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Xülasə. Məqalədə milli iqtisadiyyatın infrastruktur sahələrindən biri -rabitə 

sistemi tədqiq olunur. Eləcə də, XXI əsrdə Azərbaycanda informasiya 

cəmiyyətinə keçid və onun qurulması, elektron hökumətin formalaşdırılması 

və intellektual potensialın inkişafı sayəsində neft sektorundan sonra prioritet 

sahələrdən biri hesab olunan informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 

sahəsi ölkənin sosial-iqtisadi həyatına son illərdə təsiri tədqiq olumuşdur. 

Eyni zamanda, rabitə sisteminin sosial-iqtisadi mahiyyəti və onun 

xüsusiyyətləri məqalədə ətraflı təhlil olunmuşdur.  

 

Açar sözlər: informasiya texnologiyaları, rabitə xidmətləri, sosial-iqtisadi 

mahiyyət, bazar iqtisadiyyatı. 
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Abstract. In the paper the communication system 

as an element of the infrastructure of national 

economy is studied. The influence of information 

and communication services on social and 

economic life of the country in the intersection of 

XX and XXI centuries in Azerbaijan in the course 

of transition to information society, formations of 

the electronic government and development of the  

intellectual potential are investigated. At the same 

time, the social and economic essence of 

communication and its feature have been analysed. 
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Резюме. В статье изучается система связи, как 

один из элементов инфраструктуры нацио-

нальной экономики. А также исследуется вли-

яние информационных и коммуникационных 

услуг связи на социально-экономическую 

жизнь страны на рубеже XX- XXI в.в. в Азер-

байджане в процессе перехода к информа-

ционному обществу, формирования электрон-

ного правительства и развития интеллекту-

ального потенциала. В статье также проанали-

зированы социально-экономическая сущность 

сферы связи и еѐ особенности.  

Ключевые cлова: информационные техноло-

гии, услуги связи, социально-экономическая 

сущность, рыночная экономика. 

 

 

1. Giriş 

Rabitə ictimai istehsalın sahələrindən biridir. Rabitənin funksiyası müxtəlif  vasitələrlə  

məlumatların istehlakçılara çatdırılmasıdır. Bunlar aşağıdakılardır: məktublar, teleqramlar, 

telefon danışıqları və s.  Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif təsərrüfat subyektlərinə və əhaliyə 

məlumatın toplanması, təhlili və ötürülməsi ilə bağlı xidmətlər göstərərək rabitə sahəsinin 
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maddi istehsal üçün xarakterik olan bütün xüsusiyyətləri vardır (çünki hər şeydən öncə nəzərə 

almaq lazımdır ki, rabitə sahəsində istehlak dəyəri və dəyər yaradılır). İstehlak dəyəri- istehsal 

və qeyri istehsal sahələrində və insanların şəxsi həyatında  istehlak edilən  informasiyaların 

ötürülməsi prosesinin səmərəlilik effektidir. Rabitə sahəsində  istehsal sferası hissəsində 

yaradılan dəyər Ümumi Daxili Mıhsulun tərkibinə daxil edilir. Burada söhbət məhsulun elə 

bir hissəsindən gedir ki, həmin məhsulun dəyəri zəruri və izafi əməklə yaradılır və milli 

gəlirin müəyyən hissəsini formalaşdırır. Maddi istehsal sahəsi kimi rabitənin iqtisadi əlaməti - 

maddi istehsalın sənaye məhsulları istehsalı və digər sahələri üçün xidmətlərin göstərilməsi, 

əmək vasitələri və əmək predemti kimi çıxış etməsi, işçilərin əmək fəaliyyətinə daxil olması 

göstərilə bilər. Lakin eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, rabitənin sosial-iqtisadi təbiətinin 

öz spesifik xüsusiyyətləri də vardır və həmin xüsusiyyətlər bilavasitə rabitə sahəsinin daxili 

məzmun və mahiyyətindən irəli gəlir.    

 

2. Rabitə sahəsinin sosial və iqtisadi mahiyyətinin xüsusiyyətləri 

Rabitə sahəsinin xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilərkən onun infrastruktur xarakterli 

olmasının da qeyd edilməsi məqsədəuyğun olardı. Burada “infrastruktur” sözü struktur altı, 

yaxıd struktur nəzdində və yaxud tərkindəki kimi anlaşılmalıdır. Rabitə bütün səviyyələrdə 

idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə güclü təsir göstərir, qərarların operativ olaraq 

hazırlanması və qəbul edilməsinə şərait yaradır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

telekommunikasiya vasitələri təkcə istehsala xidmət etmir, eyni zamanda tənzimlənmə 

sisteminin, avtomatlaşdırılmış texnoloji proseslərin elementidir. Rabitə vasitələri istehsal 

texnologiyalarının strukturunun, istehsal-təşkilati fəaliyyətinin daha səmərəli qurulmasını 

təmin edərək, bütün növ resursların qorunmasına, əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasına şərait 

yaradır. Deyilənlərlə yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, rabitə sisteminin kifayət qədər inkişaf 

etməməsi səbəbindən cəmiyyət külli miqdarda maddi itkilərlə üzləşməli olur. Bütün bunlar isə 

hər şeydən öncə özünü iqtisadi inkişaf tempinin ləngiməsində büruzə verir.  

   Bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində, bazar iqtisadiyyatının dinamizmi və 

rəqabətliliyi şəraitində rabitə sahəsinin rolu, xüsusən də elektrorabitənin rolu daha da 

artacaqdır.  Bir vacib məsələni xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki, yüksək keyfiyyətli rabitə 

infrastrukturun tərkib hissəsi, mühüm elementidir, bazar münasibətlərinin güclü katalizatoru, 

kommersiya uğurlarının təminatçısıdır.  Ənənəvi və yeni rabitə növlərinin sürətli inkişaf 

etdirilməsi probleminin uğurlu həll edilməsi eyni zamanda ictimai istehsalın səmərəliliyinin 

yüksəldilməsinə, sosial problemlərin həllinə təsir göstərən güclü faktor rolunu oynayır.             

Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair Milli 

Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2016–2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq 

edilməsi həmin sahənin funksiyalarının uğurla yerinə yetirilməsinə münbit zəmin yaradır, 

xüsusən də telekommunikasiya xidmətlərinə tələblərin tam ödənilməsi, bazar 

infrastrukturunun yaradılması və cəmiyyətin informasiyalaşdırılması uğurla həyata 



N. ŞÜKÜROV: RABİTƏ SİSTEMİNİN SOSİAL-İQTİSADİ MAHİYYƏTİNİN... 

 

 

 
49 

keçirilməkdədir. Qeyd etmək lazımdır ki, poçt xidmətlərinin universal xidmətlərindən istifadə 

edilməsi tələblərinin tam təmin olunması təkcə tariflərin həcmindən deyil, eyni zamanda bir 

sıra faktorlardan asılıdır. Nümunə üçün aşağıdakıları göstərmək olar: yazılı informasiyanın 

çatdırılması tezliyi, poçt-şəbəkəsi yeşiklərinin mövcudluğu və onların müasir tələblərə cavab 

verməsi, təşkilatın poçt nəqliyyatı vasitələri ilə təmin olunması (poçt vaqonları, avtomobillər, 

o cümlədən ixtisaslaşdırılmış, xüsusi rabitə şöbələrinin hərəkəti və daşınması  üçün nəzərdə 

tutulmuş vasitələr); logistika sisteminin inkişaf səviyyəsi və həmin sistemdən poçtla 

göndərilən informasiya və digər əşyaların çatdırılması sürəti asılıdır; regional rabitə 

xidmətinin xüsusən də regionlarda rabitənin texniki təchizat səviyyəsi; poçt xidmətlərinin 

keyfiyyəti; poçt şöbələrinin fəaliyyət rejimi və s. 

          Nəzərə almaq lazımdır ki, hər kəs üçün əl çatan poçt xidməti, ümumi və universal 

xidmətlərlə yanaşı digər poçt xidmətləri də mövcuddur. Poçt xidmətlərinin göstərilməsi 

qaydalarına uyğun olaraq  aşağıdakıları xüsusi olaraq göstərmək mümkündür: 

- Pul vəsaitlərinin göndərilməsi ilə əlaqədar göstərilən xidmətlər; 

- Poçtla beynəlxalq köçürmə və göndəriş əməliyyatlarının həyata keçirildiyi xidmətlər; 

- Pul köçürmələri ilə bağlı göstərilən poçt xidmətləri; 

- Beynəlxalq poçt göndərişlərinin həyata keçirilməsində vasitəçi poçt əməliyyatları. 

Yuxarıda deyilənlərlə yanaşı poçt xidmətlərinin eyni zamanda əlamətlərinə görə də 

təsnifatını aparmaq mümkündür Bunlar aşağıdakılardır:  

-yaradılan məhsulun istehlakçı effekti. Burada söhbət texniki vasitələrdən də istifadə 

edilməklə məlumatların tək-tək ötürülməsindən gedir; 

- istehlak xüsusiyyətləri.  

Yuxarıda göstərilən  əlaməti əsas götürərək qeyd etmək olar ki, poçt xidmətləri əsas və 

əlavə xidmət növlərinə bölünürlər. Əsas xidmətlər informasiyanın ötürülməsi prosesinin son 

məqsədini özündə əks etdirir, əlavə xidmətlər isə əsas xidmətlərdə bir sıra yeni və əlavə 

xüsusiyyətləri yaradır və əsas xidmətlər bununla da səmərəli  istifadə üçün  daha münasib 

olur;  

-Göndərişlərin sürəti. Poçt xidmətləri sadə (adi məktubların, banderolların, bağlamaların 

göndərilməsi), təcili ola (teleqramlar) bilər; 

  -Ərazi baxımdan əhatə dairəsi. Poçt xidmətləri daxili və beynəlxalq xidmətlərə 

bölünürlər. Daxili xidmətlər (yerli, şəhərlərarası) həmin ölkənin qanunvericiliyində poçt 

xidmətləri ilə bağlı təsdiq olunmuş qaydalara əsasən həyata keçirilir. Beynəlxalq poçt 

xidmətləri isə beynəlxalq təşkilatların təsbit etdiyi norma və qaydalara uyğun həyata keçirilir, 

xüsusən də Beynəlxalq poçt ittifaqı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydalara əsasən; 

          -poçt xidmətləri müqabilində qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi.   

Təsnifat əlamətlərinə uyğun poçt xidmətlərini aşağıdakı növlərə bölmək olar:  

-ödənişli xidmətlər, tariflər həmin xidmət növlərinə olan tələb və təklif nisbətlərinə, 

rəqabət səviyyəsinə, istehlakçıların və bazarda qiymətləri formalaşdıran digər faktorlar nəzərə 

alınmaqla poçt təşkilatları tərəfindən müəyyənləşdirilir;  
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- dövlət tərəfindən qiymətləri tənzimlənən xidmətlər. Həmin xidmət növlərinə universal 

poçt xidmətləri aid edilə bilər;  

- ödənişsiz xidmətlərə idarəetmə orqanları arasında xidməti məqsədlər üçün istifadə 

edilən xidmətlər, həmçinin rabitənin tənzimlənməsi, təsərrüfat subyektləri arasında xidməti 

informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi üçün göstərilən xidmətlər daxildir;   

- həyati tsikillərin mərhələləri (faza). Deyilənlərlə yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, poçt 

xidmətləri eyni zamanda ənənəvi və yeni (innovasiyalı) poçt xidmətlərinə də bölünürlər. 

Ənənəvi poçt xidmətləri dedikdə elə xidmət növləri başa düşülür ki, həmin xidmətlərə tələb 

ya azalmışdır, ya da tam təmin olunmuşdur. Nümunə olaraq məktubların, bağlamaların, 

banderolların, teleqramların və s. göndərilməsi göstərilə bilər.  

İnnovasiya xidmətləri dedikdə, elə poçt xidməti növləri başa düşülür ki, burada həmin 

xidmətlər bazara təklif olunması ərəfəsindədir və onların istehlakına tələb durmadan artır. 

Müvafiq olaraq qeyd etmək lazımdır ki, əllamətlərinə görə  poçt rabitəsinin təsnifatı cədvəl 1-

də təqdim olunmuşdur. Poçt rabitəsi xidmətləri natural və dəyər (pul) ölçüsü ilə 

qiymətləndirilir. Burada poçt rabitəsi xidmətinin natural meyarlarla ölçülməsi dedikdə 

xidmətlərin fiziki mahiyyətini xarakterizə edən göstəricilərdən istifadə olunması nəzərdə 

tutulur. Məsələn, müəyyən konkret dövr ərazində istehlakçıların göndərdikləri məktubların, 

teleqramların, poçt kartoçkalarının, bağlamaların sayı. Bütün bunlar isə öz növbəsində 

təşkilatın istehsal gücünü müəyyənləşdirir. Onların əsasında poçt xidmətlərində istifadə 

olunmasının səviyyəsi barəsində, istehlak tələblərinin təmin olunması səviyyəsi ilə  

qiymətləndirmələr aparmaq mümkündür. Poçt xidmətlərinin natural göstəricilərlə 

qiymətləndirilməsi eyni zamanda rabitə sferasının tərkibinə daxil olan poçt rabitəsinin inkişafı 

ilə bağlı investisiya proqramları və strateji inkişaf planlarının hazırlanmasının təməlində 

dayanır. Rabitə idarələrinin operatorlarına xidmət zonası müəssisə və təşkilatların əraziləri, 

həmçinin yaşayış məntəqəsi, şəhərin mikrorayonunun ərazisi, müəssisələrin əməkdaşlarının 

yaşadıqları ərazilər daxildir. Bu səbəbdən də həmin ərazidə rəqabət müşahidə edilmir. Yəni 

nəzərə almaq lazmıdır ki, rabitə xidmətləri təklif edən idarələrinin operatorlarının, yəni yerli 

telefon şəbəkəsinin xidmət edtikləri abonentlərinin sayı o, qədər də çox deyil. Telefon 

şəbəkəsinə qoşulmaq üçün təklif edilən xidmətlər demək olar ki, yeni ATS-lərin tikilməsinə 

tələbat yaratmır. Belə bir işlər adətən görülmür. Yeni abonentlərin telefon şəbəkəsinə 

qoşulması ATS-lərin genişləndirilməsi, ya da məşğul həcmlərin azaldılması hesabına aparılır. 

 

Cədvəl 1. Rabitə xidmətlərinin təsnifat xüsusiyyətləri 

 

Təsnifat əlamətləri Rabitə xidmətləri qrupu 

Informasiya tipi 
Informasiyanın ötürülməsi xidmətləri: səsin, təsvirin; mətnlərin; rəqəmsal 

məlumatların; kombinələşdirilmiş informasiyanın 

Xidmət növləri 
Poçt; 

Elektrik rabitə 
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Mənbə: Cədvəl Nəqliyyat, rabitə, yüksək texnologiyalar nazirliyinin materialları əsasənda tərtib 

olunmuşdur [3].     

 

Qeyd etmək lazımdır ki, idarələrdəki rabitə şəbəkəsi də daxil olmaqla müəssisə operatorlarına  

yerli telefon rabitəsi xidmətləri müqabilində ödənişləri avadanlıqları, idarə və şirkət bina və 

tikililərinə icarəyə götürən şirkət tərəfindən ödənilir. Azərbaycan Respublikasında sənədli 

elktro rabitə xidmətləri bazarı ənənəvi xidmət növləri ilə təmsil olunmuşdur  (məlumatların 

ənənəvi üsullarla göndərilməsi (teleqraf, teleks). Lakin eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, 

sözügedən bazarda geniş spektrlərdə müasir xidmət növlərinin də göstərilməsi diqqəti cəlb 

edir. Məsələn, telekommunikasiya xidmətləri, faksmil rabitəsi, elektron poçt, İnternet 

şəbəkəsi xidmətləri və s. Respublika ərazisində hərəkətdə olan obyektlərlə radio rabitəsi 

xidmətinin göstərilməsi həmin məqsədlər üçün lisenziyaların alınması və müəyyən 

sənədləşmələrin aparılması ilə həyata keçirilir. Hərəkətdə olan radio rabitə vasitələri ilə 

fəaliyyətə icazə verilməsi üçün lisenziyaların verilməsi, fəaliyyət şəraitin dəyişdirilməsi və 

dayandırılması qaydaları öz əksini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin 2005-ci il 14 iyun Fərmanında öz əksini tapmışdır [4]. Mütəhərrik obyektlərlə radio 

rabitə xidməti bazarının məhsul sərhədləri aşağıdakılardır 1) mobil telefon xidmətləri, 2) 

personal radio çağırışları (peycinq radio rabitəsi), 3) hərəkətdə olan quruda, dənizdə, çay 

gəmiçiliyində    radio rabitə xidmətləri (trankinq rabitəsi).  

Nəzərdən keçirilən radio xidmətlərinin coğrafi sərhədləri rabitə operatorunun fəaliyyət 

zonası ilə məhdudlaşır: 1) ərazilər, 2) kanal tezlikləri və 3) verilmiş lisenziyalara uyğun olaraq 

avadanlıqların texniki xüsusiyyətləri.  

Poçt rabitəsinin növləri 

ümumi poçt rabitəsi xidmətləri; 

xüsusi poçt rabitəsi xidmətləri; 

kuryer rabitəsi xidmətləri 

Elektirik rabitə növləri 

 

yerli telefon rabitəsi: a. şəhər, b kənd 

şəhərlərarasın telefon rabitəsi; 

beynəlxalq telefon rabitəsi; 

sənədli elektrorabitə; 

teleqraf xidmətləri 

teleks, faks rabitəsi xidmətləri; 

telematik xidmətlər; 

-elektron poçt; 

-İnternet ximətləri; 

-İP Telefon 

-Naqilli yayım; 

-Televiziya; 

-Radiorabitəsi; 

-Naqilsiz radio rabitəsi (mobil) 

- mobil telefon 

-peycinq; 

-trankinq. 

 

Rabitə xidmətlərindən 

istifadə səviyyəsi 

ümumi və zəruri xidmətlərdən istifadə; 

geniş və xüsusi tələblər üçün xidmətlər 

elit, bahalı xidmətlər 
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  Hərəkətdə olan radio xidməti obyektləri,  mobil telefon radio xidmətləri bazarı 

Azərbaycanda 90-cı illərdə  formalaşmışdır. İndiki dövrdə respublikada mobil telefon 

standartları və operatorları rəqabət aparırlar: NMT-450,GSM-900-1800, TDMA/DMPS. 

Qeyd etməliyik ki, son 10 ildə regionlarda 1400 - dək ATS, 1000-ə yaxın poçt binası 

tikilmiş və ya əsaslı təmir edilmişdir. Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı 1,6 dəfə, 

mobil telefon abunəçilərinin sayı 9,6 dəfə artmış, hər 100 nəfərdən 70-i internet istifadəçisi 

olmuşdur. 2013-cü il ölkəmizdə "İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları ili" elan 

edilmiş və fevral ayının 8-də ölkəmizin ilk telekommunikasiya peyki orbitə çıxarılmışdır [2]. 

         2012-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikasında stasionar rabitə abonentlərinin 

dinamikasının təhlilləri göstərir ki, həmin sferada xidmətlərdən istifadə edilməsi 

təmayüllərində azalmalar müşahidə edilir. Belə bir tendensiya isə öz növbəsində mobil rabitə 

xidmətlərindən istifadə dinamikasında müsbət təmayüllərdən, inkişaf və artımdan xəbər verir 

(bax cədvəl 2). 

 

Cədvəl 2. Azərbaycan Respublikasında telefon rabitəsinin göstəriciləri 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

GSM SİM kart abunəçilərinin sayı,min abunəçi 9 634,6 9 720,6 10 101,9 10 697,3 10 189,0 

Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən ümumi istifadədə 

olan sabit şəbəkə telefonları, ədəd 17 17 17 16 15 

Hər 100 ailəyə düşən sabit şəbəkə telefonları, ədəd 67 68 69 67 63 

Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən  GSM SİM kart 

abunəçiləri, abunəçi 105 105 107 112 106 

ADSL və HDSL abunəçilərinin sayı, abunəçi 228 499 397 233 477 071 514 715 532 288 

ISDN abunəçilərinin sayı, abunəçi 1 441 4 240 2 980 4 784 5 928 

NGN şəbəkəsi abunəçilərinin sayı,  min abunəçi 500 460 539 467 552 692 600 372 609 657 

CDMA (stasionar) abunəçilərinin  sayı, abunəçi 39 483 41 051 41 345 38 125 33 244 

ISDN komplektlərinin sayı, ədəd 541 578 229 123 105 

ADSL və HDSL komplektlərinin  sayı, ədəd 4 773 6 611 8 179 9 847 9 249 

Faksimil aparatların sayı, ədəd 15 001 15 567 15 664 15 445 13 859 

Radiotelefon aparatlarının sayı, ədəd  19 15 6 6 5 

İnternet qoşulmaların sayı, min qoşulma 440,0 660,1 710,4 750,5 810,2 

Mənbə: [5]. 

 

Belə ki, 2016-ci ildə əhalinin hər 100 nəfərinə düşən  mobil telefon abunəçilərinin sayı 

2012-ci illə müqayisədə təqribən 12% azalmışdır. Lakin mobil telefonlar istifadəçilərin 

ümumi sayı həmin dövrdə təqribən 5% artmışdır. Eyni zamanda, həmin dövrdə internet 

istifadəçilərinin də sayının artımı müşahidə olunur. Bu da onu sübut edir ki, ölkədə rəqəmsal 

texnologiyaların inkişafı artım tempi ilə həyata keçirilir. 

        Araşdırmalar göstərir ki [1], dünyada  inkişaf etmiş ölkələrdə telekommunikasiya 

sektorunun daha yaxşı institusional strukturunun formalaşdırılması haqqında çoxlu fikirlər 
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səslənmişdir. Bu ölkələrdə müəyyən model standart kimi tövsiyə olunur və onun əsas 

prinsipləri aşağıdakılardır: şəffaflıq, obyektivlik, peşəkarlıq və səmərəlilik.  

Azərbaycan Respublikasında kənd yerlərində telefon rabitəsi vasitələrinin inkişaf 

etdirilməsi proqramı; peyk rabitəsi sisteminin inkişaf etdirilməsi proqramı reallaşdırılır. Lakin 

həmin proqramın tərkib hissəsinə daxil olan ayrı-ayrı komponentlər orta müddətli perspektiv 

üçün nəzərdə tutulmuş, digər tərəfdən bir-biri ilə bağlantıları zəifdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

XX əsrin sonları və XXI əsrin əvvəllərində baş verən misilsiz dəyişikliklər bütün dünyada 

telekommunikasiya rabitəsində çox böyük dəyişikliklərlə müşaiyət olunmuşdur, dünya 

dövlətlərinin əksəriyyətində dövlətə məxsus telekommunikasiya obyektlərinin 

özəlləşdirilməsi və liberallaşdırılması prosesi baş vermişdir. Məhz bu səbəbdən də MDB 

ölkələrində telekommunikasiya obyektlərinin özəlləşdirilməsinə başlamazdan öncə müstəqil 

tənzimləyiciyə ehtiyac vardır. Burada söhbət müstəqil tənzimləyicinin liberallaşdırma, 

inhisarsızlaşdırma, nəhayət özəlləşdirmə üçün real zəminin yaradılması nəzərdə tutulur. Qeyd 

edilən istiqamətdə atılan ilk addımlardan biri də Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 

2009-cu ildə martın 29-da ölkənin rabitə müəssisələrinin özəlləşdirilməsi haqqında verdiyi 

Fərman oldu.  

Nəticə. Beləliklə, tədqiqatımız əsasında, yekun fikir bildirərək, qeyd etməliyik ki, 

rabitə sisteminin mahiyyətini, fikrimizcə, aşağıdakılar əks edir: 

 Rabitə sistemində,  birinci mühüm cəhət yaradılan məhsulun spesifikası ilə bağlıdır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, rabitə sahəsində yaradılan məhsul maddi məhsul deyildir, 

öz-özlüyündə informasiyanın ötürülməsinin son faydalı effekti və xidmət forması kimi 

çıxış edir. Rabitənin sosial-iqtisadi mahiyyətinin ikinci xüsusiyyəti rabitə xidmətinin 

istehlakının onun istehsal proseindən zaman tutumu etibarı ilə ayrılmaz olmasıdır. 

Məhz bu xüsusiyyət tələb edir ki, kollektiv (rabitə şöbələri, danışıq məntəqələri) və 

fərdi (abonent) istifadə məntəqələri şəbəkəsi rabitə vasitələri istehlakçılarına mütləq 

dərəcədə yaxın, daha sıx olmalıdır.  

 Rabitə sahəsinin üçüncü sosial-iqtisadi xüsusiyyətinin məzmunu ondan ibarətdir ki, 

informasiyanın istehsal prosesində əməyin predmeti ancaq məkanda öz yerini dəyişir. 

Belə olan təqdirdə ötürülən informasiyanın bütün  kəmiyyət və keyfiyyət parametrləri 

baxımından  düzgünlüyü, dəqiq olmasının çox böyük əhəmiyyəti vardır.  

 Rabitə xidmətlərinin dördüncü, sosial-iqtisadi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada 

ötürülən informasiya iki tərəfli xarakter daşıyır, yəni infrmasiya mübadiləsi 

informasiyanı göndərən və informasiyanı alan tərəflər arasında baş verir. İstehsal 

prosesində bir neçə operatorun iştirakı bütün ölkə ərazisində rabitə xidmətlərinin 

təşkilinə və rabitə vasitələrinin texniki istismarına ümumi tələblərin 

formalaşdırılmasına səbəb olur, eyni zamanda bazar iqtisadiyyatı şəraitində tərəflər, 

xüsusən də rabitə təşkilatları arasında iqtisadi maraqların uzlaşdırılması, təsərrüfat 

hesabları və ödənişlərinin nizama salınması tələb olunur. 
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