sarp edijilere elýeterli bol-
mak mümkinçiligi artýar. Harytlaryň we hyzmatlaryň göni aragatnaşyk 
ulgamynda (onlaýn) hödürlenmegi olaryň gymmatynyň adaty ykdysadyýet-
däkiden pes bolmagyny şertlendirmek bilen, elýeterliligini ýokarlandyrýar. 
Şeýlelikde, sanly ykdysadyýet tizlik, ýokary hil we amatlylyk babatynda has 
netijeli köptaraplaýyn ähmiýete eýe bolýar.
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Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi ýurtda uzak möhletleýin ykdysady 
ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga ýardam berýän netijeli ulgamlaryň 
ornaşdyrylmagyna, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň hiliniň ýokarlanmagyna we 
kämil görnüşleriniň ýola goýulmagyna, halkyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň 
özgerdilmeginde tehnologiýalar bilen bagly töwekgelçilikleriň peselmegini 
üpjün etmek bilen, internet ulgamynyň mümkinçilikleriniň giňeldilmegine 
ýardam berýär.

Sanly ykdysadyýete tapgyrlaýyn geçmegiň çäklerinde maglumatlaryň 
kiber howplara garşy goraglylygynyň üpjün edilmegine, şeýle hem düzüm 
gurluşlarynyň ähli birlikleriniň, maliýe ulgamynyň we döwlet dolandyryşynyň 
durnuklylygynyň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berilýär.

Sanly ykdysadyýete geçmegiň barşynda işewürligiň ýokary tehnologiýa-
laryň bazaryna çykmagyna täsir edýän dolandyryş, kanunçylyk we beýleki 
näsazlyklary ýüze çykarmak üçin seljermeleri geçirmek hem-de olary aradan 
aýyrmak, şeýle hem ýokary tehnologiýalaryň bazarynda bäsdeşlige ukyply 
taslamalaryň maliýeleşdirilmeginde höweslendirmeleriň girizilmegi boýun-
ça işleriň geçirilmegi oňyn netijeleri berýär.

Sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi esasy önüm-
çilik-ykdysady işleriň ähli görnüşleriniň awtomatlaşdyrylmagyna we 
merkez leşdirilen tertipde dolandyrylmagyny üpjün etmäge, önümçilik we 
sarp ediş bazarlarynyň ösdürilmegine, ykdysady işiň subýektleriniň umu-
my netijeliliginiň ýokarlanmagyna, maglumatlary alyşmagyň hasabyna 
bilimleriň kämilleşdirilmegine, ýokary tehnologiýaly pudaklarda täze döwre-
bap iş orunlarynyň döredilmegine giň mümkinçilikleri açýar.

Sanly ykdysadyýet babatynda has öňdebaryjy ýurtlaryň tejribesi hökü-
metiň ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak meselelerine has içgin çemeleşmesiniň 
netijesinde, ýurduň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda maglumat-aragatnaşyk 
tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylýandygyny, döwlet hyzmatlarynyň ähli 
görnüşleriniň elektron görnüşde amala aşyrylýandygyny, bilim ulgamynda 
göni aragatnaşykda bilim bermek usulynyň işjeň ulanylýandygyny görkez-
ýär. Şeýle-de, bu ýurtlar ösen IT ulgamy, has amatly we öňe giden işewürlik 
hem-de innowasiýa gurşawy bilen tapawutlanýarlar.

Häzirki wagtda innowasion tehnologiýalara daýanyp ösýän dünýä ykdy-
sady ulgamynda sanly özgertmelere sezewar edilmeýän pudaklaryň barha 
azalýandygyny görmek bolýar. Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde söwda, ma-
liýe, bank ulgamlaryna we döwlet dolandyryşyna ilkinji orun degişli bolup, 
olar çalt uýgunlaşýarlar we aýdyň netije berýärler.
19. Sargyt № 2700.
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Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde döwletiň orny, esasan, iki maksada 
gönükdirilýär. 

Birinjisi – täze ýagdaýlara uýgunlaşan kanunçylyk binýadynyň kämil-
leş dirilmeginden, şol sanda önümçilik serişdeleriniň hasabatlylygynyň 
ygtybarlylygyny we senagat derejesinde internet ulgamyny ornaşdyrýan 
kompaniýalaryň hukuk goraglylygyny üpjün etmekden ybarat. 

Ikinjisi bolsa, önümçiligi sanly ýörelgesine eýerip, innowasion tehnolo-
giýalary ornaşdyrýan kärhanalar üçin amatly şertleriň döredilmegidir.

Sanly ykdysadyýet ykdysady we durmuş çäreleriniň ählumumy ulgamy 
bolmak bilen, internetiň mümkinçiliklerine daýanýan ykdysady nusgany 
emele getirýär. Şunda, esasan, zähmet öndürijiliginiň artmagy, önümçilik 
harajatlarynyň peselmegi we bäsdeşlige ukyplylygyň ýokarlanmagy ýaly 
mümkinçilikler göz öňünde tutulýar. Sanly ykdysadyýetiň ösýän şertlerinde 
sarp edijileriň islegleri has çalt we ýokary derejede kanagatlandyrylýar. San-
ly ykdysadyýetiň üstünlikli hereket etmegi üçin, esasan, üpjünçilik ulgamy 
(internetiň elýeterliligi, programma üpjünçiligi, telearagatnaşyk), elektron 
işewürligi (hojalyk işini kompýuter torlary arkaly dolandyrmak) we elektron 
söwda (harytlaryň, hyzmatlaryň internet arkaly ýerlenilmegi) ýaly üç ugruň 
berjaý edilmegi zerur bolup durýar.

Şu günki günde dünýäniň halklarynyň aglaba bölegi internet ulgamyndan 
peýdalanýarlar, bu bolsa sanly ykdysadyýetiň geljekki birnäçe ýylyň do-
wamynda işjeň ösdürilmegini şertlendirýär. Sanly ykdysadyýet dünýäde in-
nowasiýalara, bäsdeşlige ukyplylyga we ykdysady ösüşe wajyp itergi beriji 
güýji hökmündäki ornuny barha pugtalandyrýar. Häzirki zaman tehnologik 
ösüş meýilleri (ykjam çözgütler, bulut tehnologiýalary, maglumatlaryň sanly 
seljermesi) işewürlige täze mümkinçilikleri açýar, «sanly önümçilige» geçil-
megi bolsa, täze pudaklary emele getirýär.

Sanly ykdysadyýetiň hereket etmegi jemgyýetiň, işewürligiň we 
hökümetiň bir wagtda sanlylaşdyrylmagyny şertlendirýär. Şu jähtden sanly 
ykdysadyýetiň ösüşi oňa gatnaşyjylaryň özara hyzmatdaşlygynyň ähli dere-
jelerinde sanly gatnaşyklary ýola goýmak işiniň çaltlandyrylmagy bilen bag-
ly bolup durýar. Şunuň bilen bir hatarda, maglumatlary alyşmagyň elektron 
ulgamlaryny (internet) we olaryň elýeterliligini, kanunçylyk binýadyny we 
döwletiň elektron hyzmatdaşlygyna taýýarlyk derejesini sanly ykdysadyýetiň 
aýrylmaz bölegi hökmünde görkezmek bolýar.

Sanly ykdysadyýet önümçilikde we hyzmatlar ulgamynda harajatlary 
peseltmäge, bazardaky üýtgeşmelere az wagtda uýgunlaşmaga hem-de ýo-
kary çeýeligi üpjün etmäge ýardam berýär.
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Döwlet edaralary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň sanlylaşdyryl-
magyny ösdürmäge, ykdysadyýetiň wajyp pudaklaryny we döwlet edara-
laryny sanlylaşdyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalara maýa 
goýumlarynyň goýulmagyna uly ähmiýet berilýär.

Sanly ykdysadyýet maglumatlaryň we tehnologiýalaryň hemme ýerde, 
hemme wagtda elýeterliligine daýanýar. Munuň özi özara gatnaşyklaryň täze 
ugurlaryna ýol açýar, çözgütler çalt paýlaşylýar, seljermeler intellektual we 
maksada gönükdirilen häsiýete eýe bolýar.

Soňky ýyllarda tehnologik innowasiýalar önümçiligiň dürli pudak laryna 
giňden ornaşdyrylýar. Şoňa görä-de, önümçiligiň usullary düýpgöter üýt-
geýär, adamlaryň aň-bilime we iş endiklerine bildirýän talaplary artýar.

Milli ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça öňdebaryjy 
döwletleriň derejesine ýetmek, elektron senagatyny döretmek, adamyň aň-
-bilim maýasyna, işewürlige we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň 
soňky gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek – san-
ly özgertmeleriň dünýä derejesinde ýokary tizlik bilen ýaýraýan döwründe 
gaýragoýulmasyz meseleler bolup durýar.

Umuman, sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça ykdysady taýdan 
ösen ýurtlaryň birnäçesinde toplanan tejribäni öwrenmek bilen, Bütindünýä 
bankynyň bilermenleriniň gelen netijeleri, ykdysadyýetiň bu görnüşiniň 
ykdysady öňegidişligi gazanmakda, jemgyýetçilik aňyny özgertmekde 
ähmiýetiniň uludygyna göz ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Ylmyň we tehnologiýalaryň dünýä derejesinde ýokary tizlikli ösýän 
häzirki şertlerinde Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hemmetaraplaýyn 
döwrebaplaşdyrylmagy döwrüň aýrylmaz talaby bolup öňe çykýar. 

Häzirki döwürde Türkmenistanyň sanly ulgama geçmekde saýlap alan 
nusgasy ýurdumyzda bar bolan oňyn mümkinçiliklere, jemgyýetiň aň-bilim 
ösüş derejesine we döredijilik kuwwatyny, sanly ykdysadyýeti dolandyrmak 
babatda ýaş alymlaryň, inženerleriň, tehnologlaryň we hünärmenleriň hünär 
taýýarlygyna daýanýar. Bu ugurda hünärmenleri taýýarlamazdan, döwleti-
mizi bazar bäsdeşliginiň ýokary derejesine çykarmak aňsat düşmez, çünki 
sanlylaşdyrmak ylym-bilim gurşawynyň innowasion ösüşini üpjün etmek 
bilen gönüden-göni baglydyr. Bu bolsa işgärleriň taýýarlanylmagy intellek-
tual tehnologlar babatda barlaglaryň we işläp taýýarlamalaryň ilerlemegine 
mümkinçilik berer.
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G. Eýeberdiýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Bank işi» kafedrasynyň uly mugallymy,

A.Atalyýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Bank işi» kafedrasynyň mugallymy

BANK KARTLARY BILEN HASAPLAŞYKLAR  
WE OLARY ÖSDÜRMEGIŇ UGURLARY

Maliýe globallaşmasy şertlerinde halkara tejribesinde töleg guraly bolan 
plastik kartlarynyň önüm ugrunyň dürli görnüşleri bar, ýagny zähmet haky 
karty, şahsy kart, karz karty, debet karty, pensiýa karty, internet kartlar we 
beýlekiler. Şeýle plastik kartlaryň görnüşleri üçin belli bir ýaş toparyndaky 
adamlar gatnaşýarlar. Mysal üçin, kredit kartyny almak üçin aşaky ýaş çägi 
20 ýaş bolup, hut şu ýaşdan ýurduň raýaty özi üçin kredit kartyny sargyt 
edip biler. Dogry, mysal üçin käbir banklar aşaky çägini birneme peseldip 
hem bilerler. Bu banklarda 18 ýaşyna ýeten ýurduň raýaty öz kredit kartyny 
edinmäge ýüz tutup biler. Mysal üçin, «Citibank» kredit kartynyň eýesiniň iň 
pes ýaşynyň 22 ýaş bolmagy talap edilýär.

Müşderileriniň karza ukyplylygyna baha bermekde, şeýle tejribe bank-
laryň karz syýasaty esasynda emele gelýär. Edil şonuň ýaly-da, kredit kart-
lary üçin iň ýokary çäk hem başgadyr, ýagny bu 54-den 60 ýaşa çenli ýaş 
aralygy bolup biler.

Umuman aýdanyňda, kart ulanýanlar üçin ýaş çäklendirmeleriniň bol-
magy maddy we ahlak taýdan dogrudyr. Galyberse-de, 20–22 ýaşa çenli ýaş 
adam, köplenç, bir ýerde okaýar we onuň hemişelik girdeji çeşmesi seýrek 
bolýar. Bu ýaşda jemgyýetçilik jogapkärçiliginiň derejesi entek uly däldir. Şu 
sebäpli hem, 20 ýaş we ondan ýokary iň dogry ýaş çägi hasaplanýar.

Kredit kartynyň ýaşynyň ýokarky görkezijisini göz öňünde tutsak, bu 
ýagdaýda hemme zat ýönekeý we düşnüklidir. Galyberse-de, dürli tebigy se-
bäplere görä, şol ýaşdaky adam kesel bolup, karzy üzmek ukybyny ýitirip 
biler. Bu ýerde banklar kredit kartlaryny bermekde ýaş çäklendirmeleriniň 
bolmagy bilen şeýle ýagdaýlaryň ýüze çykmagyndan ätiýaçlandyrýarlar.

Şahsy kartlary we debet kartlaryny almak bilen baglanyşykly ýagdaý 
birneme üýtgeşik, sebäbi ol eýesinden ýokary jogapkärçilik we durnukly 
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girdeji talap etmeýär. Müşderä öz şahsy serişdelerinden peýdalanmak üpjün 
edilýär we hasap boýunça sarp edilen puluň yzyna gaýtarylmagy zerur däl-
dir. Şeýlelik bilen, her kimiň şeýle karty almaga mümkinçiligi bar. Emma, 
häzirki ýaş çäklendirmelerini göz öňünde tutup, kämillik ýaşyna ýetmedik 
adamlaryň üns berilmän galýandygyny bellemelidiris.

Çagalaryň plastik karty, esasan, çagalara bilim bermeklige gönükdirilen-
dir. Şeýle ýagdaýda olaryň maliýe sowatlylygy teoriýada däl, şahsyýetiň bank 
kartyny iş ýüzünde ulanmagynda ýüze çykýar. Ene-atalar çagalaryna şeýle 
karty bermek bilen, ýaşlykdan pullary dogry we jogapkärçilikli dolandyr-
mak, öz býujetini meýilleşdirmek ukybyny ösdürmek üçin ajaýyp mümkin-
çilik döredýärler. Kart satyn almak bilen ene-atalar kart boýunça amallary 
çäklendirmek mümkinçiliginden peýdalanyp, çagany paýhassyz çykdajylar-
dan, bankomatlardan pul çykarmak ýa-da satuw nokadynda kart bilen töle-
mek ýa-da çaganyň her gün ulanjak kesgitlenen nagt çägini goraýarlar.

Mundan başga-da, ene-atalaryň gündelik durmuşynda ýa-da daşary ýurt 
saparlarynda çagalaryna maddy goldawy üpjün etmek mümkinçiligi uludyr. 
Munuň sebäbi, çagalar kartynyň ene-atanyň plastik kartyna goşmaça bolma-
gydyr. Kartlar berlende açylýan hasaplar biri-birinden aýrydyr, ýöne ene- 
-atasy islese, çaga dünýäniň islendik ýerinde ulanmak üçin belli bir muk-
darda hasabyndan aýlyk, hepdelik, gündelik ýa-da şol bir wagtyň özünde 
çaganyň kartyna bir gezeklik pul geçirýärler.

Ene-atanyň islegine görä, çagasynyň kartynda 30 güne çenli göterim-
siz ýeňillik möhleti bolan belli bir mukdarda karz ugry açylyp bilner. Mun-
dan başga-da, SMS habarnamalary ýaly hyzmatyň kömegi bilen ene-atalar 
çaganyň ýerine ýetirýän ähli amallaryndan habarly bolarlar (Jübi telefony – 
Bank işi we Internet – Bank işi). Iki hyzmat hem mugt we maşgala býujetine 
zyýan bermän karta birikdirilýär. Kart almak hem hasaba alyş tölegi bilen 
däl-de, iň az resminama bukjasy bilen bilelikde berilýär.

Çagalar kartlary programmalarynyň halypalary tarapyndan geçirilýän 
işewürlik mekdepleri, çagalara we ýetginjeklere ýolbaşçylygy, aragatnaşyk 
endiklerini we müşderilere bank hyzmatlary barada maslahat bermek 
ukybyny öwretmäge gönükdirilendir we şonuň üçin bank hyzmatlaryna 
gowy düşünýärler.

Çagalarda hem öz gezeginde bu önüm kategoriýasyna gyzyklanma döre-
dip bilerler. Bu kartyň çagalar üçin esasy peýdasy olara garaşsyzlyk berýän-
digindedir. Olar bankyň müşderisi bolýarlar, çagalar karty programmasynyň 
dolandyryjysy bilen bank pudagynda bilim alýarlar. Hyzmatdaş nokatlarynda 
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çagalar karty bilen tölemek, bonuslar we arzanladyşlar bilen pullaryny 
tygşytlamaga mümkinçilik alýarlar.

«Friendly Runet Foundation» gaznasy tarapyndan geçirilen ulularyň 
internetden we ykjam aragatnaşygyň ulanylyşyna esaslanan seljermeleriň 
netijesinde, alty ýaşdan on ýedi ýaşa çenli ulanyjylaryň 78,1%-iniň, köp-
lenç, internete girýändigi we 15 ýaşdan 17 ýaş aralygyndaky ýetginjekleriň  
61,3%-i internetde köp wagtyny geçirýändigi ýüze çykaryldy. Şeýle hem, 
çagalaryň köpüsiniň internete öýden (90,3%), soň bolsa mekdepden (29,6%) 
girýändigi, üstesine-de, internet kafelerinde we iň täze tehnologiýaly ýerler-
de çagalar üçin internete giriş nokady bolup hyzmat edýändigi ýüze çykaryl-
dy (Wi-Fi radio tolkunlaryny ulanyp sanly maglumatlary geçirmek).

Häzirki ýagdaýy göz öňünde tutup, çagalaryň plastik kartlary üçin durmuş 
ulgamyny döretmek ýerlikli bolar. Çagalar onuň kömegi bilen deň-duşlary 
bilen plastik kartlary ulanmakda öz tejribelerini paýlaşmaga, gyzyklanýan 
meseleleri halypalar bilen ara alyp maslahatlaşmaga, şeýle hem islendik wagt 
wirtual bank şahamçasyny açmaga we direktor bolmaga mümkinçilik alarlar. 
Şeýlelik bilen, çagalaryň kategoriýasyny çagalaryň plastik kartyny alyp bil-
jek ýyllary altydan on ýedi ýaşa çenli tapawutlandyrmak bolýar we ol häzirki 
wagtda «Çaga karty» (KidCard) diýmegi aňladýan gysga at bilen bellidir.

Täze kart önümini lokallaşdyrmak üçin bankyň içerki we daşarky 
müşderiler toparlaryny saýlamaly. Şunda müşderilere maslahat bermek 
üçin gönüden-göni bank şahamçasyna iberilýär, şoňa görä-de hödürlenýän 
hyzmatlaryň täze görnüşi barada maglumat almaga mümkinçilik döreýär. 
Ikinji kiçi toparyň agzalarynyň täze önüm hakda maglumaty bar.

Şeýlelikde, mysal üçin, okuw jaýynda bolmak, mekdep bolsun ýa-da 
çagalar bagynyň uly topary bolsun, ene-atalaryň ýygnagyna gönüden-göni 
gatnaşyp, çagalarynyň özüne çekiji pursatlarynyň bardygyny aýdyp, garaşsyz 
mahabat kompaniýasyny geçirip bilmek mümkinçiligi emele gelýär. Kart al-
mak mümkinçiligini göz öňünde tutup, önümiň bu görnüşini edinmäge der-
rew ýüz tutup bolar.

Bankyň çagalar programmalaryna bolan gyzyklanmasyny aňsatlyk bi-
len düşündirip bolar – bu geljek üçin işlemek, geljekki müşderilerine we 
işgärlerine bilim almak, gazanan pullaryny nirä alyp barjakdygyny ýakyn 
wagtda kesgitlemäge şert döredýär. Netijede, çagalykdan ýurduň durmuş de-
rejesi has ýokary bolar we raýatlar pul gazanmagy we dolandyrmagy öwre-
nerler.

Islendik iş, belli bir netijä gönükdirilendir, soň bolsa her bir adam edilen 
işe baha bermäge synanyşar. Senagat derejesinde önümçiligiň ösmegi bilen 
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adamyň «az ýa-da iň bolmanda şol bir zadyň öwezine has köp gazanmak» 
islegi önümçilik netijeliligi düşünjesini döretdi. «Effekt» we «netijelilik» 
diýen iki düşünje bar. Effekt islendik hereketiň ýa-da belli bir işiň görkezi-
jisidir, täsir tebigatda hem otrisatel (negatiw) we pozitiv (oňyn) bolup biler.

Netijelilik diňe oňyn baha bolup bilýän otnositel görkeziji görkezmek 
üçin niýetlenendir. Iň soňky netijäni haýsy çeşmeleriň birleşdirmegi bilen 
gazanylandygy kesgitlenýär. Umuman aýdylanda, netijelilik täze önümi 
ornaşdyrmakda gazanylan netijeleriň we bu netijelere ýetmäge gönükdirilen 
zähmet çykdajylarynyň arasyndaky gatnaşygy arkaly aňladylýar. Netijeliligi 
ýokarlandyrmagyň düýp manysy, çykdajylar bilen deňeşdirilende netijäniň 
(effektiň) iň çalt ösmegi bolup durýar, soň bolsa täsir birligine jemgyýetçilik 
zähmeti az bolýar.

Häzirki wagtda netijeleriň belli bir çykdajylar bilen gatnaşygy – ykdy-
sadyýet, öndürijilik, netijelilik ýaly şöhlelendirýän adalgalar gaty köp. Bu 
ýerde bir plastik karty öndürmek üçin ortaça bazar çykdajylary we hödür-
lenýän önümi mahabatlandyrmagyň bahasy göz öňünde tutulýar. Paýdarlar 
jemgyýetinde täze önümiň hödürlenmegi oňyn ösüşe we sagdyn durnukly 
girdeji almaga meýillidir.

Häzirki wagtda bank ulgamynyň işini döwrebaplaşdyrmak, şol san-
da ilatyň erkin pul serişdelerini netijeli ulanmaklary we girdejilerini has-da 
artdyrmaklary üçin ýurdumyzyň ähli karz edaralarynda, şol sanda «Türkme-
nistan» döwlet täjirçilik bankynda hem «Goýum» bank karty we «Maşgala» 
bank karty atly hyzmatlar girizildi. Goýumçylaryň sanyny has-da artdyrmak, 
nagt däl hasaplaşyklary ösdürmäge giň şertleri döretmek maksady bilen, 
bank tarapyndan «Goýum» bank kartynyň galyndysyna ýyllyk 7 göterim gir-
deji hasaplanylýar we aýlyk esasda tölenilýär. Bu bir tarapdan, müşderileriň 
erkin pul serişdelerini goýumlara goýmak arkaly goşmaça girdeji gazanmak-
laryna şert döredýän bolsa, beýleki tarapdan banklar üçin dolanyşykdaky 
puluň mukdaryny dogry kesgitlemäge, nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini 
giňeltmäge, milli manadymyzyň hümmetini durnukly derejede saklamaga 
mümkinçilik berýär we aktiw bank amallaryň goşmaça çeşmesi bolup çykyş 
edýär.

Mundan başga-da, «Goýum» bank kartynyň eýelerine islendik möçberde 
nagt puluny goýmak, töleg terminallaryny hem-de «Internet-bank» we «Mo-
bil-bank» hyzmatlaryny peýdalanmak arkaly nagt däl görnüşde tölegleriň 
dürli görnüşlerini amala aşyrmak, zerur halatynda kartdan nagt pul çekmek. 
bankomatlardan we internet ulgamy arkaly goýumdaky puluň we toplanan 
göterimiň möçberini bilmek mümkinçiligi döredilen.
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Raýatlaryň nagt däl hasaplaşyklaryndan peýdalanmaklaryny höweslen-
dirmek maksady bilen, bank tarapyndan söwda we jemgyýetçilik nokatlarynda 
geçirilýän hasaplaşyklar üçin «Cash back» hyzmaty hem ornaşdyryldy. Oňa 
laýyklykda, geçirilen nagt däl hasaplaşyklaryň möçberine laýyklykda, tölegiň 
belli bir mukdary sylag hökmünde müşderiniň kart hasabyna gaýdyp gelýär.

Berkarar döwletiň täze eýýämynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda milli ykdysadyýetimizi köp ugurly ösdür-
mäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmaga, 
ýurdumyzy dünýäniň iň ösen döwletleriniň hataryna goşmaga gönükdirilen 
möhüm özgertmeler yzygiderli durmuşa geçirilýär. Bu ykdysady özgertme-
lerde ýurdumyzyň bank ulgamyna aýratyn möhüm orun degişlidir.

S. Diwanow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Ykdysadyýet we hukuk» kafedrasynyň uly mugallymy,

A. Kömekowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

 «Ykdysadyýet» fakultetiniň 5-nji ýyl talyby

YLYM, TEHNIKA WE INNOWASION  
TEHNOLOGIÝALARYŇ ÖSÜŞI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň 
Prezidentiniň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda bolup geçýän durmuş-ykdysady 
özgertmeler, innowasion ösüş ýoly bilen berk öňe gidilmegi, durmuşyň we 
önümçiligiň ähli ugurlaryna ylmyň gazananlarynyň ornaşdyrylmagy ýaş 
hünärmenden, ylmy işgärden diňe bir giň nazaryýet gözýetimini däl-de, eý-
sem, dürli görnüşdäki hünär wezipelerini çözmäge döredijilikli çemeleşmegi 
talap edýär. Şonuň üçin, şü günki günde öz intellektual we döredijilik 
mümkinçilikleriňi peýdalanmak, öňde duran wezipelere dogry baha bermek, 
dürli şertlere tiz uýgunlaşmak, bar bolan maglumatlary maksadalaýyk işlemek 
we bilimleriň täze çeşmelerini, işiň netijelerini amatly peýdalanmagyň we 
çaklamagyň kanunalaýyklygyny tapmak başarnygy uly ähmiýete eýe bolýar. 
Şunuň bilen baglylykda, döwrüň talaplaryna, ykdysadyýetde innowasion öz-
gertmelere laýyk gelýän hünärmenleri taýýarlamak üçin, hormatly Prezidenti-
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miz bilim, ylym we ýaşlar babatda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary 
bilen bir hatarda ýaşlaryň ylmy-tehniki döredijiligini goldamak we ösdürmek 
strategiýasyna aýratyn üns berýär. Milli we dünýä tejribesi okuwyň barşynda 
döredijilik çemeleşmesini peýdalanmagyň döwrebap önümçilige we durmuş 
ulgamyna tiz uýgunlaşmaga, innowasion taslamalary amala aşyrmaga ýar-
dam etmäge ukyply ýaşlaryň ösüşine düýpli täsir edýändigini görkezýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, 
ylym we tehnologiýalar dünýäniň, şol sanda döwletimiziň ykdysadyýetiniň 
hem esasyny düzýär. Ýurdumyzda döwletiň we jemgyýetiň ösüşinde 
ylymlaryň, tehnologiýalaryň we innowasiýalaryň orny pugtalandyrylyp, yl-
my-tehniki kuwwat barha ösdürilýär. Şunuň bilen birlikde, ylym we tehnika 
babatda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine, daşary ýurt döwletleriniň 
ylmy jemgyýetçilikleri bilen netijeli gatnaşyklaryň ýaýbaňlandyrylmagyna 
aýratyn üns berilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň tehniki ykdysady kuw-
watyny berkitmek, ylym ulgamyny ösdürmek, halkymyzyň medeni dereje-
sini hem-de maddy üpjünçiligini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, iri 
halkara guramalary, daşary ýurtlaryň ylmy merkezleri bilen ylym, tehnika 
we innowasion tehnologiýalar boýunça hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň 
zerurlygy barha artýar. 

Şu jähtden, «Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2022– 
–2028-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň» medeni-ynsanperwer hyzmatdaş-
lygyň ugry hökmünde halkara gatnaşyklaryny giňeltmek üçin esas döredýän 
özara bähbitli ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň kesgitlenilendi-
gini bel lemek zerurdyr.

Bu ugurda daşary ýurt döwletleri bilen özara gatnaşyklary ylym ul-
gamyny we innowasion ösüşi döwrebaplaşdyrmak bilen baglylykda pug-
talandyrmak ýurdumyzda kabul edilýän we durmuşa geçirilýän maksatna-
malarda öz beýanyny tapýar. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 
2022–2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatna-
masynda» ylym, tehnika we innowasion ösüş babatda bellenilen döwür üçin 
ileri tutulýan wezipeler kesgitlenilip, olaryň üstünlikli amala aşyrylmagy bu 
ugurda halkara hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegine ýardam eder.

Halkara ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk – bu ylmy-tehniki wezipeleriň bile-
likde işlenip düzülmegi, ylmyň gazananlarynyň, önümçilik tejribesiniň özara 
alşylmagydyr. Halkara ylmy-tehniki hyzmatdaşlygyň ulgamyna düýpli we 
amaly ylmyň nazaryýet we barlag wezipelerini çözmäge gönükdirilen halka-
ra ylmy gatnaşyklar, işgärleriň taýýarlanylmagy, ýöriteleşdirilen tehnologik 
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işleri ýerine ýetirmek boýunça halkara ýardamynyň berilmegi, ylmy-tehni-
ki ösüşiň gazananlarynyň howpsuz ulanylmagynyň üpjün edilmegi, daşky 
gurşawa zyýan berilmeginiň öňüniň alynmagy degişlidir.

Ýurduň halkara ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy uzak möhletleýin strategik 
maksatlary özünde jemleýär:

– Ösüşiň innowasion ýoluna çykmak;
– Ylym, tehnologiýa we ylmy köp talap edýän önümçiligiň ulgamynda 

bütindünýä goşulyşmak işine doly we ykdysady taýdan netijeli gatnaşmak;
– Milli ylmyň we tehnologiýanyň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmak;
– Intellektual önümleri we ylmy köp talap edýän harytlary dünýä bazary-

na çykarmak;
– Hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini ösdürmek;
– Ylmy-tehnologik üpjünçiligiň howpsuzlygy.
Ylmy işgärleri taýýarlamak we olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak 

üçin halkara hyzmatdaşlygy işjeň ýola goýulýar. Ýokary tehnologiýalaryň 
milli ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna giňden ornaşdyrylýandygyny, innowa-
sion senagatyň ösdürilýändigini göz öňünde tutup, işgärler kuwwatynyň pug-
talandyrylmagyna aýratyn üns berilýär. 2016-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda 
Aşgabatda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar 
uniwersitetiniň açylmagy şu ugurda möhüm ädim boldy. 

Halkara ylmy-tehniki hyzmatdaşlygyň hukuk kadalary dünýä tejribe siniň 
umumy kabul edilen ýörelgelerine laýyk gelýär. Olara: ylmy barlaglaryň er-
kinligi ýörelgesi, ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryny ulanmakda hyzmat-
daşlyk etmek ýörelgesi, ylmy-tehniki ýardam bermek ýörelgesi, geogra-
fik, durmuş-ykdysady we taryhy şertleri nazara almak bilen, aýry-aýry 
döwletleriň arasynda ylmy barlaglaryň ugurlarynyň bölünmegi, ylmy-tehniki 
gazanylanlaryň ulgamynda deňhukuklylyk ýörelgesi, halkara kitap alşygy 
degişli bolup, bu ýörelgeler halkara şertnamalarynda we halkara guramalaryň 
rezolýusiýalarynda öz beýanyny tapýar.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynda döwletiň ylmyň, tehnikanyň we 
tehnologiýalaryň ösüşine ýardam edýändigi, şeýle hem bu ugurlarda halkara 
hyzmatdaşlygyny goldaýandygy hakynda kada öz beýanyny tapýar.

Halkara ylmy hyzmatdaşlygyň ugurlaryny kadalaşdyrýan esasy hukuk 
namalarynyň arasynda «Ylmy intellektual eýeçilik hakynda», «Ylmy işgäriň 
hukuk ýagdaýy hakynda», «Ylmy edaralar hakynda», «Döwlet ylmy-tehniki 
syýasaty hakynda», «Innowasiýa işi hakynda», «Ylmy-tehnologiýa parklary 
hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryny bellemek gerek. Olarda daşary ýurt 
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ylmy merkezleri, alymlary, oýlap tapyjylary bilen özara gatnaşyklaryň ýörel-
geleri, ugurlary we görnüşleri hakynda kadalar berkidilendir. 

Türkmenistanyň halkara ylmy gatnaşyklarynyň gerimine we işjeňligine 
bu ugurda halkara guramalary bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlyk hem 
şaýatlyk edýär. Halkara ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk çalt depginler bi-
len ösýän medeni-ynsanperwer, ykdysady hyzmatdaşlygyň bir ugry bolup 
durýar. Barlaglaryň halkara häsiýete eýe bolmagy, ylmy tehnologiýalaryň 
alşylmagy, ylmy işgärleriň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagy bu ugur-
daky özara gatnaşyklaryň tutuş dünýä bilen maglumat hyzmatdaşlygynyň 
wajyp çeşmesi bolup durýandygyny mälim edýär.

Halkara ylmy hyzmatdaşlyk ylym, tehnologiýalar, ylmy işleri talap 
edýän önümçilik babatda ähliumumy goşulyşmak proseslerine, ýurdumyzyň 
ösüşiň innowasion ýoluna düşmegine, intellektual önümler, ylmy kuwwaty 
artdyrmaga, tehnologik howpsuzlygyň üpjün edilmegine ýardam edýär.

M. Hapyzowa, 
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Jemgyýeti öwreniş ylymlary» kafedrasynyň uly mugallymy,

G. Saparowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Menejment» fakultetiniň 5-nji ýyl talyby

JEMGYÝETÇILIK DURMUŞYNYŇ MADDY-YKDYSADY  
WE RUHY GURŞAWLARYNYŇ ARABAGLANYŞYGY

Ykdysadyýetiň we medeniýetiň özara baglanyşygy häzirki zaman 
biliminiň iň çylşyrymly meseleleriniň biri hasaplanylýar. Her bir adam 
ýaşaýyşda dürli ykdysady meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýar: özleriniň iýmit, 
egin-eşik, bilim, dynç alyş we ş.m. bilen baglanyşykly isleglerini kanagat-
landyrmak, hojalyk işi bilen meşgullanmak, harydy satyn almak, zerur bolan 
önümi edinmek ýaly meselelerdir.

Ykdysadyýet – bu adamlaryň gündelik durmuşynyň esasy bölegidir. 
Adamlar her gün ykdysady (hojalyk) işi bilen meşgullananda, ykdysady 
gurşawda ýaşaýar, ykdysatçylaryň peýdalanýan adalgalaryndan (pul, baha, 
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zähmet haky, girdeji, çykdajy we ş.m.) peýdalanýarlar. Ykdysadyýet giň, 
çylşyrymly düşünjeleriň jeminden ybaratdyr.

«Tygşytlylyk» adalgasyna haýsydyr bir önümi öndürmek üçin edilýän 
çykdajynyň azaldylmagyna düşünilýär. Jemgyýet üçin tygşytlylyk, umuman, 
şol jemgyýetde ýaşaýşyň derejesini iň ýokary derejä çykarmak üçin gerek 
bolan ykdysady serişdeleriň ulanylyşydyr. 

«Ykdysadyýet» adalgasy häzirki zaman şertlerinde aşakdaky manylarda 
hem ulanylýar:

1) şol ýurduň halk hojalygyny ýa-da onuň belli bir pudagyny (senagatyň 
ykdysadyýeti, oba hojalygynyň ykdysadyýeti we ş.m.) özüne birikdirýän 
bölegi (etrapyň, sebitiň, ýurduň, ýurtlaryň toparynyň ýa-da bütin dünýäniň 
sebit ykdysadyýeti, dünýä ykdysadyýeti, we ş.m.);

2) adamlaryň arasynda hojalyk işi prosesinde, öndüriji güýçleriň ösüşiň 
şol derejesine laýyk gelýän we kesgitli bir ykdysady düzümini emele getir-
ýän ykdysady gatnaşyklaryň taryhy taýdan belli bir toplumy;

3) adamlaryň alyp barýan işini, onuň kanunlaryny we kanunalaýyklyk-
laryny (ylmy ykdysadyýet, syýasy ykdysadyýet), önümçiligiň käbir şertlerini 
we böleklerini (ilatyň ýerleşiş, zähmet, dolandyryş we ş.m. ykdysadyýetini) 
öwrenýän ylmy ders. Bu ýerde ykdysadyýetiň beýleki anyk we tebigy ylym-
lardan tapawudyny bellemek zerur. Ykdysadyýet derwüş ýa-da ýaşalmaýan 
adadaky adam bilen däl-de, däpleriň, milli mentalitetiň, syýasy institutlaryň 
we islegleriň täsirinde ýaşaýan jemgyýetiň agzasy bilen iş salyşýar. 

Eger ykdysadyýete gysgaça häzirki zaman kesgitlemesini bermeli bol-
sa, onda ykdysadyýet – bu adamlaryň we jemgyýetiň maddy isleglerini ka-
nagatlandyrylmagyny, olaryň ýaşaýyş-durmuşyny goldamak üçin durmuş 
zerurlyklarynyň döredilmegini, adam neslini dowam etdirmek üçin şertleriň 
döredilmegini, jemgyýetiň agzalary üçin amatlyklaryň ösdürilmegini üpjün 
edýän hojalyk düzümidir. Ol baýlyk çeşmesi bolan zähmete esaslanýar. Ähli 
maddy baýlyklar we hyzmatlar adam zähmetiniň netijesidir. Baryp gadym 
döwürlerde hem zähmetiň aýratyn ornuna düşünipdirler. 

Adamyň ýaşamagy, özüni saklamagy üçin zerur material şertler we 
nygmatlar gerek bolýar. Ähli material nygmatlar iki topara bölünýär. Birin-
ji topara, hiç hili güýç ýa-da zähmet talap etmeýän zatlar degişlidir. Olar 
adamyň ýaşaýyş gurşawynda bolup, olary ulanmak üçin täzeden işlemeklik 
gerek bolmaýar. Ikinji topara taýýar däl görnüşdäki zatlar degişli bolup, ony 
almakda adam özüniň güýjüni sarp etmeli bolýar we olaryň köpelmegi üçin 
bolsa, adam tarapyndan belli bir işleri amala aşyrylýar.
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Ikinji topara degişli zatlary birinji topardan tapawutlandyrýan esasy 
aýratynlyk, şol nygmatlary belli bir mukdarda ulanmak üçin, olary 
öndürmekligiň zerurlygydyr. Bu öndürilýän zatlar ykdysady önümler diýlip 
atlandyrylýar. Material nygmatlary we hyzmatlary taýýarlamaklyk önümçi-
lik prosesinde amala aşyrylýar.

Adamlaryň önüm öndürmekde esasy maksady tebigy zatlardan ulanyşa 
degişli dürli önümleri, ilki bilen, adamlaryň ýaşaýyş şertleri üçin möhüm 
zatlaryň biri bolan, azyk önümlerini öndürmeklige gönükdirilendir.

 Jemgyýetçilik zähmet bölünişiginiň çuňlaşmagy material önümçiligi 
bilen bir hatarda durmuş ýagdaýynyň ýüze çykmagyna we ösmegine geti-
rýär. Material önümçilik – bu adamyň ýaşaýşa ukyplylygynyň iň möhüm 
çygrydyr (sferasydyr). Ol adamyň we jemgyýetiň isleglerini kanagat-
landyrmakda möhüm orun eýeleýän zatlary döretmegi üpjün edýär. Emma, 
jemgyýetçiligiň ösmegi netijesinde material islegler bilen bir hatarda durmuş 
ulgamda jemgyýetçilik we ruhy islegler has hem ösýär. 

Maddy nygmatlara bolan islegler artdygyça, durmuş we medeni talaplara 
isleg şonuň bilen deňagramlaşýar. Material önümçilik bilen durmuş ýagdaýyň 
sazlaşygy maddy hal-ýagdaýyň we adamyň ruhy ösüşiniň laýyklygyny üp-
jün etmäge mümkinçilik berýär. Sebäbi ylmy-tehniki özgeriş, täze tehnolo-
giýalar bilimiň, hünär taýýarlygynyň, adamyň umumy medeniýetiniň, özüni 
alyp baryş hem-de jogapkärçilik derejeleriniň kämilleşmegini talap edýär. 
Bularyň hemmesi durmuş ýagdaýyň ösüş ornuny we onuň jemgyýetçilik 
önümçiliginiň ösüşine edýän işjeň täsirini kesgitleýär. Tejribeden mälim bolşy 
ýaly, durmuş ýagdaýa kembaha garalmagy, onuň önümçilik ösüşinden yzda 
galmagy ylmyň we tehnikanyň agsamagyna, netijeli önümçilik ösüşiniň pese 
gaçmagyna getirýän sebäpleriň biridir. Şonuň üçin hem durmuş ýagdaýyň 
ösüşi, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulanmagy ykdysady ösüşiň 
möhüm şertleri bolup durýar.

Ykdysadyýetiň nazaryýetinde «durmuş ýagdaýy» düşünjesi köp ýyllaryň 
dowamynda çäkli derejede ulanyşy girizildi we bu önümçilik däl ýagdaý bi-
len baglanyşyklydyr. Bu adalga sosial ýagdaýyň tebigatyny we manysyny 
açyp görkezmäge ukypsyzdyr. Önümçilik däl ýagdaýyň esasy aýratynlygy 
onda maddy nygmatlaryň öndürilmeýänligidir, durmuş ýagdaýy şertlerinde 
maddy nygmatlar däl-de, hyzmatlar döredilýär. Olar hem önüm, hem hyz-
mat görnüşinde islegi ödäp bilijilik ukyby, ýagny adamlaryň islegini ka-
nagatlandyrma häsiýetini özünde jemleýär, belli bir jemgyýetçilik zähmeti 
sarp edilýär hem-de oňa belli bir nyrh kesgitlenendir. Hyzmatlar sarp edijilik 
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gaznasynyň ösýän bölegini düzýär. Sarp edijilik zatlary belli bir ýagdaýda 
hyzmatlar görnüşinde ýüze çykýar. 

Durmuş ulgamy – bu maddy däl önümçilik ýagdaýy bolup, ol işgäriň 
kämilleşmeginde möhüm orna eýe bolan maddy däl baýlyklaryň görnüşini 
emele getirýär. Bu ýerde işgäriň akyl we fiziki ukyplylygy, hünär bilimi, 
bilim we medeni derejesi, fiziki we ahlak sagdynlygy göz öňünde tutulýar. 
Mundan başga-da maddy däl baýlyk ylmyň gazananlary, dolandyryş, ruhy 
we medeni gymmatlyklar görnüşinde ýüze çykýar. Adam faktorynyň ösüş 
ýagdaýynyň dürli derejelerini häsiýetlendirýän maddy däl baýlygyň bu iki 
hili görnüşi jemgyýetçiligiň maddy däl ykdysady potensialy bolup durýar. 

Bularyň hemmesi durmuş ulgamyndaky hyzmatlary emele getirýän işiň 
netijeli, jemgyýetçilik taýdan zerur we peýdaly zähmet bolup durýandygyny 
görkezýär. Ol maddy önümçilik ulgamynda zähmet bilen deň hatarda durma-
ga ukyplydyr. 

Durmuş ulgamy şu aşakdaky: saglygy goraýyş we bedenterbiýe, bilim 
we ş.m., ýaşaýyş-jemagat hojalygy, ýolagçy ulag we aragatnaşyk, hojalyk 
hyzmatlary, medeniýet we sungat pudaklaryny öz içine alýar. Geçirilen tejri-
belerden we statistik maglumatlardan mälim bolşy ýaly, ylym hem durmuş 
ulgamyna degişli bolup durýar. Sebäbi, ylym adamyň ruhy kämilliginiň 
esasy ýagdaýlarynyň biridir. Ylmyň esasy aýratynlygy onuň ylmy-tehniki 
özgerişleriň şertlerinde möhüm önümçilik faktoryna, gönüden-göni önüm-
çilik güýjüne öwrülýändigi bilen şertlendirilýär. Ylmyň gös-göni önümçi-
lik güýjüne öwrülmegi bilen tejribe ähmiýetli ylymlaryň material önümçi-
lik ýagdaýyna geçýändigini belläp geçmek gerek. Ylmy iş – bu ruhy işiň 
hataryna degişlidir. Muňa garamazdan, onuň esasy gazananlary önümçilik 
serişdeleriniň düzümini hil we mukdar taýdan üýtgetmek bilen önümçilige 
ornaşdyrylýar we şeýlelikde, ol jemgyýetiň önümçilik güýjüniň ösüşini üp-
jün edýär. Bu, esasan, tejribe-eksperimental önümçiliginiň, konstruktorlar 
býurosynyň we önümçilik hem-de ylmy-önümçilik birleşikleriniň çäklerin-
de ylmy-barlag institutlarynyň döredilmegi bilen baglanyşykly ýüze çykýar. 
Ylmyň gös-göni önümçilik güýjüne öwrülme ýagdaýy gutarmaýança, ol ma-
terial önümçilik faktory (praktiki ähmiýetli ylym) ýa-da durmuş ýagdaýyň 
esaslary (düýpli ylymlar) hökmünde kabul edilip bilinmeýär.

Häzirki zaman şertlerinde daşky gurşawy goramak adamyň we tutuş 
jemgyýetiň kadaly ýaşaýyş şertlerini üpjün etmek ýagdaýy hökmünde iň wa-
jyp meseleleriň biri hasaplanýar. Bu ýagdaý düzgün bolşy ýaly, önümçiligi 
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kämilleşdirmegiň üsti bilen bolup geçýän hem bolsa, onuň şol bir wagtda 
adamyň ýaşaýşy üçin amatly şertleri döretmek bilen baglanyşykly durmuş 
ulgamynyň möhüm ýagdaýy bolup durýandygyny hem bellemek gerek.

Şeýle netijä gelmekligiň dogrudygyny önümçilik we durmuş ýagdaý-
larynyň özara gatnaşygynyň çuňlaşmagy netijesinde durmuş ulgamynyň 
pudaklarynyň material önümçiligi bilen birleşýändigini (integrasiýa bolup 
geçýändigini) delillendirmek mümkin. Şonuň bilen baglanyşykly durmuş 
ulgamynyň ösmeginde material önümçilik pudaklarynyň tutýan orny ulalýar. 
Mysal üçin, durmuş hyzmat ediş gulluklarynda, esasan, çylşyrymly durmuş 
hyzmat ediş tehnikasynda şeýle-de, ekologiýa meselelerinde we ş.m.

Häzirki zaman ykdysadyýet ylmyny öwrenijiler ykdysady ösüşe 
medeniýetiň, ideologiýanyň, ahlaklylygyň täsir edýändigine hemişe uly üns 
beripdirler. Akademik L.Abalkiniň pikirine görä, akademik O.Bogomolowyň 
ýolbaşçylygynda ykdysadyýet boýunça gowşurylýan Nobel baýragyna my-
nasyp bolan alymlar toparynyň barlaglaryna salgylanylsa-da, ykdysady 
prosesleriň durmuş-medeni prosesler bilen şertlenýändigi göz öňüne tutul-
mandyr.

Anyk ýurduň uzak taryhy ewolýusiýa ösüşinde milli ykdysadyýetiň 
mazmuny ýurtda emele gelen milli we jemgyýetçilik önümçiliginiň özara 
baglanyşykly bolan anyk pudaklarynyň, jemgyýetçilik zähmetiň görnüş-
leriniň dikeldilmeginden durýar. Zähmetiň halkara bölünişiginde milli 
ykdysadyýetiň aýratynlyklaryna, ozaly bilen, taryhyň, medeni däpleriň, 
döwletiň geografik ýerleşişiniň täsiri uludyr.

W.W.Leontýew milli ykdysadyýete işiň dürli görnüşlerinden durýan 
özüni sazlamaga ukyply düzüm hökmünde seredýär. Milli «ykdysadyýet» 
düşünjesini esaslandyryjy R.Baryň aýtmagyna görä, «milli ykdysadyýet» 
ykdysady prosesleri doly hem ählitaraplaýyn seljerme geçirmäge mümkin-
çilik berýär. Ol ykdysady prosesleriň gurluşy ykdysadyýetde dürli bölekleri 
kadalaşdyrmagyň we olaryň arasyndaky özara gatnaşygy kemala getirmegiň 
usulydyr. Milli ykdysadyýetiň gurluşy – munuň özi milli ykdysadyýetiň dür-
li bölekleriniň arasyndaky funksional özara gatnaşygyň dikeldilmegi üçin 
taryhy taýdan emele gelen ukyply, durnukly bolan toplum, jemidir. 

Milli ykdysadyýetiň gurluşynyň iki görnüşi bolýar:
1) Milli ykdysadyýetiň düzümleriniň hereketini kesgitleýän ykdysady 

gurluşlar. Olaryň arasyndaky aragatnaşygyň häsiýetini öwrenmek meselesi 
gyzyklanma döredýär, sebäbi şol meseleler milli ykdysadyýetiň mazmunyny 
kesgitleýärler.



304

2) Ykdysady däl düzümleriň (medeniýetiň, bilimiň we beýlekileriň) 
hereketini kesgitleýän gurluşlar. Olary seljermek milli ykdysadyýetiň he-
reketine täsir edýän düzümleriň we aragatnaşygyň derejesinde gyzyklanma 
döredýär. F.Perru milli ykdysadyýetiň gurluşy onuň bölekleriniň arasyndaky 
proporsiýalar (deňlik) we gatnaşyklar bilen tapawutlanýar diýip belleýär. 
Proporsiýa – bu milli ykdysadyýetiň birlikleriniň beýlekilere bolan gatnaşygy 
boýunça seljerilişine sezewar edilen manydyr. Gatnaşyk üýtgemäge we go-
rap saklanmaga ukyply bolan milli ykdysadyýetiň birlikleriniň arasyndaky 
durnukly baglanyşyga degişlilikdir. Belli bir milli ykdysadyýetiň gurluşy 
hemişe üýtgeýär. Muňa önümçiligiň häsiýetini üýtgedýän ylmy-tehniki pro-
ses uly täsir edýär, ykdysadyýetiň täze pudaklarynyň we sferalarynyň döre-
megine ýardam edýär. Jemgyýetçilik önümçiligiň häsiýetiniň üýtgemegi, täze 
pudaklaryň döremegi milli ykdysadyýetde aragatnaşyklaryň häsiýetine täsir 
edýär. Şol sebäpden milli ykdysadyýetiň gurluşy hemişe üýtgeýär. Bu onuň 
gurluşyna gözegçiligi geçirmäge, onuň hakyky gurluşyny geljekki ösüşi bi-
len deňeşdirip durmaga mejbur edýär. Anyk milli ykdysadyýetiň gurluşy köp 
faktorlaryň (geografik, medeni, durmuş, psihologik we ş.m.) täsiri bilen eme-
le gelýär. Ol her bir ýurt üçin özboluşly ulanylýar we ony emeli ornaşdyryp 
bolmaýar, oňa diňe döwlet tarapyndan goşmaça täsir edip bolar. 

Ruhy medeniýetiň we ykdysadyýetiň arabaglanyşygyna üns çekip, 
jemgyýetiň ahlak taýdan dikeldilmeginiň, ilki bilen, ýaşaýyş ýagdaýynyň we 
şertleriniň gowulandyrylmagynyň, ahlagyň, ykdysadyýetiň we syýasatyň ke-
mala gelmeginiň, şahsyýet üçin zerur bolan hukuklaryň we erkinligiň üpjün 
edilmeginiň talap edilýändigini bellemek gerek. Döwlet we jemgyýetçilik 
taslamalary, çözgütleri ahlak nukdaýnazardan çözülmelidir, ynsanperwer ah-
lak ölçeglere, durmuş hereketleriniň bahasyna daýanyp, subýektiň ahlak ta-
laplary esasynda şahsyýetiň doly ýagdaýda dikeldilmegine esaslanyp, ahlak-
psihologik bäsdeşligi üçin zerur bolan şertleriň we höweslendirmeleriň üpjün 
edilmegi arkaly amala aşyrylmalydyr. 
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A. Arlanowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Sanly ykdysadyýet» kafedrasynyň uly mugallymy

MALIÝE-YKDYSADYÝET ULGAMLARYNDA SANLY 
ÖZGERTMELERIŇ ILERI TUTULÝAN UGURLARY 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda 
sanly ykdysadyýeti tapgyrlaýyn ösdürmek, ýokary maýa goýum işjeňligini 
üpjün etmek, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny güýçlendirmek, importyň 
ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmak, durmuş ulgamlarynyň ne-
tijeliligini ýokarlandyrmak, döwlet bilen hususy bölegiň hyzmatdaşlygyny 
pugtalandyrmak babatda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Sanly ykdy-
sadyýeti ösdürmekde ykdysadyýet, maliýe, bank ulgamlaryna we döwlet 
dolandyryşyna ilkinji orun degişli bolup durýar, bu ulgamlar sanly özgertme-
lere çalt uýgunlaşmak bilen, bu günki günde aýdyň netijleri berýärler. 

Döwlet we jemgyýet, kärhanalar we işewürlik gurşawy, sarp edijiler 
ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagyndan ägirt uly netijä garaşýarlar. Bu ýer-
de netije diýlende olaryň bähbidine sanly önümlere we sanly hyzmatlara, 
portallara we platformalara, programmalara we goşundylara elýeterligiň 
üpjün edilmegi, intellektual tehnologiýalaryň hem-de innowasion işewür-
modelleriň ornaşdyrylmagy göz öňünde tutulýar. Elbetde, sanly ykdysadyýe-
te geçmek bilen birnäçe ugurlar ýüze çykdy, birnäçesi bolsa has-da özgerdi, 
olar: onlaýn-hyzmatlar, internet arkaly söwdalar, elektron tölegler, internetde 
ýa-da sanly mahabat, elektron resminama dolanyşygy, onlaýn monitoring, 
kraudfanding we ş.m. bellemek bolar. 

Sanly ykdysadyýetiň infrastrukturasy täze maglumat-aragatnaşyk 
tehnologiýalarynyň aglabasyny öz içine almak bilen, ol bulut tehnologiýa-
lary, uly göwrümli maglumatlar, zatlaryň interneti, emeli intellekt, maşyn 
taýdan öwrenmek, blokçeýn ýaly intellektual tehnologiýalara esaslanýar. Bu 
tehnologiýalar sanly platformalar bilen üsti doldurylýar, ýagny ulanyjylara 
meýilnamalaşdyrmak, seljermek we aragatnaşygy üpjün etmek üçin niýetle-
nen dürli hyzmatlara we maglumatlara elýeterliligi üpjün edýän programma-
lar toplumy bilen kämilleşdirilýär.

Ykdysadyýetde sanly tehnologiýalary ulanmagyň esasy maksatlaryny 
bellemek bolar: intellektual tehnologiýalary ulanmak arkaly maliýe we 
ykdysadyýet edaralaryna degişli bolan ekoulgamlaryň döredilmegi netijesin-
20. Sargyt № 2700.
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de olaryň häzirki makro we mikroykdysady görkezijilerini seljermek, şeýle- 
-de netijeli çözgütleri kabul etmäge, geljekki alnyp baryljak işleriň garaşylýan 
netijelerini takyk çaklamaga mümkinçilik döretmek, täze tehnologiýalary we 
önümleri öndürýän kompaniýalara sanly maýagoýum gurşawyny döretmek 
we ş.m.

Maliýe ulgamynda hem sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti uludyr. Häzir-
ki wagtda milli we dünýä tejribesinde uly göwrümli maglumatlar, emeli in-
tellekt, maşyn taýdan öwrenmek, robot tehnikasy, blokçeýn we bulutlaýyn 
hasaplamalary, biometriýa ýaly birnäçe intellektual we innowasion tehno-
logiýalary ulanmak bilen maliýe hyzmatlarynyň berilmegine gönükdirilen 
tehnologiýalar işlenip taýýarlanylýar we ornaşdyrylýar, şeýle tehnologiýalar 
dünýä tejribesinde «FinTech» («Financial Technology» – maliýe tehnologiýa-
lary) diýlip atlandyrylýar. FinTech ilat köpçüligine we işewürlik gurşawyna 
maliýe-bank hyzmatlarynyň elýeterligini ýokarlandyrmak, maliýe hyzmat-
lary ulgamyndaky innowasiýalar we işläp taýýarlamalar bolup durýar. Ma-
liýe tehnologiýalaryny ösdürmegiň esasy maksatlary:

– maliýe hyzmatlarynyň elýeterliligini üpjün etmek, görnüşlerini we hi-
lini ýokarlandyrmak;

– maliýe ulgamynda töwekgelçilikleri we çykdajylary azaltmak;
– maliýe tehnologiýalarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak;
– maliýe tehnologiýalaryny ulanmakda howpsuzlygy we durnuklylygy 

üpjün etmek, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek (şahsyýeti biometrik tanamak 
ulgamy maliýe edaralarynyň maglumatlaryny, tor ulgamyny, goşundylaryny 
goramaga mümkinçilik berýär);

– maliýe ekoulgamyny döretmek (harytlar, hyzmatlar, müşderiler, ma-
habat we kompaniýanyň girdejileri baradaky maglumatlary birleşdirýän on-
laýn-hyzmatlar).

Maliýe-ykdysadyýet ulgamlarynda ileri tutulýan intellektual tehnolo-
giýalaryň aýratynlyklary:

– emeli intellektiň algoritmleri gazna bazaryndaky ýagdaýy çaklamak 
we ykdysady ýagdaýlary seljermek üçin ulanylýar. Şeýle-de emeli intellekt 
müşderileriň has ýygy-ýygydan alyp barýan işleri barada maglumatlary top-
lamak we maliýe edaralaryna öz müşderilerini has çuňňur öwrenmek üçin 
elýeterli hyzmatdyr.

– uly göwrümli maglumatlar müşderileriň maýa goýumlarynyň hem-de 
bazar üýtgeşmeleriniň çaklamasyny düzmek, täze strategiýalary hem-de buk-
jalary döretmek üçin ulanylýar. Şeýle-de uly göwrümli maglumatlar galplygyň 
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öňüni almak, banklara marketing strategiýalaryny we kompaniýalaryň işini 
optimallaşdyrmak üçin ulanylýar. 

– blokçeýn maliýe, bank ulgamlarynda ýerine ýetirilýän amallar bara-
daky maglumatlary bellige almagyň we saklamagyň ygtybarlylygyny hem-
-de howpsuzlygyny üpjün etmekde ulanylýan intellektual tehnologiýa bo-
lup, onuň ulanylmagy maglumatlaryň ygtybarly goragyny üpjün etmäge, 
ulanyjylaryň şahsyýetini identifisirlemäge, kompaniýalaryň barlagyny geçir-
mäge we geleşikleri bellige almaga, maýa goýumlary we töwekgelçilikleri 
dolandyrmaga, şertnamalara gol çekmäge mümkinçilik berýär.

Dünýä tejribesine esaslanyp, sanly maliýe tehnologiýalaryny (FinTech) 
maliýe-bank ulgamynda peýdalanmagyň, olary kämilleşdirmegiň esasy ugur-
laryny hem bellemek bolar:

– örän tiz karzlaşdyrmak amallary. Mysal üçin, banklar tarapyndan 
ulanyl maýan «aýlyga çenli karzlar». Şu günki günde ýurdumyzyň karz eda-
ralary tarapyndan ornaşdyrylan maliýe täzeçillikleriniň biri bolan owerdraft 
karz hyzmaty ilat köpçüligine hödürlenýär.

– elektron töleg ulgamlary. Şu günki günde ýurdumyzyň karz edaralary 
tarapyndan halkara tejribesinden ugur alnyp, milli töleg ulgamlary bilen bir-
likde banklar tarapyndan dürli görnüşli sanly töleg hyzmatlary ornaşdyryldy 
we dowam etdirilýär.

– maliýe hyzmatlaryny mobil we onlaýn platformalaryň kömegi bilen 
amala aşyrmagyň sanly banking tehnologiýasy. Bu tehnologiýa çykdajy-
lary we wagty tygşytlaýar, şahsy maglumatlaryň howpsuzlygyny, hyzmat 
etmegiň hilini we tizligini ýokarlandyrýar, şeýle-de onlaýn-portallar we bank 
goşundylary arkaly onlaýn düzgüninde ähli bank hyzmatlaryny berýär.

– maliýe hyzmatlary babatyndaky sanly çözgütler. Bular babatynda 
dünýä tejribesinde örän köp tehnologiýalar bardyr, mysal üçin, tölegiň amat-
lylygyny artdyrmak üçin daktiloskopiki datçikli (barmak yzyny skanirleýji) 
debet kartoçkasy (Norwegiýa); aragatnaşyk merkeziniň operatory bilen tele-
fon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda hakyky wagt düzgüninde (onlaýn) ses 
biometriýasynyň kömegi bilen bank müşderilerini identifisirlemegiň tehno-
logiýasy (Ysraýyl); bankyň saýtynda dürli ugurly sanly kömekçiler (masla-
hat beriş, müşderileri öwretmek, has üstünlikli kandidatlaryň gözlegi), ýagny 
çat-botlar (Russiýa).

– kiçi we orta işewürligi kärhanalarynyň işewürlik-ýagdaýyny seljermek 
üçin Big Data-ny ulanýan integrirlenen hyzmatlar platformasy (ABŞ-nyň 
SizeUP onlaýn-hyzmaty). Bu platforma dürli faktorlary göz öňünde tutýar: 
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kompaniýanyň girdejisini deňeşdirýär, umumy ösüşini seljerýär we maha-
baty optimizasiýalaşdyrmak üçin hyzmaty üpjün edýär:

– sanly profili döretmek. Sanly profil karz, ätiýaçlandyryş, mikromaliýe 
edaralary we marketpleýsler tarapyndan ulanylýar.

«Open API»-ni ösdürmek – maliýe edaralarynyň we dürli kompaniýalaryň 
töleg hyzmatlaryny guramak üçin maglumatlara elýeterliligi üpjün edýän 
uniwersal interfeýs.

– neobanklary döretmek. Neobank – diňe onlaýn gurşawda hereket 
edýän maliýe guramasy; bank hyzmatlaryny diňe sanly formatda (mobil 
goşundy we saýt) uzak aralykdan berýän maliýe edaralarydyr. Neobanklar 
maglumatlaryň uly göwrümlerini dessin gaýtadan işlemäge hem-de olaryň 
hasabyna hyzmatlary ilatyň giň köpçüligine hödürlemäge mümkinçilik 
berýän häzirki zaman sanly tehnologiýalara aýratyn ýykgyn edýärler. 

Ýeke-täk bitewi biometrik ulgamyny ulanmak bilen müşderini uzak 
aralykdan identifisirlemek mehanizmini ösdürmek.

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyz ösüşiň döwrebap 
ugry hökmünde ýurdumyzyň sanlylaşdyrylmagynda sanly intellektual 
tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny, kämil sanly-onlaýn hyzmatlaryň üpjün 
edilmegini hemişe üns merkezinde saklaýar.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürme-
giň Konsepsiýasynyň» III tapgyrynda bellenilişi ýaly, ýagny 2024–2025-nji 
ýyl larda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda sanly intellektual 
tehnologiýalaryň we usullarynyň kämilleşdirilmegini we ornaşdyrylmagyny 
dowam etdirmek kesgitlenen. Şeýle-de Konsepsiýany durmuşa geçirmek-
den garaşylýan netijeler babatynda bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň jemi içer-
ki önüminde maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary ulgamynyň goşmaça 
ösüşi üpjün ediler, halkara önümçilik halkasyna goşulan işewürligiň täze 
görnüşleri ösdüriler, sanly ykdysadyýete maýa goýumlaryny çekmegiň täze 
görnüşleri emele geler; sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy bilen, 
bank hyzmatlarynyň hili ýokarlanar, harajatlaryň we sarp edilýän gymmatly 
wagtyň tygşytlanmagyna esaslanýan hyzmatlaryň täze döwrebap görnüşleri 
emele geler; halkara tejribesine hem-de öňdebaryjy tehnologiýalara esas-
lanýan nagt däl hasaplaşyklar has-da ýaýbaňlandyrylar.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 
2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli 
maksatnamasynyň» wezipeleriniň hatarynda hem halkara standartlaryna 
laýyklykda maliýe, ykdysady we bank ulgamlaryny ösdürmek; ykdysadyýetiň 
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sanlylaşdyrylmagyny üpjün etmek we döwlet hyzmatlarynyň bir bitewi ul-
gamyny ornaşdyrmak barada bellenilýär. Milli maksatnamanyň hem-de 
Konsepsiýanyň wezipelerine nazarlanyp, ýurdumyzyň ähli pudaklary ýeke-
-täk sanly ulgama, ýagny Türkmenistanyň elektron döwlet hyzmatlarynyň 
portalynda (e.gov.tm) integrirlenen formatda birikdirildi. 

Elektron döwlet hyzmatlarynyň portalynda ýurdumyzyň ministrlikle-
riniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we kärhanalaryň birnäçe ugur-
lary boýunça hyzmatlaryna salgylanmalar döredildi. Bu hyzmatlaryň ha-
tarynda «Salgytlar we maýalar», «Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet 
ministr ligi», «Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti», «Pen-
siýa gaznasy» hem-de «Bank edaralarynyň hyzmatlary» bilen baglanyşykly 
maglumatlar bilen tanyşmaga hem-de hyzmatlaryndan peýdalanmaga 
salgylanmalar gurnalan. Şeýle-de elektron döwlet hyzmatlarynyň por-
talynda «Döwlet web saýtlary» bölüminde ýurdumyzyň ähli ulgamlarynyň, 
ministrlikleriň, agentlikleriň, guramalaryň we gulluklaryň, kompaniýalaryň 
we merkezleriň, birnäçe edara-kärhanalaryň web-saýtlary bilen bir hatarda 
ykdysady toplumlaryň web-saýtlaryna geçiş mümkinçiligi üpjün edilen. Şol 
sanda ykdysady toplumyň web-saýtlaryna geçiş mümkinçiligi arkaly, olaryň 
ornaşdyrylan we kämilleşdirilýän sanly hyzmatlary bilen tanyşmak we olar-
dan peýdalanmak üçin mümkinçilikler döredilen. Olar:

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň «Sanly hyzmat-
lar gurşawy» arkaly sanly hyzmatlaryň giň gerimi elýeterli edildi, mysal üçin, 
mobil gurluşlary arkaly bäsleşiklere we bäsleşikli söwdalara gatnaşmak, 
«Elektron salgyt» we «Ýuridiki şahslar» bilen baglanyşykly beýannama-
laryny öwrenmek hem-de arzalary onlaýn bermek ýaly hyzmatlar doly 
ornaşdyrylan. Ulanyşa girizilen «E-salgyt» ulgamy barada degişli saýtynda 
hem-de milli teleýaýlymlarda berilýän mahabatlarda has giňişleýin we aýdyň 
düşündirişler beýan edilýär.

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň (insurance.gov.
tm) «Onlaýn hyzmatlary» arkaly onlaýn ýüz tutmak, ätiýaçlandyrmak üçin 
onlaýn arza bermek, onlaýn görnüşde ätiýaçlandyryş töleglerini geçirmek we 
ätiýaçlandyryş baýraklaryny tölemek bolar. 

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň 
(mlsp.gov.tm) «Sanly hyzmatlary» arkaly «Iş üpjünçilik portalyna» gir-
mek bilen iş gözlemek, işgär gözlemek, iş üpjünçilik gulluklary tarapyndan 
ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanyşmak hyzmatlary ýola goýlan. 
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Sanly ykdysadyýet şertlerinde ýurdumyzyň paýdarlar we täjirçilik bank-
lary tarapyndan «Internet-banking» we «Mobile-banking» hyzmatlary güýçli 
depginlerde kämilleşdirilýär, sanly hyzmatlaryň gerimi we görnüşleri has-
da artdyrylýar. Häzirki wagtda ýurdumyzda elektron işewürliginiň we elek-
tron täjirçiliginiň ösmegi bilen elektron töleg ulgamlarynyň ähmiýeti ýokar-
lanýar, bu babatda bolsa uzak aralykdan sanly bank hyzmatlarynyň hiliniň we 
dessinliginiň üpjün edilmegi boýunça degişli tehnologiýalar ornaşdyrylýar, 
şol sanda uzak aralykdan identifisirlemek, sanly profili döretmek, maliýe 
tranzaksiýalaryny emeli intellekt esasynda hasaba almak, dessin tölegleri ge-
çirmek tehnologiýalary ornaşdyrylýar. Bu tehnologiýalar, görşümiz ýaly, teh-
nologik, marketing we ykdysady-guramaçylyk jähtinden üns berlip, işlenip 
taýýarlanypdyr.

Bu mümkinçiliklerden başga-da, ýurdumyzda ykdysadyýet, maliýe we 
bank ulgamlarynda alnyp barylýan işler, durmuşa geçirilýän çäreler bilen 
bir hatarda, öňümizde örän möhüm işler-wezipeler bar. Dünýä tejribesiniň 
öňdebaryjy usullaryny çuňňur öwrenmek bilen hem-de milli çemeleşmeler 
esasynda sanly hyzmatlaryň platformalaryny we sanly çözgütleri işläp 
taýýarlamak, olary synagdan geçirmek; emeli intellekt, uly göwrümli maglu-
matlar, blokçeýn we bulutlaýyn tehnologiýalar ýaly intellektual tehnologiýa-
lary ornaşdyrmak bilen baglanyşykly işleri alyp barmak we olary yzygiderli 
kämilleşdirmegi dowam etdirmek wajypdyr. Mysal üçin, dünýa tejribesinde 
salgyt maglumatlarynyň bitewi sanly ulgamy hereket edýär. Bu ulgam sal-
gyt gullugy bilen işewürleriň we telekeçileriň, bank ulgamynyň, umuman, 
salgyt töleýji taraplaryň arasynda özaragatnaşygyny we maglumatlaryň alyş-
-çalşygyny işjeňleşdirýär, şol sanda töleg resminamalarynyň monitoringini, 
satuwlaryň onlaýn seljermesini, harytlaryň markerlenmegi we markerlenen 
harytlar bilen işlemegi, olaryň gözegçiligini ýeňilleşdirýär we aýdyňlaşdyrýar, 
konfidensiallygyny we maglumatlaryň goragyny üpjün edýär.
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A. Nobatow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Sanly ykdysadyýet» kafedrasynyň uly mugallymy,

A. Mämiýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Sanly ykdysadyýet» kafedrasynyň mugallymy

SANLY YKDYSADYÝETIŇ  
«BULUTLAÝYN» HASAPLAMALARY

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda milli ykdysadyýetimize san-
ly ulgamy giňden ornaşdyrmak, ony diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, 
elektron senagatyny kemala getirmek baş wezipeleriň biri bolup durýar. 
Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini 
ösen döwletleriň hataryna çykarmak boýunça düýpli çäreler amala aşyrylýar. 
Milli ykdysadyýetimizi mundan beýläk-de ýokary depginlerde ösdürmek, 
ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny hil taýdan täze, has ýokary de-
rejelere çykarmak, ykdysadyýeti barha ilerletmegiň mäkäm hukuk binýadyny 
yzygiderli kämilleşdirmek we halkara standartlaryna laýyk getirmek, durmuş 
taýdan ösen jemgyýeti gurmak babatynda düýpli işler üstünlikli durmuşa ge-
çirilýär. 

Ykdysadyýet örän çylşyrymly we hemme zady öz içine alýan meha nizm 
bolup, jemgyýetdäki adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen aýrylmaz bag-
lydyr. Sanly tehnologiýalaryň durmuşa işjeň ornaşdyrylmagy adamlaryň 
ýaşaýyş-durmuş şertleriniň hiliniň gowulanmagyna oňyn täsir edýär. Hazirki 
zaman sanly ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan «Bulut» tehnologiýasy 
(hasaplamalary) maglumatlary işläp taýýarlamagyň, saklamagyň kämil teh-
nologiýasy bolup, onda ulanyjylara kompýuter resurslary we kuwwatlylyk-
lary internet – serwisleri hökmünde hödürlenilýär.

«Bulut» tehnologiýasynda maglumatlary işläp taýýarlamagyň çäklerinde 
maglumatlar internetiň serwerlerinde ýatda saklanylýar hem-de wagtlaýyn 
olar personal kompýuterlere, noutbuklara, smartfonlara – akylly telefonlara, 
oýun pristawkalaryna örän çaltlyk bilen berilýär. 

«Bulut» tehnologiýasyndan peýdalananyňyzda öz kompýuteriňizde 
haýsy hem bolsa bir programma üpjünçiligini saklamak zerurlygy ýok 
hasaplanyl ýar, işlejek programmalaryňyzy internete baglananyňyzda hyzmat 
hökmünde alyp, kompýuteriňize ýüklemän işläp bolýar.
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Maliýe-ykdysady ulgamda «Bulut» tehnologiýasynyň beýleki kompýu-
ter tehnologiýalaryndan artykmaçlyklarynyň biri hem, onuň işgärlere elýe-
terliligidir. Internete birikdirilen ähli müşderilere «Bulut» tehnologiýasynda 
ýatda saklanan maglumatlarynyň islendik wagtda elýeterliligi we goragly-
lygy üpjün edilýär.

Kompýuter ulanyjylaryň şol bir iş ýerine bagly bolmazlygy bilen 
dünýäniň islendik ýerinde öz öýünde, ýolda, dynç alyşda maliýe we ykdy-
sadyýet işgärleri we menejerleri baglylykda öz hasap-hesip işlerini ýerine 
ýetirip bilýärler. Islendik derejedäki ýolbaşçylar eýeçiligiň görnüşüne gara-
mazdan önümçilige we optimal dolandyryşa gözegçilik edip bilýärler. 

Maliýe-ykdysady ulgamda «Bulut» tehnologiýasynyň ulanylmagy bilen 
çykdajylaryň azalmagy, şol sanda ulanyja kuwwatly hasaplaýyş serişdesini 
satyn almagyň zerurlygy ýokdur. Bu ýerde ulanyjy üçin zerur bolan kompýu-
ter programmalar, maglumat resurslary gorag astynda saklanýar we talap edi-
len wagtynda ulanyjy lisenzirlenen programma üpjünçilikleri hödürlenýär. 

Maliýe-ykdysady ulgamda «Bulut» tehnologiýasy gurşawy ulanylan-
da bazar gatnaşyklaryndan ugur alynýar. Ulanyjylar özlerine zerur bolan 
hyzmatlaryň toplumyny gerek wagtynda alyp, alan işlerine laýyklykda ujyp-
syzja töleg töleýärler. Bu ýerde internet aragatnaşyk serişdelerini ulanmak 
bilen ulanyjylara işleri üçin ähli zerur resurslar prowaýder tarapyndan awto-
matik usulda berilýär.

«Bulut» tehnologiýasy gurşawynda dünýäniň gündelik gazanýan ýokary 
tehnologiýalary öz wagtynda ulanyjylaryň isleglerine laýyklykda olaryň 
mag lumatlaryny işläp taýýarlamak, seljermek we ýatda saklamak üçin beril-
mek bilen çäklenmän, eýsem, olara uly hasaplamak kuwwaty hem berilýär.

Maliýe-ykdysady maglumatlary işläp taýýarlamakda häzirki zaman 
«Bulut» tehnologiýasy ulanylanda maglumatlaryň goraglylygy we ygtybar-
lylygy ýerli kompýuter tor tehnologiýalary bilen deňeşdirilende has ýokary 
hasap lanylýar.

Adaty Personal kompýuterleriň dessin ýadynyň programma üpjünçilik-
sizligi olaryň iş öndürijiligini has hem ýokarlandyrýar, ähli işleýän program-
malar «Bulutda» internet serwerinde işe girizilýär. 

Her ýyl fiziki serwerleriň sany azalýar, hünärmenleriň gündelik 
ulanýan amaly programmalary programma üpjünçiliginiň üsti ýetirilip tä-
zelenip durýar. Ulanyjylar programma üpjünçiliginiň täzelerini «Bulut» 
tehnologiýasynyň üsti bilen dessin alyp bilýär, şeýle hem ulanyja gündelik 
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işleýän kompýuter programma üpjünçiligini satyn almagyň zerurlygy ýok 
ony «Bulut» tehnologiýasyndan kärendesine alyp bolýar.

Maliýe-ykdysady maglumatlary işläp taýýarlanylanda «Bulut» tehno-
logiýasynda ýatda saklanýan maglumatlaryň möçberine çäklendirme beril-
meýär, onda berilýän serwisleriň ýady million Gigabaýtdan hem köp hasap-
lanylýar. Bu ýerde kompýuter programmalarynyň awtomatik usulynda üsti 
ýetirilip durulýar. «Bulut» tehnologiýasy islendik operasion sistemasyny 
peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Işlenilmegi zerur programmalara elýe-
terlik internet web-brauzeri arkaly amal edilýär. Internetiň hünärmenlere 
elýeter bolmagy bilen «Bulut» tehnologiýasynda döredilen resminamalar 
Ýer togalagynyň islendik ýerinde elýeter bolup bilýär. 

Maliýe-ykdysady ulgamynyň «Bulut» tehnologiýasynda maglumatlaryň 
ýitmeginden gorag we howpsuzlygy örän ýokary derejede hasaplanylýar. 
Maglumatlar bu ýerde awtomatik usulda ýatda saklanýar hem-de olaryň nus-
galary awtomatik ýagdaýda ätiýaçlyk serwerlere geçirilýär.

Maliýe-ykdysady ulgamda «Bulut» tehnologiýalarydan peýdalanmagyň 
şu günki nukdaýnazardan ýetmezçilikleriniň biri hem ol diňe ýokary hilli 
we tizlikli internet aragatnaşygy bolanda amatlydyr. Internetiň tizligi pes 
bolan ýagdaýynda uly möçberli maglumatlar iberilende we kabul edilende 
«Bulut» serwisi haýal işläp biler diýlip hasaplanylýar. Käbir ýagdaýlarda 
maglumatlaryň howpsuzlygy pes derejede bolmagy mümkin, ýöne «Bulut» 
tehnologiýasynda ätiýaçlyk nusgalarynyň saklanmagy bu meseläni aradan 
aýyrýar. 

Dünýä tejribesine laýyklykda «Bulut» tehnologiýasynyň hyzmatlarynyň 
3 sany modeli bar hasaplanylýar: 

1. Programma üpjünçilik hyzmat hökmünde – SaaS, Software as a Ser-
vise: Bulut infradüzümde ýerne ýetirýän işler üçin programma üpjünçilik in-
ternet prowaýderi tarapyndan ulanyja peýdalanmaga berilýär. 

2. Platforma hyzmat hökmünde – PaaS, Platform as a Service: Ulanyjy-
lara bulut infradüzümde döretmek we ulanmak isleýän goşundylary üçin 
prowaýderiň goldaýan programmalaşdyryş gurallaryny we dillerini berýär. 

3. Infradüzüm hyzmat hökmünde – IaaS, Infrastructure as a Service: Ula-
nyjylar üçin olaryň maglumatlary işläp taýýarlamak üçin serişdeleri, binýat-
laýyn hasaplaýyş resurslaryny şol sanda programma üpjünçiliklerini berýär. 

Bulut tehnologiýanyň SaaS (Software As a Service) görnüşli serwis-
leri köp abonentli arhitekturadan peýdalanýarlar: brauzer arkaly müňlerçe 
müşderiler aýratyn goşundylara (programmalara) elýeter edýär. SaaS (Sof-
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tware-as-a-Service) programma üpjünçilik hökmündäki serwis, ol ulanyjy 
üçin amatly hyzmat bolup serwerde awans inwestisiýany ýa-da prog ramma 
üpjünçiligiň lisenzirlenmegini talap etmeýär. 

SaaS serwisler ýazylmak ýörelgelerine esaslanýar: programma üpjün-
çilik prowaýder tarapyndan işleýär, ulanyjylara kärendesine berilýär, onda 
tölegiň möçberi ulanyjylaryň sanyna, maglumat alyş-çalyşygyň möçberine 
we ş.m. baglydyr. Programmalary ulanyjylaryň kesgitli talabyna laýyklykda 
düzüp bolýar. SaaS bazarynda has üstünlikli işleýän Salesforce.com hasap-
lanýar.

Işewürlik üçin Google Apps kompaniýada nyrhlar müşderi üçin aýlyk 
tölegli. Serweriň bulut diskinde möçber 5Gb, goşmaça tölegiň üsti bilen 
20Gb-dan 16Tb-a çenli ýer alyp bolýar. Aýda goşmaça töleg töläp seýf hem 
alyp bolýar. Aýratyn nyrhdan domen berilýär. Her bir ulanyjy bir elektron 
gapyrjak hasaplanylýar. 

Microsoft kompaniýasy «Bulut» hasaplamalar tehnologiýasyny Office 
365 programmalar üpjünçiliginde alyp barýar hem-de toplumlaýyn çözgütde 
CRM-çözgütlere esaslanýar. Microsoft Dinamics CRM özünde marketingler, 
satuwlar, müşderilere hyzmatlar, dolandyryş bloklaryny teklip edýär. Şeýle 
funksiýalaryň kömegi bilen müşderileri özüňe çekmekden başlap, kross-sa-
tuwlary bilen gutarýan dolandyryş aragatnaşyklar meseleleriniň toplumyny 
çözmäge mümkinçilik döredýär. 

«Bulut» tehnologiýasy bilen 2018-nji ýylyň dünýä bazarynda gazanylan 
girdeji 40 mlrd dollar hasaplanylýar. 

Bulut Saklama Serwisi (BSS) ýa-da Bulut Paýlaşma Serwisi (BPS) 
hökmünde aşakdaky mysallary getrip bolar: 

Internet diýlende ilki bilen agzap geçilýän kompaniýa Google hasapla-
nylýar, onuň Google Drive serwisi aşakdaky hyzmatlary hödürleýär. Google 
Drive-de mugt saklamak ýady 5GB. Bu ýat az diýseňiz elbetde Google-de 
çözgütler gutaranok, aýda goşmaça tölegiň üsti bilen özüňe gerek bolan GB 
ýady satyn alyp bolýar. 

Dropbox serwisi: Bulut Paýlaşma Serwisleriniň arasyda ady belli şereket 
bolan Dropbox, mugt 2GB ýat bermegi bilen beýleki serwislerden yza ga-
lan ýaly görünse-de, 3.part programmalar birleşmesi (Integration) arkaly 
dostlaryňyz bilen ýönekeý usulda faýl paýlaşmalary we aňsat peýdalanylma-
gy bilen tapawutlanýar. 2GB mugt ýady, içinde berýän käbir kiçi düzeltmeler 
bilen 50GB çenli çykaryp bolýar. Windows, Linux, Mac, Android, Blackber-
ry ýaly operasion sistemalarynda işleýär. Eger maňa bu ýat ýetenok has köp 
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gerek diýseňiz, goşmaça tölegiň üsti bilen özüňe gerek bolan GB ýady satyn 
alyp bilersiňiz.

Box serwisi: Biznes ulanyjylarynda tejribeli bolan bu serwis hem beýle-
kilerden tapawudy bolmaýan mugt 5GB ýat berýär. Faýl ululygyny mugt 
ulanyjylar üçin 25MB, satyn alynan serwisi üçin 100MB ýat berýär. Mac, 
Windows, Android, Blackberry, iOS programmalarynda peýdalanyp bolýar. 
Goşmaça tölegiň üsti bilen özüňe gerek bolan GB ýady satyn alyp bolýar. 

SkyDrive serwisi: Microsoft kompaniýasynyň BSS-i SkyDrive-i dünýä-
de köp peýdalanylýanlaryň biri bolup durýar. Office programmalary bilen 
aňsat işläp bolýar. 7GB mugt ýady bilen ünsüňi özüne çekýär. Aýda goşmaça 
tölegiň üsti bilen özüňe gerek bolan ýady satyn alyp bilersiňiz. Windows 
Phone ulanýan bolsaňyz, bu serwisi ulanmakdan başga çäre ýok diýseň hem 
bolýar. 

Ýandex. Disk – serwisi: Russiýanyň gözlegi BSS-de öňde barýanlardan 
biri hasaplanylýar. 10 GB mugt ýady bar. Ulanmasy aňsat we Ýandex Mail 
hyzmaty bilen bile işleýär. Ýandex Mail üçin aýratyn saklama ýeri berýär we 
10 GB mugt ýat üçin täsiri ýok. Ulanyjylar aňsatlyk bilen resminama, kino, 
surat, aýdymlary ýükläp bilýärler. Aýdym ýükläniňizde içindäki pleýeriň kö-
megi bilen ýüklemän hem diňläp bolýar, olary paýlaşyp bolýar. Windows, 
Mac, Android we iOS enjamlarynda ulanyp bolýar.

Arkadagly Serdarymyzyň pähim-paýhasy bilen ýetilýän belent sepgit-
ler bolsa, ýurdumyzy syýasy, ykdysady we medeni-durmuş taýdan ösdür-
mek boýunça kabul edilýän Maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçiril-
ýändigine, eziz Watanymyzyň täze belentlikleriň ýoly bilen aýdyň geljege 
tarap ynamly barýandygyna, onuň halkara derejesinde tutýan ornunyň bar-
ha ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň 
esasy ugurlarynyň biri hemmetaraplaýyn innowasion ösüşe hem-de ylmyň 
öňdebaryjy gazananlaryny we ösen tehnologiýalary işjeň peýdalanmaga 
gönükdirilendir. Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi ýurtda uzak möhletleýin 
ykdysady ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga ýardam berýän netije-
li ulgamlaryň ornaşdyrylmagyna, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň hiliniň ýo-
karlanmagyna we kämil görnüşleriniň ýola goýulmagyna, halkyň durmuş 
şertleriniň özgerdilmeginde tehnologiýalar bilen bagly töwekgelçilikleriň 
peselmegini üpjün etmek bilen, internet ulgamynyň mümkinçilikleriniň 
giňeldilmegine ýardam berýär. Häzirki zaman maglumat-aragatnaşyk 
tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysadyýe-
ti kemala getirmekde bäsleşige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdürmek ze-



316

rurdyr. Bazaryň barha ösýän talaplaryna laýyk gelýän howpsuz, ygtybarly 
we bäsleşige ukyply maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň üpjünçilik 
ulgamyny döretmek ýurduň sanly ykdysadyýete üstünlikli geçmeginiň gi-
rewi bolup durýar. «Bulut» tehnologiýasyndaky maglumatlaryň goragy we 
ygtybarlylygy ýerli kompýuter tehnologiýalary bilen deňeşdirilende ýokary 
hasaplanylýar. Maglumatlaryň ýitmeginden goragy we howpsuzlygy örän 
ýokary derejede hasaplanylýar. Uly göwrümli maglumat resurslarynyň ýatda 
saklanylyşyny, olaryň goraglylygyny döwrebap kiberhowsuzlyk bilen üpjün 
edip bolar. Bu bolsa ýurtda maddy we walýuta maliýe serişdeleriniň çykda-
jylaryny tygşytlamaga mümkinçilik berer. Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini 
we ylym, bilim ulgamlaryny ösüşiň täze derejelerine çykarýan, bu ugurlarda 
halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ýardam edýän hormatly Prezidenti-
mize çäksiz alkyş aýdýarys.

P. Gylyçdurdyýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Menejment» kafedrasynyň uly mugallymy

TÜRKMENISTANDA HUSUSYLAŞDYRMAK  
WE TELEKEÇILIK IŞINIŇ ÖSÜŞI

Ykdysadyýetde döwletiň paýyny azaltmak we hususy ulgamy golda-
mak bazar gatnaşyklary şertlerinde esasy ugurlaryň biridir. Türkmenistanda 
hususylaşdyrmagyň ykdysady we durmuş mazmunyny, bu babatdaky halkara 
tejribäni giňişleýin öwrenmek we pudaklara ornaşdyrmak esasy talaplaryň biri 
hökmünde öňe sürülýär. Ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýo-
karlanmagyna, hususy ulgamyň ösmegine, şeýle-de halkyň hal-ýagdaýynyň 
ýokarlanmagyna amatly şertler döredilýär.

Hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny işjeň ornaşdyrmagyň, 
ykdysadyýetiň pudaklarynyň kärhanalaryny dolandyrmak boýunça eýeçiligiň 
dürli görnüşlerini kemala getirmegiň esasynda, bu ulgamda düýpli özgert-
meleri amala aşyrmak maksady bilen, ýurdumyzda emläk döwletiň garama-
gyndan aýrylýar we hususylaşdyrylýar.

«Eýeçilik hakynda», «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan 
gol damak hakynda», «Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we 
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döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda», «Döwlet-hususy hyzmat-
daşlyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunlarynyň kabul edilmegi pudagyň 
kanunçylyk binýadynyň berkidilýändigini, hususyýetçilik işiniň ösüşini 
düzgünleşdirmegiň mehanizminiň döredilýändigini, ýurdumyzda hususyýet-
çileriň giň gatlagynyň peýda bolýandygyny aýdyň görkezýär.

Telekeçiligiň geriminiň giňeldilmegi ykdysadyýeti sagdynlaşdyrýar, 
onuň durnukly ösmegine ýardam edýär. Kiçi we orta telekeçiligiň amatly 
taraplarynyň ýene-de biri onuň çeýeligidir. Telekeçilik üýtgäp duran şertlere 
has tiz öwrenişýär, täze talaplara uýgunlaşmagy başarýar, öňdebaryjy tehno-
logiýalary we ylmy işläp taýýarlamalary döretmekde hem peýdalanmakda 
has ýokary işjeňlik görkezýär.

Hususyýetçilere ýakyndan ýardam bermekde degişli kanunçylyk 
namalarynyň kabul edilmegi we yzygiderli kämilleşdirilmegi bilen bir ha-
tarda, elýeterli bahadan sarp edilýän harytlary öndürmekde dürli görnüşli 
kärhanalary döretmek we önümçiligi ýokarlandyrmak üçin karz edaralary 
tarapyndan olara goldaw hökmünde uzak möhletleýin, az göterimli karz 
serişdeleri berilýär.

Türkmenistanda ilkibaşda söwda we jemgyýetçilik iýmiti, durmuş hyz-
maty kärhanalary, soňra bolsa, orta we käbir iri senagat, gurluşyk, ulag, şonuň 
ýaly-da ykdysadyýetiň beýleki pudaklaryny-da hususylaşdyrmak işleri alnyp 
baryldy.

Ýurdumyzda amala aşyrylýan döwlet-hususy hyzmatdaşlygyň we te-
lekeçilige berilýän döwlet goldawlarynyň netijesinde bazar gatnaşyklaryna 
mahsus bolan hususy eýeçiligiň paýy ýokarlanýar. Ykdysadyýetimiziň ähli 
pudaklarynda hususy maýa goýumlar özleşdirilýär we hususy kärhanalaryň 
sany yzygiderli artýar. Bu kärhanalar ýurdumyzyň sarp ediş bazarlaryny se-
nagat we azyk önümleri bilen bolelin üpjün etmäge uly goşant goşýarlar. 
Türkmen telekeçileri dünýä ülňülerine laýyk gelýän tilsimatlary ulanyp, söw-
da we gurluşyk işlerini alyp barýarlar, hyzmatlaryň dürli görnüşlerini amala 
aşyrýarlar, bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli önümleri öndürýärler. Bu bolsa 
içerki bazarlarda daşary ýurt harytlaryň ornuny öz harytlarymyz bilen üpjün 
etmäge we biziň ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaga 
şertleri döredýär.

Hormatly Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň hususy eýe-
çiligi goldamak we ösdürmek babatynda alyp barýan işleriniň netijesinde, 
ýurdumyzyň paýtagtynda, welaýat we etrap merkezlerinde, oba ýerlerinde 
öňdebaryjy tehniki-tehnologik nusgalara laýyk enjamlaşdyrylan döwrebap 
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zawod-fabrikleriň, önümçilik sehleriniň, oba hojalyk önümlerini gaýtadan 
işleýän desgalaryň, durmuş-medeni desgalaryň, söwda we dürli ugurly hyz-
matlary ýerine ýetirýän kärhanalaryň ýüzlerçesi peýda boldy. Oba ýerlerinde 
iri möçberli maldarçylyk we guşçulyk toplumlary döredildi. Olaryň agla-
basynda öndürilýän önümler özüniň ýokary hilliligi bilen diňe bir daşary 
ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutmak bilen çäklenmän, eýsem, 
daşary bazarlarda-da bäsdeşlige ukyplylygy bilen tapawutlanýar.

Häzirki döwürde kiçi we orta telekeçiligiň subýektleri gurluşyk, söwda, 
oba hojalyk we azyk senagaty, ýeňil senagat, hyzmatlar we beýleki ulgamlar-
da netijeli işleri amala aşyrýarlar hem-de ýurtda azyk we haryt bolçulygyny 
üpjün etmekde mynasyp orny eýeleýärler. Hususy bölegiň paýy süýt, süýji-
-köke, şöhlat, ýarym taýýar önümleri, miwe şirelerini, alkogolsyz içgileri, 
doňdurmalary we gaplanan önümleri öndürmekde has-da ýokarlanýar.

2021-nji ýylda ýurdumyzda öndürilen önümleriň we ýerine ýetiri-
len hyzmatlaryň senagat pudagynda 57%, gurluşyk pudagynda 75,1%, oba 
hojalygynda 96,6%, ulag we aragatnaşyk pudagynda 74,1%, söwda puda-
gynda 93,5%, hyzmatlar pudagynda 29,2% döwlete dahylsyz bölegiň paýyna 
düşýär. Bu görkezijiler ýurdumyzyň ykdysadyýetinde telekeçileriň ornunyň 
ýokarydygyna şaýatlyk edýär.

Ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak we sanly 
ykdysadyýete geçmek boýunça öňde goýulýan wezipeler ýurdumyzyň 
telekeçileriniň işiniň esasy ugurlarynyň birine öwrüldi. Olar häzirkizaman 
tehnologiýalaryny önümçilige ornaşdyrýarlar. Hususy kärhanalaryň aglabasy 
dürli hyzmatlara tölegi amala aşyrmaga mümkinçilik berýän ykjam tehnolo-
giýalary döredýärler. Olaryň elýeterliligi, peýdalanmakdaky ýeňillikler şeýle 
programmalaryň artykmaç taraplarydyr. Ýurdumyzyň işewürleri daşary 
ýurtlaryň oňyn tejribelerini peýdalanyp, bazar gatnaşyklaryna döwrebap teh-
nologiýalary ornaşdyrýarlar.

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilen 
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň 
arasynda milli elektron senagatyny hem-de onuň önümçiligini ösdürmek ba-
batda degişli işler alnyp barylýar. Bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijesin-
de «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýetiniň döredilendigini belläp bileris. Bu 
hojalyk jemgyýeti daşary ýurtlardan getirilýän harytlary ýurdumyzda öndür-
megi ýola goýmak we eksporta gönükdirmek strategiýasy jähtinde döredilen 
ilkinji kärhanalaryň biri bolup, ol elektron önümleri bolan öýjükli telefonlary, 
smartfonlary, split sowadyjy we ýyladyjy enjamlary, telewizorlary, ýaşaýyş 
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we senagat otaglarynda ulanylýan LED-çyralary, köçe yşyklandyryjylar 
önümçiligini işe girizdi. Şeýle-de kompýuterleri, planşetleri, ýurduň bilim 
edaralary üçin bilim berýän kompýuterleri ýygnamak işleri ýola goýuldy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary 
IT-klasteri döretmek baradaky başlangyjy öňe sürdüler. «IT-Park» ýapyk 
görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň döredilmegi bu ugurda ilkinji ädim boldy. 
Onuň işi innowasion ugurly kiçi we orta telekeçiligi ösdürmäge, ylmyň, 
önümçiligiň we maýadaryň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmaga, in-
nowasion önümleriň halkara bazaryna çykmaga, umuman, ýurdumyzda san-
ly düzümi ösdürmäge gönükdirilendir.

IT tehnologiýalar ulgamynda işleýän «Türkmen – Tranzit» kärhanasy 
saýtlary döretmegiň, şeýle hem «Akylly şäher», «Akylly terminal» taslama-
laryny, ýaşlar üçin niýetlenen «Zehin» taslamasyny döretdiler. 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 2022-nji ýylyň 
11-nji fewralynda geçirilen nobatdan daşary mejlisinde tassyklanan «Ber-
karar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji 
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» 
hem durnukly ösüşi amala aşyrmak ugrunda gyşarnyksyz depgini üpjün 
etmek üçin ýurtda täze tehnologiýalary, sanly çözgütleri çalt kabul etme-
gi we ornaşdyrmagy, telekeçilik gurşawyny düýpli gowulandyrmagy hem 
giňeltmegi, döwlet-hususy hyzmatdaşlygyny giňeltmegi, gowy hilli institu-
sional gurluşy emele getirmegi, ykdysadyýetde sagdyn bäsdeşligi ösdürme-
gi, ykdysadyýete hususy maýany çekmegi, halkara goşulyşmalary dowam 
etdirmegi göz öňünde tutulýar.

Türkmenistan döwletimizde mundan beýläk hem hususy eýeçiligi ösdür-
mek boýunça göz öňünde tutulýan çäreleriň durmuşa geçirilmegi bar bolan 
önümçilik mümkinçiliklerini has netijeli peýdalanmaga, bäsdeşlige ukyply 
önümleriň öndürilişini artdyrmaga, goşmaça iş orunlaryny döretmäge ýar-
dam eder.
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O. Çaryýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Dünýä ykdysadyýeti» kafedrasynyň uly mugallymy,

O. Hangulyýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Dünýä ykdysadyýeti» kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi

TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝA  
ULGAMYNY SANLYLAŞDYRMAGYŇ ÄHMIÝETI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormat-
ly Prezidentimiz ýurdumyzyň ösüşiniň täze belentliklere göterilmegine, 
ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryna innowasion tehnologiýalaryň ýokary 
depginlerde ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berýär. Häzirki wagtda 
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
Konsepsiýasy» üstünlikli amala aşyrylýar. Onda görkezilen wezipeler 
durmuşymyzyň ähli ugruny gurşap alýar. Sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy 
we ösdürilmegi esasy önümçilik-ykdysady işleriň ähli görnüşleriniň 
awtomatlaşdyrylmagyna we merkezleşdirilen tertipde dolandyrylmagyny 
üpjün etmäge, şahsyýete gönükdirilen önümçilik we sarp ediş bazarlarynyň 
ösdürilmegine, ykdysady işiň subýektleriniň işiniň netijeliliginiň ýokarlan-
magyna, maglumatlary alyşmagyň hasabyna bilimleriň kämilleşdirilmegine, 
ýokary tehnologiýaly pudaklarda täze döwrebap iş orunlarynyň döredilmegi-
ne giň mümkinçilikleri açýar.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetine maglumat tehnologiýalarynyň häzirki za-
man görnüşlerini ornaşdyrmagyň esasynda sanly gurşawa utgaşdyrmak işleri 
alnyp barylýar. Bu bolsa ykdysadyýetde maglumat tehnologiýalarynyň ösüşi 
telekommunikasiýalar ulgamlarynyň ösüşi bilen gös-göni baglanyşyklydyr. 
Arkadagly Serdarymyzyň aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça alyp 
barýan syýasatynda ylmy-tehniki täzelikleri ornaşdyrmagy, ýurdumyzyň elek-
tron senagaty pudagyny kemala getirmegi dowam etdirmek anyk maksatlaryň 
we wezipeleriň hatarynda durýar. Ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokar-
landyrylmagynda telekommunikasiýa ulgamyna uly ähmiýet berilýär. 

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masynda» ýurdumyzy ählitaraplaýyn ösdürmek ugrunda ýerine ýetirilmeli 
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işler anyk kesgitlenilendir. Sebäbi häzirki wagtda dünýä ykdysadyýetiniň ösüş 
meýilleri bilen deň gadam urmak üçin dünýäniň derwaýys maglumatlarynyň 
ägirt uly möçberlerini işjeň özleşdirmeklik, maglumatlary dessin alyşmaklyk 
zerurdyr. Bir söz bilen aýdylanda, XXI asyryň ösüşi aragatnaşyk, kommuni-
kasiýa ulgamlarynyň depginli ösüşi bilen berk baglanyşyklydyr.

Sanly ykdysadyýet ykdysady we durmuş çäreleriniň ählumumy ulgamy 
bolmak bilen, internetiň mümkinçiliklerine daýanýan ykdysady nusgany 
emele getirýär. Şunda, esasan, zähmet öndürijiliginiň artmagy, önümçilik 
harajatlarynyň peselmegi we bäsdeşlige ukyplylygyň ýokarlanmagy ýaly 
mümkinçilikler göz öňünde tutulýar. Sanly ykdysadyýetiň ösýän şertlerinde 
sarp edijileriň islegleri has çalt we ýokary derejede kanagatlandyrylýar. San-
ly ykdysadyýetiň üstünlikli hereket etmegi üçin, esasan, üpjünçilik ulgamy 
(internetiň elýeterliligi, programma üpjünçiligi, telearagatnaşyk), elektron 
işewürligi (hojalyk işini kompýuter torlary arkaly dolandyrmak) we elektron 
söwda (harytlaryň, hyzmatlaryň internet arkaly ýerlenilmegi) ýaly üç ugruň 
berjaý edilmegi zerur bolup durýar.

Şu günki günde dünýäniň halklarynyň aglaba bölegi internet ulgamyndan 
peýdalanýarlar, bu bolsa sanly ykdysadyýetiň geljekki birnäçe ýylyň do-
wamynda işjeň ösdürilmegini şertlendirýär. Sanly ykdysadyýet dünýäde in-
nowasiýalara, bäsdeşlige ukyplylyga we ykdysady ösüşe wajyp itergi beriji 
güýç hökmündäki ornuny barha pugtalandyrýar. Häzirki zaman tehnologik 
ösüş meýilleri (ykjam çözgütler, bulut tehnologiýalary, maglumatlaryň sanly 
seljermesi) işewürlige täze mümkinçilikleri açýar, «sanly önümçilige» geçil-
megi bolsa, täze pudaklary emele getirýär.

Häzirki döwrüň ylmy-tehniki gazananlarynyň merkezinde bolmak bi-
len telekommunikasiýa hyzmatlary, diňe dünýä ykdysadyýetiniň ýokary 
ösüşli pudaklarynyň biri bolmak bilen çäklenmän, eýsem, gadam basylan 
müňýyllygyň hemmeler tarapyndan ykrar edilen nyşanyna öwrüldi. Soňky 
ýyllarda saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynda ösen maglumat 
we kommunikasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak arkaly elektron resmina-
malar dolanyşygy döredildi. Ösen ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde 
telelukmançylyk, telemaslahatlar arkaly tejribe alyşmak we näsaglara degişli 
maslahatlary bermek hyzmatlary ýola goýuldy.

Telekommunikasiýa infrastrukturasyny ösdürmek üçin kompaniýalar 
näçe işjeň maýa goýsa, ulanyjylaryň islegleri şonça-da ýokarlanar. Telekom-
munikasiýa pudagy üçin programma üpjünçiliginiň çözgütlerini işläp düz-
meklige täzeçillik girizýänler bolsa bäsdeşlik artykmaçlyklaryna eýe bolýar. 
21. Sargyt № 2700.
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Geljekde aşakdaky ugurlarda görkezilen işleri ýerine ýetirmek ýurduň 
telekommunikasiýa hyzmatlaryny ösdürmeklige ýardam berer: 

1-nji ugur: Amallary we hyzmatlary sanlylaşdyrmak. Sanlylaşdyrmak, 
telekommunikasiýa ýaýrawy bilen birlikde hödürlenilýän hyzmatlaryň adaty 
görnüşini düýpgöter üýtgetdi. Mysal üçin, 2020-nji ýylda esasan, eSIM-iň 
meşhurlygy we SIM kartalaryň uzakdan işjeňleşdirilmegi sebäpli, olaryň fi-
ziki sany azaldy. «Drimsim» hyzmaty eýýäm häzirki wagtda ulanyjylara 190 
ýurtda rouming we internete girmegi üpjün edýän elektron SIM kartalar bilen 
üpjün edýär. IDC (International Data Corporation) seljeriş we maslahat beriş 
kompaniýasynyň seljermelerinde bellenilişi ýaly, sanly iş giňişliginiň emele 
gelmegi aragatnaşyk we önümçilik proseslerini işjeňleşdirmäge mümkinçilik 
berdi. Mundan başga-da, OTT (Over the Top) (internet arkaly wideo hyz-
matlaryny bermek) tehnologiýasy kabel teleýaýlymynyň ornuny tutdy. Pan-
demiýa döwründe sanly baglanyşyk iki esse artdy we şu ýyl hem ösmegini 
dowam etdirer.

2-nji ugur: Sarp edijileriň ulanyjylaryň, işgärleriň we kompaniýalaryň 
müşderileriniň «umumylaşdyrylan ýa-da doly tejribesini» ulanmak program-
ma önümi barada has anyk düşünje almaga kömek edýär. Öň MT strategiýasy 
aýratyn ulanyjylaryň isleglerine esaslanyp işlenip düzülen bolsa, «doly» ýa-
-da umumylaşdyrylan tejribe, sarp edijiler bilen işewürleriň arasynda çeýe 
täsirleşmegi ösdürýär, programma üpjünçiligini döretmekde uzak möhlet-
leýin çykdajylary we harajatlary azaltmaga kömek edýär. Mysal üçin, pro-
gramma üpjünçiliginiň çözgütleriniň köp wektorly derňewi dürli kemçilikle-
ri ýüze çykarmaga we synag gurşawyny optimallaşdyrmaga kömek edýär. 
Şol sebäp li, bazara girmäge taýýarlyk döwründe köp tejribelilige islegiň bol-
magyna garaşylýar. Gartner-iň barlaglaryna görä, umumylaşdyrylan tejribe 
berýän guramalar gysga wagtyň içinde esasy ölçegler boýunça bäsdeşlerinden 
öňe geçip bilerler.

3-nji ugur: Hyzmatlary we amallary awtomatlaşdyrmak. Programma üp-
jünçiligini işläp taýýarlamalar boýunça taslamalarda has köp iş etmek we 
töwekgelçiligi azaltmak üçin awtomatlaşdyrma goşmaça hyzmatdan hök-
many ýerine ýetirmelileriň hataryna geçdi. Egerde, öň kompaniýalar aýratyn 
gaýtalanýan amallary optimallaşdyran bolsalar, häzirki wagtda gürrüň tutuş 
işewürlik-ekoulgama täsir edýän awtomatlaşdyryş hakynda gidýär. Bu meýil 
sanly meňzeş-göçürme modeliniň (iş boýunça gatnaşyklary optimallaşdyrýan 
ýa-da aňsatlaşdyrýan usulyň ýa-da fiziki obýektiň göçürmesi) ýaýramagynyň 
düýbüni tutdy. Gündelik meseleleriň şeýle wekiliýeti «adam faktorynyň» tä-
sirini azaldar.
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4-nji ugur: Bulut tehnologiýalaryny ulanmak. Bulut esasly – cloud-based 
çözgütleriň potensial artykmaçlyklarynyň arasynda olaryň bazardaky özüne 
çekijiligi bardyr. Prosesleriň we hyzmatlaryň onlaýn köpçülikleýin göçmegi 
sebäpli, iri kompaniýalaryň arasynda bulut çözgütlerine bolan isleg ep-esli 
artdy, sebäbi bu tehnologiýa maglumat merkezlerini saklamak üçin çykda-
jylary azaltmaga we kompýuterleriň hasaplaýyş güýjüni ýokarlandyrmaga 
mümkinçilik berýär. Emma wirtual gurşawa uzak wagtlap göçmek gorkusy 
sebäpli orta göwrümli kärhanalar bulut esasly çözgütleri durmuşa geçirmäge 
has seresap çemeleşýärler. Maglumatyň bitewiligini we gizlinligini goraýan 
QA strategiýasy buluda geçmegi çaltlaşdyryp biler. 

5-nji ugur: Merkezden daşlaşan hasaplamalary özleşdirmek. 5G inno-
wasiýa torlarynyň ornaşdyrylmagy, bulut saklanyşy we köp sanly akylly en-
jamlar çalt ösýän maglumat gurşawyna täsir edýär. Maglumatlary gaýtadan 
işleýän merkezi serwerler elmydama beýle ýük bilen ýüzbe-ýüz bolmaýar-
lar. Şonuň üçin telekommunikasiýa kompaniýalary gijä galmaklygy azaldyp 
we geçirijiligi optimallaşdyrmaga mümkinçilik berýän ýerli aktiwler bilen 
paýlanan hasaplamalara has köp üns berýärler. 

6-njy ugur: 5G-niň ýaýramagy. Soňky ýyllarda 5G-niň giňden ýaýra-
magy jahana ýaň salýan täzelige öwrüldi, ýöne zerur enjamlaryň ýoklugy 
we «altyn» ýygylyk zolagynyň elýeter bolmazlygy sebäpli köp ýurtlar bu 
aragatnaşygyň ornaşdyrylmagynda kynçylyk çekýär. Bu ugruň ösüşi «Özüňi 
alyp barşyň interneti» (Internet of behaviors, IoB) ýaly tehnologiýalar üçin 
esas döredýän ulanyjylaryň onlaýn ekoulgam bilen üznüksiz çatylmagy bilen 
baglanyşyklydyr. Eger-de öň şeýle tor dürli enjamlardan emele getirilen bol-
sa, häzirki wagtda oňa adamlar hem girizilýär. 2025-nji ýylyň ahyryna çenli 
dünýä ilatynyň 50%-i «özüni alyp baryş internetiniň» bir bölegi boljakdygy-
na garaşylýar.

Şeýlelikde, Türkmenistan sanly ykdysadyýete geçmek meselesine işjeň 
çemeleşýär. Kanunçylyk binýadynyň kämilleşdirilmegi, zerur düzümiň, 
MT-kompaniýalaryny ösdürmek üçin amatly şertleriň döredilmegi, işgärler 
bilen üpjünçilik we başga-da köp sanly şertler Gahryman Arkadagymyzyň 
başlangyjy Arkadagly Serdarymyzyň dowam etdirmegi bilen durmuşa ge-
çirilýän «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti 
ösdürmegiň Konsepsiýasynda» anyk beýan edilen maksatlaryň ýerine ýeti-
rilmegini tizleşdirer.



324

O. Atdaýewa, 
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Maglumat ulgamlary» kafedrasynyň uly mugallymy

SANLY ENERGETIKA – SANLY  
YKDYSADYÝETIŇ MÖHÜM BÖLEGI HÖKMÜNDE

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ýangyç-ener-
getika toplumyny giň gerimler bilen ösdürmäge hem-de dünýäniň energe-
tika ulgamyna sazlaşykly goşulyşmagyna gönükdirilen energetika syýasaty 
yzygiderli durmuşa geçirilýär. Şeýle hem, ýurdumyzyň dünýäniň ykdysady 
ulgamyna netijeli goşulyşmagy, döwletimizde ösen senagatyň kemala gelme-
gi hem-de halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň yzygiderli ýokarlanmagy 
bilen elektrik energetika pudagynda maýa goýumlary özleşdirilip, bu pudak 
döwrebap ösdürilýär. 

Ýangyç-energetika toplumynda innowasiýalary ornaşdyrmaga gönükdi-
rilen barlaglara, şeýle hem energiýa serişdelerini tygşytlamak, energiýanyň 
alternatiw çeşmelerini öwrenmek, seýsmiki howpy çaklamagyň usul-
laryny işläp taýýarlamak we baha bermek, ekologiýa we tebigy serişdeleri 
oýlanyşykly peýdalanmak babatda barlaglary geçirmek, arassa galyndysyz 
ekologiýa tehnologiýalaryny döretmek we beýlekiler bilen baglanyşykly 
meseleleriň çözülmegine aýratyn üns berilýär.

Geljekde elektroenergetikanyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri – sanly 
tehnologiýalar arkaly elektrik energiýasynyň öndürilişini artdyrmak, içer-
ki zerurlyklary doly we bökdençsiz üpjün etmek, şeýle hem eksport müm-
kinçiligini güýçlendirmek maksat edinilýär. Bu babatda ýurdumyzda amala 
aşyrylýan beýik işleriň döwründe ýurdumyzyň elektroenergetika pudagy hem 
ýokary ösüş depginlerine beslener. Milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşi 
ýurdumyzyň energetika pudagynyň kuwwatyny artdyrmagy talap edýär. 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe giň möçber-
li milli, Prezident we Döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmegiň çäkle-
rinde, milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biri bolan energetika 
senagatynyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Ýurduň energetika 
pudagynyň potensialy yzygiderli artdyrylýar, täze elektrostansiýalar we elek-
trogeçiriji ulgamlar gurulýar, bar bolan energetik desgalaryň durky täzelenýär 
we döwrebaplaşdyrylýar. Energetika pudagynda energiýany tygşytlamagyň 
gerimini giňeltmek ýurtda Günüň, ýeliň, gaýtadan işlenen senagat pudagynyň 
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galyndylarynyň energiýasyny peýdalanýan alternatiw energetikany emele 
getirmek boýunça maksatnamalary durmuşa geçirmegiň hasabyna gazanylar. 

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masyna» laýyklykda, geljek ýyllarda Gün energiýasynyň innowasiýa ösüşini 
ýarymgeçiriji kremniniň, ýarymgeçiriji enjamlaryň hem-de fotoelektrik 
modullarynyň, şeýle hem gün tehnologiýasynyň aýrylmaz bölekleri bolan 
aýnalaryň esasynda degişli senagat ugurlaryny işjeňleşdirmek hem möhüm 
bolup durýar. Şeýle hem, Milli maksatnamanyň çäklerinde Türkmenistanyň 
nebitgaz toplumyny giň gerimler bilen ösdürmäge we toplumyň halkara ener-
getika ulgamyna işjeň goşulyşmagyna gönükdirilen energetika syýasatyny 
yzygiderli durmuşa geçirmek dowam etdiriler.

Häzirki döwürde sanly tehnologiýalar döwletleriň halkara bäsdeşlige 
ukyplylygyny kesgitleýän şert bolup durýar. Sanlylaşdyrmak hadysasynyň 
oňyn netijeleri ylmy köp talap edýän pudaklaryň ösüşinde hem ýüze çykýar. 
Milli ykdysadyýetimiziň önümçilik pudaklaryna we hyzmatlar ulgamyna 
sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy hil taýdan tapawutlanýan 
ösüşiň täze tapgyryna geçmek üçin şertleri döredýär.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň mümkin-
çiliklerini artdyrmakda, energetika kuwwatyny ýokarlandyrmakda sanly öz-
gertmeler özünde uly mümkinçilikleri döredýär. 

Mundan başga-da, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň diwer-
sifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi uglewodorod serişdeleriniň öndürilişini, 
olaryň daşary bazarlara iberilýän möçberlerini artdyrmaga ýardam berýär. 
Täze desgalaryň dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň kärhanalarynda öndürilen 
kämil enjamlar bilen üpjün edilmegi bolsa, olaryň innowasion çözgütlere we 
ekologik talaplara laýyk gelmegini şertlendirýär. Bu ýagdaý, öz gezeginde, 
maglumatlar tehnologiýalarynyň ýurdumyzyň ykdysady pudaklaryna giňden 
ornaşdyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. 

Sanly we intellektual tehnologiýalaryň ösüşi, olaryň ykdysadyýetiň 
we jemgyýetiň ähli ugurlaryna aralaşmagy adaty işewür modellerini we 
pudaklaryň gurluşlaryny üýtgedip, yzygiderli kämilleşdirýär. Bu diňe media, 
aragatnaşyk, söwda we maliýe ýaly sanly özgertmelere däp bolan pudaklara 
däl, eýsem, energetika pudagyna hem degişlidir.

Dünýäde ýangyç-energetika toplumynyň kompaniýalary tarapyndan 
robotizasiýa, zatlaryň interneti, uly maglumatlar (BigData), emeli intellekt 
we blokçeýn ýaly tehnologiýalara maýa goýumlary gönükdirilýär. Mysal 



326

üçin, paýlaşdyrylan energoresurslaryň tehnologiýalarynyň dünýä bazary çalt 
ösýär: kiçi kuwwatlyklary öndürmek, islegi dolandyrmak, toplaýjylar, ener-
giýa netijeliligi we ş.m. 

Elektroenergetika pudagynda sanlylaşdyrmak uly ähmiýete eýe bolýar. 
Elektroenergetika pudagyny sanlylaşdyrmak üçin energoulgamlara ýörite 
awtomatik enjamlary ornaşdyryp, ähli tehnologik amallary (prosesleri) doly 
awtomatlaşdyrylmagy talap edilýär. Maglumatlary geçirmek we gaýtadan 
işlemek ulgamlary görnüşindäki täze tehnologiýalar zerur maglumatlary ge-
çirmek we sarp edijiler bilen işi ýönekeýleşdirmek üçin wagty ep-esli azald-
ýar. Sanly elektrik stansiýalary, sanly elektrik paýlanylyşy, energiýa sarp 
edilişi barada maglumatlary ýygnamak – bularyň hemmesi sanly tehnolo-
giýalary, sanly platformalary we internet arkaly amala aşyrylýar. Täze sanly 
tehnologiýalar diňe bir elektrik ulgamlarynyň durnuklylygyny ýokarlandyr-
man, eýsem, bir stansiýadan ýüzlerçe desgalary öz içine alýan tutuş bir tora 
çenli, şol sanda täzelenip bilýän energiýa çeşmelerine esaslanýan energiýa in-
frastrukturasyndan netijeli peýdalanmaga, şeýle hem «energiýa internetiniň» 
(Internet of Energy) ekoulgamyny ösdürmäge mümkinçilik döredýär. Mun-
dan başga-da, öndürilýän we tor enjamlarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek 
we çaklamak üçin täze usullaryň giňden ornaşdyrylmagy, adatdan daşary 
ýagdaýlary, heläkçiligiň derejesini ep-esli azaldar we tygşytlanjak elektrik 
togunyň ýyllyk ýitgilerini azaldar.

Elektroenergetika pudagynda wirtual gözegçilik (monitoring) we ön-
dürýän enjamlaryň ýagdaýyny çaklamak ulgamlary, ýokary öndürijilikli ul-
gamlardan we enjamlardan has netijeli peýdalanmaga mümkinçilik berýän 
elektrik desgalarynyň sanly iberilmegi girizilýär. Sanly podstansiýalar dürli 
şäherlerde we sebitlerde gurulýar we işe girizilýär; «akylly» torlar tutuş etrap-
lary öz içine alýar. Şeýle hem esasy elektrik geçirijilerde enjamlary uzakdan 
dolandyrmak ulgamlary işe girizilýär.

Ýangyç-energetika toplumynda bu çözgütleriň mundan beýläk-de ýaýra-
magy we ösdürilmegi diňe bir elektrik ulgamlarynyň işleýşiniň ygtybarly-
lygyny ýokarlandyrmaga, önümçilik prosesleriniň çykdajylaryny azaltmaga 
däl-de, eýsem, degişli pudaklarynda innowasiýa tehnologik üstünlikleri-
ne itergi berer. Bu nukdaýnazardan diňe bir taýýar daşary ýurt çözgütlerini 
hödürlemek bilen çäklenmän, eýsem, ýokary tehnologiýaly önümlerimizi 
ösdürmek, senagat rewolýusiýasynyň täze ugurlaryny (trendleri) emele ge-
tirmek hem möhümdir.

Elbetde, elektrik we tor enjamlaryny giň gerimli fiziki taýdan täzelemez-
den elektroenergetika pudagyny sanlylaşdyrmak mümkin däl. Şeýle-de bol-



327

sa, köne enjamlary diňe bir meňzeş ýa-da tehniki taýdan ösen enjamlar bilen 
çalyşmak bilen çäklenmän, döredilen «energiýanyň internetine» birikdirip, 
tehnologiki prosesleri we ýerli ykdysady özara baglanyşygy dolandyrmak 
üçin täze ulgamlaryň işjeň bölegine ornaşdyrmak mümkinçiligini üpjün et-
mek zerurdyr. 

Hut şu ýerde, elektroenergetika pudagynyň işlemegi we ösmegi üçin 
dolandyryş ulgamlary babatynda iň uly üýtgeşmeler talap ediler, netijede 
sanlylaşdyrmagyň esasynda sarp edijiler üçin energiýa üpjünçiligi şertleriniň 
hil taýdan üýtgemegine (transformasiýasyna) getirer:

awtomatlaşdyrylyşy ýokarlandyrmak, tehniki enjamlara we ulgamlara, 
bazaryň subýektlerine daşarky şertleriň üýtgemegine çalt jogap bermek;

maglumatlaryň göwrüminiň we geçiriş tizliginiň ýokarlanmagy se-
bäpli, aýratyn tehniki enjamlaryň işleýiş usullaryna we umuman energiýa 
ulgamynyň dolandyrylyşynda, maglumatyň aýdyňlygynda täze derejäni üp-
jün edýän informatizasiýany ýokarlandyrmak;

energoulgamy dolandyrmak üçin intellektual derejesini artdyrmak. 
Informatizasiýanyň we awtomatlaşdyrmagyň täze derejeleri bilen bu 
üçünji komponent diňe bir «hakyky ýagdaýa jogap» däl, eýsem aýry-aýry 
enjamlaryň, tehniki ulgamlaryň önümçilik parametrleriniň bolup biläýjek 
üýtgemelerine baha bermek esasynda «çaklama jogap» hem berýär. Ener-
giýa çeşmelerini köp sarp edýän we köp sanly ölçeg birlikleri (düwünleri) bar 
bolan iri kärhanalar maglumatlary awtomatik ýygnamak, saklamak we gaý-
tadan işlemek üçin intellektual hasaplamalara geçýärler. Bu ýerde sarp ediji 
energiýa çeşmeleriniň sarp edilişine gözegçilik etmek, ýokary göterilişleri 
tekizlemek we sarp ediş derejesini peseltmek boýunça çäreleri işläp düzmek 
mümkinçiligine eýe bolýar.

Elektroenergetika pudagynyň bu sanly täzelenişiniň netijesi bolup «akyl-
ly» ýa-da intellektual energoulgamy çykyş edýär. 

Häzirki wagtda sanly energetika adalgasy sanly ykdysadyýetiň emele 
gelmeginiň netijesinde ýüze çykdy. Sanly energetikanyň düýp manysy, san-
ly çemeleşmelere we serişdelere esaslanýan pudakdaky önümçilik we ykdy-
sady gatnaşyklaryň jeminiň üýtgemegi we ösüşi hökmünde kabul edilýär. 
Energetika pudagynda sanlylaşdyrmak, ilkinji nobatda, sanly ykdysadyýetiň 
mümkinçiliklerine esaslanýan täze işewürlik modellerini, hyzmatlaryny we 
bazarlaryny döretmekdir. Sanly energetikanyň häsiýetli aýratynlygy, onuň ki-
berfiziki häsiýetidir. Ol «akylly» maşynlar fiziki dünýäniň sanly modellerini 
emele getirip we ulanylyp başlanda mümkinçilige eýe bolýar. Energetikada 
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sanly geçişi beýan edýän nusga «energiýanyň interneti» diýip atlandyrylýar. 
Dürli atlar (Internet of Energy, Transactive Energy, Energy Cloud, FREEDM 
Systems) bilen beýan edilýän bu nusga dünýäniň dürli ýurtlarynda işlenip 
düzülýär we synagdan geçirilýär.

«Energiýanyň interneti» (IDEA – Internet of Distributed Energy Archi-
tecture) konsepsiýasy – bu energiýa öndürijileri we sarp edijileri birleşdirilen 
we erkin energiýa çalşyp bilýän ýerli energetiki infrastrukturasyny döretme-
gi öz içine alýan düşünje. Bu düşünje, adaty arhitekturadan tapawutlylykda, 
merkezleşdirilmedik ulgamy bolan düýbünden başga arhitektura esaslanýar. 
Ulanyjylarynyň arasynda bir derejeli energetik amallary (transaksiýalary) ar-
kaly elektroenergiýanyň akymyna intellektual gözegçilik edilýär. 

Energetik transaksiýa – energo-maglumat alyş-çalşygynyň üç gatla-
gyndan ybarat bolan mikro-energiýa ulgamynyň iki ýa-da has köp subýektiniň 
arasyndaky özara baglanyşygydyr: maliýe-şertnama, maglumat-dolandyryjy 
we fiziki (elektrik). «Energiýanyň internetinde» energetiki transaksiýalaryň 
iki görnüşi bolup biler: peer-to-peer, iki ulanyjynyň arasynda geçirilýän 
amallar we peer-to-operator, «energiýanyň interneti» ulanyjysy bilen ulanyjy 
goşundysyny, programmany dolandyrýan operatoryň arasynda geçirilýän 
amallar.

IDEA üç ulgamyň birleşdirmesiniň esasynda gurulýar:
– smart-şertnamalary döretmek, ýerine ýetirmek we tölemek ulgam-

laryny emele getirmek (Transactive energy, TE);
– maşyn özara baglanyşykly ulgamlary we energetik öýjükleri bilen 

elektrik enjamlarynyň arasynda dolandyryş hereketlerini amala aşyrmak (In-
ternet of Things, IoT);

– kadaly dolandyryş ulgamlary, kuwwatyň balansyny goldamak we 
energoulgamynyň statik we dinamik durnuklylygyny üpjün etmek (Neural 
Grid, NG).

«Energiýanyň interneti» şu aşakdaky zerur we hökmany komponentleri 
öz içine alýar: 

– sanly gözegçilikde saklanýan dolandyryjy interfeýsler – kiberfiziki en-
jamlar, olar elektrik torlaryna ýa-da biri-birine birikmek, TE, IoT we NG 
ulgamlarynyň interfeýsleriniň wezipelerini birleşdirip, şeýlelik bilen ener-
giýa amallarynyň fiziki ýerine ýetirilmegini we ölçeg gözegçiligini üpjün 
edýärler;

– transaksiýalaryň platformasy – goşundylar bilen özara baglanyşygy 
guraýan sanly gurşaw.
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IoT platformasy, programmalaryň, dolandyryş ulgamlaryň interfeýsiniň, 
gözegçilik ulgamlarynyň, datçikleriň we hereketlendirijileriň bir-biri bilen 
özara baglanyşygy guraýan sanly gurşaw.

Ýurdumyzyň elektroenergetika pudagynda öňe sürülýän wezipelere üs-
tünlikli ýetmek üçin, sanly energetikany kemala getirmegi maksadalaýyk ha-
saplamak bolar.

Elektroenergetika pudagynda sanlylaşdyrma geljekdäki elektrik ener-
giýasyny sarp etmegi meýilleşdirmekde takyklygy gazanmaga, elektrik 
desgalarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmäge, adam faktoryna bagly bolan 
ýüze çykýan ýalňyşlyklary aradan aýyrmaga, önümçiligiň netijeliligini ýo-
karlandyrmaga, milli maglumat tehnologiýalarynyň döremegine hem-de 
durmuş we ykdysady ugurlary üçin tehnologiki esas bolup durýar. Ylmy-
-tehniki ösüşiň soňky gazananlarynyň, öňdebaryjy tehnologiýalaryň we 
enjamlaryň işjeň ornaşdyrylmagy netijesinde pudagyň innowasiýa ösüşi üp-
jün edilýär. 

Şeýlelikde, ýurdumyzda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen, şol sanda 
elektroenergetika pudagyndaky hyzmatdaşlykda işler durmuşa geçirilýär. 
Maýa goýum taslamalary pudagyň ösüş depginini ýokarlandyrmaga ýardam 
berýär. Bularyň hemmesi ýurdumyzyň ýangyç-energetika kuwwatynyň bar-
ha pugtalandyrylýandygyny alamatlandyrýar.

A. Orazmuhammedowa, 
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Maglumat ulgamlary» kafedrasynyň uly mugallymy

SENAGAT PUDAKLARYNY  
KÄMILLEŞDIRMEGIŇ DÖWREBAP ÝOLLARY 

Häzirki döwürde ylmy we tehnologik bäsdeşlik barha ýiti häsiýete eýe 
bolýar. Dünýä tejribesi dünýä hojalygynda öňdebaryjy orunlary eýeleme-
gi, diňe ykdysadyýeti innowasiýalara esaslanýan ýurtlara başardýandygyna 
şaýatlyk edýär. Sanly ykdysadyýetiň, ýagny ylmyň, tehnologiýalaryň, ylym 
talap edýän pudaklaryň ösen derejesi durnukly ykdysady ösüşiň binýadyny 
emele getirmek bilen, ol ösen we ösüş derejesi pes bolan döwletleriň 
arasyndaky çägi kesgitlemekde alamatlandyryjy görkezijileriň biri bolup 
durýar. Bu ýagdaý milli innowasion ulgamlary kemala getirmek meselesiniň 



330

dünýä ykdysadyýetiniň uzak möhletleýin ösüşiniň esasy sebäpleriniň biri bo-
lup durýandygyna şaýatlyk edýär. 

Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna esas-
lanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek, milli innowasiýa ösüşine laýyk-
lykda ykdysadyýetiň pudaklaryny dolandyrmak sanly ulgama, sanly tehno-
logiýa geçmekligiň esasy wezipesi bolup durýar. Bu babatda ýurdumyzda 
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
Konsepsiýasynda» kesgitlenen wezipeler üstünlikli amal edilmegi aýdyň 
şaýatlyk edýär. 

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli 
we parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy 
döwründe ýurdumyzyň tehnologiýa we innowasiýa babatyndaky ösüş depgi-
nini güýçlendirmäge gönükdirilen düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. 

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masynda» kesgitlenen wezipelere laýyklykda hem-de döwlet syýasatynyň 
baş ugry hökmünde ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary yzygiderli 
sanlylaşdyrylýar. Kabul edilen Milli maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa ge-
çirilmegi BMG tarapyndan yglan edilen Durnukly ösüş maksatlarynyň Türk-
menistanda durmuşa ornaşdyrylmagyna hem giň mümkinçilikleri döred ýär, 
uzak möhletli döwürde durnukly ösüşi üpjün etmäge ýardam edýär. 

Ýurdumyzy ösdürmegiň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, Türk-
menistanda bazar gatnaşyklaryna ulgamlaýyn we tapgyrlaýyn geçilme-
gi ýurdumyzyň döwrebaplaşdyrylmagy bilen baglanyşykly toplumlaýyn 
wezipeleriň çözgüdi bilen utgaşdyrylýar. Ol ýokary tehnologiýaly önümçi-
lik düzüminiň döredilmegini, ösüşiň gaýtadan işleýän ulgamyna geçilme-
gini, baý tebigy serişdelerimiziň binýadynda bäsdeşlige ukyply önümleriň 
möçberleriniň artdyrylmagyny ugur edinýär.

Bu syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, önümçiligiň köpugur-
ly esasda ösdürilmegine, onuň döwrebap derejede enjamlaşdyrylmagyna, 
ýurdumyzyň senagat taýdan ösüşiniň dürli ugurlaryna gönükdirilýän iri maýa 
goýum serişdeleriniň özleşdirilmegine we önümçilik kuwwatlyk larynyň 
artdyrylmagyna kuwwatly itergi berdi. Önümçiligiň doly awtomatlaş-
dyrylmagyna, täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, olaryň esasynda 
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň önümçiligi boýunça kärhanalaryň 
döredilmegine we ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna 
aýratyn ähmiýet berilýär.



331

Ýurdumyzyň ýokary depginler bilen senagatlaşdyrylmagy jemgyýetiň 
ekologiýa, ykdysady we durmuş taýdan bähbitlerini utgaşykly alyp barmak-
lyga gönükdirilendir. Senagat pudaklaryny ösdürmek we kämilleşdirmek 
ýeterlik derejede çig mallary we serişdeleri talap edýär. Bu bolsa, öz geze-
ginde senagat kärhanalary üçin täze maddy serişdeleriň gözleginiň zerur-
lygyny ýüze çykarýar. Döwrebap milli ykdysadyýetiň meselelerini çözmek 
üçin, ekologiýa ýagdaýynyň gowulanmagy, şeýle hem daşary ykdysady işi 
tarapyndan bellenilýän şertleri berjaý etmek, önümçilik we hojalyk galyndy-
laryny peýdalanmak ýaly meseleler hem döwletiň senagat syýasatynyň esasy 
ýörelgeleriniň biri bolup durýar.

Adam tarapyndan peýdalanylýan tebigy gorlaryň käbir sebäplere görä 
şertli iki bölege bölüp bolýar. Ýagny gaýtadan peýdalanylýan we gaýtadan 
peýdalanylmaýan tebigy serişdeler. Gaýtadan peýdalanyp bolýan tebigy 
serişdelere fitosintesiň kömegi bilen görünýän wagt böleginiň içinde gaý-
tadan dikeldip bolýan ähli serişdeler degişli bolup durýar. Gaýtadan peýda-
lanyp bolmaýan tebigy serişdelere görünýän geologik wagt içinde gaýtadan 
dikelmeýän, gazylyp alynýan peýdaly magdanlar degişli bolup durýar.

Häzirki wagtda adam tarapynda peýdalanylýan tehnologiýalar ilkinji no-
batda gaýtadan peýdalanyp bolmaýan tebigy serişdeleri, ýagny, nebit, kömür, 
magdanlar we ş.m. peýdalanmaklyga gönükdirilendir. Şu günki günde 
tehnologiýalaryň kömegi bilen adamzat jemgyýeti senagatda we durmuşda 
emele gelýän her dürli galyndylaryň dürli görnüşli düzüminiň eýesi bolup 
durýar. Bu galyndylaryň kem-kemden artmagy adamzat jemgyýeti üçin 
hakyky çagyryşlaryň birine öwrüldi. 

Häzirki wagtda daşky gurşawy goramak meselesine we bu mesele 
boýunça laýyk gelýän döwrebap tehnologiýalary döretmeklige uly üns be-
rilýär. Daş töweregi galyndylardan arassalamak ulgamlary we olary aradan 
aýyrmak tehnologiýalary kämilleşdirilýär. 

Galyndylar bilen iş salyşmak – galyndylaryň emele gelmeginiň öňüni 
almak, olary ýygnamak, daşamak, saklamak, işläp taýýarlamak, gaýtadan 
ulanmak, zyýansyzlandyrmak we ýok etmek bilen bagly iş bolup durýar.

Dünýä tejribesi boýunça hereket edýän adalgalara laýyklykda, galyndy-
lary aradan aýyrmak – galyndylary önümçilikde, işleri ýerine ýetirmekde, 
hyzmatlary üpjün etmekde ulanmak meselesi şu aşakdaky işleriň görnüşlerini 
öz içine alýar:

– önüm öndürmek üçin galyndylary peýdalanmak (önümçilik);
– galyndylary göniden göni bellenilşi boýunça gaýtadan ulanmak (resik-

ling);
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– degişli taýýarlyklardan soňra olaryň önümçilik tapgyryna (sikline) 
gaýdyp gelmegi (regenerasiýa – peýdalanylan önümleri ýörite amal arkaly 
başdaky görnüşine getirmek);

– gaýtadan peýdalanmak üçin peýdaly düzüm böleklerini bölüp almak 
(rekuperasiýa).

Tebigy serişdeleri netijeli sarp etmek, daşky gurşawyň hapalanmagy we 
galyndylary gaýtadan ulanmak döwrüň global meseleleriniň biridir. Bu bolsa, 
daşky gurşawy goramak, işläp taýýarlamak we önümçilik proseslerine, bir-
näçe pudaklardaky materiallary (çig mallary) peýdalanmak we gaýtadan ulan-
mak babatynda ozal hereket edýän kada-kanunlaryň talaplaryny üýtgedýär 
we döwrebap ykdysady ekoulgamyny kadalaşdyryjy usuly resminamalaryň 
goşulmagyny talap edýär.

Senagat pudaklarynyň kämilleşdirilmegi çig mallaryň we energiýa 
serişdeleriň tükeniksiz şertlerinde talabalaýyk amala aşyrylýar. Häzirki  
wagtda çig mallar we energiýa serişdeleri tükeniksiz hasaplanmaýar. Şol se-
bäpli, senagat pudaklarynyň kämilleşdirilmeginiň her bir tapgyrynda täze 
tehnologik çözgütleri gözlemegiň we amala aşyrmagyň esasynda, şeýle 
hem ýokary öndürijilikli enjamlary we has kämil önümçilik ulgamlaryny 
döretmegiň hasabyna çig mal we energiýa serişdelerini tygşytlamagyň täze 
ýollaryny tapmaklygy talap edýär.

Material önümçiliginiň ösüşiniň häzirki zaman derejesi maddalaryň we 
energiýanyň köp mukdarynyň hojalyk aýlanyşygyna girmegini talap edýär. 
Bütindünýä boýunça alnanda halk hojalygynda ulanylýan ähli çig malyň diňe 
10–15%-i taýýar önüme öwrülýär, beýleki 85–90%-i bolsa galyndylardyr. Bu 
bolsa tebigy çig-malyň mukdarynyň artmagyna getirýär. Emele gelen ýag-
daýdan ilkinji resurslaryň ähmiýetini maksadalaýyk ýokarlandyrmak wezi-
pesini, ýerlerde we döwlet möçberinde maddalaryň tehnogen aýlanyşygyny 
gurnamak arkaly çözmek mümkindir. Tebigy çig-mal diňe ýitgileriň öweziniň 
dolmagyna we önümçiligi giňeltmäge sarp edilmelidir. 

Peýdalanylmaýan galyndylar daşky gurşawyň hapalanmagynyň esasy 
çeşmesi bolup çykyş edýär. Bu bolsa öz gezeginde bu ýagdaýyň öňüni almak 
ýa-da tebigaty dikeldiş işlerini alyp barmak üçin ep-esli serişdeleri bölüp ber-
mek zerurlygyny döredýär. Bulardan başga-da, galyndylary ýok etmek we 
ammarlarda ýerleşdirmek üçin ep-esli serişdeler harçlanylýar. Bu harajatlar 
kähalatlarda esasy öndürilen önümiň gymmatynyň 10%-ine çenli ýetip biler.
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Maddy önümçiliginiň ösüşi başlangyç çig mallary doly peýdalanyl-
madyk ýagdaýynyň netijesinde ýüze çykýan, önümçilik we sarp edişiň dür-
li galyndylarynyň ýüze çykmak möçberiniň artmagyna alyp barýar. Tebigy 
baýlyklary netijeli peýdalanmagyň wajyp ýollarynyň biri hem, ykdysady we 
ekologiýa taýdan ähmiýeti bolan galyndylary aradan aýyrmak meselesidir. Bu 
mesele önümiň material talap edijiligini peseltmekde hem ähmiýeti uludyr. 
Hojalyk işiniň ähli derejelerinde önümçiligiň we sarp edişiň galyndylaryny 
(ikinji derejeli maddy serişdeleri) peýdalanmak meselesine uly üns berilýär. 
Bu bolsa, häzirki wagtda emele gelen garaýyşlary gaýtadan gözden geçir-
mekligi, şeýle hem çig mallary, ikinji derejeli maddy we energiýa serişdeleri 
toplumlaýyn tygşytly peýdalanmak ýaly meseleleri täzeden bahalandyrmak-
lyga itergi berýär.

Ikinji derejeli maddy serişdeleri netijeli ulanmak meselesiniň dürli-
-dürli çözgütleri bardyr. Senagat we durmuş galyndylaryny aradan aýyr-
mak meselesinde köp halatlarda galyndylary gaýtadan işlemeklige taýýar-
lyk, olary önümiň kesgitli bir görnüşine getirmekde gaýtadan işlemek, 
daşamak we ş.m. üçin ep-esli maddy çykdajylary talap edýär. Şeýlelikde, 
ilkinji maddy serişdeleriň sarp ediş çäkleriniň azaldylmagyny esaslandyryp 
meýilnamalaşdyrmak, galyndylary aradan aýyrmak meselesiniň has netijeli 
görnüşini saýlamak, hereket edýän önümçiligiň kesgitli şertlerinde galyndy-
lary aradan aýyrmak meselesiniň saýlanan görnüşiniň maksada laýyklygyny 
esaslandyrmak, ikinji derejeli serişdeleri peýdalanmak boýunça çäreleriň 
ähmiýetliligini we degişli maýa goýumlary paýlaşdyrmagyň ugurlaryny 
anyklamak üçin, şeýle hem bellenilen çäreleri ornaşdyrmagyň netijesinde 
önümçiligiň ykdysady görkezijileriniň üýtgemelerini anyklamak üçin ikin-
ji derejeli maddy serişdeleri işläp taýýarlamagyň çak edilýän usullarynyň 
ykdysady netijeliligini bahalandyrmak zerur işleriň biri bolup durýar. 

Galyndylaryň döremeginiň we olary peýdalanylmazlygynyň netijesin-
de emele gelýän ýaramaz hadysalary azaltmak, şeýle hem olaryň esasynda 
senagat önümçiligi üçin tebigy çig mallaryň udel harçlamalaryny peseltmek 
birnäçe ýollar arkaly ýerine ýetirmek bolýar:

– önümiň birligine düşýän galyndylary azaltmak;
– galyndylary peýdalanmak derejesini ýokarlandyrmak;
– gaýtadan işlemegiň toplumlaýyn usullaryny işläp taýýarlamak we gol-

damak.
Galyndylar meselesiniň has oýlanyşykly çözgütleriniň biri hem 

galyndysyz, az galyndyly we serişde tygşytlaýjy tehnologiýalary döretmek 
we ornaşdyrmak bilen bagly bolup durýar. 
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Serişde tygşytlaýjy tehnologiýa – bu galyndylary iň az mukdarda getiri-
len we hakyky ikinji derejeli maddy serişdeleri gaýtadan işlemek mümkin-
çiligi gurnalan önümçilikdir. Serişde tygşytlaýjy tehnologiýalarda zaýasyz 
maddy we energiýa akymly optimal tehnologiýalaryň usulyny döretmek göz 
öňüne tutulýar.

Serişdeleri tygşytlaýjy tehnologiýalaryň esasy meseleleri:
– daşky gurşawa taşlanan galyndylaryň ýetirýän zyýanynyň göwrümini 

azaltmaklyga ýa-da öňüni almaklyga;
– galyndylary saklamak üçin bölünip berilen ýerleriň meýdanyny 

azaltmak lyga;
– çig mallar gaýtadan işlenilende emele gelýän galyndylarynda «öwe-

zini dolmak» mümkinçiligi bolan, ikinji derejeli maddy we energiýa serişde 
hökmünde peýdalanylmazlykdan döreýän daşky gurşawyň hapalanmak dere-
jesini azaltmaklyga mümkinçilik berýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz-
da bar bolan çig mal serişdeleriniň dürli görnüşlerini toplumlaýyn esasda 
gaýtadan işlemäge gönükdirilen täze kärhanalaryň ulanmaga berilmegi, gel-
jekde ykdysady ösüş üçin pugta binýadyň emele gelmegini, ýurdumyzyň 
sarp ediş bazarynda haryt bolçulygynyň üpjün edilmegini, halk hojalygy 
toplumynyň degişli pudaklaryny döwrebaplaşdyrmagyň esasynda eksport 
mümkinçilikleriň artdyrylmagyny şertlendirýär.

A. Artykowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň  

«Maglumat ulgamlary» kafedrasynyň uly mugallymy,

Ş. Annaýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň  

«Maglumat ulgamlary» kafedrasynyň mugallymy

EDARA-KÄRHANALARYŇ IŞINI SANLYLAŞDYRMAKDA 
NEÝRON TORLARYNYŇ MÜMKINÇILIKLERI

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy döwründe ykdysadyýetiň ähli ugurlarynda, önümçi-
lik pudaklarynda, durmuş we ynsanperwer ulgamlarda amala aşyrylýan öz-
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gertmeler ýurduň daşary syýasy we ykdysady strategiýasy bilen utgaşykly 
alnyp barylýar we öz oňyn netijelerini berýär. Ylmyň we tehnikanyň gaza-
nanlaryny milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryna, jemgyýetçilik durmuşynyň 
dürli ugurlaryna ornaşdyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň 
birine öwrüldi.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masynda» kesgitlenen örän düýpli wezipelerden, şeýle hem «Türkmenistanda 
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan» 
ugur alyp ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösen döwletleriň hataryna çykarmak 
boýunça düýpli çäreler amala aşyrylýar. Milli ykdysadyýetimize sanly ul-
gamy giňden ornaşdyrmak, ony diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, elek-
tron senagatyny kemala getirmek ileri tutulýan wezipeleriň biri bolup durýar. 
Sanly tehnologiýalaryň durmuşa işjeň ornaşdyrylmagy ynsanlaryň ýaşaýyş- 
-durmuş şertleriniň hiliniň gowulanmagyna oňyn täsir edýär. 

Innowasion ykdysadyýeti kemala getirmäge, sanly ulgamyň mümkin-
çiliklerinden giňden peýdalanmaklyga döwlet derejesinde aýratyn üns be-
rilmegi netijesinde milli ykdysadyýetimiz barha kämilleşýär. «Berkarar 
döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyl-
larda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» kabul 
edilmegi hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Ähli pudaklarda sanly ykdy-
sadyýete geçmegiň çäklerinde, ykdysady amallary, hyzmat ulgamlaryny 
sanlylaşdyrmak, sanly bilim, sanly marketing, sanly bank, sanly täjirçilik, 
sanly aragatnaşyk, sanly saglygy goraýyş ulgamlaryny ornaşdyrmak, elek-
tron resminama dolanyşygyny ýola goýmak ýaly möhüm ähmiýetli işler 
durmuşa geçirilip, bu ugurda hünärine kämil erk edýän hünärmenleri taýýar-
lamakda uly tagallalar edilýär. Diýarymyzda ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak, 
bu pudagyň kuwwatyny pugtalandyrmak, döwlet dolandyryşynyň netijelili-
gini, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin elektron we ylmy 
ulgamy ösdürmek meselelerine aýratyn üns berýär.

Ykdysadyýetiň diwersifikasiýalaşdyrylmagy bilen, önümçiligiň ähli 
görnü şiniň taýýar önümi çykarmaga bolan ukybynyň artdyrylmagy, ba-
zar hyzmatlarynyň köptaraplaýyn ýola goýulmagy we innowasion ösüşiň 
düýbüniň tutulmagy, ilkinji nobatda, adam maýasyny yzygiderli kämilleş-
dirmäge gönükdirilen çäreleriň durmuşa geçirilmegine esaslanýar. Maglumat-
lary işläp taýýarlamakda neýron tor tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň mak-
sady ykdysadyýetde bar bolan dolandyryş ulgamlaryny kämilleşdirmekden, 
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ýokary netijeli hereket etmegini üpjün edýän dolandyryşyň amatly ýa-da ne-
tijeli ulgamlaryny guramakdan ybarat. Bu maksada ýetmek üçin dolandyryş 
ulgamlarynyň häsiýetlerine, gurluşlaryna we ölçeglerine baglylykda 
dolandyryş ulgamlarynyň netijeli hereketini gazanmak wezipeleri öňde 
goýulýar.

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça maksatnamalaýyn 
işleriň amala aşyrylmagy we sanly gurşawyň döredilmegi milli ykdysadyýetiň 
ösüşinde birnäçe üstünlikleriň gazanylýandygynyň, täze önümleri öndürmek-
de eýeleýän ornunyň uludygynyň anyk mysalydyr. Mundan başga-da, mil-
li ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy ilatyň abadan ýaşaýşyny üpjün etmek 
hem-de marketing hyzmatlaryny kämilleşdirmek üçin wajyp meseleleriň 
çözülmegine ýardam berýär.

Sanly ykdysadyýetiň platformasy – bu öndürijileriň we sarp edijileriň, 
maglumat alyşýan subýektleriň zerurlyklaryny üpjün edýän, şeýle hem olaryň 
arasyndaky göni özara baglanyşygyň mümkinçiliklerini amala aşyrýan pro-
gramma-enjamlaýyn toplum görnüşindäki sanly gurşawydyr. Bu gurşawy işe 
girizmekde neýron torlarynyň ähmiýeti uludyr.

Sanly ykdysadyýetiň durmuşa ornaşdyrylýan döwründe neýron torlary 
we neýrokompýuterler ulanylyşda giň gerime eýe bolýarlar. Neýron torlary 
medisina, sosiologiýa, radioelektronika, awiasiýa we elektroenergetika ýaly 
birnäçe pudaklarda giňden peýdalanylýar. 

«Neurocomputing» örän giň gerimi çözmek üçin bitewi usulyýeti üp-
jün edýän amaly meseleleriň toplumydyr. Bu, adatça, işleri tizlendirýär we 
ösüş çykdajylaryny azaldýar. Bu meseleler bahalary çaklamagy, karzy ba-
halandyrmagy, optiki tanamak (mysal üçin, gollar), şekili gaýtadan işlemek,  
diagnostika, lingwistik derňew we ş.m. öz içine alýar. Şeýle meseleleriň 
çözüljek ýerleriniň sanawy, amaly ähmiýeti häzirki wagtda gaty giňdir. Olar:

– ykdysadyýet we iş: bazary çaklamak, awtomatik usulda işlemek, 
töwekgelçiligi bahalandyrmak, karzyň ýerine ýetirilmezligi, bergileriň 
batmagynyň çaklanmasy, gozgalmaýan emlägiň bahasy, artykmaç we baha 
berilmedik kompaniýalary kesgitlemek, awtomatik baha bermek, bukjanyň 
optimizasiýasy, haryt we pul akymynyň optimizasiýasy, çekleri we formalary 
awtomatik okamak, amallaryň howpsuzlygy, plastik kartlar;

– syýasy tehnologiýalar: sosiologik gözlegleriň derňewi we umumylaş-
dyrylmagy, reýting dinamikasyny çaklamak, möhüm faktorlary kesgitle-
mek, obýektiw saýlawçylaryň toparlanmagy, ilatyň durmuş dinamikasyny 
wizuallaşdyrmak;
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howpsuzlyk we howpsuzlyk ulgamlary: şahsyýeti kesgitleýiş ulgam-
lary, ses tanamak, köpçüligiň ýüzüni tanamak, howa giňişliginiň şekillerini 
derňemek, maglumat akymlaryna gözegçilik etmek, galplary ýüze çykarmak;

maglumatlary gaýtadan işlemek: El bilen ýazylan çekleri gaýtadan 
işlemek, gollary tanamak, barmak yzlary we sesler. 

Neýrokompýuterler bilen keşpleri tanamak we maglumaty gysmak üçin 
emeli hemra ulgamlary üpjün edilýär. Neýron torlarynyň has giňden peýda-
lanylýan ulgamlaryna harby ulgamlary hem-de maliýe we ykdysadyýet ul-
gamlary degişlidir. Neýron torlary bilen işlenýän meselelere şu aşakdakylar 
degişlidir: 

– keşpleri (hadysalary) tanamak;
– çaklamak;
– optimallaşdyrmak;
– dolandyrmak;
– funksiýalaryň approksimasiýasy.
Bu meseleleri çözmek üçin ýüzlerçe neýrotorlaryň bukjalary işlenilip 

taýýarlanyldy. Maliýe we ykdysady ulgamlarda, köplenç, aşakdaky neýro-
torlaryň bukjalary peýdalanylýar:

– Brain Maker;
– Neuroforester;
– The AI Trilogy («Emeli intellektiň trilogiýasy»). 
Neýrotorlaryň bukjalarynyň içinde iň köp peýdalanylýany Brain Ma-

ker bukjasy bolup, maliýe we ykdysadyýet ulgamlarynda neýrotorlaryň 
bukjalarynyň kömegi bilen çözülýän meselelerden aşakdaky endikleri gör-
kezmek bolar:

– nyrhlary çaklamak;
– gozgalmaýan emläkleri bahalandyrmak;
– «fýuçers» geçirmelerini çaklamak;
– walýutanyň kursuny çaklamak;
– isleg faktorlaryny derňemek;
– töwekgelçilik ätiýaçlaryny seljerme etmek;
– kataloglar boýunça söwdany optimallaşdyrmak we beýlekiler.
Neýron torlary bilen çözülýän başga-da birnäçe meseleleri belläp geç-

mek maksadalaýyk bolar, has takygy:
– jümläniň manysyna düşünmek;
– adamy daşky görnüşi boýunça tanamak;

22. Sargyt № 2700.
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– medisina anyklamasy;
– maglumat bilen işlemek we beýlekiler.
Neýron torlar tehnologiýalary programmirlemegi talap etmeýär, ýöne 

ýörite saýlanan mysallary ulanyp, nerw ulgamyny taýýarlamagyň üs-
tünde işlemegini üpjün edýär. Beýniniň işini köpeldýän nerw ulgamyny 
taýýarlamagyň esasy wezipesi assosiatiw pikirlenmek, tanamak, meňzeşlikleri 
we tapawutlary kesgitlemek ukyby bolup, neýron ulgamlary, dürli-dürli 
meseleleriň çözülmegine iň köp uýgunlaşdyrylan ulgam bolup durýar.

Nerw ulgamlary üçin adaty matematiki jümleleriň we meseleleriň sa-
nawy aşakdakylardan ybaratdyr:

– funksiýalaryň nokatlar toplumy bilen ýakynlaşmagy (regressiýa);
– berlen synplar toplumyna görä maglumatlary tanamak, toparlara böl-

mek;
– öň näbelli prototip synplaryny kesgitlemek bilen toparlanyş maglumat-

lary;
– maglumatlaryň gysylmagy;
– ýitirilen maglumatlary dikeltmek;
– howpsuzlyk we howpsuzlyk ulgamlary;
– maglumatyň assosiatiw üýtgemegi.
Bu sanawy dowam etmek mümkindir. Bu meseleleriň aňyrsynda belli bir 

hyýal bilen rugsat berýän belli bir prototip görünýär. Köplenç, bular näsaz 
meseleleriň adaty mysallarydyr. 

Ykdysadyýetde neýron ulgamlaryny täze maglumat derňew guraly 
hökmünde peýdalanylýar. Olaryň esasy maksady bolsa, geljekdäki gymmat-
lyklary çaklamak ýa-da beýlekileriň öňki bahalaryna esaslanýan wagta bagly 
üýtgeýän ululyklardyr. 

Ýokarda bellenip geçilen meseleleri çözmek üçin hereketleriň adaty 
yzygiderliligini ýerine ýetirmekde nerw ulgamlaryny ulanmak göz öňünde 
tutulýar:

– başlangyç maglumatlary almak;
– giriş maglumatlaryny saýlamak we ölçeg derejesini peseltmek;
– maglumatlary sanlylaşdyrmak (masştablandyrmak, nominal bahalary 

öwürmek we ş.m.);
– degişli tor arhitekturasyny saýlamak;
– nerw ulgamynyň okuwy;
– nerw ulgamynyň synagy;
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– taýýar çözgüt tapmak.
Neýron torlary adamyň nerw ulgamlarynyň içki gurluşyny, şol sanda 

adamyň kellesiniň beýnisini modelirleýär. Olar maglumatlary seljermek we 
adam beýnisiniň ýerine ýetirişine meňzeş hasaplamalary ýerine ýetirmek 
üçin ulanylýar. Neýron tory kelle beýnisiniň işleýşinde aşakdaky ýörelgeler 
peýdalanylýar:

– sinaptiki arabaglanyşyklaryň koeffisiýentlerini sazlamak arkaly mag-
lumatlary ýatda saklamak, ýagny sinaptiki matrisalar görnüşinde;

– ýagdaýy öňünden öwrenmek we soňundan düşünmek esasynda işleýär;
– assosiatiw ýat – bu ýatda obýekt salgysy boýunça däl-de, obýektleriň 

meňzeşligi, olaryň alamatlary (nyşanlary), fragmentleri we ş.m. boýunça 
kesgitlenýär;

– adamy onuň intellektual, ýagny döredijilik işini häsiýetlendirýän emeli 
intellekt.

Neýron torlary bar bolan meseleleriň iň oňat çözgüdi ýaly bolup görünýär. 
Emma mümkinçilikleriň giňdigine garamazdan, olaryň birnäçe kemçilikleri 
hem bar:

– çemeleşmeleriniň köpüsi amaly tejribä esaslanýar we takyk bolmagy 
kepillendirilmeýär we şonuň üçin birmeňzeş çözgütlere eltmeýär;

– işlemek üçin anyk algoritm ýoklugy sebäpli, jogabyň nähili berilýändi-
gini hiç kim anyk bilmeýär; 

– netijäniň dogrulygyna baha bermäge-de ýol ýok; 
– mundan başga-da, şular ýaly programmalary taýýarlamak köp wagt 

alýar we käwagt kynçylyklara sebäp bolýar; 
– hünärmenler, köplenç, ýeterlik mukdarda öwretmegiň mysallaryny 

tapmakda kynçylyk çekýärler. 
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormat-

ly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli işleriniň netijesinde 
ýurdumyzyň milli ykdysadyýetinde ýokary ösüş depginleri gazanylýar. 
Bularyň hemmesi hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan ykdysady 
syýasatynyň netijeli durmuşa geçýändigini aýdyň görkezýär. Döwlet 
Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, sanlylaşdyrmak bu – işleri has oňat gurama-
ga, utgaşdyrmaga hem-de netijeliligine we hiline gözegçilik etmäge ýardam 
edýän dolandyryş guralydyr.

Şeýlelikde, Diýarymyzda sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy – 
dolandyryşyň tizliginiň, ýokary hiliniň has uly ähmiýete eýe bolmagyna 
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ýardam berýär. Ýurdumyzda innowasion tehnologiýalaryň giňden peýdala-
nylmagy, ykdysadyýetiň pudaklarynyň we durmuş ulgamynyň netijeliliginiň 
ýokarlandyrylmagy milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň has-da giň 
gerime eýe bolmagyna itergi berýär.

N. Bäşimowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Ýokary matematika we informatika» kafedrasynyň uly mugallymy

MALIÝE-YKDYSADY MAGLUMATLARYŇ  
HOWPSUZLYGYNY DÜRLI USULLARDA  

GORAÝAN TEHNOLOGIÝALAR

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň il-ýurt bähbitli, bi-
möçber alyp barýan işleriniň esasynda maglumat tehnologiýalary jemgyýetiň 
durmuşynyň ähli gurşawlaryna, innowasion ykdysadyýetli önümçiliklere 
giňden ornaşdyrylýar.

Häzirki wagtda «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdy-
sadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» 2020–2023-nji ýyllara niýetlenen 
ikinji tapgyry üstünlikli amal edilýär. Ýurdumyzda döwrebap maglumat-
-aragatnaşyk tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak, olaryň sazlaşykly 
işlemegini ýola goýmak, maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek, maglumat 
üpjünçilik ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça wezipeler ama-
la aşyrylýar. Munuň özi halkymyz üçin sanly hyzmatlaryň täze görnüşlerini 
elýeterli etmäge, olara ýaşaýyş-durmuş ýeňilliklerini döretmäge, milli 
ykdysadyýetimiziň pugtalanmagynyň ösüşini we bäsleşige ukyplylygyny 
ýokarlandyrmaga ýardam berýär. Türkmenistan dünýäniň has çalt ösýän 
döwletleriniň hataryna ynamly goşulýar. Ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli 
pudaklarynyň maliýe-ykdysady ösüşi barha ýokarlanýar. Hormatly Preziden-
timiz şeýle belleýär: «Şu ýylyň geçen bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijele-
ri dünýä ykdysadyýetiniň çylşyrymly ýagdaýyna garamazdan, döwletimiziň 
depginli ösmegini dowam etdirýändigini görkezýär». Şu parasatly sözlerden 
görnüşi ýaly milli ykdysadyýetimiziň ösüşi depginli dowam edýär, döwrüň 
öňde goýan belent maksatlary üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Kompýuter tehnologiýalaryndaky maglumatlaryň goragy şu günki gün 
döwlet we dünýä derejesinde örän wajyp meseleleriň biri bolup durýar. Bu 
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meseläniň çözülmegi üçin, ilkinji nobatda bilim ulgamyna örän uly wezi-
pe degişlidir. Sebäbi, bilim ulgamy bu ugurda zerur bolan hünärmenleri 
taýýarlamak bilen birlikde, jemgyýetiň bu mesele boýunça sowatlylyk de-
rejesini hem ýokarlandyrýar. Ýer togalagyndaky durmuşyň we ykdysady 
gatnaşyklaryň globallaşmagy, ylmyň we tehnikanyň hem-de tehnologiýalaryň 
ösmegi sebäp li internet ulgamyndan köpçülikleýin peýdalanylmagynyň neti-
jesinde, maglumat iň bir gymmatly haryt bolyp çykyş edýär. Maglumatlaşan 
asyr bolan XXI asyrda maglumatlaryň goragynyň meselesi, tilsimleriň üsti 
bilen birnäçe howplardan maglumatlaryň goragynyň ygtybarlylygyny üpjün 
edilýändigini, bilermenleriň köp derňewleriniň netijesi görkezdi. Kompýu-
terdäki maglumatlaryň goragynyň üpjünçiligini programmalarda we ýörite 
tehniki serişdeleriň üsti bilen amala aşyrylýar.

Maglumat ulgamlary döredilende we işlenende, olarda kompýuterlere 
girizilen maglumatlaryň işlenip taýýarlanylanda maglumat alyş-çalyşygy gu-
ralanda, kompýuter torlarynda maglumat we maksatnama üpjünçiligini go-
ramak, howpsuzlygy üpjün etmek işi häzirki zaman kompýuter tehnologiýa-
synyň möhüm meseleleriniň biridir.

Maglumat howpsuzlygynyň esasy meselesi – kompýuterdäki maglumat-
laryň howpsuzlygyny tehnologiýalaryň we programmalaryň üsti arkaly amal 
etmegi başarmak bolup durýar. Belli bolşy ýaly, Maglumat tehnologiýalary 
asyrynda esasy gymmatly zat bolup gymmat bahaly metallar ýa-da gazylyp 
alynýan peýdaly magdanlar däl-de, maglumat çykyş edýär. Diýmek häzirki 
zaman şertlerinde maglumatlary goramak we onuň elýeterligine gözegçilik 
etmek, bu esasy we örän kyn meseledir. Bu birnäçe ýagdaýlar bilen düşündi - 
rilýär. Olaryň esasylary: elektron hasaplaýyş tehnikasynyň serişdele riniň 
köpçülik leýin ýaýradylmagy, şifrlenýän tehnologiýalaryň çylşyrymlaş-
dyrylmagy, döwlet, harby, senagat, täjirçilik we maliýe syrlarynyň gora-
gyny üpjün etmekligiň zerurlygy, maglumatlara makullanmadyk elýeterligiň 
giňeldilýän mümkinçilikleri. Şonuň üçin islendik edaranyň işinde, esasy ünsi 
onuň maglumatlarynyň goragyna bermek möhüm bolup durýar.

Geçen asyryň 70-nji ýyllarynyň soňundan başlap, maglumatlary 
goramaklygyň kriptogorag ulgamlary has giňden ulanylyp başlanýar. Bu bol-
sa, maglumatlary belli bir usul boýunça özgertmegi (şifrlemek) we soňra ony 
başlangyç ýagdaýyna getirip bilmek mümkinçiligini (şifrlemek açary ulan-
mak arkaly) aňladýar. Şeýlelikde açar hökmünde diňe parol däl-de, eýsem, 
ýörite maglumat göterijide ýerleşýän programma kody, adamyň indiwidual 
biometrik maglumatlary hem bolup biler. Maglumatlaryň gizlin saklanmak-
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lygy gönüden-göni kriptogoragyň usullarynyň ygtybarlylygyna bagly. Inter-
net ulgamynyň döredilmegi we durmuşyň ähli ugurlarynda täze maglumat 
tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagy bolsa maglumatlaryň howpsuz-
lyk ulgamlarynyň kämilleşdirilmegine we ösdürilmegine uly itergi berdi.

Maglumatlaryň asyl nusgasyny gizlin saklamaklygy üpjün etmek üçin 
dürli tehniki serişdeler ulanylýar. Häzirki wagtda maglumatlaryň hakyky-
lygyny gizlin saklamaklyk, ýagny bikanun ulanmazlyklary üçin ýörite tehni-
ki serişdeler ulanylyp başlanyldy.

Häzirki zaman maglumatlary goragynyň biometriýa usuly 1970-nji 
ýyllaryň ortalarynda giň ýol açylyp başlandy. Biometrik ulgamda adamlaryň 
arasynda deňeşdirme usulynda maglumatlaryň goragy öz netijesini berýär. 
Adamlaryň biometrik häsiýetnamasy boýunça deňeşdirmek bilen mag-
lumatlary goramagyň uly artykmaçlygy bardyr. Soňky ýyllarda torlar-
da maglumatlaryň goragy üçin biometrik ulgama uly üns berlip başlandy. 
Muňa şaýatlyk edip adamlaryň penjelerini, barmaklaryny, gözüni, ýüzüniň 
gurluşyny, ýazuwyny, sözleýşini derňemek usuly barada birnäçe ylmy işler 
çap edilip giň köpçülige ýaýradyldy.

Şu günki günde iň bir köp ýaýran biometrik usullaryň biri hem barmak 
yzy boýunça derňemekdir. Bu ulgam öz gözbaşyny jenaýatçylykda ulanyl-
ýan barmak yzlarynyň deňeşdirmesinden alyp gaýdýar. Derňewiň netijesi 
barmak yzlary deňeşdirilende olaryň üytgemeýändigini görkezýär. Bu usul iň 
bir giň ýaýran usuldyr. Şeýle hem deňeşdirme usulynda bu usulyň artykmaç 
tarapy mälim edilişiniň anyklygynyň ýokarlygydyr. Biolink Technologies 
kompaniýasy barmak yzlaryny barlamaklygyň ähmiýetli yzygiderlikde ös-
megi netijesinde ýöriteleşdirilen teker we optiki skanerleýjisi bolan görnüşde 
Biolink U – Match Mouse kompýuter üçin syçany döretdi. Bu syçanyň kö-
megi arkaly barmak yzlaryny tapmak mümkinçiligi ýokarlandy. Biometrik 
skaner Biolink U – Match MatehBook aýratyn bir gurluşdyr. Biolink U – 
Match Mouse syçanyň ulanmak arkaly – munda 0,13 sekuntda skanerlemek 
0,2 sekuntda anyklamak işi ýerine ýetirilýär. Bu gurluş işe goýberilende  
1 mlrd adamdan bir adamyň barmak yzlarynyň deňeşdirme anyklygynyň äh-
timallygyny deňeşdirip bilmändir. Biometrik usulda barmak yzlaryny tanat-
mak usulyny ulanmak üçin ilki bilen bu ulamda hasaba durmaly.

Adamyň gözüniň meňzeşligini anyklamaklygynyň barmak yzlaryny 
deňeşdirme anyklygyndan tapawudy onuň tehniki serişdesiniň gymmatlygy 
we bu ulgamda hasaba durmaklyk kynçylygy bilen tapawutlanýar. Göz al-
masy bilen anyklygynyň deňeşdirme usulynyň tehniki serişdesiniň üstünde 
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LG kompaniýasy işleýär. Iris Access ulgamy bir sekundyň dowamynda dört 
müň başga ýazgylarynyň anyklygyny göz almasy boýunça deňeşdirip bilýär.

Maglumat howpsuzlygynda has giňden ösýän usul – obýekti 
identifisirlemegiň magnit usuly.Ol magnit lenta geçirilen ýörite simwollary 
okamaklyga esaslanan. Magnit lentaly kartalar töleg, şeýle hem binanyň 
içinde elýeterlik gözegçilik guraly hökmünde örän giňden ulanylýar. Emma, 
häzirki wagtda magnit lentaly kartoçkalar zyýan ýetirijiler tarapyndan mag-
lumatlary bikanun nusgalamakdan doly derejede gorap bilmeýärler. Karta-
lardan maglumatlary nusgalaýan zyýan ýetirijiler (karderler) häzirki wagtda 
magnit lentalardan maglumatlary nusgalamak we kartalary ýasamak üçin 
ähli gurallar bilen üpjün edilen. Şonuň üçin magnit lentaly kartalary goşmaça 
gorag serişdeleri bilen üpjün edilýär.

RFID ( Radio Frequency IDendfication, radioýygylykly identifikasiýa) 
– obýektleri awtomatiki identifisirlemek usuly. Onda radio signallaryň üsti 
bilen transponder diýlip atlandyrylýan ýa-da RFID-belgilerde ýatda saklanan 
maglumatlar okalýar ýa-da ýazylýar. RFID ulgamlary we olaryň işleýiş te-
hnologiýasy. Maglumatlary goramaklygyň radioýygylykly ulgamlary RFID 
çipli kartalaryň mysalynda görüp bolýar. Olaryň esasyna çipa RFID-belgini 
goýmaklygyň kömegi bilen kartlary kodlamak ýörelgesi goýlan. Şeýle kar-
talar ýokary derejeli ygtybarlylyk, ýazylýan maglumatlaryň uly göwrümi 
we çydamlylyk bilen tapawutlanýarlar. Kriptogoragyň birnäçe derejeleriniň 
ulanylmagy, bu galp kartlaryň ýasalmagyny kynlaşdyrýar. RFID-çipyň çy-
damlylygy we ekspluatasiýa möhleti çäklendirilmedik. RFID-kartlaryň 
özboluşlylygyny ýene-de belgileri okamaklygyň tizliginde hem görüp bol-
ýar. Şonuň üçin, olary awtoulagda elýeterligiň gözegçilik ulgamlarynda 
giňden ulanýarlar.

Maglumatlary goramaklygyň radioýygylykly ulgamlary häzirki wagtda 
giňden ulanylýar. Radioýygylykly ulgamlary hem maglumatlary bikanun al-
makda we ulgamlary döwmekde ýokary çydamlylygy bilen tapawutlanýarlar.

Radioýygylykly ulgamlaryň maksady – maglumatlaryň amatly bolan 
belgi-göterijide ýatda saklamaklygy üpjün etmek we olary kesgitli proses leri 
ýerine ýetirmek üçin ýörite enjamlaryň we gurluşlaryň kömegi bilen belli bir 
wagtda geçirmek. Belgidäki maglumatlar önümçilikde obýektleri, dükanda, 
ambarlarda harytlary identifisirlemegi, haýwanlary, adamlary, emlägi, resmi-
namalary identifisirlemegi, göçürilýän serişdeleri bellemekligi üpjün edýär-
ler.
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Maglumatlary goramaklygyň magnit usullary häzirki wagtda obýek-
ti identifisirlemegiň usullarynyň içinde iň köp ulanylýan usullardyr. Mag-
nit usuly magnit zolaga (lenta) geçirilen ýörite simwollary okamaklygyň 
esasynda obýekti tapawutlandyrmaklyga esaslanan. Bu magnit zolaklary esa-
san töleg kartalarynda, elýeterlik we gözegçilik kartalarynda ýerleşdirilýär 
we häzirki wagtda örän giňden ulanylýar. Emma, häzirki wagtda töleg 
kartalarynyň giňden ýaýramagy bilen magnit zolakly kartalary zyýan ýetiri-
jiler tarapyndan bikanun ýasalýar we uly ýitgilere getirýär. Şonuň üçin hem 
magnit zolakly kartalary golýazma paneli, barlag kody, gologramma, bankyň 
BIN-kody we ş.m. goşmaça gorag serişdeleri bilen üpjün edilýärler.

Belleýşimiz ýaly plastik kartlary ýasamakdan goramak üçin ýörite gorag 
serişdeleri ulanylýar. Olaryň içinde adaty ýagdaýda kartanyň arka ýüzünde 
ýerleşýän magnit zolagyny bellemek zerurdyr. Magnit zolagynda iki sany 
ýodajyk kodlanýar. Olarda elektron terminallaryň kömegi bilen kartalara 
hyzmat etmek üçin goşmaça maglumatlar – kartanyň barlag kody kodlanýar. 
Bu kod boýunça kartanyň hakykylygy barlanýar. Magnit zolakda kodlanan 
maglumat ýörite apparaturanyň, şol sanda POS-terminallaryň kömegi bilen 
elektron usulda barlanýar.

Häzirki zaman jemgyýetinde maglumat-durmuşda goramaklygy talap 
edýän iň gymmat zatlaryň biri bolup çykyş edýär. Kesgitli bir maglumata 
ýeke-täk eýe bolmak bäsdeşlikde aýgytly faktor bolup çykyş edýär we «mag-
lumat faktorynyň» ýokary bahasyny öňünden kesgitleýär. Şonuň üçin maglu-
matlary goramak meselesi durmuşyň ähli ugurlarynda zerur bolup durýar.

Gadym wagtlardan bäri maglumatlary ýat adamlardan goramak meselesi 
adamzadyň aňyny ynjalyksyzlandyrýardy. Şonuň üçin üýtgedilen maglumat-
lary täze, ýat adamlaryň düşünmegini aradan aýyrýan görnüşe getirip gora-
mak zerurlygy örän wajyp meseledir. Kriptografiýanyň taryhy – adamzadyň 
diliniň taryhy bilen ýaşdaş. Ondan başga-da ilki başda ýazuwyň özi hem 
kriptografik ulgamy bolupdyr, sebäbi gadym zamanlarda ýazuwy diňe saýla-
nan adamlar bilýärdi. 

Has çalt kriptografik ulgamlar Birinji we Ikinji Jahan uruşlarynda 
ösüp başlady. Şondan bäri hasaplaýyş tehnikasynyň döremegi kriptografik 
usullaryň işlenilmeginiň we kämilleşdirilmeginiň çaltlandyrmagyna getirdi.

Näme üçin kriptografik usullaryň maglumat ulgamlarynda ulanylma-
gy häzirki wagtda has aktual mesele bolup durýar? Bir tarapdan, häzirki 
wagtda kompýuter torlary, has-da internet global tor ulgamy, has köp ula-
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nylýar. Bu tor boýunça dahylsyz adamlaryň elýeterlik mümkinçiligine ýol 
berilmeýän, döwlet, harby, täjirçilik we hususy maglumatlaryň alyş-çalşygy 
amala aşyrylýar. Beýleki tarapdan, täze kuwwatly kompýuterleriň, tor we 
neýron hasaplama tilsimleriň döredilmegi kriptografik ulgamlaryň ynamdan 
gaçmagyna getirdi.

Maglumatlary özgertmek ýoly bilen üýtgedip goramak meselelerini 
kriptologiýa (kryptos – gizlin, logos – ylym) ylmy öwrenýär. Şifrlemek – 
şifrlemek kodlaryny ulanmak bilen, maglumatlary okap bolmaýan görnüşine 
özgertmek. Kriptologlýa 2 ugra bölünýär: kriptografiýa we kriptoanaliz. 
Bu ugurlaryň maksatlary garşylykly. Kriptografiýa maglumatlary üýtgedip 
özgertmegiň (şifrlemegiň) matematiki usullaryny (şifrleri işläp-taýýarlamak) 
öwrenýän ylym. Kriptoanaliz bolsa – maglumatlary şifrden açmak mümkin-
çiligini derňäp tapmaklygy öwrenýän ylym.

Maglumatlary şifrlemek maglumatlar iberilende we kabul edilende kon-
fidensiallygy – gizlinligi üpjün etmek üçin her-hili matematiki we beýle-
ki usul lary ulanmak bilen dikeldip bolýan üýtgetmekdir. Häzirki zaman 
şifrlemek algoritmleri matematik alymlaryň gatnaşmagynda tutuş kompa-
niýalar, şeýlede ylmy merkezler tarapyndan işlenilip taýýarlanylýar. Krip-
tografik algoritmleri gurmagyň häzirki wagtda, esasan, iki, simmetrik we 
asimmetrik çemeleşmesi bar. Birinji çemeleşme gizlin açarly şifrlamagyň 
algoritmi, ol blok görnüşli şifrlamagyň algoritmlerine we akym görnüşli 
şifrlamagyň algoritmlerine bölünýär. Ikinjisi açyk açarly şifrlamagyň algo-
ritmi hasaplanylýar.

Kwant kriptografiýasy kwant fizikasynyň ýörelgelerine esaslanýan mag-
lumat kommunikasiýasynyň goragyny üpjün edýän usulyýetdir. Adaty krip-
tografiýa matematiki usulyýetlere esaslanýan bolsa, kwant kriptografiýasy 
tutuşlygyna fizika esaslanyp maglumatlaryň geçirilişi kwant mehanikasynyň 
obýektleriniň kömegi bilen amal bolýar.

Adatça, maglumatlary ibermek we kabul etmek fiziki serişdeleriň, mysal 
üçin, elektrik tokda elektronlar, süýümli-optiki aragatnaşykda fotonlar bilen 
ýerine ýetrilýär. Kwant kriptografiýasynyň tehnologiýasy kwant ulgamynyň 
özüni alyp barşynyň kesgitsizlik ýörelgelerine daýanýar. Kwant hadysasyny 
peýdalanmak bilen maglumat aragatnaşygy taslananda we ornaşdyrylanda 
oňa gapdaldan rugsatsyz girmek – diňlemek işini aradan aýyrýar.
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M. Atagulyýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Ykdysady nazaryýet» kafedrasynyň mugallymy,

R. Çaryýew,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Ykdysady nazaryýet» kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi

SANLY BILIM ULGAMY DURNUKLY  
YKDYSADY ÖSÜŞIŇ KEPILIDIR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly  
Serdarymyzyň baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerine tarap öňe 
barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ähli ugurlar babat-
da uly ösüşi gazanýar. Milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak we 
diwersifikasiýalaşdyrmak, maýa goýumlary çekmek bilen pudaklara täze 
tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. 
Innowasion ykdysadyýeti kemala getirmäge döwlet derejesinde aýratyn üns 
berilýär. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzda ylmyň we bilimiň ösdürilmegi 
üçin köp möçberde maýa goýumlar gönükdirilýär, bu ugurda kanunçylyk 
binýady hem kämilleşdirilýär. Döwletimizde ýaşlaryň bagtyýar geljegini 
üpjün etmek, olaryň ylymly-bilimli, giň düşünjeli, täze tehnologiýalardan 
baş çykarýan adamlar bolup ýetişmekleri üçin uly işler durmuşa geçirilýär. 
Häzirki döwürde dünýäniň çalt depginler bilen ösýän döwletleriniň hatary-
na ynamly goşulan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda ýaşlaryň 
hukuk lary ygtybarly goralýar, olaryň ýaşaýyş derejesi we durmuş taýdan 
gorag lylygy yzygiderli ýokarlandyrylýar.

Hemmämize mälim bolşy ýaly, islendik ýurduň ösüşi, ozaly bilen ylym 
we bilim ulgamlarynyň ösüş derejesi bilen kesgitlenilýär. Onda jemgyýetiň 
intellektual mümkinçiliklerini doly peýdalanmak, ylmyň öňdebaryjy gaza-
nanlaryny ornaşdyrmak degişli ugurda esasy ýagdaýlar bolup, ýokary tehno-
logiýalary, düýpli we amaly barlaglaryň netijelerini peýdalanmak bilen gös-
-göni baglydyr.

Häzirki döwürde «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdy-
sadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» tapgyrma-tapgyr durmuşa geçirilýär. 
Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň hatarynda Türkmenistanyň 
Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda tassyklan «Türkmenistan-
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da sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny» mysal getirmek bo-
lar. Bu Konsepsiýanyň esasy maksady elektron görnüşindäki, ýagny sanly 
maglumatlary öwrenijiler köpçüligine ýetirmek, sapaklara degişli maglumat 
dolanyşygyny kämilleşdirmek we bilim pudagynda sanly bilimi ösdürmek-
den ybaratdyr. Şeýle hem, Konsepsiýa maglumatly bilim gurşawyny döret-
mäge hem-de bilimi ösdürmegiň ähli tapgyrlarynda, ony okatmagyň elek-
tron serişdeleri bilen üpjün etmäge, jemgyýetiň intellektual kuwwatyny 
baýlaşdyrmaga, bilim bermegiň hilini ýokarlandyrmaga we usullaryny 
kämilleşdirmäge gönükdirilendir.

Sanly bilimi ösdürmek üçin, ilkinji nobatda, bilim ulgamynda zähmet 
çekýän mugallymlardyr-hünärmenleriň, şeýle-de bilim alýanlaryň häzirki 
zaman kompýuter tehnologiýalaryndan ussatlyk bilen baş çykarmaklarynyň 
zerurdygy öz-özünden düşnüklidir.

Sanly bilim ulgamy – munuň özi diňe bir ylym adamlarynyň däl, eýsem, 
tutuş ynsanyýetiniň ýaşaýyş-durmuşynyň ýeňilleşmegidir. Şeýlelikde, häzir-
ki zaman tehniki serişdeleriň we maglumat gorlarynyň ulanylyşynda bilim 
işgärleriniň bu ugurda taýýarlygyny kämilleşdirmek wezipesi hem öňe çy-
karylýar. Şunda ýurdumyzyň bilim edaralarynyň ösen innowasion tehnolo-
giýalary bilen üpjün edilmegi, mugallymlaryň kompýuter sowatlylygynyň 
yzygiderli kämilleşdirilmegi örän uly ähmiýete eýedir.

Sanly ulgamyň durmuşymyza barha giňden ornaşmagy täze mümkinçi-
likleri döredýär. Ylym-bilim ulgamynda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň 
baş maksady türkmen ýaşlaryna dünýäniň ösen talaplaryna laýyk gelýän bi-
limi elýeter etmekden ybarat bolup durýar. Bilim bermekde, esasan hem, dil 
öwretmekde innowasion tehnologiýalaryň ornunyň möhümdigini belleme-
gimiz gerek. Kompýuterlerde dürli görkezmeler, audio ýazgylar daşary ýurt 
dillerini öwrenmekde oňat ýardam berýär. Şonuň üçin hem, häzirki döwürde 
innowasion tehnologiýalaryň mümkinçiliginden giňden peýdalanylýar.

«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny» 
durmuşa geçirmegiň meýilnamasynda göz öňünde tutulan çärelere laýyk-
lykda, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde hünärmenler, professor- 
-mugallymlar şeýle-de talyp ýaşlar üçin içki lokal tory döredildi. Sanly bilim 
portalynyň tor programma üpjünçiligi işlenilip düzüldi we onuň binýadynda 
bolsa sanly bilim portaly işlenilip taýýarlanyldy.

Sanly bilim portaly elektron poçta, elektron resminama, uzak aralykdan 
bilim almak, ylmy işler, okatmagyň elektron serişdesi, bäsleşikler, olimpia-
dalar, maslahatlar, forumlar, okuw kitaplary, okuw gollanmalary, sözlükler 
ýaly bölümleri özünde jemleýär.
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Bulardan başga-da, bilim ojaklarynda sanly tehnologiýalaryň, ýokary 
tiz likli internet ulgamynyň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde, ýurdumyzyň 
ýokary hem-de orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda, şol sanda bilim 
babatda hyzmatdaşlyk edilýän daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleri, 
ylym-bilim merkezleri bilen uzak aralykdan sapaklar, wideo şekilli masla-
hatlar yzygiderli guralýar. Şonuň ýaly-da, ähli bilim edaralarynda sanly bilim 
tehnologiýalaryny ornaşdyrmak bilen dersler boýunça döwrebap elektron 
okuw-usuly toplumlar, elektron okuw kitaplary, okuw gollanmalary, wideo-
-audio materiallar, interaktiw-multimedia programmalary, okuw-görkezme 
esbaplary, maglumat kitapçalary döredilýär. 

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masy» boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň giň tapgyrynda sanly ulgamyň 
ösdürilýändigini görýäris. Munuň özi sanly ulgamyň geljeginiň uludygyny 
aýdyň beýan edýär.

Innowasiýalaryň ösen eýýamynda sanlylaşdyrmagy döwrebap dere-
jede guramak, kämil tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaş nesle ylym-bilim 
bermekde dünýä tejribesine daýanmak bilen, ony milli ýörelgelerimiz bilen 
utgaşykly alyp barmak babatda möhüm başlangyçlar öňe sürülýär. Bu ugur-
da bilim ojaklarynyň işini kämilleşdirmek, sanly ulgamyň gazananlaryny 
giňişleýin peýdalanyp, ýaşlara berilýän bilimiň hilini has-da çuňlaşdyrmak 
esasy wezipeleriň biri bolup durýar.

Ylmy-tehniki ösüşiň bu ugurdaky iň täze gazananlary bilen üpjün 
edilen döwrebap, düýbünden täze ugurlara ýöriteleşdirilen ýokary okuw 
mekdepleriniň hem her ýylda birnäçesiniň açylýandygyny, öňki ýokary 
okuw mekdeplerde okadylýan ugurlaryň we olara kabul edilýän talyplaryň 
sanynyň yzygiderli artdyrylyp durulýandygyny, dürli ylym ojaklarynyň täze 
okuw binalarynyň dabaraly açylyp, ulanylmaga berilýändigini hem buýsanç 
bilen bellemek gerek.

Ýurdumyzyň ylym we bilim babatyndaky mümkinçilikleri bolsa, 
parahatçylygyň we dostlugyň bähbitlerine gönükdirilýär. Sanly ulgamy 
ornaşdyrmak we yzygiderli esasda ösdürmek boýunça öňdebaryjy täze 
döwrebap ösen sanly tehnologiýalara daýanýan ykdysadyýeti ösdürmek 
üçin wagt, serişde we hünärmenler, hem-de ylma esaslanýan önümçilikleri 
döretmek, bilimde we ylymda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak zerur bo-
lup durýar. Ýurdumyzda sanly ulgamy ösdürmek boýunça amala aşyrylýan 
işleriň durmuş-ykdysady ösüş we döwrebap hukuk esaslary bilen sazlaşykly 
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alnyp barylmagy, milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynda giň gerimli 
özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi, sanly döwrebap ösen tehnologiýalaryň 
ornaşdyrylmagy durnukly ösüşiň binýady bolup hyzmat edýär.

Bu ugurlarda ösüşiň gazanylmagynyň esasy şerti bolan ylma daýanýan 
özgertmeler ýurdumyzda yzygiderli amala aşyrylýar, şele hem ýokary hünär 
derejeli, zehinli işgärleri ylma çekmek boýunça işler giňden durmuşa geçi-
rilýär.

Täzeçil pikirlenmeleri, täze elektron okuw kitaplaryny we gollanma-
laryny taýýarlamak, döwrebap ösen tehnologiýalary gündelik iş tejribesinde 
ornaşdyrmak boýunça işleri alyp barmagyna itergi berýär.

Sanly ylmyň, bilimiň we sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegine berilýän 
ünsüň barha güýçlendirilmegi, bilim alýan talyp ýaşlaryň, bilim berýän 
professor-mugallymlaryň hem-de bu ugurlarda iş alyp barýan hünärmenleriň 
durmuş tejribesiniň has-da baýlaşmagyna oňyn täsirini ýetirýär.

Bu işleriň ahyrky maksady milli bilim ulgamynyň işini döwrebap dereje-
de guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän 
bilimiň hilini ýokarlandyrmak, bu babatda milli aýratynlyklary göz öňünde 
tutmak bilen, dünýä tejribesinden ugur almak, sanly bilim ulgamyna geçmek 
we elektron serişdeleri ulanmak arkaly okuw usulyýetlerini hem-de bilim 
maksatnamalaryny özgertmek boýunça giň möçberli işleri ýola goýmakdan 
ybarat.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutymyzda hem bu 
Konsepsiýany durmuşa geçirmek boýunça uly işler alnyp barylýar. Institutyň 
elektron kitaphana gory yzygiderli baýlaşdyrylýar, dersler boýunça işlenip 
taýýarlanan döwrebap elektron okuw-usuly toplumlar köpeldilýär. Täze 
maglumatlar bilen başlangyç elektron maglumat gorunyň üstüni ýetirmek 
işi yzygiderli dowam etdirilýär. Şunda institutymyzyň mugallymlary tara-
pyndan taýýarlanan okuw gollanmalarydyr kitaplary sanly görnüşde ýokary 
okuw mekdebimiziň elektron kitaphanasynda ýerleşdirilýär. 

Bilim ulgamynyň ösdürilmegi ugrunda köp tagalla edýän Arkadagly 
Serdarymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman we il-ýurt bähbitli işleriniň 
rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.
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A. Nazarowa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Bank işi» kafedrasynyň uly mugallymy

TÜRKMENISTANDA BANK HYZMATLARYNYŇ  
ÖSÜŞ AÝRATYNLYKLARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdy-
sadyýetimizi dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň derejesine çykarmak, 
ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna hususan-da, oba hojalyk önümlerini gaýta-
dan işleýän telekeçilere dünýä ýurtlarynyň ykdysady ösüşinde öz oňyn ne-
tijelerini görkezen öňdebaryjy tilsimatlary, iş usullaryny ornaşdyrmak üçin 
maliýe goldawyny bermek hormatly Prezidentimiziň ykdysady syýasatynyň 
esasy ugry bolup durýar.

2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda tassyklanan «Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-
-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» aýratyn ähmiýete eýe 
boldy. Maksatnama laýyklykda, karz edaralarynyň ygtybarlylygyny we dur-
nuklylygyny ýokarlandyrmak, banklaryň serişdeler binýadyny artdyrmak, 
banklarda elektron resminama dolanyşyk ulgamyny kämilleşdirmek üçin 
zerur bolan tehniki we programma üpjünçiliklerini ornaşdyrmak boýun-
ça möhüm wezipeler durmuşa geçirilýär. Maksatnamada bellenilişi ýaly, 
degişli döwürlerde maliýe hyzmatlaryny menzilara ýerine ýetirmegiň dürli 
usullaryny ösdürmek ugrunda degişli işleriň geçirilmegi, şol sanda öýjükli 
telefonlaryň üsti bilen bu hyzmatlaryň amala aşyrylmagy, täze tehnologiýa-
lary, ýagny öýjükli telefon aragatnaşygyny, töleg nokatlaryny, şeýle hem 
ilkibaşda az möçberli töleglerden başlamak bilen, internet ulgamyny ulanmak 
esasynda elektron töleg we elektron pullary ulanmak ulgamyny ösdürilmegi, 
bank kartlary arkaly hödürlenýän hyzmatlaryň gerimini giňeltmek boýunça 
degişli işler dowam etdirilýär. Mundan başga-da banklaryň hereket edýän 
tehnologiýalaryny we programma üpjünçiliklerini täzelemek işlerine giň ge-
rim berlip, şahamçalara geçiriş ulgamynyň hilini we tizligini ýokarlandyr-
mak ýaly işleri durmuşa geçirmeklik maksat edilýär. Bu ugurda ýurdumyzyň 
karz edaralary tarapyndan hyzmatlar bazarynda halkara karz institutlarynyň 
tejribesiniň öwrenilmegi maksadalaýyk hasaplanylýar. Ýurdumyzyň ösüşiniň 
häzirki tapgyrynda döwrebap tehnologiýalary we innowasiýalary ulanýan 
önümçilikleri döretmek, dolandyryşyň has kämil usullaryny ulanmak aýratyn 
ähmiýete eýe bolup durýar.
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Milli bank ulgamynda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň netijesin-
de karz edaralarynyň kanunçylyk-hukuk binýady kämilleşdirilýär, bankla-
ra iň kämil tehnologiýalar ornaşdyrlyp, olaryň maddy-enjamlaýyn binýady 
düýpli täzelenýär. Milli ykdysadyýetimizi maksatnamalaýyn ösdürmeklige 
gönükdirilen wezipeleri ýerine ýetirmek üçin bank işjeňligi häzirki döwrüň 
talaplaryna laýyklykda gurnalýar, hususan-da, müşderilere hödürlenýän 
bank önümleri diwersifikasiýalaşdyrlyp, dünýäniň ösen banklarynyň iş tej-
ribelerine laýyklykda täze hyzmatlary yzygiderli bank işjeňligine girizmek, 
müşderiler bilen işlemegiň täze usullaryny ýola goýmak boýunça işler üstün-
likli dowam etdirilýär.

Türkmenistan döwletimizde sanly ykdysadyýete geçişiň ikinji tapgyry 
ösüş ýoly bilen dowam edýär. Sanly ykdysadyýete geçmeklik dünýäniň 
öňdebaryjy döwletleri bilen aýakdaş gitmeklige ýol açýar. Sanlylaşdyrmak 
täze harytlaryň we hyzmatlaryň peýda bolmagyna getirýär. Häzirki wagt-
da ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy beýleki ykdysady düzümler bilen 
bir hatarda banklaryň hem sanly ulgama geçmegini şertlendirdi. Bank ul-
gamynda ulanylýan sanly tehnologiýalaryň döredýän amatlyklary müşderiler 
bilen has ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge we olaryň ileri tutmalaryna has 
takyk düşünmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman galtaşyksyz tölegi 
peýdalanmagyň hasabyna müşderileri saklap galmaga, bank telekeçiligini 
giňeltmäge ýardam berýän sebäpleriň biridir. Sanly bank hyzmatlarynyň üsti 
bilen bank işjeňligi has-da ýokarlandyrylýar. Nagt däl hasaplaşyklaryň möçbe-
ri artdyrylýar. Karzlaryň täze amatly görnüşleri döredilýär. Häzirki wagtda 
raýatlar tarapyndan karz almak üçin ýüztutmalary «online» görnüşinde ka-
bul etmeklik hem ýola goýuldy. Bulardan başga-da, Türkmenistanyň bank 
ulgamynyň innowasion häsiýetli ösüşini üpjün etmek, ykdysady taýdan äh-
miýetli, netijeli pudaklary karzlaşdyrmak, dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň 
bank ulgamynyň täze hyzmatlaryny öwrenmek we olaryň netijeliligini mil-
li bank ulgamyna sazlaşykly ornaşdyrmak ugrunda işler üstünlikli alnyp 
barylýar. Dünýäniň ösen ýurtlarynda ornaşdyrylan, raýatlaryň öýlerinden 
ýa-da iş ýerlerinden çykmazdan, internet arkaly söwda etmeklik we elek-
tron tölegleri amala aşyrmaklyk, gerekli harytlaryny islendik ýere eltdir-
mäge mümkinçilikleriň guralmagy adamzadyň iň gymmatly baýlygy bolan 
wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Ýurdumyzyň karz edaralary iri maglumat geçiriş ulgamyna eýe bol-
mak bilen, ýurdumyzda pul dolanyşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, 
bank kartlary boýunça milli we halkara töleg ulgamynyň gerimini giňeltmek 
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hem-de halkara tejribesiniň öňdebaryjy tilsimatlaryna esaslanýan nagt däl 
hasaplaşyklary has-da ýaýbaňlandyrmak boýunça giň gerimli işler amala 
aşyrýar. Bu işleriň netijesinde ýurdumyzyň prosesing merkezinde hasaba al-
nan bank kartlarynyň, ornaşdyrylan terminallaryň, bankomatlaryň sany hem-
de «Internet-bank», «Mobile-bank» ulgamlarynyň üsti bilen amal edilen nagt 
däl hasaplaşyklaryň möçberi ýylsaýyn artýar. Häzirki wagtda «Internet-bank» 
hem-de «Mobil-bank» ulgamlarynyň üsti bilen, ykjam aragatnaşyk hyzmat-
lar üçin tölegi, karzy we onuň göterimlerini tölemek hem-de kart hasabynyň 
hereketini görmek ýaly hyzmatlar hödürlenilýär. Şeýle hem, yzygiderli gaý-
talanýan tölegleri awtomatlaşdyrmak üçin ýörite mümkinçilik döredilen. Her 
bir raýat degişli bank edarasyna baryp şahsy bank hasabyny «Internet-bank» 
hem-de «Mobil-bank» hyzmatlaryna birikdirmek arkaly bu hyzmatlaryň 
amatlyklaryndan peýdalanyp bilýär.

Milli bank ulgamyndaky durmuşa geçirilýän iri möçberli çäreleriň çäk-
lerinde töleg ulgamynda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek boýun-
ça yzygiderli işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda nagt däl hasaplaşyk ul-
gamynda innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, bankomatlaryň, töleg 
terminallaryň sanyny artdyrmak esasynda milli ykdysadyýetimizde pul 
serişdeleriň dolanyşygyny çaltlandyrmak, nagt däl hasaplaşyklary has-da 
ösdürmek maksat edinilýär. Türkmenistanda kartly töleg ulgamyny özgert-
mekde düýpli işler durmuşa geçirilýär, bu ulgamda täze hyzmatlardan peý-
dalanmaga ähli mümkinçilikler döredilýär. Ykdysadyýetiň möhüm bölegi 
bolup çykyş edýän milli töleg ulgamynyň halkara töleg ulgamlaryna işjeň 
goşulyşmagy netijesinde töleg amallarynyň sany düýpli artýar. 

Ýurdumyzda sanly tehnologiýalaryň ösmegi, pul dolanyşygynda seriş-
deleriniň aýlanyş tizliginiň ýokarlanmagy hem-de hasaplaşyklary geçir-
mekde çykdajylaryň azalmagy tölegleriň we hasaplaşyklaryň usullaryň – 
kämilleşdirilmegine mümkinçilik berýär.

Bazar gatnaşyklarynda karz edaralary tarapyndan müşderilere hödürle-
nilýän nagt däl hasaplaşyklar boýunça bank hyzmatlarynyň ähmiýeti uludyr. 
Ýurdumyzda bank kartlaryny ulanyjylaryň sanynyň artmagy we bu kartlar 
arkaly nagt däl hasaplaşyklaryň düýpli ösmegi nagt däl hasaplaşyklar ul-
gamynda oňyn özgertmeleriň alnyp barylýandygyny aýdyňlygy bilen gör-
kezýär.

Bank hyzmatlarynyň has kämil görnüşleriniň girizilmegi, bu ugur-
da daşary ýurt tejribesiniň düýpli öwrenilmegi, şeýle-de onuň milli 
ykdysadyýetimiziň aýratynlyklarynyň göz öňünde tutulyp ýurdumyzyň 
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bank ulgamyna ornaşdyrylmagy bank işiniň döwrüň talabyna laýyklykda 
kämilleşdirilmegine, hyzmatlaryň döwrebap görnüşleriniň döremegine, bank 
ulgamynyň müşderileriniň sanynyň yzygiderli artmagyna we milli banklaryň 
bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlanmagyna ýardam berýär.

Ýurdumyzyň karz edaralary iri maglumat saklaýan we geçirýän ulgamy-
na eýe bolup, özleriniň iş tejribesine täze görnüşli hyzmatlary ornaşdyrýarlar 
hem-de olary müşderilere hödürleýärler. Muňa mysal edip, ýurdumyzyň 
islendik ýerinden bankomatlaryň, terminallaryň, «Internet-bank», «Mobil-
bank» we «Elektron-söwda» ulgamlarynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde 
hasaplaşyklary göni («online») tertipde amala aşyrmagyň ýola goýlandygyny 
görkezmek bolar. Mundan başga-da «Maşgala» bank karty «Altyn Asyr» 
bank karty hasabyna birikdirilmek bilen, müşderiniň islegine baglylyk-
da maşgalanyň her bir agzasyna şol sanda, ýedi ýaşdan uly bolan çagalara 
hem bank kartlary açylyp bilner. Müşderiniň arzasy ýa-da «Internet-bank» 
hyzmaty arkaly maşgalanyň her bir agzasy üçin aýratynlykda hepdelik 
sarp ediljek pul mukdarynyň möçberini kesgitlemäge mümkinçilik döredi-
len. «Maşgala» bank karty çagalara we talyplara gerekli okuw esbaplaryny 
we beýleki harytlary satyn almaga, söwda we dynç alyş nokatlarynda 
hasaplaşyklary geçmäge, «Internet-bank» we «Mobil-bank» hyzmatlary ar-
kaly karzlaryň göterimini we esasy bergisini tölemäge, telefon, öýjükli tele-
fon, IP-TV we internet hasabyny doldurmaga we bank kartynyň galyndysyny 
bilmäge amatly mümkinçilikleri döredýär.

Işewürlik ulgamynda hem-de bazarlaryň ýörite ugurlara bölünmeginde 
banklaryň iş ugurlaryny kesgitlemek anyk müşderi syýasatyny, täze önümleriň 
döredilmegini, bank maglumat ulgamynyň guralmagyny hem-de müşderiler 
bilen özara gatnaşyklar ulgamyny kemala getirmegi talap edýär. Owerdraft 
diýlip atlandyrylýan, karz bermek usulyny göz öňünde tutýan hyzmat Türk-
menistanda ornaşdyrylan maliýe täzeçillikleriniň mysallarynyň biridir. Şeýle 
görnüşli karzy bank belli bir şertlerde berýär: karzyň aňrybaş möçberi, göte-
rimleri, göterim tölenmeýän döwür (eger şeýle ýagdaý bar bolsa), möhletin-
de tölenmedik ýagdaýynda jerimeler we penýalar öňünden şertleşilýär.

«Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynda «Altyn asyr» bank karty boýun-
ça berilýän owerdraft görnüşli karz bermek ulgamynyň ornaşdyrylmagyny in-
nowasiýa häsiýetli bank hyzmatlarynyň üstünlikli sanlylaşdyrylýandygynyň 
mysaly hökmünde görkezmek bolar. Bank kartynyň eýesi karz alyjy bolup 
durýar, owerdraftyň möçberi – karz alyjynyň kart hasabyndaky galyndy 
pul serişdesinden artýan bergisiniň möçberidir. Owerdraftyň möçberi karz 
23. Sargyt № 2700.
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alyjynyň aýlyk hakynyň möçberiniň 40 göteriminden ýokary bolmadyk 
derejede bellenilýär. Bu karz bankyň «Altyn Asyr» bank kartyny saklaýjy 
müşderilerine «Owerdraft» bank kart arkaly, 2 ýyl möhletli, ýyllyk 12 gö-
terimli, köplenç, 1000 (bir müň) manada çenli berilýän gysga möhletli 
karzdyr. Ol ilat tarapyndan gündelik durmuşda sarp edilýän harytlar satyn 
alnanda we hyzmatlar ýerine ýetirilende nagt däl görnüşindäki hasaplaşyklar 
üçin göz öňünde tutulandyr. Bu döwrebap sanly bank hyzmaty bolup, onda 
müşderiniň «Altyn Asyr» aýlyk bank kartyndaky pul serişdesi ýeterlik bol-
madyk ýagdaýynda, müşderiniň hyzmat edýän bank edarasy bilen baglaşylan 
şertnama laýyklykda karz serişdesi berilýär. Müşderiniň «Altyn Asyr» aýlyk 
bank kartyna pul serişdesi gelip gowşanda, onuň «Owerdraft» karzy boýunça 
ulanan pul serişdesi we oňa hasaplanan göterimi yzyna gaýtarylýar.

Türkmenistanda sanly ykdysadyýetiň kemala gelmegi we ösdürilmegi 
jemgyýetçilik durmuşynda we maliýe işinde maglumat we sanly serişdeleriň 
ähmiýetiniň güýçlenmegi bilen häsiýetlendirilýär. Munuň esasy sebäbini 
ykdysadyýetiň sanly görnüşinde jemlenen mümkinçilikleriň diňe bir ykdy-
sady ösüşi üpjün etmekde däl, eýsem, ynsan durmuşynyň hem özgermegine 
getirýändigi bilen düşündirip bolar. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini 
gowulandyrmaga we ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga 
gönükdirilen özgertmeleri durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimiziň jany 
sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli alyp barýan işleri 
mundan beýläk hem rowaç alsyn!

T. Germanowa, 
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 
«Jemgyýeti öwreniş ylymlary» kafedrasynyň mugallymy,

D. Tejenow
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň 

«Maliýe» fakultetiniň 3-nji ýyl talyby

DURNUKLY YKDYSADY ÖSÜŞI GAZANMAKDA  
AHLAK GYMMATLYKLARYNYŇ ORNY

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet Baştutany we-
zipesine girişen ilkinji günlerinden başlap, häzirki zaman türkmen jemgyýe-
tini dünýä derejesinde kämilleşdirmäge hem-de ýurdumyzyň dünýä ösüşi 
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bilen aýakdaş gitmegini üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri üs-
tünlikli dowam etdirilýär. Şol özgertmeleriň giň gerimde, çalt depginde alnyp 
barylmagy biziň halkymyzy täze bir taryhy döwrüň – Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp eýýamyna alyp geldi. 

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaş-
çy lygynda parahatçylygy, howpsuzlygy, durmuş-ykdysady ösüşi gazanmak, 
halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyr-
mak ugrunda möhüm ähmiýetli taslamalar amala aşyrylýar. Häzirki döwür-
de ykdysadyýetiň we ruhy baýlygyň bir-biri bilen özara baglanyşygy, olary 
döwlet syýasatynyň möhüm düzümi hökmünde kemala getirdi. Gahryman  
Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň döwlet 
kadalaşdyrylyşy» atly kitabynda: «Milletiň beden, ruhy we medeni taý-
dan ösüşi – ykdysady özgertmeleriň binýady bolup durýar. Häzirki zaman 
jemgyýetiniň ösmegi üçin medeniýet we sungat ulgamlarynyň barha artýan 
orny adamyň ruhy we estetiki islegleriniň çalt ösüşi, onuň adam kapitalynyň 
we ykdysady ösüşiň hiline täsiriniň artýandygy bilen baglanyşyklydyr» diýip 
ýazýar.

Mälim bolşy ýaly, ykdysady eýýam öndürilýän zat bilen däl-de, eýsem, 
onuň nähili öndürilýändigi, haýsy zähmet serişdeleriniň kömegi bilen ön-
dürilenligi, ýagny tehnologiýasy bilen tapawutlanýar. Döwrüň üýtgeme-
gi, hojalyk işiniň gurluşyna hem täsirini ýetirýär. Häzirki döwürde bolsa 
ykdysadyýet bilen adamyň ruhy dünýäsiniň arabaglanyşygynda onuň täze 
hiliniň açylyp görkezilmegi möhüm ýagdaýdyr. Öndüriji güýçleriň ösüşiniň 
netijesinde bazar gitdigiçe ideýa ulgamlaryna bagly bolýar. Häzirki zaman 
maglumatlar jemgyýeti ideologik we medeni düzümleriň manysynyň gitdi-
giçe uly orun eýeleýän jemgyýetidir. Bu pikirler hil taýdan başga, maddy 
gymmatlyklaryň önümçiligi gurşawynda üýtgeşmelere getirýändigi bilen äh-
miýetlidir.

Medeni ösüş adam işiniň agramly bölegini maddy serişdeleriň önümçi-
liginden adam aňyndaky pikirleriň önümçiligine has köp derejede geçiripdir. 
Şeýlelikde, ideýalary we medeniýeti ykdysadyýet dolandyrypdyr. Emma, 
diňe ykdysady islegler öz gezeginde döwletiň ykdysadyýetine täsirini ýetir-
ýän ylmyň çalt ösmegine ýardam edipdir.

Häzirki wagtda täze sanly tehnologiýalar, innowasion işewür modeller 
jemgyýetiň ykdysady gurşawynyň ähli ugurlaryna aralaşyp, ykdysadyýetiň 
düýp manysyna täsir edip, onda hil babatda gurluş üýtgemelerini emele ge-
tirýär. Netijede, sanly tehnologiýalaryň işjeň ulanylmagy we belli bir elek- 
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t ron önümleriň dolanyşygy bilen häsiýetlendirilýän adaty ykdysadyýetiň kiçi 
ulgamy hökmünde sanly ykdysadyýet emele gelýär. Sanly ykdysadyýetiň 
ösüş derejesi, döwletiň we işewürligiň ösüşine aýratyn üns berilmegini ta-
lap edýän milli bäsdeşlik ukyby bilen berk baglanyşyklydyr. Sanlylaşdyrmak 
adamlaryň durmuşynyň üstünlikli guralmagyny ýeňilleşdirýär. Diýmek, ol 
gönüden-göni durmuşy prosesdir. 

Gymmatlyk ölçeginiň üýtgemegi, bütin ýaşaýyş ugurlarynyň öz ornuny 
üýtgetmegini talap edýär. Her bir adama öz islegine görä ýaşamaga müm-
kinçilik berilmegi möhümdir. Jemgyýetde oňat arzuw-islegler döreýär we 
ýene-de dörär. Emma, olary saýlap almak mümkinçiligi boljak jemgyýetçilik 
gurluşynda ýaşaýyş şertleriniň kämilleşmek prosesi goldaw tapmalydyr.

Şeýle çemeleşme her adama degişlilikde ahlak taýdan özüne çekiji we 
şahsyýetiň ruhy baýlygynyň kemala gelmegine hem-de kämilleşmegine 
düýpli ýardam eder. Ählitaraplaýyn sazlaşykly şahsyýet bolmak üçin, oňa 
jemgyýetçilik işiniň ähli görnüşlerini ele almak zerurdyr. 

Jemgyýetiň gündelik ýaşaýşy adamyň özüni alyp barşynyň ýokary 
ruhy ýörelgeleriniň we ahlak kadalarynyň birleşdiriji ideýalaryny ulan-
mazdan, döwletiň durmuş özgertmeleri, çuňňur demokratik, ykdysady we 
syýasy özgertmeleri geçirip bilmeýändigine şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň 
Prezidentiniň ykdysady strategiýasy täzelenişiň konsepsiýasyny berýär we 
häzirki döwürde türkmen jemgyýetiniň ösüşiniň milli nusgasyny kesgitleýär. 
Işlenilip düzülen we durmuşa ornaşdyrylýan bazar ykdysadyýetiniň durmuş 
taýdan ýöriteleşen nusgasy ynsanperwerlik çemeleşmesine esaslanýar. Bu 
nusga täze sepgitlere barýan türkmen halkyny şu günki günüň hakykatyndan 
ugur alyp, täze ýeňişlere ruhlandyryjy güýç bolup hyzmat edýär. Şunda milli 
nusga dünýäniň ösen ýurtlarynda jemgyýeti özgertmegiň, täzelemegiň top-
lanan tejribesini we türkmen halkynyň milli aýratynlyklaryny göz öňünde 
tutýar. Halkyň medeni aýratynlyklaryny, onuň jemgyýetçilik aňyny we milli-
ligini göz öňünde tutmak hem zerurdyr. 

Önümçiligiň häzirki zaman öňdebaryjy tehnikalary we tehnologiýasy 
ornaşdyrylan has ösen senagat döwleti kemala gelýär. Milli ykdysadyýetiň 
ösüşiniň görkezijileri türkmen jemgyýetiniň döwrebaplaşmak ýoly bi-
len, bel li bir netijeleri gazanandygyny aýdyň görkezýär. Ýetilen netijeleriň 
subutnamasy hökmünde önümçiligiň häzirki zaman pudaklarynyň, önümçi-
lik toplumlarynyň döredilendigi we döredilýändigi aýdyň mysal bolup biler. 
Ýurtda öňden işläp gelýän kärhanalary dikeltmek we tehnologiýa taýdan tä-
zelemek boýunça işler işjeň alnyp barylýar.
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Jemgyýetçilik ösüşiň merkezinde dürli durmuş ugurlarda üstünlik gazan-
magy maksat edinen şahsyýet durýar. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi 
ýaly: «Türkmenistanda düýpli durmuş-ykdysady özgertmeler adamzat ölçe-
gi görnüşinde amala aşyrylýar. Beýle diýildigi, häzirki zaman jemgyýetiniň 
baş baýlygy, hakyky gymmatlygy ummasyz maddy we tebigy baýlyklarda 
däl-de, hut adamlarda, olaryň biliminde, hünär kämilliginde hem ýürek yh-
lasynda jemlenýär diýildigidir. Şu günki-günde durmuş pudaklaryna gönük-
dirilýän maýa goýumlarynyň derejesiniň örän ýokary bolmagy hem muny 
tassyklaýar, olar býujet çykdajylarynyň 60%-den hem köprägini tutýar». 
Diýarymyzda hünärmenleriň dünýä derejesinde, ýokary ahlakly, täzeçe pikir 
edýän, döredijilige ukyply taýýarlanyş syýasaty geçirilýär.

Diňe ruhy taýdan baý şahsyýet jemgyýetiň ýaşaýşynyň ähli taraplarynyň 
üstünlikli ösüşini üpjün etmäge ukyplydyr. 

Elbetde, häzirki zaman şertlerinde ýaşamaga hukuk, ynsanperwerlik, er-
kinlik, wyždanlylyk, adalatlylyk, mertebe, borç, raýdaşlyk we beýleki ahlak 
kadalary umumadamzat gymmatlyklary hökmünde ähmiýetini artdyrýar.

Jemgyýetiň we adamyň ýaşaýyş-durmuşynyň durmuş-ykdysady ugurla-
rynyň biri-birine garaşlylygy ykdysady işiň durmuş kadalaşmagyna ýardam 
edýär. Ol durmuş böleginiň ykdysadyýete gönüden-göni täsiri hökmünde iki-
taraplaýyn mehanizmiň hereketi netijesinde ykdysady işde, şeýle-de, durmuş 
we ykdysady gatnaşyklara durmuş taýdan akyl ýetirmegiň obýekti hökmünde 
medeniýetiň täsiri bolup, öz şöhlelenmesini tapýar. Jemgyýetiň we adamyň 
ýaşaýyş-durmuşynyň durmuş-ykdysady ugurlarynyň biri-birine garaşlylygy 
ykdysady işiň durmuş kadalaşmagyna ýardam edýär. Ol durmuş pudagynyň 
ykdysadyýete gönüden-göni täsiri hökmünde ikitaraplaýyn mehanizmiň he-
reketi netijesinde ykdysady işde, şeýle-de, durmuş we ykdysady gatnaşyklara 
durmuş taýdan akyl ýetirmegiň obýekti hökmünde medeniýetiň täsiri bo-
lup öz şöhlelenmesini tapýar. Taryhy amal, wagtyň synagyndan geçen ho-
jalygy ýöretmegiň milli ýörelgeleri, türkmen halkynyň medeni mirasy we 
ruhyýetiniň ösüşi häzirki zaman jemgyýetini täzeden döretmegiň berk esasy 
bolup hyzmat edýär.

Häzirki zaman Türkmenistanyň esasy wezipesi ata-babalarymyzyň miras 
galdyran baý durmuş tejribesini başarnykly hem peýdaly ulanmakda jemle-
nendir. Bu esas häzirki zaman gymmatlyklaryny döretmäge we özleşdirmäge 
itergi berýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda biziň ýur-
dumyzda döwlet we jemgyýetçilik taslamalary, çözgütleri ahlak nukdaýna-
zardan çözülip, ynsanperwer ahlak ölçeglere, durmuş hereketleriň bahasyna 
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daýanyp, subýektiň ahlak talaplary esasynda şahsyýetiň doly ýagdaýda dikel-
dilmegine esaslanyp, ahlak-psihologik bäsdeşligi üçin zerur bolan şertleriň 
we höweslendirmeleriň üpjün edilmegi arkaly amala aşyrylýar. Milli we 
umumadamzat gymmatlyklarynyň dialektikasy, olaryň özara baglanyşygy 
we aragatnaşygy jemgyýetçilik gatnaşyklaryna adamkärçilik we ahlak aras-
salygyny berýär. Şunuň esasynda türkmen halkynyň açylyp görkezilýän döre-
dijilik mümkinçiligi, ýurdumyzy ýokary derejede ösen we bäsdeşlige ukyply 
edip görkezmek bilen, onuň ösüş derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam edýär.

Ylmy we amaly işiň hil taýdan täze derejesine galmak, ak ýürekli-
lik, mähirlilik, adalatlylyk, adamçylyk we ynam gurşawynyň döredilme-
gi, ýurtda jemgyýetçilik ideologiýasynyň kemala gelmegi we ýaýramagy, 
demokratiýanyň ösmegi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Jemgyýetiň 
ösüşinde ykdysady hem ruhy mümkinçilikleriň ösüşiniň gaýtalanmajak 
taryhynyň, halkymyzyň däpleriniň, adatlarynyň möhüm ähmiýete eýedigi-
ni nygtamak gerek. Taryhy tejribe bize durmuş-taryhy amalyň ulanan esasy 
usullaryny, çemeleşmelerini görkezýär. Jemgyýeti onuň medeniýeti arkaly 
öwrenmek örän wajypdyr. Jemgyýetdäki bolup geçýän durmuş hadysala-
ra akyl ýetirmek üçin, diňe ykdysady we syýasy häsiýetnamalar esasy açar 
bolup bilmez. Filosofik medeniýeti öwreniş çemeleşmeleri jemgyýetçilik 
aňynyň tehnokrat pikirlenmelerini yzky hatara geçirýän sungat, edebiýat, 
din, filosofiýa... we adam ýaly fenomenleriň möhümligine düşünmäge kömek 
edýär. Jemgyýetde agdyklyk edýän ruhy gymmatlyklary seljermek diňe bir 
onuň ösüş derejesini we ýagdaýyny kesgitlemäge kömek etmän, eýsem, şol 
jemgyýetiň şeýle görnüşde ýaşaýandygyny kesgitlemäge hem kömek edýär. 

Umuman, ruhy-ahlak gymmatlyklar durmuş-ykdysady, ylmy-tehniki 
wezipeleri üstünlikli çözmäge hem-de amala aşyrmaga ýardam edýär.
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N. Mämiýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Ýokary matematika we informatika» kafedrasynyň mugallymy,

J. Orazgeldiýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Jemgyýeti öwreniş ylymlary» kafedrasynyň uly mugallymy

DURNUKLY YKDYSADY ÖSÜŞ WE BAZAR 
GATNAŞYKLARYNY ÖSDÜRMEKDE  

TELEKEÇILIGIŇ ORNY

Türkmenistan ýerasty we ýerüsti baýlyklary, amatly geografik ýerleşişi, 
jemgyýetçilik-syýasy ösüşi, ýurduň hökümetiniň sebit we umumadam-
zat bähbitli durmuşa ornaşdyrýan başlangyçlary arkaly ykdysady ulgam-
da ygtybarly hyzmatdaş hökmünde ykrar edilýär. Ýurdumyzda daşary 
ykdysady gatnaşyklaryň depgini barha ýokarlandyrylýar. Türkmenistanda 
ykdysadyýetiň depginli ösüşiniň gazanylmagynyň hukuk binýady berkidil-
ýär. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini sanlylaşdyrmak, oňa elektron resminama 
dolanyşygyny girizmek, sanly serişdeleriň ähmiýetli ornuny berkitmek ba-
batda uly işler edilýär. «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy 
we sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edilip, oňa 
laýyklykda, elektron hyzmatlaryň bitewi ulgamy döredilýär. Kanunda häzirki 
zaman elektron resminamalaryny bermegiň görnüşleri, gurluşy, rekwizitleri, 
resminamanyň nusgasy we asyl nusgasy, kagyz göterijidäki resminamanyň 
we olaryň nusgalarynyň hukuk derejesi, goraglylygy, ýaýradylmagy gada-
gan edilen ýa-da çäklendirilen maglumatlary özünde saklaýan elektron res-
minamalary, arhiwleri hem-de kazyýetde ýa-da beýleki ygtyýarly edaralarda 
subutnama hökmünde ulanylmagy baradaky düzgünler resmileşdirilendir.

Ýurdumyzda ykdysadyýeti sanly tehnologiýalar arkaly ösdürmek üçin 
degişli işleri amala aşyrmak, dünýä bazarlarynda milli harytlara bolan 
islegleriň ýokarydygy nazara alyp, bu ugurda durnukly ösüşi saklamak üçin 
degişli çäreler durmuşa geçirilýär. 

Ykdysady ulgamlarda elektron resminama dolanyşygynyň maksat-
lary we wezipeleri ähli edara-kärhanalaryň, pudaklaryň içindäki maglumat 
alyş-çalşygyny döwrebap guramagyň esasynda döwlet dolandyrylyşynyň 
sanly hyzmatlarynyň ygtybarly standartlaryny kämilleşdirmekden, munuň 
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bilen baglanyşykly akymlaryň has netijeli usullaryny saýlap almakdan, 
gözegçilik we maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ulanmagyň 
binýadynda olaryň howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrmakdan we sanly hyz-
mat dolanyşygynyň maglumat serişdeleriniň bitewüligini üpjün etmekden 
ybaratdyr. Häzirki bazar gatnaşyklary şertlerinde milli ykdysadyýeti sanly 
tehnologiýalara geçirmek işi dowam etdirilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň 
ykdysady kuwwatyny, onuň dünýädäki at-abraýyny ýokarlandyrmakda hor-
matly Prezidentimiziň alyp barýan nusgalyk işleri barha rowaçlanýar. Ýurduň 
ylym-bilim ulgamy bilen ykdysadyýet aýrylmaz baglanyşyklydyr, çünki bi-
lim ulgamynyň esasy maksady ýaşlara orta we ýokary okuw mekdeplerinde 
bilim berlende, ýurdy ösdürmek üçin öňde duran derwaýys meseleler hem-de 
olary çözmegiň ýollary öwredilýär. 

Ykdysadyýet – jemgyýetçilik-önümçilik gatnaşyklarynyň taryhy taýdan 
kesgitlenen jemlenişi ýa-da öndüriji güýçleriň ösüşiniň her basgançagyna 
laýyk gelýän ykdysady taýdan gurluşydyr. Eýeçiligiň önümçilik gurallaryna 
we serişdelerine gatnaşygy onuň esasy bölegidir. Ykdysady gurluş önümçilik 
gurallaryna we serişdelerine bolan eýeçilik gatnaşyklary bilen bir hatarda, 
adamlaryň önümçiligiň ösüşiniň barşyndaky eýeçiliginiň häsiýetine bagly 
bolan ýagdaýlaryny we gatnaşyklaryny, olaryň özara zähmet alyş-çalşygyny, 
paýlama gatnaşyklaryny öz içine alýar. Şeýlelikde, jemgyýetiň öndüriji 
güýçleriniň ösüş derejesine laýyk gelýän önümçilik gatnaşyklarynyň jemine 
ykdysadyýet diýip düşünmek bolar. 

Ykdysadyýet – zähmeti ulanmak arkaly adam üçin gerek bolan eşretleri, 
ýagny ýaşaýyş üçin şertleri ýola goýmak bilen, ýaşaýşy üpjün etmekde we 
islegleri kanagatlandyrmakda ulanylýan hojalyklar, jemlenen serişdeler, iş 
ýerleri, proseslerdir. 

Ykdysadyýet – hojalyk, adamlaryň ony dolandyryş usullary, önüm-
çilik ýagdaýlarynda we haryt alyş-çalşygynda adamlaryň arasyndaky 
gatnaşyklarda, hojalyk ýagdaýlarynda ýüze çykýan kanunalaýyklyklar bara-
daky ylymdyr; jemgyýetiň öndüriji güýçleriniň ösüş derejesine laýyk gelýän 
önümçilik gatnaşyklarynyň jemidir. 

Ykdysady syýasat – döwletiň ykdysady çäreleriniň jemi bolup, ykdy-
sady kanunlaryň talaplaryny düşünjeli peýdalanmaklyga esaslanýar. Ol 
hojalyk-syýasy we medeni gurluşyň wezipelerine, halkyň hal-ýagdaýynyň 
gyşarnyksyz ýokarlandyrylmagyna hyzmat edýär. 

Ykdysady kanunlar bolsa has umumylaşdyrylan düýpli gatnaşyklary, 
jemgyýetiň ösüşiniň zerur bolan baglanyşyklaryny aňladýan kanunlardyr. 
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Önümçilik usullarynyň ösüş kanunlary barada giňişleýin düşünje berlen-
de, olaryň maddy nygmatlaryň öndürilişinde hem-de paýlanyşynda ýüze 
çykýandygy bellenilmelidir. Ykdysady kanunlar obýektiw kanunlardyr. 
Olar adamlaryň düşünjesine, aňyna bagly bolmadyk ösüşiň barşynyň özara 
gatnaşygyny aňladýar we ykdysady şertlere görä ýüze çykýar hem-de here-
ket edýär. Adamlar bu kanunlary ele almak bilen, olaryň hereketini öz bäh-
bitleri üçin peýdalanýarlar. Kanunlary öwrenmek bilen, olara akyl ýetirýär-
ler, özleriniň ýaşaýyş-durmuşynda olaryň talaplaryny göz öňünde tutýarlar, 
emma bu kanunlary döredip we üýtgedip ýa-da olary ýatyryp bilmeýärler. 

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda 
ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ýokary depginler bilen ösdürmek 
boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Milli ykdysadyýeti döwlet tarapyndan 
kadalaşdyrmagyň döwrebap usullaryny ornaşdyrmak, bazar ykdysady 
gatnaşyklaryny has-da çuňlaşdyrmak boýunça zerur çäreler durmuşa geçi-
rilýär. Hususy telekeçiligi ösdürmek, emläk gatnaşyklaryny dolandyrmak, 
ägirt uly taslamalary durmuşa geçirmek, olary maliýeleşdirmegiň döwrebap 
usullaryny peýdalanmak, býujet-salgyt, pul-karz syýasatlaryny üstünlikli 
durmuşa geçirmek boýunça netijeli işler amala aşyrylýar. 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdy-
sadyýeti bazar gatnaşyklary ýörelgelerine laýyklykda ösdürmek hem 
kämilleşdirmek nusgasy saýlanyp alyndy. Bu syýasatdan ugur almak bi-
len, ykdysadyýeti tutuş jemgyýetimiziň bähbitlerine laýyklykda sazlaşykly 
kadalaşdyrmak, halkymyzyň abadan durmuşyna gönükdirilen ykdysady ösüş 
nusgasyna mahsus bolan bazar gatnaşyklaryny has ýokary derejede ösdürmek 
wezipeleriniň ähmiýeti ýokarlanýar. Şonuň bilen baglylykda, kiçi telekeçiligiň 
ykdysady mümkinçiliklerini netijeli ykdysady dolanyşyga girizmek häzirki 
döwürde derwaýys meseleleriň biridir. Hususyýetçiligiň ykdysady mümkin-
çiliklerini düýpli ylmy esasda öwrenmek we ony ýurduň ykdysady ösüşine 
hyzmat etdirmegiň ýollaryny tapmak, geljek üçin bellenilen ösüş sepgitleri-
ne ýetmegiň ygtybarly binýadyny emele getirýär. Ýurtda hususy telekeçiligi 
döwlet tarapyndan hemme ugurlarda goldamak, onuň ösdürilmegi üçin amat-
ly şertleri döretmek boýunça alnyp barylýan giň möçberli çäreler muňa aýdyň 
şaýatlyk edýär. Telekeçiligiň ösmegini goldamak ilatymyzy iş orunlary bilen 
üpjün etmek baradaky möhüm wezipeleriň oňyn çözülmegine şert döredýär. 
Türkmenistanly telekeçileriň netijeli işiniň haryt bolçulygynyň döredilme-
ginde uly ähmiýeti bardyr. Azyk we azyk däl harytlaryň bol-elinligi, olaryň 
bahasynyň elýeterli bolmagy halkyň durmuş hal-ýagdaýynyň yzygiderli ýo-
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karlanmagyna, ahyrky netijede bolsa, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň pa-
jarlap ösmegine, döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň ynamly pugtalandyryl-
magyna ýardam berýär.

Telekeçilik bazar ykdysadyýetinde aýratyn gatnaşyklaryň jemidir. Te-
lekeçilik özbaşdaklyk, başarnyklylyk bilen öz adyndan, töwekgelligine we 
azabyna daýanyp, emläk jogapkärçiliginde raýatlaryň, fiziki we ýuridik 
şahslaryň (hususy emläklerinden peýdalanmak bilen) öndürýän harytlaryny 
we hyzmatlaryny satmakdan, işleri ýerine ýetirmekden girdeji hem peýda 
almaklyga gönükdirilen işlerdir.

Telekeçiniň işini birnäçe aýratynlyklar emele getirýär. Telekeçi öz işine:
– pul serişdelerini toplamakdan we kärhananyň işini guramakdan;
– pul serişdelerine önümçilik serişdelerini satyn almakdan başlaýar.
Telekeçilik, üstünliklere ýetmek maksady bilen, işiniň netijesini has-da 

ýokarlandyrmaga we peýda gazanmaga çalşyp, işi özüçe guraýan adamynyň 
meşgullanýan işidir. Telekeçi işi peýdaly dolandyrmak maksady bilen, amala 
aşyrylýan akyl zähmetidir. Telekeçilik ösen bazar ykdysady şertlerinde:

– kim-de bolsa biriniň eýelik etmeginde bolan kärhana (kärhana bir 
adamyň ýa-da maşgalanyň eýeçiliginde durýar);

– gatnaşyjylary hemişelik bolan iki ýa-da ondan hem köp adamyň 
birleşmesi;

– paýdarlar jemgyýeti görnüşinde guralýar. 
Telekeçilik iş usullary hem eýeçiliginiň görnüşleri boýunça toparlara 

bölünýär.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde alnyp baryl-

ýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak, söwda-ykdysady gatnaşyklary 
işjeňleşdirmek hem-de bu düzümleriň onuň binýadyny pugtalandyrmak ba-
batda durmuşa geçirilýän giň möçberli çäreleriň geljekde bu ulgamy ösdür-
mäge ýardam etjegi ikuçly däldir. 

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyz 
döredijiligiň we rowaçlygyň ýoly bilen öňe barýar. Ýurdumyzyň durmuş-
-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag-kommunikasiýa, saglygy goraýyş, 
oba hojalygy ulgamlarynda, syýasatda, medeniýetde, ylym-bilimde ga-
zanýan üstünlikleri halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk- 
-de gowulandyrmaga täsir edýär. Döwlet býujetinde milli ykdysadyýeti 
diwersifikasiýalaşdyrmagyň, sebit we halkara ähmiýetli, uly möçberli hem-
de aýratyn möhüm maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmegiň ha-
sabyna ykdysady toplumlary ösdürmäge uly maddy we maliýe goldawyny 
üpjün etmelidiris. 
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N. Atalyýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Menejment» kafedrasynyň ykdysady ylymlaryň
kandidaty alymlyk derejesine dalaşgäri

TÜRKMENISTANDA EKSPORTY  
ÖSDÜRMEGIŇ HUKUK ESASLARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň ynsanperwerlige we döredijilige ýugrulan döwlet syýasaty 
milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmäge, dünýä ykdysady giňişligine 
özara bähbitli esaslarda goşulyşmaga, türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş 
derejesini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. 

Arkadagly Serdarymyz häzirki zaman dünýäsiniň çylşyrymly ýag-
daýlaryny ýeňip geçmek üçin, bu ugurda netijeli halkara hyzmatdaşlygyny 
amala aşyrmaga aýratyn ähmiýet berýär. Türkmenistanyň hemişelik Bitarap-
lyk hukuk ýagdaýy bolsa, içeri we daşary syýasatyň esasyny emele getirip, 
ýurdumyzyň halkara arenasynda milli bähbitlerini üpjün etmäge gönükdiri-
lendir.

Ýurduň daşary ykdysady gatnaşyklarynyň kämil derejede ösmeginde mil-
li kanunçylyga möhüm orun degişlidir. Ýurtda daşary ykdysady gatnaşyklary 
kadalaşdyrmak Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň Kanun-
laryna, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalaryna we beýleki kadalaşdyryjy 
hukuk namalaryna laýyklykda amala aşyrylýar. Esasy Kanunymyzyň 94-nji 
maddasynyň 9-njy bendine laýyklykda, daşary ykdysady işi amala aşyrmak 
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlygyna degişlidir. 

Bu konstitusion kada «Türkmenistanyň Ministrler Kabineti hakynda» 
Türkmenistanyň Kanunynda giňişleýin beýan edilýär. Kanunyň 9-njy mad-
dasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlyklary kesgitleni-
lip, onuň 14-nji böleginde «Türkmenistanyň daşary ykdysady syýasatyny 
durmuşa geçirýär, daşary ýurtlar we halkara guramalary bilen ykdysady, 
ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlygy üpjün edýär» diýip, bellenilýär.

Türkmenistanda daşary ykdysady syýasaty durmuşa geçirmegiň hu-
kuk binýady «Daşary ykdysady iş hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 
kabul edilmegi bilen has hem kämilleşdirildi. Ýurdumyzyň daşary ykdy-
sady işinde esasy ugurlaryň biri hökmünde daşary söwda işi ykrar edilýär. 
Hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynda, ýurdumyzyň daşary söwda 
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dolanyşygynyň oňyn aratapawudyny gazanmak, milli ykdysadyýetimiziň 
depginli ösüşini kepillendirýän esasy wezipeleriň biri bolup durýar. 2021- 
-nji ýylda Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygy 15,1 milliard amerikan 
dollary bolup, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 20,5% artdy we oňyn arata-
pawudy 2,6 milliard amerikan dollaryna deň boldy.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masynda», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-nji ýyl-
larda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda», «Bitarap 
Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2022–2028-nji ýyllar üçin Kon-
sepsiýasynda» hem-de «Türkmenistanyň 2021–2030-njy ýyllar üçin daşary 
söwda Strategiýasynda» ýurduň daşary-ykdysady gatnaşyklarynyň aýrylmaz 
düzüm bölegi bolan eksporty has-da artdyrmagyň ähmiýeti bellenilip ge-
çilýär.

Daşary söwda strategiýada ýurduň serişdeler mümkinçiliklerini, içerki 
ykdysady kuwwatlyklaryny netijeli peýdalanmak, daşary ýurt maýa goýum-
laryny çekmek, bazar gurallary esasynda içerki we daşarky özara ykdy-
sady gatnaşyklary erkinleşdirmek boýunça özgertmeleri geçirmek, Bütin-
dünýä söwda guramasyna agzalyga kabul edilmek, onuň ylalaşyklaryna we 
öňdebaryjy dünýä tejribesine laýyklykda halkara söwdasynyň ýörelgeleri-
ni we täzeçillikleri hemmetaraplaýyn ornaşdyrmak arkaly Türkmenistanyň 
daşary söwdasynyň ösdürilmegine we kämilleşdirilmegine gönükdirilendir. 
Strategiýada kesgitlenilen maksatlary we wezipeleri ýurt derejesinde üs-
tünlikli amal etmek maksady bilen birnäçe esasy ugurlar kesgitlenildi. Bu 
ugurlaryň biri hem, daşary söwda işini ýönekeýleşdirmek we ösdürmek mak-
sady bilen, Türkmenistanyň kanunçylygyny kämilleşdirmekdir.

2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda Türkmenistana Bütindünýä söwda gu-
ramasyna synçy derejesiniň berilmegi we 2022-nji ýylyň 23-nji fewralynda 
«goşulyşýan döwlet» derejesiniň berilmegi hem, ýurdumyzyň daşary ykdy-
sady gatnaşyklarynyň hukuk binýadyny Bütindünýä söwda guramasynyň ka-
nunçylygy we kadalary ulgamy bilen sazlaşdyrmagyň zerurlygyny aýdyňlygy 
bilen görkezýär.

Prezident maksatnamasyna laýyklykda, geljek 7 ýylda ýurdumyzyň 
daşary söwda işini düýpli diwersifikasiýalaşdyrmagy üstünlikli amal et-
mek üçin geoykdysady, tebigy-serişde, önümçilik-ykdysady, şeýle hem in-
tellektual mümkinçilikleriň giň gerimine eýedir. Şunda daşary söwdany 
diwersifikasiýalaşdyrmak bir tarapdan, daşary ýurtlara iberilýän hem-de 
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import edilýän harytlaryň we hyzmatlaryň düzümini kämilleşdirmek, başga 
bir tarapdan bolsa, daşary söwda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny alyp barýan 
ýurtlaryň sanyny artdyrmak arkaly amala aşyrylar. Bu bolsa, ýurdumyzyň 
eksport mümkinçilikleriniň has-da ýokarlanmagyna özüniň oňyn täsirini ýe-
tirer.

Ýurdumyzda döredilýän önümçilik kuwwatlyklarynyň innowasion hä-
siýetliligi we halkara standartlaryna laýyk gelmegi olaryň ulanyş derejesiniň 
hem-de zähmet öndürijiliginiň ýokarlandyrylmagyny üpjün we durnukly 
ykdysady ösüşiň girewi bolup çykyş edýär. Ýurdumyzyň importynyň düzü-
mini kämilleşdirmek we onuň möçberini azaltmak, eksport edilýän önümleriň 
mukdaryny we görnüşini artdyrmak maksady bilen, täze önümçilikleri giň 
gerim bilen döretmek wezipeleri uly ähmiýete eýe bolýar. Bu ugurdaky 
işleriň ýokary hilli amal edilmegi bolsa, ýerine ýetirji häkimiýetiň ygtyýarly 
edaralarynyň işine bagly bolup durýar. 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, Türkmenistanyň Söwda we daşary 
ykdysady aragatnaşyklar ministrligi, şeýle hem öz ygtyýarlylygynyň çäkle-
rinde beýleki ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary daşary ykdysady işiň döwlet 
tarapyndan kadalaşdyrylmagyny amala aşyrýan edaralar bolup durýarlar. 

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrli-
gi daşary ykdysady işiň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegi babatynda 
ygtyýarlyklaryň giň gerimine eýedir. Olaryň içinde ýurduň eksportyny 
düzgünleşdirmäge aşakdakylaryň degişlidigini görkezmek bolar:

– Türkmenistanyň daşary söwdasyny ösdürmek, milli harytlarymyzyň 
we hyzmatlarymyzyň daşarky bazarlara elýeterli bolmagy üçin amatly şertleri 
döretmek, söwda babatdaky eksport-import boýunça düzgünleşdirmek ba-
radaky teklipleri ikitaraplaýyn we köp taraplaýyn halkara şertnamalarynda 
berkidilen degişli düzgünler esasynda işläp taýýarlaýar. Bu ugra degişli iki-
taraplaýyn we köptaraplaýyn halkara şertnamalarynyň we ylalaşyklarynyň 
ýerine ýetirilmeginiň üpjün edilmegi, olardan gelip çykýan hukuklarymyzyň 
durmuşa geçirilmegi boýunça çäreleri görýär;

– ygtyýarlyk berlen edaralar bilen bilelikde Türkmenistanyň daşary 
ykdysady işiniň subýektleriniň daşary söwda işini utgaşdyrýar we oňa gö-
zegçilik edýär. Dünýä bazarlarynda milli önümlerimiziň bäsdeşlige ukyply-
lygyny üpjün etmek babatynda zerur çäreleriň görülmegi nazara alynýar;

– daşarky bazaryň türkmen harytlaryna we hyzmatlaryna elýeterli bol-
magy, türkmen harytlarynyň eksportynyň möçberlerini artdyrmak üçin amat-
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ly şertleri üpjün etmek, şol sanda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dünýä 
ykdysadyýetine netijeli goşulyşmagyny üpjün etmek boýunça çäreleri işläp 
taýýarlamak we durmuşa geçirmek hakynda teklipleri taýýarlamak;

– Türkmenistanyň harytlaryň eksporty we importy babatdaky daşary 
ykdysady işini seljerýär, harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň dünýä ba-
zaryndaky ýagdaýyny öwrenmegi hem-de onuň ösmeginiň ugurlaryny çak-
lamagy üpjün edýär;

– ýurduň eksport mümkinçilikleriniň bäsleşige ukyplylygyny ýokar-
landyrmaga gönükdirilen netijeli daşary ykdysady syýasaty işläp taýýarla-
mak boýunça ylmy-barlag işini geçirýär;

– eksport-import amallarynyň geçirilişine döwlet tarapyndan gözegçilik 
etmegiň dünýä tejribesini öwrenýär we bu gözegçiligi güýçlendirmek boýun-
ça teklipleri berýär.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi öz üstüne ýükle-
nen wezipelere laýyklykda, «bäsdeşlige ukyply önümleri eksporta ibermäge 
we import edilýän önümleriň ornuny tutmaga niýetlenen täze önümçilikleri 
döretmek boýunça teklipleri we maslahatlary taýýarlaýar.

Ýurdumyzyň daşary söwda dolanyşygynyň oňyn aratapawudynyň üp-
jün edilmegi, häzirki döwrüň iň möhüm wezipleriniň biri bolup, ol milli 
ykdysadyýetiň durnukly ösmegini, türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş 
derejesiniň has-da ýokarlanmagyny kepillendirýär.

A. Bekiýewa,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

«Menejment» kafedrasynyň aspiranty

TÜRKMENISTANDA AGROSENAGAT  
TOPLUMYNYŇ ÖSÜŞ MEÝILLERI

Dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyr-
mak, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek Türkmenistanyň durmuş-
-ykdysady syýasatynyň we Durnukly ösüş maksatlarynyň möhüm ugrudyr. 
Oba hojalyk pudagynyň ýokary depginde ösdürilmegine, ýurdumyzyň oba 
hojalyk önümlerini öndürijilere hemmetaraplaýyn döwlet goldawyny ber-
mäge gönükdirilen çäreleriň netijesinde pudakda düýpli üstünlikler gaza-
nylýar.
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Agrosenagat önümçiliginiň döwrüň talaplaryna laýyk gelýän, bäsdeşlige 
ukyply bolmagy üçin hukuk, ykdysady, guramaçylyk şertlerini kemala ge-
tirmäge gönükdirilen toplumlaýyn özgertmeler oňyn netijelerini berýär. Hä-
zirki döwürde oba hojalyk toplumy tebigy baýlyklaryň rejeli peýdalanylma-
gyna, ekologik abadançylygyň üpjün edilmegine, biologik deňagramlylygyň 
saklanmagyna, milli ykdysadyýetiň kuwwatlanmagyna önjeýli täsirini ýe-
tirýär. Azyk howpsuzlygynyň pugtalandyrylmagyna, ýerli önümleriň ha-
sabyna senagatyň çig mal serişdeleri bilen üpjün edilmegine goşant goşýar. 
Halkyň sagdyn iýmitlenmegini gazanmak, durmuş hal-ýagdaýyny gowu-
landyrmak, ilaty iş orunlary bilen üpjün etmek meseleleriniň çözülmeginde 
möhüm wezipeleri amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Uzak möhletleýin 
geljegi nazarlaýan agrosenagat toplumynyň kämilleşdirilmegine gönükdiri-
len tagallalar Milli maksatnamalarda we kadalaşdyryjy hukuk namalarynda 
giň beýanyny tapýar.

Türkmenistanyň Konstitutsiýasynyň 13-nji maddasyna laýyklykda 
«Döwlet adamyň we jemgyýetiň bähbitlerine ykdysady işi düzgünleşdirmegi 
amala aşyrýar, ähli halkyň abadanlygyna durnukly ösüşi üpjün edýär» 
diýlip kesgitlenilen. Bu hem Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlaryny 
durmuşa geçirmekde möhüm ähmiýete eýe bolýar. Durnukly ösüş maksat-
laryna ýetmegiň esasy özeni bolan ýurtda ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini 
barha ýokarlandyrmakdan ybaratdyr. Ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokar-
landyrmakda ýurdumyzda agrosenagat pudagynyň orny uludyr.

Ýurdumyzda agrosenagat toplumynyň ösüşi eýýäm öz miwelerini be-
rip başlady. Bu işler Durnukly ösüş maksatlarynyň 2-nji: «Açlygy ýok et-
mek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we iýmitlenmegi gowulandyrmak 
hem-de oba hojalygynyň durnukly ösüşine ýardam bermek», 8-nji: «My-
nasyp işleri üpjün etmek we ykdysady ösüş», 9-njy: «Senagatlaşdyrma, 
innowasiýalar we infrastruktura», 10-njy: «Deňsizligiň azaldylmagy», 12- 
-nji: «Jogapkärçilikli sarp edişlik we önümçilik», 17-nji: «Durnukly ösüşiň 
bähbidine hyzmatdaşlyk» maksatlarynyň baryny üstünlikli amala aşyrmaga 
gönükdirilendir. Bu syýasaty durmuşa geçirmegiň dowamynda agrosenagat 
toplumynyň netijeli işini üpjün edýän durnukly önümçilik infrastrukturasyny 
emele getirýän birnäçe gurallary seljermek zerurlygy ýüze çykýar.

Şeýle-de ýurdumyzyň agrar-senagat toplumynyň üznüksiz ulgamlaýyn 
ösüşi «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 
2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli mak-
satnamasyndan», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-



368

-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan» 
we «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky 
şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgert-
mek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyndan» ba-
dalga alýar. Bu Maksatnamalaryň çäklerinde ýurdumyzda oba hojalygyna 
degişli pudaklaryň sazlaşykly we toplumlaýyn ösdürilmegine gönükdirilen 
işleri ýerine ýetirmek üçin ýörite çäreler alnyp barylýar.

Uzak möhletli geljegi nazarlaýan maksatnamalaryň durmuşa geçiril-
meginiň çäklerinde iri maýa goýumlary agrosenagat toplumynyň ähli pu-
daklaryny döwrebaplaşdyrmaga, tehniki we tehnologiýa taýdan täzeden 
enjamlaşdyrmaga gönükdirilýär. Täze ykdysady gatnaşyklaryň kemala gel-
megine, ýer, suw we beýleki tebigy serişdeleriň rejeli peýdalanylmagyna, 
daşky gurşawyň goralmagyna, agrar ylmynyň, seçgiçiligiň we tohumçylyk 
işiniň ösdürilmegine, önümçilige innowasion tehnologiýanyň, öňdebaryjy 
bazar usullarynyň ornaşdyrylmagyna, agrosenagat toplumyna telekeçileriň 
giňden çekilmegine, ýokary hünärli hünärmenleriň taýýarlanylmagyna, se-
bitlerde häzirki zaman durmuş düzümlerini döretmegiň hasabyna ilatyň 
ýaşaýşynyň hilini gowulandyrmaga uly ähmiýet berilýär.

Agrosenagat pudagynyň täze kuwwatlyklarynyň döredilmegi bilen, se-
bitlerde täze iş orunlary döredilýär. Täze Milli maksatnamada bu toplum-
da senagatçylar gatlagynyň pugtalanmagyny goldamak, topluma gaýtadan 
işleýän senagat kärhanalaryny döretmäge döwlet tarapyndan goldaw ber-
mek, toplumyň haryt öndürijilerini ýeňillikli şertlerde karz serişdeleri bilen 
üpjün etmek boýunça wezipeler bellenilýär. Ýurtda oba hojalygyny düýpli 
ösdürmegiň, işjeň maýa goýum syýasatynyň çäklerinde uly möçberdäki 
serişdeleri oba hojalyk toplumynyň we azyk senagatynyň önümçilik düzümi-
ni tehniki taýdan enjamlaşdyrmaga we döwrebaplaşdyrmaga gönükdirmegiň, 
şeýle hem döwlet tarapyndan goldaw berilmegi, kärendeçileri, daýhan ho-
jalyklaryny, bu ugurda işleýän döwlet we hususy kärhanalary maliýe taýdan 
höweslendirmegiň netijesinde geljekde hem uly üstünlikler gazanylar. Oba 
hojalyk önümlerini öndürijilerini maliýe taýdan höweslendirmek maksady 
bilen, önümleriň döwlet tarapyndan satyn alynmagy, kepillendirilen bahalar, 
ýeňillikli salgyt salmak hem-de karz bermek ýaly usullar hem giňden peýda-
lanylýar.

Dünýäde agrosenagat pudagy adatylykdan innowasion çözgütlere we 
oýlap tapyşlara, täze bazarlary döretmäge mümkinçilik berýän ýokary tehno-
logiýaly ugra öwrülýär. Sanly intellektual çözgütler oba hojalygynda zähmet 
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öndürijiligini ýokarlandyrmaga, pudagyň durnukly ösüşini üpjün etmäge şert 
döredýär. Şu jähtden, tebigy serişdelerden netijeli peýdalanmakda, oba ho-
jalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmekde mehanizmleşdirilen işleriň innowasion  
usullarynyň bökdençsiz ýola goýulmagyna aýratyn üns berilýär. Ekerançy-
lyk ýerlerini gurplandyrmak, miweli baglary we üzüm nahallaryny ösdürip 
ýetişdirmek, ýeriň şoruny aýyrmak, ekin dolanyşygyny alyp barmak, suwy 
tygşytlamak boýunça ylmy taýdan esaslandyrylan agrotehniki çäreler geçi-
rilýär. Aslynda, ekinlere ideg etmek we olardan bol hasyl almak ugrundaky 
çäreleriň ählisi ylmy esasda alnyp barylýar.

Agrosenagat toplumynyň sanlylaşdyrylmagynyň esasy maksady 
serişdeleri hem-de ylmy taýdan esaslandyrylan usullary netijeli peýdalanmak 
bilen, oba hojalyk önümleriniň hasyllylygyny, hilini, bäsdeşlige ukyp lylygyny 
ýokarlandyrmakdan, harajatlaryň azaldylmagyny gazanmakdan ybaratdyr. 
Munuň özi topluma sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmakda, döwrebap 
hyzmatlary ýola goýmakda, sarp edilýän harajatlary we wagty tygşytlamakda, 
pudakda öňdebaryjy işewürleriň kemala gelmeginde täze mümkinçilikle-
ri açýar. Şol bir wagtda pudakda döwlet düzgünleşdirmesi we gözegçiligi, 
onuň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmaga, maýa goýumlary çekmegiň täze 
görnüşlerini emele getirmäge, ekin we önümçilik dolanyşygynyň netijeliligi-
ni gazanmaga, bazar gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmaga hem-de halkyň ýaşaýyş-
durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga uly itergi berýär.

Oba hojalygyna maglumat-kommunikasiýa ulgamlarynyň ornaşdyryl-
magy önüm öndürijileriň zerur maglumatlar bilen doly we wagtynda üpjün 
edilmegine, alyş-satyş bilen bagly çykdajylaryň peselmegine, harytlaryň 
sarp edijilere gowuşmagynyň tizleşdirilmegine, şeýle-de hünär derejeli 
işçi güýjüne zerurlygyň oňyn çözülmegine ýardam berýär. Ekerançylygyň 
mehanizmleşdirilen işiniň sanlylaşdyrylmagy we telematik ulgam ar-
kaly dolandyrylmagy bilen, ýerine ýetirilen işler hakyndaky maglumatlary 
merkezleşdirmäge, seljermäge, hasabatlary takyk ýöretmäge hem-de esas-
landyrylan çözgütleri kabul etmäge mümkinçilik döreýär. Maldarçylyk pu-
dagyna sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bolsa mallaryň baş sanyna 
gözegçilik etmäge, kadaly weterinar hyzmatlary ýola goýmaga, sürüleri 
netijeli dolandyrmaga, öri meýdanlarynyň suwlulandyryş desgalaryny abat 
saklamaga, olary dikeltmäge we mallaryň seçgi-tohumçylyk işini ylmy esas-
da geçirip, ýokary önüm berýän tohum mallaryny köpeltmäge zerur şertleri 
üpjün edýär. Şunda ygtybarly kanunçylyk binýadynyň döredilmegi hem-de 
onuň döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilmegi möhüm 
24. Sargyt № 2700.



370

wezipeleriň biri hökmünde öňe çykýar. Oba hojalygyny hemmetaraplaýyn 
we düýpli özgertmäge gönükdirilen wezipeleriň çäklerinde kabul edilen 
«Azyk howpsuzlygy hakynda», «Oba hojalygyny ösdürmegi döwlet tara-
pyndan düzgünleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary obasenagat 
toplumynyň hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmagyň aýdyň mysallarydyr. 
Bu möhüm resminamalarda Türkmenistanyň azyk howpsuzlygyny üpjün 
etmek babatda döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny kesgitleýän, şeýle-de 
raýatlaryň kadaly iýmitlenmegine hukugyny durmuşa geçirmegiň hukuk 
esaslaryny belleýän düzgünler we bu babatda göz öňünde tutulýan çäreler 
giňişleýin beýan edilýär.

Biziň günlerimizde tehnologiýalar türkmen obasynyň gülläp ösmeginiň 
berk esasyny döretmek bilen, örän uly çäkleri özleşdirmäge, olary işläp be-
jermäge şertleri döretdi. Şunlukda, agrosenagat toplumy, azyk bolçulygyny 
üpjün etmek bilen, ykdysadyýetiň birnäçe pudaklary üçin bolsa – önüme bo-
lan durnukly islegi we zerur bolan çig mal serişdeleri bilen üpjün edýär. 

Oba hojalygy we agrosenagat toplumy azyk garaşsyzlygyny üpjün 
edýän strategik pudak bolmak bilen, JIÖ paýyny azaltmak, pudakda intensiw 
önümçilik usularyny ulanmak bazar gatnaşyklarynyň talaplarynyň biridir.

Ýurdumyzyň oba hojalyk kärhanalary tarapyndan esas hökmünde aly-
nan önümçiligiň doly aýlanyşygynyň netijeliligi bir tarapdan öndürilýän 
önümiň hiliniň ýokarlanmagyna mümkinçilik berýän bolsa, ikinji bir tarap-
dan kärhanalaryň girdejililigini üpjün edýär.

Agrosenagat toplumyny ýokary depginler bilen ösdürmek we ýurdu-
myzda azyk bolçulygyny döretmek oba ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertleri 
bilen hem baglydyr. Bu pudakda zähmet öndürijiligini düýpli ýokarlandyr-
mak ösen «adam maýasynyň» bolmagyny, adamlar üçin ýaşaýyş-durmuş 
şertleriniň ýokary derejede döredilmegini talap edýär. Şu maksat bilen, Oba 
milli maksatnamasynyň amala aşyrylmagy üçin uly möçberli maýa goýum-
lary gönükdirilýär. Halkyň abadançylygyny döwlet ösüşiniň ileri tutulýan 
wezipeleriniň derejesine çykarylan ýurdumyzda adam baradaky alada baş 
ugur hökmünde öňe çykarylýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormat-
ly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň oba hojalygynda amala 
aşyrylýan özgertmeleriň netijesinde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi 
barha ýokarlanýar.
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R. Jumaýew, 
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 

«Ykdysady nazaryýet» kafedrasynyň uly mugallymy

SANLY YKDYSADYÝET: DURMUŞ  
ULGAMYNDA SANLY HYZMATLAR

Türkmenistanyň Prezidenti 
Serdar BERDIMUHAMEDOW:

– Biz milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna 
sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň ornaşdyrylmagyna 
geljekde hem ünsi jemläris.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdy-
sadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak, maýa 
goýumlary çekmek bilen pudaklara täze tehnologiýalary ornaşdyrmak 
boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. «Güýçli döwletde ylym esasy orny 
eýeleýär, diýmek, biz ylmyň iň täze gazananlary bilen aýakdaş gitmelidi-
ris» diýip, Gahryman Arkadagymyz aýratyn belleýär. Munuň özi innowasion 
ykdysadyýeti kemala getirmäge döwlet derejesinde aýratyn üns berilýändigi-
ni aňladýar. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzda ylmyň we bilimiň ösdürilmegi 
üçin köp möçberde maýa goýumlary gönükdirilýär, bu ugurda kanunçylyk 
binýat hem kämilleşdirilýär. «Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda», «Mag-
lumat we ony goramak hakynda», «Elektron resminama, elektron resminama 
dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda», «Türkmenistanda Internet torunyň 
ösüşini we Internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek 
hakynda», «Aragatnaşyk hakynda», «Ylmy-tehnologiýa parklary hakynda», 
«Ylmy edaralar hakynda», «Ylmy intellektual eýeçilik hakynda», «Ylmy 
işgäriň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň kanunlary kabul edildi, 
Şeýle hem, «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsep-
siýasy» hem-de beýleki maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Ýurdumyzyň geljek 30 ýyl üçin maksatnamasynda hem ykdysadyýeti-
mizi sanlylaşdyrmak ileri tutulýar. Hususan hem Türkmenistanyň geljekki 
döwür üçin ösüş strategiýasy milli ykdysadyýetiň dürli pudaklaryna täze in-
nowasion tehnologiýalary, şol sanda sanly tehnologiýalary we öňdebaryjy 
halkara tejribelerini ornaşdyryp, elektron resminamalar dolanyşygyna hem-
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-de elektron şahsyýetnamalar ulgamyna geçmek, innowasiýa, ýokary tehno-
logiýaly, bäsleşige ukyply sanly ykdysadyýeti we sazlaşykly işleýän elektron 
senagatyny döretmek wezipelerini öňe sürýär.

Häzirki zaman şertlerinde innowasion tehnologiýalaryň netijeli peýdala-
nylmagy uzak möhletleýin geljegi nazara alanyňda, döwletiň gülläp ösmegi 
üçin binýady üpjün edýän durnukly ösüşiň aýrylmaz şerti bolup durýandygyna 
göz ýetirmek bolýar. Çünki Ählumumy Gün tertibinde kesgitlenen Durnuk ly 
ösüş maksatlarynyň ählisinde hem sanly ulgamlar, maglumat tehnologiýa-
lary esasy orun eýeleýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň 
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
Konsepsiýasyny» tassyklamak hakynda Karara gol çekmegi ählumumy dur-
nukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak boýunça ýurdumyzyň oňyn, netijeli 
we ösüşe ýardam berjek işleri durmuşa geçirmeginde esasy ädimleriň biri 
boldy. Bu Konsepsiýa 7 bapdan ybarat bolup, resminamanyň mazmunynda 
ýurdumyzyň maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary ulgamynyň häzirki ýag-
daýy, Konsepsiýanyň maksady we wezipeleri, ony amala aşyrmagyň ugur-
lary we guraly, garaşylýan netijeler beýan edilýär. 

Konsepsiýany üç tapgyrda amala aşyrmak meýilleşdirilýär. 1-nji tapgyr 
sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça ygtyýarly döwlet edarasynyň kesgit-
lenmegini, Pudagara toparyň döredilmegini, bu ugurda Döwlet maksatna-
masynyň we çäreleriň meýilnamasynyň işlenip taýýarlanmagyny öz içine 
alýar. 2-nji tapgyrda döwrebap maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny 
giňden ornaşdyrmak we işe girizmek, maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek, 
milli maglumat merkezini döretmek bellenilen. 3-nji tapgyrda ýurdumyzyň 
ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda sanly intellektual tehnologiýalaryň 
ornaşdyrylmagyny dowam etmek, önümçiligi dolandyrmagyň innowasion 
usullarynyň kämilleşdirilmegini gazanmak göz öňünde tutulýar. 

Mundan başga-da ykdysadyýetiň pudaklarynyň sanly ulgama geçmegi, 
esasan, iki ugry öz içine alýar: birinjiden, sanly resminamalar dolanyşygyny 
ýola goýmak, hususan hem, elektron hökümetiň döredilmeginiň esasynda 
döwletiň içki gurluşlarynyň özara gatnaşyklaryny (G2G – government-to-
government), hökümetiň raýat bilen özara gatnaşyklaryny (G2C – govern-
ment-to-citizen), hökümetiň işewürlik bilen özara gatnaşyklaryny (G2B – 
government-to-business) ýola goýmak amala aşyrylar. Şunda her bir raýatyň 
we işewürlik bilen meşgullanýan tarapyň şahsy penjiresi dörediler; ikinji-
den, ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz bölegindäki edaralaryň, kärhanalaryň 
we beýlekileriň sanly ulgama birikdirilmegini ýola goýmak. Munuň özi ba-
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zar gatnaşyklarynda bäsdeşlige ukyply täze gurallaryň, täze harytlaryň we 
hyzmatlaryň döremegine, elektron işewürligiň ösmegine, döwlet-hususy 
hyzmatdaşlygynyň geriminiň giňemegine, innowasion ykdysadyýeti ösdür-
mäge ýardam berer.

Sanly ykdysadyýeti ösdürmek köp möçberde maýa goýumlaryň çekil-
megini hem talap edýändigini bellemek gerek. «Türkmenistanda 2019–2025- 
-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» maliýeleş-
dirmegiň çeşmeleri hem beýan edilýär. Türkmenistanyň geoykdysady we 
geosyýasy nukdaýnazardan amatly ýerleşmegi, ýurdumyzyň hemişelik Bi-
taraplyk derejesi we durnukly syýasy ýagdaýy, tebigy baýlyklarynyň uly 
gorlarynyň bolmagy, döwrebap kanunçylyk binýadynyň we kepillikleriň 
döredilmegi ýaly amatly şertler dünýäniň iri maýadarlaryny ylmyň iň täze 
gazananlaryny hem-de innowasiýalary milli ykdysadyýetimize gönükdirmek 
meýillerini artdyrýar.

Gahryman Arkadagymyz: «Däp-dessurlar we innowasiýalar ösüşiň iki 
tarapydyr» diýip belleýär. Dünýä ösüşiniň hazynasyna uly goşant goşan 
şöhratly ata-babalarymyzyň örän baý medeni mirasyna daýanmak we milli 
gymmatlyklarymyzy saklap galmak bilen, dünýäniň maglumat ulgamyna we 
tehnologik ösüşine goşulmak döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri 
bolup durýar. Bu ugurda «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň 
Konsepsiýasy» aýratyn ähmiýete eýedir. Çünki ylmyň hem tehnikanyň ýokary 
depginde ösmegini üpjün etmegiň möhüm şertleriniň biri hem ýokary hünär-
li, hemmetaraplaýyn bilimli hünärmenleriň ýeterlik derejede bolmagydyr. 
Şunuň bilen baglylykda, innowasiýalary, öňdebaryjy tehnologiýalary we tej-
ribäni ugur edinýän bilim we ylym ulgamyny kämilleşdirmek, onuň maddy- 
-enjamlaýyn binýadyny berkitmek we ony ösüşiň dünýä derejesine çykarmak 
möhüm wezipedir. Munuň özi jemgyýetiň intellektual mümkinçilikleriniň 
netijeli ulanylmagyny, IT hünärmenleriniň taýýarlanmagyny talap edýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň durmuş ugurly pudaklaryna sanly 
hyzmatlary ornaşdyrmak işi giň gerim bilen dowam edýär. Hususan hem, 
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň iş 
bilen üpjünçilik edaralaryna, pensiýa gaznasynyň bölümlerine sanly mag-
lumat-kommunikasion ulgamlar ornaşdyrylýar. Ministrligiň resmi internet 
web-saýtynda boş iş orunlary, şeýle hem iş gözleýänler baradaky maglumat-
lary özünde jemleýän «Türkmenistanyň ilatynyň iş bilen üpjünçiligi» atly 
interaktiw sahypa döredildi. Bu sahypanyň üsti bilen iş gözleýän raýatlar bar 
bolan boş iş orunlary baradaky maglumatlar bilen tiz wagtda tanşyp, iş beriji-
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ler bilen gös-göni habarlaşyp bilmek mümkinçiligine eýe boldular. Iş berijiler 
üçin bolsa, «Türkmenistanyň ilatynyň iş bilen üpjünçiligi» sahypasyna ýüz-
lenip, iş gözleýän raýatlaryň işiň ugry hem sebit boýunça maglumatlaryny 
seljerip, gerekli hünärmeni saýlamak mümkinçiligi döredildi. Munuň özi 
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
Konsepsiýasynda» ilatyň arasynda maglumat jemgyýetiniň medeniýetini ös-
dürmek hökmünde kesgitlenen wezipesiniň amala aşyrylmagyna, sanly ul-
gam arkaly ýurdumyzda zähmet serişdeleriniň netijeli paýlanylmagyny üpjün 
etmäge hem-de zähmete ukyply raýatlaryň işe ýerleşmegine ýardam berýär.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasyndan» gelip çykýan wezipelere laýyklykda, häzirki 
wagtda welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üp-
jünçiligi müdirlikleriniň, etrap (şäher) zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi 
bölümleriniň aragatnaşyk-kommunikasiýa ulgamyny ösdürmek hem-de bite-
wi tor ulgamyna birikdirilmegini gazanmak, täze döredilen sahypada eýeçi- 
ligiň görnüşine garamazdan ähli edara-kärhanalaryň we hususy telekeçileriň 
(iş berijileriň) bellige alynmagyna hem-de olarda bar bolan boş iş orunlary 
baradaky maglumatlaryň ýerleşdirilmegine ýardam bermek maksady bilen, 
müdirlikleri internet ulgamyna birikdirmek boýunça işler alnyp barylýar. 

Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ulgamynda Aşgabat şäheriniň, 
welaýat laryň pensiýa gazna müdirlikleri we etrap, şäher pensiýa gaznasy 
bölümleri bilen optiki süýümli aragatnaşyk ýola goýuldy. Pensiýa, döwlet 
kömek pullaryny alýanlaryň, pensiýa ätiýaçlandyrmasynda ätiýaçlandyry-
lanlaryň maglumatlar binýady emele getirildi. Mundan beýläk hem ulgam-
da ätiýaçlandyrylanlary hem-de ätiýaçlandyrýanlary hasaba almakda, olaryň 
maglumatlaryny dolandyrmakda elektron ulgamyň mümkinçiliklerini artdyr-
mak, bir bitewi merkezleşdirilen ulgamy döretmek, ilata internetiň üsti bilen 
pensiýa we döwlet kömek pullary bilen bagly maglumatlary almak müm-
kinçiligini döretmek, pensiýa ätiýaçlandyrma ulgamynda ätiýaçlandyrýan-
lar üçin hasabatlary taýýarlamagyň, ibermegiň we kabul etmegiň usuly 
kämilleşdirilýär.

Durmuş ulgamynda sanly hyzmatlaryň ornaşdyrylmagynda öýjük-
li aragatnaşyk ulgamy hem möhüm ähmiýete eýedir. Mysal üçin, «Altyn 
Asyr» ÝPJ bilen öýjükli aragatnaşyk hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça 
şertnama baglaşylyp, ätiýaçlandyrýanlara, pensiýa we döwlet kömek puluny 
alýanlara SMS habary arkaly maglumat ibermeklik ýola goýulýar. Mundan 
başga-da, ýurdumyzda nagt däl hasaplaşygyny giňden ornaşdyrmak boýun-
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ça alnyp barylýan işleriň çäklerinde, Pensiýa gaznasynyň edaralarynyň üsti 
arkaly geçirilýän pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň töleglerini bank 
kartlarynyň üsti bilen amala aşyrmak boýunça işleriň depgini artdyrylýar. Bu 
bolsa alyjylaryň wagtynyň we serişdeleriniň tygşytlanmagyna uly mümkin-
çilik döredýär. Häzirki wagtda ätiýaçlandyrylan şahslaryň bank kartlarynyň 
üsti bilen hökmany pensiýa gatançlarynyň we onuň bilen bagly beýleki 
tölegleriň nagt däl görnüşinde töleg terminallarynyň kömegi bilen kabul edil-
megini üpjün etmek boýunça işler ýaýbaňlandyryldy. 

Ministrligiň internet web-saýtynyň pensiýa gaznasy sahypasynda şahsy 
taraplaryň – hususy telekeçileriň özleriniň pensiýa gatançlaryny hasaplap 
bilmekleri üçin kalkulýator hyzmaty döredildi. Onuň kömegi bilen Pensiýa 
gaznasynyň bölümlerine ýüz tutmazdan hususy telekeçiler pensiýa gatanç-
laryny özbaşdak hasaplap, töleglerini gysga wagtda amala aşyryp bilýärler.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasyndan» gelip çykýan wezipeleri amala aşyrmak maksady 
bilen, Ministrligiň ulgamynyň sanly mümkinçiliklerini artdyrmak, elektron 
resminama dolanyşygyny ornaşdyrmak, ilata hödürlenýän hyzmatlaryň hili-
ni ýokarlandyrmak, iş üpjünçilik edaralarynda aragatnaşyk-kommunikasiýa 
hyzmatlaryny peýdalanmagyň derejesini ýokarlandyrmak göz öňünde tutul-
ýar. 

Şeýlelikde, «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýe-
ti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» durmuşa geçirilmeginiň, hususan hem ilaty 
durmuş taýdan goramak ulgamyna mundan beýläk hem sanly ulgamlaryň 
ornaşdyrylmagynyň esasynda aşakdaky netijeler gazanylar: 

– ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmak we onuň innowasion esas-
laryny ösdürmek;

– zähmet bazarynyň üýtgemelerine laýyklykda, täze ugurlar boýunça 
hünärmen zerurlyklaryny kesgitlemek, hususan hem, IT ugurly hünärmenleri 
taýýarlamak we täze iş orunlaryny döretmek;

– hökümetiň işewürlik bilen özara gatnaşyklaryny (G2B – government-
to-business) ýola goýmagyň çäklerinde işewür we maýa goýum işjeňligini 
hem-de döwlet dolandyrylyşynyň netijeliligini artdyrmak;

– durmuş pudaklaryna sanly tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň hem-de 
maglumat ulgamlaryny kämilleşdirmegiň hasabyna halkymyzyň abadançy-
lygyny yzygiderli ýokarlandyrmak; 

– durmuş pudaklarynda we maliýe ulgamynda ilata edilýän hyzmatlaryň 
hilini ýokarlandyryp, nagt däl hasaplaşyklary has-da ýaýbaňlandyrmak;
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– hökümetiň raýat bilen özara gatnaşyklaryny (G2C – government-
to-citizen) ösdürmek bilen, ilatyň harajatlaryň we sarp edilýän wagtynyň 
tygşytlanmagyny üpjün etmek;

– ýurtda uzak möhletleýin durnukly ösüşi gazanmak we jemi içerki 
önümde maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň paýyny ýokarlandyr-
mak;

– Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň pudaklarynyň ösüşini çaltlandyrmak 
we ilata edilýän hyzmatlary ýeňilleşdirmek maksady bilen, ähli hyzmatlar 
bilen bir hatarda, ilaty durmuş taýdan goramak, iş bilen üpjünçilik boýunça 
hyzmatlary hem döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek.

Türkmenistanda sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi halkymyz üçin ajaýyp 
mümkinçilikleri we täze şertleri döreder hem-de ýurdumyzyň Durnukly ösüş 
maksatlaryny durmuşa ornaşdyrmaga gönükdirilen inklýuziw ösüşini üpjün 
etmäge ýardam berer. 

M. Amanowa,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 

«Maliýe» kafedrasynyň uly mugallymy,

A. Tuwakowa,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 

«Maliýe» kafedrasynyň mugallymy

TÜRKMENISTANDA GAZNA BIRŽASYNYŇ  
IŞINI SANLYLAŞDYRMAGYŇ ÄHMIÝETI

Türkmenistanda maliýe edaralarynyň işini kämilleşdirmek, maliýe 
usullarynyň görnüşlerini giňeltmegiň hasabyna ykdysadyýetiň pudaklarynda 
maliýe serişdelerini amatly paýlamak, şeýle hem durnukly esasda uzakmöhlet-
li maýa goýumlaryny çekmek maksady bilen, gymmatly kagyzlar bazarynyň 
düzümi hökmünde çykyş edýän gazna biržasyny ösdürmek boýunça giň ge-
rimli işler amala aşyrylýar. 

Bazar ykdysadyýetine geçýän döwletleriň ykdysady ösüşi we bäsleşige 
ukyplylygy, birža ulgamynyň ösüş derejesine bagly bolup durýar. Gazna 
biržasy maliýe bazarynyň esasy düzüm bölegi bolup, döwletiň maýa goýum 
syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde çykyş edýär. Şunuň bilen 



377

birlikde, häzirki wagtda bazar ykdysadyýetine geçýän döwletleriň ykdysady 
ösüşi we bäsleşige ukyplylygy, maliýe ulgamynyň sanlylaşdyrylmagy bilen 
bagly bolup durýar.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürme-
giň Konsepsiýasynda» harytlaryň we hyzmatlaryň ählumumy bazarlara des-
sin çykarmak we dünýäniň islendik ýerindäki sarp edijilere elýeterlilik müm-
kinçilikleri, olaryň göni aragatnaşyk ulgamynda (onlaýn) hödürlenmegi bilen 
gymmatynyň pes bolmagy barada beýan edilýär. Muňa laýyklykda, sanly 
ykdysadyýetiň guraly hökmünde, sanly birža ulgamyny ýurdumyzyň maliýe 
bazaryna ornaşdyrmak wezipesi döwrüň talabyna laýyk ugurlaryň biridir.

Gazna biržasynyň ösüş derejesi bilen ykdysady ösüşiň arasyndaky özara 
baglanyşyk baradaky meselä ilkinjileriň hatarynda Ý. Şumpeter tarapyndan 
seredildi. Onuň aýtmagyna görä, gymmatly kagyzlaryň kömegi arkaly, şahsy 
we edara görnüşli taraplaryň pul süýşürintgileri hakyky maddy obýekt-
lere, enjamlara we tehnologiýalara öwrülýär. Munuň özi ykdysadyýetde 
geleşikleriň göwrümini ýokarlandyrýar, bu bolsa tehnologik innowasiýalara 
we ykdysady ösüşe öz täsirini ýetirýär diýip belleýär. 

Elektron-sanly tehnologiýalaryň ösüşi we olaryň maliýe bazarynyň ähli 
ugurlaryna şol sanda, birža söwdasyny guramak işine, maglumat-aragatnaşyk 
tehnologiýalarynyň öňdebaryjy usullarynyň ornaşdyrylmagy, birža geleşik-
leriniň netijeliligini ýokarlandyrmaga we maglumatlary awtomat laşdyrylan 
görnüşde seljermegi amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.

Häzirki zaman birža söwdasynyň ösüşini internet toruny peýdalanmaz-
dan, göz öňüne getirmegiň mümkin däldigini bellemek gerek. Döwrüň ta-
labyna laýyk gelýän internet-treýding (söwda) ulgamy, gazna bazarynda 
netijeli söwdany guramaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, inno-
wasion internet söwda ulgamlary ýörite gurnalan programmalar arkaly, teh-
niki seljerişi, maržinal karzlaşdyryşy, söwda we buhgalterçilik amallaryny 
awtomatlaşdyryşy öz içine alýan goşundylar bilen üpjün edilýär. 

Internet söwda ulgamy, mümkin boljak maýa goýumçyny, birinji no-
batda, geleşikleri amala aşyrmagyň daşky ýönekeýligi we göni aragatnaşyk 
(onlaýn) arkaly dellallaryň hyzmatlarynyň pes nyrhlary bilen özüne çekýär. 
Wagtyň geçmegi bilen işiň bu ugry doly möçberde internet ulgamyna geçip 
biler, sebäbi gymmatly kagyzlar aglaba ýagdaýda resminama däl görnüşde 
çykarylýar, bu bolsa olaryň resminama görnüşinde berilmegini talap etmeýär.

Dünýä tejribesinden mälim bolşy ýaly, 2007-nji ýyla çenli birža söw-
dalaryna gatnaşmak üçin maýadar, dellalçylyk kompaniýasynda oturdy-
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lan we diňe hünärli işgärler üçin niýetlenen terminal arkaly hereket edip 
bilýärdi, emma häzirki wagtda söwdalary elýeter etmegiň düýpgöter täze 
mümkinçiliginiň – internet gatlanyň (şlýuz) – ornaşdyrylmagy, programma 
üpjünçiligini işläp taýýarlamaga mümkinçilik berdi. Internet gatlan söwdala-
ra diňe birža terminalynyň ýanynda işleşýän treýderiň üstünden çykalga ber-
män, eýsem, gatlany elýeter edýän programma üpjünçiligini peýdalanmak 
bilen, gatlan arkaly birža söwdasyna göni çykmaga mümkinçilik berýär. 

Häzirki zaman elektron-sanly tehnologiýalaryň ösüşiniň netijesinde, 
elektron biržalaryň peýda bolmagyna getirdi, olar birža söwdasyny gura-
maga barha köp täsirini ýetirýär. Şu günki günde ВАТS (Вetter Alternative 
Trading System) we Chi-Х Еuгоре iri elektrlon biržalar diýip hasap edilýär 
we Ýewropanyň gymmatly kagyzlar bazarynyň 20%-den gowuragy şolaryň 
paýyna düşýär.

Birža söwdasyny guramak üçin, sanly elektron ulgamynyň ornaşdyryl-
magynyň netijesinde, talapnamany ýerine ýetirmegiň däp bolan ýoly, 
ýagny biržada saýlanyp alnan dellalyň, soňra bolsa, kliring palatasynyň we 
depozitar-hasaplaşyk ulgamy arkaly ýerine ýetirmek usuly üýtgeýär. 

Ýokary tizlikli alternatiw söwda ulgamlarynyň peýda bolmagy bilen, 
biržalar öz söwda ulgamlaryny düýpli kämilleşdirmäge, geleşikleriň ýerine 
ýetirilýän wagtyny birnäçe esse çaltlandyrmaga mejbur bolýar. Eger 2006-njy 
ýylda dünýäniň iri biržalarynda «ýerde» (iňlis «floor») geçirilýän geleşigiň 
ýerine ýetirilýän ortaça wagty 14 sekunda deň bolan bolsa, onda şu günki 
günde söwda ulgamlarynyň köpüsinde, ýerine ýetirilýän wagt millisekund-
larda, kähalatda bolsa mikrosekundlarda ölçenilýär. Häzirki wagtda NYSЕ 
(New York stock exchange) Demirgazyk Amerikanyň iň iri biržalarynyň biri, 
25 ýyllap dowam eden söwda ulgamyny çalyşýar, täze ulgam talapnamalaryň 
10 millisekunddan hem az wagtda işlenmegini üpjün edýär.

Söwda ulgamlarynyň işiniň tizliginiň bellenen çäkden ýokary geçmegi 
bazaryň gurluşyny düýpli üýtgedýär. 1980-nji ýyllara çenli söwda işjeňligi iri 
biržalarda jemlenýärdi we gatnaşyjylaryň söwda zalynda bolmaklaryny ta-
lap edýärdi. Soňra elektron söwda ulgamlarynyň eýýamy geldi, şol döwürde 
söwda buýruklarynyň teritorial çäk babatda, nireden gelip gowuşýandygynyň 
ähmiýeti ýokdy. 2007–2008-nji ýyllarda söwda işjeňliginiň çäk boýunça 
jemlenmegi ýene-de güýçlenip başlaýar. Bu ýagdaýda dellallaryň elektron 
ulgamlarynyň, biržanyň söwda ulgamyna gönüden-göni fiziki taýdan golaý 
bolmagy, bäsleşige ukyplylygyň möhüm elementine öwrülýär, munuň mak-
sady signallaryň gijä galmagyny azaltmak bolup durýar. Mysal üçin, Los-An-
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jelesde ýerleşýän treýder, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýnamalar ba-
zarynda netijeli söwda edip bilmeýär, sebäbi Nýu-Ýork gazna biržasyna çenli 
we ondan yzyna gaýdýan signal 40 millisekunda çenli giç gelip gowuşýar. 

Şu ýagdaýlary nazara almak bilen, häzirki wagtda kiçi biržalara täze 
ýokary tizlikli interfeýsleri girizmek meýilleşdirilýär, olar, birinji nobatda, 
möçberi eýýäm 50%-den gowurak bolan algoritmli söwda üçin niýetlenilýär. 

Gazna biržalaryň bäsleşikli ýaryşynyň güýçlenmegine jogap hökmün-
de, ýewropa biržalary milli bazarlarda, ýeke-täk kliring merkezi we 
hasaplaşyklary bolan umumy ýewropa meýdançasyny döretmegiň meýilna-
masyny işläp taýýarlaýarlar.

Emma emeli intellektiň iň soňky gazananlarynyň esasynda işleýän san-
ly kompýuter ulgamy hem janly adamy çalşyp bilmez. Emeli intellekti we 
adamyň beýnisiniň käbir wezipelerini gaýtalaýan neýron tory bolan, iň kämil 
kompýuter ulgamy bolan ýagdaýynda hem ol diňe kömekçi bolup galýar. 
Maýa goýum çözgütleri kabul edilende kompýuteriň gaýtalap bilmejek adam 
elementi galýar. Bu ýerde hünärli maýa goýumçynyň bilimleri we bazar tej-
ribesi zerur bolýar. 

Şeýlelikde, birža söwdasyny guramak üçin, sanly elektron ulgamynyň 
ornaşdyrylmagynyň netijesinde, talapnamany ýerine ýetirmegiň däp bolan 
ýoly, ýagny biržada saýlanyp alnan dellalyň, soňra bolsa, kliring palatasynyň 
we depozitar-hasaplaşyk ulgamy arkaly ýerine ýetirmek usuly üýtgeýär. 
Ýagny talapnamany ýerine ýetirmegiň möhleti gysga wagtyň içinde bolup 
geçýär, araçylara tölenýän tölegleriň möçberi azalýar, bu hem onuň oňaýly 
taraplarydyr. Şonuň bilen bir wagtda, sanly elektron ulgamynyň birža söw-
dasyna ornaşdyrylmagynyň netijesinde, onuň amatsyz talaplaryny hem göz 
öňünde tutmak bilen utgaşykly hereket etmegi, onuň netijeliligini has hem 
ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer 

«Aşgabat gazna biržasynyň» döremeginden bäri az wagt geçse hem ol şu 
wagta çenli 60-dan gowurak gepleşik geçirip, diňe 2022-nji ýylyň bäş aýynyň 
dowamynda 42 mln manada barabar döwletiň gymmatly kagyzlaryny hasaba 
almazdan söwdany amala aşyrdy. 

Ýurdumyzda bazar ykdysadyýetiň guraly hökmünde, sanly birža 
ulgamynyň döredilmegi bilen, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň 
peýdalanylmagyna esaslanýan, ykdysady gatnaşyklar ulgamy emele gelýär, 
ol wagtyň we harajatlaryň tygşytlanylmagy bilen bir hatarda, girdejileriň täze 
çeşmelerini ýüze çykarmaga şert döredýär, ýokary tizlik, hil we amatlylyk 
babatynda has netijeli köptaraplaýyn ähmiýete eýe bolýar.
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S. Wekilow,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň

Maliýe kafedrasynyň uly mugallymy

YKDYSADYÝETI DÖWLET TARAPYNDAN 
KADALAŞDYRMAK ULGAMYNDA  

SALGYTLARYŇ TUTÝAN ORNY

Döwletiň ykdysadyýetini kadalaşdyrmakda salgyt ulgamy aýratyn orny 
eýeleýär we ýurdy ösdürmekde esasy gurallaryň biri bolup çykyş edýär. 
Bazar ykdysadyýeti şertlerinde ýurduň ykdysady durmuşyny döwlet tara-
pyndan göni dolandyrmagyň gurallary gytaklaýyn düzgünleşdirmegiň gural-
lary bilen ornuny çalyşýar, olaryň arasynda döwlet býujetiniň 20–25 göteri-
mini we döwlet býujetiniň birinji derejesinde 85–90 göterimini kesgitleýän 
salgytlar esasy orun tutýar. Diýmek, salgytlar döwletiň geçirýän ykdysady 
syýasatynyň möhüm gurallarynyň biridir. Bazar gatnaşyklary şertlerinde 
döwletiň ykdysadyýete ýetirýän täsiri mese-mälim pese düşýär, ýöne, şol bir 
wagtda, salgytlaryň üsti bilen ykdysadyýeti kadalaşdyrmakda döwletiň täsir 
edijilik kuwwaty güýçlenýär. Şol sebäpli, salgyt kanunçylygyny, onuň he-
reket edişiniň tertibini we şertlerini bilmeklik jemgyýetiň özi we onuň her 
bir agzasy tarapyndan salgyt etikasyny ornaşdyrmagyň mizemez şerti bo-
lup durýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň ilatynyň salgytlar bara-
daky düşünjesi düýpgöter üýtgedi. Türkmenistanyň ilatynyň salgyt kanunçy-
lygyny bilmekliginiň derejesi, salgytlar babatdaky sowatlylygy ýokarlandy 
we bu hem salgytlaryň ýygnalmagyna özüniň oňyn täsirini ýetirdi. Bu bol-
sa, Türkmenistanda geçirilýän ykdysady özgertmeleriň üstünlikli amala 
aşyrylmagynyň zerur şerti bolup durýar.

Gahryman Arkadagymyz «Salgyt almak – döwletiň iň gadymy hem 
onuň dowamatyny şertlendirýän wezipeleriniň biridir, şol bir wagtyň özün-
de-de salgytlar jemgyýetiň ykdysady we durmuş taýdan gülläp ösmegi üçin 
şert döredýär» diýip belleýär ýa-da «Salgytlar döwlet häkimiýetiniň merke-
zi we ýerli edaralary tarapyndan ýuridik we şahsy taraplardan alynýan we 
dürli derejeli býujetlere goýberilýän hökmany häsiýetli töleglerdir. Salgyt-
lar – bu döwlet dolandyryş edarasyny, milli goşuny, önüm öndürmeýän ul-
gamy ykdysady taýdan üpjün etmegiň düýpli binýadydyr» diýip ýazmagy, 
salgytlaryň döwlete zerurdygyny gerekdigini we döwletiň hereket etmegine 
maddy şertleriň döredýändigi baradaky pikiri öňe sürýär. 
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Hökümetiň ýurduň ykdysady durmuşyna goşulmagynyň zerurlygy ba-
radaky meseleleri Gahryman Arkadagymyz «Bazar gatnaşyklary, aýratyn 
hem ykdysadyýetiň bazar esaslaryna geçýän şertlerinde salgytlar ykdysady 
düzgünleşdirişiň mehanizmleriniň esaslarynyň biri, döwletiň ykdysadyýeti 
kadalaşdyrmakda ulanýan möhüm maliýe-karz guraly bolup öňe çykýar. Sal-
gyt salyş düzgünleriniň guralyşynyň we ýola goýluşynyň dürs bolmagy tutuş 
halk hojalygynyň sazlaşykly ösmegini üpjün edýär. Meger şonuň üçindir, 
salgyt ulgamyny guramak bilen bagly meseleler häzirki wagtda alnyp baryl-
ýan özgertmeleriň amala aşyrylyş ýollary baradaky jedelleriň baş meselesi 
bolup durýandyr» diýip beýan edýär. Öz wagtynda Per Jozef Prudon fransuz 
ykdysatçysy «Salgyt baradaky sorag bu döwlet baradaky sorag» diýip belläp 
geçýär. Şeýlelikde döwletiň dolandyrylyşy salgytsyz göz öňüne getirilmeýär. 

Salgyt ulgamyndaky islendik üýtgeşme (täze salgydyň girizilmegi ýa- 
-da köne salgydyň ýatyrylmagy, hasaplaýyş tertibiniň üýtgedilmegi, dereje-
siniň üýtgedilmegi, ýeňillikleriň bellenilmegi ýa-da ýatyrylmagy) ykdy-
sady subýektlere we ýurtda ykdysady işe gönüden-göni täsir edýär. Çün-
ki, salgytlar ykdysadyýeti kadalaşdyrmagyň esasy guraly bolup durýar, bu 
salgyt ulgamynyň jemgyýetçilik ulgamynda, onuň düzüminde, ösüşinde, 
ýerleşdirilişinde öz ykdysady beýanyny tapýar.

Bazar ykdysadyýetinde salgytlar döwlet býujetiniň esasy girdeji böle-
gi bolup, olaryň paýlanylmagy her ýylda kabul edilýän «Döwlet býujeti» 
hakynda Türkmenistanyň Kanuny bilen düzgünleşdirilýär. Şonuň bilen bir-
likde, salgytlar edara görnüşli we şahsy taraplaryň girdejileriniň bir bölegini 
býujetiň peýdasyna almagyň usulyna garanda has inçe gural hasaplanylýar, 
sebäbi salgytlaryň birnäçe wezipesi bar.

Salgyt arkaly düzgünleşdirmegiň taryhy tejribesi jemgyýetiň ösüşiniň 
dürli tapgyrlarynda düzgünleşdiriji wezipäniň üýtgändigini tekrarlaýar. Ösen 
bazar gatnaşyklaryna geçilmegi öndüriji güýçleriň ösmegine getirdi, obýek-
tiw şertleri we ykdysady ýagdaýlary täze basgançaga galdyrmak bilen, ony 
salgyt arkaly giň gerimde düzgünleşdirmek zerurçylygyny döretdi. Şol se-
bäpli, häzirki zaman ykdysady ylmynyň has çekeleşikli meseleleriniň biri 
hökmünde salgytlaryň kadalaşdyryjy wezipesiniň esasy ugurlaryny kesgitle-
mek zerurdyr.

Kadalaşdyrmak wezipesi meýilnama boýunça tabşyryklary amala 
aşyrmak boýunça çäreleriň jikme-jik işlenip taýýarlanylmagyndan ybarat. 
Dolandyryş prosesinde düzgünleşdirmek meýilnamalaşdyrmak bilen kabul 



382

edilen meýilnama tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişine gözegçiligiň arasynda 
baglaşdyryjy bölek bolup durýar.

Şu nukdaýnazardan, salgyt arkaly düzgünleşdirmek salgyt syýasatyny 
amala aşyrmagyň aýrylmaz alamaty bolup hyzmat edýär. Salgyt arkaly 
düzgünleşdirmeklige belli bir ykdysady tertip-düzgüni bellemek maksady bi-
len, salgyt syýasatynyň esasy ugurlarynyň işlenip taýýarlanylmagyny we ama-
la aşyrylmagyny üpjün edýän utgaşdyryjy mehanizm hökmünde düşünmeli. 
Diýmek, salgyt arkaly düzgünleşdirmek – wagtyň belli bir döwründe sal-
gyt ýörelgelerinde görkezilýän we belli bir ykdysady tertibi bellemek üçin 
döwlet häkimiýet edaralary tarapyndan amala aşyrylýan salgytlaryň fiskal 
we kadalaşdyryjy wezipelerini ýerine ýetirýän salgyt çäreleriniň ulgamydyr. 

Salgyt syýasatynyň ilki bilen salgytlar ulgamynda döwletiň strategiýa-
synyň, salgyt düzgünleşdirmesiniň bolsa üznüksiz önümçilik prosesleriniň 
düzüminiň, şol ýa-da başga bir dinamikasyny üpjün etmek nukdaýnazar-
dan onuň amala aşyrylmagynyň mehanizmini kesgitleýändigini göz öňünde 
tutmak gerek. Salgyt arkaly düzgünleşdirmegiň obýektlerine aşakdakylar 
degişli: jemi islegiň we jemi teklibiň möçberi, sarp edişiň, süýşürintginiň we 
toplamanyň gatnaşygy, maýa goýum prosesleri, ykdysadyýetiň pudaklaýyn 
hem-de sebitleýin düzümi we başgalar.

Salgyt arkaly düzgünleşdirmegiň aýratynlygy, bir tarapdan onuň ylmy 
esaslarynyň açylyp görkezilmegini talap edýän ugur bolup, beýleki bir ta-
rapdan amaly iş ulgamy hökmünde garalýar. Birinji ýagdaýda gürrüň salgyt 
arkaly düzgünleşdirmegiň konseptual ugurlary barada, ikinji ýagdaýda – sal-
gyt arkaly düzgünleşdirmek boýunça çözgütleri kabul etmegiň anyk usullary 
barada bolmaly.

Konseptual esaslar ykdysadyýeti düzgünleşdirmegiň guraly hökmünde 
hereket edýän salgyt ulgamyny kämilleşdirmegiň ýollaryny işläp taýýarlamak 
arkaly görkezilýär. Anyk usullar býujet tarapyndan salgyt serişdeleriniň ber-
len derejesini üpjün edýär. Emma, çuňňur fiskal wezipeden başga-da (salgyt 
serişdeleriniň hasabyna ýeterlik girdeji binýadyny üpjün etmek), salgytlaryň 
we ýygymlaryň ulgamy ykdysady işlere gatnaşyjylaryň jemgyýet üçin gerek 
ugurda häsiýetine durmuş-ykdysady taýdan täsir etmegiň mehanizmi bolup 
hyzmat edýär.

Salgytlaryň jemi islegiň we jemi teklibiň möçberine täsiri salgyt ar-
kaly düzgünleşdirmegiň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Çeýelik 
nazaryýetiniň kärhanalaryň we döwletiň ykdysady syýasatyny kesgitlemek 
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üçin möhüm ähmiýeti bar. Bu döwletiň salgyt syýasatynyň mysalynda hem 
aýdyň görünýär. Döwlet haryt birligine belli bir (bellenen) salgyt möçberini 
girizýär, bu bolsa teklibiň egri görkezijisiniň süýşmegine itergi berýär.

Salgydyň möçberi sarp edijileriň we önüm öndürijileriň arasynda 
paýlanýar, şeýle hem jemgyýet üçin ýitgi bolup durýan harajatlar hasapla-
nylýan artykmaç salgyt möçberini öz içine alýar. Şonda çeýelik uly orun 
tutýar, sebäbi salgydyň haýsy bölegini sarp edijileriň, haýsy bölegini bolsa 
telekeçileriň töleýändigini kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Salgytlaryň kömegi bilen ilatyň sarp edişiniň we süýşürintgileriniň möç-
berine täsir etmek bolýar. Şahsy taraplara girdeji salgydy sarp edişiň we 
süýşürintginiň möçberine has uly düzgünleşdiriji täsir edýär. Ýönekeýleş-
dirmek üçin salgyt syýasaty diňe islege täsir edýär diýlip çak edilýär. Salgyt 
derejeleriniň artmagy salgyt tölenenden soň salgyt töleýjileriň ygtyýarynda 
galýan girdejileriň kemelmegine getirýär, diýmek sarp ediş çykdajylary hem 
kemelýär.

Salgyt töleýjileriň ygtyýarynda galýan girdeji diňe bir sarp ediş üçin 
däl-de, süýşürintgi üçin hem ulanylýar. Sebäbi, salgytlaryň artmagy salgyt 
töleýjileriň ygtyýaryndaky girdejiniň möçberini azaltmak bilen, diňe bir 
sarp ediş çykdajylaryny däl-de, eýsem süýşürintgileri hem, şol sanda maýa 
goýumlaryna gönükdirip boljak bölegini hem azaldýar. Süýşürintgileriň 
azalmagy sebäpli ilatyň maýa goýum işjeňliginiň peselmegi, öz no-
batynda önümçiligiň möçberini kemelder. Ygtyýaryndaky girdejiniň ke-
melmegi sebäp li süýşürintgileriň nähili derejede azaljakdygy sarp edişe we 
süýşürintgilere aňryçäk ýykgyn edilmegine bagly bolýar. Salgytlaryň kemel-
dilmegine gönükdirilen salgyt syýasatynda ýagdaý başgaça bolar.

Diýmek, salgyt arkaly düzgünleşdirmegiň netijeliligi ykdysadyýete 
salgydyň täsir etmeginiň usullaryny peýdalanmaklygyň ylalaşylanlygyna, 
salgydyň esasy alamatlarynyň üýtgemeginiň esaslandyrylanlygyna (sal-
gyt salmagyň binýadynyň, derejesiniň we salgyt ýeňillikleriniň), ykdy-
sady ulgamynyň ösüşine salgydyň täsiriniň dürslügine we çeýeligine bag-
ly bolýar. Umuman, «Salgyt arkaly düzgünleşdirme – bu salgytlaryň 
fiskal, kadalaşdyryjy wezipelerini ýerine ýetirýän, anyk döwür üçin býu-
jet-salgyt ýörelgesinde görkezilýän salgyt ulgamyny emele getirmegiň we 
kämilleşdirmegiň prosesi hökmünde kesgitlemek bolar».

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistanda syýasatda, 
ykdysadyýetde we medeniýetde ähli amala aşyrylýan özgertmeler adamyň 
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mynasyp ýaşaýşyny, abadançylygyny we ýurduň her bir raýatynyň şahsy 
mümkinçiligini hemmetaraplaýyn erkin ösdürmegi üpjün etmek üçin şertleri 
döretmäge gönükdirilendir.

Häzirki döwürde ýurtda emele gelen syýasy durnuklylyk, jemgyýetiň 
agzybirligi we jebisligi – bularyň hemmesi möhüm pursatlardyr, bular bel-
lenilen maksada – bazar ykdysadyýetli durmuş döwletini döretmäge tarap 
öňe süýşmäge işjeň ýardam berýärler. Şu şertlerde döwlet tarapyndan döre-
dilýän durmuş kepillikleri wajyp häsiýete eýe bolýar. Bazar ykdysadyýeti 
şertlerinde diňe döwletiň ornunyň güýçlenmeginiň hasabyna ykdysadyýetiň 
durnukly ösüşini we ilatyň durmuş-ykdysady ýagdaýynyň ýokarlanmagy üp-
jün edilýär.

Salgyt – bu çylşyrymly we köp taraplaýyn ykdysady kategoriýa bolup, 
ol nazaryýetde hem-de tejribede emele gelmegiň uzak taryhy ýoluny ge-
çen ulgamdyr. Salgytlar – bu girdejileri almak we gaýtadan paýlamak usuly 
hökmünde döwlet bilen bile deň derejede döräpdir. Diýmek, döwletiň bar 
ýerinde salgyt hem bar bolsa, salgytlaryň ykdysady tebigatyny döwlet ba-
radaky ylmyň çäginde öwrenmek, onuň ykdysadyýeti döwlet tarapyndan 
kadalaşdyrmak ulgamyndaky tutýan ornunyň möhümdiginiň aýdyň subut-
namasydyr.

Şeýlelikde, salgydyň döwlet tarapyndan kadalaşdyrylmagy jemgyýet 
üçin örän wajyp meseleleriň biridir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň 
Galkynyşy döwründe salgytlar Döwlet býujetiniň fiskal agenti bolup çykyş 
edýär. Salgytlaryň üsti bilen hususy eýeçiliginiň bir bölegi býujet gaznasyny 
emele getirmek üçin döwlet ýa-da häkimiýetiň ýerli edaralarynyň eýeçili-
gine geçirilýär. Salgyt syýasaty döwletiň we salgyt töleýjileriň bähbitlerini 
göz öňünde tutmak bilen, telekeçiligiň we önümçiligiň ösmegine, edaralaryň 
we kärhanalaryň daşarky bazarlara çykmagyna, dünýä bazarlarynda olaryň 
bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmäge, ilaty durmuş taýdan giňişleýin gora-
maga ýardam berýän we Döwlet býujetini pul serişdeleri bilen üpjün etmegiň 
esasy bolup durýar.



385

G. Annamämmedowa, S. Garlyýew,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 
Maliýe kafedrasynyň mugallymlary

SANLY YKDYSADYÝETDE ELEKTRON  
SENAGATYNY KÄMILLEŞDIRMEGIŇ UGURLARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň baştutanlygynda bazar ýörelgeleri esasynda milli ykdysa-
dyýetimiziň ösüşini dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesine ýetirmek ýurdu-
myzyň esasy wezipeleriniň biridir. 

Sanly ykdysadyýete geçmegi çaltlandyrmak, elektron resminama 
dolanyşygyny ornaşdyrmak we elektron senagaty maksatnamalaýyn durmuşa 
geçirmek boýunça alnyp barylýan işlere aýratyn üns berilmegi, bu pudaga 
ähmiýet berilýändiginden nyşandyr. 

Sanly ykdysadyýetiň durmuşymyza ornaşdyrylmagy we yzygider-
li ösdürilmegi önümçiligiň has-da senagatlaşdyrylmagyna, degişli işleriň 
sanlylaşdyrylmagyna we merkezleşdirilen tertipde, ýagny bir ulgamyň üsti 
bilen dolandyrylmagyň üpjün edilmegine şert döredýär. Ýurtda bu işleriň 
amal edilmegi «Elektron resminama dolanyşygy», «elektron söwda», «elek-
tron gol» «elektron salgyt», «sanly bilim», «sanly saglygy goraýyş», «elek-
tron görnüşde döwlet hyzmatlary», «maliýe işlerini awtomatlaşdyrmak» 
ýaly düşünjeleriň ilata tanyşdyrylmagy, olaryň sanyny yzygiderli artdyrmak, 
maglumat howpsyzlygyny üpjün etmek ýaly wezipeleriň maksatnamalaýyn 
durmuşa geçirilmegine çelgi bolup hyzmat edýär.

Sanly ykdysadyýetiň durmuşa çuň ornaşmagy bilen kanunçylyk nama-
larymyzda, 2020-nji ýylyň mart aýynyň 14-de «Elektron resminama, elek-
tron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň 
Kanuny we 2015-nji ýylyň iýul aýynyň 9-da «Türkmenistanda dürli görnüşli 
elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatna-
masy» kabul edildi. «Alyjylaryň hukyklary hakynda», «Internet ulgamyny 
ösdürmegiň hukuk taýdan düzgünleşdirmek we Türkmenistanda internet 
hyzmatlaryny etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda 
Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan «Haryt-
lary aralykdan satmagyň düzgünnamasy» işlenilip düzüldi we işe girizildi. 
Bu Kanunlaryň we düzgünnamalaryň kabul edilmegi bilen täze düşünjeleriň 
ýene-de birnäçesiniň ýüze çykmagyna getirdi. Olaryň hatarynda, «Bir pen-
25. Sargyt № 2700.
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jire ulgamy», «elektron pul», «elektron salgyt», «elektron gol», «elektron 
söwda», «sanly haryt», «sanly satuw» ýaly düşünjeleri görkezmek bolar.

Elbetde, sanly ykdysadyýetiň beýleki pudaklardan aýratynlygyny döwre-
bap çözgütleri kabul etmäge, içerki we daşarky bazarlarda ýokary islegden 
peýdalanylýan harytlary we hyzmatlary öndürmäge ähmiýet berýändigi bilen 
düşündirip bolýar. Eýýäm, hususy işewürlerimiz we döwlet edara-kärhana-
lary tarapyndan sanly tehnologiýalaryň üsti bilen hyzmatlaryň dürli görnüşleri 
halkymyza hödürlenilýär. Olaryň hatarynda ýokary tizlikli internediň üsti 
bilen «e.gov.tm» döwlet hyzmatlar portalynyň hyzmatlaryny, demir ýol we 
howa petekleriniň satyn almak hyzmatyny, «Türkmenawtoulaglary» agentli-
gi tarapyndan köpçülikleýin hyzmat edýän awtobuslarda, ýeňil taksi we ýük 
awtoulaglarynda nagt däl elektron töleg we JIPES/Glonass ulgamlarynyň 
ornaşdyrmak işleriniň alnyp barylýandygyny, şeýle-de, hususyýetçilerimiz 
tarapyndan döredilen ýörite saýtlar arkaly harytlary satyn almak we olary 
müşderileriň öýüne eltip bermek hyzmatlaryny gözkezmek bolar.

Elektron senagatlaşma – ylmy-tehniki öwrülişigiň netijesinde ýurduň 
senagat potensialynyň ornuny täze innowasion görnüşleriň işlenip taýýar-
lanylmagy we onuň önümleriniň hiliniň hem-de häzirki zaman tehnologiýa 
önümçiliginiň ýokary derejeli döredilmegidir. Pudak halkara ykdysatçylar 
tarapyndan käbir edebiýat çeşmelerinde «çylşyrymly tehnikalaryň önümçi-
ligi» diýlip hem atlandyrylýar. 

Senagatlaşdyrmak strategiýasyndan ugur alnyp durmuşa geçirilýän 
işleriň hatarynda elektron resminama dolanyşygyny, döwrebap elektron 
enjamlaryny we robot önümçiligini görkezmek bolar. Gündelik durmuşda 
ulanýan elektron enjamlarymyzy öz ýurdumyzda öndürmegimiz milli 
ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar. 

Ösüşiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan elektron senagaty ylmy köp 
talap edýän we tehnologik taýdan çylşyrymly pudak hasaplanylýar. Döwrüň 
täzelenişi, täze pikirleri we täze önümçilikleri talap edişi ýaly, elektron se-
nagaty hem ylmyň täze gazananlaryny, tehnikanyň we tehnologiýanyň 
ösüşini talap edýär. Elektron senagaty diňe bir önümçilige zerur bolan teh-
nikany däl, eýsem, iri pudaklaryň biri bolan maşyngurluşygyny hem öz içi-
ne alýar. Ykdysatçylaryň bellemegine görä, elektron senagatynyň düzümine 
aragatnaşyk, senagat, awtomobil we lukmançylyk tehnikalary, kompýuterler, 
ilatyň sarp edýän elektron enjamlary, harby tehnikalar we başga-da birnäçe 
önümçilik tehnikalary degişlidir. Bu pudaklarda bäsdeşligiň ýokary derejesi 
elektron önümleriniň döwrebaplygyny talap edýär. 
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Häzirki wagtda «Agzybirlik tilsimatlary» hojalyk jemgyýeti tarapyndan 
ykjam el telefonlary, kompýuterler, sowadyjylaryň dürli görnüşleri we tele-
wizorlar öndürilip halk köpçüligine ýetirilýär, şeýle-de dünýä bazaryna çy-
karylýar. Olaryň dünýä bazarynda öz ornuny tapmagy elektron senagatyň 
ösmeginde alnyp barylýan işleriň gowy netije berýändigini görkezýär. Täze 
tehnologiýalary eksport edýän ýurtlaryň ykdysady ösüş babatda oňyn neti-
jeleri gazanýar. «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti tarapyndan öndürilýän 
elektronika enjamlarynyň diňe bir içerki bazaryň isleglerini kanagatlandyr-
man, eýsem, daşary ýurt maýa goýujylaryň pudaga gatnaşmaga isleg bil-
dirmekleri hem türkmen önümleriniň daşary ýurtlarda uly islege mynasyp 
harytlardygyny äşgär edýär. 

Ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi pugtalandyrmakda täze ylmy 
çemeleşmeleriň üsti bilen elektron senagatynyň ösdürilmegi guwandyryjy 
ýagdaý. «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýe-
ti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» şeýle hem «Türkmenistanda sanly ykdy-
sadyýeti ösdürmegiň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna» 
laýyklykda elektron senagatyny ösdürmek boýunça birnäçe wezipeler göz 
öňünde tutulan. Esasy wezipelerden ugur alyp ýurdumyzda ýakyn geljekde 
bu ugurda dürli göwrümli kärhanalaryň, owunjak mikroshemalardan başlap 
maşyngurluşygy pudagyna çenli önümçilikleriň döredilmegi maksat edi-
nilýär. Mundan başga-da «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: 
Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 
Milli maksatnamasynyň» tassyklanylmagy önümçilik pudaklarynyň, söw-
da we hyzmatlar ulgamlarynyň işini täzeçe guramagyň netijeli ugurlaryny 
emele getirmek, şeýle-de raýatlara edilýän durmuş hyzmatlarynyň düzümini 
we hilini kämilleşdirmek, telekeçilik, zähmet şertleri babatda täze mümkin-
çilikleri döretmek bilen, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak 
göz öňünde tutulýar. Bu işleri doly we dogry ýerine ýetirmekde innowasion 
tehnologiýalaryň orny uly bolup häzirki wagtda ykdysadyýetiň ähli ugurlary-
na giňden ornaşdyrylýar.

Elektron senagaty häzirki zaman maşyngurluşygynda iň ýokary ylmy 
tutumly pudak bolup, ösen ýurtlarda umumy senagatynyň esasy bölegini 
düzýär. Çünki pudagyň halkara derejesinde ykdysady ösüşe öz mynasyp 
goşandyny goşýan ýurtlaryň jemi içerki önümdäki paýy ýokarydyr. Bu bolsa 
ykdysadyýetde döreýän işsizlik, önümçiligiň yza galmagy ýaly meseleleriň 
aradan aýrylmagyna şert döredýär.

Häzirki wagtda elektron senagatynyň esasy düzümini 2 sany önümçilik 
toplumy düzýär. Birinjisi, ähli elektron enjamlarynda we serişdelerinde ula-
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nylýan düzüm bölekleri (mikroshemalar); ikinjisi, önümçiligi tamamlaýan 
ahyrky toplum (taýyn haryt). Netijede, gaýtalanýan önümçilik döreýär we 
täze önüm öndürilýär.

Elbetde senagatyň bu görnüşiniň milli ykdysadyýetimize ornaşdyrylmagy, 
geljekde senagatymyzy ösdürmekde ýurdumyzyň durmuşynda uly ähmiýete 
eýe bolar. Netijede, ykdysadyýetimiziň senagat syýasatynyň pugtalanmagy-
na, önümçiligiň giňelmegine we täze döwrebap önümçilikleriň ýüze çykma-
gyna oňyn täsirini ýetirer. 

G. Gurbanmyradow, 
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 

Maliýe kafedrasynyň mugallymy,

A. Ýegenowa,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 

Maliýe kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi

SANLY YKDYSADYÝET  
WE SANLY DOLANDYRYŞ

Kuwwatly milli ykdysadyýeti kemala getirmek hormatly Prezidentimiziň 
baştutanlygynda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň esasy ugurlarynyň biri 
bolup durýar. Ýurdumyzda amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeleriň ne-
tijesinde halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşi üpjün edilýär. 
Nebitgaz, gurluşyk, ulag we aragatnaşyk, söwda, oba hojalygy hem-de hyz-
matlar ulgamy ýaly möhüm ugurlarda oňyn görkezijiler gazanylýar. Önüm 
öndürilişi, bölek haryt dolanyşygynyň möçberi yzygiderli artýar.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Watanymyzy mundan 
beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmäge, işewür we maýa goýum işjeňligine, 
döwlet dolandyrylyşynyň öňdebaryjy usullarynyň ornaşdyrylmagyna, täze 
iş orunlarynyň döredilmegine, halkymyzyň abadançylygynyň yzygiderli ýo-
karlandyrylmagyna gönükdirilen giň möçberli işler durmuşa geçirilýär.

Milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, milli ykdy-
sadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça öňdebaryjy döwletleriň dere-
jesine ýetirmek, elektron senagatyny ösdürmek, adamyň aň-bilim maýasyna, 
işewürlige we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň soňky gazanan-
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laryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek, innowasion, ýo-
kary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdürmek mak-
sady bilen, «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti 
ösdürmegiň Konsepsiýasy» ýurdumyzda sanly ulgam babatda ýokary tizlik 
bilen geçirilýän işleriň anyk ugurlaryny, maksatlaryny, öňde durýan wezipe-
lerini kesgitleýär.

Ykdysadyýetiň pudaklarynyň sanly ulgama geçmeginde ilkinji ugur 
sanly resminamalar dolanyşygyny ýola goýmagy öz içine alýar. Bu we-
zipelere laýyklykda, ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek hem-de 
ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny ýeke-täk sanly ulgama birikdirmek, 
edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň sanly ulgama geçmegi bilen bagly 
işler toplumlaýyn häsiýete eýe bolýar we dürli ugurlar boýunça alnyp baryl-
ýar. Sanly ykdysadyýet sanly maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň 
peýdalanylmagyna esaslanýan ykdysady gatnaşyklaryň ulgamy bolmak bi-
len, ol wagtyň we harajatlaryň tygşytlanylmagy bilen bir hatarda, girdejileriň 
täze çeşmelerini ýüze çykarmaga şert döredýär. Islendik edaranyň ýokary 
netijeleri gazanmagy üçin, ýokary derejeli hünärmenler wajyp bolup durýar.

Ykdysadyýetiň pudaklarynyň sanly ulgama geçmeginde ilkinji ugur san-
ly resminamalar dolanyşygyny ýola goýmagy öz içine alýar. Häzirki döwürde 
islendik edaranyň işgärler bölümi bar we olar işgärleri seçip alyş syýasatyny 
işläp düzýär. Bu bolsa işgärler bilen işleşmekde esasy ugur bolup durýar. 
Mysal üçin, bilim edaralary ýurduň durmuş-ykdysady ösüşinde aýratyn orny 
eýeleýär we özüniň aýratynlygy esasynda işgärleri seçip alyş syýasatyny 
düzýär hem-de amala aşyrýar.

Ýokary okuw jaýynyň işgärleri seçip alyş syýasaty edaranyň emele gel-
megi hem-de işlemegi bilen bagly meseleleri çözmeklige gönükdirilendir we 
onuň ähli düzüm böleklerine degişlidir. Işgärleri seçip alyş syýasaty esasynda 
hem ýokary okuw jaýynyň öňünde goýulan maksatlar we meseleler durmuşa 
geçirilýär.

Içki we daşky täsirleriň astynda bolmagy sebäpli bilim edarasynyň 
işgärleri seçip alyş syýasaty üýtgäp durýar. Häzirki döwürde mümkinçiligi 
ýokary bolup durýan gural hökmünde sanly menejment çykyş edýär. Özüniň 
düzümi boýunça ol sanly ykdysadyýetiň mümkinçiliklerini ýokary okuw 
jaýynyň personalyny dolandyrmakda netijeli gural hökmünde görkezilýär. 

Türkmenistanda, şeýle hem daşary ýurtlarda sanly ykdysadyýet düzmek 
we kämilleşdirmek meselesi häzirki döwürde has aktual şeýle-de alymlaryň 
hem-de beýleki hünärmenleriň ünsüni özüne çekiji bolup durýar. 
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Şonuň bilen birlikde, sanly ykdysadyýet fenomeniň içki düzüminiň tä-
zeligini we çylşyrymlylygyny düşündirip bilýän bitewi bir kesgitleme bol-
man, şol bir wagtyň özünde, «web- ykdysadyýet», «elektron ykdysadyýet», 
«internet-ykdysadyýet», «täze ykdysadyýet» diýen düşünjeleri ulanmaklyga 
getirýär. 

Adaty ýagdaýda sanly ykdysadyýet diýilende ykdysadyýetiň dürli dere-
jelerinde sanly-maglumat platformasyny we operatorlaryny döretmekligi göz 
öňünde tutulýar.

Olar hem öz gezeginde dürli dolandyryş meselelerini çözmeklige, şol 
sanda hem strategiki häsiýetli meseleleri çözmeklige mümkinçilik berýär.

Häzirki döwrüň maglumat-telekamunikasion tehnologiýalaryny ulan-
maklyk işgärleri dolandyrmak boýunça adaty usullary kämilleşdirmeklige 
we täze ugurlary işläp düzmeklige mümkinçilik berýär. Ol ilkinjilik bilen 
işgärleri seçip almak meselesine degişli bolup durýar. Döwrüň usulyýetini 
ulanyp, dalaşgäriň isleg bildirýän wezipesine, bu wezipäni eýelemek üçin 
gerek bolan ukyplara gabat gelýänligini anyklap bolýar. Adaty ýagdaýda bu 
maksat bilen iň ýönekeý görnüşi bolan GATB (höwes kartasy) ulanylýar. 

Internet testirleme geçirilende diňe bir ýokary okuw jaýynyň işgärler 
bölüminiň gatnaşmagyny dal-de, eýsem IT hünärmenleriň gatnaşmagyny ta-
lap edýär. Internet sahypanyň administrirlemegi we onuň işläp durmagyny, 
ýagny tehniki meselelerini IT hünärmenlerine ynanmaly.

Işgärleri seçip almagyň bu usuly göz öňünde tutulan wezipä doly dere-
jede gabat geljek dalaşgäri saýlap almakda we bitewi sanly giňişlikde bilim 
guramasynyň ähli durmuş-ykdysady düzüm böleklerini emele getirmeklige 
mümkinçilik berer.

Bilim edarasynyň işgärler bölümi tarapyndan elektron testirlemesinden 
daşary dürli HRM-ulgamlary ulanylyp biliner. HRM (HumanResourçesMa-
nagement) terjime edilende «adam resurslaryny dolandyrmak» diýen ma-
nyny berýär. Bu işgärleri dolandyrmak boýunça giňeldilen funksional müm-
kinçiligi bar bolan toplumlaýyn awtomatlaşdyrylan ulgamdyr.

Bu ulgam hasaplaýyş we analitik maglumatlary, zähmet hakyň möçbe-
rini hasaplamak boýunça işleri, işgäriň hünärmen ösüşi baradaky maglumat-
lary işläp taýýarlaýar. 

HR ulgamynda has giňden ýaýran programma üpjünçiliklerine: «IN-
EK-personal», «Galaktika ERP», «Boss-kadrowik», «TRIM-Personal» we 
beýlekiler degişlidir.

Mysal üçin, «Personal-2000» programmasy şunuň ýaly mümkiçilikleri 
bar:
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– ştatda bar bolan sanawlary we edaranyň wezipe borçlaryny saklaýar;
– guramada wakansiýalaryň sanawyny ýöredýär;
– edaranyň işgärleriniň şahsy işini şeýle-de dalaşgärleriň şahsy işlerini 

saklaýar;
– dalaşgärleriň häsiýetnamasyny saklaýar;
– dalaşgärleriň bahalandyrylmagyny hasaba alýar we saklaýar;
– işgärler boýunça hasabat düzýär;
– guramada tölenilýän zähmet haklaryň görkezijilerini saklaýar.
Bilim edaralarynda seçip alyş syýasatynyň mundan beýläk hem 

kämilleşmegi sanly menejmentiň giňişleýin mümkinçiliklerini peýdalan-
mak hem-de täze maglumat tehnologiýalaryny özleşdirmek üçin işgärler 
bölüminiň hünär derejesini ýokarlandyrmak bilen bagly bolup durýar.

Ýurdumyzy sanly ulgam esasynda ösdürmek döwrebap maglumat- 
-aragatnaşyk tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak, işe girizmek we onuň 
sazlaşykly işlemegini ýola goýmak, maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek, 
şeýle hem maglumat üpjünçilik ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek we-
zipelerini öz içine alýar. Bu wezipelere laýyklykda, ýurdumyzda sanly ykdy-
sadyýeti ösdürmek hem-de ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny ýeke-täk 
sanly ulgama birikdirmek, edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň sanly 
ulgama geçmegi bilen bagly işler toplumlaýyn häsiýete eýe bolýar. Sanly 
bilim, durmuş, saglygy goraýyş ulgamlaryny dolandyrmagyň has netijeli 
görnüşleriniň ornaşdyrylmagynyň bu ulgamlardaky işleriň we hyzmatlaryň 
kämilleşmegine täsir etjekdigi şübhesizdir.

A. Möwlamowa, O. Saparowa,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 

Bank işi kafedrasynyň uly mugallymlary

BANK TEHNOLOGIÝALARYNYŇ  
ÖSÜŞINIŇ DERWAÝYS MESELELERI

Häzirki wagtda Türkmenistan döwrebap tehnikany we iň täze tehnolo-
giýalary peýdalanmagyň, ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmagyň, 
innowasion önümçilik düzümlerini döretmegiň, ýurduň dünýä ykdy-
sady ulgamyna goşulyşmagyny çuňlaşdyrmagyň, halkara hyzmatdaşlygy 
giňeltmegiň hem-de maýa goýum işini işjeňleşdirmegiň esasynda, uzak möh-
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letli geljek üçin durnukly ösüşiň berk binýadyny kemala getirmäge niýetle-
nen täze ykdysady özgertmeleri durmuşa geçirýär. 

Tehnologik ösüşler ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna, şol sanda maliýe-
-bank ulgamyna hem düýpli täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda innowasion 
tehnologiýalara daýanyp ösýän dünýä ykdysady ulgamda sanly özgertme-
lere goşulmaýan pudaklaryň barha azalýandygyny görmek bolýar. San-
ly ykdysadyýeti ösdürmekde söwda, maliýe, bank ulgamlaryna we döwlet 
dolandyryşyna ilkinji orun degişli bolup, olar çalt uýgunlaşýarlar we aýdyň 
netije berýärler. Innowasion tehnologiýalary ýurdumyzyň maliýe-bank 
edaralarynyň tejribesine giňden ornaşdyrmagyň esasynda hyzmatlaryň geri-
mini geňeltmek we olaryň hilini ýokarlandyrmak derwaýys meseleleriň ha-
tarynda durýar. 

Dünýä ykdysadyýetiniň globallaşýan we gurluş taýdan üýtgedilip gu-
ralýan şertlerinde ýurdumyzyň maliýe-bank ulgamynyň dünýädäki ýag-
daýlara laýyk gelýän we şol bir wagtda ýurduň aýratynlygyny nazara alýan 
tehnologiýalara bolan islegi ýokarlanýar. Maliýe-bank ulgamyndaky tehno-
logik özgertmeleriň ugurlaryny aşakdaky ýagdaýlar kesgitleýär: 

– maliýe bazarlarynyň globallaşmagy, ol maliýe hyzmatlarynyň has 
birmeňzeş bazaryna geçilmegini öňünden kesgitleýär;

– milli maliýe bazarlarynyň erkinleşmegiň we düzgünleşdirmekden 
aýryl magy, bu ýagdaý täze bäsdeşleriň (tehnologiýalary üpjün edijiler, te-
lekommunikasiýa şereketleri we ş.m.) peýda bolmagyna ýardam edýär;

– ýeke-täk global ulgamy emele getirmäge mümkinçilik berýän dünýäniň 
goşulyşan tehnologik ulgamlaryna geçmek.

Häzirki döwürde bank önümlerini we hyzmatlaryny satyn almak, satmak, 
pul geçirimleri, mahabat, maglumatlar bazasyny goramak, dürli gurluşlary 
menzilara peýdalanmak ýaly esasy işewür amallar internet giňişliginde geçi-
rilýär. Bank hyzmatlary bazarynda hem düýpli özgerişlikler amala aşyrylýar 
we soňky ýyllarda täze bank tehnologiýalarynyň çalt ösýän bazarynyň ähli 
alamatlaryna eýe bolýar. Dünýä ýurtlarynyň banklarynyň iş tejribesinde 
amallaryň agramly bölegi kompýter we beýleki elektron gurluşlar arkaly 
ýerine ýetirilýänligi bilen häsiýetlendirilýär. Häzirki döwürde köp ýurtlarda 
hyzmatlaryň we harytlaryň tölegleriniň nagt däl görnüşinde ýerine ýetirilme-
gi adaty tejribä öwrülýär, töleg kartlaryny ulanmak bilen bank hyzmatlary ös-
dürilýär. Bank tehnologiýalary ykdysady sanlylaşdyrmagyň ösüşi bilen berk 
baglanyşykly bolup, informasion tehnologiýalaryň ulanylmagy netijesinde 
bank ulgamy öz müşderilerine hyzmatlaryny we amallaryny elýeter hem-de 
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amatly şertlerde hödürlemäge mümkinçilik berýär. Bu bolsa öz gezeginde 
bankdaky biznes-prosessleri düýpli üýtgedip, hil taýdan täze derejä çykarýar. 
Häzirki wagtda Türkmenistanyň bank ulgamynda köp sanly bank amallary 
müşderilere hödürlenilýär. Olaryň hatarynda depozit-karz, hasaplaşyk-kassa 
amallary we hyzmatlaryň has döwrebäp görnüşleri müşderileriň bank hyz-
matlaryna bolan talaplaryny doly kanagatlandyrmaga ýardam edýär.

Islendik bankyň esasy maksady nagt däl hasaplaşyklaryň paýyny artdyr-
mak, müşderilere hyzmat etmegiň çalt we amatly usullaryny peýdalanmak, 
ilata we edara-kärhanalara hödürlenilýän bank hyzmatlarynyň hilini ýo-
karlandyrmak we gerimini giňeltmekden ybaratdyr. Bu maksatlara ýetmek 
üçin banklar ösüşiň innowasion ýoluna geçmek arkaly halkara derejede 
bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak boýunça öz işjeňligini artdyrma-
ga çalyşýarlar. Häzirki wagtda ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy beýleki 
ykdysady düzümler bilen bir hatarda banklaryň hem sanly ulgama geçmegi-
ni şertlendirdi. Bank ulgamynda ulanylýan sanly tehnologiýalaryň döredýän 
amatlyklary müşderiler bilen has ýakyndan hyzmaşdaşlyk etmäge we olaryň 
ileri tutulmalaryna has takyk düşünmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman 
ugurlary peýdalanmagyň hasabyna müşderileri saklap galmaga, bank teleke-
çiligini giňeltmäge ýardam berýän sebäpleriň biridir.

Häzirki döwürde bank tehnologiýalaryny ösdürmegiň wajyp ugurlarynyň 
biri hem müşderiler bilen gatnaşyklary ösdürmegi dolandyrmak ul-
gamydyr (CRM – customer relationship management). CRM tehnologiýa-
lar müşderileriň zerurlyklary we talaplary barada maglumatlary berip, olara 
hyzmat etmegiň has amatly usullaryny saýlap almaga mümkinçilik berýär. 
Bu bolsa öz gezeginde bankyň ykdysady işjeňliginiň has netijeli we öndüri-
jilikli bolmagyna ýardam edýär. CRM – ulgamlaryň banklaryň iş tejribesine 
ornaşdyrmagyň esasy meseleleriniň biri hem bu ulgamyň we bankyň beýleki 
ulgamlarynyň integrirlenmegidir. Şeýlelikde, bank innowasiýalarynyň ösüş 
meýilleri müşderilere ýokary derejeli hyzmatlary hödürlemegiň amatly usul-
lary bilen baglanyşykly bolup durýar. 

Mälim bolşy ýaly, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türk-
menistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Mil-
li maksatnamasynda» öňde goýlan möhüm wezipeleri ýerine ýetirmekde san-
ly tehnologiýalar arkaly ykdysady ösüş gurşawyny emele getirmäge aýratyn 
ähmiýet berilýär. Täze Maksatnamada ýurdumyzyň pul dolanyşygynyň 
kadalaşdyryjy gurallaryndan we karz edaralarynyň işini düzgünleşdirýän 
kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat bolan degişli binýadyň ösdü-
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rilmegi bilen ýurdumyzyň bank ulgamynyň kadalaşdyryjy usullarynyň 
bank gözegçiliginiň we kadalaşdyrmanyň halkara tejribesine esaslanyp 
kämilleşdirilmegi göz öňünde tutulýar. Maksatnamada geljek 30 ýylda 
döwletiň ýeke-täk pul-karz syýasatynyň esasy ugurlaryna milli ykdysadyýetiň 
özgertmelerine uýgunlaşdyrylmagynyň netijesinde bütindünýä we sebit ba-
zarlaryndaky emele gelýän ýagdaýlary hasaba almak bilen çemeleşmeklik 
meýilleşdirilýär. Maksatnamada pul-karz kadalaşdyryşynyň gurallarynyň 
ykdysady işjeňligiň höweslendirilmegine we ýuridik we fiziki şahslaryň 
işjeňliginiň maliýeleşdirilmegi ugrunda amatly şertleriň döredilmegine esas-
landyrmagy maksat edinilýär.

Türkmenistanda döwrebap tehnologiýalaryň işjeň peýdalanylmagynyň 
netijesinde müşderileriň özbaşdak hyzmat edilmeginiň ulgamyny ösdür-
mäge mümkinçilik döredilýär. Täze bank hyzmatlarynyň girizilmegi bank 
önümleriniň özüne düşýän gymmatyny peselmäge we bu hyzmatlaryň özüne 
çekijiligini artdyrmaga ýardam edýär. Täjirçilik banklary tarapyndan bank til-
simatlaryny kämilleşdirmek we hasaplaşyklarda nagt däl görnüşiniň paýyny 
artdyrmak ugrunda alnyp barylýan işleriň hatarynda korporatiw (edara) 
kartlaryny giňden ýaýratmak işlerini ýola goýmaklyk meýilleşdirilýär. Milli 
bank ulgamynda sanly maglumat tehnologiýalaryny işjeň ulanmak, maglu-
mat howpsuzlygyny üpjün etmek, elektron resminama dolanyşyk ulgamyny 
kämilleşdirmek, kiberhowplara garşy durmak we beýleki ugurlar boýunça 
zerur bolan enjamlary, programma üpjünçiliklerini satyn almak we ulgama 
giňden ornaşdyrmak, şeýle hem dünýäniň ösen döwletleriniň iş tejribesinden 
peýdalanmak arkaly bank hünärmenlerini taýýarlamak boýunça degişli işler 
alnyp barylýar. Tölegleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gorag üpjünçili-
gini ýokarlandyrmak, anyk wagtda gutarnykly tölegler ulgamynyň işini ýola 
goýmak, bankara elektron töleg ulgamyndan geçirilýän amallar ösdürilýär.

Häzirki zaman maliýe-bank hyzmatlaryny ýerine ýetirmegiň oňyn dünýä 
tejribelerini düýpli öwrenmegiň netijesinde ýurdumyzda maliýe-bank we 
hasaplaşyk-töleg ulgamynyň ösdürilmegi öz gezeginde bu ulgamlaryň dur-
nuklylygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmaga, banklaryň işjeňligini 
artdyrmaga, müşderilere täze hyzmatlaryndan oňaýly şertlerde peýdalanmak 
mümkinçiligini giňeltmäge şert döredýär. 

Türkmenistanyň karz edaralarynda müşderiler bilen özara gatnaşyklary 
ösdürmekde döwrebap sanly mümkinçiliklerden yzygiderli peýdalanylýar. 
Karz edaralary müşderilere toplumlaýyn hyzmat etmegiň döwrebap usul-
laryny ulanmak bilen öz işjeňligini döwrüň ösýän talaplaryna laýyk guraýar-
lar. 



395

Täze bank tehnologiýalaryny bank işewürligine girizmegiň esasy 
meseleleriniň hatarynda maglumatlary goramagyň usullarynyň kämilleş-
dirilmegi aýratyn ähmiýete eýe bolup durýar. Bu tehnologiýalaryň ornaşdyryl-
magy dürli amallar geçirilende harajatlary azaltmaga, müşderilere hyzmat 
etmegiň usullaryny has-da kämilleşdirmäge we bank ulgamynda tutýan or-
nuny berkitmäge ýardam edýär. 

Täze «maglumat» jemgyýetinde innowasion ösüşiň esasy ugurlarynyň 
hatarynda aşakdakylary görkezmek bolar:

• hyzmat etmegiň alternatiw görnüşlerini saklap galmak bilen öz-özüne 
hyzmat etmegiň paýyny ýokarlandyrmak;

• menzilara bank hyzmatlarynyň dürli görnüşlerini girizmek we ösdür-
mek;

• bank işewürligini wirtuallaşdyrmak;
• bank maglumatlaryny ýygnamagyň, saklamagyň, seljermegiň we 

dolandyrmagyň toplumlaýyn maksatnama üpjünçiligini girizmek (CRM – 
ulgamlar we başg.);

• elektron täjirçilikde banklaryň ornuny berkitmek;
• interneti peýdalanmagyň çäklerini giňeltmek (bank hasabyny 

dolandyrmagyň wirtual bank we maliýe tehnologiýalary);
• awtomatlaşdyrylan call-merkezleriniň işini kämilleşdirmek;
• täze tehniki obýekti döretmäge mümkinçilik berýän tehniki serişdeleri 

ulanmagyň çäklerini giňeltmek (elektron kassir, Cash-In bankomat we ş.m); 
• täze bank tehnologiýalarynyň esasynda döwrebap bank hyzmatlaryny 

hödürlemek we olary kommunikasiýalaryň täze kanallary arkaly ýerlemek.
Häzirki döwürde bank ulgamy öz ösüşinde hil taýdan täze tapgyra ge-

çýänligi bilen häsiýetlendirilýär. Munuň netijesinde bäsdeşlik şertlerinde 
banklar hyzmatlar bazarynda täze guramaçylyk düzümlerini döretmäge, iň 
täze bank tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga çalyşýarlar. Bank hyzmatlary ba-
batda geçirilýän özgertmeler bank bazaryna gatnaşyjylaryň we müşderileriň 
arasyndaky gatnaşyklaryň düýpli üýtgemegini aňlatmak bilen ilkinji nobatda, 
hyzmat ediş tizligini artdyrmagy hem-de hyzmat etmegiň dürli ugurlaryny 
peýdalanmak arkaly müşderileriň wagtyny tygşytlamagy göz öňünde tutýar. 
Şunuň bilen baglylykda, hödürlenilýän hyzmatlaryň ähli ýerde tizligi hem-de 
elýeterliligi banklaryň we müşderileriň arasyndaky gatnaşyklary düýbünden 
täze derejä çykarýar.

Şeýlelikde, häzirki zaman maliýe-bank hyzmatlaryny ýerine ýetirmegiň 
oňyn dünýä tejribelerini düýpli öwrenmegiň netijesinde ýurdumyzda maliýe-
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bank we hasaplaşyk-töleg ulgamynyň ösdürilmegi öz gezeginde bu ulgamlaryň 
durnuklylygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmaga, banklaryň işjeňligini 
artdyrmaga, müşderilere täze hyzmatlaryndan oňaýly şertlerde peýdalanmak 
mümkinçiligini giňeltmäge şert döredýär. 

H. Annaýew,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 
«Bank işi» kafedrasynyň mugallymy

MILLI YKDYSADYÝETI  
SANLYLAŞDYRMAGYŇ ESASY UGURLARY

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan hormatly Prezidentimiziň baştutan-
lygynda innowasion ösüş ýoly bilen okgunly öňe barýar. Milli ykdysadyýete 
we onuň ähli pudaklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmaklyga uly ähmiýet be-
rilýär. Häzirki wagtda sanly tehnologiýalar we innowasion häsiýetli täzeçil 
usullary halk hojalygynyň ähli ugurlaryna giňden ornaşdyrylýar. Munuň özi, 
milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen yzygiderli ösdürilmegine, 
elektron senagatynyň giň gerim bilen durmuşa geçirilmegine gönükdirilen-
dir. 

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek «Türkmenistanda 2019– 
2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» şeýle hem 
«Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021–2025-nji ýyllar üçin 
Döwlet maksatnamasyna» laýyklykda üstünlikli amala aşyrylýar. Bu ugurda 
alnyp barylýan giň toplumlaýyn çäreleriň çäklerinde «Elektron resminama, 
elektron resminama dolanyşygy sanly hyzmatlar hakynda», «Türkmenistan-
da internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny etmegiň hukuk taýdan 
düzgünleşdirmek hakynda», «Maglumat we ony goramak hakynda», «Kiber-
howpsuzlyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary we beýleki kadalaşdyryjy 
hukuk namalar kabul edildi. 

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masyna» laýyklykda ýurdumyzyň tutuş çägini aragatnaşyk hyzmatlary bi-
len doly gurşap almakdan, sanly tehnologiýalary ulanmagyň hasabyna milli 
ykdysady ösüşini tizleşdirmekden we ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýo-
karlandyrmakdan, sanly ykdysadyýeti ösdürmek hem-de kämilleşdirmek 
meýilleşdirilýär.
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Ýurdumyzda dünýä ösüşiniň ähli ugurlary, ilkinji nobatda durmuş-
-ykdysady babatda öňdebaryjy meýilleri, netijeli iş usullary bilen deň ga-
dam urýar. Ylaýta-da milli ykdysadyýeti düýpli döwrebaplaşdyrmak we 
sanlylaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Sanly ykdysadyýeti 
ösdürmek boýunça ileri tutulýan esasy ugurlary aşakdakylardan ybarat:

– sanly ykdysadyýete geçmegiň kadalaşdyryjy hukuk binýady 
kämilleşdirmek;

– döwlet dolandyryş ulgamyny sanlylaşdyrmak;
– ykdysadyýetiň ähli ugurlaryna innowasion tehnologiýalary ornaş-

dyrmak;
– elektron senagatyny ösdürmek;
– durmuş ulgamyna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak;
– maliýe-bank ulgamyny sanlylaşdyrmak;
– maglumat-aragatnaşygy ösdürmek;
– adamyň aň-bilim maýasyny ýokarlandyrmak;
– sanly ykdysadyýetde kiberhowpsuzlygy üpjün etmek;
Şeýlelikde, sanly ykdysadyýet dünýä ösüşiniň esasy hereketlendiriji 

güýjüdir. Sanly ykdysadyýet sanly maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň 
peýdalanmagyna esaslanýan ykdysady gatnaşyklaryň bitewi ulgamy bolmak 
bilen, ol wagtyň, harajatlarynyň tygşytlanylmagyna şert döredýär. Bazar 
ykdysadyýetiniň globallaşýan döwründe milli ykdysadyýetimiziň ähli ugur-
laryna sanly ulgama geçmek pudaklaryň we sebitleriň maliýe ykdysady neti-
jeligini ýokarlandyrmagyň, pudaklarda we kärhanalarda innowasion häsiýetli 
önümçiligi ýola goýmagyň, hasaba alnyşyň ulgamlaryny kämilleşdirmegiň, 
pul-karz, salgyt-býujet, maýa goýum işjeňligini ösdürmegiň netijeli guraly 
hökmünde çykyş edýär.

Ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryna innowasion häsiýetli, ekologiýa taý-
dan arassa tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagy, durmuş ulgamynyň 
sanlylaşdyrylmagy Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmagyň möhüm 
şertleri bolup durýar. Ýurdumyzda Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa 
geçirmek üçin milli ykdysady kuwwatyny oýlanyşykly peýdalanmaga, 
halkymyzyň durmuş ulgamyny ýokarlandyrmaga, ekologiýa ulgamy babatda 
daşky gurşawyň goralmagyny üpjün etmäge gönükdirilen toplumlaýyn çäre-
ler amala aşyrylýar. Durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmek üçin sanly 
tehnologiýalarynyň artykmaçlygy aýdyňdyr. Şonuň bilen baglylykda, ýurdu-
myzda sanly bilim, telelukmançylyk, obasenagat toplumynda telematiki san-
ly elektron ulgamy işjeň ösdürilýär hem-de durmuş ulgamy sanlylaşdyrylýar. 
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Sanly ykdysadyýet häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetiniň aýrylmaz 
bölegine öwrülýär. «Sanlylaşdyrmak» düşünjesi ykdysadyýeti innowasion 
tehnologiýalardan peýdalanmak arkaly kämilleşdirmegiň täze tapgyryny 
aňladýar. Ykdysadyýetiň sanly ulgama geçilmegi döwlet dolandyryşynyň, 
maliýe, bilim, lukmançylyk ulgamynyň, söwda we durmuş hyzmatlaryny 
döwrebap ösdürilmegine ýardam edýär. 

Bu ugurda maliýe we bank ulgamyna aýratyn orun degişlidir. 
Ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň arasynda pul görnüşindäki serişdeleriniň 
çeýe, netijeli peýdalanylmagyny üpjün edýär. Ylaýta-da durmuş maksatly we-
zipelerini çözmäge, maýa goýum işjeňliginiň netijeliligini ýokarlandyrmaga 
hem-de durnukly ykdysady ösüşi gazanmaga ýardam edýär. Bank ulgamynda 
ornaşdyrylýan innowasion sanly tehnologiýalar bank hyzmatlarynyň hilini 
has-da ýokarlandyrmaga hem-de raýatlaryň talaplaryny doly kanagatlandyr-
maga mümkinçilik berýär. Ýurdumyzda milli sanly bank ulgamynyň döre-
dilmegi, ilkinji nobatda, ilatyň maddy hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrma-
ga oňaýly täsir edýär, nagt däl görnüşli tölegler amala aşyrylanda ykjamlyk 
häsiýetleri özünde jemleýän häzirkizaman, amatly hem-de howpsuz gural-
lary hödürlemäge mümkinçilik berýär. «Elektron söwda», «elektron pul», 
«elektron salgyt», «sanly satuw», «sanly haryt» ýaly düşünjeler jemgyýeti-
mizde berk ornaşýar. Ýurdumyzda «Internet bank», «Mobil bank» hyzmat-
laryndan peýdalanyp, internet ulgamynyň üsti bilen bank kart tölegleriniň 
esasynda menzilara hyzmatlaryny ýerine ýetirmek bolýar. Bank ulgamynda 
galtaşyksyz töleg tehnologiýasyny hem-de «QR kod» tehnologiýasyny 
giňden ornaşdyrmak babatda möhüm işler alnyp barylýar. Galtaşyksyz töleg 
ulgamy-degişli bank kartlarynyň ýa-da ykjam telefonlarynyň tölegi kabul edi-
ji enjamynyň (töleg terminalynyň, «QR kod» okaýjynyň) golaýyna tutulyp, 
PIN-kody girizmezden harytlary we hyzmatlary üçin ýerine ýetirilýän tölegiň 
görnüşi hasaplanylýar. Häzirki wagtda galtaşyksyz bank kartlary ýurdumyzyň 
karz edaralary tarapyndan hem dolanyşyga goýberilip başlandy. Şeýle hem 
menzilara bank hyzmatynyň ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň 
sanlylaşdyrylmagynda esasy orny eýeläp, nagt däl görnüşde ýerine ýetiril-
ýän bank amallarynyň hilini ýokarlandyrmaga, goraglylygyny üpjün etmäge 
ýardam berýär. Mundan başga-da Ilatyň nagt däl hasaplaşyklaryndan peýda-
lanmaklaryny höweslendirmek maksady bilen, ýurdumyzyň karz edaralary 
tarapyndan söwda we jemgyýetçilik nokatlarynda geçirilýän hasaplaşyklary 
höweslendirmek üçin (Cash-back) hyzmatlary hem ornaşdyryldy. 

Häzirki wagtda sanly ulgama geçilmegi durnukly ösüşiň ileri tutulýan 
wezipelerini çözmegiň guraly bolup hyzmat edýär. Sanly tehnologiýalarynyň 
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bazary dünýäde okgunly ösýän hem-de bu ugurda ýaşlary iş bilen üp-
jün etmegiň giňden ýaýran ulgamlarynyň biridir. Ýurdumyz dünýäniň 
öňdebaryjy tejribesini öwrenip we milli ykdysadyýetimize ornaşdyryp, sanly 
ulgama geçmegiň öz milli nusgasyny, ýagny özüniň ylmy-tehnologik we in-
tellektual kuwwatyna esaslanýan nusgasyny işläp taýýarlamagy esasy mak-
sat hökmünde kesgitledi. Şunuň bilen baglylykda, Aşgabatda we welaýatlar-
da IT-merkezleriniň döredilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu ugurda 
durmuşa geçirilýän çäreler IT-hünärmenleriniň taýýarlanylmagyna, «nou-
haularyň», täzeçil çözgütleriniň, sanly programma üpjünçiligini işläp taýýar-
laýjylara ýardam bermäge gönükdirilendir.

Sanlylaşdyrmak şähergurluşyk ulgamynyň ösüşiniň aýrylmaz bölegi-
ne öwrüldi. Hojalyk, önümçilik we dolandyryş işleriniň sanlylaşdyrylmagy 
«akylly» şäherleri döretmäge giň mümkinçilik berýär. «Akylly» şäherlerde 
ilatyň mundan beýläk-de durmuş-ýaşaýyş şertlerini gowulandyrylmagy bi-
len baglanyşykly meseleleri doly derejede çözmäge mümkinçilik berýär. 
Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça «Aşgabat-siti» we Ahal 
welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi ýaly giň gerimli taslamalary 
mysal hökmünde görkezmek bolar. Bu «akylly» şäherlerde sanly ulgamy 
giňden ornaşdyrylmagy meýilleşdirilýär. Şäher ilatynyň amatly durmuşy, ne-
tijeli zähmeti, ýokary hilli bilim almagy, döwrebap sport we döredijilik bilen 
meşgullanmak üçin şäher gurşawynda ähli mümkinçilikleriň üpjün edilmegi 
sanlylaşdyrmagyň wajyp şertidir. «Akylly» şäher konsepsiýasy öňdebaryjy 
maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryna we internet serişdelerine esas-
lanýar. Şeýlelikde şäher düzümlerinde gulluklaryň dolandyryşyny, adamlaryň 
durmuş derejesiniň ýokarlanmagyny ýardam edýän bir bitewi sanly şäher 
kemala gelýär. Şolaryň hatarynda «akylly» binalar, energiýany gaýtadan di-
keldilýän çeşmelerini ulanmak, ýagyş suwlaryndan peýdalanmak we beýleki 
durmuş maksatly innowasion serişdeleri ornaşdyryp, döwrebap sanly şäher 
gurşawyny döretmek meýilleşdirilýär. 

«Sanly» ykdysadyýet döwlet dolandyryş ulgamyny ösdürmek üçin giň 
mümkinçilikleri berýär. Häzirki zaman tehnologiýalary ýakyn geljekde döwlet 
dolandyryşynyň ýokary tehnologik sanly binýat gurşawyny döretmäge müm-
kinçilik berýär, ol statistika, salgyt we beýleki hasabatlaryň ýygnalyşyny 
seljermegiň esasynda kabul edilmegini üpjün edýär. Elektron resminama 
dolanyşygy düşünjesi jemgyýetimiziň durmuşyna giňden ornaşdy. Maglu-
mat akymlarynyň köpelmegi we aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösmegi bi-
len elektron resminama dolanyşygyna geçmek has-da işjeňleşýär. Durmuş 
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hyzmatlarynyň, zähmet haklarynyň tölegleri, dürli ulgama degişli tölegler 
boýunça hasaplaşyklar, ulag we aragatnaşyk hyzmatlary, salgyt töleýjileriň 
salgyt töleglerini elektron görnüşde tölemegi mysal bolup biler. 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurduň ykdy-
sady kuwwatyny has-da berkitmek, elektron senagatyny ösdürmek, gaýta-
dan işleýän senagat önümçiliklerini innowasion esasda ýola goýmak, daşary 
ýurtlar bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek we eksport müm-
kinçiligini artdyrmak hem-de «ýaşyl» ykdysadyýet ýörelgelerini giňden 
ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. 

Milli ykdysadyýetiň ähli ugurlaryna sanly ulgamynyň ornaşdyrylmagy 
ýurdumyzyň okgunly ösüşine we Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa 
geçirilmegine ýardam berýär. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň parasat-
ly baştutanlygynda durmuş-ykdysady syýasaty eziz Watanymyzyň mundan 
beýläk-de rowaçlanmagyna güýçli itergi berýär.

G. Meredowa,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 

Bank işi kafedrasynyň mugallym-öwrenijisi

DURNUKLY YKDYSADY ÖSÜŞI  
GAZANMAKDA SANLY BANK  

HYZMATLARYNYŇ ORNY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ykdysadyýetiň ähli pudaklary 
bilen bir hatarda bank ulgamynda hem düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. 
«Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011–2030-njy ýyllar üçin 
Döwlet maksatnamasynyň», «Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ul-
gamlaryny ösdürmegiň 2019–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň», «Ber-
karar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji 
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» hem- 
-de «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
Konsepsiýasynyň» we beýleki Maksatnamalaryň kabul edilmegi ýurdumyzda 
bank ulgamynyň ösdürilmegine aýratyn üns berilýändiginiň subutnamasydyr. 
Ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak, pudaklaryň maddy- 
-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, milli ykdysadyýetiň ähli pudak-
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laryny yzygiderli sanly ykdysadyýete geçirmek üçin zerur şertleri döretmek, 
ösüşiň senagat-innowasiýa ugruna yzygiderli geçmek arkaly durnukly we 
deňagramly ösdürmek, sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, töleg 
ulgamyny dünýäniň ösen döwletleriniň derejesinde guramak, sanly bank 
hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek, sazlaşykly işleýän elektron senagatyny 
döretmek, sanly aragatnaşyk babatynda şäherleriň we obalaryň arasyndaky 
tapawudy aradan aýyrmak boýunça anyk wezipeler durmuşa geçirilýär.

Häzirki wagtda sanly ykdysadyýete geçmekde Türkmenistanyň karz eda-
ralary tarapyndan nagt däl hasaplaşyklary ösdürmek, bank kartlary boýunça 
milli we halkara töleg ulgamynyň gerimini artdyrmak, ýurdumyzyň çäginde 
bankomatlaryň we töleg terminallarynyň ornaşdyrylmagy, olaryň sanynyň 
yzygiderli artdyrylmagy dowam etdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, dürli 
görnüşli hyzmatlarynyň töleglerini bank kartlarynyň üsti bilen geçirmäge, 
hasaplaşyk dolanyşygyny tizleşdirmäge, hasaplaşyk hasabynda wagtlaýyn 
dörän pul serişdeleri netijeli peýdalanmaga, olary karzlara gönükdirmäge we 
beýlekilere ýardam berýär. 

Ýurdumyzyň karz edaralary tarapyndan raýatlarymyza döwrebap, kä-
mil derejede hyzmat etmek, geçirilýän hasaplaşyklary tizleşdirmek, nagt pul 
dolanyşygynyň mukdaryny ep-esli azaltmak maksady bilen, dürli görnüşli 
bank kartlaryny dolanyşyga goýbermek we oňa hyzmat etmek, ýurdumyzyň 
ähli söwda we hyzmat ediş nokatlarynda töleg terminallaryny ornaşdyrmak 
işine yzygiderli maýa goýum serişdeleri goýulýar. «Internet-bank», «Mo-
bil-bank», «Elektron söwda», «Galtaşyksyz töleg» ulgamlary arkaly ýerine 
ýetirilýän amallaryň sany artdyrylýar, olaryň hili ýokarlandyrylýar. «Inter-
net-bank» we «Mobil-bank» hyzmatlary müşderiniň bank amallaryna we 
hyzmatlaryna bolan isleglerini has doly kanagatlandyrmaga, şol sanda pul 
geçirimlerini ýeňilleşdirmäge we çaltlandyrmaga oňaýly şert döredýär. 

Nagt däl hasaplaşyklary ösdürmek ýurduň pul-karz syýasatyny ama-
la aşyrmaga, maliýe akymlaryny aýdyňlaşdyrmaga we olaryň gözegçili-
gini amala aşyrmaga, hasaplaşyklary tizleşdirmäge, netijede bolsa, milli 
ykdysadyýetiň makro derejedäki ykdysady ýagdaýyna oňaýly täsir edýär. 

Ýurtda nagt däl hasaplaşyklaryň ösdürilmegi müşderiler we karz eda-
ralary üçin has hem ähmiýetlidir. Sebäbi nagt däl hasaplaşyklaryň ösdü-
rilmegi müşderileriň öz hasabynyň banka barmazdan dolandyryp bilme-
gi, pul serişdelerini bank hasaplarynda saklamaga, olaryň howsuzlygyny 
üpjün etmäge mümkinçiligi, müşderileriň wagt we maliýe çykdajylaryny 
tygşytlamaga, olaryň maşgala girdejilerini ardyrmagyna ýardam edýär. 
26. Sargyt № 2700.
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Beýleki bir tarapdan, karz edaralarynda açylýan hasaplaryň sanynyň köpel-
megine, olaryň pul serişdeleriniň artmagyna, amallaryň gerimini giňeltmäge, 
boş duran pul serişdeleriniň köpelmegine we olaryň karza gönükdirilmegine, 
netijede bolsa, bankyň girdejileriniň köpelmegine oňaýly täsir edýär. Nagt 
däl hasaplaşyklaryň kämilleşdirilmegi talap edilýän resminamalaryň möçbe-
rini kemeltmäge, bank bilen müşderiniň arasyndaky ýüzbe-ýüz gatnaşyklary 
çäk lendirmäge, sanly bank marketingini elektron usulda dolandyrmaga, san-
ly ykdysadyýet ugrunda täze iş orunlarynyň emele gelmegine we beýleki 
zerur bolan amatlyklary döretmäge mümkinçilik berýär. 

Häzirki döwürde Türkmenistanda nagt däl hasaplaşyklaryň ösdürilmegi 
Milli Maksatnamalar we Konsepsiýalar esasynda amala aşyrylýar. Kartly töleg 
ulgamyny banklaryň gatnaşmagynda döwrebap programma üpjünçilikleri, 
serwer we kompýuter enjamlary bilen üpjünçiligi yzygiderli kämilleşdirmek, 
ýerli programma önümlerini taýýarlamak boýunça degişli işleri ýola goý-
mak, maglumat tehnologiýalary, sanly ykdysadyýeti, maglumat howpsuz-
lygyny üpjün etmek, şeýle hem bu ugurdan hünärmenleri taýýarlamak işleri 
göz öňünde tutulýar. Nagt däl hasaplaşyklaryň kämilleşdirilmegi Milli mak-
satnamalardaky we Konsepsiýalardaky göz öňüne tutulan şertlerde üstünlikli 
amala aşyrylmagy üçin, aşakdaky wezipeleriň berjaý edilmegi möhümdir:

– Eletron ykdysadyýetini kadalaşdyrýan hukuk binýadyny berkitmek;
– Aragatnaşyk ulgamlaryny kämilleşdirmek;
– Hyzmatlary sanlylaşdyrmak;
– Maglumat binýadyny berkitmek;
– Işgärler syýasatyny kämilleşdirmek;
– Ilatyň sowatlylygyny artdyrmak boýunça degişli işleri geçirmek;
– Kiberhowpsuzlygy üpjün etmek we beýlekiler. 
Nagt däl hasaplaşyklaryň formalary ýurduň bank kanunçylygy we 

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň düzgünnamalary esasynda kesgitlenil-
ýär we olaryň görnüşlerini saýlap almaga her bir müşderiniň hukugy bardyr. 
Nagt däl hasaplaşyklarda geçirilýän her bir amalyň alamatlary, olar boýunça 
resmileşdirilýän resminamalaryň, tölegleriň usullarynyň we resminamalaryň 
aýlanyş aýratynlyklaryna görä kesgitlenilýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň karz edaralarynda, Türkmenistanyň 
Merkezi bankynyň düzgünnamalaryna laýyklykda nagt däl hasaplaşyklaryň 
şu aşakdaky görnüşleri hereket edýär:

– Töleg tabşyryklary bilen hasaplaşyklar;
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– Akkreditiw boýunça hasaplaşyklar;
– Çekler bilen hasaplaşyklar;
– Inkasso boýunça hasaplaşyklar;
– Töleg talapnamalary-tabşyryklary bilen hasaplaşyklar;
– Bank kartlar bilen hasaplaşyklar. 
Töleg tabşyryklary bilen hasaplaşyklar. Karz edaralarynda edara görnü-

şindäki taraplar we edara görnüşini döretmeýän hususy telekeçiler tarapyndan 
nagt däl görnüşinde tölegleri geçirmek, töleg-hasaplaşyk resminamasynyň 
görnüşi töleg tabşyrygydyr. 

Akkreditiw boýunça hasaplaşyklar. Bu ähli şertler berjaý edilende bank 
emitentiniň ýük ugradylandygy barada tassyklaýjy resminamalar görkezilen-
de satyja resminamalaryň gymmatyny tölejekdigi baradaky borçnamasydyr. 
Akkreditiwiň esasy aýratynlygy buýruk berijiniň pul serişdeleriniň aýratyn 
hasapda doňdurylyp saklanylmagy we ýük ugradylandygy barada resmina-
ma gelip gowşandan soň satyjynyň hasabyna geçirilmegidir. Akkreditiwleriň 
örtükli we örtüsiz görnüşleri ulanylýar.

Çekler bilen hasaplaşyklar. Çek – bu çek berijiniň banka görkezilen 
möçberindäki pul serişdelerini çeki saklaýja tölemek hakynda hiç zat bi-
len şertlendirilmedik görkezmesini özünde jemleýän hasaplaşyk resmina-
masydyr. Çegiň iki görnüşi bolýar: çäklendirilen çekler we çäklendirilmedik 
çekler. 

Inkasso boýunça hasaplaşyklar. Inkasso tabşyrygy boýunça hasaplaşyklar 
töleýjiniň hasabyndan pul serişdeleriniň jedelsiz tertipde geçirilmegi resmi-
nama esasynda amala aşyrylýar. Inkasso tabşyrygy aşakdaky ýagdaýlarda 
ulanylýar:

– Pul serişdelerini jedelsiz tertipde töledip almagyň Türkmenistanyň ka-
nunçylygy bilen kesgitlenen ýagdaýlarynda;

– Ýerine ýetiriş resminamalary boýunça töledip alnanda;
– Töleýjä hyzmat edýän bank töleýjiniň hasabyndan pul serişdelerini 

müşderiniň görkezmesi bolmazdan tölemek boýunça hukugy, bank bi-
len töleýji müşderiniň arasyndaky kassa-hasaplaşyk hakynda baglaşylan 
şertnamada göz öňünde tutulan ýagdaýlarda. 

Töleg talapnamalary – tabşyryklary bilen hasaplaşyklar. Bu üpjün edilen 
önümiň, ýerine ýetirilen işleriň, ýerine ýetirilen hyzmatlaryň bahasyny we 
gaýry amallar boýunça geçirimleri tölemek barada satyjynyň töleýjä bolan 
talabydyr. Hasaplaşygyň bu görnüşi boýunça satyjynyň tölegler boýunça ta-
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laby hasaplaşyk we ýük iberiş resminamalary esasynda bildirilýär we olar 
hyzmat ediji banka tabşyrylmazdan, töleýjä gönümel berlip bilner. 

Bank kartlar bilen hasaplaşyklar. Türkmenistanyň çäginde bank kart 
ulgamy boýunça nagt däl hasaplaşyklar Türkmenistanyň kanunçylygyna 
we Türkmenistanyň Merkezi bankynyň beýleki kadalaşdyryjy namalaryna 
laýyklykda amala aşyrylýar. Bank kartlar amallarynda ulanylýan hasaplaşyk 
resminamalarynyň görnüşleri, olary resmileşdirmegiň, müşderilere beril-
meginiň, işläp geçmeginiň tertibi we nagt däl hasaplaşyklary amala aşyrmagyň 
tertibi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy namalary bilen 
düzgünleşdirilýär. 

Häzirki döwürde ýurduň ykdysadyýetiniň ähli pudaklaryny diwersifika-
siýa ýoly bilen ösdürmek adaty ýagdaýa öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, 
ykdysadyýetiň durnukly we ýokary derejede ösüşini üpjün etmekde, milli 
manadyň satyn alyjylyk ukybyny ýokarlandyrmakda, halkyň durmuş-ýaşaýyş 
şertlerini ýokarlandyrmakda bank işiniň orny we ähmiýeti has-da artýar. 

Bank hyzmatlarynyň kömegi bilen döwlet ykdysadyýetde bolup geç-
ýän köp proseslere täsir etmek mümkinçiligini almak bilen, ykdysadyýeti, 
hususan-da, onuň hakyky bölegini (mälim bolşy ýaly, oňa maddy önüm-
çilik pudak lary girýär), şeýle hem baýlygyň we hyzmatlaryň maddy däl 
görnüşleriniň öndürilýän ulgamyny ösdürmäge ýardam edýär. Bank hyzmat-
laryndan peýdalanylmagy önümçiligiň gerimlerini giňeltmek üçin sarp edil-
ýän wagty ep-esli azaltmaga, önümleri täzelemäge we önümçiligiň hem-de 
zähmetiň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. 

Bank hyzmatlarynyň has kämil görnüşleriniň girizilmegi, bu ugur-
da daşary ýurt tejribesiniň düýpli öwrenilmegi, şeýle-de onuň milli 
ykdysadyýetimiziň aýratynlyklarynyň göz öňünde tutulyp ýurdumyzyň 
bank ulgamyna ornaşdyrylmagy bank işiniň döwrüň talabyna laýyklykda 
kämilleşdirilmegine, hyzmatlaryň döwrebap görnüşleriniň döremegine, bank 
ulgamynyň müşderiniň sanynyň yzygiderli artmagyna we milli banklaryň 
bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlanmagyna ýardam berýär.
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S. Rahmanow, M. Durdyýew,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 

«Bank işi» kafedrasynyň mugallym-öwrenijileri

DURNUKLY YKDYSADY ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEKDE  
SANLY BANK HYZMATLARYNYŇ ÄHMIÝETI

Ykdysady ösüşiň häzirki döwri sanly mümkinçilikleri peýdalanmak 
görnüşine geçilmegi bilen häsiýetlendirilýär. Şunuň bilen baglylykda, täze 
innowasion tehnologiýalary we sanly serişdeleri ykdysadyýetiň ähli pu-
daklaryna girizmek bilen bagly işlere aýratyn üns berilýär. Türkmenistan 
döwletimizde hem durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen özgertmeleri 
üstünlikli amala aşyrmakda sanly esaslarda ähli ulgamlaryň yzygiderli ösdü-
rilmegine giň mümkinçilikler döredilýär.

Dünýäniň ösen ýurtlarynyň tejribesinde durnukly ykdysady ösüşi üpjün 
etmekde sanlylaşdyrmaklyga möhüm orun berilýär. Sanlylaşdyrmak işi çalt 
depginler bilen öňe gitmäge hem-de dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň ha-
taryna girmäge mümkinçilik berýär. 

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryna täze 
innowasion tehnologiýalary, maglumat serişdeleri yzygiderli girizmek bi-
len çäklenmän, dolandyryş çemeleşmelerinde düýpli özgertmeleri göz 
öňünde tutýar. Sanlylaşdyrmak işi ýurdumyzyň her pudagy üçin zerur bo-
lup durýar, çünki tehnologik döwrebaplaşdyrma geljekki ösüşli ýollara ýet-
mäge, dünýä bazarlarynda mynasyp orny eýelemäge ýardam berýär. Ýur-
dumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek uzak möhletli ykdysady ösüşi we 
ýokary öndürijililigi gazanmaga şert döredýär, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň 
hilini ýokarlandyrmaga we kämil görnüşlerini ýola goýmaga, pudaklarda 
elektron hyzmatlaryny giňeltmäge ýardam berýär. Sanly ykdysadyýete top-
lumlaýyn, yzygiderli esasda geçmek wezipeleriniň üstünlikli çözülmegi ne-
tijesinde ykdysadyýetimiz diwersifikasiýa ýoly bilen okgunly ösdürilýär, 
hususylaşdyrmak işi netijeli dowam etdirilýär, halkara hyzmatdaşlyk ugur-
lary giňeldilýär. Bu ugurda maliýe ulgamyna aýratyn ähmiýet berilýär, çün-
ki ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň arasynda pul görnüşindäki serişdeleriň 
çeýe, netijeli paýlanylmagyny üpjün etmek durmuş wezipelerini çözmäge, 
maýa goýum işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmaga hem-de durnukly ykdy-
sady ösüşi saklamaga, ähli pudaklary öňdebaryjy tehnologiýalara geçirmäge 
ýardam berýär. Maliýe-ykdysady ulgamy sanlylaşdyrmak boýunça işler 
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tapgyrlaýyn kämilleşdirilýär, işiniň dürli görnüşlerine elektron ulgamlary 
ornaşdyrylýar. 

Türkmenistanyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem ilerletmekde 
möhüm pudaklaryň biri hökmünde milli bank ulgamy hem ýurdumyzdaky 
köp ugurly özgertmelere mynasyp goşant goşmak bilen ykdysadyýeti düzüm-
leýin özgertmek boýunça döwlet syýasatyny durmuşa geçirmekde aýratyn 
orny eýeleýär. Häzirki döwürde bank ulgamyny kämilleşdirmek ýurdumyzyň 
bazar ykdysadyýetine tapgyrlaýyn geçmeginiň we halkara gatnaşyklaryň hä-
zirki zaman ulgamyna goşulmagynyň ýolundaky ykdysady özgertmeleriň 
ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. «Türkmenistanyň bank ul-
gamyny ösdürmegiň 2011–2030-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy-
na», «Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 
2019–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna» hem-de «Türkmenistanda 
2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» 
laýyklykda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, ýerine ýetirilýän 
hyzmatlaryň hilini has-da ýokarlandyrmak, milli ykdysadyýetimize sanly 
teh nologiýalary giňden ornaşdyryp, elektron resminamalar dolanyşygyna 
hem-de elektron şahsyýetnamalar ulgamyna geçmek, sazlaşykly işleýän 
elektron senagatyny döretmek, sanly aragatnaşyk babatynda şäherleriň we 
obalaryň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmak boýunça anyk wezipeler 
durmuşa geçirilýär.

Bank ulgamynda ornaşdyrylýan innowasion tehnologiýalar häzirki za-
man bankynyň keşbiniň emele gelmegine, bank hyzmatlarynyň hilini has-da 
ýokarlandyrmaga hem-de raýatlaryň talaplaryny has doly kanagatlandyrmaga 
oňyn şert döredýär. Häzirki wagtda bütin dünýäde bolşy ýaly, Türkmenistan 
döwletimizde hem milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny sanlylaşdyrmak, 
hyzmatlary döwrebap talaplara laýyklykda ýola goýmak boýunça ägirt uly 
işler alnyp barylýar. Bank ulgamynyň kanunçylyk hukuk binýady hem yzygi-
derli kämilleşdirilýär, ilata hödürlenilýän bank hyzmatlarynyň hili has-da ýo-
karlandyrylyp, olaryň elýeterliligi üpjün edilýär.

«Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 
2019–2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» milli ykdysadyýetimizi mak-
satnamalaýyn ösdürmeklige gönükdirilen wezipeleri ýerine ýetirmek üçin 
bank işjeňligi häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak, şeýle hem 
bank ulgamynda ýerine ýetirilmeli işleriň arasynda ýurdumyzyň karz edara-
lary tarapyndan sanly ykdysadyýeti tapgyrlaýyn durmuşa ornaşdyrmak, milli 
ykdysadyýetimizi düýpli ösdürmek, ilata hödürlenilýän bank hyzmatlarynyň 



407

hilini ýokarlandyrmak, gerimini has-da giňeltmek boýunça netijeli çäreleriň 
geçirilmelidigi aýratyn bellenilip geçilýär. 

Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk hem pugtalandyr-
mak, onuň maýa goýum özüne çekijiligini ýokarlandyrmak maksady bilen, 
ähli pudaklarda we ykdysadyýetiň ulgamlarynda hormatly Prezidentimiziň 
ýolbaşçylygynda alnyp barylýan ulgamlaýyn özgertmeler ýurtda ama-
la aşyrylýan Döwlet maksatnamalarynyň we maýa goýum taslamalarynyň 
esasyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Bank ulgamynda sanly maglumat tehnologiýalaryny işjeň ulanmak, 
elektron resminama dolanyşyk ulgamyny kämilleşdirmek, maglumat howp-
suzlygyny üpjün etmek, kiberhowplara garşy durmak we beýleki ugurlar 
boýunça zerur bolan enjamlary, programma üpjünçiliklerini satyn almak we 
ulgama giňden ornaşdyrmak, şeýle hem dünýäniň ösen döwletleriniň iş tej-
ribesinden peýdalanmak arkaly hünärmenleri taýýarlamak boýunça degişli 
işler alnyp barylýar.

Ýurdumyzda pul-karz syýasatyny yzygiderli kämilleşdirmäge, ykdysa-
dyýetimiziň önümçilik we eksporta gönükdirilen pudaklaryna maliýe gol-
dawyny bermäge, halkara maliýe guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy 
ösdürmäge, bank ulgamynyň kanunçylyk binýadyny has-da berkitmäge iň 
täze innowasion, döwrebap tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga aýratyn 
üns berilýär. Ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda, ýagny kärhanalarda 
we guramalarda maglumatlary saklaýan, gaýtadan işleýän serwer we ulgam 
enjamlarynyň bir bitewi ulgama birleşdirilmegini üpjün edýän täze sanly teh-
nologiýalar ornaşdyrylýar. Ulanyjylaryň sanly ulgamyna çekilmegini üpjün 
edýän, köpugurly «Bir penjire» ulgamynyň maglumatlary toplaýyş, işleýiş 
we goraýyş milli maglumat merkeziniň döredilmegi göz öňünde tutulýar. 
Ýurdumyzyň ykdysadyýetine tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen bir hatarda 
onuň goraglylygyny üpjün etmek hem göz öňünde tutulýar.

Ýurdumyzyň bank ulgamyny ösdürmegiň ileri tutulýan esasy ugurlarynyň 
biri-de Türkmenistanyň elektron hasaplaşyk ulgamyny hem-de dünýäniň 
elektron hasaplaşyk ulgamynda gazanylan öňdebaryjy tejribäni öwrenmek 
arkaly ykdysadyýetiň ösdürilmeginde elektron hasaplaşyk ulgamynyň äh-
miýetini we giň mümkinçiliklerini ýüze çykarmak bolup durýar.

Türkmenistanyň milli bank ulgamynda bank hyzmatlarynyň gerimini 
giňeltmek we hil taýdan täze derejä götermek, dünýä tejribesiniň öňdebaryjy 
usullaryny we innowasion tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, pul serişdeleriniň 
kadaly dolanyşygyny üpjün etmek, ilatyň peýdalanmaýan pul serişdelerini 
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önümçilikde maýa goýumlary hökmünde ulanmak üçin goýumlar hökmünde 
banklara çekmek hem-de täze maliýe gurallaryny işläp taýýarlamak boýunça 
yzygiderli işler alnyp barylýar. Sanly ykdysady gurşawda işleriň netijeli we 
döwrebap guralmagy üçin bank ulgamynyň enjamlaýyn programma üpjünçi-
ligini kämilleşdirmek işleri dowam etdirilýär. 

Maliýe ulgamyna ylmy-tehniki gazananlaryň ornaşdyrylmagy töleg 
serişdeleriniň we hasaplaşyklaryň ösmegine giň ýol açýar, hasaplaýyş maglu-
mat tehnologiýalarynyň kämilleşdirilmegi netijesinde täze maliýe-hasaplaşyk 
gurallarynyň peýda bolmagy bilen bank hyzmatlary döwrebap häsiýete eýe 
bolýar. Ýurdumyzda sanly tehnologiýalaryň ösmegi, kompýuter serişdeleriň 
ähli ulgamlarda ornaşdyrylmagy, pul dolanyşygynda serişdeleriň aýlanyş 
tizliginiň ýokarlanmagy hem-de hasaplaşyklary geçirmekde çykdajylaryň 
azalmagy tölegleriň we hasaplaşyklaryň usullarynyň kämilleşdirilmegine 
mümkinçilik berýär.

Bank hyzmatlarynyň has kämil görnüşleriniň girizilmegi, bu ugur-
da daşary ýurt tejribesiniň düýpli öwrenilmegi, şeýle-de onuň milli 
ykdysadyýetimiziň aýratynlyklarynyň göz öňünde tutulyp ýurdumyzyň 
bank ulgamyna ornaşdyrylmagy bank işiniň döwrüň talabyna laýyklykda 
kämilleşdirilmegine, hyzmatlaryň döwrebap görnüşleriniň döremegine, bank 
ulgamynyň müşderileriniň sanynyň yzygiderli artmagyna we milli banklaryň 
bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlanmagyna ýardam berýär.

Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary bilen bir hatarda ýurdumyzyň  
bank ulgamyna sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy we döwrebaplaş-
dyrylmagy «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýe-
ti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» esasynda amala aşyrylýar. Konsepsiýa 
laýyk lykda öňde goýlan wezipeler maglumat-aragatnaşyk, şol sanda internet 
hyzmatlarynyň hiliniň we ygtybarlylygynyň ýokarlandyrylmagyny, maglumat 
üpjünçilik ulgamynyň ösdürilmegini, adamyň aň-bilim mümkinçilikleriniň 
doly derejede ulanylmagyny talap edýär.

Ýurdumyzyň ministrliklerinde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda 
ornaşdyrylýan maglumat ulgamlaryna bank hyzmatlary bilen bagly mese-
leler boýunça utgaşykly işler ýola goýulýar, täze tehnologiýalara esaslanýan 
hyzmatlary etmegiň gerimi giňeýär. Ýurdumyzda umumy pul dolanyşygynda 
nagt däl tölegleriň möçberini artdyrmak we netijeliligini ýokarlandyrmak 
boýunça möhüm wezipeler durmuşa geçirilýär. 

Sanly tehnologiýalaryň kömegi bilen täze bank önümleriniň geriminiň 
giňemegi, kompýuterler enjamlarynyň we serişdeleriniň ähli ulgam lara 
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ornaşdyrylmagy, tölegleriň we hasaplaşyklaryň usullarynyň kämilleş-
dirilmegi, täze tehnologiýalaryň ösdürilmegi, sanly tehnologiýalara esas-
lanan bank hyzmatlarynyň hiliniň ýokarlanmagy netijesinde ykdysady we 
durmuş taýdan barha kuwwatlanýan ýurdumyzda döwrüň özgerýän talap-
laryna laýyk lykda döwrebap bank hyzmatlaryny müşderilere hödürlemäge, 
halkymyzyň bank hyzmatlaryndan amatly, şeýle-de menzilara tertipde hem 
giňden peýdalanmaga ähli şertler döredilýär.

Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary bi-
len bagly möhüm meseleleriň oňyn çözülmegi döwlet eýeçiligindäki hem- 
-de döwlete dahylsyz bölekdäki guramalara, önümçilik pudaklaryna we ilata 
häzirki zaman bank hyzmatlarynyň berilmegini üpjün edýär, ykdysadyýetiň 
ýokarlanýan isleglerine laýyklykda bank hyzmatlarynyň hilini gowulandyr-
maga, pul dolanyşygyny çaltlandyrmak boýunça çäreleri amala aşyrmaga, 
netijeli pul-karz syýasatyny geçirmäge, milli bank ulgamyň işini döwrüň ta-
labyna laýyklykda kämilleşdirmäge, bank ulgamynyň müşderileriniň sanyny 
yzygiderli artdyrmaga we banklaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyr-
maga ýardam berýär.

Eziz Diýarymyzda sanly ulgam arkaly nagt däl hasaplaşyklarda haryt 
dolanyşygynyň ýokarlanmagyna, milli manadymyzyň hümmetiniň ka-
daly derejede saklanmagyna uly şert döredilýär. Şeýle hyzmatlaryň amala 
aşyrylmagy bilen bank edaralary tarapyndan müşderilere sanly hyzmatlar 
üpjün edilýär. Bu öz gezeginde müşderilere amala aşyrýan işlerini sanly ul-
gamda sazlaşykly ýerine ýetirmäge, bu işleriň has-da kämilleşdirilmegine 
itergi berýär, netijede bolsa ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösdüril-
megine mynasyp goşant goşulýar. 

M. Rahmanow, B. Hudaýgulyýew, 
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 

Ýokary matematika kafedrasynyň uly mugallymlary

SANLY YKDYSADYÝETDE  
KÄRHANANYŇ GIRDEJISINE SALGYT  
STAWKASYNY OPTIMALLAŞDYRMAK

«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny» 
we ony durmuşa geçirmegiň meýilnamasyny amala aşyrmak maksady bi-
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len, ýokary okuw mekdeplerinde zerur işler amal edilýär. Hususan-da ýaş 
mugallymlaryň kompýuter sowatlylygy boýunça okuwlaryny meýilnama 
esasynda ýokary derejede guramak, daşary ýurt dillerini öwrenmek ýaly işler 
häzirki döwrüň bilim ulgamynda işleýän hünärmenleriň wajyp meselesi bo-
lup durýar. Sebäbi ösüşiň depgini artyp, önümçililigi täze tehnologiýalarda 
we dünýä tejribesinde gurulmagyna amatly şertleri döredýär. 

Goý, kärhananyň işi f – önümçilik wektory bilen teswirlenýän bolsun. Ol 
peýdalanylan X resurslaryň wektoryny we çykarylýan Y önümiň wektoryny 
baglanyşdyrýar. 

Goý W – harytlaryň nyrhlar wektory, P – resurslaryň nyrhlarynyň wektory, 
şol sanda aýdyň zähmete we esasy fondlaryň birligini saklamaga çykdajylar 
we nyrhlar üýtgemeýän bolsun. (W, f(x)) – (P, X) ululyk, ýagny, girdeji minus 
çykdajylar – kärhananyň peýdasy we ony F(x) bilen belgiläliň. Deňagramlyk 
ýagdaýda önümçilik funksiýa nola deň, we bu ýagdaý ( )W f X P# =lr r  wektor 

deňlik (bu ýerde ( )f Xl  – hususy önümleriň wektory , , ...,x
f

x
f

x
f
n1 22

2
2
2

2
2

c m ýa-da 
adaty skalýar deňlemeleriň sistemasy

, , , ..., .w x
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bilen häsiýetlendirilýär.
Önümçilik durnukly bolanda kärhananyň peýdasyny maksimum bolar 

ýaly meselä seretmek bolýar. Bu mesele çyzykly däl programmirleme me-
selesi hökmünde özüni tanadýar, onuň çözülişiniň zerur şerti bolup Kuna-
Takkeriň şertidir. Bizi başga mesele gyzyklandyrýar: durnukly işleýän kär-
hanadan maksimum salgyt almaklyk bolup durýar. Girdejä salgyt meselesi 
bilen bu mesele ekwiwalentdir.

Girdeji ( ) , ( ) ,F x W f x P X= -u u u u  deňdir. Bu wektor argumentli skalýar 
funksiýa. Bu ýerde salgydyň stawkasy t(0 < 0 < 1) bolanda, salgydyň jemi 
tF(x) deň bolar. Stawka hemişelik bolanda deňagramlyk üýtgemeýär, sal-
gyt edaralaryň nukdaýnazaryndan, salgyt ýygymyny optimallaşdyrmagyň 
meselesiniň matematiki modeli aşakdaky görnüşi alýar: 

tf(X) → max;
( ) .W f X P# =lu u

Bu birnäçe üýtgeýänli funksiýanyň şertli ekstremum meselesidir.
Aşakdaky meseleleriň analitiki we «Maple» programmasynda çözülişine 

seredeliň. 
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1-nji mesele. E sany söwdagär we N sany satyjy topara birleşdiler. 
Toparyň bir gündeki girdejisi Y = 800 . (E . N)1/4 formula arkaly hasaplanýar. 
Bir günde söwdagäriň iş haky 200 manat, satyjynyň iş haky bolsa 160 ma-
nat. Söwdagär we satyjy toparlarynyň optimal sanyny tapmaly. Goý, girdejä 
salgyt 20%-e deň bolsun. Eger bu toparlarynyň sany optimal bolsa, onda ol 
toparlarynyň tölemeli salgydynyň möçberi näçä deň bolar? 

Çözül iş i .  Maksat funksiýany guralyň:

F(x1, x2) = 800x x
1 2
4
1

4
1

 – 200x1 – 160x2.
Önümçiligiň durnuklylygyny hususy önümleriň nola deňligi kesgitleýär:

200 200 0,

200 160 0.

x
F x x

x
F x x
1

1 2

2
1 2

4
3

4
1

4
1

4
3

2
2

2
2

= - =

= - =

Z

[

\

]]

]]

Bu sistemany çözüp alarys: 1,12; 1,x x4
5

4
5 4* *

1 2

1
2

3
2c c= =` `j j . 

Bularyň bahalary bitin sanlara ýakyndyr: .x x 11 2= =r r  F(1, 1) = 440 optimal 
salgydy 88-e deňdir. 

Meseläni «Maple» programma arkaly çözmek örän amatlydyr:
2-nji mesele. Telekeçi ilata hyzmat etmek üçin kiçi awtoulag kärhanasyny 

döretjek bolýar. Ol statistika bilen tanyşyp, gündeki girdeji awtoulaglaryň A 
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sanyna we işgärleriň N sanyna baglydygyny görýär we ol baglaşyk aşakdaky 
formula arkaly berilýär: 

Y = 1200 . A1/3 . N
1/4

Bir awtoulaga amortizasiýa we beýleki çykdajylar 400 manada, her bir 
işgäriň gündeki iş haky bolsa 200 manada deňdir. Işgärleriň we awtoulaglaryň 
optimal sanyny kesgitlemeli. Goý, girdejä salgyt 20%-e deň bolsun. Optimal 
gurluşda telekeçi haýsy möçberde salgyt tölemeli bolar?

Çözül iş i .  Maksat funksiýany guralyň:

F(x1, x2) = 1200x x
1 2
3
1

4
1

 – 400x1 – 200x2.
Önümçiligiň durnuklylygyny hususy önümleriň nola deňligi kesgitleýär:

,

.

x
F x x

x
F x x

400 400 0

300 200 0
1

1 2

2
1 2

3
2

4
1

3
1

4
3

2
2

2
2

= - =

= - =

Z

[

\

]]

]]

Bu sistemany çözülip alarys: 1, ; 1,x x2
3 3 2

3 9* *
1 2

3
5

8
5c c= =` `j j . Bitin 

sanly çözüwi: , .x x1 21 2= =r r .
F(1, 2) = 627. Takmynan absolýut maksimum 627-ä deň. Optimal salgyt 

125,4-ä deňdir. 
Bu meseläni hem «Maple» programma arkaly çözmek örän amatlydyr:
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A. Hydyrowa, 
Türkmen döwlet maliýe institutynyň 

Ýokary matematika kafedrasynyň uly mugallymy,

B. Begjanow, 
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň 

Amaly matematika we informatika kafedrasynyň mugallymy 

SANLY YKDYSADYÝETE GEÇMEKDE  
MATEMATIKA DERSLERINIŇ ORNY 

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 
ähli ugurlarynyň sazlaşykly ösmegini üpjün etmäge gönükdirilen iňňän 
oýlanyşykly, öňdengörüjilikli, ynsanperwer syýasaty gyşarnyksyz durmuşa 
geçirýär. Berkarar Watanymyzda oňyn özgerişleri amala aşyrmak işiniň iň 
esasylarynyň bilim ulgamy bilen baglanyşdyrylmagy, döwletimizde bilim 
ulgamynyň maksatlarynyň häzirki zaman talaplaryna we gelejege gönük-
dirilmegi, ýurdumyzyň ykdysady we syýasy kuwwatynyň berkemeginiň 
esasydyr.

Hormatly Arkadagymyz ösen jemgyýeti kemala getirmegiň bilim ul-
gamyny ösdürmek arkaly amala aşyrylýandygyny kesgitläp: «Biziň ýaşlary-
myz sözüň doly manysynda sowatly we ýokary bilimli nesil bolup ýetişmegini, 
dünýä ylmynyň, tehnikasynyň we medeniýetiniň gazananlarynyň genji-
hazynasyna mynasyp goşant goşmaklaryny gazanmak maksady bilen ähli 
şertleri döretmeli. Ylma we bilime daýanyp türkmen halkynyň gadymdan 
gelýän däpleriniň we umumadamzat gymmatlyklarynyň esasynda ýaşlara 
bilim we terbiýe bermek boýunça alnyp barylýan işleri kämilleşdirmeli» 
diýen çuň manyly sözleri, geljekde döwletimizi dolandyrjak ýaş nesilleriň 
hemmetarap laýyn kämil şahsyýetler bolup ýetişmekligi üçiň atalyk alada-
lary edýändigine subutnama bolýar. Milli ykdysadyýetimiziň çalt depginler 
bilen ösýän zamanasynda jemgyýetde her bir şahsyýetiň, has takygy gel-
jekki döwleti dolandyrjak ýaşlaryň hemmetaraplaýyň terbiýeli, kämil bolup 
ýetişmekleri bilen bagly meseleleri çözmeklik, mugallymçylyk ugrundan 
bilimlere has möhüm orun berilmegini talap edýär. Şahsyýetiň terbiýesini, 
olarda adamkärçiligiň belent sypatlaryny, Watana bolan söýgini terbiýele-
mek, maşgala terbiýesi bilen utgaşdyrylyp, çagalar baglaryndan başlap, orta 
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mekdepleriň, ýörite orta hünär we ýokary okuw mekdepleriniň, degişli ter-
biýeçilik edaralarynyň ony ösdürmäge gyzyklanmaklary, şahsyýeti bu ugrun-
dan ösen we kämil derejä çykarmak meselelerini çözmäge başarjaňlyk en-
diklerini, özüniň şahsy gatnaşmagy üçin höweslendirme gymmatlyklaryny 
emele getirmek möhüm wezipeleriň biri hasaplanýar.

Bazar ykdysadyýetine geçilmegi diňe bir ykdysady, maliýe, dolandyryş 
gurluşlaryň görnüşleriniň üýtgedilmegi ýa-da täze ulgamlaryň döredilmegi 
bilen däl-de, eýsem ykdysady taýdan sowatly, ykdysady jähetden terbiýeli 
adamlaryň täze nesliniň kemala gelmegini talap edýändigi bilen düşündirilýär. 
Bazar gatnaşyklary şertlerinde durmuş we hojalyk işine taýýar bolan işewür 
adamlary, kämil ykdysady pikirleniş ukyplary bar bolan şahsyýeti terbiýeläp 
ýetişdirmek ýokary okuw mekdepleriniň iň bir wajyp zerurlyklarynyň biri 
bolup durýar.

Ykdysady terbiýe ýaş hünärmenleriň, her bir şahsyýetiň durmuşynda 
we ykdysady işinde şahsy we jemgyýetçilik bähbitlerinden ugur alýan, her 
bir adamyň gündelik durmuşynda zerurlyk hökmünde emele gelmegi üçin 
möhüm bolan ykdysady taýýarlygyň esasyny düzýär, şeýle-de ýaşlarda ylmy 
dünýägaraýşyň emele gelmegini, talyplara döwletiň ykdysady syýasatynyň 
düýp manysyny, häzirki zaman önümçiliginiň ösüşiniň ykdysady esaslaryny, 
esasy ykdysady meseleler we ylmy-tehniki ösüşiň kanunalaýyklyklaryny, 
sanly ykdysadyýete geçilmeginiň zerurlyk hökmünde ýüze çykýandygyny, 
halk hojalygyna ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryny girizmegiň wajyplygy 
hakynda çuňňur düşünje bermek bilen bagly işiň düzüji bölegi hökmünde 
seredilýär.

Ykdysady terbiýe jemgyýetiň maddy-tehniki esasynyň döredilmegi, täze 
jemgyýetçilik we ykdysady gatnaşyklaryň emele gelmegi hem-de ykdysady 
düşünjeliligiň terbiýesi bilen gönüden-göni bagly bolmak bilen, talyplaryň 
häzirki zaman ykdysady bilimleriniň esaslary hakynda bilim almaklaryny; 
ýaşlaryň hakyky önümçilik gatnaşyklaryna gatnaşmagyny; ýaşamak we zäh-
met çekmek, kämillige ymtylmak, zähmet öndürijiligini we işiň hilini ýokar-
landyrmak, öz zerurlyklaryňy, olary kanagatlandyrmagyň ykdysady müm-
kinçilikleri bilen deňeşdirip ölçemek başarnyklarynyň emele getirilmegiň; 
býujet wagtynyň paýhasly guramaçylygynyň we ulanylmagynyň, zähmetiň 
ylmy taýdan gurnalmagynyň, zähmetiň netijelerine, maddy gymmatlyklara 
we daşky gurşawa tygşytly, düşünjeli gatnaşygyň terbiýelenmegi boýunça 
endikleriň öwredilmeginiň, şahsyýetiň ykdysady pikirlenmesiniň we ykdy-
sady taýdan wajyp häsiýetleriniň emele getirilmeginiň esaslaryny düzýändir.
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Her bir terbiýäni bermegiň, şoňa mahsus düşünjäni ýaşlaryň aňynda 
ornaşdyrmagyň özboluşly usuly, usulyýeti bolýar. Ykdysady terbiýe ba-
batda hem hut şeýle. Üstesine, ykdysady terbiýäniň terbiýäniň beýleki 
görnüşlerinden saýlanýan ýene bir tarapy bar. Ykdysady terbiýede beýleki 
terbiýeleriň ählisini hem görüp bolýar. Mysal üçin, şu günüň we geljegiň 
ykdysady mümkinçiliklerini rejeli peýdalanmak, ykdysady bähbitleri 
öňünden kesgitläp bilmek, önümiň we hyzmatyň hili, durmuş kämilleşdigi 
saýy ilatyň barha artýan isleg-talabyny öwrenmek ýaly ykdysadyýete dahylly 
ýene birnäçe taraplar bar. Şeýle meseleleriň ählitaraplaýyn öwrenilmegi we 
özleşdirilmegi üçin edep, ekologiýa, medeniýet, aň-düşünje, watansöýüjilik 
ýaly ähli terbiýeler hem ähmiýetli bolup durýar. Diýmek, ykdysady terbiýe 
beýleki terbiýeleri hem özünde jemlemäge ukyplydyr. Şonuň üçin ýaşlara 
ykdysady terbiýäni bermegiň aýratynlyklaryny, özboluşlylygyny ylmy esas-
da öwrenmek, döwrebap täze garaýyşlar bilen üstüni ýetirmek, ykdysady 
terbiýäniň täsirliligini artdyrmak zerurdyr.

Bu ylmy makalanyň maksady ykdysady ugurly ýokary bilim berýän 
okuw mekdeplerinde ýokary matematika derslerini öwrenmekligiň barşynda 
ykdysady düşünjeleri emele getirmegiň we ykdysady taýdan terbiýeli 
şahsyýetleri kemala getirmegiň mugallymçylyk taýdan netijeli ýollaryny 
işläp düzmekden ybaratdyr. Bu meseläni çözmek üçin, ilkinji nobatda talyp 
ýaşlarda emele gelýän ykdysady düşünjeleriň ylma esaslanýan ulgamyny we 
gurluşyny işläp taýýarlamakdan ybaratdyr. Ykdysady ugurly ýokary okuw 
mekdepleriniň talyplarynyň ykdysady nazaryýet dersiniň üsti bilen öňden 
bar bolan bilimlerini kämilleşdirip, önümiň özüne düşýän gymmaty, baha-
lar, girdeji, şahsyýetiň tygşytlylyk we janypkeşlik ýaly ykdysady taýdan 
möhüm häsiýetleriniň emele gelmegi baradaky matematiki düşünjeler bi-
len baglanyşykly birnäçe ykdysady ulgamyň zerurlyklaryna, düşünjelerine, 
ykdysady adalgalara kesgitleme berilýär.

Mysal üçin, talyp ýaşlarda ykdysady nazaryýet dersinde «bazar» ykdy-
sady düşünjesini emele getirmek bilen «dünýä bazary», «sebitleýin bazar», 
«ýerli bazar», «kapitallaryň bazary», «açyk bazar», «sarp ediş harytlaryň ba-
zary», «maliýe bazary», «gymmatly kagyzlaryň bazary» we ş.m. ýaly ykdy-
sady düşünjeleriň döremeginiň esaslaryna seredilýär. Eger-de talyplar «baha» 
diýen düşünje bilen tanyş bolsalar, onda olar «lomaý baha», «bölekleýin 
baha», «satyn alyş bahasy», «satyn alyjynyň bahasy», «satyjynyň bahasy», 
«bäsdeşlik bahasy» we ş.m. ýaly düşünjeleri aňsatlyk bilen özleşdirerler. 
Soňra biz bu düşünjeleri indiki esaslar boýunça üç görnüşe bölüp: birinji 
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görnüşe umumy ykdysady düşünjeler jemlenilip, paýnama, wagt, pul, sal-
gytlar, haryt, baha we ş.m. ýaly ykdysady düşünjeleri olaryň hataryna goşsa 
bolar. Ikinji görnüşe biz kärhanalaryň we hünärleriň adyny aňladýan ykdy-
sady düşünjeleri goşup: bank, birža, bazar, menejer, telekeçi we ş.m., üçün-
ji görnüşe ykdysady işiň görnüşleri bilen bagly ykdysady düşünjeler, mysal 
üçin, auksion, bankrotlyk, bäsdeşlik, maýa goýumlar we b.ş. degişli edilip, 
matematika dersiniň öwrenýän düşünjelerini hem şu sanalan ykdysady adal-
galar bilen baglanyşdyryp okatmaklygy ýola goýmak we şonuň bilen bir-
likde ykdysadyýeti çuňňur öwrenmegi we oňa aýawly çemeleşmegi, has 
takygy ykdysady terbiýäniň esaslaryny goýmaklyga amal edip bolar. Şeýle-
-de matematiki meseleleriň mysallaryny «zähmet-pul», «pul, nyrh, baha», 
«durmuşdaky peýdaly endikler», «mahabat» ýaly görnüşlere bölmek bilen, 
talyplarda ykdysady terbiýäniň esaslaryny döredip bolar, şol sanda, sebitleýin 
mazmunly meseleler takyk matematiki bilimleri we başarnyklary emele getir-
ýär, bu bolsa ýaşlary daş töwerekdäki zatlar, adamlar we döwletler arasyndaky 
ykdysady gatnaşyklarynyň çylşyrymly dünýäsi bilen tanyşdyrmak mümkin-
çiligini döredip, berilýän ykdysady terbiýäniň zerurlygyny açyp görkezýär.

Geljekki ykdysatçylaryň ykdysady taýdan terbiýeli, düşünjeli, kämil, 
gündelik durmuşda we zähmet işinde möhüm bolan matematiki bilimleriň we 
başarnyklaryň ulgamyny özleşdirmegini üpjün etmek wezipesini çözmek lik, 
mugallymlaryň öňünde aşakdaky ýaly şertleri döredýär:

– talyplara matematiki meselelerde ulanylýan ykdysady adalgalaryň 
düýp esasyny düşündirmäge;

– talyplarda dünýä ykdysadyýetiniň, milli ykdysadyýetimiziň gün-
delik ösüş derejeleri, sanly ulgam we sanly ykdysadyýet bilen bagly käbir 
düşünjeleriň emele getirilmegi;

– talyplarda milli baýlyklarymyza, tebigatymyzyň goralyp saklanylma-
gyna, we oňa bolan aýawly garaýşyň terbiýelenmegi;

– talyplaryň käbir matematiki usullaryň ykdysadyýetde ykdysady mese-
leleri çözmekde ulanylşy bilen tanyşdyrylmagy.

Matematikanyň ýokary mekdeplerde okuw bölümleriniň amaly äh-
miýetliligi, onuň obýektiniň hakyky dünýäniň giňişlik formalarynyň we 
mukdar gatnaşyklarynyň biri bolup durýanlygy bilen şertlendirilýär. Ma-
tematiki taýýarlyk häzirki zaman tehnikanyň gurluş we barlag ýörelge-
lerine düşünmek, ylmy, tehniki, ykdysady düşünjeleri we pikirleri kabul 
etmek üçin möhümdir. Matematika adamyň gündelik amaly işi üçin wa-
jypdyr. Ylmy-tehniki özgerişlikleriň hem-de ylmy jemgyýetiň gönüden-göni 
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önümçilik güýjüne öwrülýän häzirki zaman şertlerinde matematika ylmyň, 
tehnikanyň we ykdysadyýetiň dili bolup durýar. Onuň kömegi bilen tebigat-
da we jemgyýetde bolup geçýän köp hadysalar modelirlenýär, öwrenilýär we 
öňünden kesgitlenilýär. Şol sebäpli, ykdysady ugurly ýokary bilim berýän 
mekdepleriň uçurymlarynyň matematiki taýýarlygy ylmy-tehniki ösüşleriň 
tizleşdirilmeginiň hökmany şertleriniň biri bolup durýar, ýurduň ylmy, 
önümçilik, ykdysady we gorag mümkinçillikleri onuň hiline gönüden-göni 
baglydyr. Geljekki ykdysatçylaryň zähmet, ykdysady we hünär taýýarlygy 
üçin matematiki häsiýetli amaly başarnyklar we ukyplar möhümdir.

M. Şamuhammedowa, 
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň 

Umumy fizika kafedrasynyň mugallymy,

M. Annaberdiýewa, 
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň 

Nazary we eksperimental fizika kafedrasynyň mugallymy

NANOSTRUKTURIRLENEN Au-Pd-n-GaP ŞOTTKI 
DIODYNYŇ FOTOELEKTRIK HÄSIÝETI

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda alyp barýan öňdengörüjilikli yl-
my-tehniki syýasaty netijesinde, Türkmenistanda ylmyň we tehnologiýalaryň 
ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi. Onda nanot ehnologiýa, elektronika, 
fotoenergetika pudaklaryny ösdürmek we özünde täze hadysalary ýüze çy-
karyp bilýän nanomateriallary we nanogurluşlary almak meselesine uly orun 
berilýär. 

Soňky ýyllarda medisinada, ekologiýada, şol sanda ozonometrik bar-
laglarynda, biotehnologiýada, harby tehnikada, material öwrenişde, as-
trofizikada ýokary fotoduýujylykly ýarymgeçirijili ultramelewşe (UM) 
şöhleleriň fotodetektorlaryna bolan isleg barha artýar. Şeýle fotodetektorlary 
döretmegiň iň möhüm we ykdysady taýdan amatlysy, fosfid galliý (GaP) 
esasyndaky metal-ýarymgeçiriji Şottki fotodiodlary hasaplanýar. Giň gada-
gan zonaly, ajaýyp häsiýetli ýokary temperatura çydamly we radiasiýa dur-
nukly ýarymgeçiriji elektron we optoelektron abzallaryny fosfid galliý (GaP) 
esasynda taýýarlamaklyga uly üns berilýär.

27. Sargyt № 2700.
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Häzirki wagtda dünýäniň ençeme ýurtlarynda nanostrukturirlenen mate-
riallarda we gurluşlarda ylmy-barlag işleri geçirilýär. «Nanostrukturirlenen 
materiallar» düşünjesi 1981-nji ýylda nemes professory Gerbert Glýaýter ta-
rapyndan ylma girizildi. Nanostrukturirlenende köpsanly fazaara araçäkler 
ýüze çykyp, materialyň häsiýetiniň üýtgemegine sebäp bolýar. Ýönekeý ge-
ometrik pikirlenmäniň görkezişine görä, eger fazaara araçägiň galyňlygy ~ 
1 nm bolanda, göwrüm materialyň 50%-i eýeleýär, dänäniň ölçegi ~ 6 nm 
düzýär. Şeýlelikde, häsiýeti örän täze bolan materialy almak üçin ony nanos-
trukturirlemek zerurdyr.

Şu iş potensial barýeriň beýikligi, fosfidi galliniň (GaP) zona gurluşy, 
we metal-ýarymgeçiriji bölümiň fazaraçägi barada täze maglumatlary al-
mak maksady bilen Au-palladiý-n-GaP üst-päsgelçilikli gurluşyň fotoelek-
trik häsiýetini spektriň görünýän böleginde (hν = 1.6–3.1 eV) derňemeklige 
bagyşlanýar. 

Derňew obýekti nanostrukturirlenen Au-palladiý-GaP gurluş hyzmat 
etdi. Diod gurluşyny taýýarlamak üçin deslapky material bolup, kristallo-
grafik tekizlikde (100) oriýentirlenen, Çohral usuly bilen ösdürilen 350–400 
mkm galyňlykdaky n – GaP [n = (0.1–5)*1017 sm–3, 300 K] plastinalary ula-
nyldy. GaP-yň bir tarapyna 97% In+3% Te splawy ulanylyp omiki kontakt 
alyndy. Fosfidi galliniň (GaP) beýleki tarapyna ilki bilen 20–30 Å galyňlykly 
tunel-dury palladiý (Pd) gatlagy, soňra galyňlygy 100–120 Å galyňlykda 
altynyň (Au) potensial barýeri dörediji kontakty emele getirildi. Au bilen 

1-nji surat
a                                                                                           b
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GaP-iň bölüm araçägindäki aralyk Pd gatlak we barýerli kontakt (Au) işde 
görkezilen metodika esasynda taýýarlanyldy. Metal kontakty döredilmez-
den öňürti, n-GaP-iň üsti bromly metanol 4%Br2 + 96%CH3OH bilen işlenip 
taýýarlanyldy. Ýarymgeçiriji (GaP) bilen metalyň (Au) arasyndaky Pd ýuka 
nanogatlagy Au-yň GaP tarap diffuziýasynyň öňüni almak üçin barýeriň 
funksiýasyny ýerine ýetirip, metal-ýarymgeçiriji kontaktyň bölüm araçäginiň 
hiliniň gowulanmagyna oňaýly täsir edýär. Şottki barýerli m-s-gurluşlaryň 
bölüm araçägini we elektrofiziki parametrleri köp ýyllaryň dowamynda 
durnukly saklanýar. Dürli Şottki diodynda barýerli kontaktyň meýdany  
0,1–1,0 sm2 aralygynda boldy. 

Himiki nanotehnologiýa esasynda taýýarlanan Au-Pd-n-GaP Şottki 
fotodiodynyň elektrik häsiýeti, ýagny sygymyň (C) naprýaženiýe (U) bagly-
lygy E8-2 sygym ölçeýji abzalyň kömegi bilen f = 10÷100kHz ýygylykda öl-
çenildi. Diodyň göni geçiş garaňky togunyň (I) naprýaženiýe (U) baglylygy 
toguň ululygynyň I = 10–8–10–2A interwalynda derňeldi. Au-Pd-n-GaP Şottki 
fotodiodynyň fototogunyň If0 foton energiýasyna (hν) baglylygy spektriň 
görünýän we ultramelewşe hν = 1,5–3,8 eV diapazonynda kwars prizmaly 
DMR-4 monohromatoryň kömegi bilen ölçenildi. Ýagtylyk fotonlarynyň 
çeşmesi bolup SIRŞ 8,5–200 we DRT – 400 lampalar hyzmat etdiler.

Himiki çökdürme usulynda Şottki diodlary Au-Pd-n-GaP görnüşe eýe 
boldy. Olaryň elektrik we fotoelektrik häsiýetleri we Au-Pd kontaktly diodyň 
üst morfologiýasy atom-güýç mikroskobyň (ASM) kömegi bilen derňeldi. 
ASM mikroskobynda Au-Pd kontaktyň üst morfologiýasy 1-nji suratda be-
rilýär. 1-nji a suratda üstüň 2D şekili, 1-nji b suratda 3D şekili görkezilýär.

Au-Pd-n-GaP esasyndaky Şottki diodlarynyň fotoelektrik häsiýetlerini 
derňemekde alnan netijeler 2–5-nji suratlarda görkezilýär. Dürli diodlaryň 
Au-Pd-n-GaP sygym (C) naprýaženiýe (U) häsiýeti ölçenip, diod gurluşynyň 
energetik parametrleri kesgitlendi. Ondan başga-da diodlaryň wolt-amper hä-
siýetnamalary derňelip, diodyň ideallyk koeffisiýenti b kesgitlendi we göni 
geçiş togunyň mehanizmi anyklandy. Au-Pd-n-GaP diod gurluşynyň energe-
tik zona diagrammasynyň esasy parametrleri: kesişme naprýaženiýesi (UC), 
ýagny energiýa hasabynda qUC-i, diffuziýa potensialy qUD, dioda daşyndan 
berilýän naprýaženiýe U=0 bolanda göwrüm zarýadly gatlagyň giňligi W0 
we içki elektrik meýdanynyň güýjenmesi Em0, potensial barýeriň beýikligi 
(q{B0) kesgitlenildi. Ondan başga-da, I-U baglylygyň eksponensial kanun 
I = I0exp(qu/bkT) boýunça üýtgeýänligi anyklandy. Elektrik we fotoelektrik 
derňewiň netijesinde alnan diodlaryň parametrleriniň san bahasy tablisada 
berilýär.



420

1-nji tablisa

Au-Pd-n-GaP Şottki barýeriniň energetik  
diagrammasynyň parametrleri; T=300 K

№ S, sm2 nd – Na, 
sm-3

Em0, V/
sm qUD, eV b

q{B0, eV

(If0 – hν)

q{B, eV

(C – U)
1 0.230 5.6·1017 4.4·105 1.425 1.35 1.28 1.49
2 0.197 1.1·1017 2.1·105 1.285 1.28 1.38 1.41
3 0.165 5.9·1017 4.9·105 1.345 1.39 1.21 1.43
4 0.110 3.8·1017 3.8·105 1.285 1.19 1.33 1.38
5 0.123 2.6·1017 3.2·105 1.385 1.25 1.35 1.48

Au-Pd-n-GaP Şottki diodynyň fotoelektrik häsiýetleri otag tempe-
raturasynda derňelip, alnan ylmy-amaly maglumatlar 2–5-nji suratlarda 
öz beýanyny tapdy. Speltriň hν = 1,5–1,9eV aralygynda Fauleriň kanuny  
If0 – (hν – qφB0)

2 ulanylyp potensial barýeriň beýikligi qφBo fotoelektrik 
usulynda kesgitlendi. 

Nanostrukturirlenen Au-Pd-n-GaP Şottki diod gurluşynyň fototogunyň 
spektriniň Fauler uçastogyndan hν = 1,5–1,9eV (qφB0 < hν < Eg) alnan ölçeg-
den peýdalanyp (2-nji surat), fotodiodyň fototogunyň (If0) foton energiýasy-
na (hν) baglylygynyň grafigini I /

f0
1 2  koordinatada gurýarys, ol çyzykly häsiýe-

te eýe boldy (3-nji surat). Onuň üçin I /
f0
1 2  – hν koordinatadaky göni çyzygy 

I /
f0
1 2  = 0-a çenli dowam etdirýäris. Ekstropolýasiýa ýoly bilen I /

f0
1 2  = 0 bolanda 

2–3-nji suratlar
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hν = hν0 dürli Au-Pd-n-GaP diodlar üçin qφB0 = 0.21–1.49 eV aralygynda 
boldy (3-nji surat we tablisa).

Fotoelektrik usulynda fosfidi galliýniň zona gurluşyny öwrenmek üçin 
Au-n-GaP, Au-Pd-n-GaP Şottki diodlaryň fotoduýujylygy spektriň görünýän 
we ultramelewşe böleginde derňeldi (hν = 1,5–3,8eV). Au-n-GaP Şottki 

4-nji surat

5-6-njy suratlar
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diodynyň fototogunyň spektriniň hν = 2,4–2,8eV diapazonynda I /
f0
1 2  – hν 

koordinatada gurlan baglylyk esasynda Spitseriň we Midiň konsepsiýasy  
If0 ≈ (h – Eg)

2 we If0 ≈ (h – EL)2 ulanylyp, walent zonadan X-zona çenli GaP-iň 
gadagan zonasynyň giňligi (Eg) we walent zonadan L-zona çenli GaP-iň 
göni däl optiki geçişiniň giňligi (EL) kesgitlenildi. Fosfidi galliniň zona 
gurluşyndaky Eg-nyň bahasy 2,26 eV, EL-iň bahasy 2,65 eV deň boldy. GaP 
üçin EL = 2,65 eV (300K) bahasy fototoguň spektriniň üsti bilen fotoelektrik 
usulynda ilkinji gezek kesgitlenildi. Şeýlelikde 4-nji b suratdaky we 5-nji su-
ratdaky maglumatlardan peýdalanyp GaP-däki optiki geçişler (Eg, EL, E0) işde 
görkezilen maglumatlardan ugur alnyp fotoelektrik usulynda kesgitlenýär.

Fotoelektrik usulynda Au-n-GaP Şottki diodynyň fototogunyň spektri  
hν = 1,5–3,8eV diapazonda derňelip, şol diapazonda GaP-niň siňdirme 
koeffisiýentiniň spektri [k = f(hν)] bilen deňeşdirilip, gysga utgaşdyrma 
fototogunyň spektrinden [If0 = f(hν)] peýdalanyp, GaP-niň zona gurluşyndaky 
göni däl (Eg, EL) we göni (E0) optiki geçişleriň bahalary 300K-de fotoelek-
t rik usulynda kesgitlenildi. Olaryň san bahalary GaP-niň energetik zona 
gurluşynyň shemasynda goýuldy (6-njy surat). 

Şeýlelikde, fosfidi galliýniň (GaP) zona strukturasynda emele gel-
ýän optiki geçişleriň (Eg, E0, EL) şu işde fotoelektrik usulynda kesgitlenen 
Eg = 2,26 eV, E0 = 2,80 eV, EL = 2,65 eV bahalary başga usulda kesgitlenen 
Eg, E0, EL bahalary bilen doly ylalaşýar. 

A. Ataýew,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk 
uniwersitetiniň Maglumat ulgamlary we sanly  

tehnologiýalar kafedrasynyň uly mugallymy

SANLY TEHNOLOGIÝALARY OBA HOJALYGYNA 
ORNAŞDYRYLANDA YKDYSADY TARAPLARY

Garaşsyz baky Bitarap döwletimizde soňky ýyllarda oba hojalygyna inno-
wasiýa tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy daýhanlaryň ekin ösdürip ýetiş-
dirmek we ekin ekmek usullarynda täzeçillikler girizilip ösüşlere ýardam ber-
di. Tehnologiýanyň ekerançylyk baradaky alnyp barylýan işleriň nädere jede 
üýtgedendigini, has girdejili, täsirli, has ygtybarly we aňsatlaşdyrýandygyny 
görmek bolýar.
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Biz bu ýerde Daýhanlar tarapyndan ykrar edilen oba hojalygynyň iň oňat 
häzirki zaman tehnologiýalarynyň bäşisini görkezýäris:

– Oba hojalygynda GIS tehnologiýalary we GPS ulgamly oba hojalygy;
– Emeli hemra suratlary;
– Uçarmansyz uçar bilen alnan we beýleki howa suratlary;
– Oba hojalygynda maglumat tehnologiýasy we onlaýn maglumatlar;
– Maglumatlar bazalaryny birleşdirmek.
Netijede, häzirki zaman fermalary yzygiderli ösýän sanly ekerançylyk 

tehnologiýalaryndan peýda görýärler. Bu artykmaçlyklar suwuň, ýokumly 
maddalaryň we dökünleriň sarp edilişiniň azalmagyny, daş-töweregiň eko-
sistemasyna ýaramaz täsirini azaltmagy, ýerli ýerasty suwlara we derýala-
ra himiki akymyň azalmagyny, netijeliligini ýokarlandyrmagy, çykdajylary 
azaltmagy we başgalary öz içine alýar. 

Takyk ekerançylyk düşünjesi. 
Takyk ekerançylyk aragatnaşyk, GPS / GLONASS hemra nawigasiýa 

ulgamlarynyň ösmegi, kompýuterleşdirilmegi we ulanylmagy netijesinde 
mümkin boldy. Nawigasiýa we awtomatlaşdyryş ulgamynda maglumat teh-
nologiýalary oba hojalygk önümçiligine ornaşdyrylyp täze eýýam başlady.

Geografik maglumat ulgamlaryna (GIS) esaslanýan agronomçylyk 
üçin ýörite programmalar, tehnikalaryň ýerleşýän ýeri we oba hojalygynyň 
aýratynlyklary barada maglumatlary ele almaga, gaýtadan işlemäge we ýyg-
namaga mümkinçilik berýär.

Döwrebap tehnologiýa programma üpjünçiligi bilen bilelikde takyk 
ekerançylyk, önüm öndürijä karar kabul etmägä mümkinçilik berýär. Oba 
hojalygynyň bu görnüşine, ýagny takyk ekerançylyk üçin ulanylýan maşyn-
lar, bortdaky kompýuterler, hemra signal kabul edijileri, dürli datçikler we 
datçik ler bilen enjamlaşdyrylan ekin ölçeg enjamlary we beýleki enjamlar.

Adaty ekerançylyk düşünjeden takyk oba hojalygynyň esasy tapawudy 
nämede?

Bu usulda tutuş ekin kartasyna, meýdanyna häsiýetnama berilmän 
kartanyň her bir uçastogyna aýratynlykda häsiýetnama berilip tutuş karta 
üçin maglumat jemlenýär. 

Takyk ýa-da takyk ekerançylyk ulgamy, ekerançylygynyň iň ýokary 
görnüşidir. Ony durmuşa geçirmek, şübhesiz, täze pikirlenmegi, ökde hünärli 
işgärleri taýýarlamagy, oba hojalygyny üpjün etmegi talap edýär.

Takyk ekerançylygyň iň köp ýaýran üç komponentini ulanmagyň 
aýratynlyklary:
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– parallel sürmek we awtopilot tehnologiýalary;
– galla ekmek, kartoşka ekmek, dag gerişleri we ş.m. üçin ýol görkeziji 

bölümleriň zerur takyklygyny üpjün edýän GPS nawigasiýa ulgamlary;
– ösümlikleriň biologik ýagdaýyna we haşal otlaryň barlygyna baha ber-

mek;
– ekin meýdanlarynyň her aýratyn bölümi hakyky ýörite skaner enjam-

laryny, datçikleri ulanmagyň wagty, datçikler we alnan maglumatlary gaý-
tadan işlemegiň esasynda dökünleriň ýa-da ösümlikleri goramagyň zerur 
dozalarynyň awtomatik ulanylmagyna gözegçilik etmek;

– topragyň ýagdaýyna baha bermek we hasyllylygyň, öndürijiligiň we 
geljekde her bir aýratyn ýeriň girdejiliginiň kartalarynyň gurluşygyna baha 
bermek.

Tehnikalaryň kuwwaty ýokarlanyp iş öndürijilikleri ýokarlanýar. Öňki 
iki mehanizatoryň iki traktor bilen edýän işini bir mehanizator bir traktorda 
ýerine ýetirýär.

Dökün beriji ini 46 metr aralyga dökün sepýär;
Ekiji agregat ini 18 metr aralyga ekin ekýär;
Bejergi geçýän ini 22 metr aralyga bejergi geçýär;
Däne ýygnaýjy ini 12 metr aralykda iş alyp barýar.
Ýokarda aýdylanlardan şu aşakdakylar gelip çykýar: Takyk ekerançylygyň 

maksady önümçiligi optimallaşdyrmak, dökünleri, hek, pestisidleri, suwy 

Takyk ekerançylygyň esasy elementleri

Geomaglumat ulgamlary

Ulanyjynyň talaby
Daşky statistiki 
maglumatlaryň 

ýygyndysy

Maglumatlar bazasyny dolandyrýan ulgam

Jemlemek 
gaýadan 
tejribe 
salmak

Saklamak 
gözleg 

geçirmek
Seljerme

Giriş
Tablisalaýyn 

maglumat
Meýdan 

maglumatlar
Sanly 

maglumatlar
Kartalar

Hemradan san-
ly maglumatlar

Aerokosmos
suratlar

Datçikleriň
maglumatlary

Aerogözegçilik
maglumatlar

Hasabat
Tablisa
Grafik

Kartalar

Surat seljermesi

Statistika

Maglumatlar 
bazasy üçin 

maglumatlar

Modeller üçin 
giriş maglumatlar

Habar 
çykarmak
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tygşytlamak, tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak bilen girdeji gazan-
makdyr. Çeşmeleri, daşky gurşawy goramak. Bularyň hemmesi ahyrynda 
oba hojalygyny dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmaklyga eltýär.

Hasyl ýygýan enjamlaryň hereketi wagtynda hasylyň massasy, ýygnan 
dänäniň çyglylygy we ekin meýdanlaryň ölçegi ýaly görkezijileri görkezip 
bilýän ýörite enjamlar ulanylýar.

Dökünleri diferensial ulanmak ekin meýdanlarynda ösüp oturan ekin-
lere datçikleriň kömegi bilen dökünlere bolan talabyny anyklamak hem-de 
degişli mukdarda dökün bermek.

Dökünleri, himiki serişdeleri we beýleki serişdeleri diferensial ulanylyşy.
Dökünleri, himiki serişdeleri we beýleki serişdeleri diferensial ulanmagyň 

tehnologiýasy, esasan, dökünleri, ösümlikleri goramak önümlerini ulanmak 
ýaly tehnologiki amallarda ulanylýar. Bu tehnologiýa laýyklykda, ýokumly 
maddalary we ösümlikleri goramak önümleriniň ulanylyş tizligi meýdanyň 
her bir bölegindäki ýagdaýa baglylykda sazlanýar. 

Görkezilýän talaplara baglylykda işler dürs alnyp barylmasa toprakdaky 
mineral duzlaryň, himikatlaryň mukdarynyň ýokarlanmagyna alyp barýar. 
Ekologik abadançylyga oňaýsyz täsir edýär. Geljekde ekin meýdanlarynyň 
düzüm gurluşlary üýtgeýär, hasyllylyk görkezijiler başgaça bolýar. Zyýankeş 
mör-möjeklerden we haşal otlardan başga-da beýleki mör-möjekleriň gyryl-
magyna hem-de ot-çöpleriň azalmagyna alyp barýar. Oba hojalyk önümle-
rindäki himiki serişdeleriň mukdary ýokarlanýar. Bu bolsa adam saglygy we 
ekologik abadançylyk üçin ýaramaz täsirlere getirýär.

Uzakdan duýmagyň – uzakdan zondirlemegiň esasy usuly, älem 
giňişliginden zondirlemekdir, ýagny älem giňişliginden alnan suratlary ulan-
maga esaslanandyr. 

Dolandyryjysyz howa ulagy, hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan we 
ýörite ýükleri ýerine ýetirmek üçin ýeterlik ýük göterijiligi we uçuş dowam-
lylygy bolan dolandyryjysyz uçar. Programma üpjünçiligi we gurallary top-
lumlaýyn nawigasiýa ulgamyny, hemra nawigasiýa ulgamynyň kabul edijisi-
ni we uçuş maglumat saklaýyş enjamyny öz içine alýar.

Takyk ekerançylyk tehnologiýasynyň ykdysady taraplary.
Takyk ekerançylyk tehnologiýalaryny ulanmak goşmaça çykdajylary ta-

lap edýär, olaryň arasynda aşakdaky kategoriýalary tapawutlandyryp bolar: 
– maglumatlary ýygnamak üçin (kartalar, global ýerleşiş ulgamlary, 

datçikler); 
– maglumat gözegçiligi üçin (enjam we programma üpjünçiligi); 
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– oba hojalygynyň tejribesini we nawigasiýany takyk durmuşa geçir-
mek üçin ýörite enjamlar üçin (dürli görnüşli ekin ekmek, ekiş, dökünlemek, 
ösümlikleri goramak önümleri we ş.m. GSP bilen dolandyrylýan maşynlar 
we enjamlar).

Takyk ekerançylygyň ykdysady taraplarynyň sanawyny dowam edýäris:
Differensirlenen dökün ulanylyşy ulgamy; oturdylan GIS ulgamy; älem 

giňişliginden suratlary, hasyl kartasy, topragyň nusgalary, toprak kartasy, 
işgärleri taýýarlamak çykdajylary azaltmak, hasyly gowulaşdyrmak; wagt 
tygşytlamak; dökün tygşytlamak Ot-çöp kartasyna görä himikatlary diferen-
sial sepmek, Integrirlenen injektor pürküji; toprak nusgalary (toprak kartasy); 
Gerbisidleri tygşytlamak; wagt tygşytlamak; öndürijiligiň ýokarlanmagy 
Işgärleri taýýarlamak üçin çykdajylar; ot-çöp kartalaşdyryş ulgamlary bilen 
haşal ot kartasy. Differansila suwaryş. Suw dolandyryş programma üpjünçi-
ligi; damjalaýyn suwaryş ulgamynyň suwaryş turbageçirijisi; datçikler. Suw 
tygşytlamak; ýokumly dökünleri tygşytlamak.

Toprak kartalaryna görä toprak kartalary boýunça tapawutlandyrylan 
ekin meýdanlary; topragyň düzümini kesgitlemek üçin datçikler; iş gurama-
lary önümçiligi ýokarlandyrmak; energiýa tygşytlamak; wagt tygşytlamak; 
maşynyň netijeliligini ýokarlandyrmak.

Ekinlerde hasyldan öňki hlorofil ölçegi ekin hlorofiliniň mazmunyny 
kartalaşdyrmak üçin datçikler; hasyl kartasy. 
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Önümiň hilini ýokarlandyrmak; hasyl ýygnamak üçin iň amatly wagt 
saýlap almak we peýdalanmak; iň oňat çyglylyk bilen dänäniň hilini ýokar-
landyrmak. 

Hasyl ýygnamak logistikasy: awtoulag serişdelerini dolandyryş ulgamy; 
täze ulag ulgamy; hasyl kartalary; hasylyň ýokarlanmagy, ýitginiň azal-
magy; hasyly ýygnamak, daşamak, ýerleşdirmek optimizasiýasy; ýangyç 
tygşytlylygy; däne ekinlerinde çyglylygyň peselmegi; logistikany optimiza-
siýa ulgamy; hasyl ýygnamak meýilnamasy üçin goldaw programma üpjün-
çiligi.

 Maglumatlary dolandyrmak ulgamy: Ekin meýdanlary kartalaşdyrmak, 
programma üpjünçiligi, zähmet gözleginiň wagtyny we çykdajylaryny azalt-
mak, alnan maglumatlaryň hilini ýokarlandyrmak, çykdajylaryň käbir kate-
goriýalary her 5–10 ýylda bir gezek, beýlekileri bolsa ýylda bir gezek amala 
aşyrylýar.

Iş ýüzünde takyk ekerançylyk tehnologiýalarynyň, beýleki tehnologik 
täzelikleriň özüne çekijiligi, oba hojalygy kärhanasynyň mysalynda ykdysady 
netijelilik bilen kesgitlenýär. Takyk ekerançylyk elementlerini ulanmagyň 
ykdysady netijeliligini seljereniňizde, enjamlary satyn almak we beýleki 
önümçilik çykdajylary adaty tehnologiýalar bilen deňeşdirilende çykdajylary 
azaltmak ýa-da hasyl almak derejesi bilen deňeşdirilýär. Ykdysady derňewiň 
takyk ekerançylyk tehnologiýasynda ulanylmagy, oňyn we otrisatel täsirle-
ri ýüze çykarmak we bahalandyrmak bilen baglanyşykly kynçylyklar bilen 
çäk lenýär.

Hususan-da, şular ýaly oňyn täsirler aşakdakylary öz içine alýar: teh-
nologik amallaryň awtomatlaşdyrylmagy sebäpli iş ýüküni azaltmak we 
ähli önümçilik prosesine gözegçilik etmek üçin aç-açanlyk we elýeterlilik 
sebäpli önüm marketinginiň netijeliligini ýokarlandyrmak, oba hojalygynyň 
tehnologiýalaryny has gowy dolandyrmak. Umuman, maglumat bazasynda, 
aýratyn önümçilik proseslerini we tutuş ykdysadyýeti dolandyrmagyň 
şertlerini optimizasiýalaşdyrmak. Şeýle-de bolsa, dolandyryjylaryň we 
işçileriň kämil taýýarlanmagy bilen baglanyşykly çykdajylary, täze enjam-
lar we häzirki zaman tehnologiýalary bilen işlemegiň başlangyç döwründe 
täze ýöriteleşdirilen bilimleri ösdürmek bilen baglanyşykly çykdajylary göz 
öňünde tutmak kyn.

Takyk ekerançylyk tehnologiýasy ornaşdyrylanda, oba hojalygynyň kär-
ha nalarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri tehnologik işe gözegçilik etmek 
üçin goşmaça hünär bilimlerine mätäç. Takyk ekerançylyk tehnologiýasynyň 
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ykdysady seljermesine häzirki zaman çemeleşmeleriň köpüsi, belli bir 
ekin ösdürip ýetişdirmekde ulanylýan enjamlara we degişli tehnologiýala-
ra baha bermekden gelýär. Şol bir wagtyň özünde, sinergistik täsirleri göz 
öňünde tutup, takyk ekerançylyk tehnologiýalaryny ekerançylyk möçbe-
rine birleşdirmekden umumy agro-ykdysady täsiriň aýratyn tehnologik 
toplumlaryň ulanylyşy bilen deňeşdirilende has ýokary boljakdygy äşgärdir.

Maddy we zähmet çykdajylarynyň dinamikasyny (tohum materialy, 
dökünler, ösümlikleri goramak önümleri, ýangyç, zähmet çykdajylary we 
ş.m.) we ekin hasylynyň ýokarlanmagyny kesgitleýän esasy faktorlary kes-
gitlemeli: 

– topragyň hasyllylygynda meýdan birmeňzeşligi – birjynslylygy;
– ösdürilip ýetişdirilen ösümlikleriň ösmegi we ösmegi üçin amatly 

şertler näçe ýokary bolsa, önümçilik baýlyklaryny tygşytlamak we hasylly-
lygy ýokarlandyrmak üçin şonça-da köp mümkinçilik bar; 

– önümçiligi güýçlendirmek – takyk ekerançylygyň ykdysady netijelili-
gi, önümçilik serişdeleriniň bahasyny azaltmak bilen önümçiligiň has ýokary 
güýçlenmegi bilen ýokarlanýar; 

– fermanyň ýa-da tapawutly işleriň geçiriljek ýerleriniň göwrümi; 
– takyk ekerançylyk ulgamynda ekin meýdanlarynyň köpelmegi bi-

len, kesgitlenen çykdajylar has uly meýdana paýlanylýandygy sebäpli, her 
meýdanyň bahasy azalýar.

Her bir maşynyň ekin ýerleri boýunça öz kuwwatynyň çäklidigini göz 
öňünde tutup, ýagny alnyp barylýan işleriň mukdary artykmaç bolsa goşmaça 
çykdajylar zerurdyr. Üýtgeýän çykdajylar üýtgemeýär we käbir ýagdaýlarda 
köpelip biler. Ownuk daýhan hojalyklary üçin takyk ekerançylyk tehnolo-
giýalary, adatça, zerur enjamlary satyn almasa-da, hyzmat kompaniýalarynyň 
hyzmatlaryndan peýdalansa, ykdysady taýdan girdejili bolar. 

Mundan başga-da, takyk ekerançylyk tehnologiýalarynyň ykdysady ne-
tijeliligine aşakdakylar täsir edýär: 

– saýlanan enjamlaryň diapazony, tehnologik ulanylyşynyň dolulygy we 
ykdysadyýete integrasiýa derejesi;

– kärhanany dolandyrmagyň çäginde tehnologik toplumy oýlanyşykly 
ulanmak.

Bulardan başga-da, agro-ekologiýa we tutuşlygyna ekin meýdanlarynyň 
ýa-da daýhan hojalyklaryň görkezijilerine ýa-da dolandyryş ulgamynyň 
guralyşyna gönüden-göni bagly bolmadyk faktorlar bolýar, meselem: 

– saýlamagyň we umumylaşdyrmagyň bahalary başlangyç maglumat 
top lumy; 
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– önümçilik serişdeleriniň bahalary; 
– oba hojalyk önümleriniň bahalary.
Soňraky tapawutlandyrylan tohumlandyrmagyň birmeňzeşligini kesgit-

lemek üçin paralel hereketlendiriş ulgamlaryny, hemra gözegçiligini ulansak, 
goşulan baha azyndan 20% ýokarlanar. 

Ösen döwletlerde köpden bäri takyk oba hojalygy esasy ugra öwrülen.
«Goldman Sachs» maýa goýum bankynyň analitikleriniň pikiriçe, takyk 

ekerançylyk bar bolan ekin meýdanlarynda hasyllylygy 70%-e çenli ýokar-
landyryp biler. Iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmakda öňdebaryjy ýurtlar: 
ABŞ, Germaniýa, Ýaponiýa, Daniýa, Gollandiýa, Braziliýa, Awstraliýa we 
Hytaý.

Mysal üçin, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda eýýäm 1999-njy ýylda 
daýhanlaryň 60%-den gowragy takyk ekerançylyk tehnologiýalaryny ulandy 
we 2006-njy ýyla çenli bu görkeziji 80%-e ýetdi. Takyk ekerançylyk bug-
daý, mekgejöwen we şeker şugundyryny ösdürip ýetişdirmekde has işjeň 
ula nylýar.

Ýaponiýada bolsa tüwi ekmek we ýygnamak üçin oba hojalygynyň ro-
botlary ulanylýar. Braziliýada ekerançylyk ýerleriniň 60%-ine takyk ekeran-
çylyk tehnologiýalary ornaşdyryldy: bu sebäpli soňky on ýylda hasyl iki esse 
artdy, ekilýän ýerleri bolsa 11% ýokarlandyrdy.

Marşrutlar optimallaşdyrylýar, öwrüm zolagynyň ini we işlemegiň 
uzynlygy azalýar, gaýtadan işlenen zolaklaryň arasyndaky çyzyklar we 
boşluklar aradan aýrylýar.

Hasyllylygyň ýokarlanmagy

Gant şugundyr 80%

Bugdaý 42%

Mekgejöwen 69%
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Ýangyç we çalgy ýaglaryny tygşytlamak 5–10%-e, dökünler we tohum-
lar 15–20%-e çenli ýetip biler. Mundan başga-da, adam faktorynyň peselme-
gi, yhlasly maşyn operatorlary goňşy zolaklardan üstaşyr geçende, himiki 
maddalaryň fitologiki zäherliligini ýokarlandyryp, önümiň hilini peseldip, 
ekologi oňat şerte mümkinçilik berýär. Paralel sürüjilik ulgamy, esasanam, 
gijeki iş wagtynda özüni has täsirli görkezýär – açyk howa «penjiresin-
de» meýdana girmek mümkin bolanda, amatsyz howa şertlerinde bu örän 
möhümdir.

Dünýä tejribeliginden görnüşi ýaly oba hojalygynda sanly tehnologiýa-
lary ornaşdyrylyp ýerlikli peýdalanylanda ykdysady görkezijiler ýokarlanýar. 

Biziň ýurdumyzda hem strategiki ekinleri ösdürip ýetişdirmekde ekinleriň 
görnüşine görä her bir gekdar üçin çykdajylar kesgitlenen. Bir gekdar üçin 
çykdajylarda tygşytlamany tutuş ýurdumyz boýunça ekin meýdanlaryň jemi 
üçin hasaplananda örän köp girdeýjileriň gazanyljakdygy ýönekeý hasapla-
malar arkaly göz ýetirip bolar.

W. Hojamyradow,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk  
uniwersitetiniň Maglumat ulgamlary we sanly  

tehnologiýalar kafedrasynyň uly mugallymy

SANLY ULGAMDA YKDYSADY ÖSÜŞLERDE  
INNOWASION TEHNOLOGIÝALARYŇ ORNY

Hormatly Arkadagly Serdarymyz milli ykdysadyýetimizi döwrebap-
laşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak, maýa goýumlary çekmek bilen 
pudaklara täze tehnologiýalary ornaşdyrmek boýunça giň gerimli işleri 
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durmuşa geçirýär. Innowasion ykdysadyýeti kemala getirmäge döwlet de-
rejesinde aýratyn üns berilýär. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzda ylmyň we 
bilimiň ösdürilmegi üçin köp möçberde maýa goýumlary gönükdirilýär, bu 
ugurda kanunçylyk binýady hem kämilleşdirilýär.

«Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda», «Maglumat we ony go-
ramak hakynda», «Elektron resminama hakynda», «Türkmenistanda in-
ternet torunyň ösdürilişini we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan 
düzgünleşdirmek hakynda», «Aragatnaşyk hakynda», «Ylmy-tehnologiýa 
parklary hakynda», «Ylmy edaralar hakynda», «Ylmy intelektual eýeçilik 
hakynda», «ylmy işgärleriň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň Ka-
nunlary kabul edildi, «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň 
Konsepsiýasy», «Türkmenistanda durmuş-ynsanperwer ylymlaryny ösdür-
megiň Döwlet maksatnamasy» hem-de «Türkmenistanda tebigy we takyk 
ylymlary ösdürmegiň Döwlet maksatnamasy» durmuşa geçirilýär. 

Hormatly Arkadagly Serdarymyz häzirki zaman şertlerinde innowasion 
tehnologiýalaryň üstünlikli peýdalanylmagynyň uzak möhletleýin gelejegi-
ni nazara alyp, döwletiň gülläp ösmegi üçin binýady üpjün edýän durnukly 
ykdysady ösüşiň aýrylmaz ýagdaýy bolup durýandygyny nygtaýar. Şonuň 
bilen baglylykda, hormatly Arkadagymyz «Türkmenistanda 2019–2025- 
-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny tassyklamak 
hakynda» Karara gol çekmegi ählumumy durnukly ösüş maksatlaryny amala 
aşyrmakda ýurdumyzyň oňyn, netijeli we ösüşe ýardam berjek işleri durmuşa 
geçirýändigini aýdyň görkezýär.

Geçen taryhy döwrüň dowamynda senagat we innowasiýa ösüş nus-
gasyna gönükdirilen strategik ugruň yzygiderli durmuşa geçirilmegi, sözüň 
doly manysynda, döwletimiziň ykdysady garaşsyzlygyny üpjün etdi. Infras-
truktura özgertmelerini goldamak bilen, Durnukly ösüş maksatlaryna ýet-
mäge ugur alynmagy, «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011–
2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda» kesgitlenen maksatlaryň we 
wezipeleriň durmuşa geçirilmegi, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak, 
maýa goýumlary oýlanyşykly peýdalanmak, şol sanda ykdysadyýetiň döwle-
te degişli däl pudaklaryna goldaw bermek üçin möhüm itergi boldy.

Sanly ykdysadyýeti ösdürmek köp möçberde maýa goýumlarynyň çe-
kilmegini hem talap edýänligini bellemek gerek. «Türkmenistanda 2019–
2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» 
maliýeleşdirmegiň çeşmeleri hem beýan edilýär. Hususan hem býujet we býu-
jetden daşary serişdeleri, çekilen we hemaýatkärleriň serişdeleri grantlaryň 
serişdeleri, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik 
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beýleki serişdeler Konsepsiýany amala aşyrmagyň maliýe taýdan üpjünçi-
ligini emele getirýär. Türkmenistanyň geoykdysady we geosyýasy nukdaý-
nazardan amatly ýerleşmegi, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesi we 
durnukly syýasy ýagdaýy, tebigy baýlyklarynyň uly gorlarynyň bolmagy, 
döwrebap kanunçylyk binýadynyň we kepillikleriň döredilmegi ýaly amatly 
şertler dünýäniň ünsüni çekýär.

Ýurdumyzda elektrik energiýasy, nebit we gaz senagaty, maşyngurluşyk, 
metallurgiýa, himiýa senagaty, gurluşyk, elektron, ýeňil hem-de azyk, der-
man senagaty ýaly möhüm pudaklardan ybarat bolan köpugurly ykdysadyýet 
emele geldi. Düzüminde tebigy gazy çykarýan we ony gaýtadan işleýän 
pudaklary bolup, üstünlikli hereket edýän gaz senagaty biziň üçin möhüm 
ulgam bolmagynda galýar. Şunda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – 
Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygy, Türkmenistan – Owganystan 
– Pakistan elektrik geçiriji hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň 
gurluşygy ileri tutulýan taslamalardyr. Bu sebitleýin taslamalaryň örän 
uly geljegi bolup, olaryň amala aşyrylmagy bilen, energiýa akymlary üçin 
täze strategik ugur açylýar, Hindistan we Pakistan ýaly iri, depginli ösýän 
ýurtlaryň ykdysadyýetini ýangyç bilen üpjün etmek arkaly geljekde Aziýa 
– Ýuwaş umman sebitindäki, Ýakyn hem-de Orta Gündogardaky beýleki 
ösýän bazarlara çykmaga mümkinçilik döreýär.

Gazy gaýtadan işleýän pudakda esasy üns berilýän ugur tebigy gazy has 
çuňňur we giňişleýin gaýtadan işlemekdir. Nebiti gaýtadan işleýän senagat-
da önümçilige gönükdirilen innowasion taslamalary we ulag-infrastruktura 
desgalaryny durmuşa geçirmek dowam etdirilýär. Türkmenbaşydaky nebi-
ti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda mazudy wakuumlaýyn gaýtadan 
işlemek, ýeňil olefinleri alkilleşdirmek, izomerizasiýa etmek hem-de benzin-
leri, polipropilenleri garyşdyrmak enjamlarynyň işe girizilmegi önümiň täze 
innowasion, bäsdeşlige ukyply görnüşini öndürmäge mümkinçilik berýär. 
Pudagy ösdürmegiň geljegi uly ugurlarynyň biri hem senagatda, gurluşykda, 
ulagda, oba hojalygynda, durmuşda zerur bolan dürli görnüşli önümleri ön-
dürmekde esasy düzüm bölegi hasaplanýan polimer öndürmek üçin iri pu-
daklary döretmekdir. Geljegi uly we çalt depginler bilen ösýän pudaklaryň 
ýene biri himiýa senagaty bolup, onuň kärhanalary mineral dökünleri, tehniki 
ýody, sulfatdyr beýleki himiki önümleri öndürýär. Ýurduň tebigy baýlyklary 
mineral dökünleriň ähli görnüşini öndürmäge mümkinçilik berýär.

Dünýä ösüşiniň hazynasyna şöhratly ata-babalarymyzyň örän baý me-
deni mirasyna daýanmak we milli gymmatlyklarymyzy saklap galmak bi-
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len, dünýäniň maglumat ulgamyna we tehnologik ösüşine goşulmak döwlet 
syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu ugurda «Türkme-
nistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy» aýratyn ähmiýe-
te eýedir. Çünki ylmyň hem tehnikanyň ýokary depginde ösmegini üpjün 
etmegiň möhüm derejede bolmagydyr. Şonuň bilen baglylykda, innowasiýa-
lary, öňde baryjy tehnologiýalary we tejribäni ugur edinýän bilim we ylym 
ulgamyny kämilleşdirmek we ony ösüşiň dünýä derjesine çykarmak möhüm 
wezipedir. Bu ugurda alnyp barylýan innowasion özgertmeler banklaryň 
maýalaşdyryş derejesiniň ýokarlanmagyna, maliýe serişdeleriniň binýadyny 
berkitmäge, bank gözegçiligini kämilleşdirmäge, bank amallarynyň göwrü-
mini giňeltmäge, innowasion bank önümleriniň we tehnologiýalarynyň 
ornaşdyrylmagyna, agzalan ugurda ilata edilýän hyzmatlaryň hiliniň ýokar-
lanmagyna oňyn täsini ýetirýär. Ulgama täze tehnologiýalaryň yzygiderli 
ornaşdyrylmagy ilata töleg-hasaplaşyk, depozit we beýleki hyzmatlary ban-
ka barmazdan ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda bank 
ulgamyny has-da kämilleşdirmek, milli töleg ulgamyny ösdürmek, onuň ne-
tijeliligini, ygtybarlylygyny hem-de howpsuzlygyny üpjün etmek üçin töleg 
ulgamy döwrebap maglumat tehnologiýalarydyr kompýuter programma-
lary bilen üpjün edilýär. Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimi gün-
saýyn giňeýär we karz edaralarynda hyzmatlaryň täze görnüşleri yzygiderli 
ornaşdyrylýar. 

Türkmenistanda ykdysady durnuklylygyň, kanuny kepillikleriň hem- 
-de döwlet goldawynyň ýokary derejede üpjün edilmegi daşary ýurt maýa-
darlarynda ýurdumyz bilen bagly gyzyklanmalary has-da artdyrýar. Milli 
ykdysadyýetiň önümçilik we durmuş maksatly ugurlaryna gönükdirilýän 
maýa goýumlaryň netijesinde döwlet hem-de halkara derejede iri möçber-
li taslamalary amala aşyrmaga mümkinçilik döreýär, milli önümçiligiň 
binýady düýpgöter özgerýär, ähli pudaklarda täze desgalaryň, durmuş- 
-medeni binalaryň uly toplumlary gurlup ulanylmaga berilýär. Häzirki 
döwürde daşary ýurt kompaniýalary agyr senagat, dokma pudagy, oba ho-
jalygy, elektron senagat, ýerli çig malyň esasynda gurluşyk serişdeleriniň 
öndürilmegi, syýahatçylyk, ulag-kommunikasiýa, raýat awiasiýasynyň, de-
mir we deňiz ulaglarynyň düzümini döwrebaplaşdyrmak, ýokary tizlikli aw-
tomobil ýollaryny gurmak, milli emeli hemramyzy ulanmak ýaly ugurlarda 
taslamalary maliýeleşdirmäge gatnaşýarlar. Milli maýa goýum syýasatynyň 
durmuşa geçirilmeginde hem-de ýurdumyzyň ykdysadyýetine daşary ýurt 
maliýe serişdeleriniň çekilmeginde Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdy-
28. Sargyt № 2700.
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sady iş banky tarapyndan önjeýli işleriň alnyp barylýandygy aýratyn bellär-
liklidir. Agzalan maliýe edarasy halkara maýa bazarynda ýurdumyzyň resmi 
wekili bolup çykyş edýär. Strategik taýdan möhüm maýa goýum taslama-
laryny maliýeleşdirmek üçin orta we uzak möhletli daşary ýurt karzlaryny 
çekmek bankyň alyp barýan wezipeleriniň esasylarynyň hatarynda durýar. 
Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky 
abraýly halkara maliýe guramalary, ösüş banklary, eksport-karz agentlik-
leri bilen ýygjam hyzmatdaşlyk edýär. Häzirki döwürde bank tarapyndan 
«Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020–2025-nji ýyllar 
üçin Maksatnamasyny» ýerine ýetirmek boýunça halkara hyzmatdaşlygy 
ösdürmekde degişli işler amala aşyrylýar. Daşary ýurtly maýadarlar bilen 
ylalaşykly görnüşler – şertnamalar, önümi paýlaşmak hakynda şertnama, 
hyzmat ediş şertnamalary, halkara karz pul berilmeleri, bilelikdäki kärhana-
lary döretmek boýunça işler alnyp barlyp, olar Türkmenistanyň ykdysadyýe-
tine daşary ýurt maýalaryny çekmegiň esasy mehanizmleri bolup durýar.

Bilelikdäki we dürli görnüşli guramaçylyk hukuk formalarynyň döredil-
megi, paýdarlary goşmak bilen, Türkmenistanyň dünýä ykdysady hojalygyna 
goşulyşmagyna mümkinçilik berýär hem-de bazar infrastrukturasyny döret-
mekde uly ähmiýete eýe bolýar. Olar göni daşary ýurt maýalaryny çekmekde 
hem uly orun tutýar. Şunda gurluşyk pudagynda şertnamalaýyn görnüşleriň 
çalt depginler bilen ösýändigini bellemeli. Türkmenistanda önümi paýlaşmak 
hakynda şertnamalar esasynda daşary ýurt kompaniýalaryna, maýadarlara 
berlen ygtyýarnamalaryň çäklerinde Hazar deňziniň türkmen kenarynda we 
gury ýerlerde birnäçe taslamalar amala aşyrylýar. Halkara maliýe institutlary 
ýurdumyzda durmuşa geçirilýän maýa goýum maksatnamalaryna, iri tasla-
malara karz pul bermäge hem-de maliýeleşdirmäge işjeň gatnaşýarlar.

Döwlet Baştutanymyzyň kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan gol-
damak boýunça syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen, ýurdumyzyň 
hususy ulgamynyň gatnaşyjylary bank ulgamy tarapyndan ýeňillikli karz lar 
we daşary ýurt maliýeleşdiriş çeşmeleriň birnäçe görnüşleri bilen üpjün edil-
ýär. Bu ugurda gazanylan oňyn tejribeler kiçi we orta telekeçiligiň ösmegine 
hem itergi berýär. Ýurdumyzda telekeçileriň önümçilikleri döretmäge ýa-da 
giňeltmäge gönükdirilen maýa goýum taslamalaryna karz goldawyny bermek 
boýunça maksatnamanyň çäklerinde hususy haryt öndürijileri karzlaşdyrmak 
ýaly ugurlaryň hasabyna uzak möhletli karzlaşdyrmak işi çalt depginlerde ös-
dürilýär. Häzirki zaman dünýäsinde ähli ýurtlaryň halkara bazara birleşmegi 
netijesinde dünýä bäsdeşligi ýitileşýär. Ýakyn ýyllarda öz raýatlarynyň 
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hünär ukyplarynyň we zehinleriniň has doly ýüze çykmagyny üpjün etjek 
döwletleriň gülläp ösjekdigi hem-de täze bilimleri, amaly üstünlikleri iň 
häzirki zaman tehnologiýalardyr önümlere öwrüp özleşdirýän döwletleriň 
ykdysady ösüşde başgalardan öňde boljakdygy dünýä ýurtlarynyň häzirki 
döwürdäki ösüş ugurlaryndan mälimdir. Türkmenistanda diwersifisirlenen 
ykdysady ösüşiň baş şertleriniň biri hökmünde hünär bilimine uly ähmiýet be-
rilmegi hem onuň ykdysady ösüşi höweslendirmäge ýardam berýän şertleriň 
wajyp ugurlarynyň biri bolup durýandygy bilen delillendirilýär. Şoňa görä-de, 
ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň halkara giňişlige barha işjeň goşulyşýandygy 
bilen baglylykda, ykdysadyýetiň dürli pudaklary boýunça giň gözýetimli, 
innowasion tehnologiýalardan oňat baş çykaryp bilýän hünärmenleriň täze 
neslini taýýarlamak işleri hem ykdysady strategiýany amala aşyrmagyň çäk-
lerinde utgaşykly alnyp barylýar.

Bilim edaralarynyň işini döwrebaplaşdyrmak, bilimiň ähli basgançak-
larynda ýokary hilli elektron maglumatlary bilen üpjün etmek, bilim bermegiň 
many-mazmunyny baýlaşdyrmak üçin sanly tehnologiýalary giňden ulan-
mak maksadynda bilim bermegiň sanly ulgamy halkara ülňülerine laýyklyk-
da işjeňleşdirýär. Milli ykdysadyýetimize sanly ulgamlaryň ornaşdyrylmagy, 
şeýle hem «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti 
ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» durmuşa geçirilmegi bilen ykdysadyýetimiziň 
diwersifikasiýalaşdyrylmagyny we innowasion häsiýete eýe bolmagyny 
güýçlendirmäge, hünärmenleriň taýýarlanmagyna mümkinçilik döreder. 
Şeýle hem täze iş orunlaryň döredilmegine we halkymyzyň abadançylygyny 
yzygiderli ýokarlandyrmaga, maglumat ulgamlaryny kämilleşdirmäge, 
durmuş pudaklarynda we maliýe ulgamynda ilata edilýän hyzmatlaryň hilini 
ýokarlandyryp, nagt däl hasaplaşyklary has-da ýaýbaňlandyrmaga we jemi 
içerki önümde maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň paýynyň ýokar-
lanmagyna ýardam eder.

Şeýlelikde, Türkmenistanda sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi halkymyz 
üçin hem ajaýyp mümkinçilikleri döretdi. Biziň hem Oba hojalyk uniwersi-
tetimizde sanly ulgamy ornaşdyrmak barada köp işler amala aşyrylýar. Muňa 
mysal edip uniwersitetimiziň sanly bilim portalyny aýtmak bolar. Bu alnyp 
barylýan işler hormatly Prezidentimiziň beýik işleriniň aýdyň mysalydyr.
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A. Ataýewa,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň 

Dokma önümçiligi kafedrasynyň mugallymy

DOKMA SENAGATYNYŇ EGIRME  
ÖNÜMÇILIGINDE SANLY ULGAMY  

ORNAŞDYRMAK

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna-
masynda» ýurdumyzda dokma senagatyny ösdürmekde möhüm orny eýe-
leýän pagtaçylyk pudagyny ösdürmäge uly ähmiýet berýär.

 Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan öňde goýlan wezipeleri durmuşa 
geçirmek maksady bilen, dokma pudagyň kärhanalaryndaky önümçilik-teh-
niki binýady täzelemek we içerki tebigy çeşmeleriň esasynda innowasi-
on onümçilikleri döretmek boýunça toplumlaýyn maksatnamalar işlenilip 
taýýarlandy. Bu maksatnamalarda amatly bahadan we ýokary hilli içerki 
önümleriň köp sanly görnüşleriniň öndürilmeginiň hasabyna daşary ýurtdan 
getirilýän harytlaryň möçberini azaltmaga hem-de olaryň hilini gowulandyr-
maga mümkinçilik berer. 

Garaşsyzlykdan öň ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilýän pagtanyň hem-
mesi diýen ýaly gaýtadan işlenmek üçin, Russiýanyň, Belarusyň, Ukrainanyň, 
Baltika ýurtlarynyň dokma kärhanalaryna ýa-da daşary ýurtlara eksport edi-
len bolsa, soňky üç onýyllykda ony gaýtadan işlemek üçin, birnäçe milliard 
amerikan dollary maýa goýlup, güýçli dokma senagaty döredildi. Häzirki 
wagtda pudagyň senagat infrastrukturasyny iri dokma toplumlary, pagta egri-
ji we dokma önümçiligi, tikin fabrikleri, ýüpegi gaýtadan işleýän kärhanalar, 
aýakgap fabrikleri, derini we ýüňi gaýtadan işleýän kärhanalar ýaly onlarça 
döwrebap kärhanalar düzýär.

Türkmenistanyň dokma pudagynda bar bolan kärhanalaryň täzeden 
enjamlaşdyrylmagyny täze ýokary tehnologiýaly önümçilikleriniň döre-
dilmegine mümkinçilik berer. Iri göwrümli maýa goýumlar diňe bar bo-
lan kuwwatlyklaryň giňeldilmegine däl-de, eýsem, bar bolan kärhanalaryň 
esasynda ekologik taýdan arassa önümleri öndürýän täze önümçilikleriň 
ondan gowragynyň döredilmegine gönükdiriler. Bu kärhanalarda «Spun-
lace» we «Spunbond» dokalmaýan materiallaryň önümçiligine, şeýle hem 
zenanlar üçin matalaryň täze görnüşleriniň önümçiligine badalga bermek 
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meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, bu ýerde sport lybaslar üçin ýokary hil-
li matalaryň önümçiligi üçin ýörite enjamlar ornaşdyrylar. Düýe we geçi 
ýüňüni gaýtadan işleýän kärhana hem awtomatlaşdyrylan tehnologiýalar bi-
len enjamlaşdyrylar.

Aşgabat nah-mata kombinatynda sintepon önümçilik sehi işe girizil-
di. Şeýle hem, dürli tehnikalar üçin kemerleriň dürli görnüşleriniň önüm-
çiligi ýola goýuldy. Gypjakdaky dokma toplumynda rezinleriň önümçiligi-
ne, lukmançylyk pamygynyň önümçiligi boýunça Aşgabat fabriginde bolsa 
dokalmaýan matadan bir gezeklik agyz-burun örtükleriniň önümçiligi ýola 
goýuldy. Täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen bir hatarda öndürilýän 
önümleriň hilini ýokarlandyrmak we olary ekologiki howpsuzlyk talaplary-
na gabat getirmek meselelerine hem aýratyn üns berilýär. Ýurdumyzyň dok-
ma senagat önümçiliginde tebigy materiallaryň ulanylmagy dünýäniň dürli 
kärhanalaryna sargyt edýän halkara brendleri özüne çekýär. Türkmenistanyň 
öňdebaryjy dokma kärhanalaryň önümleri halkara derejede ykrar edilip, 
WRAP we OHSAS 18001 standartlaryna, ISO 9001, 9002, ISO 14001 serti-
fikatlaryna mynasyp boldular. 

Bar bolan kärhanalaryň tehnika we tehnologiýa taýdan täzeden enjam-
laşdyrylmagy bilen birlikde, dünýäniň öňdebaryjy öndürijileriniň iň täze 
enjamlary bilen enjamlaşdyrylan ýokary tehnologiýaly täze önümçilik-
lerde döredilýär. Täze kärhanalarda halkara hil, dolandyryş we marketing 
standartlarynyň iň döwrebap talaplaryna laýyk gelýän önümleri öndürilýär.

Häzirki wagtda ýurdymyzda hereket edýän dokma kärhanalary senaga-
tynyň öňünde goýlan möhüm meselelerine esaslanyp, pagta süýümini gaý-
tadan işläp, ýagny dürli belgilerdäki ýüplükleri, trikotaž, mütgel, sütükli, 
panbarhyt matalary, garyşyk ýüplüklerden köýneklik we penjeklik hem-de 
wiskoza ýüplüginden gelin-gyzlar üçin ştapel matalar, Türkmenistanyň harby 
güýçleriniň we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümleri üçin matalary, 
şeýle hem ýorgan-düşek daşlyklary üçin dürli görnüşli matalary öndürilýär. 

Dokma pudagynda sanly ulgamy giňden ornaşdyryp, düzümi boýunça 
birmeňzeş, garyşyk ýokary hilli, dürli görnüşli ýüplükleri we matalary öndür-
mekde esasy çig malda, ýarym taýýar we taýýar önümde tehnologik proses-
lerde işlenilende hiç hilli kemçilikleriň, hatalaryň emele gelmezliginiň öňüni 
almaly. Şeýle hem ýokary hilli, dürli görnüşli ýüplükleri öndürilenden soň, 
olaryň awtomatik usulda enjamdan aýrylanda-da, önüm aýryjy daşaýjylarda 
ýüplügiň hiline zyýan ýetmekligi mümkin. Sebäbi häzirki wagtda ýurdymyz-
da hereket edýän egirme kärhanalarynda işleýän egirme enjamlarynyň bir-
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näçe amallary ýarym awtomat ýa-da doly awtomatlaşdyrylandyr. Enjamda 
ilki bilen awtomatikany herekete getirmek üçin kompýuteriň prosessrine 
ýa-da ýadyna ýerine ýetirilmeli amallaryň meýilnamasyny salýarlar. Komp-
ýuter prosessrine ýa-da ýadyna salynan meýilnamasyna öndürmeli önümiň 
çyzykly dykyzlygynyň belgisi, ýüplüge berilmeli towlarynyň sany, towlaryň 
işjeňligini görkezýän koeffisienti, esasy görkezmelerden gyşarmalaryň gö-
terimi, ýüplügiň üzülime agramy, ýüplügiň çykyş tizligi, gutylara saralmaly 
ýüplükleriň agram we uzynlyk birlikleri ýaly tehnologiki görkezijiler görke-
zilen bolýar. Önümçilikde wagt birligi gyzyldan gymmatly hasaplanylýar. 
Ýurdumyzyň käbir kärhanalaryň önümçiliklerinde çala towly ýüplügi hal-
kaly egriji maşynlara berilmegi arabalara ýerleşdirilip adam zähmeti peý-
dalanylýar. Şu hilli tehnologik prosesleriň sanly ulgam bilen dolandyrylýan 
asma ýa-da zynjyrly daşaýjylaryň kömegi bilen göni geçirilmegi üpjün edi-
lende wagt birliginde saklanmalary tygşytlamak, adam zähmetiniň az ulanyl-
mak we häzirki zaman täze tehnologiýalary ulanyp, ýagny takyk birmeňzeş 
ýa-da garyşyk süýümlerden saýlamalary düzüp, pagta çig malyň ýitgisini 
we çykýan gyzyl puly azaltmak, tygşytly we ýerlikli ulanmak, öndürilýän 
garyşyk yüplügiň hilini gowylandyrmak hem-de ykdysady görkezijilerini 
ýokarlandyrmak häzirki döwrüň wajyp meseleleriniň biri bolup durýar. 

Sanly ulgamlarda tehnologiki amallary dolandyrmak bilen ýurdumyzyň 
dokma toplumlarynyň egirme kärhanalarynda öndürilýän ýokary belgili 
dürli görnüşdäki ýüplükler öndürilende pagta we emeli süýümleri ýitgisiz, 
tygşytly ulanmak üçin süýümleri garyşdyrmak netijesinde öndürilýän ýokary 
hilli garyşyk ýüplükleriň görnüşleriniň köpelmegine we ýitgileriň azalmagy-
na getirer.

Sanly ulgamlarda tehnolog iki amallary dolandyrmak bilen egirme 
önümçiliginde ulanylýan pagta we emeli süýümlerinden dürli saýlamalary 
düzüp ýüplükleriň täze görnüşlerini öndürmek, tehnologik amallaryň ýerine 
ýetirilişine awtomatik hil sazlaýjylar bilen gözegçilik etmek arkaly ýüplügiň 
hilini gowulandyrmaga degişli ykdysady ýitgileri azaltmak bilen önümiň özü-
ne düşýän gymmatyny peseltmäge we öndürilýän önümiň mukdarynyň art-
magy bilen netijeliligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Sanly ulgamda 
amatly tehnologiýalary işläp düzmek bilen, enjamlaryň tehniki ýagdaýlaryny 
oňat kadaly düzgünlerde saklap, olaryň ygtybarlylygyny artdyrmak, hyzmat 
ediş wagtyny uzaldyp, işçi bölekleri we olaryň şaýlaryny satyn almak üçin 
çykarylýan gyzyl puluň mukdarynyň kemelmegine mümkinçilik berer. 
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Dokma senagaty ösdürmäge gönükdirilen çäreler dokma pudagyň ösüş 
derejesini, türkmen dokma önümleriniň dünýä bazarlarynda bäsleşige ukyp-
lylygyny ýokarlandyrmaga hem-de ýurdumyzyň ykdysady ýagdaýyny gowu-
landyrmaga ýardam bererler.

G. Nurmedowa,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň 

Dokma önümçiligi kafedrasynyň uly mugallymy,

S. Muhammedowa,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň

Tebigy süýümleri egirmek hünäriniň 4-nji ýyl talyby

ÝÜPEKÇILIK ÖNÜMÇILIGINE SANLY  
ULGAMY GIŇDEN ORNAŞDYRMAK

Hormatly Prezidentimiziň ýurdymyzyň oba hojalygynda innowasi-
on tehnologiýalaryny we usullaryny durmuşa ornaşdyrmak boýunça beren 
görkezmeleriniň durmuşa geçirilmegi ýurdymyzyň ykdysady kuwwatynyň ös-
megine, onuň möhüm pudagy bolan oba hojalygynda işleriň kämilleşmegine, 
ilatymyzyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagyna uly şert döredýär. Ýüpek 
önümçiligi beýleki önümçilikler bilen deňeşdireniňde iň çylşyrymly we gym-
mat bahaly önümçilikleriň biri hasaplanýar. Häzirki wagtda ýüpek önümçiligi 
ýokary depginde ösýär. Täze tehnologiýalary ulanyp dürli görnüşli ýüplük-
lerden, köp görnüşli we dürli hilli ýüpek matalar we olardan tikilen önümler 
goýberilýär.

Ýüpek pileden alnan ýüpegi taýýar önüme öwürmekde Türkme nabadyň 
ýüpek önümçilik birleşiginde uly işler durmuşa geçirilýär. Birleşigiň 
durkunyň täzelenip, önümçilik maşynlarynyň kämil tehnologiýaly enjamlar 
bilen çalşyrylmagy netijesinde önüm öndürilişi düýpgöter gowulandy. Bir 
müňden gowrak adamyň zähmet çekýän bu önümçilik birleşiginiň gazanýan 
pul girdejileri artyp, işgärleriň aýlyk zähmet haklary ep-esli ýokarlandy. 

Geçen ýyl bu ýerde öndürilen önümleriň bahasy 40 million manada 
golaý boldy. Ýüpek matalaryň we çig ýüpegiň öndürilişi ýylsaýyn artýar. 
Şeýlelikde, irki döwürlerde Beýik Ýüpek ýolunyň ugry bilen gatnaw eden 
kerwenler ýüpek parçalary Hindistandan, Hytaýdan biziň ýurdumyza getiren 
bolsalar, indi olar biziň ýurdumyzda öndürilýär.
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«Türkmenistanda öndürildi» diýen belgi bilen-de ol önümleriň bir bölegi 
dünýä bazaryna çykarylýar. Aýratyn-da, çig ýüpege bolan isleg dünýä ba-
zarynda barha artýar. Geçen ýyl birleşikde bu önümiň 73,9 tonnasy öndürilip, 
onuň hem köp bölegi daşary ýurtlara eksport edildi. 

Ýüpek önümçiligini has-da ösdürmek üçin iň kämil öňde baryjy tehni-
kany we tehnologiýany önümçilige ornaşdyryp ýüpek sapagany taýarlamak 
üçin birnäçe arassalama işlerini we tehnologiýa geçişleri ýerine ýetirmeli. 
Häzirki wagtda önümçilikde galyndylary hem gaýtadan işlemekde esasy 
ulanylýan enjamlaryň işleýşini öwrenmek, tehnologiýa esasynda arassalaýjy 
işleriniň talaplary bilen tapawutlandyrmak, süýümleriň garyşdyrma esasynda 
gaýtadan işlemegiň tehnologik yzygiderligini enjamlaşdyrmak, tehnologiýa 
geçişlerinde çig mal bilen üpjün etmek, enjamlaryň gurluşy we işleýşini sel-
jermek, ýüpek ýüplüginiň galyndylaryndan alynýan önümleriň görnüşini 
köpeltmek we hilini ýokarlandyrmak awtomatik enjamlaryň kömegi bilen 
ýerine ýetirilýär.

Awtomatyň tehnologik yzygiderliligi.
Tehnologiýa yzygiderligi awtomat usulda aşakdaky ýaly amala aşyrylýar: 
galyndylar hazna ýüklenýär, ondan hem ulag ölçeýjiniň haznasyna 

berýär. Soňunda pyrlampaçdan gelen buýruk esasynda galyndylaryň bir 
goýarlygyny bölüjä berýär, bölüji hem öz gezeginde olary pyrlampaja ge-
çirýär. Pyrlampajy doldurylandan soň, onuň gapagy berk ýapylýar, esasa 
bolsa iýiji garyndysynyň bir goýarlygy berilýär. Onuň gyzgynlyk derejesi 
95–100ºC. Soňra 3 minutlap çarh işledilýär. Şu geçen wagtda çarh özüne 
galyndynyň piläniň süýümini saraýar. Ondan soňra çarh saklanylyp, gapagy 
açylýar we emele gelen pişge pyçak bilen kesilýär. Pişge çarhdan we sykyjy 
oklara we guradyja berilýär. 

Işlenen suw garyndylary bilen bile ýagny, ýüpegiň bulaşyk düwünleri 
we gurjajyklar bilen suwly gapyrjaga gidrolotoga guýulýar. Gidrolotok olary 
sortlaýjy gurluşa berýär. Sortlanan galyndylar we gurjajyklar sykyjy gurluşa 
we guradyja berilýär. Soňunda ýüpek galyndylary ýolujy maşyna düşýär, 
gurjajyklar bolsa haltalara gaplanylýar. Tehnologik yzygiderliligi awtomat 
usulda amala aşyrylýar. Galyndy pileler hazna ýüklenýär, ondan hem egik 
daşaýjynyň üsti bilen ölçeýjiniň haznasyna berilýär. Soňra pyrlampaçdan ge-
len buýruk esasynda pileleriň bir goýarlygyny bölüjä berýär, bölüji hem öz 
gezeginde olary pyrlampaça geçirýär. Pyrlampaçdan çykan süýümler hem 
awtomatik usulda gaplanýar. Soňra bolsa bu süýümleri egirme ulgamyna çig 
mal hökmünde berilýär. Bu galyndylardan alnan süýümleri hem ulanyp dürli 
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görnüşli önümleri alynýar. Bu galyndylary gaýtadan işläp alynan önümler-
den şeýle hem ene-mamalarymyzda miras galan sungatyň biri haly sungaty-
na eýerip haly önümleri dokamaklyk, türkmen gelin-gyzlarynyň el hünäriniň 
biri bolan keşde etmeklik üçin ulanmaklyga ýaramly bolan önümleri öndü-
rilýär.

G. Hydyrowa,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň 

Tikin öümçiligi kafedrasynyň uly mugallymy 

YLYM-BILIM, SANLY TEHNOLOGIÝA

Akyl-paýhas, ylym-bilim – her bir ýurduň öňegidişliginiň we kuwwatynyň 
iň esasy çeşmesi. XXI asyr, sözüň hakyky manysynda, ylym asyry hökmünde 
badalga aldy. Ylym-bilim pudagy jemgyýetçilik ösüşiniň esasy hereketlendi-
riji güýjüne öwrüldi. Bu gün ylym-bilimiň kömegi bilen awtomatik tilsimat-
lar, maksatnamalaýyn dolandyrylýan kuwwatlyklar, kompýuterleşdirilen en-
jamlar ynsanyň bähbidine gulluk etdirilýär. Öň agyr hasaplanylýan hünärler 
bu gün düýpgöter ýeňilleşýär. Agyr işi tehnika öz üstüne alýar, emma oňa de-
rek işgärden ylym-bilim, tehniki sowatlylyk talap edilýär, olar zähmet işiniň 
hökmany şertine öwrülýär. Bu – zamananyň talaby, ylym eýýamynyň talaby. 
Häzirki döwürde diňe senagat däl, eýsem, oba hojalygy, ýagny ekerançy-
lykdyr, maldarçylyk hem ylma we tehnologiýa daýanýar. Mahlasy, häzirki 
zaman dünýäsi ylym we tehnika binýadynyň üstünde gurlandyr.

Ykdysadyýet hem, tehnika hem, dolandyryş hem, umumy durmuş hem 
bilimi, ylmy gitdigiçe köp talap edýär. Öňki oba hojalyk ýurtlary senagat-
laşýan döwletlere öwrülýärler, senagat taýdan ösen döwletler bolsa sanly 
ykdysadyýete geçýärler. Sanly ykdysadyýet – bu senagat önümçiligini we 
hojalygyň beýleki pudaklaryny programma üpjünçiligi arkaly dolandyr-
makdyr. Bu önümçilikde we täjirçilikde, ylymda we gündelik durmuşda 
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryny peýdalanmakdyr.

Sanly tehnologiýalar ölçemegiň çakdanaşa takyk usullaryny ulanmak 
arkaly senagat önümçiligini çaltlandyrýarlar. Sanly maglumat ulgamlarynyň 
kömegi arkaly kärhananyň dürli bölekleriniň arasyndaky aragatnaşyk has 
takyk sazlanyp, guramaçylyk ýokarlanýar, tygşytlylyk artýar. Şeýlelikde, 
iňňän gysga möhletlerde ýokary hilli önümleri has köp öndürip, senagatçylar 
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bu önümleri bütin dünýä ýaýratmaga mümkinçilik alýarlar, netijede, olaryň 
bäsdeşlige ukyplylygy artýar.

Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda 
Türkmenistan täze senagat pudaklaryny döretmek, senagat we medeni- 
-durmuş ähmiýetli birgiden möhüm binalary gurmak bilen, öz ykdysadyýe-
tini üstünlikli ösdürýär. Önümçiligiň ösüş depgini birsyhly ýokarlanýar. 
Diýarymyzdaky syýasy durnuklylyk we ummasyz tebigy baýlyklarymyz 
daşary ýurt maýa goýumlaryny özüne çekmek bilen, ýurdumyzyň ykdysady 
mümkinçiliklerine we ynamly ösüşine giň ýol açýar. Şeýlelikde, sanly ykdy-
sadyýete geçmek üçin bizde zerur ykdysady şertler doly ýeterlikdir.

Gysga taryhy möhletiň içinde sanly ykdysadyýete geçmegimiz dünýäde 
ýurdumyzyň öz mynasyp ornuny tapmagyny, halkymyzyň durmuş derejesiniň 
hasam ýokarlanmagyny, uzak geljegimizi nazarlaýan howpsuz, ygtybarly 
ösüşimizi üpjün eder. Bu düýpli özgertmeler bilen baglanyşykly, tutuş dünýä-
de bolşy ýaly, ýurdumyzda-da täze pudaklar, bazarlar, dolandyryş nusgalary 
peýda bolar. Hormatly Prezidentimiz sanly ulgamlary dolandyrmak boýunça 
hünär-başarnyga eýe bolan ýaş nesliň wekillerine aýratyn ynam bildirýär. 

Ýurdumyzyň häzirki döwürdäki halkara abraýy, halkymyzyň ykdysady 
we durmuş derejesi, dünýä bilim ulgamyna goşulyşmak zerurlygymyz bizden 
sanly ykdysadyýet we dolandyryş ulgamlaryna geçmek boýunça döwrebap 
özgertmäni talap edýär. Diýmek, bu il bähbitli işe öz mynasyp goşandymyzy 
goşmak her birimiziň watançylyk we raýatlyk borjumyz bolup durýar. 
Ýurdumyzyň her bir ykdysady pudagy, edara-kärhanalar, ýolbaşçylar we 
hünärmenler öz işlerinde sanly ulgama geçmek boýunça özgertmelere taýýar 
bolmalydyrlar hem-de olary üstünlikli amala aşyrmak boýunça güýç-gaýrat-
laryny we zehinlerini gaýgyrmaly däldirler. Ýurdumyzda sanly ykdysadyýe-
te geçmek, dolandyryş, hyzmat ediş ulgamlaryny sanlylaşdyrmak boýunça 
görülýän çäreleriň many-mazmunyny we ähmiýetini ilata düşündirmekde 
edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, 
medeniýet, bilim ulgamlarynyň, köpçülikleýin habar-beriş serişdeleriniň 
işgärleri öz goşantlaryny goşmalydyrlar. Goý, ýurdumyzyň ähli ugurlar-
da gülläp ösmeginiň hatyrasyna belent maksatly işleri durmuşa geçirýän  
Arkadagly Serdarymyza döwletli tutumlarynda, ajaýyp başlangyçlarynda 
rowaç lyklar mundan beýläk-de ýaran bolsun!
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G. Döwletow, S. Mukymow,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk  

uniwersitetiniň Maldarçylyk önümlerini gaýtadan  
işlemek kafedrasynyň uly mugallymlary

DURNUKLY YKDYSADY ÖSÜŞ-DÖWLET  
WEZIPESINIŇ MÖHÜM UGRUDYR

Döwlet gurluşynyň konsepsiýasynda we milli ösüş maksatnamalarda 
ykdysadyýeti ösdürmekde sanly tehnologiýalara esasy üns berilýär. Ýurdu-
myzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmaga we durnukly ösdürmäge 
bilimli hünärmenleriň anyk goşant goşmagyny üpjün etjek sanly bilim 
ulgamynyň ösdürilmegini adam maýasyny artdyrmagyň hem-de türkmenis-
tanlylaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň esasy şertleriniň 
biri hökmünde kabul edip bolýar. Sanly ykdysadyýetiň mazmuny ähli ykdy-
sady işleriň we ýagdaýlaryň hil taýdan üznüksiz täzelenmegine maýa goý-
makdyr. Ýurdumyz häzirki zaman düýpli ykdysady, jemgyýetçilik, syýasy 
we beýleki özgertmeleriň tapgyryna gadam goýdy.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşine maýa goýum-
laryny goýýan we türkmen hünärmenlerini işe çekýän daşary ýurt kompa-
niýalaryň sany günsaýyn köpelýär. Türkmenistan halkara ykdysady hyzmat-
daş lygynyň durnukly tagalla birleşdirmek, birek-birege peýdalylyk, şeýle-de 
hyzmatdaşlyga çekilen ähli talaplaryň bähbitlerine sarpa goýmak esasynda 
arkalaşykly hereketleri ýola goýmagyň, parahatçylygy we durnukly 
goldawyň örän möhüm serişdesi hökmüde garaýar. Bu maksat bilen ýurdu-
myz eýeçiligiň ähli görnüşleriniň deňhukukly dowam etmegini kepillendir-
ýän, telekeçilik işini höweslendirýän, daşary maýa goýumlarynyň işi üçin 
amatly şertleri döredýän sanly tehnologiýadan peýdalanýar. 

Türkmenistan özüniň sanly tehnologiýany ulanmak bilen bir hatarda ma-
liýe-ykdysady giňişliginiň açyklygyna, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ma-
liýe-bank ulgamyň, ulaglar, aragatnaşyk serişdeleri, oba hojalygy babatdaky 
kärhanadyr desgalaryna dünýädäki hojalyk gatnaşyklarynyň ulgamyna üs-
tünlikli goşulmak özüniň Bitaraplyk derejesiniň artykmaçlyklaryny durmuşa 
geçirmek üçin örän möhüm şert hökmünde garaýar. Döwlet serişde gorunyň 
ägirt uludygyny nazara almak bilen, Türkmenistan orun tutumly halkara tas-
lamalaryny durmuşa geçirmek üçin peýdalanýar, olaryň amala aşyrylmagy 
bilelikdäki kärhanalaryň döredilmegini, daşary ýurt döwletleriniň we hususy 
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kompaniýalaryň, banklaryň, halkara maliýe edaralarynyň maýa goýumlaryny 
çekmegi amala aşyrýar. 

Türkmenistanda sanly tehnologiýalaryň ykdysadyýetde düýpli orun tut-
magy, ykdysady özgertmeleriň netijeliligini olaryň jemgyýetçilik bähbitleri-
ne laýyklygy nukdaýnazardan kesgitlemek berk kada öwrüldi, ykdysadyýetiň 
esasy pudaklarynda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegiň meseleleri hor-
matly Prezidentimiziň gün tertibinden aýrylmaýar. Dünýädäki ösüş tejribesi 
ykdysady hadysalary, şol sanda bazara geçmegi we telekeçiligiň giňişleýin ös-
megini döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek mümkinçiligini netijeli peýdala-
nylmagy başarýan ýurtlaryň ykdysadyýetde uly üstünlikleri gazanýandygyny 
görkezýär. Ýurduň ägirt uly tebigy serişdelerini peýdalanmaga pähimli 
çemeleşýän halkara möçberindäki uzak möhletli maýa goýum taslamalary 
üçin möhüm kepillendirme bolup hyzmat edýär. Taýýarlanylan taslamalarda 
türkmen uglewodorod çig malyny, nebiti we gazy dünýä bazaryna eltmegiň 
has möhüm ugurlary boýunça eksport etmek göz öňünde tutulýar. 

Bazar gatnaşyklaryň başlangyç tapgyrynda we onuň aýry-aýry alamat-
larynyň ornaşdyrylýan derejesinde, hojalygy ýöredýän birlikleriň maliýe 
bähbitlerini goramak bilen bilelikde ykdysady taýdan mejbur ediş ulgamyny 
ulanmakda, ykdysady ösüşi gazanmakda sanly tehnologiýanyň ähmiýeti 
bardyr.

Ş. Şahyýew,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň

Ekerançylyk önümlerini gaýtadan işlemek kafedrasynyň mugallymy

SANLY BILIM – ÖSÜŞLERE BADALGA

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyz Türkmenistan 
ösüşleriň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen has-da ynamly öňe 
barýar. Eziz Diýarymyzda dürli ugurlar boýunça gazanylýan üstünlikler biziň 
her birimizi çäksiz buýsandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň başda durma-
gynda ylym-bilim ulgamynda, oba hojalygynda, ykdysadyýetde, syýasatda, 
sportda we medeniýetde uly ösüşler gazanylýar. 

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem ýurdumyzyň dürli pu-
daklaryndaky gazanylýan ösüş-özgerişler mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 
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31 ýyllyk baýramynyň toýlanylýan ýylynda Türkmenistan döwletimiziň 
abraýyny arşa göterýär. Hormatly Prezidentimiz bilen mähriban halkymyzyň 
bitewüligi biziň ösüşlerimizi üpjün edýär. Hormalty Arkadagymyzyň taýsyz 
tagallalary bilen başy başlanan belent tutumlar Arkadagly Serdarymyz tara-
pyndan üstünlikli dowam etdirilýär. Agzybir halkymyz tarapyndan çuňňur 
hormatlanylýan hormatly Prezidentimiziň tagallalary ýurdumyzyň ösüş-
özgerişlerine, halk bähbitli işlere gönükdirilýär. Şol ajaýyp işleriň netijesin-
de döwletli Diýarymyz ösüş ýolundan ynamly öňe barýar, halkymyz eşretli 
durmuşyň hözirini görýär. Arkadagly Serdarymyz öz alyp barýan beýik 
işlerini halk bähbidine, Watanyň gülläp ösmegine gönükdirýär. Gahryman 
Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan syzylyp çykýan ajaýyp eserleri bol-
sa biziň bagtyýar durmuşymyza bolan guwanjymyzy artdyrýar, ruhumyzyň 
belent bolmagyna ýardam edýär. Hemişe öz halkyna uly sarpa goýýan 
Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň ähli alyp barýan 
işleri halkymyzyň durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga, mähriban 
Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine alyp barýar. 

Häzirki döwürde bilim ulgamyny kämilleşdirmek döwlet syýasatynyň 
ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda 
ýurdumyzda bilim ulgamyny kämilleşdirmek, onuň hiliniň dünýä dereje-
sine laýyk bolmagyny gazanmak, täze innowasion tehnologiýalary giňden 
ornaşdyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynda bo-
lup geçen ägirt uly özgertmeler, ýaş nesliň döwrebap bilim almagy üçin 
durmuşa geçirilen çäreler has guwandyryjydyr. Häzirki wagtda hormat-
ly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde ýurdumyzda ýaş nesliň halkara 
ülňülere laýyk bilim almaklary, hünär öwrenmekleri üçin ähli şertler döre-
dilýär. Ýurdumyzyň bilim-terbiýeçilik edaralarynyň sany ýylsaýyn artýar. 
Şolaryň hatarynda mekdebe çenli çagalar edaralary, umumybilim berýän orta 
mekdepler, mekdepden daşary edaralar, orta hünär, ýokary okuw mekdepleri 
döwrebap iş alyp barýarlar. 

«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyna» 
we ony durmuşa geçirmegiň meýilnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň ýo-
kary okuw mekdeplerinde maglumat tehnologiýalarynyň programma-tehni-
ki binýatlarynda web platformasy esasynda işleýän sanly bilim portallary 
işlenilip düzüldi. Olar her ýokary okuw mekdebiniň çäginde internet tory ar-
kaly ulanyjylara elýeterli edildi. Ýokary okuw mekdepleriniň täze mag lumat 
tehnologiýalarynyň programma-tehniki binýatlarynda talyplaryň bilimleri 
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özbaşdak özleşdirmekleri, professor-mugallymlar bilen aragatnaşyk sakla-
maklary üçin bilim portallary we elektron okuw ulgamlary döredildi. Bi-
lim portallarynda professor-mugallymlaryň okadýan dersleri boýunça mag-
lumatlar, talyplaryň bilim derejelerini barlamak üçin sowalnamalar, okuw 
sapaklaryna degişli wideo we audio maglumatlar ýerleşdirildi. Maglumat- 
-telekommunikasiýa ulgamlaryny ulanmak arkaly okuwlary uzak aralykdan 
okatmagy guramak hem giň gerime eýe bolýar. Teleköpri arkaly okuwlar 
diňe bir Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda däl, eýsem, 
hyzmatdaşlyk edilýän daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleri bilen hem 
geçirilýär. Ýokary okuw mekdepleriniň elektron kitaphana gory yzygiderli 
baýlaşdyrylýar. 

Ýurdumyzyň innowasion ösüşine laýyklykda, bilim bermegiň ähli bas-
gançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmek 
maksady üçin işlenip taýýarlanylan tor programma üpjünçiligi bilen bilelik-
de maglumat üpjünçiligi bir ölçege getirilip, döredilýän başlangyç elektron 
maglumat gorunyň üstüni täze maglumatlar bilen yzygiderli baýlaşdyrmak 
işi üznüksiz häsiýete eýe bolup, bu işler yzygiderli dowam etdirilýär. Ýur-
dumyzda mugallymlaryň we ähli bilim işgärleriniň hünär ussatlygyny ýo-
karlandyrmak, öňdebaryjy iş usullaryny öwrenmek, okatmagyň usulyýetini 
kämilleşdirmek boýunça işler alnyp barylýar. 

Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň bilim özgertme-
leriniň esasynda sagdyn, hemmetaraplaýyn ösen, bilimli ýaş nesli terbiýele-
mek boýunça amala aşyrylýan giň gerimli işleri özüniň oňyn netijesini berýär. 
Muňa biz milli we abraýly halkara ders bäsleşiklerinde baýrakly orunlary 
eýeleýän, ylmy işleriň bäsleşiklerinde ylmy oýlap tapyşlary bilen üstünlikli 
çykyş edýän ýaşlarymyzyň sanynyň ýylsaýyn artmagynyň mysalynda hem 
anyk göz ýetirýäris we olara guwanýarys. 

Şeýle beýik işler hormatly Prezidentimiziň döredip berýän giň gerim-
li mümkinçilikleri, başlangyçlary bilen durmuşa geçirilýär. Bize şeýle giň 
mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly 
Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, ähli tutumly işleri hemişe rowaç 
bolsun!
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A. Annagurbanowa,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary  

institutynyň Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy  
kafedrasynyň uly mugallymy, ykdysady ylymlaryň kandidaty

TÜRKMENISTANDA SANLY YKDYSADYÝET  
ŞERTLERINDE ULAG HYZMATLARYNYŇ ÖSÜŞI

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek barada Arkadagly  
Serdary myzyň beren tabşyryklary bu ugurdaky bilimlerimiziň yzygider 
artdyrylmagyny, jemgyýetimizde bolup geçýän ykdysady hadysalar barada 
gözýeti mimiziň has-da giňeldilmegini talap edýär. Ýurdumyzda ulag pudak-
laryny döwrebaplaşdyrmak, awtomobil we demir ýol ulaglaryny, suw we 
howa gämilerini täzelemek, täze demir ýol we howa menzillerini gurmak 
hem-de bar bolanlarynyň durkuny täzelemek boýunça alnyp barylýan işler 
dowam edilýär. 

Ulaglaryň ähli görnüşleriniň ösdürilmegi Milli maksatnamalaryň üs-
tünlikli durmuşa geçirilmeginiň hem girewidir. «Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş- 
-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» hem ulag ulgamynyň 
ösüşi bilen baglanyşykly wezipeleriň toplumy kesgitlenip, esasy öňde goýlan 
maksat bu ulgamda ýolagçylary gatnatmagyň, ýükleri daşamagyň möçberle-
rini artdyrmak we hilini gowulandyrmak, ulag ulgamynda halkara ykdysady 
we söwda hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmaga niýetlenen 
iri halkara hem-de sebitleýin taslamalar babatynda, çykyş etmek we olary 
durmuşa geçirmek bolup durýar.

Türkmenistan halkara ýollaryň çatrygynda ýerleşip, geografik taýdan örän 
amatly ýagdaýa eýedir. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzda halkara ülňülerine 
laýyk gelýän döwrebap ýollar, köprüler, halkara howa menzil leri, demir ýol 
menzilleri, deňiz portlary gurulýar. Bularyň ählisi häzirki  zaman şertlerinde 
Beýik Ýüpek ýolunyň täzeden dikelmegine ýol açýar, syýahatçylygyň, me-
deni hyzmatdaşlygyň, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň rowaç lanmagyna şert 
döredýär. 

Ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmegiň tejribesinde ýükleri daşamagyň 
dürli görnüşleri peýdalanylýar, olaryň ahyrky maksady, beýleki deň şertlerde, 
hemişe jemi ulag çykdajylaryny azaltmak bolup durýar. Şol bir ýüki daşamak 
işine gatnaşýan ulag görnüşleriniň sanyna baglylykda:
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– ulagyň bir görnüşi bilen (unimodal) ýük daşamak;
– ulagyň köp görnüşleri bilen (multimodal) we utgaşdyrylan (garyşyk) 

ýük daşamak ulgamlaryna bölünýär.
Multimodal (intermodal) ýük daşamak – bu ýurduň içinde ýa-da halkara 

gatnawlarynda ulagyň iki ýa-da ondan köp görnüşleri bilen ýükleri daşamak 
bolup durýar. Multimodallyk düşünje hökmünde ulag amatlyklaryna, ulag 
serişdeleriniň görnüşlerine we ýük birliklerine degişlidir.

Ýükleri daşamagyň multimodal (intermodal) görnüşi ýük ýerlerini bir 
nokatdan beýleki nokada geçirmegiň bir dispetçerçilik merkezinden ama-
la aşyrylmagy bolup durýar, bu bolsa ýük daşamak boýunça ähli işler üçin 
diňe bir adamyň jogap bermek mümkinçiligini göz öňünde tutýar, şunda bir 
geçiriji resminama resmileşdirilýär. Sebäbi, ýük, hakykatdan, ulagyň dürli 
görnüşleriniň hereket edýän düzüminde yzygiderli, ugurdaş, şeýle hem bu 
tärler utgaşdyrylyp amala aşyrylýar. 

Häzirki wagtda logistika düşünjesi täjirçilik işlerinde uly meşhurlyga 
eýe bolýar. Kärhanalaryň we daşary ýurt kompaniýalaryň aglabasy önüm ön-
dürijiler, bölek söwda işi bilen meşgul bolýan taraplar we beýleki pudaklar 
üçin zerur gerek bolan önümçilik serişdelerini daşamaklygyň esasynda logis-
tika bilen meşgul bolýarlar. Şol kärhanalaryň ýa-da kompaniýalaryň käbirleri 
ýük daşaýan uçarlarda, awtoulaglarda, demir ýollarda hem-de deňiz ýollarda 
harytlary üpjün edijiden satyn alyja ýetirmeklik bilen degişli infrastrukturany 
ýerine ýetirýärler.

Ulag ulgamynyň netijeli dolandyrylyşy, bölek-satuw ýerleriniň we 
müşderileriň arasynda harytlary ýola goýmaklygy guramak hem-de ulag ul-
gamyny meýilleşdirmek, ony amatlaşdyrmak logistikanyň esasy wezipesi 
bolup durýar.

Logistika kompaniýalary, adatça, transport bilen baglanyşykly logistika 
talaplaryny kanagatlandyrmak üçin «transport dolandyryş ulgamy» (TMS) 
diýlip atlandyrylýan programma üpjünçiligini ulanýarlar. Üznüksiz talap edil-
ýän bukjalary öz wagtynda eltip bermek üpjünçilik zynjyrynyň dowamynda 
elmydama möhüm ähmiýete eýe bolsa-da, soňky ýyllarda birmeňzeş söwda 
ýa-da smartfonlardan sargyt edilen önümleri bölekleýin eltip bermek bilen, 
köpçülikleýin söwda has möhüm ähmiýete eýe boldy. Üpjün edijiler, öndü-
rijiler we bölek satyjylar dürli harytlaryň has çalt, amatly eltilmegine bolan 
islegi kanagatlandyrmak üçin logistika amallaryny kämilleşdirýärler.

Ulag-kommunikasiýa ulgamynyň sanlylaşdyrylmagy hyzmatlaryň ulag 
görnüşleriniň hereketiniň hakyky wagt birliginde awtomatlaşdyrylan tertip-
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de dolandyrylmagyna, ulgamdaky dörän näsazlyklary tiz ýüze çykarmaga 
we netijeli çözgütleri kabul etmäge, işiň görnüşlerini we üstaşyr daşalýan 
ýükleriň möçberleri artdyrmaga uly şert döreder. Sanly görnüşli logistikanyň 
emele gelmegine: täze bazarlar, harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň döremegi; 
täze dolandyryş usullarynyň ornaşdyrylyşy; maglumat we aragatnaşyk sanly 
gurşawy üçin täze ülňüleri we düzgünleri işläp düzülmegi; robotlaşdyrma 
amaly; emeli intellektiň ulanylmagy we ş.m. öz täsirini ýetirýär. 

Sanly logistika maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalaryny ulanyp san-
ly üýtgeşmeleri başdan geçiren logistika amallarynyň bir bölegi hökmünde 
hem kesgitlenip bilner.

Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň esasy pudagynyň biri – ulag pu-
dagynda gazanylýan döwrebap ösüşler olaryň aýratynlyklaryna laýyklykda 
amala aşyrylýan işleri we oňyn netijeleri aýdyňlygy bilen subut edýär. Häzir-
ki döwürde dünýä giňişliginde bolup geçýän «sanly ösüş» ýurdumyzyň bu 
ulgama goşulyşmagyna mümkinçilik döretdi.

Şeýlelikde, ýurdumyz «polat ýollary» arkaly geografik taýdan amatly 
ýerleşmegi, zerur bolan ulag düzümini ösdürmäge döwlet derejesinde üns 
berilmegi netijesinde uly abraýa eýe bolýar. «Türkmendemirýollary» agent-
ligi tarapyndan demir ýoluň ýolagçylary üçin täze hyzmat ýola goýuldy. 
2019-njy ýylyň 1-nji iýunyndan başlap işe girizilen bu häzirki zaman hyzmat  
ýolagçylar üçin internet arkaly ýol petegini satyn almaga mümkinçilik döret-
di. «Türkmendemirýollary» agentliginiň taýýarlan elektron prog ramma üp-
jünçiligi arkaly ýa-da «railway.gov.tm» internet sahypasyndan peýdalanyp, 
ýolagçylar islendik wagt internet ulgamynyň üsti bilen özüne gerekli otly 
gatnawy barada maglumat alyp bilýärler.

Hormatly Prezidentimiziň ähli ugurlarda sanly ulgama geçmek baradaky 
tabşyryklaryna laýyklykda Aşgabat şäherinde we welaýatlardaky awtobus-
larda nagt däl görnüşli elektron töleg ulgamy (walidator) ornaşdyryldy, ýeňil 
taksi awtoulaglaryny internet ulgamynyň üsti bilen sargyt etmek hyzmatlar 
ýola goýuldy. Paýtagtymyzdan ýurdumyzyň welaýatlaryna amala aşyrylýan 
şäherara we şäherýaka ugurlar boýunça gatnaýan awtobuslaryň ýol peteklerini 
internet ulgamynyň üsti bilen satyn almak hyzmatlary elýeter edildi, Aşgabat 
şäherindäki kärhanalarynyň hasabyndaky döwrebap awtobuslarda, ýeňil tak-
si awtoulaglarda, ýük awtoulaglarda we welaýatlardaky kärhanalaryň ha-
sabyndaky döwrebap ýük awtoulaglarda GPS/Glonass ulgamy ornaşdyryldy. 
Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, ýurdu-
myzda içerki hem-de dünýä bazarlaryna harytlaryň çalt we netijeli iberilme-
29. Sargyt № 2700.
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gine mümkinçilik berýän ýokary guramaçylykly ulag ulgamynyň bolmagy 
bazar ykdysadyýetiniň ösdürilmeginiň, önümçilik-enjamlaýyn binýadynyň 
pugtalandyrylmagynyň esasy şertleriniň biridir. Mundan başga-da, ilatyň 
ulag hyzmatlaryna bolan islegleri hem artýar.

Ýolagçylara ýeňil taksilerde edilýän hyzmaty gowulandyrmak maksady 
bilen, Aşgabadyň taksomotor awtoulag kärhanasynda elektron planşetler 
oturdyldy we müşderilerden sargytlary internet arkaly kabul etmek hyzmaty 
ýola goýuldy. Pudak tarapyndan «Iran Khodro», «PAZ-32054», «Hyundai  
Universe Luxury», «Hyundai New Super Aero City», «Ýutong» awto- 
ulag lary hem-de «Hyundai Elantra» we «Toyota Corolla» kysymly taksiler 
satyn alyndy. Bu awtoulaglar ýurdumyzyň ilatyna we myhmanlaryna hyzmat 
edýär.

Gatnawlary amatlaşdyrmagyň ölçegleri umumylaşdyrylan maksatlaýyn 
görkezijini (netijäni) aňladýar, şoňa ýetmek üçin, kabul edilýän çözgüdiň 
başa baryp biljek görnüşleri deňeşdirilýär, has göwnejaý diýlip hasaplanan 
görnüşi saýlap almak we ony esaslandyrmak makul görülýär. Ölçeg (krite-
riý) – munuň özi maksada ýetmegiň ýolundaky özboluşly «maýakdyr» (ala-
matdyr).

Şunuň bilen birlikde, daşalmagyny diňe ulag kompaniýasynyň çyg-
rynda hem-de bu kompaniýanyň hyzmat edýän kärhanalarynyň mümkin-
çiliklerini we tehnologiýalaryny göz öňünde tutman amatlaşdyrmagyň özi 
bu kärhanalaryň goşmaça harajatlary çykarmagyna we olaryň önümçiligin-
däki depginiň (ritmiň) bozulmagyna getirip biler. Diňe jemgyýetçilik ulag 
kompaniýalarynyň we kärhanalarynyň harajatlaryny azaltmak üçin, ýolagçy 
otlulalarynyň, awtobuslaryň, gämileriň, uçarlaryň gatnawynyň tertibiniň 
amatlaşdyrylmagy ýolagçylar üçin amatsyz ýagdaýlaryň we çykdajylaryň 
ýüze çykmagyna getirip biler.

Amatlaşdyrmagyň başa baryp biljek görnüşlerini her hili (deňeşdirip 
bolýan we deňeşdirip bolmaýan) görkezijiler boýunça seljermek we deňeş-
dirmek we oňaýly görnüşini kabul edilen ölçeglere görä saýlap almak 
logistikanyň şunuň ýaly meselesini çözmekde kynçyklykly tarapy diýlip ha-
saplanýar. Amatly görnüşiniň gözlenmegi elmydama oňşukly çözgüdiň ýüze 
çykarylmagyna göňükdirilýär, ýöne şol çözgüde görä, haýsydyr bir görkezi-
jini pese düşürmän, başga bir görkezijini gowulandyryp bolmaýar. 

Eger ýükleriň gatnaşmagyna ulagyň birnäçe görnüşleri yzygiderli ýag-
daýda gatnaşýan bolsa, munuň özi garyşyk ýa-da utgaşdyrylan ýagdaýda 
daşamak diýlip atlandyrylýar. Şunuň ýaly görnüşde daşamak üç hili ýagdaý-
da amala aşyrylýar:
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– ýüki iberilýän ýerinden bellenilen ýere ulagyň bir görnüşi arkaly 
daşamak mümkin bolmadyk halatynda;

– äkitmegiň barşynda, ýükleri ulagyň bir görnüşinden ulagyň başga bir 
görnüşine geçirip ýükläp äkitmek ykdysady taýdan amatly bolan halatynda, 
ýagny ýükleriň ulagyň bir görnüşinde daşalmagyna garanyňda, logistikanyň 
ýükleriň garyşyk gatnaw arkaly eltilmegi üçin harajatlarynyň jemi az bolup 
çykan mahalynda;

– ulag liniýalarynyň ýa-da meýdanlarynyň geçirijilik ýa-da daşaýjylyk 
ukyplary kemterlik eden halatynda.

Häzirki wagtda bazaryň gurşawynda dürli ulaglar arkaly daşamak boýun-
ça ulgamlarda ulag, ekspeditorlyk, ammar, brokerlik (dellalçylyk), ätiýaç-
landyryş, gorag, maglumat boýunça hyzmatlary berjaý edýän kompaniýalar 
jemlenýär. Dürli ulaglar arkaly daşalmagyny guramakda we amala aşyrmakda 
dürli şahslar tarapyndan eýelik edilýän bu kompaniýalar özara ylalaşykly he-
reket edýärler hem-de hyzmatlaryň seljerilýän bu ulgamlarynyň çygrynda 
ýük eýelerine öz hyzmatlaryny utgaşdyryp hödürleýärler. Logistikanyň bu 
ulgamlary ýük eýeleriniň we olaryň ýükleriniň bellenilen ýerlere eltilmegine 
gatnaşýan kompaniýalaryň bähbitleriniň kanagatlandyrylmagyna gönükdiril-
melidir. Dürli ulaglar arkaly daşalanda, ulagyň her hili görnüşleriniň özara 
ylalaşykly gatnawyna degişli prinsipial hereketi 1-nji suratda görkezildi. 

1-nji surat.
Her hili ulaglar arkaly daşalanda ulagyň dürli  

görnüşleriniň özara ylalaşykly prinsipial hereketi

Demir ýol ulagy Ýüki iberiji

Ýüki kabul ediji Howa ulagy

El ulagy

Awtoulag

Ýüküň ondan-
oňa geýirilýän 

ýeri
Deňiz ulagy

Turbalar arkaly 
geçirip daşamak
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Şeýlelikde, ýükleri şonuň ýaly görnüşde eltmegiň logistik kadalaryny (ul-
gamlaryny) amala aşyrmakda ulgamlara gatnaşýanlaryň oňuşmagyny (özara 
eglişik edilmegini) gazanmak göz öňünde tutulýar. Şunuň ýaly ylalaşyklar 
taraplaryň çeýe şertnamalaýyn borçnamalaryna, bu borçnamalaryň bozu-
landygy üçin sanksiýa çärelere we jogapkärçilige, özara ynamly ýagdaýyň 
döredilmegine, maglumatlar boýunça umumy giňişligiň döredilmegine, öza-
ra baglanyşykly täjirçilik amallarynyň tehnologik integrasiýasyna, bularyň 
kabul edilen borçnamalaryň çygrynda amala aşyrylmagyna özara gözegçilik 
edilmegine esaslanýar.

D. Gylyjowa, W. Agaýew, 
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary  

institutynyň Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy  
kafedrasynyň mugallymlary

TÜRKMENISTANDA BAZAR GATNAŞYKLARYNYŇ 
KÄMILLEŞÝÄN DÖWRÜNDE YKDYSADYÝETIŇ  

ÖSÜŞ AÝRATYNLYKLARY 

Türkmen topragy, köp asyrly taryhy öz içine alýar. Taryhda, Türkme-
nistanyň üsti bilen «Beýik Ýüpek ýolunyň» geçendigini hem bellemek bol-
ýar, munuň özi, türkmen halkynyň asyrlar boýy kemala gelip, onuň syýasy 
çäkleriniň kesgitlenendigini aňladýar. Ençeme asyrlardan soň tapylan 
gadymy golýazmalara we taryhy maglumatlara görä, Gündogardan, ýagny 
Beýik Hytaý diwaryndan başlap, Günbatara – Ýewropanyň jümmüşine çen-
li, şeýle hem Günorta Arabystan ýarym adasyna çenli, demirgazykda bolsa, 
Russiýanyň üsti bilen Skandinawiýa çenli baryp ýeten kerwen ýollarynda 
ýerleşen Türkmenistan esasy orny eýeländigi barada habar berýär. ХХI-nji 
asyrda Türkmenistanyň häzirki zaman dünýäsi, ösüşiň täze tapgyryna gadam 
basdy, ýagny bu ýerde öňe itergi berýän güýç bolup, bilim arkaly döredilýän 
gymmatlyklar çykyş edýärler. Şeýlelikde, Garaşsyzlygyň ilkinji günlerinden 
başlap, Türkmenistanyň Esasy Kanuny bolan Konstitusiýasy işlenip taýýar-
landy we 1992-nji ýylda kabul edildi.

Esasy Kanun bolmak bilen döwletiň adam mertebesine sarpa goýmagyň 
we goramagyň esasy hukuklary we borçnamalary birinji orna çykaryldy. Bu 
kepil, şahsyýetiň deň hukuklarynyň bolmagy we erkin ösmegi üçin goşmaça 
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şert bolup durýar. «Biz, Türkmenistanyň halky» diýen bu esasy demokratik 
ýörelge, Konstitusiýanyň giriş bölüminde pugta bellenendir. Hereket edýän 
milli kanunçylyga laýyklykda, hususanda, Türkmenistanyň «Syýasy partiýa-
lar hakyndaky» esasy Kanunynda kesgitlenen hukuklary, raýatlaryň hukuk-
laryny durmuşa geçirmek üçin 1991-nji ýylda Türkmenistanyň Demokratik 
partiýasy, 2012-nji ýylda Senagatçylar we telekeçiler partiýasy we 2014-nji 
ýylda Agrar partiýasy döredildi. Olaryň ählisi, ýerlerdäki raýatlaryň syýasy 
işjeňliklerini üpjün edip, ýurtda alnyp barylýan täze talaplar bilen agrosena-
gat toplumyny, şeýle hem oba hojalyk işleri, oba hojalyk meýdanlarynyň me-
lioratiw ýagdaýyny ösdürmek, industrializasiýalaşdyrmak, möhüm durmuş 
meselelerini çözmek bilen bagly jemgyýetçilik syýasy özgertmeleri ýaly 
umumy ideologik maksatlary durmuşa geçirmegiň esasynda ýüze çykýan 
jemgyýetçilik gatnaşyklaryny dolandyrýarlar. Şeýlelikde, demokratiýa 
özüniň başarnykly işinde, ýagny özüne tanyş bolan senagat, agrar çygrynyň 
çäklerinde işjeň hereketlere eýe bolýar, raýatlar, ýurduň «geçiş döwründe» 
täze, erkin-demokratik düzgüninde döwlet durmuşynyň syýasy we ykdysady 
taýdan ösmegine itergi bermek bilen özleriniň täsirlerini ýetirýärler. Ýurdu-
myzy syýasy taýdan özgertmek, kanunçylyk binýadyny berkitmek, ykdysady 
gatnaşyklary düzgünleşdirýän täze kadalaşdyryjy hukuk namalary yzygider-
li işläp taýýarlamak çygrynda işjeň alnyp barylýan işler, Türkmenistanyň 
ykdysadyýetiniň häzirki zaman ösüş hereketini kämilleşdirýär. Jemgyýetiň 
umumy derejesini hem şeýle sazlaşykly ýola goýlan gatnaşyklar kesgitleýär. 
Ýurdumyzyň kämil ösüşi, bazar ykdysadyýet şertlerinde, döwletiň ykdysady 
syýasatynyň esasy wezipesi bolup, ykdysadyýetiň durnuklylygy, nyrhlaryň 
üýtgewsizligi, daşary ykdysady deňagramlylyk çykyş edýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň başlangyçlary 
bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň 
önümçilige degişli we durmuş-ykdysady ösüş ulgamlarynda öňe sürlen 
işleriň ählisi ýokary derejede amala aşyrylýar. Dolandyrmagy guramaklyk, 
geljekki ykdysadyýeti meýilleşdirmek ýurduň pudaklarynyň makroykdysady 
dolandyrylyşy bilen deňeşdirilende ähmiýetli orny tutýar.

Ykdysady tapgyr – bu döwürleýinlikdir, ýagny ykdysadyýetiň bölümleri 
boýunça tutuş önümleriň hakyky ösüşidir – senagat, oba hojalyk, gurluşyk, 
hyzmat ediş ulgamy we beýleki pudaklar, maglumat boýunça haýsy ul-
gam, ulgamlar eýeçilikdäki we döwlet maýa goýumlarynyň esasy obýekt-
leri hasaplanylýar, geljekde ykdysady ulgamy sazlajakdygy aýan edilýär. 
Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşygynyň maýalaryna esaslanýar. 



454

Döwlet telekeçiligi giňeldýär we goldaýar, gazanjyň ösmegine täsirini 
ýetirýär.

Ýurtda telekeçiligiň ösdürilmegi üçin amatly şertleri döretmek mak-
sady bilen kanunalaýyk esaslar ulgamlaýyn kämilleşdirilýär. Ykdysady 
ösüşiň esasy ugurlarynyň okgunly ösüşiniň çäklerinde onuň netijeliligini 
üpjün etmek üçin Türkmenistanyň kanunalaýyk delilnamalaryna köpsanly 
goşmaçalar girizilýär. Habarlaryň esaslary işlenilip taýýarlanylýar we kämil-
leş dirilýär, telekeçiligi goldamak we ösdürmek boýunça infrastruktura ke-
mala getirilýär, ykdysadyýet ulgamynyň subýektleri üçin salgytlar we sal-
gyt salmak ulgamy amatlaşdyrylýar, döwlet häkimiýetiniň guramalary bilen 
ýerli öz-özüni dolandyryş guramalarynyň arasynda telekeçiligi goldamak 
we ösdürmek boýunça özara täsir etmeler ýola goýulýar, girdejileriň ylmy-
usulyýeti we iş bilen üpjünçiligi ýola goýulýar.

Türkmenistanyň häzirki zaman makroykdysady syýasaty Berkarar 
döw letiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ykdysadyýetiň durnuk-
ly ösüşini üpjün etmeklige gönükdirilendir. Makroykdysady syýasat pul-
karz, salgyt-býujet, maýa goýum, önümçilik we sosial ulgamlarda milli 
ykdy sa dyýetiň ösüşiniň deňagramlylygyny üpjün etmekde gönükdirilen 
döwletiň düzgünleşdiriji çäreleriniň jeminden ybaratdyr. Häzirki wagtda 
sanly transformasiýa ugurlary, ýagny maglumatlar bilen işlemek, müşderi 
hyzmatlaryň hilini artdyrmak, gymmatlygy dolandyrmak, innowasiýalary 
girizmek, hyzmatdaşlygy artdyrmak, sanly medeniýeti ösdürmek boýun-
ça Türkmenistanyň ykdysady galkynyşyny Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, 
Mary welaýatlarda we Aşgabat şäherinde deň derejede amala aşyrmak, ýerli 
mineral – çig mal gorlaryň köpdürliligi boýunça serişdelerini rejeli we ýer-
likli ulanmak, syýasy durnuklylygy we ilatyň ýaşaýyş derejesiniň yzygider-
li ösüşini düýpli ýokarlandyrmak, bazar ykdysadyýetine tapgyrlaýyn geçişi 
gazanmak maksady bilen uzak möhletli Milli maksatnama, şunuň bilen 
baglanyşyklykda ýurtda ykdysady ösüşleriň durnukly depginini saklamak 
üçin sebitleriň konsepsiýalary işläp düzüldi. 

Türkmenistanda ähli pudaklar ösen tehnologiýalar bilen üpjün edilen. 
Ýurdumyzyň sanly ykdysadyýeti informasion-kommunikasion tehnolo-
giýalara esaslanan ykdysady, sosial we medeni gatnaşyklaryň ulgamy bo-
lup, toplumlaýyň sazlaşykly işlemegiň gazanylmagyny we ilaty iş bilen 
üpjün etmek boýunça döwlet syýasaty, düzümleýin özgertmeler, saglygy 
goraýyş, bilim, ulag we aragatnaşyk, maliýe we sosial durnuklylygy, mun-
dan beýläk-de ilatyň zähmet işjeňligini ýokarlandyrmagy üpjün etmek üçin 
gönükdirilendir. 
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«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürme-
giň Konsepsiýasynyň» wezipelerinde, döwlet we ýerli öz-özüňi dolandyryş 
ulgamlarynda uly maglumat binýadyndan peýdalanyp, netijeli çözgütleriň  
kabul edilmegine oňyn täsir edýän elektron hökümet ulgamyny kämilleş-
dirmek boýunça esasy sanly ykdysadyýetiň artykmaçlyklaryny, netijeliligini, 
elektron görnüşinde resminamalary dolandyrmagy, meýilnamalaşdyryş we ha-
sabatlylyk ulgamlarynyň dogry üpjün edilmegini, önümçiligiň netijeliliginiň 
ýokarlan magyny, müşderi hyzmatlarynyň hiliniň ýokarlanmagyny we haryt-
lary onlaýn görnüşde tiz wagtda arzan satyn almagy, kärhanalaryň bäsdeşlik 
mümkinçiliginiň ýokarlanmagyny, täze iş orunlarynyň döremegini, kapitaliza-
siýanyň artmagyny, durmuşyň hiliniň artmagyny, täze bazarlaryň emele gel-
megni, howpsuzlyk derejäniň artmagyny, maglumat infrastrukturasynyň 
döremegi, ylmy seljermeleri we täze innowasion önümleriň döremegini öz 
içine alýar.

Köp babatda telekeçiligiň ösmegine, bazar gatnaşyklarynyň çuňlaş-
magyna, haryt öndürijileriň arasynda bäsdeşligiň güýçlenmegine Türkme-
nistanyň senagat we telekeçilik birleşiginiň işleriniň sazlaşyklylygy täsir 
edýär, şeýle hem, bank hereketleriniň amatly şertleri döredilýär – telekeçileriň 
ýeňillikli karz şertleriniň maksatnamasy hereket edýär. Oba hojalyk önümle-
rini öndüriji hususy kärhanalaryň, şahsy telekeçileriň, daýhan hojalyklarynyň 
we kärendeçileriň ýeňillikli karz şertleri netijesinde döwlet tarapyndan has üs-
tünlikli we geljegi uly bolan öz öndürijiligini giňeltmäge ymykly goldaw be-
rilýär, täze sehler, fabrikler we zawodlar gurulýar. Önümçilge ornaşdyrylýan 
senagat tehnologiýalary öndürilýän önümleriň göwrümini artdyrmaga, olaryň 
hilini gowulandyrmaga, bahalary peseltmäge, täze iş orunlaryny döretmäge 
mümkinçilik berýär, şonuň bilen birlikde bolsa, özleşdirilen hünärleri berkid-
ýär. Döwletiň hemmetaraplaýyn goldawy hem-de amatly şertleriň döredil-
megi netijesinde türkmen telekeçiliginiň ösdürilmegi ertirki güne uly ynam 
döredýär.

Ýurdumyzda eýeçiligiň dürli görnüşlerinde ykdysady bäsleşikli şertlere 
ünsi güýçlendirmek göz öňünde tutulýar. Şu maksada ýetmek üçin kiçi 
we orta kärhanalary döretmek prosesini janlandyrmak, olaryň işjeňligini 
ykdysadyýetiň ýokary tehnologiýaly pudaklarynda täzeden guramagyň we 
eksporta höweslendirmegiň hasabyna ýokarlandyrmak. 

Netijede telekeçiligi goldamak we ösdürmek boýunça geljekde döwlet 
syýasatynyň esasy maksady kiçi we orta telekeçiliginiň subýektlerini döwlet 
edaralary, Türkmenistanyň Senagatçylaryň we telekeçiler birleşmesi bilen 
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utgaşdyryp bazar infrastrukturasyny guramakda, hususan-da telekeçiligi gol-
damakda we ony goramakda amatly şertleri döretmek bolup durýar.

Önümçilik meýdançalarynyň köp bölegi esasy goşmaça gozgalmaýan 
emläk bazarynda uzak möhletli kärendä hödürlenýär, sebäbi islendik 
önümçiligiň guralmagy enjamlaryň guralmasyny, jaýyň täzeden meýil nama-
laşdyrylmasyny we gerekli çykdajylary talap edýär. Ýer bazarynyň emele ge-
lip başlamasy şäheriň golaýynda özbaşdak gurluşyk etmäge çäklendirmeleriň 
aýrylmagy we gurluşyk, önümçilik we dellal kooperatiwleriň döredilmegi 
bilen baglanyşyklydyr. 

Gozgalmaýan emlägi dolandyryş ulgamynda ýer esasy kategoriýa bo-
lup durýar, ol tebigy binýat bolmak bilen, gozgalmaýan emlägiň beýleki 
ähli görnüşleri bir bitewi hojalyk desgasy hökmünde onuň bilen baglydyr. 
Şeýlelikde, ýer parçasyndan, ýa-da onuň bir böleginden we onuň bilen bagla-
nyşykly beýleki amatlyklardan – jaýlardan, binalardan, ýa-da olaryň bölek-
lerinden durýan toplumlaýyn desga esasy dolandyryş desgasyna öw rülýär.

Gozgalmaýan emlägi dolandyryş ulgamyny guramak aşakda getirilýän 
esasy maksatlaryň gazanylmagyny üpjün etmelidir: 

– gozgalmaýan emläk desgalarynyň girdejililigini ýokarlandyrmak;
– döwletiň gozgalmaýan emlägini peýdalanmak arkaly, döwlet tara-

pyndan özüniň esasy durmuş wezipeleriniň netijeli ýerine ýetirilmegini üp-
jün etmek;

– gozgalmaýan emläk desgalaryny peýdalanmagyň hasabyna ykdysa-
dyýetiň hakyky böleginiň ösüşini höweslendirmek;

– telekeçileriň döwletiň gozgalmaýan emläginden peýdalanmagyny ýö-
nekeý we amatly elýeterli etmegiň esasynda hususy bölegi ösdürmek;

– gurluşygy tamamlanmadyk desgalary ykdysady dolanyşyga çekmek.
Görkezilen maksatlaryň amala aşyrylmagy gozgalmaýan emläk des-

galaryny dolandyrmak wezipeleriniň bir pudak edarasynda jemlenmegine 
ýardam eder. Gozgalmaýan emlägi dolandyryş ulgamyny guramakda ilkinji 
ädim döwletiň gozgalmaýan emläginiň desgalarynyň tutuşlaýyn tükellenişini 
geçirmek, onuň doly sanawyny, reýestri düzmek, gurluşygy tamamlanmadyk 
desgalary hem goşmak bilen bolmalydyr, bu sanawda desgalaryň mukdar, 
gymmat, tehniki we hukuk häsiýetnamalary görkezilmelidir. Döwletiň goz-
galmaýan emläginiň sanawynyň maglumatlaryny hasaba almak bilen, döwlet 
tükelleýiş geçirilen we nyrh kesilen gozgalmaýan emläk desgalaryna öz hu-
kugyny bellige almalydyr.
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Gozgalmaýan emläk desgalaryny dolandyrmak boýunça çözgüt kabul 
etmegiň ýeke-täk kadalary we düzgünleri şu ýörelgelere esaslanmalydyr:

– gozgalmaýan emläk mugt esasda berlende diňe aýratyn ýagdaýlarda 
tölegli peýdalanmagyň ileri tutulmagy;

– ýokary girdeýjili gozgalmaýan emlägiň täjirirçilik maksatlarynda peý-
dalanylmagy;

– gozgalmaýan emläk desgalaryny sebitde emele gelen bazar bahalarynyň 
derejesinden pes bolmadyk möçberler boýunça kärendä bermek;

– gozgalmaýan emläk desgalaryna isleg bildirýänleriň sany 2 (iki) we 
ondan köp bolanda söwdalary geçirmegiň esasynda olary peýdalanmaga ber-
meli;

– gozgalmaýan emläk desgalaryny peýdalanmaga bermek baradaky 
şertnamalar şol desgalaryň ýerleşýän ýer parçalaryny hem peýdalanmaga be-
rilmegini hem göz öňünde tutmalydyr; 

– gurluşygy tamamlanmadyk desgalar maýa goýum şertlerinde bazar ba-
hasyndan satylýar. Bazar bahasy bolmadyk ýagdaýynda döwletiň bähbitlerini 
üpjün edýän maýa goýumlaryň hasabyna mugt peýdalanmaga berlip bilner.

Türkmenistan – demokratik, hukuk we dünýewi döwlet bolup, bitewü-
ligini dolandyrýar we goraýar, ykdysadyýeti bazar gatnaşyklary ýörelgeleri-
ne esaslanýar. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň alyp 
barýan maýa goýum syýasatynda ähli welaýatlaryň okgunly we durnukly ös-
dürilmegi üçin adalatly umumy baş maksat we wezipeler hereket edýär:

– welaýatlaryň we etraplaryň bäsdeşlik artykmaçlygyny aňryçäk ulan-
mak, şol sanda tebigy we ätiýaçlyk serişdelerini;

– umumy alnanda aýry-aýry welaýatlaryň we etraplaryň ykdysadyýeti 
üçin wajyp ähmiýeti bolan baş ugrunyň önümçiligini düýpli ösdürmek;

– welaýatlaryň we etraplaryň durmuş-ykdysady ösüşiniň şertlerini ymyk-
ly kadalaşdyrmak;

– maýa goýum medeniýeti we maýa goýum bazaryny döretmek we 
kadalaşdyrmak.

Ýurdumyzyň tebygy baýlyklaryndan peýdalanmaga toplumlaýyn 
çemeleşmek, gurluş boýunça ykdysady ösüş, dünýä tejribesini öwrenmek we 
hemme pudaklarda täze tehnologiýalary, häzirkizaman ylmyň we tehni kanyň 
gazananlaryny ornaşdyrmak, düýpli ykdysady seljermelere esaslanan netijeli 
we çeýe ykdysadyýeti dolandyrmagyň bitewi düzimini döretmek, makro we 
mikroykdysady meýilnamalaşdyrma, bazar gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak, 
pul-karz düzümini kämilleşdirmek, daşary ýurt maýadarlar, kärhanalar we 
kompaniýalar bilen iki tarap üçin hem bähbitli gatnaşyklary giňeltmek – 
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bularyň hemmesi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ykdy-
sady syýasatynyň esasynyň aýyrylmaz bölegi bolup durýar.

Durmuş-ykdysady meseleleriň toplumyny çözmekde döwlet önüm-
çiligiň ykdysady netijeliligini we jemgyýetde sosial-durmuş adalatlylygyny 
sazlaşdyrmagy üpjün etmege çalyşýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň ykdy-
sady özgertmeleriniň aýratynlygy göz öňünde tutulan çäreleri we taslamala-
ryň öz wagtynda durmuşa geçirmek bolup durýar.

M. Akgaýewa,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary  

institutynyň «Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy» 
kafedrasynyň mugallymy

KÄRHANALARDA SANLY INNOWASIÝALARA  
HÖWES DÖRETMEGIŇ HALKARA TEJRIBESI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly  
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda 
sanly ykdysadyýeti kemala getirmek işleri dürli ugurlar boýunça alnyp baryl-
ýar. Yurdumyzyň innowasion ösüşine laýyklykda, bilim bermegiň ähli bas-
gançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmek, 
sanly serişdeleri giňden peýdalanyp, bilim edaralarynda berilýän bilimiň 
maz munyny baýlaşdyrmak, hilini ýokarlandyrmak we okatmagyň usulyýetini 
kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan işler onuň aýdyň subutnamasydyr. 

Sanly ykdysadyýet Konsepsiýanyň durmuşa geçirilmegi önümçiligiň 
depginli ösüşini hil taýdan täze, has ýokary sepgitlere çykarmaga mümkinçi-
lik berýär, ähli pudaklaryň kämilleşdirilmegini, dünýäniň öňdebaryjy iş tejri-
besini, öňegidişlikli ylmy pikirleri we innowasion tehnologiýalary ulanmak 
bilen, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagyny üpjün 
edýär.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürme-
giň Konsepsiýasynyň» tapgyrlaýyn durmuşa geçirilmegi hojalygy ýöretme-
giň netijeli usullarynyň giňden ornaşdyrylmagyny, ýurdumyzyň ägirt uly te-
bigy baýlyklar, şeýle hem oňyn ýer-çäk mümkinçilikler, amatly geosyýasy 
ýagdaýlar bilen şertlendirilen we heniz ulanylmadyk mümkinçilikleriniň, 
artykmaçlyklarynyň herekete girizilmegini üpjün edýär. Şol bir wagtyň 
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özünde, bu wezipeler bazar gatnaşyklary şertlerinde hereketlendiriji güýç 
hökmünde telekeçileriň bu işlere işjeň çekilmegini talap edýär. Garalýan 
ugurda amala aşyrylýan çäreler ýurdumyzyň sebitlerini, serhetdeş döwlet-
leri birleşdirýän ýörite ykdysady zolaklaryň hem-de ykdysady geçelgeleriň, 
daşary ýurt bazarlaryna çykmaga mümkinçiligi bolan ösen ulag-logistika 
düzümli senagat ulgamlarynyň we senagat toplumlarynyň ösdürilmegine 
ýardam edýär. 

Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi maglumat-kommunikasiýa tehno-
logiýalary ulgamynda ulgam emele getiriji çäreleri, ýagny maglumat-
kommunikasiýa amatlyklaryny, maglumatlaşdyrmak amatlyklaryny, sanly 
öwrülişigi göz öňünde tutýar. Ýurduň ähli sebitlerinde, ykdysadyýetiň hem-
me pudaklarynda işlenip taýýarlanýan maglumat ulgamlary umumydöwlet 
awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamyna birikdirilýär.

«Sanly» ykdysadyýetiň platformasy – bu wezipeleriň we maglumat 
binýatlaryň toplumydyr, ol sarp edijileriň we öndürijileriň zerurlyklaryny 
üpjün edýär, şeýle hem olaryň arasynda göni özara gatnaşyk etmek mümkin-
çiligini amala aşyrýan gurşawdyr (programma üpjünçiliginiň we enjamlaryň 
toplumydyr).

«Elektron hökümet» – bu raýatlara, telekeçilere, döwlet gullukçylaryna 
maglumatlary bermegiň we öňden bar bolan hökümetiň hyzmatlaryny amala 
aşyrmagyň usuly.

Sanly ykdysadyýet önümçilik, dolandyryş, bazar we beýleki möhüm 
ugurlaryň her birinde öňdebaryjy sanly tehnologiýalaryň öwrenilmegini, 
özleşdirilmegini, işe ornaşdyrylmagyny, netijeli peýdalanylmagyny hem 
yzygiderli kämilleşdirilmegini aýrylmaz şert edip belleýär.

«Sanly ykdysadyýet» jümlesiniň özünde «ykdysadyýet» diýen söze has 
ýokary ähmiýet berilýär, «sanly» goşundysy bolsa öňde bellenen maksatlara 
ýetmegiň ýoluny salgy berýär.

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür-
megiň Konsepsiýasynda» sanly ykdysadyýetiň häsiýetli aýratynlyklary 
giňden beýan edilýär. Sanly ykdysadyýet ulgamynyň üpjün edýän oňyn 
artykmaçlyklarynyň hatarynda tölegleriň özüne düşýän gymmatynyň pese 
düşmegini hem-de täze girdeji çeşmeleriniň peýda bolmagyny; öndürilen 
harytlary we hyzmatlary bütindünýä bazar giňişligine çykarmakda, olaryň 
dünýäniň islendik künjeginde elýeterli bolmagyny üpjün etmekde täze 
amatly mümkinçilikleriň ýüze çykmagyny; hödürlenýän harytlaryň ýa-da 
hyzmatlaryň hilini we gurluş düzümini sarp edijileriň isleglerine laýyklykda 
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dessin üýtgetmäge mümkinçilikleriň düýpli ýokarlanýanlygyny görkezmek 
bolar.

Häzirki döwürde sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi bulut hasaplamalary 
tehnologiýalary, iri möçberli maglumatlaryň tehnologiýalary, ykjam tehnolo-
giýalar, zatlar internetiniň tehnologiýalary, geolokasiýa tehnologiýalary ýaly 
öňdebaryjy we çylşyrymly tehnologiýalaryň günsaýyn ösmegi bilen gönüden-
göni baglydyr. Bulut hasaplamalary tehnologiýalary serişde gor-infrastruk-
tura hyzmatlarynyň berilmegini göz öňünde tutýar, ol aslynda goşundylary 
işläp taýýarlamagyň binýady bolup çykyş edýär. Iri möçberli maglumatlaryň 
tehnologiýalary adalgasy sanly ykdysadyýete mahsus bolan ägirt uly maglu-
mat göwrümlerini gaýtadan işlemegiň usullaryny aňlatmak üçin peýdalanyl-
ýar. Ykjam tehnologiýalar sanly ykdysadyýetiň ýene-de bir möhüm bölegi 
bolmak bilen, ol ykjam aragatnaşyk ulgamlarynyň döredilmegine esaslanýar. 
Zatlar internetiniň tehnologiýalary aýry-aýry önümçilik desgalaryny we tutuş 
kärhanalary netijeli dolandyrmak üçin zerur bolan maglumatlary ýygnamaga 
we gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Sanly ykdysadyýetiň geolokasiýa 
tehnologiýalary müşderiniň (peýdalanyjynyň) ýerleşýän ýerini hasaba almak 
bilen, maglumat hyzmatlaryny ýerine ýetirmekde täze oňyn mümkinçiliklere 
giňden ýol açýar. Olara aýdyň mysal hökmünde älem hemralary arkaly ulag 
serişdeleriniň ýa-da adamlaryň hereketine gözegçilik etmek, jaýlaryň (howa 
menzilleriniň, demirýol wokzallarynyň) içinde peýdalanylýan kartografik 
maksatnama önümlerini we beýlekileri görkezmek bolar.

Logistika özünde harytlaryň, hyzmatlaryň ýa-da informasiýanyň öndüri-
jiden sarp edijä geçirmek prosesiniň dolandyrylmagyny we modelirlenmegini 
jemleýär. Oňa üpjün etmek prosesini strategik taýdan dolandyrmak hökmün-
de baha berip bolar. Logistik dolandyrmak material, maliýe we informasion 
akymlaryň serişdelerini geçirmekde ýüze çykyp biljek saklanmalary aradan 
aýyrmaga gönükdirilendir. 

Logistik dolandyrma prosesini haýsy hem bolsa bir hemişelik işe 
degişli edip bolmaýar, ol özünde bir wagtda birnäçe aspektleri jemleýär: 
şertnamalary resmileşdirmek, serişdeleri dolandyrmak ulgamy, önümi elt-
mek çyzgysy, gümrük gulluklary bilen ýakyn baglanyşyk, bazar talaplarynyň 
gözegçiligi we ş.m. Logistika, özbaşdak bir ugur hökmünde ýükleri eltmekde 
ýüze çykýan kynçylyklar esasynda ýüze çykdy.

Sanly logistika – häzirki zaman maglumat tehnologiýalaryň esasynda 
çykdajylary azaltmak meselesini çözmek üçin material, adam, maglumat we 
maliýe gorlaryny optimallaşdyrmak esasynda dolandyrmaklyga aýdylýar.
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Mobil tölegi (mobil pul, mobil pul geçirimleri we mobil gapjyklary 
hökmünde hem atlandyrylýar), umuman, mobil enjamlaryndan ýa-da olaryň 
üsti bilen maliýe kadalarynyň çäginde ýerine ýetirilýän töleg hyzmatlaryny 
aňladýar. Nagt pullary, çekleri ýa-da kredit kartlaryny ulanmazdan, sarp ediji 
dürli görnüşli hyzmatlar we sanly ýa-da harytlar üçin mobil enjamlarynyň 
üsti bilen töleglerini geçirip bilýärler.

Dünýäde sanly ykdysadyýetiň ýagdaýy we ýurdumyzda sanly ykdy-
sadyýeti ornaşdyrmakda dünýä tejribesi barada gysgaça durup geçeliň. 

ABŞ-da sanly ykdysadyýet gurmagyň uly binýady bar, olar ýokary te-
hnologiýaly milletara korporasiýalara daýanýar, ýagny Google, FaceBook, 
Amazon, Intel we gaýrylar. 

Hytaýda sanlylaşdyrma: Senagat interneti girizmegiň hasabyna önümçi-
lik sanlaşdyrylýar. Ýerleşdiriş bazaryny geljekde giňeltmekde internet müm-
kinçiligi ulanylýar.

Russiýada bolsa JIÖ-niň uly böleginiň döwlet kärhanalarynda bol-
magy esasy ugurlarda, ulagda, telekommunikasiýada, energetikada mag-
lumatlary işlemeklige ünsi jemlemelidigini görkezýär. Dünýäniň iri kom-
paniýalar öňden bäri dürli tehnologik platformalary ulanyp gelýärler. Ýöne 
platformanyň girizilmegi biznesi sanly etmeýär. Adaty tehnologik platfor-
madan sanly ykdysadyýetiň platformasynyň tapawudy bar. Bu tapawut bi-
rinjiden sanly ykdysadyýet pudagyň köp gatnaşyjylarynyň ýa-da senagatyň 
maksimal amatly özara hereketi üçin gurşawy döretmäge niýetlenendir. Hä-
zirki döwürde doly düzülen köpçülikleýin platformalar hereket edýär. Olar 
Google, Facebook, Apple we Alibaba Group kompaniýalarydyr. 

Ikinjiden, has möhüm bolan sanly ykdysadyýetiň platformalary bitewi 
biznes amallary awtomatlaşdyrmaly.

sanly ykdysadyýet doly platformasy 3 bölekden durýar: 
sarp edijiniň ekoulgamy;
öndürijiniň ekoulgamy;
kommunikatiw ýadro ýa-da platformanyň ýadrosy.
Sarp edijiniň ekoulgamy platformany ulanyjynyň ähli zerurlyklaryny we 

mätäçligini kanagatlandyrmagy üpjün edýär.
Öndürijiniň ekoulgamy işewürligi alyp barmagy we telekeçilige başlamak 

işini ýeňilleşdirmekde kömekçi wezipäni ýerine ýetirmegi üpjün edýär.
Platformanyň ýadrosy – infragurluş zerurlyklary we zerur tehnologik 

binýady, şeýle-de sarp edijileriň we öndürijileriniň özara hereketi boýunça 
wezipeleri amala aşyrylýar.
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Bu üç düzüji biri-birinden garaşsyz hem hereket edip bilýär. Muňa mysal 
edip bolýar:

Durmuş torlary – sarp edijiniň ekoulgamy;
Alibaba Group – öndürijiniň ekoulgamy;
Uber – ekoulgamsyz platforma ýadrosy;
Emma 3 düzüji birleşip, bitewi modeliň çäginde uly ähmiýetli netije ga-

zanmaga mümkinçilik döredýär.
Alibaba Group – bu serwisleriň ekoulgamyny düzen, gözleg serwisle-

ri, töleg ulgamyny, logistik we maglumat serwisleri, marketing serwisleri, 
gatnaşyjylaryň içerki tehniki taýdan goldawynyň hyzmatlaryny we ş.m. öz 
içine alýan elektron telekeçilik pudagy üçin gurluş ýardamyny ýerine ýetir-
ýän kompaniýadyr.

Has ösen ekoulgam – amerikan Google, Amazon, Facebook, Alibaba 
Group we Hytaý kompaniýasy Tencentdir.

Adamzadyň azyk we biologik gurşawynda howpsuzlygy global 
çagyryşynyň öňüni almak üçin täze görnüşli (tipli) oba hojalygy zerurdyr, ol 
bolsa öz gezeginde durnukly ösüşiň ýörelgelerine we zyňyndysyz (sirkulýar) 
ykdysadyýetiň modeline laýyk gelmelidir. 

Täze ykdysady modele we onuň intellektual oba hojalyk düzüjisine 
öňdebaryjy halkara guramalar we milli häkimiýetler uly üns berýärler.

Intellektual oba hojalygy çözgütleri kabul etmegiň awtomatlaşdyrylan 
ulgamyny ulanmaga, önümçiligi toplumlaýyn awtomatlaşdyrmaga we 
robotlaşdyrmaga, şeýle-de ekoulgamlary proýektirlemäge we modelirlemäge 
esaslanýar.

Ol daşky gorlaryň ulanylyşynyň minimallygyny göz öňünde tutýar (ýan-
gyç, goşundylar we agrohimikatlar), bu ýagdaýda önümçiligiň lokal fak-
torlaryny (energiýanyň öz-özüni dikeldýän çeşmeleri, bioýangyç, organiki 
goşundylar we ş.m.) maksimal derejede ulanmak göz öňünde tutulýar.

Ýurduň ösüş maksatnamalarynda ýurduň milli gyzyklanmalaryny 
durmuşa geçirmek üçin sanly ykdysadyýeti emele getirmekde strategiýada 
raýatlary hasaba alynmadyk önümçilikde öndürilen önümlerden raýatlary 
goramaga gönükdirilen mehanizmleri ulanmak, bäsdeşligi goramak boýun-
ça kanunçylygy ösdürmek, ýerli we kompaniýalar üçin salgyt şertlerini 
deňleşdirmek, internet söwdasynyň töleg we logistik infragurluşyny döret-
mek, trans çäkli tölegleriň aýdyňlygy, internet torunda sarp edijileriň hukuk-
laryny goramaklygy üpjün etmek boýunça mehanizmler göz öňünde tutu-
landyr.



463

M. Atajanowa, Ý. Mollaýew, 
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary  

institutynyň «Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy»  
kafedrasynyň mugallymlary

HÄZIRKI ZAMAN SANLY TEHNOLOGIÝALARYŇ 
ORNAŞDYRYLMAGYNYŇ ÄHMIÝETI

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda milli ykdysadyýetimiziň ähli 
pudaklary ýokary ösüşlere beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň başda dur-
magynda ýurdumyzyň ykdysady ulgamynda birnäçe işler durmuşa geçirilýär.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 
2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli mak-
satnamasynda» ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, halkyň 
ýaşaýyş derejesini mundan beýläk has-da ýokarlandyrmak, bütin dünýäde 
Watanymyzy ykdysady taýdan durnukly ösüşi bilen tanatmak, sanly ulgamy 
döwrebaplaşdyrmak, dürli hyzmatlary elektron görnüşe geçirmek ýaly çäre-
ler maksat edilip goýuldy.

Häzirki döwürde döwlet Baştutanymyzyň aýratyn üns merkezinde sak-
lanýan sanly reforma milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmegiň täsirli 
guraly we geljegi hökmünde garalýar. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda 
sanly ykdysadyýeti ösdürmek, halk hojalygyna döwrebap tehnologiýalary 
ornaşdyrmak we häzirkizaman maglumat giňişligini döretmek bilen bagly 
wezipeler kabul edilen Milli maksatnamada aýratyn görkezilýär. Munuň özi 
milli ykdysadyýetimiziň doly sanlylaşdyrylmagyna we Garaşsyz, baky Bita-
rap Türkmenistan döwletimiziň dünýäniň maglumat giňişligine çalt depgin-
ler bilen goşulyşmagyna itergi berer.

Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýylynyň dowamynda ykdysady esaslaryny 
has-da pugtalandyrmakda maliýe-bank ulgamyna aýratyn orun degişlidir. 
Şoňa görä-de, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen maliýe-bank ul-
gamyny özgertmek boýunça 2011-nji ýylda «Türkmenistanyň bank ul-
gamyny ösdürmegiň 2011–2030-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» 
kabul edildi. Bu maksatnama laýyklykda, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän 
giň möçberli ykdysady özgertmelerde bank ulgamynyň işini kämilleşdirmek, 
häzirki döwrüň talaplaryna laýyk getirmek, bank hyzmatlarynyň hilini halka-
ra ölçeglere görä guramak we olaryň görnüşlerini artdyrmak, milli manadyň 
hümmetiniň durnuklylygyny üpjün etmek boýunça amala aşyrylmaly we-
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zipelerdir çäreler kesgitlenildi. Bu ugurda alnyp barylýan innowasion öz-
gertmeler banklaryň maýalaşdyryş derejesiniň ýokarlanmagyna, maliýe 
serişdeleriniň binýadyny berkitmäge, bank gözegçiligini kämilleşdirmäge, 
bank amallarynyň göwrümini giňeltmäge, innowasion bank önümleriniň 
we tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna, agzalan ugurda ilata edilýän 
hyzmatlaryň hiliniň ýokarlanmagyna oňyn täsini ýetirýär. Ulgama täze 
tehnologiýalaryň yzygiderli ornaşdyrylmagy ilata töleg-hasaplaşyk, depo-
zit we beýleki hyzmatlary banka barmazdan ýerine ýetirmäge mümkinçilik 
berýär. Häzirki wagtda bank ulgamyny has-da kämilleşdirmek, milli töleg 
ulgamyny ösdürmek, onuň netijeliligini, ygtybarlylygyny hem-de howpsuz-
lygyny üpjün etmek üçin töleg ulgamy döwrebap maglumat tehnologiýa-
larydyr kompýuter programmalary bilen üpjün edilýär. Ýurdumyzda nagt däl 
hasaplaşyklaryň gerimi günsaýyn giňeýär we karz edaralarynda hyzmatlaryň 
täze görnüşleri yzygiderli ornaşdyrylýar.

Türkmenistanda ykdysady durnuklylygyň, kanuny kepillikleriň hem-
de döwlet goldawynyň ýokary derejede üpjün edilmegi daşary ýurt maýa-
darlarynda ýurdumyz bilen bagly gyzyklanmalary has-da artdyrýar. Milli 
ykdysadyýetiň önümçilik we durmuş maksatly ugurlaryna gönükdirilýän 
maýa goýumlaryň netijesinde döwlet hem-de halkara derejede iri möçber-
li taslamalary amala aşyrmaga mümkinçilik döreýär, milli önümçiligiň 
binýady düýpgöter özgerýär, ähli pudaklarda täze desgalaryň, durmuş-
medeni binalaryň uly toplumlary gurlup ulanylmaga berilýär. Häzirki döwür-
de daşary ýurt kompaniýalary agyr senagat, dokma pudagy, oba hojalygy, 
elektron senagat, ýerli çig-malyň esasynda gurluşyk serişdeleriniň öndüril-
megi, syýahatçylyk, ulag-kommunikasiýa, raýat awiasiýasynyň, demir we 
deňiz ulaglarynyň düzümini döwrebaplaşdyrmak, ýokary tizlikli awtomobil 
ýollaryny gurmak, milli emeli hemramyzy ulanmak ýaly ugurlarda taslama-
lary maliýeleşdirmäge gatnaşýarlar.

Bilelikdäki we dürli görnüşli guramaçylyk hukuk formalarynyň döredil-
megi, paýdarlary goşmak bilen, Türkmenistanyň dünýä ykdysady hojalygy-
na goşulyşmagyna mümkinçilik berýär hem-de bazar infrastrukturasyny 
döretmekde uly ähmiýete eýe bolýar. Olar göni daşary ýurt maýalaryny 
çekmekde hem uly orun tutýar. Şunda gurluşyk pudagynda şertnamalaýyn 
görnüşleriň çalt depginler bilen ösýändigini bellemelidir. Türkmenistanda 
önümi paýlaşmak hakynda şertnamalar esasynda daşary ýurt kompaniýalary-
na, maýadarlara berlen ygtyýarnamalaryň çäklerinde Hazar deňziniň türk-
men kenarynda we gury ýerlerde birnäçe taslamalar amala aşyrylýar. Halkara 
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maliýe institutlary ýurdumyzda durmuşa geçirilýän maýa goýum maksatna-
malaryna, iri taslamalara karz pul bermäge hem-de maliýeleşdirmäge işjeň 
gatnaşýarlar.

Häzirki wagtda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça konsepsiýa 
laýyklykda, ýurdumyzda bäsdeşlige ukyply, maglumat-aragatnaşyk tehno-
logiýalaryna daýanýan ösen ykdysadyýet kemala getirilýär. Tapgyrlaýyn 
esasda durmuşa ornaşdyrylýan sanly ykdysadyýet hakyndaky Konsepsiýa 
ýurdumyzyň önümçilik kuwwatynyň depginli ösüşini täze belent sepgitlere 
çykarmaga mümkinçilik berýär.

Türkmenistanyň dünýäniň dürli ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy ösdürip, 
täze daşary ýurt bazarlaryna işjeň goşulyşýandygyny bellemelidiris. Muňa 
döwrebap ulag-logistika infrastrukturasynyň döredilmegi, ýurduň Gündogar 
– Günbatar we Demirgazyk – Günorta ugurlary boýunça ulag-aragatnaşyk 
merkezleriniň birine öwrülmegi oňyn täsirini ýetirdi. 2020-nji ýylda Türk-
menistan Bütindünýä Söwda Guramasyna synçy hökmünde goşuldy we söw-
da syýasatyny kämilleşdirmäge, ony halkara standartlara laýyk getirmäge 
başlady. Bu bolsa Diýarymyzda ykdysady ösüşiň durnuklylygyny saklamaga 
ýardam edýär.

Sanly ulgam biziň gündelik durmuşymyza düýpli ornaşyp başlady. Ýur-
dumyzda bolup geçýän özgertmeleriň ählisi diýen ýaly sanly ulgamyň ha-
sabyna amala aşyrylýar. Biziň ýurdumyzyň halkara internet toruna giňden 
aralaşyp, sanly ulgamyň çäksiz mümkinçiliklerinden ýerlikli hem-de netijeli 
peýdalanmagyna giň gerim berildi. 

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, milli ykdy-
sadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek we ilatyň ýaşaýyş-durmuş 
şertlerini has-da ýokarlandyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Muňa 
döwlet Baştutanymyzyň başlangyçlary bilen Diýarymyzda halk hojalygynyň 
ähli pudaklaryna sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak arkaly ýurdumyzyň 
ykdysady kuwwatyny we senagat mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça 
amala aşyrylýan ägirt uly işler hem aýdyň şaýatlyk edýär. Häzirki wagtda 
ýurdumyzyň ykdysadyýeti üstünlikli ösýär, täze pudaklar döreýär we bar bo-
lanlary döwrebaplaşdyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz tarapyndan başlanan sanlylaşdyrma düşünjesi, 
umuman alanyňda, internet söwdasyny ösdürmäge, şeýle-de ýerli öndürijileriň 
bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen giňişleýin 
çäreleriňgiň toplumyny durmuşa geçirmegi öz içine alýar. Şeýlelikde, içerki 
söwda pudagyny sanlylaşdyrmak pudagynda iki esasy ugry tapawutlandyryp 
bolar: 
30. Sargyt № 2700.
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– häzirki zaman tehnologiýalaryny işjeň ulanmak;
– müşderileri çuňňur seljermek.
Sanly tehnologiýalar geljegi uly hyzmatlar bazarlarynyň ösmegini, 

hyzmatlaryň dürli görnüşleriniň üpjün edilmegini hem-de netijeliliginiň 
artdyrylmagyny şertlendirýär. Türkmenistanda bu ugry sanly ulgama geçir-
mek boýunça yzygiderli çäreler görülýär. Sanlylaşdyrmak türkmen telekeçi-
leri üçin hem uly mümkinçilikleri açýar. Ýurdumyzda sanly ulgam boýunça 
işleýän hususyýetçileriň sany hem barha köpelýär. «IT – Park» ýapyk görnüşli 
paýdarlar jemgyýeti, «Sanly ulgam», «Türkmen – tranzit», «Sanly tehnolo-
giýa merkezi», «Imdat Elektronik» hususy kärhanasy ýaly hususy pudagyň 
wekilleriniň bu ugurda toplan tejribesi işewürligiň innowasion esasda ösdü-
rilmegine giň mümkünçilikleri döredýär.

Sanly özgerişlik diňe döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny, 
döwrebap enjamlaryň we programma üpjünçiliginiň, maglumat serişdeleriniň 
netijeli ulanylmagyny däl-de, eýsem, dolandyrmaga çemeleşmelerde düýpli 
özgertmeleri göz öňünde tutýar, bu bolsa kärhanalary ösdürmegiň innowa-
sion usullaryna tarap ýol açýar.

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek maksatnamasy, bir tarapdan, 
elektron senagatynyň depginli ösdürilmegini talap edýär. Beýleki tarapdan, 
ykdysadyýetiň mundan beýläk-de sanlylaşdyrylmagynyň artykmaçlyk lary 
bilen bir hatarda, sanly tehnologiýalara bolan aşa baglylygyň netijesinde, 
maglumatlary gorap saklamakda kiberhowpuň artmagy belli bir dereje-
de töwekgelçilikleriň ýüze çykmagyna getirýär. Şol sebäpli sanly tehnolo-
giýalaryň maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek esasy mesele bolmagynda 
galýar. 

Sanly ykdysadyýet ulgamy − bu diňe internet arkaly söwda ulgamy 
bolmak bilen çäklenmän, eýsem, saglygy goraýyş, bilim, bank ulgamlary 
ýaly ençeme pudaklarda täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy diýmekdir. 
Bu ugur arkaly halk hojalygynyň işleriniň hereketliligi ýokarlanyp, özara 
gatnaşyklar ýygjamlaşar.

Sanly ulgam bilen bir hatarda, interaktiw we multimediýa häzirki ha-
bar beriş serişdeleriniň esaslyk binýady bolup durýar. Şunuň bilen bagly-
lykda, gazetleriň hem-de žurnallaryň saýtlarynyň, beýleki web serişdeleriň 
döredilmeginiň ähmiýeti uludyr. Gazetleriň we žurnallaryň sanly görnüşe 
geçirilmegi neşirýatyň maliýe çykdajylarynyň azalmagyna ýardam berýär. 
Türkmen habar beriş serişdeleriniň internet giňişligini gurşap almagy okyjy-
lar üçin amatlylygy döretmek bilen bir hatarda, halkara bileleşigiň biziň 
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ýurdumyz we onuň gazananlary baradaky bilim derejesini artdyrýar. Ha-
barlar we tematiki materiallar saýtlaryň okyjylaryna diňe hat görnüşinde 
däl-de, eýsem, audio hem-de wideo görnüşlerinde-de hödürlenýär. Köpçüli-
kleýin habar beriş serişdelerini sanlylaşdyrmak içerki maglumat bazarynda 
bäsdeşligi artdyrýar we olaryň dünýä media bazaryna çykmagyna şert döred-
ýär. Sanlylaşdyrmak işiniň esasy netijesi onuň köp derejeliligi we giň gerimi 
bolup durýar.

Ulag-aragatnaşyk ulgamy babatda raýatlar, ýolagçylar uçar hem-de de-
mir ýol peteklerini elektron görnüşde alyp bilýärler. Bu ýagdaý ýolagçylaryň 
petek almak üçin ýol söküp, demir ýol we howa gatnawlary gulluklaryna git-
megine zerurlygy aradan aýryp, olaryň wagtyny tygşytlamagyna giň müm-
kinçilik döretdi.

Ý. Myradow, 
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary  

institutynyň «Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy»  
kafedrasynyň mugallymy

DURNUKLY ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEKDE  
DURMUŞ-YKDYSADY UGURLARY  

SANLYLAŞDYRMAGYŇ ÄHMIÝETI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly  
Serdarymyzyň parasatly, döredijilikli baştutanlygynda durmuşa geçiril-
ýän giň gerimli özgertmeleriň kanunçylyk binýadynyň berkidilmegi ne-
tijesinde türkmen jemgyýetiniň hukuk binýady kämilleşýär. Hormatly  
Prezidentimiz ykdysadyýetimizi pudaklaýyn diwersifikasiýalaşdyrmaga, 
şeýle hem dünýäniň ählumumy ösüşinde eýeleýän ornuny pugtalandyrma-
ga, sanly ykdysadyýeti döretmäge gönükdirilen «Türkmenistanda 2019– 
2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» kesgit-
lenen wezipeleri amala aşyrmak bilen, halkymyzyň hal-ýagdaýyny gowu-
landyrmaga uly üns berýär. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklaryna san-
ly ulgamy ornaşdyrmak bilen bagly meseleler hem alnyp barylýan döwlet 
syýasatymyzyň möhüm ugurlarynyň birine öwrüldi. Bu wezipeler maglu-
mat-kommunikasiýa hyzmatlarynyň, şol sanda internet hyzmatlarynyň hi-
lini we durnukly bolmagyny ýokarlandyrmagy, maglumat-kommunikasiýa 
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ulgamyny ösdürmegi, şeýle hem adamyň aň-düşünje mümkinçiliklerini doly 
ulanmagy talap edýär. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzda sanly ykdysadyýe-
ti ösdürmek üçin onuň hukuk binýadyny kämilleşdirmek möhüm mesele 
bolup durýar. Ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmekde döwletiň or-
nuna uly ähmiýet berilýär. Döwletiň esasy maksady ýurdumyzda täze ýag-
daýlara uýgunlaşan kanunçylyk binýadynyň kämilleşdirilmegini, önümçilik 
serişdeleriniň hasabatlylygynyň ygtybarlylygyny hem-de senagat derejesin-
de internet ulgamyny ornaşdyrýan kompaniýalaryň hukuk goraglylygyny, 
innowasion tehnologiýalary ornaşdyrýan kärhanalar üçin amatly şertleriň 
döredilmegini üpjün etmekden ybaratdyr.

Sanly tehnologiýalaryň durmuşa giňden ornaşmagy bilen, soňky döwür-
de işewürlikde we durmuşy gurşawda düýpli üýtgeşiklikler bolup geçýär. 
Sanly tehnologiýa emeli aňy, robot tehnikasyny, interneti, uzakdan do-
landyrylýan serişdeleri we beýlekileri bir ulgama birleşdirýär. Şeýle tehnolo-
giýalaryň işe girizilmegi zähmet öndürijiligini ýokarlandyrýar. Ýakyn 
geljekde sanly tehnologiýalaryň ulanylyşynyň netijeliliginiň artmagy aýry-
aýry kompaniýalaryň hem ýurtlaryň halkara bäsdeşlige ukyplylygynyň 
esasy şertine öwrüler. Biziň ata Watanymyz hem döwrebap ösüşde dünýä 
ýurtlarynda dörän täzelikleri işe girizmekde we öz işlemeleri bilen dünýä 
giňişligine çykmakda mynasyp orny eýeleýär.

Sanly ykdysadyýetiň esasy maksady internet arkaly ilaty täze hyzmatlar 
bilen çalt we ýokary hilli üpjün etmekden ybarat. Harytlaryň we hyzmatlaryň 
öndürilmeginde edilýän çykdajylaryň tygşytlanmagy ahyrky satyn alyjy üçin 
bahanyň peselmegine getirýär. «Türkmenistanda internet torunyň ösüşini we 
internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakyndaky» 
Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanda internet toruny ösdürmek bilen 
baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirmegiň hukuk esaslaryny kesgitleýär 
we Türkmenistanyň çäginde internet-hyzmatlaryny etmek babatda işiň hu-
kuk esaslaryny belleýär.

Häzirki döwürde maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ösü-
şinde aşakdaky dört sany ýagdaý bilen baglanyşykly özgertmeler amala 
aşyrylýar:

– sanly tehnologiýalary ulanmak mümkinçilikleri hemişe giňeldilýär; 
– sanly gurallary ornaşdyrmagyň we ulanmagyň bahasy hemişe pese 

düşýär; 
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– ykdysady gatnaşyklaryň sanlylaşdyrma derejesi elmydama artýar; 
– sanly enjamlaryň (kompýuterleriň, telefonlaryň, akylly abzallaryň we 

internete birikdirilýän maşynlaryň) elýeterliligi hemişe artýar. 
Bu sanly özgertmeler sanly platformanyň goldaýan sanly ekoulgamynyň 

ösüşine esaslanan täze işewürlik modellerine ykdysady düşünjeleri bo-
lan, ýokary hilli täze şertleriň emele gelmegine getirdi. Sanly platforma-
lara daýanýan ulgamlar ykdysadyýetiň ähli ugurlarynda we böleklerinde 
düýpli özgertmeleriň ýaýbaňlandyrylmagyna alyp barýar. Ýokary tizlikli 
we üznüksiz aragatnaşyk hyzmatlaryny ýola goýmak, ýer-çäk serhetlerine 
ýa-da wagt aratapawudyna garamazdan, dürli edaralaryň we guramalaryň 
arasynda ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýmakda hem-de bilelikdäki döredi-
jilikli başlangyçlary amala aşyrmakda ýokary amatlyklary döretmek bilen, 
olar ekoulgamlaryň önüm öndürijiligini düýpgöter ýokarlandyrmaga kuw-
watly itergi berýär. Sanly platforma daýanmak arkaly ykdysadyýetiň hemme 
pudaklarynda şunuň ýaly özgertmeleri goldamak bilen, bir tarapdan, milli 
howpsuzlygyň hajatlaryny hem-de sarp edijileriň bähbitlerini üpjün etmegiň 
arasynda deňagramlylygy tapmagyň zerurlygy artýan bolsa, beýleki tarap-
dan, ykdysady işiň hemme ulgamlarynda sanlylaşdyrmakdaky artykmaçlyk-
lary gazanmak maksady bilen sanly platformalaryň goldanylmagyny talap 
edýär, olar bolsa ady agzalan platformalaryň döredilmegi arkaly özgerdilýär.

Sanly platforma – bu MAT-lary ulanmagyň we zähmet güýjüniň paýlan-
magynyň üýtgemeginiň esasynda tranzaksion çykdajylaryň peselmegine ge-
tirýän, bir maglumat gurşawyna birleşdirilen bazar gatnaşyjylarynyň wajyp 
mukdarynyň algoritmleşdirilen özara gatnaşygynyň ulgamydyr. 

Sanlylaşdyrylan platformalar – munuň özi köpugurly bazarlar bolmak bi-
len, olarda önüm öndürijilere we peýdalanyjylara özara hyzmatdaşlyk etmek 
arkaly bilelikde gymmatlyklary döretmäge mümkinçilik berýän işewürlik mo-
delleri ulanylýar. Köpugurly häsiýete eýe bolan şeýle platformalar taraplaryň 
her birine gerek bolan maglumatlary özara ylalaşmaga, gözlemäge, alyş-çalyş 
etmäge we ýaýratmaga mümkinçilik berýän iş gurallaryny peýdalanmak 
arkaly ýakyn hyzmatdaşlykda bolmaga mümkinçilik berýär.Ýurdumyzyň 
geljekki ösüşleri dünýä hojalyk gatnaşyklaryna has-da goşulyşmak, özara 
bähbitli söwda-ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygynyň işjeňleşmegi, 
ylmy-tehniki ösüş bilen baglylykda, hyzmatdaşlygyň täze ugurlarynyň peý-
da bolmagy, dünýäniň gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça ylalaşykly 
çözgütleriň işlenilip taýýarlanylmagy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. 
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Döwrebap tehnologiýalaryň artykmaçlygy ähli Döwlet maksatnamalaryna 
we iri ykdysady taslamalaryna, şeýle hem Türkmenistanyň durmuş syýa-
satyna girizilen Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde hem aýdyň bolup 
durýar. Hormatly Prezidentimiz sanlylaşdyrmagyň ykdysady we durmuş 
ugurlaryny hemişe ileri tutýar. Şunuň bilen birlikde, ykdysadyýetimiziň 
pudaklarynyň hödürleýän hyzmatlary häzirki wagtda hem sanly ulgam ar-
kaly amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň goldawlary bilen milli 
ykdysadyýetimizi hemmetaraplaýyn ösdürmek, şol sanda hususy telekeçi-
ligi we işewürligi has-da işjeňleşdirmek boýunça täze mümkinçilikler döre-
dilýär, ýurdumyzyň bank ulgamy tarapyndan müşderilere döwrebap bank 
hyzmatlary we girdejili goýumlar hödürlenýär, ýeňillikli önümçilik karzlary 
berilýär hem-de daşary ýurt maýa goýumlary ýurdumyzyň ykdysadyýetine 
çekilýär. Milli manadymyzyň durnukly saklanmagy ilatyň ýaşaýyş-durmuş 
derejesiniň ýokary derejede saklanmagyna hem ýardam edýär. Ýurdumyzyň 
milli pul birliginiň durnukly bolmagynyň netijesinde, ilat öz pul serişdelerini 
goragly we girdejili bank goýumlarynda hem-de bank kartlarynyň hasap-
larynda saklaýarlar. Müşderileriň bank ulgamyna bolan ynamynyň ýokary 
derejede bolmagynyň anyk mysaly hökmünde, bank goýumlarynyň we bank 
kartlarynyň hasaplaryndaky pul serişdeleriniň galyndysynyň yzygiderli ýo-
karlanmagyny hem görkezmek bolýar. Bank ulgamy milli ykdysadyýeti 
maýa goýum serişdeleri bilen üpjün etmekde uly ähmiýete eýe bolup, bu 
ulgamyň sanlylaşdyrylmagy işewürlik mümkinçiliklerini artdyrmaga, bank 
hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga, nagt däl hasaplaşyklar ulgamyny ös-
dürmäge, hyzmatlaryň täze döwrebap görnüşlerini hödürlemäge, harajatlary 
we wagty tygşytlamaga ýardam berýär.

Öňdebaryjy ylmyň we iň täze tehnologiýalaryň ýokary tizlikli ösmegi 
adamlaryň hakyky hajatlaryna, jana-jan bähbitlerine, bildirýän isleglerine 
doly kybap gelmegine, çeýe hem döredijilikli ýörelgelere daýanýan «akyl-
ly» jemgyýetiň kemala gelmegine alyp barýar. Sanlylaşdyrmak çäreleri zäh-
met bazaryndaky ýagdaýlaryň, bildirilýän talaplaryň we şertleriň üýtgeme-
gine alyp barmak bilen saglygy goraýyş, bilim, ýer-çäk (giňişlik) ösüşi ýaly 
möhüm ugurlarda saldamly öňegidişlikleriň gazanylmagyna kuwwatly itergi 
berýär. Ylym we bilim ulgamlary ýurdumyzy beýik maksatlara ýetmekde 
jemgyýeti birleşdirýän, garaşsyz döwletimiziň kuwwatyny has-da artdyrýan 
baýlykdyr. Şoňa görä-de, bu ulgamyň gurluşyny, dolandyrylyşyny, binýat-
laýyn esaslaryny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirip, düýp li ylmy-



471

tehniki özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmenistanda häzirki 
zaman bilimlerini we ylymlaryny düýpli özleşdirýän ýokary derejeli hünär-
menleri hem-de alymlary taýýarlamak üçin ähli şertler döredildi.

Sanlylaşdyrmak syýasaty zähmet bazarynda täze mümkinçilikleriň we 
ygtyýarlyklaryň kemala getirilmegini aýrylmaz şert edip belleýär. Bu bilim 
ulgamynyň tutuş iş usulynyň, çemeleşmeleriniň, ýörelgeleriniň, maksadynyň 
we mazmunynyň düýpli özgermegine alyp barýar. Netijede, bilim almagyň 
transmilli usullarynyň (cross-border education) gerimi barha giňeýär. 
Ýaýrawy gitdigiçe giňeýän bütindünýä bilim bazarynda ýokary bäsdeşlik 
gurşawy kemala gelýär. Bu gurşawda öz ornuny ynamly saklaýan we yzygi-
derli pugtalandyrýan ýurtlaryň arasynda öňdebaryjy dünýä döwletleriniň 
başyny tutup gelýän ABŞ, Beýik Britaniýa bilen deň derejede bilim hyzmat-
laryny daşary bazarlara çykarmakda soňky ýyllarda has işjeňleşýän Günorta-
Gündogar Aziýa, Ýewropa we beýleki döwletler hem bar.

Sanly binýatlaryň ösmegi bilim ulgamynyň häzirkizaman ösüş 
derejesiniň çylşyrymly sanly gurşawa kybaplaşdyrylmagyny, şonuň ýaly-
da, sanly tehnologiýalaryň uzak möhletli geljekde peýdalanylmagynyň käbir 
edep jähetleriniň jikme-jik işlenilmegini talap edýär. Şahsylaşdyrylan (ýagny 
aýratynlykda alnan her bir talyba doly kybaplaşdyrylan) okatmak usulyna ge-
çilmegi bilim ulgamynyň çeýeliginiň artmagyna alyp barýar, berilýän bilimi 
okadylýanyň mümkinçiliklerine, aň-bilim derejesine, isleg-arzuwyna, öňde 
bellän maksadyna doly kybaplaşdyrmaga ýardam berýär, şeýle kybaplyga 
takyk baha bermek ulgamyny kemala getirmäge itergi berýär. Şeýle şertlerde 
mugallym diňe bir «maglumatlary beriji, ýaýradyjy, okaýanlara ýetiriji» bol-
mak bilen çäklenmän, gerimi barha giňelýän okuw giňişliginde bilime teşne 
ýaşlary öz daşynda jemleýän, bolçulykly maglumat akymlarynyň arasynda 
dogry ýoly salgy berýän ussat halypa öwrülýär.

Sanlylaşdyrmak işleri adam durmuşynyň hem-de zähmet-iş tejribesiniň 
hemme ugurlarynda düýpli özgertmeleriň ýaýbaňlandyrylmagyna alyp 
barýar. Öňdebaryjy tehnologiýalar diňe bir täze ykdysady pudaklaryň 
döremegini şertlendirmek bilen çäklenmän, durmuş ulgamynyň yzygiderli 
kämilleş dirilmegine-de saldamly goşant goşýar. Durmuşymyzyň hemmeta-
raplaýyn sanlylaşdyrylmagy täze kesp-kärleriň peýda bolmagyna, ozal bar 
bolanlarynyň uly böleginiň çylşyrymlaşmagyna, olaryň käbirleriniň bolsa 
düýpgöter ýitip gitmegine alyp barýar. Munuň özi degişli zähmet amallarynyň 
düýpli awtomatlaşdyrylmagy bilen baglydyr. Şol bir wagtyň özünde, 
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zähmetiň algoritmleşdirilmeýän we döredijilik görnüşlerine bildirilýän isleg 
barha ýokarlanýar. Häzirki wagtda zähmet gatnaşyklarynyň aglabasy, as-
lyýetinde bolsa, ilatyň zähmet işiniň tutuş ugurlary we iri bölekleri wirtual 
(ýagny, elektron aragatnaşyk) giňişligine geçirilýär, munuň özi işe ýerleşmek 
we beýleki zähmet gatnaşyklaryny has çeýe hem-de amatly nusgalarda (adaty 
däl, bölekleýin we durnuksyz, bir gezeklik we ş.m. ýörelgelerinde) guramaga 
mümkinçilik berýär. Sanly tehnologiýalaryň we hyzmatlaryň biziň gündelik 
durmuşymyzda emele gelmegi, halkyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrýar. 
Şeýle hem sanlylaşdyrmak işe durmaga dalaş edýänlere olaryň iş mümkin-
çiliklerini, iş gözlemek we bar bolan işleriň giň bazasyna elýeterliligi häzir-
ki zaman sanly portallaryň kömegi bilen almaga mümkinçilik döredýär. Işi 
gözlemek we işe durmak hadysalary çaltlanýar, bu bolsa işsizligiň derejesi-
ni peseltmäge ýardam edýär. Durmuşyň ähli gurşawlarynda häzirki zaman 
sanly gurallaryň ornaşdyrylyşy ozal asla bolmadyk kärleriň we iş ýerleriniň 
döremegine ýardam berýär. Mysal üçin, maglumatlaryň uly giňişliklerini 
seljermek we hususy maglumatlary goramak, sanly marketing we durmuş 
torlaryndan öňe gitmek, bloger we dünýäde uly tizlik bilen döreýän beýle-
ki kärler täze kärler bolup çykyş edýärler. Täze tehnologiýalar netijesinde 
daşlaşdyrylan düzgünde işlemek mümkinçiligi döreýär, bu bolsa welaýatlar-
daky hünärmenleri işe ýerlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçi-
lik berýär. Sanly tehnologiýalar özleriniň hünär derejelerini (kwalifikasiýa-
laryny) ýokarlandyrmaga ýa-da uzak aralykdan elektron okuwlaryň kömegi 
bilen täze hünärleri ele almaga mümkinçilik berýär. Onlaýn bilim bermegi 
ulanmak işgärlere olaryň iş ýolunda zerur bolup duran goşmaça başarnyklary 
ösdürmäge mümkinçilik berýär. Ykdysadyýeti sanlylaşlydyrmagy ösdürmek 
depginleri ýurdumyzyň täze ykdysady döwri üçin işgärleri taýýarlamak we 
täzeden okatmak depginleri bilen aýakdaş gitmelidir. Sanly sowatlylyga bo-
lan isleg jemgyýetiň senagat jemgyýetinden bilimlere esaslanan jemgyýete 
geçmegini nygtaýar. Onuň netijesinde bilimler esasy baýlyk bolup durýar we 
üznüksiz okatmak ýoly bilen hemişe amala aşyrylyp durmagy şertlendirýär.
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A. Ussaýewa, 
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary 

institutynyň «Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy» 
kafedrasynyň mugallymy

NEO-SENAGAT MODERNIZASIÝASYNYŇ  
NETIJESINDE TÜRKMENISTANDA  

ELEKTRON SENAGATYŇ ÖSÜŞI

Garaşsyz ösüşiň şanly 31 ýylynyň dowamynda Türkmenistan ykdy-
sadyýeti ýokary depginler bilen ösýän, dünýäniň ykdysady giňişligine üs-
tünlikli goşulyşýan ýurtlaryň hatarynda eýeleýän ornuny pugta berkitdi. 
Garaşsyz Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmek, täzeçil başlangyçlary 
öňe sürýän telekeçiligi höweslendirmek, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaş-
dyrmak, bilelikdäki kärhanalary we paýdarlar jemgyýetlerini döretmek, 
ätiýaçlandyryşy, gazna biržasyny hem-de gymmatly kagyzlar bazaryny 
ösdürmek arkaly ähli pudaklarda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak  
hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ykdysady strategiýa-
synyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlenildi. Berkarar döwletimiziň 
täze eýýamynyň Galkynyşy döwri hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagalla-
lary netijesinde ykdysadyýetimiziň tehnologik esasda ösdürilmegi babatda 
giň gerimli işler amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda 
ykdysadyýetimiziň sanly düzümleriniň ösdürilmegine, döwletimiziň ykdy-
sady kuwwatynyň ýokarlanmagyna ýardam berýän düýpli ylmy-amaly bar-
laglar ýerine ýetirilýär, täze innowasion tehnologiýalar döredilýär. Internetiň 
ýüze çykmagy we bu global tora elýeterliligiň bahasynyň peselmegi dünýä-
de hakyky maglumat öwrülişiginiň bolup geçendigini we onuň netijesinde 
durmuşymyzyň, şol sanda ykdysadyýetimiziň özgerýändigini görkezýär. 
Şunda maglumat tehnologiýalarynyň we internetiň mümkinçiliklerini giňden 
ulanmagyň netijesinde sarp edijileriň gymmatly wagtlarynyň we serişdeleriniň 
tygşytlanmagyna, hyzmatlaryň tiz wagtda ýerine ýetirilmegine, kagyz göteri-
jide ulanylýan maglumatlaryň sanynyň azalmagyna-da hem sanlylaşdyrylan 
tehnologiýalaryň döredýän amatlyklary hökmünde baha bermek bolar.

Bu gün adamzat jemgyýeti özüniň ösüşiniň täze döwrüne – sanly ykdy-
sadyýete geçmek basgançagyna gadam goýdy. Sanly ulgama geçilýän döwür-
de kompýuter tehnikasynyň we telearagatnaşyk serişdeleriniň kömegi bilen 
ykdysady pudaga degişli maglumatlary ýygnamak, seljermek, ulanmak we 
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ýaýratmak has-da möhüm ähmiýete eýe bolýar. Maglumatlary awtomatik 
şekilde ýygnamak, bir ýerden başga bir ýere geçirmek, seljermek hem-de 
saklamak ýokary tehnologiýalara esaslanýan önümçiligiň ösmegine müm-
kinçilik berýär. Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň täsiri netijesinde 
täze-täze ykdysady gyzyklanmalar döreýär. 

Sanly ykdysadyýet adamyň, ilatyň ýaşamagy üçin zerur bolan harytlary 
we hyzmatlary öndürýän toplum ýa-da ulgam bolup çykyş edýän haýsy-
da bolsa bir kiberfiziki ulgamdyr. Başgaça aýdanyňda, sanly ykdysadyýet 
maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary tarapyndan üpjün edilýän ykdysady 
işjeňligiň, söwda amallarynyň we hünär aragatnaşyklarynyň bütindünýä ul-
gamydyr. Gysgaça, ol sanly tehnologiýalara esaslanýan ykdysadyýet diýlip 
hem düşündirilýär.

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek Gahryman Arkadagymyzyň 
2018-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky Karary esasynda kabul edilen «Türk-
menistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsep-
siýasyna» laýyklykda amala aşyrylýar.

Neo-senagat modernizasiýasy – bu toplumlaýyn ykdysadyýeti döretmek 
bilen elektron bäsdeşlik önümlerini öndürmek üçin gurluş düzedişleriniň 
top lumlaýyn prosesidir. Ýurdumyzda senagat kärhanalaryny neo-senagat 
taýdan döwrebaplaşdyrmak meselesi, esasanam, häzirki döwürde möhümdir. 
Neo-senagat modernizasiýasynyň täsirine we onuň durmuşa geçirilmeginiň 
ähmiýetine şu aşakdakylar degişli:

– ykdysadyýetiň ähli senagat pudaklaryny elektronikanyň talaplaryna 
uýgunlaşdyrmak;

– pudaklaryň ulgam we guramaçylyk üýtgemelerini we kärhananyň 
beýleki daşary ýurt kompaniýalary bilen gatnaşygyny giňeltmek;

– pudaklaryň emele gelmegi bilen baglanyşykly bazar nokady we diwer-
sifikasiýa täsirini güýçlendirmek;

– pudaklaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak;
– innowasiýa iş amallaryny amala aşyrmakda kärhananyň innowasiýa 

ösüşini artdyrmak;
– içerki we daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek;
– önümçiligiň mukdaryny ýokarlandyrmak we häzirkizaman önümçilik 

ulgamyny döretmek;
– çykdajylary optimizirlemek we azaltmak;
– kärhananyň potensialy bilen onuň mümkinçilikleriniň arasynda 

deňagramlylygy döretmek;
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– işgärleriň zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmak;
«Adamlara maýa goýmak» – işgärleriň hünärlerini ýokarlandyrmak, 

höweslendiriş çäreleri döretmek.
Neo-senagat modernizasiýasyna iki manyda seredilýär: bir tarapdan, ösen 

ýurtlaryň tejribesiniň çäginde ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmak hökmünde, 
beýleki tarapdan, durmuşyň öňe süren täze talaplaryna laýyklykda özgeriş 
hökmünde. 

Neo-senagatlaşma – ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň iň täze tehnolo-
giýalar pudagyndaky dünýä derejesiniň hil taýdan laýyk gelýän senagat 
binýadynyň häzirki zaman derejesine geçmegidir. Täze tehnologik tertibe 
geçiş ýagdaýynda bolan islendik döwletiň iň möhüm wezipesi tutuşlygyna 
döwrebaplaşdyrmak üçin öňdebaryjy pudaklary we geljegi uly ugurlary kes-
gitlemekdir.

Hormaty Prezidentimiziň alyp barýan rowaç işlerinde sanly ykdysadyýe-
te geçmegi çaltlandyrmak, elektron resminama dolanyşygyny ähli edara-kär-
hanalarda ornaşdyrmak, elektron senagatyny we hususy telekeçiligi ösdür-
mek, olaryň kanunçylyk binýadyny has-da berkitmek maksady bilen alnyp 
barylýan işleri güýçlendirmegi aýratyn belläp geçmegi bu ugurda durmuşa 
geçirilýän maksatnamalaýyn işlere ünsüň ýokarydygyny görkezýär.

Ösüşiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan elektron senagaty ylmy köp 
talap edýän we tehnologik taýdan çylşyrymly pudak hasaplanylýar. Senagat 
syýasatynyň baş wezipesi hökmünde, ähli pudaklary häzirkizaman tehnika-
lary we materiallary bilen üpjün edýän tehnologiýanyň senagat toplumy üçin 
ähmiýetli bolan progressiw binýatlaýyn önümçiligiň ösdürilmegi, şeýle-de 
onuň ykdysady taýdan durnukly saklanmagy çykyş edýär.

Elektron senagatlaşma – ylmy-tehniki öwrülişigiň netijesinde ýurduň 
senagat potensialynyň ornuny täze innowasion görnüşleriň işlenip taýýar-
lanylmagy we onuň önümleriniň hiliniň hem-de häzirki zaman tehnolo-
giýa önümçiliginiň ýokary derejeli döredilmegidir. Bu pudak dünýä ykdy-
satçylary tarapyndan käbir edebiýat çeşmelerinde çylşyrymly tehnikalaryň 
önümçiligi diýlip hem atlandyrylýar. Häzirki döwürde senagatlaşdyrmak 
strategiýasyndan ugur alnyp durmuşa geçirilýän işleriň hatarynda elekt-
ron resminama dolanyşygyny, döwrebap elektron enjamlaryny we robot 
önümçiligini görkezmek bolar. Gündelik durmuşymyzda ulanýan elektron 
enjam larymyzy öz ýurdumyzda öndürmegimiz milli ykdysadyýetimiziň 
bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrýar. Çünki halkara bazarlarda elektro-
nika enjamlarynyň eksportynda bäsleşige ukyply önümleri öndürmeklige 
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esasy görkeziji hökmünde seredilýändigi mälimdir. Ösüşiň ileri tutulýan 
ugurlarynyň biri bolan elektron senagaty ylmy köp talap edýän we tehnolo-
gik taýdan çylşyrymly pudak hasaplanylýar.

Elektron senagatlaşma iki tapgyrdan ybarat. Birinji tapgyr – ylmy we 
tehnologik ösüş, ýagny kompýuterleşdirmekdir. Ilki bilen adamzat elektrik 
toguny tapýar, soň bolsa kompýuter tehnologiýasynyň kömegi bilen tehno-
logik prosesleriň ösmegi esasynda jemgyýet awtomatlaşdyrmaga mümkinçi-
lik alýar. Ylmyň we tehnologiýanyň ösüşinde täze işlemegiň ýörelgesi ýüze 
çykýar. Senagatlaşmagyň ikinji tapgyrynda ähli önümçiligiň gurluşynyň dik 
integrasiýasy bolup geçýär. Haryt dizaýn ösüşinden ahyrky sarp edişe çenli 
ähli tehnologik zynjyryň üstünde yzygiderli hereket edýär. Awtomatlaşdyrmak 
ulgamy ýeke-täk pudaklaýyn tehnologik zynjyry öz içine alýar. 

Neo-senagatlaşmagyň şertleri diňe önümçilik ulgamy awtomatlaşdyrmak 
bilen çäklenmän, eýsem, ählumumy korporasiýalaryň tehnologik zynjyr-
larynyň umumy ösüşi bilen aýakdaş gitmäge mümkinçilik berýär.

Elbetde, döwrüň täzelenişi, täze pikirleri we täze önümçilikleri talap 
edişi ýaly, elektron senagaty hem ylmyň täze gazananlaryny, tehnikanyň we 
tehnologiýanyň ösüşini talap edýär. Elektron senagaty diňe bir önümçilige 
zerur bolan tehnikany däl, eýsem iri pudaklaryň biri bolan maşyngurluşygyny 
hem öz içine alýar. Ykdysatçylaryň aýtmagyna görä, elektron senagatynyň 
düzümine aragatnaşyk, senagat, awtomobil we lukmançylyk tehnikalary, 
kompýuterler, ilatyň sarp edýän elektron enjamlary, harby tehnikalar we 
başga-da birnäçe önümçilik tehnikalary degişlidir. Bu pudaklarda bäsleşigiň 
ýokary derejesi elektron önümleriniň hiliniň ýokary bolmagyny we döwre-
baplygyny talap edýär. 

Ýurdumyzyň ylmy we tehnologik ösüş syýasaty elektron pudagyň ösüşi 
bilen kesgitlenýär. Şonuň üçin Türkmenistan ýurdumyzda elektronika pu-
dagyny, esasanam, mikroelektronikany ösdürmek ileri tutulýar. Elektron 
pudagyň ösüşiniň dünýä tejribesi beýleki ýurtlaryň tejribesini seljermegiň, 
döwletiň goldawy bilen pudagyň merkezleşdirilen ösüşini we döwlet-hususy 
hyzmatdaşlygy ösdürmegiň erkin bazaryň ösüşinden has täsirlidigini gör-
kezýär.

Häzirki wagtda türkmen işewürlerimiz tarapyndan hem ykjam el tele-
fonlary, kompýuterler, sowadyjylaryň dürli görnüşleri we telewizorlar öndü-
rilip, halk köpçüligine ýetirilýär, şeýle-de dünýä bazaryna çykarylýar. Olaryň 
dünýä bazarynda öz ornuny tapmagy elektron senagatyň ösmeginde alnyp 
barylýan işleriň gowy netije berýändigini görkezýär. Mahlasy, täze tehno-
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logiýalary eksport edýän ýurtlaryň ykdysady ösüş babatda oňyn netijeleri 
gazanýandygy öz-özünden düşnükli bolsa gerek. Bilşimiz ýaly, «Aýdyň gije-
ler» hojalyk jemgyýeti tarapyndan öndürilýän elektronika enjamlarynyň diňe 
bir içerki bazaryň isleglerini kanagatlandyrman, eýsem, daşary ýurt maýa 
goýujylaryň pudaga gatnaşmaga isleg bildirmekleri hem türkmen önümleriniň 
daşary ýurtlarda uly islege mynasyp harytlardygyny äşgär edýär.

Ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi pugtalandyrmakda täze ylmy 
çemeleş meleriň üsti bilen elektron senagatynyň ösdürilmegi guwandyryjy 
ýagdaýdyr. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 
2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksat-
namasynda» elektron senagatyny ösdürmek boýunça birnäçe wezipeler göz 
öňünde tutuldy. Esasy wezipelerden ugur alyp, ýurdumyzda ýakyn geljekde 
bu ugurda dürli göwrümli kärhanalaryň, ownujak mikroçyzgylardan başlap 
maşyngurluşygy pudagyna çenli önümçilikleriň döredilmegi maksat edi-
nilýär.

Elektron senagaty häzirki zaman maşyngurluşygynda iň ýokary ylmy 
tutumly pudak bolup, ösen ýurtlarda umumy senagatyň 2/3 bölegini eýeleýär 
diýsek hem, hakykatdan daş düşmeris. Çünki pudagyň halkara derejesinde 
ykdysady ösüşe öz mynasyp goşandyny goşýan ýurtlaryň jemi içerki önüm-
däki paýy ýokarydyr. Bu bolsa ykdysadyýetde döreýän işsizlik, önümçiligiň 
yza galmagy ýaly meseleleriň aradan aýrylmagyna şert döredýär.

Dürli ýurtlaryň senagat pudagynda elektron senagaty öňdäki orunlary 
eýeleýär. Bu, esasan-da, Aziýanyň täze senagatlaşan ýurtlaryna mahsusdyr. 
Olaryň hatarynda: Singapur, Koreýa Respublikasyny we Hytaý halk Res-
publikasyny görkezmek bolar. Bu ýurtlarda elektron senagaty döwletiň 
ýöriteleşen ugruna öwrülendir. Bu ýurtlaryň käbirinde elektron senagata bü-
tin senagat önümleriniň ýarysyndan hem gowragy degişli.

Neo-senagat modernizasiýasynyň çäginde ykdysadyýeti ösdürmek se-
nagatdan soňky ykdysadyýete geçiş döwletiň ylmy we tehnologik syýasaty 
bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Elektron senagat pudagynyň durmuşa 
geçirilmegi ylym we tehnologiýany ösdürmek, şeýle hem ykdysadyýetiň ähli 
ugurlarynda ileri tutulýan işleri kesgitlemegi göz öňünde tutýar.

Ykdysady ösüş dinamikasynyň üýtgemeginiň çäginde ykdysadyýetiň 
ýagdaýyny häsiýetlendirýän islendik görkezijileri saýlamakdan, maglu-
matlary ýygnamakdan, alnan netijeleri resmileşdirmekden, maglumatlary 
tertipleşdirmekden, işlemekden ybaratdyr. Täze modernizasiýa düşünjesiniň 
durmuşa geçirilmegine täsir edýän köp faktorlar düzülýär we derňelýär. Bu 
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faktorlara täze döwrebaplaşdyryş, ykdysady, syýasy we jemgyýetçilik, şeýle 
hem ykdysady ösüşiň dinamikasyny üýtgedýän giňişlik faktorlaryny görkez-
mek bolar. 

Häzirki wagtda ýurdumyzda elektron senagatynyň esasy düzümini 2 
sany önümçilik toplumy düzýär. Birinjisi, ähli elektron enjamlarynda we 
serişdelerinde ulanylýan düzüm bölekleri (mikroçyzgylar); ikinjisi, önümçi-
ligi tamamlaýan ahyrky toplum (taýyn haryt). Netijede, gaýtalanýan önümçi-
lik döreýär we täze önüm öndürilýär.

Elbetde senagatyň bu görnüşiniň milli ykdysadyýetimize ornaşdyrylmagy, 
geljekde senagatymyzy ösdürmekde ýurdumyzyň durmuşynda uly ähmiýete 
eýe bolar. Netijede, ykdysadyýetimiziň neo-senagat syýasatynyň pugtalan-
magyna, önümçiligiň giňelmegine we täze döwrebap önümçilikleriň ýüze 
çykmagyna oňyn täsirini ýetirer. 

A. Hojalyýew,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary 

institutynyň «Elektrik üpjünçiligi we elektromehanika» 
kafedrasynyň mugallymy

TÜRKMENISTANYŇ ENERGIÝA ÜPJÜNÇILIK 
ULGAMYNYŇ SANLYLAŞDYRYLMAGY – DURNUKLY 

ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEGIŇ BAŞ ŞERTI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly 
Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ylym ulgamynda 
gazanylýan üstünlikler Watanymyzyň ösüşine mynasyp goşandyny goşýar. 
Energetika senagaty ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biridir. Pu-
dakda alnyp barylýan işleriň netijeliligini artdyrmak üçin gysga wagtyň için-
de iri taslamalar amala aşyryldy, täze, kuwwatly elektrik stansiýalary gurlup, 
ulanmaga berildi. Ýurdumyzyň çäklerinden müňlerçe kilometre uzap gidýän 
elektrik geçirijileriniň birnäçesi täzelendi, täze elektrik enjamlary oturdyl-
dy. Şeýle hem, welaýatlaryň we paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň halkalaýyn 
energiýa ulgamyny emele getirmek, energiýa tygşytlaýjy kämil tehnolo-
giýalary ornaşdyrmak arkaly elektrik üpjünçiligini has-da gowulandyrmak, 
tebigy-howa şertlerini nazara alyp, günden we ýelden elektrik energiýasyny 
öndürmegiň taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça uly işler alnyp ba-
rylýar.
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Döwlet energetika syýasaty Türkmenistanyň senagatynyň, oba hojaly-
gynyň, durmuş ulgamynyň isleglerini doly kanagatlandyrmaga hem-de 
daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmaga gönükdirilendir. Ýokary 
tehnologiýaly döwrebap elektrik beketleriniň işe girizilmegi bilen energiýa 
çeşmeleriniň hem-de türkmen energoulgamynyň has amatly iş düzgünini 
kesgitlemäge we ornaşdyrmaga mümkinçilik döredi. Şunuň bilen baglylyk-
da, halkalaýyn energoulgamyny döretmek maksady bilen elektrik energetika 
pudagynda amala aşyryljak düzümleýin taslamalaryny ilerletmek boýunça 
işler ýola goýuldy.

Milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösmeginde, ykdysady kuwwatynyň 
yzygiderli berkemeginde elektroenergetika pudagyna möhüm orun degişlidir. 
Hususan-da, ykdysadyýeti senagatlaşdyrmagyň, industrial taýdan ösen 
döwlete öwürmegiň, şeýle hem milli ykdysadyýetimizi diwersikasiýa ýoly 
bilen ösdürmekligiň esasy ugry hem bu pudak bilen berk baglanyşyklydyr. 
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly  
Preziden timiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda, 
şol sanda energetika pudagynda hem giň möçberli özgertmeler syýasaty 
durmuşa geçirilýär. 

Önümçilik pudaklarynyň giň gerim bilen ösdürilmegi, şäherleriň 
infra struk turasynyň geriminiň giňeldilmegi netijesinde elektrik ener-
giýasyna bolan isleg artýar. Şeýlelikde, elektrik energiýasynyň sarp ediliş 
mukdary yzygiderli artýar. Bu bolsa ygtybarly we durnukly elektrik üpjün-
çilik ulgamalarynyň döredilmegini talap edýär. Şunuň bilen baglylykda, 
«Türkmenistanyň elektroenergetika pudagyny ösdürmegiň 2013–2020-nji 
ýyllar üçin Konsepsiýasynyň» çäklerinde energetika pudagynyň kämil in-
frastrukturasy emele getirildi. Konsepsiýanyň çäklerinde ýurdumyzyň ähli 
welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde häzirki döwrüň inno-
wasion şertlerini kanagatlandyrýan elektrik stansiýalary, elektrik beketleri 
we geçiriji ulgamlary, şeýle hem gaýtadan dikeldilýän elektrik gurnawlary 
gurlup, ulanylyşa berildi. Şeýle hem 2018-nji ýylyň 21-nji fewralynda ka-
bul edilen «Energiýany tygşytlamagyň 2018–2024-nji ýyllar üçin Döwlet 
maksatnamasynyň» çäklerinde energiýa ýitgilerini çäklendirmegiň dürli usul-
laryny gözlemek, elektroenergetika ulgamynyň ygtybarlylygyny we durnuk-
lylygyny ýokarlandyrmak bilen halkymyzy ýokary hilli elektrik energiýasy 
bilen üpjün etmek häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň hatarynda durýar. Ady 
agzalan maksatnamalaryň çäklerinde ýurdumyzda halkalaýyn energetika 
ulgamy emele getirilýär. Häzirki wagtda halkalaýyn energetika ulgamynyň 
«Balkan-Daşoguz» ugry boýunça ýokary woltly asma elektrik geçirijisiniň 
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we elektrik beketleriniň gurluşygy alnyp barylýar we ony 2023-nji ýylda işe 
girizmek meýilleşdirilýär.

Şeýle hem pudakda energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalaryň peýdalanyl-
magy esasynda elektrik üpjünçilik ulgamlaryny kämilleşdirmek, tebigy-
howa şertlerini nazara alyp, Gün we Ýel energiýasyny peýdalanmak bilen 
bagly işler hem yzygiderli durmuşa geçirilýär. Bu işleriň çäklerinde ««Altyn 
asyr» türkmen kölüniň sebitini 2019–2025-nji ýyllarda özleşdirmegiň Kon-
sepsiýasyny» durmuşa geçirmegiň çäklerinde kuwwatlylygy 10 MWt bolan 
köpugurly Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmak göz öňünde tutulýar. 
Bu bolsa, sebitde täze gurulýan döwrebap obanyň ekologik taýdan arassa 
elektrik üpjünçiligini amala aşyrmaga mümkinçilik berer. Bina ediljek bu 
desgalaryň dolandyrylyşy häzirki zaman sanly tehnologiýalaryň gazanan-
laryny peýdalanmak bilen üpjün ediler. 

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksat-
namasynyň» çäklerinde hem pudagyň ösüşi milli elektrik energiýamyzyň 
daşary ýurt bazarlaryna ýetirilýän möçberiniň ýokarlandyrylmagy we munuň 
üçin kämil geçiriji ulgamlar döwrüň talabyna laýyklykda kämilleşdiriler. 
Şeýle hem daşky gurşawyň ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek we pu-
dakda sanly tehnologiýalary ýaýbaňlandyrmak maksady bilen ýurdumyz-
da Gün energiýasyny öndürýän Gün panelleriniň önümçiligini giňden ýola 
goýmak we durmuşa ornaşdyrmak göz öňünde tutulýar. Bu bolsa aýdyň 
geljegi nazarlaýan energetika syýasatymyzyň milli ykdysadyýetiň durnukly 
ösüşindäki ornuny yzygiderli pugtalandyrýandygynyň subutnamasydyr. 

Hususan-da energiýa üpjünçilik syýasaty Birleşen Milletler Guramasynyň 
on ýedi sany durnukly ösüş maksatlarynyň bir ugry hökmünde kesgitle-
nendir. Bu barada Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan Durnukly 
ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly kitabynda beýan durnukly ösüş 
maksatlarynyň ýedinjisi hökmünde kesgitlenýär we aşakdaky görnüşde beýan 
edilýär: «Hemmeler üçin arzan, ygtybarly, durnukly we döwrebap energiýa 
çeşmeleriniň elýeterliligini üpjün etmek».

Şu nukdaýnazardan hem energetika pudagynyň geljegi sebitde energiýa 
howpsuzlygyny üpjün etmäge gönükdirilen taslamalary öz içine alýar. Aýdy-
lanlara mysal hökmünde häzirki wagtda gözbaşyny Türkmenistandan alyp 
gaýdýan iri geçiriji ulgamlary bolan Türkmenistan-Owganystan-Päkistan 
elektrik geçiriji ulgamyny, şeýle hem Özbegistan, Owganystan we Eýran 
döwletlerine çekilen elektrik geçiriji ulgamlaryny bellemek zerurdyr.
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Häzirki wagtda milli elektrik energetikasy pudagynda gurnalýan gur-
nawlar bilen birlikde, sanly ulgamyň gazananlaryny ornaşdyrmak hem 
yzygiderli amala aşyrylýar. Sanly ulgamyň elektrik energetikasy pudagynda 
ornaşdyrylmagy dolandyryş, gorag we gözegçilik bilen baglanyşykly birnäçe 
meseleleri çözmäge ýardam edýär. Şunuň bilen baglylykda, elektrik beketle-
rinde gurnalan elektron we mikroprosessor gurluşlary köp funksiýany özün-
de jemleýändigi, ykjamlygy we ygtybarlylygy bilen tapawutlanýar. 

Elektrik energiýasynyň käbir häsiýetleri boýunça energiýanyň beýleki 
görnüşlerinden tapawutlanýar. Islendik wagt pursatynda öndürilen elektrik 
energiýasy, şol wagt pursatynda sarp edijiler tarapyndan sarp edilýär, ýagny 
öndüriş, aralyga geçiriş we sarp ediş prosesleri şol bir wagtda bolup geçýär. 
Bu bolsa, ady agzalan proseslere gözegçilik we dolandyryş ulgamlarynyň 
ygtybarly bolmagyny şertlendirýär. Energetika ulgamynda peýdalanylýan 
sanly serişdeler ýokarda beýan edilen wezipeleri ygtybarly amal etmäge 
mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda dünýä belli ABB, AREVA, Siemens, 
Mitsubishi Electric, General Electric we beýleki onlarça kompaniýalar sanly 
gurluşlary öndürmekde öňdebaryjy orunlary eýeleýärler. Bu gurluşlar sarp 
ediliş we öndüriliş proseslerinde iň amatly iş şertlerini ýüze çykarýarlar. 
Elektrik ulgamynda gorag amallarynyň sanly gurluşlar arkaly ýerine ýeti-
rilmegi elektrik üpjünçilik ulgamynyň gurluşlarynyň ulanylyş möhletini ýo-
karlandyrmakdaky, ýüze çykýan zeper ýetmeleriň ýygylygyny azaltmakdaky 
ähmiýeti hem ýokarydyr. 

Türkmenistanda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegi çaltlandyr-
mak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hasaplanýar. Energetika babat-
da döwlet syýasaty energetiki garaşsyzlygy we howpsuzlygy üpjün etmäge, 
energiýa netijeliligi ýokarlandyrmaga hem-de energetikanyň daşky gurşawa 
ýaramaz täsirini azaltmaga gönükdirilendir. Bu wezipeleri üstünlikli çözmek 
üçin ekologik taýdan arassa energetikany, onuň mundan beýläk hem howpsuz-
lygyny, gurluşynyň amatlylygyny, energotygşytlylygyň dolandyrylmagynyň 
öňdebaryjy usulyýetleriniň we ýörelgeleriniň ornaşdyrylmagyny, önümçiligiň 
we energiýa serişdeleriniň, şol sanda elektroenergiýanyň sarp edilişiniň ener-
giýa netijeliligini üpjün edýän, ylmyň gazananlaryna esaslanýan täze tehnolo-
giýalary işläp taýýarlamak we önümçilige ornaşdyrmak babatda möhüm işler 
alnyp barylýar. Döwlet maksatnamalarynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň 
energetika, nebitgaz we beýleki pudaklaryň edaralary we kärhanalary üçin 
energotygşytlylyk boýunça ylmy barlaglary geçirmek we hödürnamalary 
taýýarlamak göz öňünde tutulýar.
31. Sargyt № 2700.
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G. Agaýewa,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary 
institutynyň «Çyzuwly geometriýa we inženerçilik grafikasy» 

kafedrasynyň uly mugallymy,

B. Ismailow,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary 
institutynyň «Çyzuwly geometriýa we inženerçilik grafikasy» 

kafedrasynyň mugallymy

MILLI YKDYSADYÝETIMIZI DIWERSIFIKASIÝA  
ÝOLY BILEN ÖSDÜRMEKDE TALYPLARYŇ  

DÖWREBAP TEJRIBELIKLERINIŇ ÄHMIÝETI

Hormatly Prezidentimiz il-ýurt bähbitli, döwlet we dünýä ähmiýetli işleri 
giň gerim bilen amala aşyrýar. Şonuň netijesinde häzirki wagtda ýurdumyzy 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýär. Bu babatda 
öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, maksatnamalaýyn 
işleriň amala aşyrylmagy hem-de alnyp barylmagy, dowam etdirilmegi ne-
tijesinde durnukly ösüş gazanylýar. Biz muňa makro-ykdysady görkezijiler 
arkaly hem aýdyň göz ýetirýäris. Häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň biri 
hem sanly ulgam bilen baglanyşyklydyr. Bu ulgamyň işine bütin dünýäde, 
şol sanda biziň ýurdumyzda hem möhüm ähmiýet berilmegi netijesinde mil-
li ykdysadyýetimize, şol sanda onuň her bir pudagyna sanly tehnologiýalar 
ornaşdyrylýar. 

Hormatly Prezidentimiz wezipä girişmek dabarasyndaky çykyşynda: «Biz 
milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň 
ornaşdyrylmagyna geljekde hem ünsi jemläris» diýip nygtap aýtdy. Şunda 
«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 
Konsepsiýasynyň» üstünlikli durmuşa geçirilmegi möhüm ähmiýete eýedir. 
Ol häzirki döwürde milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdür-
mäge ýardam berýär. Şunda milli ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak 
boýunça öňdebaryjy döwletleriň derejesine ýetirmek, elektron senagatyny 
ösdürmek, işewürlige we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň soňky 
gazananlaryna esaslanýan ykdysadyýeti kemala getirmek, innowasion, ýo-
kary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýun-
ça wezipeleri çözmek maksat edilýär.
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Arkadagly Prezidentimiziň tagallasy bilen bu babatdaky belent maksada 
ýetilýändigini aýratyn bellemek gerek. Bu günki gün sanly ulgamyň ähmiýe-
ti gurluşyk, telekeçilik, senagat, ulag-aragatnaşyk, obasenagat, bilim pudak-
larynda alnyp barylýan işlerde we gazanylýan oňyn netijelerde has-da aýan 
bolýar. Sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy bilen gurluşyk pudagynda «akylly 
şäher» konsepsiýasy amala aşyrylýar, «akylly öý» ulgamy ornaşdyrylýar, 
şeýle hem gurluşyk-gurnama işleriniň ýokary hil derejesi üpjün edilýär. 
Mundan başga-da, bu ulgam söwda, hyzmatlar ulgamynyň işini ilerledýär, 
oba hojalygy, senagat pudaklarynda ýokary hilli önümleriň öndürilmeginde 
möhüm ähmiýete eýe bolýar. Häzirki döwürde Türkmenistanyň Aragatnaşyk 
ministrliginiň «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşygy döwlet kompaniýasy 
hem elektron hyzmatlarynyň täze görnüşlerini ornaşdyrmak işlerini alyp 
barýarlar. Poçta aragatnaşygy döwlet kompaniýasynyň ýörite işgärleri – ça-
parlary internet portalyň üsti bilen ýerleniljek harytlary tiz hem-de howp-
suz eltip, alyjylar hem-de satyjylar üçin birnäçe ýeňillikleri döredýärler. El-
betde, bu işlerde hem sanly aragatnaşyk ulgamynyň kämilleşdirilmegi, bu 
düzümleriň ähli görnüşleriniň hyzmatlaryny ýokarlandyrmaga hem-de hal-
kara aragatnaşyk hyzmatdaşlyklaryny işjeňleşdirmäge mümkinçilikleri döre-
dýär.

Diýmek, bu konsepsiýanyň esasy wezipesi ykdysadyýetiň ösüş depginini 
tizleşdirmäge we sanly tehnologiýany ulanmagyň hasabyna ilatyň ýaşaýyş-
durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga, şeýle-de ykdysadyýetiň täze ösüşlere 
eýe bolmagy üçin mümkinçilikleri döretmäge gönükdirilendir.

Konsepsiýada senagatyň ähli pudaklary bilen birlikde ulag we logistika 
ýaly esasy ugra hem möhüm orun berlipdir. Häzirki döwürde halkara ulag 
geçelgeleriniň çatrygynda ýerleşýän Türkmenistan sebitiň we tutuş dünýäniň 
abadançylygynyň, durnukly ösüşiniň bähbidine laýyk gelýän netijeli, özara 
peýdaly gatnaşyklary ýola goýmak maksady bilen, özüniň ägirt uly üstaşyr 
mümkinçiliklerini durmuşa geçirýär. Döwrebap ulag düzüminiň döredilme-
gine köp mukdarda serişde gönükdirilip, ýurdumyz milli ykdysadyýetimizi 
mundan beýläk-de ösdürmek hem-de onuň daşary ýurtly hyzmatdaşlar üçin 
özüne çekijiligini ýokarlandyrmak ugrunda pugta binýat döredýär. Netijeli 
ulag we logistik infrastruktura ykdysadyýetiň ösüşine güýçli itergi berýär. Bu 
ulgamda sanly intellektual tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň esasy mak-
sady, müşderilere hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak we üstaşyr daşalýan 
ýükleriň möçberini artdyrmak bilen, ulgamy sanlaşdyrmakda alnyp barylýan 
işleri çaltlandyrmak bolup durýar. 
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Häzirki döwürde ýurdumyzda elektron söwda ulgamy ösdürilýär, mag-
lumat tehnologiýalary ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna ornaşdyrylýar. Husu-
san-da nagt däl hasaplaşyklar ulgamynyň esasynda söwdany we hyzmatlar 
ulgamynyň töleglerini amala aşyrmak ýaly mümkinçilikler döredilýär. Bu 
babatda ýurdumyzyň ulag ulgamynyň birnäçe gulluklary dürli hyzmatlary 
hödürleýärler. Muňa mysal edip «Türkmendemirýollary» agentligi tara-
pyndan ilata edilýän hyzmatlaryň çäginde ýolagçylar ýörite internet saýty-
na girmek arkaly elektron ýol peteklerini satyn alyp bilýärler. «Türkmen-
howaýollary» gullugynda hem ýolagçylar üçin ýerli howa gatnawlaryň 
awiapeteklerini onlaýn görnüşinde sargyt etmek we töleglerini amala 
aşyrmak üçin degişli mümkinçilikler döredildi. Hormatly Prezidentimiz san-
ly wideoaragatnaşyk arkaly geçirýän Ministrler Kabinetiniň her bir mejlisin-
de ulag-aragatnaşyk ulgamynda sanly ykdysadyýete geçilmegini, maglumat 
tehnologiýalarynyň barha ýokarlanýan ornuny hasaba almak bilen, ulgamyň 
tutuşlaýyn döwrebaplaşdyrylmagyna aýratyn üns berilmelidir diýip belleýär.

Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alyp, häzirki döwür-
de ýurdumyzyň awtomobil ulagynyň ähmiýeti hem barha artýar. «Türkme-
nawtoulaglary» agentliginiň kärhanalary tarapyndan ýerine ýetirilýän ulag 
hyzmatlarynyň möçberi giňelýär. Iň döwrebap ýollar ulanylmaga berilýär, 
ýokary tizlikli awtomobil ýollarynyň gurluşygy ýokary depginde alnyp 
baryl ýar. Täze Aşgabat – Türkmenbaşy, Aşgabat – Türkmenabat ýokary tiz-
likli awtomobil ýollary munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu ýollaryň gurul-
magy, logistika hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga, halkara ulag-üstaşyr 
düzümini giňeltmäge, goňşy ýurtlar bilen söwda dolanyşygyny artdyrmaga, 
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini nazara almak bilen 
daşary ýurtlara iberilýän ýükleriň hem-de üstaşyr geçirilýän harytlaryň muk-
daryny kesgitlemäge ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen awtomobil ulaglary ulga-
mynyň maddy binýady barha berkeýär. Yzygiderli döwrebap awtobuslaryň 
we taksileriň uly tapgyry satyn alynýar we bu ulaglarda ýolagçylara ýokary 
hilli hyzmatlar ýola goýulýar. Awtomobil gatnawlaryna bolan islegleri ka-
nagatlandyrmak maksady bilen täze şäheriçi, şäherýakasy hem-de şäherara 
gatnawlary açylýar. Tomusda, dynç alyş möwsüminde bu gatnawlaryň sany 
artdyrylýar. Aşgabadyň taksomotor awtoulag kärhanasynda ýeňil ulaglarda, 
taksilerde ýolagçylara edilýän hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak maksady bi-
len elektron planşetler oturdyldy, internet arkaly müşderilerden buýurmalary 
kabul etmek hyzmaty ýola goýuldy. 
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Ulag kärhanalarynyň sanly ulgama goşulmagy, «Bitewi penjire» elekt ron 
görnüşinde ilata dürli döwlet hyzmatlarynyň ýerine ýetirilişini çaltlandyrýar. 
Şeýle şertlerde sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça 
täze pikirleri we çözgütleri döredýän, düýbünden täze tehnikalara we tehno-
logiýalara daýanýan, sanly ykdysadyýetde zähmet çekmäge ukyply hünär-
menleri taýýarlamak işleriniň ähmiýeti barha ýokarlanýar.

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary insti-
tutynda geljekde ulaglar ulgamynda zähmet çekjek ökde hünärmenleri 
taýýarlamak babatynda alnyp barylýan işleriň çäginde, talyplaryň önümçilik 
okuwlarynyň döwrebap guralmagy yzygiderli üpjün edilýär. Ýokary okuw 
mekdebimiziň «Awtomobiller we awtomobil hojalygy» hem-de «Awtomo-
bil ulagynda gatnawy guramak» hünärlerinden bilim alýan talyplarymyz 
ýurdumyzyň awtoulag kärhanalarynyň hasabyndaky «Hýundai New Aero 
Citi», «Iran-Khodro», «PAZ-32054» hem-de «Toýotta» kysymly döwrebap, 
ýokary hilli, giň we oňaýly awtobuslarynda ilata edilýän hyzmatlaryň çeýe 
we netijeli ulgamyny döretmek ýaly esasy ugurlar boýunça nazary bilim-
lerini önümçilikde kämilleşdirýärler. Ýewro-4 ekologiýa standartyna laýyk 
gelýän bu ulaglarda yşyklandyryş ulgamy, elektron wagt hem-de howa mag-
lumatyny görkezýän enjam we sesli aragatnaşyk sazlaşykly işleýär. 

Ulag hyzmatlarynyň elektron tölegini birleşdirýän maglumat binýadynyň 
ýolagçy awtobuslarda döredilmegi, ýol peteklerini satyn almak işini ep-esli 
ýeňilleşdirýär. Munuň özi sürüjileriň işewürlik mümkinçiligini artdyrmaga, 
wagty we maliýe çykdajylaryny ep-esli peseltmäge şert döredýär.

Ýolagçy awtobuslarda GPS/Glonas nawigasiýa gözegçilik ulgamynyň 
abzallary oturdylandyr. Bu bolsa awtoulag serişdesiniň häzirki wagtda nirede 
ýerleşýändigini kesgitlemäge, şeýle hem sürüji tarapyndan tizlik derejesiniň 
ýokarlandyrylyşyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Bularyň ählisi 
ulag şahalarynyň binýadynda dürli görnüşli ulaglaryň arabaglanyşygyny gu-
ramaga mümkinçilik berýär. 

Şeýle hem, häzirki döwürde awtoulag kärhanalarynyň ýeňil ulaglarynda, 
taksilerde ýolagçylara edilýän hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak maksady bi-
len elektron planşetler oturdylyp, internet arkaly müşderilerden buýurma-
lary kabul etmek hyzmaty ýola goýuldy. Talyplar tejribelik geçýän awtoulag 
kärhanalarynyň okuw merkezleriniň hünär kämilleşdiriş bölümlerinde sanly 
ulag ulgamyny ösdürmek we bu ugurda tehnologik täzeçilligi döretmek we 
ýaýratmak, şeýle hem ulag hyzmatlaryndan netijeli peýdalanmak, raýatlar 
üçin elektron maglumatlar goruny döretmek we şol maglumatlaryň tor arkaly 
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elýeterliligini üpjün etmek ýaly ugurlar boýunça degişli okuwlary geçýärler. 
Bu okuwlar geljekde sanly ykdysadyýetiň awtoulag ulgamyna hünärmenleri 
ulgamlaýyn taýýarlamakda hem-de öňe sürülýän wezipelere ýetmekde mak-
sadalaýykdyr.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzda ykdysadyýetiň 
sanly ulgama geçmegini çaltlandyrmak wajyp bolup durýar. Şonuň bilen 
baglylykda ýurdumyzda maglumat-tehnologiýa ulgamy boýunça ýokary 
hünärli işgärler taýýarlanylýar. Sanly ulgam boýunça işgärleriň sowatly-
lygyny ýokarlandyrmak üçin ýörite maksatnama taýýarlanyldy. Ýokary 
okuw mekdepleriniň we okuw merkezleriniň hünär kämilleşdiriş bölümle-
rinde bu ugurdan eýýäm degişli sapaklar geçildi we ýene-de dowam edýär. 
«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» üs-
tünlikli amala aşyrylmagynyň netijesinde, bu günki gün ýurdumyzyň bilim 
ojaklarynda ylmy-tehniki ösüşiň gazananlary, täze tehnologiýalar we inno-
wasiýalar, kompýuterler elýeterlidir. Şonuň netijesinde, bu ulgamda zähmet 
çekýän mugallymlaryň, terbiýeçileriň sanly tehnologiýalardan peýdalanmak-
laryna, döredijilikli zähmet çekmeklerine, mekdep okuwçylarynyň, talyp 
ýaşlaryň bilimleri tutanýerlilik bilen ele almaklaryna giň mümkinçilikler 
döredildi we ondan netijeli peýdalanylýar. Her bir işde hil we netijelilik esasy 
talapdyr. Ine, şol talaba hötde gelinmeginde milli ykdysadyýetimize, onuň 
her bir pudagyna sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy möhüm ähmiýete eýedir.

Milli Liderimiz Watanymyzyň rowaçlygyny, halkymyzyň abadançy-
lygyny özüniň baş maksadyna öwrüp, milli ykdysadyýetiň doly döwrebap-
laşdyrylmagyna we köpugurlaýyn ösdürilmegine, innowasion işläp taýýar-
lamalaryň hem-de öňdebaryjy tehnologiýalaryň giňden ornaşdyryl magyna 
uly mümkinçilikleri döredip berýär.

Hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň 
röwşen geljegi, agzybir halkymyzyň ýagty ertiri üçin alyp barýan il-ýurt 
bähbitli, döwlet ähmiýetli işleri rowaçlyklara beslensin, jany sag, başy dik 
bolsun!
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A. Jumagulyýew,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara 

gatnaşyklary institutynyň «Halkara gatnaşyklary 
we diplomatiýa» kafedrasynyň mugallymy

ÝURDUŇ DAŞARY-YKDYSADY SYÝASATYNDA 
SANLYLAŞDYRMAGYŇ ORNY WE  

TÜRKMENISTANYŇ OŇYN TEJRIBESI

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň täzeçillik hä-
siýetine ýugrulan durmuş-ykdysady baş ugrunyň rowaçlanmagy, döwletimiziň 
çalt depginler bilen ösüşinde aýdyň görünýär. Hormatly Prezidentimiziň 
parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmekde, 
ylmyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmakda, söwda-senagat, oba ho-
jalyk, ulag-aragatnaşyk, ylym-bilim we beýleki ulgamlary innowasion esasda 
alyp barmakda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetiň hukuk 
esaslarynyň berkden tutulmagy, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň döwre-
bap kämilleşdirilmegi, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň ösmegi üçin zerur 
bolan şertleri döredýär. Ýurdumyzyň ähli pudaklarynda häzirki zamanyň 
ösen talaplaryna laýyk gelýän kärhanalaryň gurulmagy, olaryň innowasion 
tehnologiýalar bilen üpjün edilmegi, uly islegden peýdalanýan önümleriň ön-
dürilip, daşary ýurtlara eksport edilmegi milli ykdysadyýetiň has-da pugta-
lanmagyna ýardam berýär. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: 
Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 
Milli maksatnamasynyň» esasy maksady ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny 
pugtalandyrmaga, dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejelerine ýetirmäge, bazar 
ykdysadyýetine tapgyrlaýyn geçilmegine, raýatlarymyzyň iş üpjünçiligini 
we halkymyzyň durmuş derejeleriniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir. 
Şeýle hem, bazar gatnaşyklarynyň özgertmeleriniň durmuşa ornaşdyrylmagy 
bilime we innowasiýalara daýanýan, ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan 
amatly tehnologiýalary özünde jemleýän, ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly 
bilen ösdürilmegi üpjün edýän sanly ulgama uýgunlaşdyrmakdan, ilatyň in-
tellektual we durmuş şertlerini ygtybarly dünýä standartlarynyň derejelerine 
ýetirmekden ybarat bolup durýar. 

Hormatly Prezidentimiz sanlylaşdyrmagyň ýokary wezipelerine top-
lumlaýyn çemeleşmegiň talaplaryny öňe sürüp, halkara hyzmatdaşlygynyň 
infrastrukturasyny iň täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmaga uly üns 
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berýär bu bolsa ýurduň daşary syýasatynda utgaşdyryjy orny eýeleýär. Şunuň 
bilen baglylykda, häzirki wagtda Türkmenistanyň diplomatik hyzmatlarynyň 
sanlylaşdyrylyşy ep-esli güýçlendirildi, bu ýokary tehnologik mümkinçi-
ligini, internet torunyň ýüküni köp esse ýokarlandyrmaga we wideoşekilli 
gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny görkezdi. Döwlet Baştutanymyzyň 
başlangyjy bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň düzüminde sanly 
diplomatiýa bölüminiň döredilmegi-de bu ugurda ädilen aýgytly ädim boldy. 
Diňe soňky gysga döwürde ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşikleriň 
birnäçesi, şol sanda iri halkara guramalarynyň we gurluşlarynyň çägindäki 
sammitleriň onlaýn tertipde geçirilmegi gurnaldy. 

XX we XXI asyryň sepgidi dünýäniň adamzat taryhyndaky köptarap-
laýyn özgerişi bilen häsiýetlendirilýär. Ol, ilkinji nobatda, ylmy-tehnologik 
özgerişleriň depgini bilen baglanyşyklydyr. Durmuşyň ähli pudaklaryna tä-
sirini ýetiren öňdebaryjy tehnologiýalar halkara gatnaşyklar ulgamyny hem 
çetde goýmady. Ol döwletleriň alyp barýan daşary syýasatynyň usullary-
na öz täsirini ýetirip, diplomatiýanyň häzirkizaman şertlerine uýgunlaşan 
täze tärleriniň we usullarynyň kemala gelmegine giň ýol açdy. Munuň özi 
sanlylaşdyrma eýýamyna gabat gelýän sanly diplomatiýanyň durmuşa berk 
ornaşmagyna getirdi.

Türkmenistanyň sanlylaşdyrmak ulgamynda diplomatik işjeňliginiň ýo-
karlanýandygyna şaýatlyk edýän köp sanly ikitaraplaýyn onlaýn gepleşikler 
geçirildi. Hususan-da, Türkmenistanyň wekiliýetleriniň Russiýa Federa-
siýasy, ABŞ, Kanada, Fransiýa, Norwegiýa, Şweýsariýa, Italiýa Respubli-
kasy, Rumyniýa, HHR, Ysraýyl döwleti, Birleşen Arap Emirlikleri, Bahreýn, 
Müsür Arap Respublikasy, Türkiýe Respublikasy bilen geçiren beýleki wi-
deo gepleşiklerini mysal getirmek bolar. Dürli derejelerde wideo gepleşikleri 
goňşy döwletler – Azerbaýjan, Özbegistan, Owganystan we Eýran Yslam 
Respublikasy bilen yzygiderli geçirilýär. Köptaraplaýyn diplomatiýanyň 
çäginde hem köp sanly halkara ýygnaklar, gepleşikler we maslahatlar ge-
çirilip, onda döwrüň häzirkizaman ösüşiniň derwaýys meselelerinde pikir 
alyşmalar bolýar. Hususan-da, soňky döwürde Türkmenistan abraýly halka-
ra guramalarynyň ýokary derejeli ýolbaşçylary – BMG, BSG, ÝB, ÝHHG, 
GDA, YHG, BSG, Bütindünýä Banky, Aziýa ösüş banky bilen onlaýn ýyg-
naklary geçirdi. Şeýle hem, türkmen tarapynyň özara bähbitli gepleşikleri 
BMG-niň Ösüş maksatnamasy, BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça 
guramasy (ÝUNESKO), BMG-niň Daşky gurşaw baradaky Maksatnamasy 
(ÝUNEP), BMG-niň Söwda we ösüş boýunça maslahaty, IRU, THADA, 
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CTBTO-nyň taýýarlyk topary we beýleki abraýly halkara guramalary dere-
jesinde geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetleri ABŞ, Koreýa Respublikasy 
bilen «Merkezi Aziýa 5 + 1» formatda köptaraplaýyn özara gatnaşyklaryň 
wideo konferensiýalaryna, şeýle hem «Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi» 
bilelikdäki komitetiniň on dokuzynjy mejlisine gatnaşdy. 

Hormatly Prezidentimiziň aladasy bilen üstünlikli işlemek üçin ähli ze-
rur şertler döredilen ýokary okuw mekdepleriniň halkara işjeňligini belle-
melidiris. Hususan-da, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara 
gatnaşyklary instituty bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Diplomatik akade-
miýasy uniwersitetiniň (ADA uniwersiteti) arasynda netijeli wideogepleşikler 
geçirildi. Şeýle hem, Halkara Pul Gaznasynyň, Energetika Hartiýasynyň Baş 
sekretary Urban Rusnagyň, Ýadro ýaragyny synag etmegi ählumumy gada-
gan etmek hakyndaky Ylalaşyk guramasynyň ýerine ýetiriji sekretary Las-
sin Zerbonyň, BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň 
esasy geňeşçisi Tim Williamsyň Beýik Ýüpek ýoly barada onlaýn masla-
hatlary we geçiren leksiýalary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 
Halkara gatnaşyklary institutynyň we Halkara Ynsanperwerlik we Ösüş 
Uniwersitetiniň talyp larynda uly gyzyklanma döretdi. 

Türkmenistanyň Prezidenti ýokary sepgitleri we ýokary tehnologiýaly 
senagat toplumlaryny ornaşdyrmak, ylym intensiwligini ýokarlandyrmak 
bilen baglanyşykly dünýä derejesindäki meseleleriň çözgütlerini tapmaga 
gatnaşmagyň işjeňligini kesgitleýär. Şeýle talaplar, nazary bilimlerini hal-
kara gatnaşyklarynda ulanyp bilýän diplomatik gullugyň geljekki işgärlerini 
taýýarlamakda hem edilýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Daşary 
işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw maksatnama-
laryny kämilleşdirmek, döwrümiziň derwaýys meselelerine laýyk gelýän 
täze dersler we ýörite okuw sapaklaryny girizmek boýunça işler alnyp baryl-
ýar. Hususan-da, institutyň sanly internet portalynda talyplar üçin niýetlenen 
ylmy edebiýatlary, leksiýalary we wideo okuw sapaklary saklanylýar. Şeýle 
hem sanly diplomatiýa ugrundaky dünýä tejribesini öwrenmäge, kompýu-
ter derňewi we modelirlemegiň usullaryny ulanmaga, diplomatik gepleşik 
sungatyna we daşary syýasatyň beýleki görnüşlerine uly üns berilýär.  
Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diploma-
tiýasy» žurnalynyň birinji sanynda çap edilen «Türkmen diplomatiýasynyň 
wezipeleri» atly esasy makalasynda belleýşi ýaly, «Halkara bilermenler 
jemgyýetine goşulyşmak häzirki zaman dünýä ösüşinde Türkmenistanyň 
ornuny aýdyň görkezmäge ýurdumyzyň milli bähbitlerini has netijeli 
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ýerleşdirmäge mümkinçilik berer». Şeýle hem, bu seljeriş işleriniň hilini  
ýokarlandyrmaga, Türkmenistanyň daşary syýasatynyň dürli taraplary boýun-
ça hünär çaklamalaryny we tekliplerini ösdürmäge goşant goşar. Gahryman 
Arkadagymyzyň çäksiz aladasy we görkezmesi bilen geljekki diplomatlar 
daşary syýasat kararlaryny işläp düzmek we kabul etmek üçin zerur bolan 
seljeriş we bilermenlik işleriniň nazary we amaly esaslaryna düşünýärler. 
Talyplaryň ynsanperwer ylymlardan alan bilimleri bilen bir hatarda halkara 
işjeňligini modelirlemek, geosyýasy ýagdaýlary ösdürmek we beýleki mese-
leler boýunça takyk we amaly dersleriň gazananlaryny hem öwrenýändigini 
bellemelidiris. Bu düşünjede globallaşma, durnukly ösüş, energiýa, ulag ge-
çelgeleri, suw baýlyklary, howanyň üýtgemegi, ekologiýa we beýleki mese-
leler bilen baglanyşykly düýpli pikirler, nazary ösüşler öwrenilýär. 

Ýokarda agzalanlar bilen baglanyşykly maglumat jemgyýeti diýlip 
atlandyrylýan häzirkizaman ösüş döwründe derňew tehnologiýalaryň iň 
möhüm böleginiň dünýä we sebit derejesinde bolup geçýän wakalar bilen 
baglanyşykly köp gigabaýt we terabaýt infografik, ses we wideo maglu-
matlaryny öz içine alýan «sanly» ulgama öwrülýändigini bellemelidiris. Bu 
şertlerde köp sanly maglumatlaryň köp mukdary bilen bir wagtda işlemeli 
we şol bir wagtyň özünde gysga wagtyň içinde iň dogry görkezmäni ber-
mek üçin zerur bolan maglumatlar we faktlar bilen iş salyşmaly. Şonuň üçin 
seljeriş tej ribesinde başlangyç maglumatlary resmileşdirmek, kompýuter 
programmirlemek, geosyýasy prosesleri modellemek we simulirlemek üçin 
algoritmleri düzmek üçin logiki usullar ulanylýar. Bu şertlerde hormatly 
Prezidentimiziň has çuňňur öwrenmek we dünýä ösüşini çylşyrymlaşdyrmak 
nukdaýnazaryndan daşary syýasatyň we diplomatik işjeňligiň netijelili-
gini ýokarlandyrmak mümkinçiligini öwrenmek baradaky görkezmeleri 
öňkülerinden has möhümdir. 

Sanly diplomatiýanyň ähmiýeti bilen bagly alymlaryň geçiren seljer-
melerine görä, ol bäş ugur boýunça amal edilýär. Olaryň ilkinjisi syýasy 
meýilnamalaşdyryş işidir. Bu döwlet edaralary üçin daşary syýasatyň netijeli 
utgaşdyrylyşy we meýilnamalaşdyrylyşy boýunça giň mümkinçilikleriň ýola 
goýulmagyny üpjün edýär. Ikinjiden, ol jemgyýetiň dürli gatlaklaryny onlaýn 
giňişligiň hem-de beýleki döwrebap usullaryň (web-sahypalar, akkauntlar, 
jemgyýetçilik torlary, SMS maglumat beriş we ş.m.) üsti bilen daşary syýasy 
işlere çekmekden ybaratdyr. Onuň üçünji ugry maglumat dolanyşygydyr. 
Bu halkara maglumat akymy zerarly ýüze çykyp biläýjek adatdan daşary 
ýagdaýlaryň öňüni almak maksady bilen, ony ulgamlaýyn yzarlamak işinde 
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juda derwaýysdyr. Döwletleriň daşary ýurtlardaky we ýurduň içindäki 
raýatlarynyň hukuklaryny goramak we dürli sebäpler boýunça ýüze çykyp 
biläýjek meselelerde dessin ýardam bermek maksady bilen, aragatnaşygyň 
göni ýollaryny üpjün etmek onuň dördünji ugry bolup durýar. Bäşinjiden, ol 
iň oňat bilimleridir tejribeleri jemlemäge hem-de olary daşary ýurtlarda milli 
bähbitleri üpjün etmek üçin işjeň we netijeli görnüşde ýaýratmaga goldaw 
berýär. Häzirki wagtda milli diplomatiýanyň aýrylmaz bölegine öwrülen san-
ly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän onlaýn duşuşyklardyr geňeşmeler we 
iş maslahatlary sanly diplomatiýada kesgitlenen anyk ugurlaryň biridir. Bu 
ugruň yzygiderli amal edilmegi wagty tygşytlamaga hem-de işiň netijeliligi-
ni birnäçe esse artdyrmaga ýardam edýär.

Şeýlelik bilen, dünýädäki häzirki ýagdaý we onuň ösüş meýilleri 
Türkme nistanyň Prezidentiniň sanly tehnologiýalary, ýokary tizlikli internet 
ulgamlaryny we toplumlaryny çalt ornaşdyrmak, bu ugurda hünärli işgärleri 
taýýarlamak bilen baglanyşykly konseptual pikirleriň we düýpli talaplaryň 
paýhaslylygyny we öňdengörüjiligini ýene bir gezek tassyklaýar. Bu tötän-
leýin däl, sebäbi bu ölçegler häzirki wagtda dünýä syýasatynda we halkara 
gatnaşyklarynda öňdebaryjy wezipelere ýetmek üçin köp babatda aýgytlydyr.

B. Ataýew, 
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara 

gatnaşyklary institutynyň «Halkara ykdysady gatnaşyklary» 
kafedrasynyň mugallymy 

HALKARA HYZMATDAŞLYKDA  
SANLY BILIM ULGAMYNYŇ ORNY

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda 
ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamy uly ösüşlere eýe bolýar. Bilim edaralarynyň 
işini kämilleşdirmek, bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hili mag-
lumatlar bilen üpjün etmek, sanly serişdeleri giňden peýdalanmak, bilim 
edaralaryna berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak, hiliň dünýä dere-
jesine laýyk bolmagy babatda birnäçe işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň 
Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabryndaky Karary bilen tassyklanan 
«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy» hem-de 
şol Konsepsiýany durmuşa geçirmegiň meýilnamasy sanly ulgamyň häzir-
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ki zaman ösüşiniň aýdyň mysalydyr. Konsepsiýanyň esasy maksady bilim 
edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmekden, bilim bermegiň ähli basgança-
klaryny ýokary hili elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmekden, sanly 
serişdeleri giňden peýdalanmakdan, bilim edaralarynda berilýän bilimiň ma-
zmunyny baýlaşdyrmakdan, onuň hiliniň dünýä derejesine laýyk bolmagyny 
üpjün etmekden ybaratdyr. 

Ägirt uly serişdelere we ykdysady kuwwata eýe bolan Garaşsyz, baky 
Bitarap Türkmenistan hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda innowa-
sion ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýar. Şunda milli ykdysadyýeti we onuň 
ähli pudaklaryny sanly ulgama geçirmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Munuň 
özi halk hojalyk toplumyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň, onuň 
netijeliligini artdyrmagyň möhüm şertidir.

Häzirki wagtda sanly ulgama geçilmegi durnukly ösüşiň ileri tutulýan 
wezipelerini çözmegiň açary bolup hyzmat edýär. Sanly tehnologiýalaryň 
bazary dünýäde okgunly ösýän hem-de iş bilen meşgullanmagyň, aýratyn 
hem ýaşlary iş bilen üpjün etmegiň giňden ýaýran ulgamlarynyň biridir. Bu 
gün diwersifikasiýalaşdyrmaga we senagatlaşdyrmaga, ýurdumyzda hem-
de daşary ýurtlarda uly islegden peýdalanýan bäsdeşlige ukyply taýýar 
önümleriň dürli görnüşlerini öndürmäge, bazar gatnaşyklaryny ösdürmäge, 
hususy ulgamy höweslendirmäge gönükdirilen türkmen ykdysadyýetiniň 
düzümi özgerýär.

Öňdebaryjy tehnologiýalar biziň gündelik durmuşymyza berk ornaşmak 
bilen, zähmeti guramagyň usullaryny, okamagyň hem-de dynç almagyň 
görnüşlerini özgerdýär. Türkmenistan dünýäniň öňdebaryjy tejribesini öwre-
nip we ornaşdyryp, sanly ulgama geçmegiň öz nusgasyny, ýagny diňe bir 
taýýar çözgütleriň hem-de «nou-haularyň» importyna däl, eýsem, özüniň yl-
my-tehnologik we aň-paýhas kuwwatyna esaslanýan nusgasyny işläp taýýar-
lamagy esasy maksat hökmünde kesgitledi.

Ýurdumyzda ýokary tehnologiýaly pudaklary, hususan-da, elektron se-
nagaty ösdürmäge kuwwatly itergi berildi. Programma üpjünçiligini, elektron 
hyzmatlary, maglumat portallaryny döretmek ýaly ylym bilen baglanyşykly 
ulgamlary özleşdirmek boýunça netijeli çäreler görülýär. Türkmen hünär-
menleri tarapyndan işlenilip taýýarlanylan täze sanly önümleriň iş ýüzünde 
giňden ulanylýandygy bellärliklidir. Olar ulanyş babatda özleriniň hili we 
amatlylygy boýunça daşary ýurtlaryň sanly önümlerinden birjik-de pes dur-
maýar.

Gahryman Arkadagymyz: «Ylmy-tehniki ösüşiň belentlige galýan 
döwründe – XXI asyrda biz ylma daýanmak, ýokary tehnologiýaly önümçi-
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likleri döretmek we milletimiziň aň-bilim derejesini has-da ýokarlandyrmak 
arkaly Türkmenistany durnukly ösüşleriň ýoly bilen öňe alyp barýarys. Hä-
zirki döwürde biz döwlet we halkara ähmiýetli derwaýys meseleleri ylmy 
jähetden çözýäris, Döwlet maksatnamalarymyzy ylmy esasda işläp düzýäris. 
Biziň döwlet syýasatymyzda bu ýörelgämiz Garaşsyz, Bitarap Watanymyzy 
döwür we dünýä bilen sazlaşykly ösdürmekde ajaýyp netijeleri berýär» diýip 
belläp geçýär. Dogrudan hem, durnukly ösüşiň ýoly bilen öňe barýan ýurdu-
myzda ösen tehnologiýalardan baş çykarýan ökde hünärmenleri taýýarlamak 
döwrüň talabydyr. 

Türkmenistan ylym-bilim kuwwatyny parahatçylygy we dostlugy pugta-
landyrmaga gönükdirip, esasy halkara guramalar, daşary ýurtlaryň ylym mer-
kezleri bilen ylmy, tehniki, innowasion-tehnologik hyzmatdaşlygy yzygiderli 
berkidýär. Ýurdumyz bilim işine dünýä ülňülerini ornaşdyrmak bilen ynsan-
perwer ulgamda Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Bileleşigi bilen özara 
gatnaşyklary ösdürýär. «TEMPUS-TASIS» ýaly bilim maksatnamalarynyň 
çäklerinde dürli taslamalar amala aşyrylýar. Munuň özi bolsa ýurdumyzyň 
ýokary okuw mekdepleriniň, şeýle hem dünýäniň ösen ylym-bilim merkez-
leriniň arasynda netijeli gatnaşyklaryň ýola goýulýandygyndan nyşan bolup 
durýar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary ins-
titutynda sanly ulgamyň mümkinçilikleri ýokary derejede peýdalanylýar. 
2021-nji ýylyň 24–25-nji oktýabrynda Gazagystan Respublikasynyň Prezi-
denti Kasym-Žomart Tokaýewiň ýurdumyza bolan döwlet saparynyň çäk-
lerinde ikitaraplaýyn resminamalaryň 20-ne gol çekildi. Olaryň arasynda 
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 
bilen Täjirçilik däl paýdarlar jemgyýeti görnüşindäki «Al-Faraby adyndaky 
Milli gazak uniwersitetiniň» arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama 
sanly ulgam arkaly gol çekildi.

Gazagystanyň we Türkmenistanyň degişli ýokary okuw mekdebiniň 
arasynda gol çekilen Ähtnamanyň çäginde geljekde mugallymlaryň halkara 
we sebitleýin gatnaşyklarynyň, halkara hukugynyň, dünýä ykdysadyýetiniň, 
syýasy kommunikasiýanyň we internet žurnalistikasynyň möhüm mesele-
leri boýunça bilelikde sapaklary geçirmegi göz öňünde tutulýar. Bulardan 
başga-da, ýokary okuw mekdepleri okuw seminarlary guramak, ylmy-amaly 
maslahatlary geçirmek, akademiki çärelere gatnaşmak üçin özara çakylyk-
lary, makalalary, okuw we görkezme gollanmalaryny, okuw maksatnama-
laryny alyşmak ýaly ugurlarda hyzmatdaşlyk ediler. Al-Faraby adyndaky 
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Milli gazak uniwersiteti Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halka-
ra gatnaşyklary institutynyň 27-nji hyzmatdaşy hasaplanýar. Mundan ozal 
institut merkezi Aziýanyň we dünýä ýurtlarynyň diplomatik akademiýa-
lary we institutlary bilen hyzmatdaşlyklaryň ençemesini ýola goýdy. Dünýä 
ýurtlarynyň ýokary okuw mekdepleri bilen şeýle hyzmatdaşlyklaryň yzygi-
derli ýola goýulmagy halkara derejesinde bilim ulgamynyň ýokary derejelere 
çykýandygynyň subutnamasydyr. 

Häzirki wagtda bilim edaralarynyň resmi web-saýtlaryny we elektron 
resminama dolanyşygy ulgamyny döretmek boýunça netijeli işler alnyp baryl-
ýar. Türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebi bolan Türkmenistanyň Daşary 
işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň resmi web-saýty 2020-
nji ýylyň dekabr aýynda işläp başlady. Resmi web-saýtda institutda geçirilýän 
dabaralar, maslahatlar we daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň we-
killeri bilen talyplaryň arasynda alnyp barylýan onlaýn görnüşindäki okuw 
sapaklary barada habarlar we makalalar yzygiderli üç dilde (türkmen, iňlis, 
rus) dillerinde ýerleşdirilýär. Bu bolsa, hormatly Prezidentimiziň halkara 
gatnaşyklarynda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly bilimiň hilini ýo-
karlandyrmaga berýän uly ünsüniň durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subut-
namasydyr.

Sanly bilim ulgamynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagyň bilim ul-
gamynda zähmet çekýän professor-mugallymlaryň öz işlerini maksadalaýyk 
guramaklaryna oňaýly şertleri döredýändigi bellemeli ýagdaýlaryň biridir. 
Sanly ulgam ýokary bilim basgançagynda:

– bilim maglumatlaryny çalt tapmakda we öwrenilýän tema babatda ze-
rur maglumatlara eýe bolmakda;

– mugallymlaryň we talyplaryň wagtyny tygşytlamakda;
– talyplara özbaşdak bilim almagy öwretmekde;
– halkara tejribelerini öwrenmekde uly mümkinçiliklere eýedir.
«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyna» 

laýyklykda institutda sanly bilim portaly döredildi. Portal okuw prosesini 
awtomatlaşdyrmak, döwrebap alyp barmak üçin uly mümkinçilik döredýär. 
Elektron kitaphanada kitaplaryň elektron görnüşleri, okuw gollanmalary, lek-
siýalar, wideo we ses ýazgylary hem portalda yzygiderli ýerleşdirilýär. Bi-
limde sanlylaşdyrmagy ornaşdyrmakda, okuw ösüşiniň dowamlylygyny üp-
jün etmekde, hünär endiklerini kämilleşdirmekde bu sanly bilim portalynyň 
ähmiýeti uludyr. 
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Ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerine sanly ulgam işjeň 
ornaşdyrylýar. Bu gün elektron neşirler metbugat neşirleri bilen üstünlikli 
bäsdeşlik edip bilýär we barha meşhurlyga eýe bolýar. Häzirki zaman köp-
çülikleýin habar beriş serişdeleriniň interaktiw we multimediýa usullaryny 
ulanmagy olaryň tapawutly aýratynlygydyr. Ýurdumyzyň köpçülikleýin ha-
bar beriş serişdeleriniň okyjylar we ulanyjylar üçin elýeterli bolmagyndan 
başga-da, internet giňişliginiň ulgamy halkara bileleşigiň ýurdumyz, onuň 
ýeten derejesi barada maglumat bilen üpjünçiliginiň derejesini ýokarlandyr-
maga mümkinçilik berýär, şeýle hem onuň dünýäniň mediabazaryna çykma-
gyna giň ýol açýar.

Sanly kommunikasiýa ýaýlymlary, emeli aň, robotlaşdyrmak häzir-
ki döwrüň esasy serişdelerine öwrülýär. Şol bir wagtyň özünde öňdebaryjy 
tehnologiýalar ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagyny talap edýär. 
Bu ugurda öňde goýlan wezipeleriň çözgüdine döwlet Baştutanymyzyň 
tabşyrygy boýunça işlenip taýýarlanylan «Türkmenistanda sanly bilim ul-
gamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy» gönükdirildi. Onuň durmuşa geçi-
rilmegi maglumat bilim gurşawynyň döredilmegini, jemgyýetiň aň-bilim 
mümkinçilikleriniň artdyrylmagyny, halkara ülňüleriň derejesinde ugurdaş 
usullaryň kämilleşdirilmegini öz içine alýar.

Kitaphanalaryň sanlylaşdyrylmagy bu ugurda esasy orny eýeleýär. Häzir 
okamagyň mümkinçilikleri düýpli özgerdilýär. Elektron görnüşdäki kitaplar 
onlaýn tertipde doly elýeterli boldy. Kompýuteriň, planşetiň, ykjam telefonyň 
kömegi arkaly islendik wagtda kitaphanalaryň saýtyna girip, gerek bolan 
neşiri wirtual görnüşde almak mümkinçiligi döredi. Innowasion tehnolo-
giýalar kitaphana-maglumat hyzmatlarynyň hilini we gyssaglylygyny üpjün 
edýär. Bu bolsa köp sanly ulanyjylary özüne çekýär. Şeýle hem ol okyjylaryň 
gyzyklanmalaryny artdyrýar we bilim almak, dünýägaraýşy giňeltmek üçin 
täze mümkinçilikleri açýar.

Häzirki wagtda dünýä tejribesinde onlaýn sapaklaryň dürli görnüşleri 
ulanylýar we olaryň arasynda gibrid okuwlar hem-de garyşyk okuwlar has 
ýörgünli. Institutda daşary ýurtlaryň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň 
professor-mugallymlary bilen onlaýn görnüşinde okuw-söhbetdeşlik sapak-
lary yzygiderli alnyp barylýar. Halkaraçy hünärmenleri taýýarlamakda bu 
geçirilýän onlaýn okuw sapaklarynyň ähmiýeti örän uludyr. Halkara dereje-
sinde bilim bermekde sanly ulgamyň mümkinçiliklerinde netijeli peýdalan-
mak ýokary hilli bilimi üpjün etmekde ygtybarly usullaryň biri bolup durýar.
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M. Daňatarowa, Ş. Allakulyýew, 
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň 

«Elektrik stansiýalary» kafedrasynyň uly mugallymlary,

S. Ýazlyýewa, 
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň 

«Umumy fizika, matematika we informatika» kafedrasynyň mugallymy

ENERGETIKA PUDAGYNDA ÝOKARY  
TEHNOLOGIÝALARY ORNAŞDYRMAKDA  

SANLY YKDYSADYÝETIŇ ORNY 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Halkyň  
Arkadagly zamanasy» diýip yglan edilen hem-de Watanymyzyň mukad-
des Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygynyň bellenýän ýylynda çalt depginler bilen 
ösýän kuwwatly energetika infrastrukturasy emele geldi. Milli ykdysadyýe-
timizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, oňa sanly ulgamy ornaşdyrmak, 
elektron senagatyny ösdürmek maksady bilen energetika pudagyny hem 
sanlylaşdyrmak boýunça uly işler durmuşa ornaşdyrylýar. Muňa mysal edip, 
«Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021–2025-nji ýyllar üçin 
Döwlet maksatnamasynyň» kabul edilendigini, onuň çäklerinde adamyň 
saglygyny goramaga gönükdirilen sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak, 
energiýany tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa sanly tehnologiýalary 
ornaşdyrmak ýaly möhüm wezipeleri bellemek bolar. Sanly ykdysadyýe-
ti ösdürmek arkaly ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda işi ýöretmek we do-
landyrmak usullaryny yzygiderli kämilleşdirmek, netijeliligini ýokarlandyr-
mak, pudaklarda uly göwrümli maglumatlar bilen işlemegi ýola goýmak göz 
öňünde tutulýar. 

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen tassyklan «Energiýany 
tygşytlamagyň 2018–2024-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda» ýurdu-
myzda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini peýdalanmak arkaly tebi-
gy ýangyçlary tygşytlamagyň gerimini giňeltmek bilen baglanyşykly wezi-
peler öz beýanyny tapýar. Türkmenistanda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän 
çeşmeleriniň energiýa mümkinçilikleri ýylda 110 milliard tonna şertli ýangyç 
möçberde diýlip kesgitlenýär, has netijeli ugurlary Gün we ýel energiýasy 
hasaplanýar. Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda innowasion ösüşlere 
ykdysadyýetde öňdebaryjy tejribeleri we häzirki zaman tehnologiýalaryny 
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ornaşdyrmak, ýokary netijeli, howpsuz hem-de ekologiýa taýdan arassa ener-
getika pudagyny döretmäge aýratyn üns berilýär. 

Ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän energiýanyň iň uly göwrümi Gün 
energiýasy hasaplanýar. Bir ýylda Ýer 3,9 . 1024J = 1,08 . 1018 kWt . sag töwe-
regi Gün şöhlelenmesini alýar, bu bolsa adamzadyň energiýa her ýylky isle-
ginden 10000 esse köpdür we ýangyjyň uglewodorod we ýadro görnüşleriniň 
dünýädäki gorundan has agdyklyk edýändir. 

Bu ylmy makalada gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň has ne-
tijeli ugurlarynyň biri bolan Gün energiýasyny ýurdumyzda peýdalanmagyň 
usullaryna seredilýär. Has takygy Günüň kömegi bilen suw gyzdyryjy kol-
lektorlary oba hojalygynda ulanmak hödürlenýär. Gün energiýasy ýylylygy 
almagyň iň oňat çeşmesidir. Ony diňe bir elektrik energiýasyny öndürmek 
üçin däl, eýsem, durmuş maksatlary üçin peýdalanmak mümkin. Gün ýyly-
lyk ulgamlary – bu Gün şöhlelenmelerini birinji tapgyrda ýylylyk energiýa 
özgerdiji ulgamdyr. Gün ýylylyk ulgamlary işjeň we işjeň däl görnüşde ta-
pawutlandyrylýar. Işjeň Gün ýylylyk ulgamy, mysal üçin, bak akkumulýa-
torly Gün energiýasyny özgerdiji kollektor degişlidir. Işjeň däl Gün ýylylyk 
ulgamy, mysal üçin, binalaryň gurluş konstruksiýasynyň düzüjilerini göz 
öňüne getirýär, mysal üçin, günorta fasaddaky äpişge ýa-da tomus wagty 
binanyň ýokarky üçeginiň kömegi bilen kölegelendirilen äpişge. Häzirki 
wagtda ýurdumyzda Gün energiýasyny peýdalanmagyň hasabyna suwy we 
howany gyzdyrmak uly ähmiýetli hasaplanýar. Gyzgyn suw üpjünçiliginde, 
ýyladyşda, suwy süýjetmekde, oba hojalyk önümlerini guratmakda we hat-
da sowatmakda Gün energiýasynyň peýdalanylmagyna mümkinçilik berýän, 
degişli köp sanly tehniki çözgütler bardyr. Hojalyk zerurlyklary üçin has 
giňden ýaýrany gyzgyn suw üpjünçiligi üçin peýdalanýan gurnawlar hasap-
lanýar.

Bu ylmy makalada ýurdumyzda Gün energiýasyny peýdalanyp oba ho-
jalygynda utgaşykly görnüşde işleýän gyzgyn suw üpjünçiligini we ýylylyk 
ulgamyny ýylylyk bilen üpjün edýän Gün gurnawynyň çyzgysy aşakdaky 
1-nji suratda görkezilen. 

Enjam şeýle görnüşde işleýär. Gün kollektory 1 Gün energiýasyny ýyly-
lyk energiýasyna özgertmäge mümkinçilik berýän Gün gurnawynyň bölegi. 
Ýylylyk energiýasy 3 ýylylyk çalşyjynyň üsti bilen geçiriji turbalar boýun-
ça ýylylyk äkidijiler (suw, antifriz) bilen 2 gyzgyn suw üpjünçiliginiň top-
laýjy göwrümli gabyna geçirilýär. Ol ýerde bolsa ýylylyk energiýasynyň 
toplanmasy bolýar. Şeýle-de ýylylyk energiýasy 3 ýylylyk çalşyjynyň üsti 

32. Sargyt № 2700.



498

bilen geçiriji turbalar boýunça ýylylyk äkidijiler (suw, antifriz) bilen 4 ýy-
lylyk ulgamynyň göwrümli gabyna geçirilýär. Soňra 8 sowuk suw 2 gyzgyn 
suw üpjünçiliginiň toplaýjy göwrümli gabynda gyzyp 9 ýyly suw görnüşinde 
hojalykda peýdalanylýar. Eger-de Gün gurnawy pasyllara baglylykda suwy 
ýeterlik gyzdyryp ýetişmese onda 6 goşmaça gyzdyryjynyň kömegi bilen 
gyzdyrylýar. Soňra 4 ýylylyk ulgamynyň göwrümli gabynda ýygnanan ýy-
lylyk bolsa yzyna gelýän 7 ýylylyk ulgamyndan gelýän suwy gyzdyrmakda 
peýdalanylýar hem-de ýylylyk ulgamynda pasyllara baglylykda, esasan hem, 
gyş aýlarynda ýylylyk ýeterlik derejede gyzyp ýetişmese onda 5 goşmaça 
gazan bilen gyzdyrylýar. 

Bu ylmy makalada ýurdumyzda durnukly ykdysady ösüşi gazanmakda 
täze ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly, Gün energiýasyny peýda-
lanyp oba hojalygynda utgaşykly görnüşde işleýän gyzgyn suw üpjünçiligini 
we ýylylyk ulgamyny ýylylyk bilen üpjün edýän Gün gurnawynyň işleýiş 
aýratynlyklaryny hasaplamak arkaly derňew işleri ýerine ýetirildi.

Kollektoryň ýylylyk balansynyň deňlemesini aşakdaky görnüşde ýazyp  
bolar:

1-nji surat.
Ýylylyk ulgamyny we gyzgyn suw üpjünçiligini ýylylyk bilen  

üpjün edýän Gün gurnawynyň çyzgysy:
1 – kollektor; 2 – gyzgyn suw üpjünçiliginiň toplaýjy göwrümli gaby; 

3 – ýylylyk çalşyjy; 4 – ýylylyk ulgamynyň göwrümli gaby; 5 – goşmaça gazan; 
6 – hojalyk suwuny goşmaça gyzdyryjy; 7 – ýylylyk ulgamy; 

8 – sowuk suwuň berilýän ýeri; 9 – ýyly suwuň çykarylýan ýeri.

1

3
2

4

9

6
5

7

8
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( ( ) / ) ( ),k A I T T R L c T T. .f ust k u d g k a bx a t- - = - .
Gün kollektorynyň balans deňlemesinden onuň ähli häsiýetnamalary 

kesgitlenýär. 
kf geçiş koeffisiýenti bilen häsiýetlendirilýän onuň bölegi berilýär, ol 

0,85-e deň diýip kabul edilýär, A – kollektoryň ýagtylandyrýan üstüniň meý-
dany, m2-de; bu ýerde xust – dury örtügiň Gün şöhlesini goýbermesiniň koeffi-
siýenti, bir aýna örtük üçin 0,9-a deň, a – kollektor kabul edýän üstüniň Gün 
şöhlesini ýuwutma koeffisiýenti, bir aýna örtük üçin 0,91-a deň diýip kabul 
edilýär; I – Gün kollektorynyň üstüniň şöhlelenmesi, Wt/m2, Tk.u – kollektoryň 
kabul edýän üstüniň temperaturasy, K; Td.g – daş-töwerekdäki howanyň tem-
peraturasy, K; Rk – kollektoryň kabul edýän üstüniň termiki garşylygy, şuňa 
meňzeş kollektorlar üçin, bir aýna üçin 0,13 m2K/Wt deň, iki gat aýna üçin 
0,22 m2K/Wt; selektiw aýna üçin 0,4 m2K/Wt deň diýlip kabul edilýändir. 
Ta – suwuň ahyrky temperaturasy, K; t – suwuň başlangyç temperaturasy, K; 
Tb – suwuň dykyzlygy, 1000 kg/m3-e deňdir; c – suwuň ýylylyk sygymy, 
4200 kg/m3-e deňdir; L – suwuň göwrümleýin harçlanmasy m3/s.

Kollektoryň ýylylyk balansynyň deňlemesinden dürli üst meýdanly kol-
lektorlarda suwuň göwrümleýin harçlanmasyny aşakdaky formula bilen kes-
gitlemek bolar.
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Dürli üst meýdanly kollektorlarda  
suwuň göwrümleýin harçlanmasy

№
Kollektoryň 

üstüniň 
meýdany  

A m2

Suwuň 
başlangyç 
tempera- 

turasy, tºC

Suwuň 
ahyrky 

tempera- 
turasy, tºC

Daş- 
-töwerek-

däki 
howanyň 
tempera-
turasy tºC

Gün kollek- 
torynyň 
üstüniň 

şöhlelen- 
mesi,  

I  Wt/n2

Suwuň 
göwrümleýin 
harçlanmasy  

L m3/s

1 2 12 30 20 750 10,24 . 10–5

2 3 12 30 20 750 15,36 . 10–5

3 6 12 30 20 750 30,73 . 10–5

4 10 12 30 20 750 51,2 . 10–5

5 20 12 30 20 750 102,43 . 10–5

Bu grafikden görnüşi ýaly A = 2 m2 üst meýdanly kollektorda suwuň 
göwrümleýin harçlanmasy 10,24 . 10–5 m3/s, A = 3 m2 üst meýdanly kollek-
torda suwuň göwrümleýin harçlanmasy 15,36 . 10–5 m3/s şeýle-de A = 6 m2 
üst meýdanly kollektorda suwuň göwrümleýin harçlanmasy 30,73 . 10–5 m3/s 
baha eýe bolandygyny, A = 10 m2 üst meýdanly kollektorda suwuň göwrüm-
leýin harçlanmasy 51,2 . 10–5 m3/s, A = 20 m2 üst meýdanly kollektorda suwuň 
göwrümleýin harçlanmasy 102,43 . 10–5 m3/s deňeşdirilýär.
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Garaşylýan netijeler:
1. Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň mümkinçiliklerini giňden ulanmak 

arkaly, adamyň saglygyny goramaga gönükdirilen sanly tehnologiýalaryň, 
energiýany tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa sanly tehnologiýalaryň 
ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň ýangyç energetika toplumynyň ösüşiniň 
mümkinçilikleriniň ýokarlandyrylmagyna getirer. 

2. Ýurdumyzda Gün energiýasyny peýdalanyp Gün kollektorlarynyň ha-
sabyna oba hojalygynda utgaşykly görnüşde işleýän gyzgyn suw we ýylylyk 
üpjünçilik ulgamyna berilýän ýylylyk energiýasyny öndürmek arkaly tebigy 
ýangyjyň tygşytlanmagyna getirer.

Gün kollektorlarda suwuň göwrümleýin  
harçlanmasynyň onuň dürli üst meýdanyna baglanyşygy

L, m3/s
102,43.10–5

51,2.10–5

30,73.10–5

15,36.10–5

10,24.10–5

A, m22       3             6        10             20
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O. Muhammedowa, M.Agaýewa,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň 

«Elektrik stansiýalary» kafedrasynyň mugallymlary

BILIM ULGAMYNY ÖSDÜRMEKDE  
SANLY  TEHNOLOGIÝALARYŇ ORNY

Adamzat jemgyýeti döräli bäri, öz ösüşiniň dowamynda elmydama 
özgermegiň, kämilleşmegiň, döwrebaplaşmagyň ýollaryny agtaryp geldi. Bu 
gözlegleriň netijesi bolsa, biziň şu wagtky awtomatik usulda dolandyrylýan 
ösen tehnologiýalara, kämil tehnikalara daýanýan we şol sanly tehnikalardyr 
tehnologiýalaryň dürli ulgamlarda giňden ornaşdyrylýan döwrümizdir. Bu 
günki gün islendik ulgamyň sanly tehnologiýalara esaslanmagy döwrüň iň 
wajyp talaplarynyň biri bolup durýar. 

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysa-
dyýetiniň dürli pudaklarynda täze innowasion tehnologiýalary, şol sanda san-
ly tehnologiýalary ornaşdyryp, elektron resminamalar dolanyşygyna hem-de 
elektron şahsyýetnamalar ulgamyna geçmek, bäsdeşlige ukyply sanly ykdy-
sadyýeti, sazlaşykly işleýän elektron senagatyny döretmek wezipelerini öňe 
sürýär we munuň netijesinde, döwür bilen aýakdaş gidýän eziz Diýarymyzda 
Gahryman Arkadagymyzyň esaslandyrylan öňdengörüjilikli syýasatynyň we 
başlangyçlarynyň esasynda, ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynda halkara 
standartlaryna laýyk gelýän, döwrüň iň çylşyrymly talap laryny ödeýän täze 
innowasion tehnologiýalary we maglumat-aragatnaşyk enjamlaryny yzygi-
derli ornaşdyrmak işleri üstünlikli alnyp barylýar. 

Ähli ulgamlar bilen bir hatarda elektrik energetikasy pudagy hem 
ösýär, özgerýär, döwür bilen deň gadam urýar we Berkarar döwletiň täze 
eýýamynyň Galkynyşy döwrümizde gurlup ulanylmaga berilýän her bir 
täze desga öňden bar bolanyndan öz döwrebaplygy, kämilligi bilen tapawut-
lanýar. Çünki hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda gurlup 
ulanylmaga berilýän desgalaryň ählisi dünýäniň iň öňdebaryjy, abraýly, tej-
ribeli kärhanalarynyň öndürýän ösen sanly tehnologiýalary, kämil tehnika-
lary bilen üpjün edilen we awtomatik usulda dolandyrylýan innowasion en-
jamlar bilen enjamlaşdyrylan. Bu bolsa öz gezeginde şol kämil, döwrebap 
tehnologiýalar bilen işlemegi başarýan, sanly ulgamdan baş alyp çykýan, 
ökde, ýokary derejeli hünärmenleri talap edýär we Türkmenistanyň Döwlet 
energetika institutynyň mugallymlarynyň öňünde sanly tehnologiýalar bi-
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len işlemegi başarýan ökde hünärmenleri taýýarlap ýetişdirmek wezipesi-
ni goýýar. Çünki ýaşlaryň dünýä ülňülerine laýyk bilim almagynyň hem- 
-de Watanymyzyň ykdysady, syýasy, medeni durmuşyna mynasyp goşant 
goşmagynyň, dünýäniň bilim-ylym ulgamynyň gazananlaryndan habarly, 
kämil hünärmenler bolup ýetişmeginiň möhüm şertleriniň biri-de olaryň hä-
zirki zaman maglumat tehnologiýalaryny hünär işinde işjeň hem-de netijeli 
ulanyp bilmekligini gazanmakdan ybaratdyr. 

Şu ýerde bellemeli zatlaryň biri, häzirki zaman şertlerinde täze tehno-
lo giýalarynyň ornaşdyrylmagyna uly ähmiýet berýän Gahryman Arkada-
gymyzyň başlangyçlary bilen «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda 
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edildi. Bu resminama 
ýedi bapdan ybarat bolup, olarda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary 
ulgamynyň häzirki ýagdaýy, Konsepsiýanyň maksady we wezipeleri, ony 
amala aşyrmagyň ugurlary, garaşylýan netijeleri beýan edilýär. Konsep-
siýany üç tapgyrda (birinji tapgyr 2019-njy ýylda, ikinji tapgyr 2020–2023-
-nji ýyllarda, üçünji tapgyr 2024–2025-nji ýyllarda) amala aşyrmak maksat 
edinilýär. 

Häzirki wagtda bu Konsepsiýany durmuşa geçirmekligiň ikinji tapgyry 
dowam edýär we bu tapgyrda ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek 
boýunça wezipeleriň durmuşa geçirilişini netijeli dolandyrmak maksady bi-
len, halkara ölçeglerine laýyk gelýän döwrebap enjamlary, tehnologiýalary 
we programma üpjünçiligini ornaşdyrmak arkaly sanly ykdysadyýetiň gör-
kezijiler ulgamyny hem-de usulyýetini işe girizmek meýilleşdirilýär. 

Şunuň bilen baglylykda, talyplaryň alan nazary bilimlerini tejribede 
amal edilmegini öwretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet ener-
getika institutynyň binýadynda okuw-tejribelik merkezi döredildi. Bu mer-
kezde tejribe sapaklary guralyp, olarda talyplar sanly bilim tehnologiýalaryň 
iş ýüzünde işleýiş düzgünleri we şertleri bilen tanyşdyrylýar. Muňa mysal 
edip, talyplara Simulýator enjamynyň işleýiş ýörelgeleriniň öwredilmegini 
görkez mek bolar. Bu enjam gaz turbina desgasyny hyýaly iş ýükünde do-
landyrýan we özünde birnäçe programmalary jemleýän 9E Simulýator, CA-
LIK, CIMLA, Shortcut, ToolboxST programmalaryndan ybaratdyr. 

Simulýator enjamy ýörite taýýarlykly gurnalan prosessor. Bu proses-
sorda hemme maglumatlary jemlenýär. Simulýator enjamynda jemi iki sany 
prosessor bar olaryň biri işjeň ýa-da öwrediji prosessor diýlip atlandyrylýar 
we onda 3 sany maglumat göteriji ýerleşdirilen. Simulýator enjamynda göz 
öňüne tutulan ikinji kömekçi (öwreniji) prosessorda bolsa, 2 sany maglumat 
göteriji ýerleşdirilendir.
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Simulýator enjamy dört sany monitordan (ekrandan) ybarat bolup, her 
iki monitor bir prosessor arkaly işledilýär. Işjeň ýa-da öwrediji prosesso-
ra birikdirilen monitorlaryň birinde iş ýagdaýynda gaz turbinanyň umumy 
gurluşy açyk saklanylýar, beýleki monitorda (ekranda) bolsa gaz turbinanyň 
gözeg çilik etmek üçin CALIK programmasy açyk saklanylýar. Ikinji kö-
mekçi (öwrediji) monitorda (ekranda) birinde ToolboxST programmasy, 
beýlekisinde bolsa, CALIK programmasy açyk saklanylýar.

Bu programmalar gaz turbina desgasyny işe goýbermek hem-de işläp 
duran pursadynda ýüze çykýan kemçilikleri düzetmek, işleýän enjamlary ka-
daly ýagdaýda saklamak işleri ýerine ýetirmeklige mümkinçilik berýär.

Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň we durmuşa ornaşdyrmaklygyň möhüm 
ugurlarynyň biri hem sanly bilim ulgamyny kämilleşdirmek bolup durýar we 
Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen kabul edilen «Türkmenis-
tanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» talyplara okadyl-
ýan dersleriň okuw maksatnamasyna girizilmeginiň sanly bilimi öwretmekde 
juda ähmiýeti uludyr. 

Has takygy, bilim edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek, bilim 
bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary 
bilen üpjün etmek, sanly serişdeleri giňden peýdalanyp, bilim edaralarynda 
berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak, hiliniň dünýä derejesine laýyk 
bolmagyny üpjün etmek maksady bilen kabul edilen «Türkmenistanda sanly 
bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyndan» ugur alyp, institutymyzda 
«E-learning» okuw merkezi, şeýle-de bilim portaly döredilip, bu portalda 
ähli mugallymlaryň umumy, amaly, söhbet we tejribe sapaklarynyň elek-
tron görnüşleri we wideo ýazgylary ýerleşdirildi. Talyplar özbaşdak hem is-
lendik wagtda bu portalyň üsti bilen okuw sapaklaryndan peýdalanmak ar-
kaly öz bilimlerini artdyryp bilerler. Bu portalda diňe bir okuw sapaklary 
däl-de, eýsem, sanly kitaphana ulgamy hem bar we kitaphanada Gahryman 
Arkadagymyzyň atalyk kitaplarynyň, energetika pudagyna we dürli ulgamla-
ra degişli kitaplaryň elektron görnüşi, şeýle-de bu portalda ýurdumyzda bolup 
geçýän täzelikler bilen tanyş edýän, institut we döwlet derejesinde geçirilen 
çäreleriň beýanlary we wideo ýazgylary ýerleşdirilen. Bu bolsa, öz gezeginde 
talyplaryň sanly ulgam baradaky düşünjesiniň has-da giňemegine, oňa bolan 
gyzyklanmalaryny artdyrmaga, ukyp-başarnyklaryny kämilleşdirmäge ýar-
dam berýär. «E-Learning» okuw merkezlerinde bolsa, ýörite elektron okuwlar 
taýýarlanylyp, okatmagyň elektron usuly talyplaryň özbaşdak okuw işlerinde 
ulanmaklary hem-de hünärleriň ýöriteleşdirilen derslerinde köp möçberdä-
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ki maglumatlary goşmaça elekron okuw sapaklarynda özleşdirmekleri göz 
öňünde tutulýar we aýlyk synaglarynyň şeýle-de synaglaryň kompýuterleriň 
üsti bilen sanly ulgam arkaly geçirilmegi, sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna 
we höweslendirilmegine atylan ädimleriň biridir.

Häzirki wagtda sanly ulgamy ornaşdyrmakda milli intellektual teh-
nologiýalar (IT) ulgamyny ösdürmek, innowasion tehnologiýalaryň ornaş-
dyrylmagyny höweslendirmek hem-de bu ugurlarda halkara derejesinde 
hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Jemgyýetiň 
ähli düzümleriniň sanly ykdysadyýete çekilmegini üpjün etmek bilen bir 
hatarda, jemgyýetiň sanly gurşawa bolan ynamynyň artmagyny gazanmak-
da maglumat we innowasion tehnologiýalaryň maglumat howpsuzlygynyň 
üpjün edilmegi wajyp wezipeleriň biridir. Şunuň bilen baglylykda, insti-
tutymyzda «Maglumat howpsuzlygy» hünäri boýunça talyplar okadylyp, 
hünärmenler taýýarlanylýar.

Şeýle-de institutymyzda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri hem- 
-de daşary ýurtlaryň tejribeli, abraýly uniwersitetleridir institutlary bilen wi-
deo aragatnaşyk arkaly online görnüşde halkara ylmy-amaly maslahatlary, 
konferensiýalary yzygiderli geçirilýär. Bu bolsa, tejribe alşyp-berişmekde, 
talyplaryň dünýägaraýşyny we bilim derejesini ýokarlandyrmakda, san-
ly ulgamy giňden ornaşdyrmagy amala aşyrmakda juda ähmiýetlidir. 
Institutymyzyň «Ýaş energetik» atly gurnagynda institutymyzyň tejribeli 
professor mugallymlary talyplara ylmyň iň täze gazananlaryna esaslanyp, 
innowasion tehnologiýalara esaslanýan dürli maketleri taýýarlamagy öwred-
ýärler.

Aýdylanlaryň ählisi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň: 
«Milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary ylmy mümkinçiligi bolan giň 
gözýetimli, maksada okgunly, innowasion tehnologiýalary dolandyrmaga 
ukyply, ýokary hünärli, taýýarlykly ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek boýunça 
ähli tagallalar ediler» diýen sözleriniň hakykat ýüzünde amal edilýändiginiň 
aýdyň subutnamasydyr.

Halkymyzyň asuda, abadan, bolelin ýaşaýşy ugrunda gijesini gündiz 
edýän Arkadagly Serdarymyzyň jany sag, işleri rowan, belent başy aman 
bolsun!
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D. Abdyrasulow,
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň  

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby  
institutynyň uly mugallymy, Ýaş alymlar geňeşiniň başlygy,

H.Joýtyýew,
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň  

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby  
institutynyň 5-nji ýyl harby talyby

INNOWASION-SENAGAT ULGAMY ÝURDUMYZYŇ 
YKDYSADYÝETINIŇ DURNUKLY ÖSÜŞINIŇ  

ESASY HÖKMÜNDE

Sanly ykdysadyýet ýurdumyzyň senagat ulgamyny täze derejä geçirmek-
de giň mümkinçilikleri açýar. Senagat ulgamyna emeli we wirtual hakykatyň, 
robototehnikanyň, awtomatiki dolandyrylýan önümçilik maşynlarynyň hem-
-de sanly tehnologiýalaryň aralaşmagy bilen häzirki döwürde «innowa-
sion-senagat» düşünjesi kemala geldi. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň 
Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmegiň milli maksatnamasyna» laýyklykda 2052-nji ýylda ýurdumyzyň 
innowasion-senagat taýdan ösüşiň netijesinde senagatyň we hyzmatlaryň 
paýynyň artmagynyň hasabyna ýurdumyzyň ösen döwletleriň hataryndaky 
ornuny has-da pugtalandyrmak göz öňünde tutulýar. 

Häzirki wagtda dünýäniň ösen döwletleri senagat ulgamyny innowasion 
we sanly usullardan peýdalanyp uzak möhletleýin maksatnamalary durmuşa 
geçirýärler. Onuň mysalynda ABŞ-nyň «National Network for Manufactu-
ring Innovation» maksatnamasyny, Fransiýanyň «New Industrial France» 
maksatnamasyny, Ýaponiýanyň «White Paper on Manufacturing Industri-
es (Monodzukuri)» maksatnamasyny, Hytaý Halk Respublikasynyň «Made 
in China 2025» maksatnamasyny we beýleki ösen döwletleriň maksatna-
malaryny aýtmak bolar. Dünýä tejribesinde senagata sanly we innowasion 
tehnologiýalarynyň utgaşmagynda dördünji «Industrie 4.0» nesili üstünlikli 
durmuşa geçirildi. 

Innowasiýa we senagat öz arasynda bagly düşünjedir. S.K. Ataýewiň «In-
nowasiýa işiniň hukuk üpjünçiligi we oňa döwlet goldawyny bermek» atly mo-
nografiýasynda innowasiýa düşünjesine – «Döredijilikli zähmetiň ykdysady 
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dolanyşykda ulanylýan, täze ýa-da düýpli kämilleşdirilen önüm (hyzmat, en-
jam) we tehnologiýa görnüşinde durmuşa geçirilen ahyrky netijesidir» diýip 
kesgitleme berýär. Bu bolsa innowasion-senagatynyň ilkinji nobatda milli 
aýratynlygy, ýerli çig mal serişdelerini nazara almak bilen döwrebap tehno-
logiýalary ulanyp täze önümleriniň öndürilmegini göz öňünde tutulýar. Inno-
wasion-senagady iki taraplaýyn baglanyşykda bolmaly, ýagny alnan önümiň 
netijesi boýunça berlen teklipleri täze öndüriljek önümlerde şöhlelendirmegi 
zerur bolup durýar. Şol bir wagtda innowasiýa mümkinçilikleri, ykdysady 
serişdeleri we güýçleri göz öňünde tutup başlangyç çigmalynyň we öndüril-
jek önümiň esasy meýilnamasyny kesgitlenmeli. Daşarky we içerki şertleri 
nazara almak bilen innowasion töwekgelçiligiň derejesini azaldýar. Daşarky 
şertiniň çäginde gönümel (sap edijileriň islegleriniň, bäsleşige ukyplylygyň, 
haryt bilen üpjün edijiligiň, dellalçylyk we ş.m.) we ikilenji (syýasy, hukuk, 
makroykdysadyýet, ekologiýa, durmuş, ylmy-tehniki we ş.m.) täsirleriň de-
rejesine seredilmeli. Içerki şertiniň çäklerinde bolsa dolandyrylyş ulgamy, 
üpjünçilik derejesi, hiliniň gözegçilik talaplaryny, innowasiýa wezipeler we 
innowasion-senagatyň ösüş derejesini gözegçilikde saklanylmaly. Degişli 
görkezijiler we daşary ýurt alymlaryň tejribeleri esasynda innowasion-sena-
gat modelleriniň (matematiki hasaplamalaryň, programmalaryň) gurluşyny 
öwrenmeli hem-de milli aýratynlygymyzy göz öňünde tutup täze teklipleri 
goşmaklyk zerur bolup durýar. Senagat kärhanalaryň häzirki we geljekdä-
ki innowasion ösüş derejesini, öndürilýän önümleriniň täzeçilligini baha-
landyryp bilýän bitewi ulgamy kemala getirmegiň hem uly ähmiýeti bar. 

Türkmenistanyň içerki önümi boýunça girdejileriň köp bölegi senagat 
ulgamynyň paýyna düşýär. 2021-nji ýylda durmuş-ykdysady ösüşiniň jemi 
içerki önüminiň düzümindäki senagat pudagynyň paýy 29,2% bolan bolsa 
täze kabul edilen maksatnama laýyklykda 2052-nji ýylda senagat pudagynyň 
paýy 43,0% ýetirmekligi meýilleşdirilýär. Bu üstünlikler himiýa, oba hojalyk, 
azyk, dokma, derman, elektroenergiýa, elektron, ýeňil senagaty ýaly beýle-
ki ugurlara innowasion täzeçillik girizmegiň hasabyna ýetilmelidir. Sanly 
ykdysadyýeti ösdürmegiň çäklerinde «Eksport-import amallary üçin bir pen-
jire» ulgamynyň işini senagat harytlary internetiň üsti bilen satyn almak we 
satmak (Industrial Internet of Things, (IIoT)) boýunça milli platformalary 
döretmeklik meýilleşdirilýär. Degişli platformalaryň senagat önümlerini 
içerki, dünýä bazarlarynda mahabatlandyrmakda uly ähmiýeti bar. Geljek-
de ýurdumyzyň innowasion-senagatynyň esasy önümçiligi indiki ugurlar 
boýunça ösdürmek meýilleşdirilýär:
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– eksport edilýän çig malyň möçberini azaltmak, olardan alynýan 
önümleriň paýyny artdyrmak;

– ekologiýa howpsuzlygynyň çäklerinde az uglerodly energiýany hem- 
-de wodorod ýangyjyny öndürmek;

– zyýanly galyndylaryň zyňyndylaryny azaltmak we olary gaýtadan 
işlemek;

– gara metallurgiýanyň önümçiligini artdyrmak we alýuminiý, magniý, 
litiý ýaly reňkli metallary öndürmek;

– ýarym geçiriji kremniý, ýarym geçiriji enjamlary we ýarym geçiriji 
modullaryň önümçiligini ýola goýmak. 

Netijede, Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdy- 
sadyýetiniň esasy bölegi bolan senagat ulgamy sanly we innowasion 
tehnologiýalaryň hasabyna tapgyrlaýyn özgerýär. Bu özgertmeler täze sena-
gat önümçilik ugurlarynyň, iş orunlarynyň açylmagyna sebäp bolýar. Innowa- 
sion-sengat ulgamynda polietilen önümlerini gaýtadan işlemek, aýna önüm-
leri, polimer önümleri we «ECO-93» kysymly benzin ýangyjyny tebigy gaz-
dan öndürmek ýurdumyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirildi. Geljekde 
ýaş hünärmenler tarapyndan täze pikirleriň, ylmy çemeleşmeleriniň senagat 
ulgamyna ornaşdyrylmagy, ýurdumyzyň innowasion-sengatyny täze dereje-
lere ýetirer. 

H. Baýramgeldiýew,
Türkmenistanyň Serhet institutynyň bölüm müdiri

SANLY BILIM ULGAMYNDA INNOWASION 
TEHNOLOGIÝALARYŇ ÄHMIÝETI

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen ylmy döwlet tarapyndan 
goldamak, täze tehnologiýalary we innowasiýalary ykdysadyýetimiziň ähli 
pudaklaryna ornaşdyrmak, halkara ölçeglerine laýyk gelýän, berk binýatly, 
häzirki zaman ylym ulgamyny döwrebap kämilleşdirmek hem-de bu ulgam-
da halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. 

Häzirki döwürde ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň çäginde bi-
lim ulgamyna aýratyn orun berilýär. Bilime jemgyýetimiziň öňe gitmeginiň, 
döwletimiziň mundan beýläk-de ösmeginiň binýady hökmünde garaýarlar. 
Biziň bilim syýasatamyzyň esasy maksady ýurdumyzyň her bir raýaty üçin 
bilim almagynyň elýeter bolmagyny gazanmakdyr. Her bir adamyň bilim ba-
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batda öz ukybyny, zehinini doly ulanyp bilmegi üçin ähli şertleri döretmekdir.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzyň 

bilim ulgamy dünýä tejribesi we täze tehnologiýalar bilen ösüşli ýola düşdi. 
Dünýä ýurtlarynyň bilim ulgamyndaky öňdebaryjy usullary ýurdumyzyň 
bilim ulgamyna ornaşdyrylmagy bilimli, terbiýeli we tejribeli şahsyýetleriň 
taýýarlanmagyna we kemala gelmegine getirýär.

Türkmenistanyň Serhet instituty açylandan soňra az wagt geçen hem bolsa, 
kafedralarda uly okuw material binýady döredildi. Mugallymlar kompýuteriň 
mümkinçiliklerinden peýdalanmak bilen wideo we tanyşdyrylyş maglumat-
lary bilen çäklenmeýärler. Kompýuter programmalarynyň taýýarlanylmagy 
hem-de olaryň gullugymyzda giňden peýdalanylmagy Döwlet serhediniň 
goragynda dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmek we awtomatlaşdyrylan 
dolandyryş ulgamynyň durnukly bolmagyny üpjün edýär. Okuw işinde hem 
sanly bilim ulgamynyň täze görnüşli tehniki serişdeleri ulanylýar. Dünýäniň 
okuw jaýlarynda we mekdeplerinde interaktiw sorama ulgamyny ulanmak 
bilen, sapaklaryň netijeleri boýunça test görnüşinde synaglar kabul edilýär. 
Şeýle tehniki serişdeleriň biri hem «Qwizdom» enjamydyr. Bu serişdäniň 
her toplumy 30 sany okuwçynyň pultlaryndan (1-nji surat) we 1 sany 
mugallymyň pultundan ybarat. Amalyýetde bu ulgam aýratyn sorama ge-
çirmek üçin niýetlenendigine garamazdan, sapakdan öň taýýarlyk geçilende 
sapagyň belli bir bölüminiň dowamynda hem ulanmak mümkindir. 

Bu serişdäniň kömegi bilen berlen soraglara hawa/ýok diýip jogap berip 
bolýar. Pultuň 6 sany jogapdan 1 jogaby saýlamak; 6 sany jogapdan 1 we on-
dan köp jogaby saýlamak; jogaby san görnüşinde ýazmak; 8 sany ýazgynyň 
tertibini kesgitlemek mümkinçilikleri bar. 

Mugallymyň «Q-6i» pultunyň (2-nji 
surat) kömegi bilen dogry/nädogry; gysga 
jogap berip bolýar we onda jogap şkalasy 
bar.

Test taýýarlananda, ilki bilen  
Microsof tyň PowerPoint programmasynda 
soragy we onuň jogaplaryny bir sahypa-
da ýerleşdirmek tanyşdyrlyş görnüşinde 
taýýarlanylýar. Her soragyň başynda 
soragyň nomerini ýazmaly we soraga beril-
ýän jogabyny A, B, C, D, E, F harplar bilen 
bellemeli. Mysal üçin: 1-nji surat 2-nji surat
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Sorag № 1. Beýikligi 8000 metrden ýokary bolan daglary saýlaň:
A. Ço-Oýu;
B. Makalu;
C. Gýaçung-Kang;

D. Çogori;
E. Jomolungma;
F. Ngadi-Çuli.

Bu mysalyň jogabynda bir sandan köp jogaby saýlamaly we jogap 
berýänler pultuň kömegi bilen harplary ýazmak arkaly jogaby saýlaýarlar. 
Soraglaryň jogaplaryna laýyklykda, bir dogry jogaply sorag, mysal üçin, ýo-
karda görkezilen daglaryň içinde iň belent dagy saýlamak. Harplaryň ýerinde 
sanlary goýmak bilen soragy aşakdaky görnüşde taýýarlap bolýar: 

Sorag № 2. Belentligi boýunça daglary tertipleşdiriň:
1. Ço-Oýu;
2. Makalu;
3. Çogori;

4. Gýaçung-Kang;
5. Jomolungma;
6. Ngadi-Çuli.

Bu ýagdaýda jogap berýänler öz pultlarynda daglaryň belentlikleri 
boýunça sanlary ýazmak bilen görkezýärler.

Mugallym soraglary islendik görnüşinde taýýarlap bilýär, mysal üçin:

Sorag № 3. Şu suratda şekillendirilen dagyň adyny saýlaň: 

A. Ço-Oýu;
B. Makalu; 
C. Çogori;

D. Gýaçung-Kang;
E. Jomolungma;
F. Ngadi-Çuli.

Soraglar taýýarlanandan soňra, AnswerKey programmany işe girizmek 
bilen Qwizdom ulgamynyň işjeňligi üpjün edilýär.

Şu suratda (3-nji surat) programmanyň esasy penjiresi şekillendirilen 
we «Insert Question» ýazgysyna basmak bilen jogaplaryň görnüşlerini 
saýlaýarsyňyz (4-nji surat). Şu çäre her sorag bilen geçirilenden soňra, ähli 
jogaplar programmada ýazylýar. Okyjylara talaby ýokarlandyrmak üçin bu 
programmada her jogaba 1 utuk bermek ýaly mümkinçilik bar (6-njy surat).
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3-nji surat

4-nji surat
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5-nji surat

6-njy surat
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8-nji surat

7-nji surat

33. Sargyt № 2700.
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Jogaplaryň sanyny kesgitläniňizden soňra (5-nji surat), Siz dogry joga-
plary belleýärsiňiz (6-njy surat).

Eger-de bu belligi saýlamasaňyz ýa-da jogabyň içinde soralýan bir jo-
gabyny dogry ýazmasaňyz, onda beýleki dogry saýlan jogaplarynyň bal-
laryny bermeýär. 

Test alnyp başlananda, ilki bilen, guralyň Bluetooth fleşyny kompýutere 
dakmak bilen (7-nji surat), pultlardan iberilýän jogaplary kompýuter kabul 
eder ýaly şert döredýäris. 

Işe başlanmazdan öň, programmada jogabyň faýlyny nirede ýatda sak-
lamalydygyny we onuň adyny görkezýäris we pultlary işe girizmek bilen 
kompýuterde olaryň sanawyny açýarys (8-nji surat).

Pultlar işe taýýarlanandan soňra, PowerPoint programmada taýýar-
lan slaýdlarymyzy açyp, soragyň mazmunyna we göwrümine görä, slaýd-
lary çalyşýarys. Jogap berýänleriň mugallymyň islegi boýunça pultlarda 
jogaplarynyň dogry ýa-da ýalňyş berilýändigini görmek mümkinçiligi we 
test tabşyrýanyň öz jogabyny çalşar ýaly mümkinçiligi bar. 

Kompýuteriň ekranynda ähli okuwçylaryň berýän jogaplary we dog-
ry jogaplary göterimde görkezilýär we mugallym kimiň jogaby bermäge 
ýetişmeýändigini görüp bilýär, şol sanda jogap dogry bolsa ýazgy ýaşyl, 
ýalňyş bolanda gyzyl reňk bilen ýazylýar (9-njy surat).

Ähli soraglara jogap berlenden soňra, her okuwçynyň pultynda beren do-
gry jogaplarynyň sany göterimde görkezilýär we bu ýazgylar mugallymyň 
kompýuterinde görünýär. Programmadan çykandan soňra, mugallym jogap-
lary seljermek üçin kompýuteriň ýadynda saklanan faýly açýar (10-njy surat).

Mugallyma gerek bolan seljermäni açmak bilen, ähli okadylýanlaryň be-
ren jogaplaryny, olaryň dogry we ýalňyş jogaplaryny, jogabyň dowamynda 
näçe gezek üýtgeşme girizendigini, şol soraga näçe göterim okyjylaryň dogry 
jogap berendigini we her okuwçynyň jogaplarynyň seljermelerini giňişleýin 
görüp bilýär. Netijede, mugallym jogaplary seljermek bilen, okuwçynyň 
bilim derejesini däl-de, eýsem şol soragy okuw toparynyň özleşdirmeginiň 
derejesini hem seljerip bilýär. Eger-de soraga dogry jogaby hiç kim berme-
dik bolsa, mugallym programmada jogaby dogry ýazylandygyny we berlen 
soragyň düşnüklidigini barlaýar we düzedişleri girizýär. 

Bu serişdäni sapagyň dowamynda slaýdlaryň arasynda jogaplary ber-
mek, wideoşekiliň dowamynda titr görnüşinde soraglary ýazmak bilen, 
şol wideorolikdäky görünýän maglumata özleri jogaby saýlamaýarlar we 
sapagyň dowamynda mugallym okuwçylarynyň bu sapak boýunça bilimini 
barlap bilýär. 
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10-njy surat

9-njy surat
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Tejribeden alanymyzda, sapagyň dowamyndaky sorag – jogaplar 20–30 
minutyň dowamynda bolup, 8–12 sorag berilmeli. Bir tema boýunça testler 
15–20 soragdan ybarat bolmaly we ol 30 minuta çenli dowam edip biler, 
aýratyn ugur boýunça testler 50 soraga çenli bolup, onda 200-den gowrak 
jogaply test taýýarlanyldy. 

Bu programma durnukly we dogry işleýär. Tejribede 2 ýylyň dowamynda 
bir toparyň hem jogaby ýitmedi. Okuwçylara pultlar berlende žurnaldaky 
belgileri boýunça paýlanmaly we gerek bolsa toparyň belgisi boýunça şol 
okuwçynyň beren jogabyny birnäçe wagt geçen hem bolsa tapmak kyn däl.

Bu ulgamyň oňaýly taraplary:
Bir wagtda 30-a çenli okuwçynyň jogabyny alyp bolýar.
Soraglary ýazgy, şekil, mysal we beýleki görnüşinde berip bolýar.
Jogaplaryň soraga görä ýeterlik görnüşleri bar.
Dogry jogaplaryny özbaşdak sanaýar;
Programma tarapyndan birnäçe seljermeleri geçirip bolýar.
Ähli netijeler kompýuteriň ýadynda galýar.
Muňa garamazdan, birnäçe kemçilikleri bellemek bolar:
Ähli test tabşyrýanlar bir wariantda işleýär.
Soraglar kesgitlenen tertipde berilýär.
Test almak üçin kompýuterden daşary proeksion enjam ýa-da uly diago-

nally telewizor gerek bolýar.
Test almazdan öň, okuwçylara pult bilen işlemegiň tertibini giňişleýin 

düşündirmeli.
Kemçilikleriň barlygyna garamazdan, köpsanly toparlarda synaglar bir 

günde yzygider almaga mümkinçilik berýär. Bu ulgam uly mümkinçilikli we 
örän oýlanyşykly taýýarlanylan. 

Watanymyzyň ähli ulgamlarynda halkara bilim hyzmatdaşlygyny 
ýokary derejede amala aşyrmaga mümkinçilikleri döredýän hormatly  
Preziden timiziň jany sag, ömri uzak, belent başy hemişe aman bolsun!
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O. Taganow, 
Türkmenistanyň Serhet institutynyň Ylmy bölüminiň müdiri,

O. Taganowa, 
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 
Ýokary matematika kafedrasynyň uly mugallymy

BILIM ÖZGERTMELERINDE SANLY ULGAM

Ýurdumyzyň ösüşiniň strategik maksatnamasy yglan edilende bilim 
syýasaty döwlet syýasatynyň iň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlenildi. 
Garaşsyz döwletimizde baş maksatnama hökmünde milli bilim ulgamyny, 
has takygy akademiki, ýokary, hünärmen-tehniki we orta mekdepleri, çagalar 
baglaryny düýpli özgertmek boýunça maksatnama kabul edildi.

2007-nji ýylyň fewral aýynyň 15-ine «Türkmenistanyň bilim ulgamyny 
kämilleşdirmek hakynda» we şol ýylyň 4-nji martynda «Bilim-terbiýeçilik 
edaralarynyň işini kämilleşdirmek hakynda» Kararlaryň kabul edilmegi bi-
lim ulgamynda alnyp barylýan işleri mazmun we gurluş jähetden düýpgöter 
täzeçe guramaga itergi berdi.

Bu kabul edilen hukuk namalar öz göwrümi, mazmuny we ähmiýeti 
boýunça bilim özgertmelerini toplumlaýyn amala aşyrmaga giň mümkin-
çilikleri açýan «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň binýadyny 
tutdy. Kabul edilen «Bilim hakyndaky» Kanunyň esasynda bilimiň döwlet 
standartlary düzüldi. Onda her bir uçurymyň dersler boýunça özleşdirmeli 
bilimleriniň, başarnyklarynyň we endikleriniň hökmany minimumy jemlen-
di. Bu iş dünýä tejribesini we talaplaryny nazarda tutulyp amala aşyryldy. 
2013-nji ýylyň 1-nji martynda «Türkmenistanda on iki ýyllyk umumy orta 
bilime geçmegiň Konsepsiýasy» kabul edildi. Häzirki wagtda okuw pro-
sesine okatmagyň interaktiw usullaryny we multimediýa tehnologiýasyny 
işjeň ornaşdyrmak, pedagogik işgärleriň hünär derejelerini üznüksiz 
kämilleşdirmek işleri alnyp barylýar. Okuw-terbiýeçilik edaralarynyň dürli 
görnüşleri okuw kitaplar, usuly gollanmalar bilen yzygiderli üpjün edilip, 
neşir işlerini döwrebaplaşdyrmakda netijeli işler ýola goýulýar. 

Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän bi lim öz gert me le rin de ýaş la ry my zyň 
döw re bap hü när le ri ele almak la ry, ola ryň dö re di ji lik we yl my -göz leg iş le ri 
bi len meş gul lan mak la ry, san ly tehno lo gi ýa la ry ez ber lik bi len öz leş dir mekle-
ri bi len bag la ny şyk ly we zi pe ler aý ra tyn ähmiýete eýedir. Şonuň üçin ýaş nes-
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le beril ýän bi lim -ter bi ýä niň ýo ka ry hi li ni, mu gallym la ryň okuw sa pak la ry na 
taý ýar lyk ly gelmek le ri ni ga zan mak, bi lim işi ne okat ma gyň in no wa sion usul-
la ry ny, san ly se riş de le ri ni giň den or naş dyr mak, pe da go gik iş gär le riň hü när 
us sat ly gy ny yzy gi der li ýo kar lan dyrmak, talyplary dö re di jilik iş le ri ne ugruk-
dyr mak bilim ulgamynda zähmet çekýän her bir bilim işgäriniň jana-jan bor-
jy bolmalydyr.  

Ösüp gelýän ýaş nesle berilýän bilimiň hilini dünýä derejesine çykarmak, 
talyp ýaşlarymyzy ylymly-bilimli, häzirki zaman tehnologiýalaryndan baş 
çykarýan hünärmenler edip ýetişdirmek döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryň 
biri hasap edilýär. Şonuň üçin her bir mugallym bilim-terbiýe bermek boýun-
ça öz işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga, okuwçylaryň işjeňligini artdyr-
maga mümkinçilik berýän häzirki zaman usullaryny peýdalanyp, sapaklary 
ýokary derejede guramagy özüniň esasy wezipeleriniň biri hasaplamalydyr. 
Bu babatda alynyp barylýan işlerde sanly ulgamyň orny has ýokarydyr.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryna täze innowasion teh-
nologiýalary, şol sanda sanly tehnologiýalary ornaşdyryp, elektron resmina-
malar dolanyşygyna hem-de elektron şahsyýetnamalar ulgamyna geçmek, 
bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti, sazlaşykly işleýän elektron senagatyny 
döretmek, sanly aragatnaşyk babatynda şäherleriň we obalaryň arasyndaky 
tapawudy aradan aýyrmak wezipeleri öňde durýar. Öňde goýlan bu wezi-
peler maglumat-aragatnaşyk, şol sanda internet hyzmatlarynyň, hiliniň we 
ygtybarlylygynyň ýokarlandyrylmagyny, maglumat-aragatnaşyk üpjünçilik 
ulgamynyň ösdürilmegini, adamyň, aň-bilim mümkinçilikleriniň doly dere-
jede ulanylmagyny talap edýär. Okuw mekdeplerinde zehinli ýaşlary ýüze 
çykarmaga, okatmagyň interaktiw usullaryndan peýdalanmaga, sapaklarda 
sanly tehnologiýalardan we dünýä tejribesinden peýdalanmaga giň mümkin-
çilikler döredilýär. 

Interaktiw usul mugallymy we okuwçyny, talyby täze tehnologiýa 
esasynda taýýarlanylan ders maglumatlaryndan netijeli peýdalanmaga gönük-
dirýär. Şeýle hem okatmagyň bu usuly mugallymlary we talyplary döredijilik 
işlerine çekmäge itergi berýär. ХХI asyr innowasion tehnologiýalaryň asyry. 
Häzirki informasion dünýäsinde maglumatlaryň möçberi çäklendirilmedik 
tizlikde köpelýär. Şu nukdaýnazardan bilim bermegiň elektron okuw-usuly 
gurluşlar bilen bagly dürli-dürli mümkinçilikleri peýda bolýar. Şeýle müm-
kinçiliklerden peýdalanmagy nazarda tutup, innowasion tehnologiýalardan 
baş çykarýan kämil nesli kemala getirmek maksady bilen, 2017-nji ýylyň  
15-nji sentýabrynda «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň 
Konsepsiýasy» kabul edildi. 
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2022-nji ýylyň 19-njy martynda hormatly Prezidentimiz Serdar  
Berdimuhamedow Türkme nistanyň Prezidenti wezipesine girişmek daba-
rasyndaky çykyşynda: «Biz milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna sanly 
ulgamyň mümkinçilikleriniň ornaşdyrylmagyna geljekde hem ünsi jemläris» 
diýip nygtamagy, bu ugurda alnyp barylýan işlere gözegçiligiň we ünsiň 
güýçlendiriljekdigi, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda sanly ulgamdan 
baş çykarýan bilimli ýaşlara giň mümkinçilikleriň açyljakdygyna şaýatlyk 
edýär. Sanly bilim ulgamyny emele getirýän maglumat-aragatnaşyk tehnolo-
giýasy – bu ýörite programmaly serişde bolup, ony ornaşdyrmagyň esasy mak-
sady maglumat serişdelerini we maglumat gatnaşyklaryny çalt alyşmakdan 
ybaratdyr. Şonuň üçin, häzirki wagtda ýurdumyzyň degişli döwlet edara-
larynda sanly bilim ulgamyny durmuşa ornaşdyrmak bilen baglanyşykly 
işler güýçli depginde amala aşyrylýar. Kompýuterler, interaktiw tagtalar, 
multimediýa enjamlary, internet-aragatnaşyk torlary bilen üpjün edilen bilim 
ojaklary dünýä ýurtlarynyň ylym-bilim merkezleri bilen aragatnaşyk sakla-
maga mümkinçilik aldylar.

Bilim ulgamyny sanlaşdyrmagyň häzirki tapgyrynda ýokary okuw mek-
deplerinde portalyň döredilmegi, olaryň zerur bolan maglumatlar bilen üp-
jün edilmegi bu ugurda üstünlikleriň gazanylandygyna şaýatlyk edýär. Sanly 
bilimi durmuşa ornaşdyrmagyň usulyýeti bilim işinde peýdalanylanda uzak 
aralykdan okuwlary guramaga, mugallymlaryň özara tejribe alyşmaklaryna 
ýardam edýär. Umuman aýdylanda, sanly tehnologiýalaryň ýokary bilimiň 
işini ýola goýmakdaky, ony dolandyrmakdaky orny barha artýar. 

Ýurdumyzyň ähli pudaklarynda bolşy ýaly, bilim edaralary hem elektron 
dolandyryş ulgamyna geçirilýär. Dersler boýunça okuw kitaplary we gollan-
malary täze tehnologiýalara laýyklykda, elektron göterijilerde taýýarlanyl-
ýar. Dersleriň okuw maksatnamalaryna sanly ulgam bilen baglanyşykly täze 
düşünjeler girizilýär. Ýokary okuw mekdeplerimizde elektron kitaphanalaryň 
hyzmatlaryndan, şeýle hem web-saýtlardan giňden peýdalanylýar. 

Ýurdumyzyň ýokary, orta hünär mekdeplerinde sanly ulgam üçin zerur 
bolan programmalaryň we enjamlaryň üpjünçiligini ýola goýmak, mekdebiň 
içki tor ulgamyny hem-de döredilen «Bulut» ulgamynyň işini, elektron mag-
lumatlar goruny kämilleşdirmek, Wi-Fi we internet ulgamynyň işini ýola 
goýmak işleri üstünlikli amala aşyrylýar.

Okuw mekdeplerindäki kitaphananyň goruna birikdirilen Wi-Fi ulgamy 
hereket edýär. Wi-Fi gullugy bar bolan enjamlaryň kömegi bilen elektron 
kitaphana birikmek mümkinçiligi döredilýär. Adaty kitaphanalardaky kitap-
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lary Scanrobot enjamynyň kömegi arkaly elektron görnüşe («pdf» formata) 
geçirilýär

Kitaphanalaryň elektron ulgama geçirilmegi okyçylarymyzyň wagt-
laryny tygşytlamak we maglumatlary tiz hem-de doly almak mümkinçiligini 
berýär. Web-saýtlaryň kömegi bilen mugallymlar ene-atalar bilen degişli bi-
lim we terbiýeçilik işlerini bilelikde guramaga, ösen ýurtlaryň okuw mekdep-
leri bilen ysnyşykly aragatnaşyk saklamaga şertler döredi. 

Häzirki zaman jemgyýetinde bilim we ylym strategik serişdeler hökmün-
de ýurduň bäsleşige ukyplylygyny üpjün etmegiň möhüm faktorlaryna öwrül-
di. Önümçilik prosesiniň ähli faktorlary özara gatnaşygy saklamak we biri-
-biriniň üstüni ýetirmek arkaly maddy nygmatlary döretmäge gatnaşýarlar. 
Bilim we ylym adaty önümçilik faktorlaryny çalyşýan serişdeler däldir. 
Muňa garamazdan, bilim we ylym önümçilik faktorlarynyň içerki gurluşyny 
kesgitleýärler hem-de olara täze hil häsiýetini berýärler. 

Ýurdumyzda ylym-bilim ulgamy ykdysady pudaklar we telekeçilik işi 
bilen sazlaşykly gatnaşykda goýlup, ýokary tehnologiýaly önümçiligiň gu-
ralmagyna itergi berýär hem-de ykdysady ösüşleriň özenini düzýär. Hormat-
ly Prezidentimiz ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň ýokary tehno-
logiýaly önümçiligi dolandyrmaga ukyply hünärmenleri taýýarlamak işine 
berk baglydygyny nygtamak bilen, ýaşlarymyzyň dünýä derejesine laýyk bi-
lim almaklary üçin ähli şertleri döredýär. Ýurdumyzda şäherdigine ýa-da oba 
ýeridigine garamazdan, häzirki zaman multimediýa we maglumatlar tehno-
logiýalary göz öňünde tutulmadyk, şol sanda bütindünýä internet ulgamyna 
birikdirilmedik mekdepleriň we çagalar baglarynyň ulanylmaga kabul edil-
meýändigi ýokarda aýdylanlary ýene-de bir gezek tassyk edýär. 

Internet we hemra aragatnaşygynyň biziň ýurdumyzda barha kämil-
leşýän döwründe ykdysadyýetimiziň dürli ugurlaryna sanly ulgamyň ornaş-
dyryl magy adaty ugurlary hem-de olaryň ösüşiniň nusgalaryny düýpli öz-
gertdi. Bu bolsa sanly ulgamyň dürli howplara, esasan hem kiber howplara 
garşy durnukly bolmagy aýratyn ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, 
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýanynda Döwlet kiberhowpsuzlyk gul-
lugy döredilip, bu ugurda önjeýli işler amala aşyrylýar. 

Häzirki ХХI asyrda iň wajyp global meseleleriň çözgüdini tapmak-
da bilimiň möhüm faktor hökmünde ykrar edilmegi tebigydyr. Şu sebäp-
den, dünýäniň ösen we ösýän döwletleriniň syýasatynda bilim ulgamyny 
döwrebaplaşdyrmak meselesini wajyp hasaplaýan Türkmenistan döwleti-
miz milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek işlerini hormatly Prezidentimiziň 
baştutanlygynda üstünlikli alyp barýar.
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