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GIRIŞ 
 

XX əsrin II yarısı dünya inteqrasiyası prosesi getdikcə 
sürətləndi. Bu proses SSRİ-nin dağılması və sosialist 
düşərgəsinin buraxılmasından sonra xüsusilə sürətlə 
getməyə başladı. Və qapalı hərbi-siyasi, iqtisadi və ideoloji 
blok və birliklərin yarandığı müharibədənsonrakı  illər və 
“soyuq müharibə” dövründən fərqli olaraq, qloballaşma 
milli və ideoloji konsepsiyaların atılmasına təkan verdi. 
Burada əsas və aparıcı rolu qloballaşmanın nüvəsini təşkil 
edən iqtisadi amil oynamağa başladı.  

Qloballaşma milli maneələri yıxdı. Bütün dünya 
zəncirinin əsas halqası iqtisadiyyat oldu. O, bütün aparıcı 
sahələrə nüfuz edən görünməz hadisə oldu; məhz iqtisadi 
cəhətdən güclü, aparıcı olan dövlətlərdə. Bu, hər şeydən 
əvvəl Amerika qitəsində ABŞ, Kanada, Braziliya, Çili 
kimi, Avropada Almaniya, Fransa, İngiltərə, İtaliya, 
Belçika, İsveç, Hollandiya, Asiyada Yaponiya, Cənubi 
Koreya, Malayziya, İndoneziya, Tayland, Sinqapur, 
Afrikada Əlcəzair, CAR və digərləri kimi ölkələrə aiddir. 
Təbii ki, bu hədd deyil və qloballaşma şəraitində ölkələrin 
hərəkət şkalası istənilən istiqamətdə dəyişə bilər.   Və 
təcrübə göstərir ki, bu lahiyədə bir sırada sabit yerləşmədən 
söhbət gedə bilməz.  

Qloballaşma – maliyyə bazarlarının genişlənməsini, 
beynəlxalq inteqrasiya olunmuş istehsalın formalaşmasını, 
texnologiyanın, informasiyanın və elmi-texniki biliklərin 
milli sərhədlərdən kənarda yayılmasını, ümumi istehlak 
bazarının və ümumdünya keyfiyyət standartlarının 
qurulmasını, dünya ticarətinin liberallaşmasını, milli 
dövlətlər tərəfindən muxtar siyasət yürüdülməsi 
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imkanlarının məhdudlaşdırılmasını özündə birləşdirən çox 
pilləli və çoxtərəfli prosesdir. İstər-istəməz qloballaşma 
dünyadakı ən iri  sənaye müəssisələri, bank və ölkələrin 
davranış istiqamətini müəyyən edir. 

Keçmiş inkişaf tarixi xalqların və ölkələrin taleyinda 
inqilabi dəyişikliklərə təkan verən bir çox proses və 
hadisələrlə tanınır. Bir çox hallarda onlar  dövrün 
komfiqurasiyalarının dəyişməsinə səbəb olaraq, bütöv bir 
dövrə həlledici təsir göstərmişlər. Qloballaşma – fərdi 
qaydada deyil, özünəməxsus dünyəvi hadisədir. 

Qloballaşma - XX və XXI əsrlərin sərhəddində 
beynəlxalq münasibətlərin inkişafının ən mühüm 
xüsusiyyətidir. 

Qloballaşma - dövlət strukturları tərəfindən deyil, 
maliyyə-bazar münasibətləri ilə təyin olunan prosesdir. 

Dünya iqtisadiyyatı sadəcə olaraq qarşılıqlı asılılıqda 
olmuş, o praktik olaraq vahid bütünə inteqrasiya edir. Təbii 
ki, ilk növbədə iri sənaye dəyişikliklərinə və iqtisadi 
sürətlənməyə təkan verən elmi-texniki yeniliklərlə təyin 
olunan vahid beynəlxalq sistem meydana gəlir. Lakin bu 
halda kimin və nəyin hesabına? sualı yaranır. Problemin 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, texnloji amillər hər şeyi həll 
etmir. Təbii resurslar, vəsait və əsas da intellektual güc – 
insan amili zəruridir.  

Qloballaşma, təbii yolla qitələrin, ölkələrin, xalqların, 
onların mədəniyyət və dillərinin yaxınlaşmasına təkan 
verir. Və bütün bu sürətlənmədə maliyyə və iqtisadiyyat 
bütün qloballaşmanın prosesinin zirvəsində dayanmışlar. 
Bu isə, ona gətirib çıxarmışdır ki, qlobalaşma bir ölkənin 
başqa birinə tabe olması üçün qanunlar və bir-birləri 
qarşısında qanunvericiliklə təsdiq olunmamış öhdəliklər 
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toplusuna çevrilmişdir. Digər tərəfdən, informasiya, müasir 
informasiya texnologiyaları, sanki yer kürəsini 
daraltmışdır. O, istənilən kəşfin tez bir zamanda 
ümumiləşməsinə və onun mahiyyətinin yer kürəsinin ən 
ücqar nüqtələrinə çatdırılmasına kömək etmişdir. Müasir, 
ən yeni informasiya vasitələri, sanki müxtəlif qitələrdə 
yerləşən  ölkələr arasında informasiya şəbəkələrinin 
fəaliyyət göstərməsinə və onların yaxınlaşmasına səbəb 
olmuşdur. Bu, zəruri informasiyanı Yer kürəsinin bir 
nöqtəsindən digər nöqtəsinə bir neçə saniyə ərzində 
çatdırmaq iqtidarında olan müasir texnoloji vasitələrin 
köməyilə  baş vermişdir. İnkişaf edən qloballaşma 
şəraitində dünya iqtisadiyyatı sanki öz fəaliyyət sahəsini 
daraltmış, “informasiyanın sızması” dünya iqtisadiyyatını 
beynəlmiləlləşdirmişdir. Bu isə öz növbəsində, dünya 
kapitallarının birləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Belə ki, XXI 
əsrin astanasında birləşmə nəticəsində kapitalların məbləği 
720 mlrd. dollar təşkil etmişdir.  

Alimlər belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, “dünyanı 
beynəlxalq mondialist-maliyyə oliqarxiyası idarə edir”. 
Bunun əsas səbəbi də ondadır ki, qloballaşma, 
iqtisadiyyatların dünyəvi inteqrasiyası  əsrində heç kim heç 
kim güzəştə getmək istəmir, hər kəs aparıcı olmasa belə öz 
rolunu hər vəchlə qoruyub saxlamağa çalışır, lakin 
qloballaşma bu döyüşdə təbii ki, öz üstünlüyünü saxlayaraq 
qələbə çalır.  

Qloballaşma, yuxarıda göründüyü kimi, çox vaxt nəzərə 
çarpmayan ölkələri ön plana çəkir. Belə anda “böyük” və 
ya “aparıcı” ölkələr öz mövqelərini itirməyə başlayırlar. 
Beləliklə də, müasir münasibətlər şəraitində qloballaşma 
avtomatik olaraq münaqişəli situasiyaların yaranmasını 
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istisna etmir. Deyilənlərin təsdiqi üçün, İraq ətrafında baş 
vermiş son hadisələri (mart-aprel 2003) misal göstərə 
bilərik: NATO-nun aparıcı üzvləri ABŞ-Böyük Britaniya 
və Fransa-Almaniya barrikadanın tamamilə əks tərəflərində 
yer aldılar. Eyni hərbi-siyasi və iqtisadi birlikdə olmaq 
qloballaşma şəraitində də bu və ya digər ölkənin milli, 
iqtisadi, siyasi və ideoloji maraqlarını istisna etmir. 
Qloballaşma şəraitində yerləşən hər bir ölkə şübhəsiz ki, 
birinciliyə, liderliyə can atacaqdır. Deyilənlərin sübutu kimi 
Avropa Birliyində AVRO amilinə və ya Şengen 
qaydalarına əsaslanaq. Ilk baxışda sərhədlər yoxdur və 
vahid valyutadan istifadə olunur. Lakin bu, yalnız ilk 
baxışdan belə görsənir. Həqiqətdə isə, “Avro”nun hər bir 
üzvü öz şəxsi maraqlarını unutmur və istənilən an birliyi 
tərk edə bilər. Bazar iqtisadiyyatının inkişaf məntiqi 
qloballaşma şəraitində də bu cürdür. Bu hələ 
qloballaşmanın başlanğıcıdır. Bəs bəşəriyyəti gələcəkdə nə 
gözləyir?   

Hazırda, maliyyə bazarlarının qloballaşması qabaqcıl 
sürətlə inkişaf edir. Bu, həm dünya iqtisadiyyatının 
müxtəlif sektorlarına, həm də planetin ən ucqar nöqtələrinə 
qoyulan kapitalın hərəkətliliyinin artmasında ifadə olunur. 
Kapitalın qlobal hərəkəti üç əsas mənbədən ibarətdir. 
Birincisi, ticarəti mal və xidmətlərlə təmin edən (idxal-
ixrac əməliyyatları) maliyyə-kredit axınları. Ikincisi, 
bilavasitə xarici investisiyalar, üçüncüsü, qiymətli kağızlar 
– müəssisələrin səhmləri və s. Qeyd etmək lazımdır ki, 
digər dövlətlərə yardımlar, investisiya və kreditlər 
həmçinin kapitalın qlobal hərəkət formasıdır. Onun əsas 
axınlarının yerdəyişməsi beynəlxalq birjaların, transmilli 
korporasiyaların fəaliyyət göstərdiyi beynəlxalq maliyyə 
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mərkəzləri tərəfindən həyata keçirilir. Bu mərkəzlərə indi 
Nyu-York, London, Tokio, Frankfurt, Paris, Sürix, Milan, 
Honkonq, Sinqapur və digər şəhərlər aid edilir.  

Qloballaşma prosesi həm də onda ifadə olunur ki, 
getdikcə daha çox ölkə və iqtisadi sektor mal və 
xidmətlərin planetar miqyaslı bazarına cəlb olunurlar. 
əvvəlki “Almaniyada istehsal olunmuşdur”, “İtaliyada 
istehsal olunmuşdur” və s. kimi etiketlər artıq demək olar 
ki, həqiqətə uyğun gəlmir. Mal özünün “milli simasını” 
itirir. Məhsulların böyük hissəsi çoxsaylı xarici filialları, 
tədqiqat kollektivlərini, subpodratçıları, müxtəlif ölkələrin 
kiçik bizneslərini vahid bir zəncirə bağlayan istehsal 
əlaqələri çərçivəsində hazırlanır. XX əsrin əvvəllərində 
Avropa bazarlarında mallar istehsalçı ölkənin indeksinə 
malik deyildilər, burada yalnız belə qeyd olunurdu: 
“Avropada” yaxud “Avropa Birliyində istehsal 
olunmuşdur”.  

Bu və ya digər ölkələrə, yaxud korporasiyalara xas olan 
səciyyəvi hallar əvvəlki məna və mahiyyətlərini itirməyə 
başlayıblar. Məs. XXI əsrin əvvəlində “Ceneral motors” 
firmasının “Le Mans” pontiak markalı avtomobilləri  təkcə 
firmanın öz istehsalı və ABŞ realizasiya olmaqdan çıxdı. 
Onun lahiyəndirilməsi, istehsalı, reklamı və satışına hazırda 
ABŞ, Koreya Respublikası, Yaponiya, Almaniya, Tayvan, 
Sinqapur, İrlandiya, İngiltərə və Barbadosun bilavasitə 
aidiyyatı var. Bu da qloballaşmanən nəticələrinə konkret bir 
misal. Yaxud da, alman müəllifləri Martin və Şumanın 
qeyd etdikləri kimi, artıq bu gün valyuta ilə yanaşı 70000-ə 
yaxın müxtəlif qiymətli kağız sərhədlərdə azad ticarət 
obyektləridir.  

Təbii ki, bütün bu proses müasir beynəlxalq 
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münasibətlərdə vəziyyəti kökündən dəyişir. Qloballaşma 
ziddiyyətlərin silinməsinə yardım edir, bu qlobal prosesin 
hər bir iştirakçısı araqlarını həll etməyə çalışır, o, cəhd edir 
ki, ən yeni texnologiyaya malik olub başqalarını 
qabaqlasın.  

Qloballaşma bununla vahidliyə və ahəngdarlığa can atır. 
Onun ürəyi olan iqtisadiyyat isə siyasət və mədəniyyəti öz 
ardınca aparır. Bu, 1995-ci ilin sentyabrında Amerikanın 
San-Fransisko şəhərində dünyanın bütün aparıcı 
dövlətlərindən olan alim, diplomat, biznesmen və hərbi 
xadimlərinin konqresində təsdiq edilmişdir. Konqresdə 
səslənən əsas fikir ondan ibarət idi ki, XXI əsrin “yeni 
sivilizasiyasına” doğru yol göstərən yeni “qlobal beyin 
tresti” yaradılır.  

Bu “qlobal beyin tresti”, konqres təşkilatçılarının 
ideyasına görə, “Dünya ölkələri – qloballaşma bayraqlarını 
qaldırın!” devizi altında öz “manifest”i ilə müəyyən bir 
“ümümdünya qloballaşma internasionalı”nın yaranmasına 
təkan verməlidir.  

Burada onlar artıq əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərirlər. 
Hər şey, o cümlədən ziddiyyətlər də arxa plana keçir. Və 
əgər kimsə unison getmirsə, kollektiv qeyd-şərtsiz  hərəkət 
edir, ümumi qloballaşma marağı üstünlük əldə edir. 
Şübhəsiz, qloballaşma prosesində də liderlər və 
autsayderlər olacaq. Onlar hər zaman mövqelərin 
eyniləşdirilməsinə, bərabərləşdirilməsinə can atacaq və 
ümumdünya miqyasında dövlətlərarası münasibətlərin 
tarazlaşmasına baxmayaraq, bu yarış qloballaşmanın daimi 
peyki olacaqdır. Liderlər və geridə qalanlar olacaq,  
nəhayətdə liderlər geriləyənləri kənara ata biləcəklər. 
Qloballaşmanın bu təhlükəsini qabaqcadan görmək 
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vacibdir. Bu cür hadisə müxtəlif qitələrdə elit dövlətlərin, 
sənaye-texnoloji birliklərin yaranmasına gətirib çıxara 
bilər.  

Müasir inkişaf göstərir ki, XXI ərin ortalarına doğru bu 
vaxtadək ənənəvi olan dövlətər yox, məhz Çin Xalq 
Respublikası, Koreya Respublikası, Tayland, İndoneziya 
kimi dövlətlər liderlik əldə edəcək və ənənəvi olaraq 
həmişə inkişaf etmiş ölkələr sırasında olan ABŞ, Almaniya, 
Yaponiya da liderliyə doğru can atacaqlar. Bu yarışma, bir 
tərəfdən, qloballaşma məhsulu kimi sabitləşməyə, müasir 
münasibətlərdə balanslaşmaya yardım edə, digər tərəfdən 
isə qitələr və ölkələr arasında münasibətlərin soyumasına 
gətirib çıxara bilər. Bununla yanaşı, bu proses ona səbəb 
ola bilər ki, hər bir aparıcı ölkə öz fərdi hərəkət yolunu 
axtarmağa başlayar. Bunu məşhur amerika alimi U.U. 
Meyns bir daha təsdiq edir: “Elə bir an gələcək ki, Amerika 
öz yolu ilə gedəcək”. Bu, tamamilə mümkün və realdır.  
Müasir dünyada hadisələri bu cür gedişi isə obyektiv olaraq 
dünya qloballaşmasının digər aparıcı oxlarını öz şəxsi 
yolları ilə getməyə  sövq edəcəkdir. Burada da problem 
meydana gəlir – qlobalaşma həqiqətən də ümumdünya 
sabitləşməsinin mərkəzinə çevrilmişdirmi, yoxsa o, yaxın 
ələcəkdə dünyanı görünməmiş kataklizmalara 
sürükləyəcəkdir? Həqiqətdə, bütün dünyəvi nailiyyətlərə 
yiyələnmiş ölkələr digər ölkələrə necə yaşamalı olduqlarını 
diktə edəcəklər. Belə bir situasiyada müasir beynəlxalq 
əlaqələrin rəvan, səlis  inkişafı öz yerini sıçrayışlı inkişafa 
verəcək, bu da bəşəriyyət üçün gözlənilməz nəticələrə 
gətirib çıxaracaq. Yaranmış situasiyada qloballaşma ölkə 
və xalqların işdə birləşməsin yardım etməli, onları üstünlük 
dərəcəsinə görə ayırmamalıdır, bu halda dünya daha 
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təhlükəsiz və sabit ola bilər. Eləcə də, “super dövlətlər” 
avtomat gücünə, yaxud da dollar, Avro koməyilə 
digərlərinə öz sözlərini yeritməməli, onlara necə yaşamalı 
olduqları və hansı yolla getməli olduqları haqda göstərişlər 
verməməlidirlər. Bu şərtlər altında yalnız beynəlxalq 
hüquq, qloballaşmış dünyanın bütün iştirakçıları tərəfindən 
ona riayıt olunması və BMT-nin rolunun, nüfuzunun 
qaldırılması aparıcı olmalıdır. Bu halda, XXI əsrdə özünün 
yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmış qloballaşma müasir 
beynəlxalq münasibətlərdə qlobal iqlimin yaxşılaşmasına 
kömək edə bilər.  

Digər tərəfdən, qloballaşma və xüsusilə də, onun 
liderləri geridə qalanların itələnməsinə deyil, onların 
irəliyə, yuxarı səviyyələrə çəkilməsinə yardımçı 
olmalıdırlar.  Bu da, öz növbəsində, dünya 
qloballaşmasında ziddiyyətlərin azalmasına, beləliklə də 
müasir beynəlxalq münasibətlərin sabitləşməsinə təkan 
verəcəkdir.  

Son illərdə biz bütün bəşəriyyət üçün nəticələri 
nöqteyi-nəzərindən hər birinin ayrı-ayrılıqda epoxal 
adlandırıla biləcəyi nəhəng hadisə və proseslərin unikal 
birləşməsinin şahidi olmuşuq. Dünya ictimaiyyətinin 
geosiyasi strukturunda və sosial-siyasi sistemlərin 
transformasiyasında baş verən dərin dəyişikliklər bir tarixi 
mərhələnin bitməsi və müasir dünyanın inkişafın 
keyfiyyətcə yeni fazasına qədəm qoymasından danışmağa 
əsas verir.  

Hazırkı mərhələnin səciyyəvi xüsusiyyəti təkcə post-
sənaye dövründən informasiya dövrünə keçiddən ibarət 
deyil. Dəyişiklik prosesi iqtisadi sfera ilə yanaşı siyasi, 
mədəni və mənəvi sferalara da təsir göstərmişdir. Bütün 



 13

bunlar isə dünya ictimaiyyətinin yeni tipinin 
formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bu proses və 
fenomenlərin ən ümdə göstəricisi qlobalaşmadır.  

Qloballaşmanın elmi tərifi ölkələrin, xalqların və 
qitələrin həyatının bütün sahələrində obyektiv yaxınlaşma, 
beynəlmiləlləşmə və qarşılıqlı təsir prosesindən ibarətdir.  

Qloballaşmanın əsas sahəsi beynəlxalq iqtisadiyyat 
sistemidir, lakin bu özü də bir sıra çətinliklərin 
daşıyıcısıdır. Çünki ölkələrin müxtəlif inkişaf templəri və 
imkanları olduğundan qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı nüfuz 
potensial risk, problem və münaqişə mənbəyinə çevrilə 
bilər.  

Yeni mərhələdə elmi-texniki inqilab -  müasir 
istehsalın bütün strukturunu və milyonlarla insanın həyat 
tərzini kökündən dəyişən mühüm qlobal amildir. Iqtisadi 
inkişafın səviyyəsi, dövlətin dünya sistemində yeri onun 
intellektual potensialını, elmi-tədqiqat infrastrukturunu 
formalaşdırmaq imkanını, təhsil və peşə hazırlığına 
qoyduğu sərmayəni müəyyən edir.   

Informasiya inqilabı – ölçüyə gəlməyən miqdarda 
informasiya axınları, ondan istifadə imkanları, bütün həyat 
proseslərinə, insanların şüur və davranışına təsirlə 
xarakterizə olunan qlobal informasiya məkanı yaratmışdır. 
Informasiya məkanı uğrunda mübarizə müasir geosiyasətin 
ən mühüm amillərindən biri olmuşdur.  
Qloballaşma həmçinin mədəniyyətlərin, sivlizasiyaların 
qarşılıqlı təsir və nüfuzunda, həyat tərzinin, insanların şüur 
və davranışlarının, təhsilinin və s.  standartlaşdırılmasında 
ifadə olunur.  

Qloballaşma ictimaiyyətin qarçılıqlı təsiri və 
inteqrasiyasının gücləndirilməsinin bir çox başqa tərəflərini 
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də özündə ehtiva edir: transmilli strukturların və beynəlxalq 
münasibətlərin iştirakçılarının – kilsə, BMT, regional 
ictimaiyyətlər, TMK, ictimai təşkilatların  rolunun 
artırılması, insan haqqları və azadlıqlarının üstünlüyü, 
hüquqi normaların, sosial standartların 
universallaşdırılması və s.   

Qloballaşma prosesini müəyyən edən bir neçə amili 
qeyd etmək olar: 

1) Istehsal-texniki – istehsal həcmlərinin kəskin 
artması, onun həyata keçirilməsinin beynəlxalq 
formaları (TMK), mal və xidmətlərin, ehtiyatların və 
ideyaların daha əlverişli daxil edilməsilə sürətli 
yayılmasını təmin edən nəqliyyat və rabitə 
vasitələrinin keyfiyyətcə yeni səviyyəsi, 

2) Iqtisadi – kapitalın görünməmiş təmərküzü və 
mərkəzləşməsi, vahid bazar məkanının 
formalaşmasına imkan yaradan, beynəlxalq xarakter 
qazanaraq milli sərhədləri keçən fəaliyyət 
çərçivəsinə malik təşkilat formaları,  

3) İnformasiya – istehsal, elmi-texniki, ticarət 
məsələlərinin, ayrı-ayrı dövlətlər daxilində 
olduğundan pis olmayaraq operativ, vaxtında və 
səmərəli həllinə imkan yaradan işgüzar əlaqə 
vasitələrinin, iqtisadi, maliyyə informasiyaları 
mübadiləsinin kəskin şəkildə dəyişməsi, 

4) Daha az xərclərlə yeni həllərin sürətlə tətbiq edilməsi 
üçün, müvafiq sahələrdə aparıcı xarici ölkələrin 
qabaqcıl elmi-texniki, texnoloji və kvalifikasiya 
dərəcələrindən istifadənin iqtisadi faydaları ilə təyin 
edilən elmi-texnoloji, 

5) Adət və ənənələrin, sosial əlaqə və qaydaların 
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rolunun zəifləməsində, insanların territorial, mənəvi 
və psixoloji münasibətlərdə hərəkət etmə 
qabiliyyətini artıran, beynəlxalq miqrasiyalara təkan 
verən milli məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasında 
özünü göstərən sosioloji, 

6) Dövlət sərhədlərinin möhkəmliyinin zəifləməsində, 
vətəndaşların, malların və xidmətlərin, kapitalların 
hərəkət sərbəstliyinin asanlaşmasında ifadə olunan 
siyasi, 

7) dünya ictimaiyyətinin gücünün birləşməsini, 
ehtiyatların konsolidasiyasını, müxtılif sahələrdə 
fəaliyyətin koordinasiyasını şərtləndirən ekoloji. 
Müasir dövrün digər qlobal problemləri arasında o, 
qloballaşma prosesinə xüsusi təsir göstərir. Dünya 
təsərrüfat əlaqələrinin qloballaşma prosesi, regional 
səviyyədə iqtisadi fəaliyyətin genişlənməsini və 
intensivləşməsini, o cümlədən, ayrı-ayrı ölkələrin 
inzibati təhsilinin fəal miqyaslı qarşılıqlı beynəlxalq 
mübadiləyə cəlb edilməsini istisna etmir. Bir 
tərəfdən, bu  planetar qloballaşmanı sürətləndirir, 
digər tərəfdən – qrup şəklində  regional ayrılığının 
güclənməsinə, yeni ziddiyyətlərin yaranmasına və 
rəqabətin dərinləşməsinə imkan yaradan müəyyən 
maneə kimi çıxış edir.  
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I Мювзу 
 

Глобаллашманын мянбя vя kюkляри 
 

«Глобаллашма» термини  илк дяфя 1983-жц илдя, 
мцхтялиф корпорасийаларын истещсал етдийи фяргли мящсул 
базарларынын бирляшмяси феноменини ифадя етмяк цчцн 
америкалы алим Т. Левит тяряфиндян «Щарвард Бусинесс 
Review» ъурналында ишлядилмишдир. ХХ ясрин 90-жы илляриня 
гядяр АБШ конгресинин Китабханасынын мялуматлар 
базасында, адында «глобаллашма» сюзцнцн истифадя 
едилдийи щеч бир няшря, монографийайа вя китаба тясадцф 
етмяк олмазды. ХХ ясрин 90-жы илляринин башланьыжында 
глобаллашмайа щяср олунмуш китабларын вя мягалялярин 
сайы сцрятля артды. «Глобаллашма» термини эетдикжя даща 
чох мяна кясб едяряк эениш йайылмаьа башлады. 

Бурадан мялум олур ки, щазырки дювря кими 
глобаллашма просесляринин мязмуну, эенезиси вя сонракы 
инкишаф йолу кяскин сийаси вя елми дисkуссийаларын 
мювзусудур. Беля кяскин мцзакирялярин ясасы щяр шей ола 
биляр: глобаллашма ня демякдир, ня вахт башлайыб, ижтимаи 
щяйатда башга просеслярля нежя мцнасибятдядир,онун 
йахын вя эяляжяк нятижяляри нежя олажаг, мянбяляри 
щарададыр вя с.; 
Глобаллашмадан данышаркян бизим цзляшдийимиз илк 

проблем, онун тярифи проблемидир. Бу барядя елмдя щеч 
бир мялумат йохдур. Беля ки, 

• Неомарксистляр щесаб едирляр ки, «глобаллашма» 
термини, монополист капиталын вя Америка 
империализминин дцнйада игтисади бярабярсизлийи 
там тясбит етмяк вя «дцнйа мяркязинин» ири 
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инщисарлары тяряфиндян «периферийа» вя «йарым 
периферийа» реэионларынын вя дювлятляринин истисмары 
мягсядиня малик олан мягсядйюнлц стратеэийасыны 
ифадя едир. 

• Реалист парадигманын тяряфдарлары ону, сойуг 
мцщарибядя башда АБШ олмагла ССР-и цзяриндя 
Гярбин гялябясинин нятижяси вя галан дцнйайа 
йеэаня бюйцк дювлятин щеэемонлуьунун гануни 
йайылма просеси кими «сивилизасийаларын 
тоггушмасы» мянасында баша дцшцр; 

• Неолибераллар глобаллашма дедикдя, дювлятляр 
тяряфиндян юз дар егоист милли марагларынын 
тядрижян арадан галдырылмасы просесини вя милли 
игтисадиййатларын  гаршылыглы нцфуз етмясинин, 
малиййянин бейнялмилялляш- дирилмясинин, дцнйа 
игтисадиййатында ян ири ТМК ролунун 
эцжляндирилмясинин, милли мянсубиййятляриндян асылы 
олмайараг  мцяссися вя фирмаларын билаваситя 
рягабятинин артмасынын нятижяси олан «Мядяни 
юлкяляр бирлийи»-нин тяшяккцлцнц баша дцшцрляр. 

 
Диэярляри ися щесаб едирляр ки, глобаллашма – капиталын 

кючцрцлмясинин йени асан йолуна, дцнйанын йени 
информасийа ачылышына, технолоъи ингилаба вя 
коммуникасийа йахынлыьы, планетар елми ингилаб, 
миллятлярарасы ижтимаи щярякат, йени няглиййат нювляри, 
телекоммуникасийа технолоэийаларынын реаллашдырылмасы, 
бейнялмилял тящсил ясасында, малларын вя капиталларын 
дювриййясинин либераллашдырылмасынын инкишаф етмиш сянайе 
юлкяляринин сядагятиня ясасланан  милли игтисадиййатларын 
ващид цмумдцнйа системиня бирляшмясидир. 
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Мцасир шяртляр алтында глобаллашма дедикдя ня баша 
дцшцлцр: 
1)Сойуг мцщарибядян сонра башлайан тарихи дювр ( вя йа 
вахт); 
2) Игтисади, сийаси, ижтимаи вя мядяни ялагялярин 
интенсивляшдирилмяси; 
3) Малиййя базарларынын анархийасы тяряфиндян 
истигамятляндирилян дцнйа игтисадиййатынын 
трансформасийасы; 
4) Фяалиййят эюстярян базарын эцжлц тенденсийаларынын 
тамамиля мянтиги вя зярури кулиминасийасыны исрар едян 
ортодоксал идеолоэийа; 
5) Чохсайлы вя сона гядяр айдын олмайан ижтимаи 
нятижяляри олан технолоъи ингилаб; 
6) Милли дювлятлярин глобал щялл тяляб едян глобал 
проблемлярин (демографик, еколоъи, инсан щаглары вя 
нцвя силащынын йайылмасы) ющдясиндян эяля билмямяси; 
7) Сийаси демократлашдырма програмы иля неолиберал 
игтисади програмын комбинасийасы иля тямин едилян 
Америка дяйярляр системинин гялябяси. 
 

Мцхтялиф йанашмалары вя фикирляри цмумиляшдиряряк, 
глобаллашма феноменинин изащынын цч ясас цсулуну 
мцяййян етмяк олар. 
 

Глобаллашма феномени анлайышы. Тядгигатчыларын бир 
гисми глобаллашманы, кифайят гядяр дар мянада, йяни 
йени технолоэийалар, хцсусиля дя компцтер базасында 
малиййя-информасийа сащясинин формалашмасынын 
обйектив вя кейфиййятжя йени просеси кими анлайыр вя 
онун башланьыжыны  1990-жы иллярля ялагяляндирирляр. 
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Беляликля, бу эцн дцнйада баш верян глобал 
дяйишикликлярин игтисади ясасы хцсусиля гейд олунур. Лакин 
айры-айры мцяллифляр глобаллашманын мцхтялиф 
аспектлярини, мяс. тяшкилати-идаря, игтисади, техники, 
мякани вя с. айырырлар. Щягигятян, даима артан 
мигйасларда милли сярщядлярин цзяриндян малиййянин, 
технолоэийанын, капиталын вя ямяйин йерини дяйишян 
шиддятли глобал эцжцн тясири алтында минилликлярин 
щцдудунда бцтцн дцнйа жидди игтисади вя сосиал 
дяйишикликлярин аренасына чеврилир. 
 

5.1 Идеолоъи йанашма.  Ясасян сол мцяллифляр щесаб 
едирляр ки, «глобаллашма» термининин тез-тез ифадя 
олунмасы гярб елитасынын неолиберализм ялейщиня етираза 
тяблиьатчы жавабы иди, йяни глобаллашма консепсийасы 
трансмилли корпорасийаларын щаимиййятинин вя 
Цмумдцнйа банкы (ЦБ), Бейнялхалг валйута фонду 
(БВФ) вя Цмумдцнйа тижарят тяшкилаты (ЦТТ) кими 
бейнялхалг структурларын цстцнлцйцнцн йени идеолоъи 
ясасы кими изащ олунур, глобаллашма ися дцнйанын 
Америка сийасятиня табе едилмяси иля ейниляшдирилир. 

Щямчинин саь мцяллифляр дя, глобаллашма 
мяфщумуна мцхтялиф жцр йанашырлар. Онлардан бязиляри, 
мяс. АБШ- дакы христиан консерваторлар вя йа мцхтялиф 
юлкялярдяки миллятчиляр ону дцнйа мцсибятляринин 
тязащцрц щесаб едирляр. Диэярляри ися ону, капитализмин 
бцтцн дцнйа цзря тянтяняли йцрцшц кими 
анлайырлар.Феминистлярин бир щиссяси ися глобаллашманын 
дискурсларыны киши цстцнлцйцнцн вя с. йаранмасы щесаб 
едирляр. 

Щягигятян, мцасир алямдя глобаллашма, ясасян  
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зянэин вя йохсул юлкяляр арасында учурумун вя бцтцн 
дцнйада ижтимаи фярглянмянин эцжлянмясиня эятириб 
чыхаран неолиберал игтисади принсипляря мцвафиг олараг 
реаллашдырылыр. Глобаллашманын йени варианты сийаси даирядя 
дя юз щаким мювгелярини тямин етмяйя чалышан, игтисади 
вя технолоъи жящятдян даща чох инкишаф етмиш юлкяляр 
цчцн ялверишлидир. Бурадан да тез-тез тясадцф едилян 
мцлащизяляр, йяни Гярб юлкяляринин харижи сийасятиндя 
инсан щагларынын мцдафиясинин, инсан щагларынын 
универсаллыг принсипинин сарсылмасына сябяб олараг вя 
онларын позулма мигйасыны эенишляндиряряк эцж вя йа 
эцж васитясиля тящдид тятбиг етмякля, инкишаф етмиш 
юлкялярдя йашайышын даща ращат шяртлярини тямин етмяк 
игтидарында олан глобаллашманын алтернативсиз моделинин 
ирялилямя васитяляриня трансформасийанын тящлцкяли 
янянялярини ящямиййятли дяряжядя нцмайиш етдирмяси 
мейдана чыхыр. 

 
5.2 Мясялянин тарихи. Аналитиклярин чоху 

глобаллашмада бир нюв мцасирляшдирмя просесинин 
инкишафыны, дцнйанын сонракы бир-бириня зидд интеграсийа 
просесинин мцасир мярщялясини, там бяшяр мядяниййятинин 
формалашмасыны эюрцрляр. Бу йанашмайа ясасян 
глобаллашма- дцнйанын ващид гаршылыглы ялагяли игтисади, 
сийаси, мядяни мякан кими мярщяляли тяшяккцл просесидир. 
Йяни глобаллашма- щяля тарихин еркян мярщяляляриндя 
башлайан вя йалныз бу эцн цмуми олан просесдир. 

Глобаллашманын ядябиййатда гейд едилян башланьыж 
мцддятинин диапазону щяддян артыг бюйцкдцр, о ясасян 
ХВI ясрдян ХХ ясря кими дяйишир. Беля ки, 
Р.Робертсонун фикринжя, глобаллыг идейасы щяля 
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Полибийанын вахтында мейдана эялмиш вя глобаллашма 
просеси ися реал олараг ХВ-ХВИ ясрляр арасында башламыш 
вя хцсусиля дя 1870-жи илдян ХХ ясрин орталарына кими фяал 
сурятдя инкишаф етмишдир. М.Чешковун дюврляшдирмясиня 
ясасян, глобаллашманын пратарихини (протоглобаллашма-
неолит ингилабындан Осев дюврцня кими), глобаллашманын 
башланьыж тарихини (глобал бирлийин йаранмасы-Осев 
дюврцндян Маариф дюврцня вя биринжи сянайе ингилабына 
кими), глобаллашманын юз тарихини (Сон 200 илдя глобал 
бирлийин формалашмасы) айырмаг олар. 

Ня цчцн глобаллашманын илкин тарихинин мящз бу 
тарихи сярщядди (ХВ-ХВясрляр) сечилмишдир? Чцнки, бу 
дювр Авропанын яняняви жямиййят щцдудларындан 
тядрижян чыхдыьы, яняня чярчивясиндя « даиряви орбита» 
цзря щярякятин дюврилийини поздуьу вя радикал 
дяйишикликлярин диэяр сцрятляндирилмиш- хятти ритминя 
кечдийи вахтда авропа мюжцзяси адландырылан бир 
дюврдцр. 

Буну ХВ ясрин сонларындан ХВII ясрин яввялляриня 
кими давам едян игтисади йцксялиш, мядяни (Интибащ) вя 
дини (Реформасийа) дальаланмалар да эюстярир. 
Авропалыларын интеллектуал сявиййясини радикал шякилдя 
эенишляндирян бюйцк жоьрафи кяшфляр няинки эениш ящатяли 
авропа експансийасынын вя щямчинин авропа ейниййятинин 
формалашмасынын ясасыны гойду.Мяшщур философ 
К.Йасперсин фялсяфи эюрцшляриня ясасян, ХВI-ХВIII ясрляр 
авропалылар цчцн мядяниййятин ясасы, бизим 
бахышларымызын вя тясяввцрляримизин ян зянэин мянбяйи 
олду. Нящайят ки, бц дювр принсип етибариля жямиййят 
щяйатында диэяр ролу вя йери олан  йени тип дювлятлярин-
территориал-сцлаля типли дювлятлярин йаранмасы дюврц олду, 
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щансылар ки, «дювлятляр-миллятляр» чярчивясиндя глобаллыьын 
йени формасынын -милли- ясасынын артыг гойулдуьу вахтда, 
бющран барясиндя йалныз  ХХ ясрин сонларында сющбят 
эедирди, илк бейнялхалг (илк юнжя Авропа мигйасында) 
вестфал системинин ясасыны гойдулар. 

Дювлятлярин йахынлашма просеси шцбщясиз ки, 
бяшяриййятин бцтцн тарихи бойунжа баш вермишдир. Щяля 
ХIХ ясрдя тядгигатчылар ващид фяза щаггында йазырдылар. 
Нцмуня олараг, Инэилтярядя механики тохума 
дязэащынын мейдана эялмяси Щиндистанда милйонларла 
тохужунун иш йерлярини итирмяси иля нятижялянди, Франсада 
ися республика идейасынын йаранмасы щюкмдарларын тахт-
тажыны даьытды, Русийада декабристлярин цсйанына сябяб 
олду. Лакин дювлятлярин йахынлашма темпинин ингилаби 
жящятдян сцрятляндийи йалныз ики дювр щаггында данышмаг 
олар: 

1. ХIХ-ХХ ясрлярин сярщядди: Бу дюврдя телефонун, 
пароходун вя конвейерин сайясиндя, тижарятин вя 
инвестисийанын ири мигйасда эенишлянмяси щесабына дцнйа 
гаршылыглы йахынлашма мярщялясиня дахил олду. 
Глобаллашманын илк мярщяляляринин Р.Кобден вя Ж. 
Брайт кими  нязяриййячиляри бир чох игтисадчылар вя 
мцяссися сащибляри цчцн ясаслы сурятдя сцбут едирдиляр ки, 
сярбяст тижарят цмумдцнйа игтисади йцксялишиня наил 
олажаг вя гаршылыглы асылылыг ясасында йаранан 
эюрцнмямиш чичяклянмяйя ясасян халглар кечмиш 
нифаглары унудажаглар. Мцхтялиф мцнагишяляря мейлли 
дцнйа бирликляриня глобаллашманын тясир идейасы Норман 
Ейнжелин 1909-жу илдя няшр олунмуш «Бюйцк иллцзийалар» 
адлы китабында дащ чох инкишаф газанмышдыр.  

Китабда мцяллиф, дювлятлярин гаршылыглы асылылыьынын 



 23

эцжлянмяси сябябиндян, мяс. Бюйцк Британийа вя 
Алманийа икинжи тижарят партнйорлары олдулур,  планетдя 
ири мигйаслы мцнагишялярин йаранмасыны гейри-
мцмкцнлцйцнц сцбут едирди. Лакин, бу китабын 
няшриндян 5 ил сонра дцнйайа олан бцтцн цмидляр боша 
чыхды- ХХ ясрин 70-жи илляриня кими глобаллашма просесини 
дондуран Биринжи Дцнйа Мцщарибяси башланды. 

 
2. 70-жи иллярин сону - Информатикада, 

телекоммуникасийаларда глобал фяалиййятин чатдырылма 
васитяляринин тякмилляшдирилмясиндя баш верян ингилаб 
ясасында глобаллашманын икинжи дяфя мейдана эялмяси. 
Сон 30 ил ярзиндя компцтерлярин цмуми сайынын эцжц щяр 
18 айда ики дяфя 1991-жи илдян башлайараг ися дисклярин 
щяр квадрат сантиметриндя инйормасийанын щяжми орта 
щесабла илдя 60 % артмышдыр. Информасийа чатдырылмасынын 
дяйяри кяскин шякилдя азалмышдыр, щал-щазырда ири щяжмли 
информасийалар телефон, оптик кабел вя йа радиосигналлар 
васитясиля дцнйанын щяр нюгтясиня ютцрцля биляр. Бцтцн 
бунлар да игтисади йцксялишя ингилаби сурятдя тясир едир. 

 
Глобаллашманын бу мярщялясинин хцсусилийи ТМК-

нын (трансмилли корпорасийа) чох бюйцк ролундан 
ибарятдир: дцнйанын 75 –дян артыг юлкясиндя 
нцмайяндяликляри олан ширкятляри чятинликля милли ширкятляр 
адландырмаг олар, лакин онларын бейнялхалг сийаси 
просесдя ролу эетдикжя артмагдадыр, беля ки, беля 
корпарасийалар милли сярщядляри асанлыгла ашыр вя даща аз 
инкишаф етмиш дювлятлярин ящалиси цзяриндя щакимиййяти 
щяйата кечирир.  Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дцнйада 
ТМК-нын инкишафынын диэяр бир хцсусилийи дя ондан 
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ибарятдир ки, малларын бюйцк бир щиссяси бу фирмаларын 
хариждя олан  филиалларында, адятян ишчи гцввянин даща 
ужуз олдуьу Асийа дювлятляриндя  истещсал олунур. Бир 
чох юлкялярин стратеэийасы капиталларын вя тижарят 
ахынларынын бир йердян башга йеря кючцрцлмяси 
истигамятиндя мейдана чыхан бцтцн манеялярин арадан 
галдырылмасы олмушдур. 

Беляликля, дювлятляр арарсында интеграсийа вя 
йахынлашма цзря тенденсийалар яввялляр дя, мювжуд иди. 
Илк дяфя бу тенденсийалар даща чох гяти сурятдя, ХIХ 
ясрин сонундан Биринжи Дцнйа Мцщарибясиня (1870-
1914) кими  мцддят ярзиндя йаранмышдыр. 

Глобаллашманын илк мярщялясинин технолоъи ясасы 
рабитя сащясиндя телефон вя телеграфын йаранмасы, гитяляр 
вя халглар арарсындакы ялагялярдя дянизчилийин ролу, дямир 
йолларынын, автомобил йолларынын тикинтиси, даща сонра 
сянайе сащясиндя конвейер истещсалы олду вя бцтцн  
бунларын символу ися Америка иди. Технолоъи тярягги 
биринжи нювбядя, гаршылыглы игтисади асылылыьын 
эцжлянмясиндя вя цмуми дцнйа тясяррцфатынын 
формалашмасында тязащцр едян  игтисади тярягги иля 
нятижялянди.  

Игтисади инкишафын даима эцжлянян 
бейнялмилляшмясини (глобаллашма)  бу факт да тясдиг едир 
ки, дцнйа тижаряти дцнйа истещсалына нисбятян даща чох 
инкишаф етмишдир, демяли, бейнялхалг игтисади ялагялярин 
ролу илдян-иля артмышдыр.Бу ашаьыдакы рягямлярля тясдиг 
олунур: 1870-жи илдян  1917-жи иля кими дцнйа тижарятинин 
щяжми щяр ил орта щесабла 3.4 %, дцнйа истещсалынын щяжми 
ися-2,1 % артмышдыр. 1850-жи илдя 1914-жц иля кими дцнйа 
ящалисинин сайы 1,5 дяфя, бейнялхалг ямтяя дювриййяси ися 
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10 дяфя артмышдыр. Игтисади жящятдян дцнйанын апарыжы 
дювлятляринин харижи тижарятдян асылылыьы бу дювр ярзиндя 
2,3 дяфя артмышдыр. 

ХIХ ясрин 70-жи илляриндян башлайараг, малларын 
ихражы иля бярабяр капиталын да ихражы артмышдыр.1885-1900 
илляр арасындакы дювр ярзиндя дцнйа тижарятинин 
дювриййяси 2,1 дяфя, харижи инвестисийалар ися - 2,3 дяфя 
артмышдыр.1901-1913 иллярдя дцнйа истещсалы 40 %, дцнйа 
тижаряти - 62% , харижи инвестисийалар ися - 100% артмышдыр. 
Дцнйа тижарятинин вя харижи инвестисийаларын артмасынын 
мцвяффягиййятиня ися, яксяриййят дювлятлярин милли 
валйутасынын сярбяст шякилдя конверсийа едилмяси сябяб 
олду. 1910-жу илдя беля юлкялярдя бцтцн дцнйа ящалисинин 
тяхминян 90 % йашамышдыр.Малларын вя капиталларын 
дювриййяси, эениш йайылмыш  ишчи гцввянин миграсийасы 
кими сярбяст иди.Бейнялхалг туризм даща да инкишаф 
етмишди.Бир дювлятдян башга дювлятя эетмяк цчцн виза, 
бязян ися щятта паспорт да  тяляб олунмурду.  

ХIХ ясрин 2-жи йарысындан - ХХ ясрин башланьыжына 
кими мцддят ярзиндя игтисади глобаллашма интеграсийа 
просесляриня диэяр сащялярдя дя тякан верирди. Мящз бу 
дюврдя илк бейнялхалг щюкумятлярарасы (Цмумдцнйа 
почт бирлийи.Бейнялхалг електрик рабитяси бирлийи) вя гейри-
щюкумят (Гырмызы Хач)  тяшкилатлары йаранды. Олимпийа 
щярякатынын йцксялишиня вя Бейнялхалг Идман 
Федерасийасынын йаранмасына сябяб олан бейнялхалг 
идман йарышлары кечирилмяйя башланды. 

Лакин глобаллашма ясасян сийаси сащядя даща чох 
мейдана чыхырды. Дцнйа тижарятинин ардынжа  дцнйа 
сийасятинин формалашмасы башланды. Дцнйанын игтисади вя 
ижтимаи инкишафы либерал сийаси идеолоэийанын эцжлц тясири 
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алтында баш вериирди. Либерализм милли вя бейнялхалг 
сявиййялярдя игтисади азадлыьын важиблийини ясасландырыр вя 
щям игтисадиййатда, щям дя сийасятдя даща чох гаршылыглы 
асылылыьа вя бирляшмяйя  жан атырды. 
Глобаллашма бейнялхалг ялагяляря дя бирбаша тясирирни 
эюстярди. ХIХ вя ХХ ясрин щцдудларында мцщарибялярин 
вя мцнагишялярин гаршысынын алынмасы, дювлятлярин сцлщ 
йолу иля ямякдашлыьы, бейнялхалг щцгугун норма вя 
принсипляринин тякмилляшдирилмяси кими мясялялярин 
мцзакиря олундуьу бир нечя бейнялхалг конфранслар 
кечирилди. Эетдикжя беля бир фикир эениш йайылырды ки, 
игтисади жящятдян гаршылыглы асылылыьын наил олунан 
сявиййясинин шяртляриндя дцнйаын ясас юлкяляри арасында 
бюйцк мцщарибянин олмасы тядрижян гейри мцмкцн олур. 

Лакин игтисади глобаллашма бейнялхалг ялагялярин 
сабит вя мющкям системинин формалашмасыны, онун 
институтионал тяшяккцлцнц олдугжа  габаглады. Бцтцн 
данышыглара вя хош тяклифляря бахмайараг, глобал силащлы 
мцнагишянин гаршысынын алынмасынын реал механизми 
йарадылмады. «Бюйцк дювлятляр»- ин гейри-адекват вя 
ятрафлы дцшцнцлмямиш сийасяти, онлар арасында мювжуд 
олан реал вя гейри-тябии зиддиййят  

Биринъи Дцнйа Мцщарибясиня сябяб олду. Беляликля 
бу мцщарибя, глобал интеграсийанын илк мярщялясинин 
хцсуси йекуну олду, бу мярщяляйя хас олан дахили 
зиддиййятя сябяб олду. 
Биринжи Дцнйа Мцщарибяси ики тарихи дювр - глобал 
интеграсийа вя глобал дезинтеграсийа арасында айырыжы 
сярщяд олду. Лакин, мцщарибянин баша чатмасындан 
сонра яввялки либерал интеграсийа лайищясинин - универсал 
бейнялхалг тяшкилатын (Миллятляр Лигасы, 1919-1946) 
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йарадылмасы-реаллашдырылмасына жящд олунмасына 
бахмайараг, дцнйанын ижтимаи-игтисади инкишафы якс 
истигамятдя эетди. 

Миллятляр Лигасынын диэяр сябяблярдян ялавя 
мцвяффягиййятсизлийи онунла ялагядар иди ки, 1920-1930 
иллярдя дцнйа игтисадиййатында дезинтеграсийа 
тенденсийалары цстцнлцк тяшкил едирди. Дювлят йцксяк 
эюмрцк тарифляри васитясиля, юз милли базарларыны харижи 
рягиблярдян горумаьа чалышырды. Дцнйа тижарятинин вя 
харижи инвестисийаларын инкишафы эериляди, щятта бязи 
дюврлярдя азалды. Беля ки, 1929-1932 илляр ярзиндя дцнйа 
игтисади бющраны нятижясиндя, дцнйа сянайе истещсалы 20%, 
дцнйа тижаряти ися - 40 % азалды.Биринжи Дцнйа 
Мцщарибяси яряфясиндя капиталын ихражы, ил ярзиндя орта 
щесабла 1 млрд долл.чох, мцщарибядян сонракы иллярдя ися, 
жями 110-170 млн долл. тяшкил едирди.Сярщядляр няинки 
йалныз мал вя капиталлар цчцн, щятта инсанлар цчцн дя 
даща аз ачыг олурду. Харижя эетмяк цчцн  паспортлар вя 
визалар тяляб олунурду. Бязи юлкяляр (Алманийа, ССРИ вя 
башгалары) юз вятяндашларынын харижя сяфярлярини кяскин 
шякилдя мящдудлашдырдылар. Щяр тяряфдя харижи 
вятяндашларын ишя дцзялмя шяртляри чятинляшди. Нятижядя 
ямяк миграсийасы вя бейнялхалг туризм азалды. 
Дцнйанын бир чох юлкяляри гапалы автаркийа 
игтисадиййатынын йарадылмасына жящд едир, юз милли 
валйуталарынын конверсийа едилмясини 
мящдудлашдырырдылар, щансы ки, бейнялхалг игтисади 
ялагялярин даща да зяифлямясиня эятириб чыхарарды. 

Икинжи Дцнйа Мцщарибяси дцнйа игтисадиййатынын 
даща чох дезинтеграсийасына сябяб олду.1950-жи илдя 
дцнйанын йалныз алты юлкяси сярбяст конверсийа едилмиш 
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валйутайа малик идиляр. Бу да, харижи инвестисийайа мане 
олдуьу кими, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
йарадылмасы заманы, бейнялхалг игтисади институтларын- 
БВФ, ЦБ, ЦТТ, УНИДО вя с. кюмяйиля дцнйа 
игтисадиййатынын стимуллашдырылмасы цзря гябул едилмиш 
тядбирляря бахмайараг бейнялхалг тижарятин инкишафына да 
мане олурду. Гаршылыглы игтисади асылылыьын сявиййяси, айры-
айры юлкялярин бейнялхалг ямяк бюлэцсцня жялб едилмяси 
узун мцддят ХХ ясрин башланьыжына нисбятян даща ашаьы 
вязиййятдя галырды. Бунунла йанашы, дцнйа сийаси-идеолоъи 
вя ижтимаи-игтисади жящятдян ики блока парчаланмышды.  

Йалныз ХХ ясрин 80-жы илляринин сонларындан 
башлайараг глобаллашма, дцнйа инкишафында цстцн олан 
тенденсийайа чеврилир. Одур ки, минилликлярин сярщядди 
глобаллашма кими чятин феномени адекват шякилдя тясвир 
етмяйя имкан йарадан йанашмаларын интенсив 
консептуал ахтарышларынын заманына чеврилди. 
 

§3 Ãëîáàëëàøìàíûí çÿìèíëÿðè 
 
Qloballaşma prosesini müəyyən edən bir neçə amili qeyd 
etmək olar: 

1) Istehsal-texniki – istehsal həcmlərinin kəskin 
artması, onun həyata keçirilməsinin beynəlxalq 
formaları (TMK), mal və xidmətlərin, ehtiyatların və 
ideyaların daha əlverişli daxil edilməsilə sürətli 
yayılmasını təmin edən nəqliyyat və rabitə 
vasitələrinin keyfiyyətcə yeni səviyyəsi, 

2) Iqtisadi – kapitalın görünməmiş təmərküzü və 
mərkəzləşməsi, vahid bazar məkanının 
formalaşmasına imkan yaradan, beynəlxalq xarakter 
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qazanaraq milli sərhədləri keçən fəaliyyət 
çərçivəsinə malik təşkilat formaları,  

3) İnformasiya – istehsal, elmi-texniki, ticarət 
məsələlərinin, ayrı-ayrı dövlətlər daxilində 
olduğundan pis olmayaraq operativ, vaxtında və 
səmərəli həllinə imkan yaradan işgüzar əlaqə 
vasitələrinin, iqtisadi, maliyyə informasiyaları 
mübadiləsinin kəskin şəkildə dəyişməsi, 

4) Daha az xərclərlə yeni həllərin sürətlə tətbiq edilməsi 
üçün, müvafiq sahələrdə aparıcı xarici ölkələrin 
qabaqcıl elmi-texniki, texnoloji və kvalifikasiya 
dərəcələrindən istifadənin iqtisadi faydaları ilə təyin 
edilən elmi-texnoloji, 

5) Adət və ənənələrin, sosial əlaqə və qaydaların 
rolunun zəifləməsində, insanların territorial, mənəvi 
və psixoloji münasibətlərdə hərəkət etmə 
qabiliyyətini artıran, beynəlxalq miqrasiyalara təkan 
verən milli məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasında 
özünü göstərən sosioloji, 

6) Dövlət sərhədlərinin möhkəmliyinin zəifləməsində, 
vətəndaşların, malların və xidmətlərin, kapitalların 
hərəkət sərbəstliyinin asanlaşmasında ifadə olunan 
siyasi, 

7) dünya ictimaiyyətinin gücünün birləşməsini, 
ehtiyatların konsolidasiyasını, müxtılif sahələrdə 
fəaliyyətin koordinasiyasını şərtləndirən ekoloji. 
Müasir dövrün digər qlobal problemləri arasında o, 
qloballaşma prosesinə xüsusi təsir göstərir. Dünya 
təsərrüfat əlaqələrinin qloballaşma prosesi, regional 
səviyyədə iqtisadi fəaliyyətin genişlənməsini və 
intensivləşməsini, o cümlədən, ayrı-ayrı ölkələrin 
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inzibati təhsilinin fəal miqyaslı qarşılıqlı beynəlxalq 
mübadiləyə cəlb edilməsini istisna etmir. Bir 
tərəfdən, bu  planetar qloballaşmanı sürətləndirir, 
digər tərəfdən – qrup şəklində  regional ayrılığının 
güclənməsinə, yeni ziddiyyətlərin yaranmasına və 
rəqabətin dərinləşməsinə imkan yaradan müəyyən 
maneə kimi çıxış edir.  

 
§4 Ãëîáàëëàøìà ïðîáëåìëÿðè  

 
ßñàñ ïðîáëåìëÿðäÿí áèðè - êèì ãëîáàëëàøìàäàí ôàéäà 

ÿëäÿ åäèð - ñóàëû èëÿ ÿëàãÿëèäèð. ßñëèíäÿ èìòèéàçëàðûí ÿñàñ 
ùèññÿñèíè çÿíýèí äþâëÿòëÿð âÿ éà ôÿðäëÿð ÿëäÿ åäèðëÿð. 
Ãëîáàëëàøìàäàí ðèôàùûí ÿäàëÿòñèç áþëýöñö, ðåýèîíàë, ìèëëè 
âÿ áåéíÿëìèëÿë ñÿâèééÿëÿðäÿ ìöíàãèøÿ òÿùëöêÿñè òþðÿäèð. 
 

Áÿçè îïïîíåíòëÿð, éîõñóë äþâëÿòëÿðèí èãòèñàäèééàòûíûí 
çÿíýèí äþâëÿòëÿðèí èãòèñàäèééàòûíà íèñáÿòÿí äàùà éöêñÿê 
ñöðÿòëÿ èíêèøàô åòìÿñèíè äÿëèë ýÿòèðÿðÿê, ýÿëèðëÿðèí ãëîáàë 
êîíâåðýåíñèéàñûíûí ìöìêöíëöéö áàðÿäÿ ÷ûõûø åäèðëÿð. 
Ùÿãèãÿòÿí äÿ, ñöðÿòëè èíêèøàô Æÿíóá-Øÿðãè Àñèéà þëêÿëÿðèíèí 
(«Асийа пялянэляри» адландырылан) щансылара ки, 
Йапонийа, Корейа (жянуби), Индонезийа, Тайланд вя с. 
аиддир, кичик бир групу цчцн харатерикдир, щалбуки, 
игтисади жящятдян ян аз инкишаф етмиш юлкяляр зянэин 
юлкяляря нисбятян инкишафын даща ашаьы сцряти иля 
фярглянирляр.Онларын глобаллашмадан ялдя етдикляри файда 
минималдыр. 

Нятиъядя эялирлярин конверэенсийасы вя йа 
бярабярляшдирилмяси дейил, яксиня полйаризасийасы баш 
верир. Глобаллашма просесиндя тез инкишаф едян юлкялярин 
зянэин дювлятлярин мцщитиня дахил олдуглары щалда, 
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йохсул юлкяляр онлардан эери галырлар. Бир щалда ки, 
дювлятляр зянэин дювлятлярин бирлийиня гошулмаьа жящд 
едир вя дцнйа истещсалында юз пайы цчцн онларла 
мцбаризя апармаьа щазырдыр, бу щалда бейнялхалг 
мцнагишяляр доьура биляжяк эялирлярдя артан 
уйьунсузлуг онлар тяряфиндян наразылыьа сябяб олур. Сон 
15 ил ярзиндя ящалинин щяр биринин сайына эюря эялир 100-
дян артыг юлкядя, щяр биринин сайына  эюря истещлак ися 60-
дан чох юлкядя азалмышдыр. Тяхминян 150 млн. инсан, 
Франсанын, Нидерландын вя скандинавийа юлкяляринин 
цмуми ящалисиня бярабяр ящали, Советляр Бирлийинин 
сцгутундан сонра сяфалятя дцчар олду. Инкишаф етмиш 
юлкялярдя йашайан 4,4 млрд. ящали арасында бешдян цчц 
минимум санитар тялябляря уйьун олмайан шяраитдя 
йашайыр, цчдян бири нормал ичмяли судан язиййят чякир, 
бешдян бири аж галыр, тяхминян йарысы ися, нормал тибби 
хидмятдян мящрум олур. Бунунла ялагядар олараг, 
дцнйа игтисадиййатынын глобаллашма просесиндя мцщцм 
проблемлярдян бири, имтийазларын бюлцнмяси проблемидир. 

Диэяр проблем ися, дцнйа сявиййясиндя милли 
игтисадиййатларын  гаршылыглы асылылыьы сябябиндян потенсиал 
реэионал вя йа глобал гейри-сабитликля ялагяли проблемдир. 
Щяр щансы бир юлкядя йерли игтисади дяйишмяляр вя йа 
бющранлар реэионал, щятта глобал нятижяляря малик ола 
билярляр. Бу ещтимал няинки нязяри, щятта там олараг реал 
характер дашыйыр, бу да Асийада, щяля 1997-жи илин 
йайында Таиландда башлайан, сонра диэяр Жянуб-Шярги 
юлкяляря кечян вя Жянуби Корейайа кими чатан малиййя 
бющраныны тясдигляйир. Бу кими тязащцрляр гаршылыглы 
ялагяли игтисадиййатларын щяддян артыг зяифлийиндян хябяр 
верир. 
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Бейнялхалг тяняззцл, АБШ-да 30-жу иллярдя Бюйцк 

тяняззцл дюврцндя баш вердийи кими, глобаллашманын 
эедишатында йаранмыш гаршылыглы ялагя вя асылылыьын  
парчаланмасына сябяб олур. Бунун нятижяси олараг, 
игтисади мцщарибяйя вя йа щятта щярби ямялиййата 
чеврилмя тящлцкясиля игтисади мцнагишя йарана биляр. 

Йаранан глобаллашманын цчцнжц мярщялясиндя 
мювжуд олан проблем,  айры –айры юлкялярин 
игтисадиййатына нязарятин милли щакимиййятлярдян диэяр 
ялляря, щямчинин даща эцжлц дювлятляря, чохмиллятли вя йа 
глобал ширкятляря вя бейнялхалг тяшкилатлара кечмяси 
тящлцкясидир. Бу сябябдян, бязиляри глобаллашманы милли 
мцстягиллийин парчаланмасына жящд щесаб едирляр.Бу 
сябябдян глобаллашма, милли лидерлярдя онун эцжц 
гаршысында ажизлик, эцжсцзлцк щисси, сечижилярдя ися – она 
гаршы антипатийа щисси ойада биляр. Бу ящвал-рущиййя 
асанлыгла протексионизм шцары иля сон миллятчилийя вя 
ксенофобийайа чевриля вя жидди мцнагишяляр тюрядян 
екстремист сийаси щярякатлары эцжляндиря биляр. 

Бязян глобаллашмайа игтисади жящятдян инкишаф 
етмиш юлкялярдя йцксяк ямяк щаггы иля ишсизлийи дя аид 
едирляр. Лакин бу иддиа, онларын бир чохунда ишсизлийин 
ашаьы нормасы вя ашаьы ямяк щаггы олан дювлятлярдя 
онун йцксяк сявиййяси иля тякзиб едилир. Милли сийасят вя 
технолоъи тярягги глобаллашманын амилляриня нисбятян, 
фяалиййятин даща мцщцм  детерминантларыдырлар. 

Глобаллашманы щям дя бязи юлкялярин ижтимаи рифащы 
цчцн йаранан тящлцкя иля ялагяляндирирляр, бахмайараг 
ки, бу сащяйя диэяр амиллярин - верэи сийасятинин вя 
демографийа тенденсийаларынын ящямиййятли дяряжядя 
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тясири вардыр.Лакин бу факты да инкар етмяк олмаз ки, сон 
заманларда бир чох инкишаф етмиш юлкялярдя орта 
тябягянин фаиз нисбяти азалыр. Щяр ики щалда глобаллашма 
адятян, бу вя йа диэяр дювлятлярин милли сийасятиндя баш 
верян мцвяффягиййятсизлийя бяраят газандырмаг цчцн 
истифадя олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади 
аспектляр глобаллашманын нятижяляринин йалныз бир 
компонентидир, щансы ки, бюйцк рисклярля, потенсиал 
мясарифлярля вя щятта гязанын мцмкцнлцйц иля ялагядар 
нятижяляря вя гейри-игтисади характеря маликдир.Бу 
сащялярдян бири, глобаллашма просесляринин мцнагишялярин 
йаранмасына сябяб олдуьу тящлцкясизлик сащясидир. Диэяр 
бир сащя-йерли щадисялярдян ири мигйаслы щадисяляря чевриля 
билян вя щятта арадан галдырылмадыглары тягдирдя гязайа 
сябяб ола билян сийаси бющранлардыр. Цчцнжц сащя кими 
еколоэийаны вя сящиййяни гейд етмяк олар. Глобал 
гаршылыглы ялагяляр щям дя мяс. иглимин цмуми гызмасы вя 
дяйишмяси, бюйцк мигйаслы епидемийалар иля ялагялянян 
глобал еколоъи фялакятлярля дя нятижялянир. 

Мцасир дцнйа бирлийинин даща бир негатив - «Икигат 
стандартлар» адланан тязащцрцндян данышмамаг олмаз. 
Бу тязащцр - дювлятлярин инкишаф едян гаршылыглы 
асылылыьынын бирбаша нятижясидир. 

Глобаллашманын инкишаф етмиш просесляри 
антиглобалистлярин глобаллашмасынын ялейщдарларыны 
щявясляндирди. 

Бязиляри йухарыда гейд едилян глобаллашманын 
чохлу сайда негатив нятижяляринин мювжудлуьу 
сябябиндян, дцнйада антиглобалистлярин щярякаты 
башланды. Онлардан бязиляри юзлцйцндя дювляти-
жямиййятдя ясас гцввя щесаб едяряк тамамиля 
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глобаллашмайа гаршы чыхыр, диэярляри Америка шяртляри, 
Америка щяйат тярзинин тяблиьаты, Американын кцтляви 
мядяниййяти иля разылашмама щаггында чыхыш едирляр. 

Антиглобализм илк дяфя 1994-жц илин апрел айында, 
субкомандант Маркосун Чиапас штатында Мексиканын 
жянубунда щинд цсйаны галдырдыьы вахта тясадцф едир. 
Мехико университетиндя о фялсяфя факултясини битирмиш, 
насир вя тяржцмячи кими гейд едилмиш, вятяни тярк едяряк 
бир нечя ил Сан-Франсискода програмчы кими фяалиййят 
эюстярмиш, даща сонра щяйатыны гайдасына салараг ялиня 
силащ алмыш вя ясас базасы Лакандон мешяси олан юз 
партизан районуну галан  алямдян айырмышды. 

Маркосун планетин чох вя йа аз дяряжядя мяшщур 
олан инсанларына цнванланмыш  илк ачыг яризяси вя 
мяктубу сол тяряфин севинжиня сябяб олду. Партизан ТМК 
империйасыны юлцмя мящкум едир вя дюрдцнжц дцнйа 
мцщарибясинин эетмясини (цчцнжц ССРИ-нин сцгуту вя 
сосиализм дцшярэясинин мящв едилмяси иля баша чатды), 
бяшяриййятя гаршы бейнялхалг тяшкилати жинайят характери 
дашыйан вя онун гануни мцщафизяси иля  ТМК-нын 
ачылмасыны тясдиг едирди.Дцнйанын яксяриййят юлкяляринин 
щакимиййятинин, щярби рящбярлийинин, хцсуси хидмятляринин 
вя кцтляви информасийа васитяляринин йухарыда гейд едилян 
тящрикчи мцщарибянин ялиндя ойунжаг олдуьу цчцн,бу 
мцщарибя вятяндаш вя партизан мцщарибяси щесаб 
едилир.Испанийада кечирилян биринжи дястяк  гурултайында 
бу вя йа диэяр групларла бирэя беш мин кюнцллц иштирак 
едирди. Сапатист хиласкар ордусу (Сапата-1917-жи ил 
вятяндаш мцщарибяси дюврцнцн милли гящряманы) тезликля 
сцбут етди ки, о вурушмаьы бажарыр. 
 Щакимиййятин 70 минлик ордусуна вя АБШ-ын 
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тясириня бахмайараг, онун тяряфиндян ишьал едилмиш 
район мухтар олараг галырды. 2001-жи илин апрелиндя 
Маркос юз эцжцнц вя гятиййятини нцмайиш етдиряряк, 
Мехикойа сцлщмярамлы йцрцшя башчылыг етди. Бу йцрцшя 
реъиссор Оливер Стоун, нобел мцкафаты лауреаты Хосе 
Самаранго, вяйат етмиш президент Миттеранын щяйат 
йолдашы, «Монд Дипломатик»-ин редактору Игнасио 
Рамоне, бир нечя мцасир йазычы вя щямчинин Маркес вя 
Авропа парламентинин бир нечя депутаты гошулдулар.Бу 
дястядя Маркос Мексика пайтахтында цч йцз мин 
няфярдян ибарят митинг тяшкил етди вя компромиссля гане 
олмайажаьыны бяйан етди. Бунунла да, Чиапаса эери йола 
дцшдц.  
 Мцщарибя вя сийасятля йанашы, субкомандант  
щинд фолклоруну юйрянир вя шерляр йазырды. 90-жы иллярин 
орталарында сонрадан антиглобалист олан шяхсляр юзлярини 
мящз Маркосла ассосиасийа едирдиляр. 

1996-жы илдя сапатистлярин тяшяббцсцня ясасян, 
ядалятли вя мядяни сцлщ гуружулуьу цчцн мцбаризя 
апаран щярякат вя тяшкилатларын нцмайяндялринин иштиракы 
иля илк эюрцш кечирилди.1998-жи илдя ися, Глобал халг 
щярякаты- вятяндаш тяшяббцсляринин вя ижтимаи щярякатын 
эениш гейри-формал вя  desentralizasiya edilmi� иттифагы 
йарадылды.1998-жи илин майында мцхтялиф юлкялярдя илк 
ялагяляндирилмиш щярякатлар башланды. Бирмингем вя 
Женеврядя мцвяффягиййятли етираз аксийаларынын 
нятижяляриндян сонра, ЦТТ, БВФ, ЦБ-нин, Бюйцк 
Сяккизлик дювлятляринин щюкумятляринин бцтцн сонракы 
эюрцшляри глобаллашма ялейщдарлары тяряфиндян фяал 
мцдахиля иля мцшайят олунурду. 1998-жи илин 18 ийун 
тарихиндя-капитализм ялейщиня Цмумдцнйа карнавалы 
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дцнйанын 40-дан артыг шящяриндя кечирилмишди.1999-жу 
илин 30 нойабр тарихи- Сиетлдя кечирилян Цмумдцнйа 
Тижарят Тяшкилатынын саммити нцмайишлярля сарсыдылды вя 
демяк олар ки, даьыдылды. Бу 70-жи иллярин яввялляриндя 
АБШ-да  баш верян даща фяал вя кцтляви етиразлар, чохдан 
эюзлянилян бирбаша ямялиййат  щесаб олунурду: Ялащиддя 
дястя кими чыхыш едян анархистляр, «Макдоналдс» вя с. 
кими ири ширкятлярин офислярини дармадаьын етдиляр. 2000-жи 
илин 16 апрелиндя Вашингтонда  БВФ вя ВБ гаршы кцтляви 
чыхышлар баш верди. Нцмайишлярдя  тяхминян 20 мин няфяр 
иштирак едирди.2000-жи илин 1 май тарихи - капитализмя гаршы 
цмумдцнйа мцбаризя эцнц.Лондонда вя Парисдя 
антиглобалистляр, Цмумдцнйа Банкынын вя Бейнялхалг 
Валйута Фондунун биналары йанында иьтишаш 
тюрятдиляр.2000-жи илин 11 сентйабр тарихи – Мелбурн 
Бейнялхалг игтисади форумун нювбяти эюрцшцндя минлярля 
адамдан ибарят етираз аксийалары, нцмайишчиляр бир даща 
форумун кечирилдийи йеря олан бцтцн эириш йолларыны 
кифайят гядяр уьурла баьламаьа чалышдылар.2000-жи илин 
пайызында Прагада, антиглобалистляр дцнйа олигархларынын 
ижлас кечирдикляри бинайа дахил олмаьа мцвяффяг олдулар 
вя бунун нятижяси олараг, сонунжулар да щямчинин 
эюзйашардыжы газ удмаьа мяжбур олдулар. Вя нящайят - 
Эенуйа, 2001-жи ил. Бурада артыг 200000 антиглобалист 
топланмышды! 
 Айры-айры «Гяддарлар»а гаршы даима шяхси 
кампанийалар кечирилир. Бунлар арасында даща 
мцвяффягиййятлиси Нике иля олан мцбаризя иди вя бунун 
нятижясиндя фирма ямяйин кюляжясиня шяртлярини вя юзцнцн 
Малазийада олан, фирмайа ясас эялир эятирян  12 йашлы 
ишчиляринин жцзи ямяк щагларыны йахшылашдырды. Щал-
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щазырда, юз заводларынын бириндя кечирилян тятилин 
йатырылмасы цчцн гулдур дястяси тутмагда 
эцнащландырылан «Кока-Кола» ширкятиня гаршы  мцбаризя, 
щямчинин мящкямя мцбаризяси апарылыр. 

Банкир саммитляриля йанашы, мцнтязям сурятдя 
алтернатив форумлар кечирилир. Онлардан ян ящямиййятлиси - 
Бразилийанын Порто Алегросунда олан «Антидавос»-дур. 
Илк эюрцшдян сонра мятбуат тясдиг едирди ки, «хястя 
утопистляр» икищакимиййятлилик цсулларынын щяйата 
кечирилмясини мцзакиря етдиляр вя бцтцн дцнйа цзря 
«гейри-сабитлийин эенишлянмяси» тяжрцбя мцбадиляси 
етдиляр.  

Щал-щазырда мювжуд олан ян бюйцк антиглобалист 
лайищяляри: 
 

Авропа  
 

«Инсанларын глобал фяалиййяти»: - 1999-жу илдя 
щамыдан яввял юзц щаггында мялумат верди, Лондонда 
вя бцтцн дцнйа цзря баш верян мцнтязям 
тоггушмаларла мяшщурдур, «Ширкятляри тягиб едяк» 
бцллетени дярж едир; 
 
 «Аттак» -  Бюйцк интеллектуаллар, юз шяхси трактору 
иля «Макдоналдс» лары дармадаьын етмякля мяшщурлашан 
Франсыз фермери Ъозе Бовенин вя Йер кцрясинин ящалисинин 
яксяриййятини лазымсыз бир йцк кими мящв едян ТМК-нын 
тясвир олундуьу «Луганонун щесабаты» романында 
зцлмят эяляжякдян хябяр верян йазычы Сйузен Жоржун 
рящбярлйи иля. Илк нювбядя «цчцнжц дцнйанын» бцтцн 
боржларыны ляьв етмяйи вя биръа мющтякирляринин цзяриня 
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бцтцн «дцнйада» щяйат сявиййясини бярабярляшдирмяйя 
имкан йарадан верэиляр гоймаьы тяляб едир. (Нобел 
мцкафаты лауреаты, игтисадчы Тобинин лайищяси); 
 
 « Йа Баста» - Щярякатын ордуну хатырладан, щятта 
юз униформасы олан ян мцбариз дястяси. «Йабастчылар» 
олан гатарын сярщяддя сахланылдыьы тягдирдя, онлар щям 
гатары, щям дя ваьзалы зябт едирляр вя «сярщядди ляьв 
едирляр»; 
 
 
 

АБШ 
 
“Антикапиталист блоку”, Тяркибиндя анархистляр 

цстцнлцк тяшкил етдийи цчцн о, тез-тез «гара блок» 
адландырылыр; 
 
  Радикал екологлар  щесаб едирляр ки, «Инкишаф едян 
истещлак жямиййятини» истяр-истямяз эюзляйян цмуми 
еколоъи гязаны йалныз базар ялейщиня ингилабын кюмяйиля 
арадан галдырмаг олар. Онларын рящбяри Ралф Найдер вя 
нязяриййячи Мйуррей Букчин эянжляр арасында чох 
мяшщурдурлар. 
 

Маоист интернасионал, бцтцн юлкяляр цчцн «ямяк вя 
юдяниш стандартлары»-ны тяжили вя зоракы йолла дцзялтмяйи 
вя бейнялхалг корпоратив щакимиййяти «халг сосиализми» 
иля явяз едяряк девирмяйи тяляб едян. 
 

«Редскинс», йяни иргчиликдян узаг олан вя синфи 
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ядаляти бярпа етмяйя чалышан гырхылмыш башлы эянж 
дястялярин бир щиссяси; 
 

«Хактивист», хакерляр бирлийи, сонунжу Давос 
форуму яряфясиндя онлар тяряфиндян бцтцн иштиракчыларын 
кредит картларынын нюмряляри Билл Гейтс вя Клинтон дахил 
олмагла, легаллашдырылмыш вя бу да банк сащибляри 
арасында ясл чахнашмайа сябяб олмушду. 
 

Нцфузлу вя чохтираълы гязетляр арасында «Монд 
Дипломатик» вя «Нйу-Лефт ревйу» (Франса) антиглобалист 
гязетляр щесаб олунур. 
 
Антиглобалистлярин минимум программы: 

 
• Инкишаф етмиш вя кечмиш коммунист юлкяляринин 
боржларынын ляьв едилмяси; 

• Бейнялхалг кредитин, мцстягиллийи мящдудлашдыран 
шяртлярин иряли сцрцлмясини гадаьан едян йени 
гайдаларынын ишляниб щазырланмасы; 

• БВФ-ну вя Дцнйа Банкыны, демократик ясасда 
гурулмуш, бцтцн иштиракчы-юлкяляря ейни дяряжядя 
щесабат вермяли олан реэионал банкларын системи иля 
явяз олунмасы; 

•  Бейнялхалг малиййя институтлары ижтимаи характер 
дашыдыглары цчцн, ижтимаи мараьын  вя хцсуси 
мянфяятин бюлцнмясинин важиблийи – цмуми пулун 
бир сентини, бир гяпийини беля хцсуси сектора 
вермядян; 

• Гярбя алтернатив олан сивилизасийанын ляьв 
олунмасындан имтина; 
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• Малиййя мющтякирляринин цзяриня верэи гоймаг; 
• Асылы игтисадиййатлы юлкялярдя ямяк щаггынын 
артырылмасы. 
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ЫЫ Мювзу. Глобаллашма дюврцня гядярки дцнйа 
сийасяти. 

 
Sivilizasiyanın inkşafı müxtləlif inkşaf pillələrində 

yerləşən qitələrin, dövlət və millətlərin əlaqəsinini özündə 
ehtiva edir. Bu dövlətlərə qeostrateji və milli məsələlərinin 
həllindən asılı olaraq aşağdakı təsnifatı vermək olar : 

1. Hegemon dövlətlər, öz maraqlarını dünyanın hər 
bir yerində müdafie etmək imkanına malikdirlər. 
Hegemon dövlətlər ozlərinin və müttəfiqlərinin 
maraqlarını nəzərə ala biləcək və dünyada 
qabaqcıl mövqeyə malik olmaq üçün siyası, 
iqtisadi, hərbi, ideologi potensiala malik olurlar. 
Keçən əsrlərdə bu rola Roma, Omanlı, Britaniya, 
Almaniya, ABŞ, SSR imperiyaları iddia edirdilər. 
İndiki dövrdə isə belə hegemon dövlət rolunda 
ABŞ çixiş edir.  

2. Nəhəng dövlətlər: bu dövlətlər nıinki qonşu 
regionlarda həttə dünyanın əsas regionlarında 
maraqlara malik olurlar. Nəhəng dövlətlərin 
potensialı onlara oz maraqlarını müdafiə etməyə 
kömək edir və bu digər dövlətlərin onların və 
müttəfiq dövlətlərin maraqlarlarına hörmət 
edilməsinə  gətirib çıxardır.  

3. Regional dövlətlər: bu dövlətlər onların 
sərhəddlərinə qonşu olan rayonlarda maraqlara 
malik olur. Bu dövlətlərin potensialı yaxınlıqda 
olan proseslərər təsir göstərməyə imkan verir. 
Lakin iqtisadi, siyasi, hərbi gücün kifayət qədər 
olmaması sərhəddlərdən uzaqda olan 
prosesslərərə dərindən qarışmağa imkan vermir. 
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Bu tip dövlətlərər Rusiya, Almaniya, Tqrkiyəni 
aid etmək olar.  

 
Dövlətlərin bir sıra prosesslərə nəzərət etməsi 

dünyada stabilliyin saxlanılması üçün zəruridir. Müasir 
dövrdə bunu güc balansı adlandırılır.  Güc balansı bir sıra 
əsaslar nəticəsində qurulur:  

- biopolyar əsas (dünyada və ya onun bir sıra 
regionlarında hegemon olan dövlətlər arasında  
bərabərlik) 

- unipolyar əsas ( bu zaman bir hegemon dövlət 
dominat olur) 

- polipolyar əsas ( ümumi bərabərliyi sığortalayan 
bir neçə güc və təsir mərkəzləri vardır) 

 
Bu balansın pozulması stabilliyin pozulmasına 

gətirib çıxardır. Bizim əsrin II hissəsinin tarixi dünyada 
olan qanun qaydanın dəyişilməsinin nəticələri  haqqında 
danışmağa imkan verir.  

 
§1 Дцнйа идаря цсулу системляри. 

 
Vestfal sistemi dünyada mövcud olan ilk qayda 

sistemlərindən biridir. O, hüquqi cəhətdən 1648ci ildə 
Avropada mövcud olan 13 illik müharibənin sona çatması 
ilə əlaqədar olan sənədin imzalanması ilə rəsmiləşib. Onun 
əsas prinsipini dövlətlərin müəyyən sahələr üzərində tam 
suveren olması təşkil edirdi. Bu o demək idi ki, nəzarət 
altında olan dövlətdə tam suveren gücün (adətən mpnarxın) 
hakimiyyətindən başqa başqa bir hakimiyyətdən söhbət 
belə gedə bilməzdi. Dövlətlər arası qarşılıqlı əlaqələr 
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əsasən “ əməkdaşlıq-rəqabət-neytrallıq ” prinsipi əsasında 
inkşaf edirdi. Faktiki olaraq bu, güc mənbələri olan və 
maraqlara sahib olan  tanınmış dövlətlərin olmasını bir 
daha sübut edirdi. Güc mənbələrinə kiçik dövlətlər aid 
olunurdu. Getdikcə  dövlətlər arası hüquq sistemlərinin 
yaranmasına şərait yaranırdı. Vestfal sistemi Fransa 
inqlabına qədər mövcud olmuşdu.  Daha sonra Napoleonun 
apardığı müharibələr Avropada olan vəziyyətin 
dəyişməsinə səbəb oldu.  

1813cü ildə Napoleonun məğlub olması qalib 
dövlətlər tərəfindən yaradılan – Vyana sisteminin 
yaranmasına gətitib çıxartdı. Bu sistem 1815ci ildə Vyana 
konqressində hüquqi cəhətdən rəsmiləşdi. Bu sistemin əsas 
ideyası Avropada təhlükəsizliyi təmin etmək üçün 
dövlətlərin sahələrinin paylanması və bir sıra dövlətlərdə 
sərhəddlərin bağlanması idi. Nəhəng Avropa dövlətləri 
(İngiltərə, Avstriya, Fransa, Rusiya, Prussiya) qanunu 
pozan dövlətə daxil olaraq avropa monarxiyalarının 
stabilliyini  və dövlət sərhəddlərinin sığortalaya bilərdilər.  

Üçlər ittifaqının müharibəni uduzması Ici Dünya 
Müharibəsininin sonunu rəsmiləşdirən Versall sülh 
konfansında yaranan Versal sisteminin formalaşmasına 
gətirib çıxartdı. Yeni dünya qayda qanunu yeni güc 
mərkəzlərinin yaranmasını (Yaponiya, ABŞ) özündə 
birləşdirir. Bu sistem millətləri suverenliyin legitim 
subyekti olaraq rəsmiləşdirdi. Daha sonra daima 
fəalliyyətdə olan orqan olan – Milltlər Cəmiyyətinin 
formalaşdırılması qərara alındı. Bu orqanın əsas funkisyası 
dünyada sülhü qorumaq idi.  Bu sistemə son II Dünya 
Müharibəsinin başlaması ilə gəldi.  

Hitlerin “Yeni sistemi” ABŞ, İngiltərə, Fransa, SSR 
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orduları nəticəsində dağıdıldı. Biopolyar Potsdam sisteminə 
start verən sülh müqaviləsi bağlandı. Bu müqavilə Yaltada 
bağlanan hər iki təsir sistemin təsir dairələrini müəyyən 
edən müqaviləni daha da möhkəmlətdi. Hər iki hegemon 
dövlət (ABŞ və SSR) təsir dairələri daxilində bir birilərinin 
hüquqlarını tanımağı öz üzərlərinə götürdülər.  
           1944cü ildə dünyada  yeni qayda-qanunu müəyyən 
edən beynəlxalq orqan – BMT yarandı. Nüvə silahının 
meydana çıxması güc balansını sual altında qoydu. ABŞ 
doktrinası SSR və onun müttəfiqlərinə Qərbi Avropa və 
Asiyada movcud olan “status qou” nu dəyişə biləcək 
qövvələri dəstəkləməyə imkan vermirdi. SSR doktrinası da 
əlbəttə ki, oz təsir dairəsində olan sosialist dövlətlərinə bu 
qaydaları ABŞa qarşı tətbiq edirdi. Avropanı bölən Berlin 
divarı “soyuq müharibə”nin simvoluna çevrildi.  
 Varşava müqaviləsinin və SSRnin dağılması 
Potsdam sisteminin sonuna gətirib çıxartdı. SSRnin 
qeosiyasi varisliyi uğrunda münaqişə başlandı. Dövlətlərin 
öz ərazilərində tam suverenliyi sual altındadır. “məhdud 
suverenlik ” , “ beynəlxalq hüququn üstünlüyü və insan 
hüquqlarının yerinə yetirilməsi” kimi prinsiplər yarandı. 
İraqda və Yuqoslaviyada olan müharibələr əsasən bu 
prinsiplərin pərdəsi arxasında həyata keçirilirdi. Bu o, 
deməkdir ki, heç bir dövlət  ABŞ başda olmaqla “dünya 
birliyi” qarşısında təhlükəsiz hesab edə bilməz. Dünyada 
mövcud olan vəziyyət  ABŞın rəhbərliyi ilə mövcud olan 
unipolyar sistemin yaranmasına gətirib çıxardır. Yeni  güc 
mərkəzlərinə Avropa, Çin, Yaponiya iddia edirlər. Yeni 
dünya qaydalarına uyğun gəlməyi istəməyən dövlətlər nüvə 
silahına malik olmağı üstün hesab edirlər.  
 Dünyada baş verən qaydalar qloballaşma 
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prosesslərinin intensivləşməsi fonunda qurulur. 
 
                    §2 Qloballaşmanın мяrщяляляри. 
 

Müharibədən sonrakı dövrdə dünyada 2 təzadlı 
tendensiyanı: (inteqrasiya və mərkəzləşdirilmiş)  özünda 
birləşdirdən dövr yarandı.  

İnternasionallaşma 2 tendensiyada özünü göstərir: 
qloballaşma və regionlaşma. Bu nöqteyi nəzər cəhətdən XX 
əsrin II yarısını iki mühüm mərhələyə ayırmaq olar.  

Birinci mərhələ özündə 40cı illərin ortasından 
başlayaraq 70ci illərə qədər olan müddəti əhatə edir. Bu 
dövr üçün xarakterik olan cəhətlər: müstəmləkələrin 
dağılması və çoxlu sayda müstəqil dövlətlərin yaranması. 
Yeni müstəqil dövlətlərin yaranması inteqrasiya 
prosesslərini sürətləndirdi və Şərqin də Qərb ilə bərabər 
qüvvəyə malik olmasını vurğuladı.  

İkinci mərhələ 60cı illərin ortasından 70ci illərə 
qədər davam elədi. Bu mərhələ ərzində mərkəzləşmə 
tendensiyaları üstünlük təşkil edirdi. Şərqi və Cənubi- Şərqi 
Asiya dövlətlərinin iqtisadi və siyasi cəhətdən inkşafi ilə 
əlaqədar olaraq dünya dövlətləri arasında mövcud olan 
assimmetriya aradan qalxdı. Estafetanı Qərbdən götürən 
Şərq qərb aləmində baş verən prosesslərər müdaxilə edə 
biləcək enerji generatoruna çevrildi.  Mərkəzləşmə 
tendensiyanın üstünlükdə olması o demək deyildi ki, bu 
dövr ərzində mərkəzdən qaçma tendensiyası yox olmuşdur. 
Buna sübut olaraq 80cı illərin sonu 90ci illərin əvvəllərində 
Yuqoslaviya, Şərq blokunun və SSRnin dağılması 
oldu.Lakin bütün bu prosesslər böyuk dəyişikliklər 
gətirmədi. İqtisadi, texnoloji, informassion qloballaşma, 
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universiallaşma, internasionallaşma sürət yığmağa başladı.  
Dənizçiliyin və dəniz kommunikasiyalarının inkşafı 

dünya siyasətində  dəniz dövlətlərini qabaqcıl yerlərə 
itələyərək, onlara qitə dövlətləri üzərində üstünlük 
qazanmağa imkan yaratdı. İnkşafın  stimullarından biri də 
Avropadan Hindistana və Şərqi Asiyaya yolların 
axtarılması oldu. Təsadüfi deyil ki, türk ordularının şərqə 
yolu bağlayan zaman onların diqqəti Atlantikaya yönəldi. 
Coğrafi kəşflər iqtisadi-sosial sahədə  böyük müsbət 
dəyişikliklər elədi.  

Kəşflər və yeni ticarət yollarının mənimsənilməsi 
nəticəsində ticarət dünyavi xarakter aldı. Avropa qitəsi 
sahəsində mövcud olan kapitalist münasibətlər digər 
regionlara da yayıldı. Ticarət yollarının Aralıq dənizindən, 
Atlantik sahəsinə keçməsi bir sıra dövlətlərin 
iqtisadiyyatına güclü zərbə oldu, amma digər dövlətlərin 
iqtisadiyyati çiçəklənməyə başladı. Coğrafi kəşflər dünya 
məkanının avropa dövlətləri tərəfindən mənimsənilməsinin, 
millətlərin emmiqrasiyasının, yeni xalqların və dövlətlərin 
yaranmasının,avropa kolonial imperiyalarının yaranmasının 
başlanğıcı oldu. Komminikasiyanın və nəqliyyatın inkşafı 
avropa sivilizasiyasının genişlənməsinə təkan verdi.  

XIX cu əsrdə dəmir yollarının inkşafı nəticəsində 
yeni imkanlar yarandı. Dəmir yolu nəqliyyatının inkşafı 
Almaniya, ABŞ, Rusiya kimi dövlətlərin yaranmasına 
səbəb oldu.  

Dünya məkanının “bağlanmasına” səbəb olan 
hadisələr Sueyş və Panama kanalının tikilməsi oldu. Əgər 
Suyeş kanalı Aralıq dənizini Sakit okean ilə birləşdirirdisə, 
Panama kanalı Atlantik okeanından Sakit okenanına olan 
məsafəni qısaltdı.  
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Yer səthində olan su və quru sahələrini fəth etdikdən 
sonra insanlar kosmik fəzanın öyrənilməsinə qalxdılar. 
Aviasiyanın inkşafı dünya birliyinin strukturunda 
dəyişikliklər yaratdı. Aviasiyanın inkşafı hərbi-siyasi 
nöqteyi cəhətdən fiziki maneələrin qarısını almağı 
asanlaşdırdı.   

Nüvə silahlarının istehsalı və onların dünyanın 
istənilən nöqtəsinə çatdırılma qabiliyyəti dövlətlərinin 
təhlükəsizliyinə qorxu elementinə çevrildi. Sakit və 
Atlantik okeanları ABŞı mühasirəyə  alan nəhənglər olmaq 
rolundan əl çəkdilər.  

Müasir dövrdə hərbi-siyasi nöqteyi nəzərdən kosmos 
quru və su səthi ilə bərabər vacib əhəmiyyət kəsb edir. 
Mərkəz və kənar rayonlar, dəniz və  quru dövlətləri 
arasında münasibətlərdə kardinal dəyişikliklər baş verir. 
Sahə üzərində nəzarətin yeni formaları yaranır. Müasir 
texnologiyanın daxil olma qüvvəsi bütün mövcud 
baryerlərin nüfuzunu aşağı salır.  

Bu nöqteyi nəzərdən “Avropa qitəsini idarə edən 
bütün dünyanı idarə edir” formulu özünü doğrultmur.  

Bu gün dünya birliyinin infrastrukturunun 
yaranmasından danışmaq olar. Şərq və Qərbin və Şimal ilə 
Cənubun sahəvi yaxınlaşması qriqorian təqviminin de fakto 
da olsa arxa plana çəkilməsindən danışmaq olar. Buna 
misal olaraq dünyanın bütün regionlarında dünyavi 
saatların mövcud olmasını göstərmək olar. Yer kürəsinin oz 
oxu ətrafında dövr etməsi ilə əlaqədar bir sıra regionlarda 
əlbəttə ki saat fərqi yaranır.  
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ЫЫЫ Мювзу. Мцасир бейнялхалг мцнасибятляр 
глобаллашма шяраитиндя. 

  
Qloballaşma haqqında çoxlu sayda istilatların 

mövcud olmasına baxmayaraq, ümumi fikrə gəlmək 
mümkün olmayıb. Bir çoxları üçün Entoni Qidensun irəli 
sürdüyü istilat daha məqsədə uyğundur “Qloballaşma bir 
birindən təcrid olmuş beynəlxalq münasibətləri bir birinə 
bağlayır ”. 
 Geniş anlamda söhbət dünya istisadiyyatı və 
siyasətinin bütün elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsindən 
gedir. Qloballaşma dünyada baş verən inteqrasiya 
prosesslərinin yeni etapı kimi qiymətləndirilərək, 
bəşəriyyəti müasir informasiya texnologiyaların  
nəaliyyətlərindən istifadə edərək yeni açıq iqtisadi və siyasi 
məkana daxil edir. Bir sıra müəlliflər qloballaşmanın 
müxtləlif aspektlərini vurğulayırlar məs: iqtisadi, texniki, 
inzibati, mədəni və siyasi.  
 Reallıqda qloballaşma təsəvvür olunduğu kimi 
universal ola bilmədi. Bununla belə o kifayət qədər realdır. 
O, siyasi, iqtisadi və müxtəlif prosesslərin inkşafını 
müəyyən edir. Daha sonra bir sıra yeni prinsiplər, normalar, 
prosedurlar müəyyən edir. Qloballaşmanın 3 mühüm 
mərhələsini göstərmək olar:  

1. Sovet blokunun dağılması və beynəlxalq 
münasibətlərin biopolyar sisteminin tənəzzülü 

2. Dövlətlərin postindustrial inkşaf mərhələsinə 
keçməsi 

3. Dünya iqtisadiyyatının regionlaşması  
 
Qloballaşma aşağdakı fenomenlərdə özünü büruzə verir: 
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- Kapitalın yerinin dəyişməsinin miqyas və 

sürətinin tez tez dəyişməsində 
- Dünya ticarətinin tempinin yüksəlməsi 
- Standartlaşdırılmış və unifikasiya olmuş 

məhsulların istehsalı və yerləşdirilməsi ilə məşqul 
olan dünya istehsalının beynəlxalq şəbəkə 
sisteminin yaranması 

- Bir çox məsələləri tey bir zamanda həll edən və 
24 saat ərzində fəaliyyət göstərən dünya məaliyyə 
bazarlarının yaranması 

- İstehsalatın həcmini müəyyən edən, xalq 
təsərüfatının və infraskturkturunun inkşaf tempini 
müəyyən edən məaliyyə sferasının mövcudluğu 

- İnformasiya texnologiyalarinin inkşafı ilə 
əlaqədar olaraq  məaliyyə və digər bazarladakı 
dəyişikliklər barəsində informasiyanın ani olaraq 
ötürülməsi 

- Dünya bazarlarının nəhəng dövlətlərin 
yurisdiksiyası altından çıxması  

- Transmilli koorporasiyaların birləşməsi hesabına 
dünya iqtisadiyyatında nəhəng subyektlərin 
yaranması 

- Dünya əmək bazarlarında mövcud olan 
dəyişikliklər kütləvi miqrasiya hallarını 
çoxaldmışdır.  

- İnkşaf etmış Şimal dövlətlərinin gəlirlərinin 
bölüşdürülməsi ilə məşqul olan infrastrukturun 
yaranması. Buna misal olaraq xammal və hazır 
məhsulların qiymətləri arasında olan fərqi 
göstərmək olar 
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- 3 mərkəzdən ibarət olan dünya “iqtisadi 
plyuralizmi” yaranır: Avropa İttifaqının rəhbərliyi 
altında Avropa qitəsi, ABŞın rəhbərliyi altında 
Şimali və Cənubi Amerika, Yaponiyanın 
rəhbərliyi altında Cənubi-Şərqi Asiya 

 
Qloballaşma prosesi həm də beynəlxalq 

münasibətlərin dəyişilməsinə də öz təsirini göstərir. İlk 
öncə  milli dövlətlərin rolu azalır və  yeni beynəlxalq 
institutlar yaranır.  

Qlobal dünyanın beynəlxalq münasibətlərinin 
aşağdakı cəhətlərini göstərmək olar:  

- Qeyri dövlət faktorlarının iqtisadi potensialının 
artması 

- Qeyri dövlət faktorları tərəfindən beynəlxalq 
münasibətlərinin sistem faktorlarının təcrid 
olunması 

- Dövlətlərin daxili və xarici  siyasətləri arasında 
olan sərhəd anlayışlarının silinməsi 

- “Siyasətin iqtisadiləşməsi” və dövlətlərin 
bərabərsizliyinin beynəlxalq münasibətlərin 
subyektləri kimi möhkəmlənməsi 

- Qeoistisadi hakimiyyətin dünyaya öz şərtlərnin 
diqtə etdiyi zamanın meydana gəlməsi 

 
Qloballaşma beynəlxalq arenaya məqsəd və 

maraqları ilə bir birindən fərqlənən  yeni fəaliyyət göstərərn 
subyeklər gətirmişdir. Qloballaşmanın şərtləri daxilində 
iqtisadi, mədəni, məaliyyə əlaqələri genişlənir və məkan, 
zaman anlamları yox olmağa başlayır və dünya bütöv 
görsənməyə başlayır.  
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Bəşəriyyət dünyanın eyni vaxtda birləşib ayrıldığı, 
qloballaşıb lokallaşdığı çox mürəkkəb etapına təqəm 
qoymuşdur. Bununla əlaqədar olaraq 1990cı illərdə 
qloballaşma prosesslərinin yerli qaydalara uyğunlaşmasını  
müəyyən etmək üçün “qlokalizasiya” terminin yaranmışdır.  

“Rəqabətin sərhəddləri” kitabının müəllifləri 
dünyada silahsız müharibənin getməsi haqqında artıq xəbər 
verirlər. Bu qolobal rəhbərlik üçün yeni tip müharibə 
növüdür. Rəqabət  artıq ideologiyaya çevrilmişdir, 
transmilli korporasiyalar bütün planeti qlobal bazar kimi 
qiymətləndirirlər. Qloballaşma dövlərlərin rifahı üçün 
təhlükə ola bilər. Bu zaman yanlız müasir informasiya 
texnologiyalarına, ucuz, lakin keyfiyyətli işçi qüvvəsinə 
malik olan dövlətlər bərqərar ola bilərlər.  

Qloballaşma XX əsrdən başlayaraq iqtisadi sahədə 
inkşafının yüksək həddinə çataraq, dünya siyasi sistemini 
dəyişməyə başladı. Tədqiqatçiların diqqət mərkəzində 
qloballaşmanın bir sıra təzad ideyaları dayanır:  

- İnsanların maraqları və milli maraqlar 
- Qloballaşma və individuallığa cəhdlər, millətlərin 

öz müqəddəratını həll etmək 
- Dövlətlərin daxilində mövcud olan vətəndaş 

stabilliyi və beynəlxalq təşkiıatların daxilində 
olan vəziyyət 

 
§1 Qloballaşma və beynəlxalq  mübadilя 

 
Mədəni mübadilə dünya cəmiyyətinin inkşafının 

ayrılmaz cəhətlərindən sayılır.  Dünyada heç bir dövlət, 
hətta iqtisadi cəhətdən nə qədər güclü olsa belə öz 
əhalisinin mədəni sahədə olan tələbatını  dünyanın mədəni 



 52

tarixi irsinə baş vurmadan ödəyə bilməz. Bununla belə 
qeyd etmək lazımdır ki, mədəni mübadilənin 2 tərəfi vardı: 
rəqabət və əməkdaşlıq. Mədəni sahədə olan rəqabət hətta 
siyasi və iqtisadi sahədə olan rəqabətdən daha kəskin 
formada özünü göstərir. Dövlət və millətlər fərdlər kimi 
eqoistik çıxış edir. Onlar ilk öncə öz mədəniyyətlərinin 
təsirini genişləndirməyə çalışırlar, və öz məqsədləri üçün 
digər millətlərin mədəniyyətini istifadə eləmək istəyirlər. 
Bəşəriyyətin sivilizasiyasının tarixinda böyük və kiçik 
xalqların tarixlərinə istinadlar olmuşdur. Bu movzunun 
aktuallığı qloballaşma zamanı daha da qabardıı. Bu zaman 
bəşəriyyətdə mövcud olan dəyişikliklər daha sürətlər inkşaf 
edir.  

1991ci ildən müstəqil olan Azərbaycan Respublikası 
üçün dünya mədəni məkanında öz yerini tapmaq vacibdir. 
Məkanın açıq olması bir sıra halların olmasına gətirib 
çıxartdı: mədəni məkanın komeriyalaşdırılması, xarici 
investitsiyalardan asılılığın artması, kütləvi və elitar 
mədəniyyətlərin yaxınlaşması. 

XXI əsrin əvvllərindən başlayaraq qloballaşma 
nəinki nəzəri mübahisələrin obyekti kimi artiq sosial reallıq 
kimi çıxış etməyə  başladı.  

Qloballaşmanın tərkibində görmək olar: 
- mədəni, iqtisadi, siyasi və sosial əlaqələrin 

intensivləşməsi 
- soyuq müharibədən sonra yaranan  dünya 

iqtisadiyyatının transformasiyası  
- Dünya iqtisadiyyatının məaliyyə bazarlarının 

anarxiyasına istiqamətlənmiş transformasiyası 
- Amerika sisteminin dəyərlərinin triumfu 
- Ortodoksal ideologiyanı 
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- Sosial nəticələr ilə müşayət olunan texnologi 
inqlabı  

- Dövlətlərin qlobal problemlər ilə mübarizə 
aparmaq qabiliyyətinin olması 

 
Qlobal sivilizasiyanın yaranması ilə əlaqədar olaraq 

4 ənənəni qeyd edirlər. 
Mədəni polyarlaşma: XXI əsrdə polyarlaşmanın 

mənbələri: iqtisadi və ekoloji bərabərsizıik, dini və bazar 
fundamentalizmi, bir sıra dövlətlərin və hərbi siyasi 
blokların nəzarət sahəsinin genişləndirilməsi, kütləvi qırğın 
silahının genişlənməsi. 
Mədəni  assimıyasiya: Keçmiş əsrin  sonuncu 20 illi qərb 
liberalizminin qələbəsi ilə yadda qalib. Beynəlxalq 
münasibətlərin universal norma və qaydaların genişlənməsi 
davam edir.  

Mədəni hibridləşmə: Bu ənənə XXəsrin sonlarına 
yaxın daha yeni təkminləşmiş xüsusiyyətlər əldə edib. 
Etnik birliklərin  yaranmasına gətirib çıxardıb. Dünya bir 
birinin içinə daxil olan translokal mədəniyyətlərin 
sisteminə çevrilir. Buna misal olaraq telekomunikasiya 
sisteminin inkşafı ilə əlaqədar olaraq yeni professional 
dünyanın yaranmasını göstərmək olar.  

Mədəni təcrid olunma: XX əsr təcrid  bir sıra 
dövlətlərin, regionların və siyasi və mədəni vasitələrin 
təcrid  olunmasına tövfələr vermişdir. Təcdirin mənbələrinə 
misal olaraq: mədəni və dini fundamentallıq, ekoloji, milli 
və rasist hərəkatlar, informasriya və humanitar kontaktların 
məhdudlaşdırılması, senzulanın mövcudluğu.  
XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəlində sivilizasiyanın 
hərəkətinin tərpəniş oxu 2 istiqamətdə  gedir:  
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A) “Mədəniyyət” oxu – mədəni imperializmdən mədəni 
plüralizmə gediş 

B) “Cəmiyyət” oxu – qapalı cəmiyyətdən açıq 
cəmiyyətə gediş  

Bu oxların sxematik cəhətləri nəticəsində sivilizasiya 
hərəkatı baş verir.  

Konsolidasiya mədəniyyəti:  Sinxron təşkil olunmuş 
sistemlərin dominantlığın müəyyən edir.  

Konsolidasiya mədəniyyətinə avtarkik cəhət xasdır. 
Bu tipə xas olan əsas etik  cəhət   (dini, siyasi) avtoritetin 
müəyyən etdiyi sosial ədalətin mövcud olmasıdır.  

Kollektivlik isə əsas  psixoloji cəhətdir.  
 Rəqabət mədəniyyəti: təsadüfi təşkil olunmuş 
sistemlərin əsasında reallaşır. Bu marağı olan iştirakçıların 
arasında müqaviləvi münasibətləri müəyyən edir. Bu 
sistemə təşkilatı mədəniyyət xasdır və bu zaman qarşılıqlı 
individual fəaliyyət formaları üstünlük təşkil edir.  
 Rəqabətin əsas etik cəhəti kimi – qələbənin qarantı 
kimi şəxsi azadlıqdır. Psixoloji prinsip kimi isə 
individuallıq göstərilir. 
 Konfrontasiya mədəniyyəti- bu tipə bürokratik idarə 
formaları və bürokratik təşkilatı mədəniyyətə malik olan 
sistemdir. Bu sistem daxilində azlıqların maraqlarını nəzərə 
almaqla bərabər çoxluğun maraqları nəzərə alınır.  
 Fraqmentləşdirmə - bu termin inteqrasiya və  
fraqmentləşdirmə prosesslərinin qarşılıqıl əlaqəsini 
müəyyən edən Rozenau tərəfindən irəli sürülüb.  
 Lokallaşdırma: mədəni təcrid siyasəti həyata 
keçirilir. Bu zaman qlobal sivilizasiyanın formalaşmasının 
mümkünsüzlüyü özünü göstərir. 
  Qlokalizasiya: Bu termin  yapon firmasi olan “Sony” 
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tərəfindən irəli sürülmüşdür. Lokas strukturların 
modernləşdirilməsi və qlobal mədəniyyətin nəaliyyətləri 
hibridləşmə əsasında həyata keçirilir. Mədəni regionlar 
daxilində konstruktiv əməkdaşlıq və qarşılıqlı bəhrələnmə 
həyata keçirilir.  
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§ 2 Dünya informasiya məkanının qloballaşması 
 

Sputniklər, optik kabellər, kompüterlər və fakslar 
informasiya selinin eksponsenional tezləşməsinə və 
sıxlaşmasına səbəb olur. Yer kürəsinin ən ucqar nöqtələrini 
birləşdirən telekomunikasiyyon xətlər ucqar nöqtələrlə ani 
rabitəni  təmin edərək zamanı aşmaq imkanı yaratmışdılar. 
İndi isə insanın özü KİV—nin elektron vasitələrinin 
köməyi ilə eyni zamanda bir neçə yerdə olmaq imkanı əldə 
etmişdir. Yer kürəsinin bir neçə yerlərində zaman 
anlayışının özünəməxsus bərabərləşməsi hadisəsi baş 
vermişdir. Mərkəz və periferiyada bunun nəticəsində bir 
bütün yer kürəsinin zaman-məkan nöqteyi-nəzərindən 
bütövlüyünü təmin etmişik. 
 KİV-nin vasitələri insanları nəhəng milli birləşmələr 
şəkilində formalaşdırır. Dil ünsiyyəti sahəsində inqilabi 
dəyişikliklər baş vermişdir. Dünya ünsiyyəti formasında bir 
neçə dil liderliyi əldə  etmişdir (məsələn ingilis dili aviasiya 
sahəsində).ingilis dilinə əsaslanan kompüter və kompüter 
dili xüsusilə iş aləmində milliyyətlərarası universal  dil 
statusunu almışdır. Maşın təraiməsi sahəsində yeni 
üsulların işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün 
aktiv işlər aparılır. Bu da müxtəlif ölkə və xalq 
nümayəndələri arasında dil baryerinin aşılmasına imkan 
yaradır. Bu nöqteyi-nəzərdən planet masştabında mədəni və 
informasiyon birləşmə tamamlanır.  

Bu sahədə müəyyənləşdirici  rolu KİV üsullarının 
gücləndirilməsi və on ların elektron vasitələrinin 
gücləndirilməsi təşkil edir. Qloballaşma transmilli  media 
imperiyasının yaranmasından birbaşa asılıdır. Aydın 
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olduğu kimi klassik demokratiyanın idealların a uyğun 
olaraq media öz informasiya proqramının mətn seçimində 
dövlət və korporativ idarəetmədən bərabər azad edilməlidir. 
Onların məqsədi ictimaiyyətə mümkün olduğu qədər geniş 
nöqteyi-nəzər spektri təqdim etmək və bununla sosial 
problemlər haqqında mümkün olan müxtəlif yanaşmaları 
təcəssüm etdirməkdir. Lakin bu günün  “qlobal media” bir 
səsin digərindən bərk səslənməsinə şərait yaradır və 
qiymətli neytrallıq müşahidə edilmir. Güman edilən 
proqram rəngarəngliyinə baxmayaraq Amerikan alimi M. 
Parentinin fikrinə görə burada azad bazarın, imkan 
bərabərliyinin, individualizmin və tələbatın vurğulandığı 
unikallaşdırılmış menyu üstünlük təşkil edir.  

Əlbəttə ki, yerli lokal “media – biznes” də öz yerində 
dayanmır, informasiya bazarındakı yer uğrunda mübarizə 
aparır, lakin buradakı imkanlar müqayisə edilməzdir. 
Birincisi praktiki olaraq transnasional  media-imperiyalar 
sənayesi inkişaf etmiş ölkələrdə  əsaslanmışdır. Məs: 
“SNN” şirkəti (xəbərlərin kabel vasitəsilə yayımlanması) 
“BBC”, “News  Corporation” (xəbərlərin ötürülməsi ilə 
məşğul olan kooperasiya)  “Time-Warner” (Vorner 
imperiyasının bir hissəsi) İngilis-Amerika mənşəli “Volt 
disney”, İtaliyada s. Berluskonni imperiyası, Yaponiyada 
“Sony”, Almaniyada “Bertelsman”. Hərfi mənada bunlar 
media imperiyasıdır. Belə ki, “Bertelsman” kooperasiyası 
kitab nəşri və satışı, qəzet və jurnal nəşri və satışı ilə  
məşğul olur, bir sıra topoqrafiyalara sahibdir, kağız istehsal 
edir,  bütün daşıyıcılarda musiqi yazılışı həyata keçirir, 
onların istehsalı üçün lisenziya verir, musiqi klublarına 
sahibdir,  internet provayderlik edir. Web dizaynerliklə 
məşğul olur və internetdə bir sıra kommersiya saytına  
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malikdir. Təbiidir ki, bu bütün dünya ərazisində (imperiya) 
həyata keçirilir. Kanada sosioloqunun “The medium is the 
message” ifadəsi ismarıcın əsas məzmununu ismarıcı 
söyləyən təşkil edir. İndiki dövrdə real məna kəsb edir.  
 “Azad informasiya axını” termini ideologema 
funksiyasını həyata  keçirir. K. Roaçın tədqiqatları göstərir 
ki, media imperiyalar tərəfindən yayımlanan xəbər 
proqramlarının əsas məğzi “ böyük millətlərin”  ilk 
növbədə ingilis Amerikanların (anqlo) nöqteyi nəzərini əks 
etdirir. Dünyanın ən böyük informasiya agentlikləri 
“Asoşeyd Prees”  və “Yunayted Prees” dünyanın bir çox 
KIV-ni gündəlik 17 və 14 milyon sözlə təmin etdiyini 
nəzərə alsaq M. Maklyuenini yenidən yada salmaq yerinə 
düşər. İndiki dördə iki əsas qlobal televiziya xidməti 
şirkətləri mövcuddur. Dünyavi televiziya xidməti “BBC” 
(BBC WSTV) və “CCN international” (CNNi) “BBC 
WSTV” Avropada, Asiyada indiki Britaniya ittifaqının və 
keçmiş Britaniya müstəmləkələrinin ərizələrində daha çox 
nüfuza malikdir. “CCN”-nin 60 milyondan yuxarı olan 
amerikan izləyicilərinə əlavə olaraq Rusiya  Federasiyasını, 
Çini, Afrika ölkələrin, Orta Şərq və Latın Amerikasının 
daxil olduğu 140 ölkədə 50 milyon izləyicisi vardır. Elita 
nümayəndələri və biznes dairələrlə ingilis dilində yayımın 
üstünlük təşkil etməsi səbəbindən bu  nəhənglərin 
imkanlarının məhdudlaşmasına baxmayaraq onlar 
tərəfindən yerli media şirkətlərlə müştərək təşkilatların 
yaradılması tədbirləri görülmüşdür. 

 Bu izləyici dairəsinin artmasına səbəb olacaqdır.  
1. “AOL Time Worner” şirkəti media imperiyaya  parlaq 
nümunədir. Onun strukturuna “Time” jurnalı, “CCN” 
telekanalı “Worner Brothers” kinostudiyası həmçinin ABŞ 
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ən böyük internet provayderi “ Amerika online” (AOL) 
daxildir. Onun mailiyə əməliyyatlarının genişliyi haqqında 
kvartal ziyanın məbləği ilə məlumat əldə etmək olar -2002-
ci ildə 45,5 milyad dollar (Rusiya  Federasiyasının 2003-cü 
il xərc budjet hissəsindən 1,5 milyard çox video musiqi 
bazarında da belə oxşarlıq müşahidə olunur. Artıq yuxarıda 
qeyd edildi ki, bir çox ölkənin pop musiqi bazarında ingilis 
dilim üstünlük təşkil edir. Əyləncəli televiziya 
proqramlarına gəldikdə isə məs: Braziliyada müxtəlif 
telekanalarda  yayımlanan 4000 filmdən hər il 99% sənaye 
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə istehsal olunur (ABŞ 
üstünlük təşkil edir).  Meksikanın aparıcı kanalı olan “ 
Televiziya” öz proqramlarının 50%-ni idxal etdiyi zaman 
ABŞ-nın ispandilli əhalisi yaşayan ərazilərdə bu 
proqramların yayın zamanı 0,5%-i aşmır (əsas efir 
vaxtından). Orta Şərqdə, Qəza zolağında, Asiyada 
transnasyonal media nəhənglərinin dominantlığı göz 
qabağıdadır. Səudiyyə Ərəbistanına 40%-dən çox əyləncəli 
proqramlar, qəza zolağı ölkələrinə isə  90%-dən çox 
əyləncəli proqramlar idxal edilir.  

Peyk televiziyasının yaranması belə tendensiyanın 
güclənməsinə səbəb olmuşdur. Ümummilli Cənubi Koreya 
kanallarının ən böyük üçlüyündən biri “AFN” (Armed 
Forces Network) öz yayımını ingilis dilində aparır, qalan 
ikisi isə “Dallas” tipli seriyalar və analoji yerli şoular 
yayımlayır. İnternet müxtəlif yönümlü informasiyaya 
ümumi istifadə təmin etdiyi halda, bir tərəfdən dünyəvi tor  
media imperiyanın təsirindən tam azad olmayıb, digər 
tərəfdən isə hər şeyə baxmayaraq internetlə istifadə ən çox 
“böyük millətlərə” əlverişlidir (əl çatandır), yarım 
periferiya və periferiyalarda isə bu çətinlik törədir.  
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XX əsrin sonunda ABŞ-186 milyon, Avropada-100 
milyondan çox, Yaponiyada 50 milyona yaxın qeyd 
edildiyi kimi internetin ev istifadəçiləri 500 milyon təşkil 
edir. Bu yolla qlobal mass-media təkcə günlük icmalı 
təqdim etməklə deyil (nə haqda fikirləşməli, nəyə diqqət 
yetirməli) həmçinin müzakirə edilən hadisələrin 
interpretasiya sxemlərini verərək kütlə yaddaşını 
proqramlaşdırma imkanına malikdir. 
 Qloballaşma güman edir ki, çox sayda sosial, 
iqtisadi, mədəni, siyasi və başqa münasibətlər dünyəvi 
xarakter əldə edir. Eyni zamanda qloballaşma həm ölkə 
daxilində və həm də ölkələrarası çərçivədə qarşılıqlı təsir 
səviyyəsinin artmasını nəzərdə tutur. 
 Müasir qloballaşma prosesi üçün yenilik texnoloji təşkilaçı 
adminstativ hüquqi sahələrə sosial əlaqələrin yayılması 
həmçinin yeni informasiya texnologiyası və müasir 
kommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə qarşılıqlı əlaqənin 
yaradılması məqsədilə daimi intensifikasiya 
tendensiyasıdır. Qlobal axının müasir formaları İEO-in 
nəhəng investisiya qoyuluşları buraya İEOO-in 
iqtisadiyyatına  və həmçinin birinin digərinə investisiya 
qoyuluşu ilə bundan başqa kapital hərəkatının yüksək 
səviyyəsi ilə xarakterizə edilir. 
 XX əsrin sonunda mallar, kapitallar, insanlar, 
biliklər, formalar, silahlar, narkotiklər və s. dövlətlərin 
sərhədlərinin asanlıqla keçməyə başlayır. Trans- milli 
şəbəkələr, sosial hərəkatlar və münasibətlər insan 
fəaliyyətinin bütün sahələrinə nüfuz etmişdir. Qlobal ticarət 
maliyyə istehsal sistemlərinin mövcud olması dünya 
miqyasında millət və xalqların taleyini bir mərkəzə 
cəmləmişdir. 
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§3 Dünyəvi iqtisadi məkanın qloballaşdırılması 

 
 Qloballaşma müasir dünya sisteminin vacib real 
aspektinə çevrilmişdir. Qloballaşma bizim planetin sonrakı 
inkişaf yolunu müəyyənləşdirən əsas qüvvələrdən biridir. 
Qloballaşma iqtisadiyyatı, siyasəti sosial sferanı, 
mədəniyyəti, ekologiyanı, təhlükəsizliyi daxil etməklə 
ictimai həyatın bütün aspektlərinə toxunur. Ayrı-ayrı 
ölkələrin mövqeyindən çıxış edərkən iki istiqamətdə inkişaf 
edən daxilə və xaricə qloballaşmanın kötükləri 
internasionallaşma prosesinə dərin nüfuz edir. Daxildə 
inkişaf etmiş ölkənin daxili tələbat sferasında xarici 
malların, kapitalın, xidmətin, texnologiya və 
informasiyanın istifadə genişliyinin artması deməkdir. 
Xaricə inkişaf ölkələrinin dünya bazarına istiqamətlənməsi 
ilə ticarətdə şirkətlərin, investisiya və başqa sözləşmələrin 
eksponsiyasıdır. Bu prosesin əsas məqsədi ölkələrin bir-
birindən asılılığının artması ilə yanaşı bazarın institusional  
və məkan inteqrasiyasıdır.  

Son 10 il ərzində qloballaşmanın bir sıra mənbələri 
aşkar olunmuşdur. Onlardan biri kommunikasiya və 
nəqliyyat sıxlığının qəfil surətdə aşağı düşməsi, işləməyə 
qoyulan xərclərin azalması, informasiyanın istifadə və 
mühafizəsinə şərait yaradan texnoloji prosesdir. 
İnformasiya xidməti, elektron poçtun yaradılması və 
elektronika sahəsində uğurlarla bağlıdır.  İki min ABŞ 
dolları qiyməti olan müasir kompüter 20 il bundan qabaq 
10 milyon ABŞ dolları qiyməti olan kompüterdən daha 
güclüdür. Qloballaşmanın ikinci mənbəyi dünya ticarətini 
daha azad edən və proteksionizm siyasətini məhdudlaşdıran 



 62

iqtisadi liberallaşmanın formalarından və ticarətin 
liberallaşmasından ibarətdir. Nəticədə bir çox taariflər aşağı 
düşmüş xidmət və mal ticarəti sahəsində bir çox baryerlər 
aradan götürülmüşdür. Başqa liberallaşma tədbirləri kapital 
hərəkatının güclənməsinə və istehsalın başqa faktorlarına 
təsir etmişdir.  

İnternasyonilizasiya prosesinin 3-cü və 
qloballaşmanın ən əsas mənbəyi transnasyonilizasiya 
fenomenidir. Bu fenomen verilmiş dövlətin kənarlarında 
yerləşən beynəlxalq mərkəzlərin qərarından asılı olan 
istehsalın, tələbin, idxalın, ixracın və dövlət gəlirlərinin 
payının müəyyən edir. İnternasyonlaşmanın əsas aparıcı 
qüvvəsi və eyni zamanda nəticəsi kimi çıxış edən 
transnasyonal şirkətlər (TNK) əsas fəaliyyət göstərən 
qüvvələrdir. Son 10 illərdə iqtisadiyyatın qloballaşma 
prosesi sürətlənmişdir. Belə ki, çoxqatlı şəbəkədə kapital, 
texnoloji və mal həmçinin əmək bazarının sahələri daha 
qarşılıqlı və uzlaşmış şəbəkə əmələ gətirmişdir. Təsirli və 
mükəmməl təşkil olunmuş b elə formalar istehsalatda, mal 
işləmələrində, dizaynda mal universallaşması və 
marketinqdə yeni əlaqələrin yaradılmasına cəhd göstərirlər. 
Onlar həmişə ekspansiyaya, hədəflənmiş yeni bazarlara can 
atır, təsərrüfat işlərində vahid liberal qaydalar üçün çıxış 
edir, təsərrüfat sözləşmələrinin ləngiməsini aşağı salan və 
nəticələnmə prosesini sürətləndirən informasiya 
strukturunun genişləndirilməsi yolu ilə qloballaşmanın əsas 
instrumenti kimi çıxış edirlər. Müəyyən TK-ların ənənəvi 
ticarət sektorunda əməliyyat göstərməsinə baxmayaraq 
bütövlükdə beynəlxalq şirkətlər tekstil və yeyinti 
sahələrinin modernləşməsi və yeni maşınqayırma neft-
kimya, avtomobil, elektron sahələrinin yaradılması ilə 
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İEOO-in sənayesinin  yenidən strukturlaşdırılmasının 
tərəfdarı kimi çıxış edirlər.  

Belə struktur dəyişiklikləri belə şirkətlərin 
mövqeyini möhkəmləndirir, gəlirlərini çoxaldır, istehsalı 
yüksəldir, buda onlara xammal mənbələrinin seçilməsi, 
başqa ölkələrdə bazarların mənimsənilməsinə və yeni 
istehsalın açılmasına şərait yaradır. Praktiki olaraq bütün 
nəhəng müəssisələr, filiallar zəncirinə malikdirlər. Strateji 
müttəfiqlər bazarda onlara mühitə uyğunlaşmağa və bazara 
təsir etməyə imkan yaradır. Belə çox millətli   
kooperasiyalar çərçivəsində hal-hazırda dünya ticarətinin 
üçdə birini həyata keçirir.  

Qlobal müəssisələrin yaranması ilə beynəlxalq 
konfliktlər ölkə müstəvisindən şirkət müstəvisinə 
keçmişdir.  Mübarizə ərazi zəminində ölkələrarası getmir, 
mübarizə dünya bazarında pul əldə etmək üçün şirkətlər 
arasında gedir. Bəziləri belə şirkətlər tərəfindən hökumətin 
ələ keçirilməsini və ya ölkə muxtariyyəti qorxusunun 
olduğunu söyləyirlər. Lakin belə şirkətlər öz güclərinə 
qənaət etdiyi zaman dövlət dünya iqtisadiyyat və 
siyasətində ənənəvi fəaliyyətini həyata keçirə bilər.  

Qlobal şirkətlər kimi qeyri hökumət təşkilatları 
qarşısında çoxmillətli və dünya səviyyəsinə keçmək üçün 
daha geniş perespektivlər açılmışdır. BMT, BVF, Dünya 
Bankı, DTT kimi təşkilatlar yeni qlobal rol oynamağa 
başlamışlar. Bu yolda çoxmillətli müəssisələr və başqa 
təşkilatlar, özəl və dövlət müəssisələri qlobal 
iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsinə çevrilmişlər. 
Qloballaşmanın dördüncü mənbəyi kimi azad ticarət 
sistemi və bazar iqtisadiyyatının qiymətləndirilməsində 
qlobal həmrəyliyin əldə olunmasını nümunə gətirə bilərik.  
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Bu prosesin başlanğıcı 1978-ci ildə Çində elan 
olunmuş islahatdan başlayır. Bunun ardınca Mərkəzi və 
Şərqi Avropa ölkələrində iqtisadi və siyasi formalaşmalar 
yaranmış və SSR-nin süqutu baş vermişdir. Bu proses 
ideoloji konvergensiyaya səbəb olmuşdur - Şərqin  sosialist 
iqtisadiyyatı və Qərbin bazar  iqtisadiyyatı arasındakı 
ziddiyyətlərin  yerini təsərrüfatın bazar sisteminə vahid 
nöqteyi-nəzər tutulmuşdur. Belə konvergensiyanın nəticəsi 
öncəsi sovet dövlətlərinin bazar  iqtisadiyyatına keçməsi 
qərarıdır. Lakin keçmiş SSR və Mərkəzi və Şərqi Avropa 
ölkələrində belə keçidin həyata keçirilməsi cəhdi ancaq 
qismən baş tutmuşdur.  
 İnkişaf etmiş bazar  iqtisadiyyatına malik olan Qərb 
ölkələrində və beynəlxalq təşkilatlarda onları dəstəkləyən 
qüvvələr və bu ölkələrin hökuməti bazar  iqtisadiyyatına 
keçidin üç şərti üzərində öz diqqətlərini cəmləmişlər. 
Makro iqtisadiyyatın stabilləşdirilməsi, qiymətlərin 
liberallaşması və dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi . 
Bununla yanaşı təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bazar 
institutlarının formalaşdırılması yetəri qədər 
qiymətləndirilməmiş, rəqabətin inkişaf etməsi üçün min bir 
şəraitin yaradılması nəzərə alınmamış, hökumətin müasir 
qarışıq iqtisadiyyatındakı rolu inkar edilmişdir.  
 Beşinci mənbə mədəni inkişafın özəlliklərində 
gizlənmişdir. Qlobal “eyni ansli” KİV-nin, incəsənətin, pop 
mədəniyyətin, üçün ünsiyyət vasitəsi kimi ingilis dilindən 
istifadənin formalaşdırılması bu prosesdə böyük rol 
oynayır. Qismən buna görə bir neçə ölkələr xüsusilə Fransa 
və başqa Avropa  ölkələri qloballaşmaya ABŞ-ın mədəni, 
siyasi-iqtisadi sahələrdə hegemonluğu ələ alması cəhdi 
kimi baxırlar.  
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Əslində onlar qloballaşmanı imperializmin yeni 
forması və ya elektronika ərzində kapitalizmin yeni 
mərhələsi kimi başa düşürlər. Başqaları  qloballaşma adı 
altında kolonizasiyanın yeni formasını başa düşürlər. Bu 
halda ABŞ yeni metropoliya rolunu oynayır onun 
müstəmləkələri isə əvvəlki kimi oraya təkcə xammal deyil, 
həmçinin avadanlıq, işçi qüvvəsi, kapital və istehsal 
prosesinə lazım olan başqa komponentlər təchiz edən; 
qlobal satış bazarının bir hissəsi olan, yerdə qalan ölkələrin 
bir çoxudur. Qloballaşma münasibətinə baxmayaraq (onun 
tərəfdarı və ona qarşı olanlar) o, dünyəvi sistemi təkcə yeni 
problemləri yaratması ilə deyil, həmçinin yeni imkanların 
yaradılması ilə açıq-aşkar dəyişmişdir. Aydındırki, 
yuxarıda qeyd edilən texnoloji, siyasi, institusiyonal, 
ideoloji və mədəni inkişaf tendensiyası gələcəkdə 
sürətlənməsi ehtimal edilən qlobalizasiya  prosesini 
aktivləşdirir.  

Qloballaşmanın əsas sferası beynəlxalq iqtisadi 
sistem (dünya iqtisadiyyatı), qlobal istehsal, mübadilə və 
tələbatdır. XX əsrin sonlarında beynəlxalq iqtisadi sistem 
200 siyasi vahidi və 186 ölkəsi olan mürəkkəb struktura 
çevrilmişdir. Onların hamısı bu və ya digər yolla cəm 
məhsulun istehsalında iştirak edir və öz milli bazarlarının 
qurulmasına və idarə edilməsinə cəhd göstərirlər. 
   Qloballaşma çox aspektli xarakter daşıyan bütün 
ölkələrin iqtisadiyyatına güclü təsir göstərir. O, xidmət və 
məhsulların istehsalına, işçi qüvvəsinin istifadəsinə, 
“fiziki” və insani kapitala qoyulan investisiyalara, bir 
ölkədən digərinə texnologiyaların yayılmasına toxunur. 
Bütün  bunlar son nəticədə istehsalın effektivliyində, 
əməyin istehsalat gücündə və rəqabətə dözümlülükdə öz 
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əksinin tapır. Bir çox ölkələrdə istehsal və istifadə enerji 
daşıyıcıların və xammalın idxalın təmin edilməsi gücündən 
çox asılıdır. Bir sıra ölkələrdə iqtisadi inkişafın təmin 
edilməsi üçün kapitalın və tələbat məhsullarının bəzən 
ixtisaslaşmış işçi qüvvəsinin idxalına ehtiyac duyurlar. Belə 
beynəlxalq münasibətlər maliyyə axınlarının və 
xidmətlərin, beynəlxalq yük daşınma şəbəkələrinin və 
rabitənin aktivləşməsini tələb edir.  

İqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrin gəlirlərinin 1/5-i 
və İEOÖ-in gəlirlərinin 1/3-i idxaldan asılıdır. 
Qiymətləndirilməyə əsasən dünyada işləmə sənayesi ilə 
məşğul olan 40-45% və xidmət sahəsində çalışan 10-12% 
insan dünya gəlirini paylaşdırma gücünə malik olan xarici 
ticarətlə birbaşa və ya dolayısı ilə əlaqəlidirlər.  

Qlobalizasiya prosesinin əsas aparıcı qüvvələri 
beynəlxalq şirkətlər, trans-milli korporasiyalar və maliyyə 
institutları  öz ekspansiyası üçün “qlobal məkana “ ehtiyac 
duyurlar. Tipik TK-lar bir sıra xarici filiallara malikdir və 
ya onları idarə edir, bütün kontinentlərdə iş ittifaqı 
bağlamış (birbaşa investisiyaların sayəsində) xaricdə öz 
fəaliyyətini idarə etmək üçün strateji üsullara əl atırlar. 
Belə korporasiya sərf edən yerdə iş ideyalarından, 
məhsullardan, kadrlardan, xammal mənbəyindən istifadə 
etmə imkanını əldən buraxmaz. Analoji üsulla ticarət 
məkanında onun siyasəti qurulur. Belə aktivlik bu 
korporasiyalara mili sərhədlərdən çox kənarda yeni 
əlaqələrin qurulmasına şərait yaradır.  

Qloballaşmanın milli  iqtisadiyyata təsir aspektləri 
xüsusilə qeyd edilməyə  layiqdir. Hər şeydən əvvəl dünya 
ticarətinin inkişaf templərini üstələyən b irbaşa xarici 
investisiya inkişaf tempini qeyd etmək lazımdır. Bu kapital 
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qoyuluşları texnologiya mübadiləsində, sənayenin yenidən 
strukturlaşmasında, qlobal müəssisələrin formalaşmasında 
əsas rol oynayır. Bütün bunlar milli iqtisadiyyata birbaşa 
təsir göstərir. İkinci aspekt texnoloji innovasiyaya təsirdən 
ibarətdir. Artıq qeyd edildiyi kimi yeni texnologiyalar  
qloballaşmanın hərəkətverici qüvvələrindən biridir. Lakin 
o, öz növbəsində rəqabəti gücləndirərək onların ölkələr 
arasında yayılmasının və inkişafını stimullaşdırır.  

Beləliklə qloballaşma nəticəsində beynəlxalq ticarət 
münasibətlərinin əsas faktoruna çevrilən “görünməyən” 
bütün xidmət növləri, informasiya, idarəetmə, hüquqi, 
maliyyə sahələrinin daxil olduğu xidmət ticarətinin artması 
baş verir. Əgər 1970-ci ildə xidmət idxalı ilə xarici 
investisiyanın 1/3 bağlı idisə bu günkü dövrdə  bu pay 50% 
qədər artmışdır. Bununla yanaşı intellektual kapital dünya 
bazarında əsas  məhsul kimi yer tutur.  
İntermilliləşmə   prosesinin dərinləşmə nəticəsi 
iqtisadiyyatların qarşılıqlı təsir və əlaqəsi ilə bağlıdır. Bunu 
vahid intermilli iqtisadi sistemə yaxın olan struktura 
ölkənin inteqrasiyası kimi başa düşmək olar. Qlobal 
məhsulun çox hissəsinin istehsalçı ölkələrdə istifadə 
olunmasına baxmayaraq milli inkişaf daha çox qlobal 
strukturlarla əlaqələnir və keçmişdə olduğundan daha çox 
hərtərəfli və həmahəng olur.  

Qloballaşma prosesi iqtisadi qüdrət və imkan 
planında dünyəvi sistemin sahələnməsi şəraitində baş verir. 
Bir neçə aparıcı ölkələr tələbin və istehsalın çox hissəsinin 
idarə edir, bu ölkələr hətta siyasi və ya iqtisadi təzyiqdən 
belə istifadə etmirlər. Onların daxili üstünlükləri və 
istiqaməti intermilliləşmənin bütün nəhəng sahələrinə öz 
izini qoyur.  
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İntermilliləşmə   prosesi planında bu ən çox inkişaf 
etmiş və mürəkkəb məsələdir. İntermilliləşmə   prosesi 
ölkələrarası maliyyə əlaqələrinin, qiymətlərin və investisiya 
axınlarının qlobal transmilli maliyyə qruplarının yaranması 
nəticəsidir. Beynəlxalq kapital bazarında istiqraz 
mübadiləsinin artma tempinə əsasən 10-15 il ərzində (ötən) 
xarici ticarətin həcmi 60% artmışdır. Beynəlxalq investor 
təşkilatlarının sayı artmışdır. Maliyyə qloballaşmasında 
adətən spekulyativ artım tempinə, istehsalatda spekulyativ 
məqsədlə qoyulan kapitalın yayındırılmasına və yeni iş 
yerlərinin yaradılmasına diqqət yetirilir. 

Maliyyə qloballaşma prosesi dünya iqtisadiyyatının 
üç əsas mərkəzində cəmləşmişdir: ABŞ, Qərbi Avropa, 
Yaponiya maliyyə spekulyasiyan isə bu üçlükdən kənarlara 
çıxır. Valyuta bazarında qlobal mübadilə hər sutka 0,9-1,1 
trilyon dollar həcmində artır. Spekulyativ kapital axını bu 
və ya digər ölkənin ehtiyacını nəinki aşmır, onun 
vəziyyətini de-stabilləşdirməyə çatdıra da bilər.  

Həqiqətdə isə maraqları ölkələrin idarəsi altına 
düşməyən bir neçə qlobal maliyyə əməliyyatları vardır. 
Dünyada real 15-20 qlobal sayılan maliyyə bazarları vardır. 
Bu maliyyə bazarlarında istiqrazlar fond və mal birjalarında 
beynəlxalq masştabla aksiya və valyuta əməliyyatları 
aparır, həmçinin geniş qammalı universal xidmətlər təklif 
olunur. Məsələn London maliyyə qüdrətinə və institutların 
beynəlxalq əlaqələrinə, həmçinin mal, valyuta, fond və 
sığorta bazarları üzərində idarəetməyə diqqət yetirdiyinə 
görə dünyada möhkəm aparıcı mövqe qazanmışdır.  
Qlobal maliyyə qruplarının sayı hələ çox deyil amma 
bankların, sığorta şirkətlərinin, ipoteka kredit idarələrinin 
uzlaşması, pensiya fondları və qarşılıqlı dəstək fondlarının 
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investisiya aktivliyinin artması nəticəsində sürətlə artır. Bu 
institutlar maliyyə bazarında qloballaşmanın əsas açarı kimi 
çıxış edirlər. Aktivlərin paylaşdırılması sayları daim artan 
institusional investorlar xətti ilə həyata keçirilir. Onların 
fondlarının artması investisiya qoyulan məhdudlaşdırmanın 
zəifləməsi ilə əlaqədar olaraq yeni dissiplin ortaya 
çıxmışdır-qlobal portfelin idarəsi. Onun vəzifəsi sərfəli 
kapital qoyuluşu imkanlarının artırılması, onların geri 
qaytarılmasının, risklərin optimal paylaşdırılma 
imkanlarının artırılmasıdır. 
 40 min TMK-ların az qismi qlobal aksioner kapitalı 
bazasında əməliyyat aparır. Bir çox şirkətlər üçün xarici 
fond birjalarına daxil olma imkanı öz ölkə birjalarında 
nüfuzun qorunması məqsədi güdür. 

 Fond bazarları  saat qurşaqları arasında fərqliliyə 
baxmayaraq daha sıx əlaqəyə girirlər. Kommunikasiya 
texnologiyaları şirkətin fiziki nümayəndəsi olmadan 
markehing və bölüşdürmə əməliyyatlarının həyata 
keçirilməsi imkanı verir. Beynəlxalq əlaqə yenilik deyil. 
Dünyəvi maliyyə mərkəzləri arasındakı rəqabətdə əks 
olunan yeni faktorla ortaya çıxmışdır. Beynəlxalq 
səviyyədə dünyəvi maliyyəni stabilləşdirmək ölkələrin, 
şirkətlərin, ayrı-ayrı şəxslərin riskini azaltmaq üçün bir çox 
cəhdlər edilmişdir. 1970-ci illərin ortalarından beynəlxalq 
bankların idarəçiləri müştərək səylə qlobal təhlükəsizlik 
şəbəkəsi yaratmağa cəhd göstərmişlər. BVF çərçivəsində 
maliyyə bazarlarında ortaya çıxa bilən gözlənilməz 
hadisələrin həll edilməsi  üçün qlobal mexanizm işlənib 
hazırlanmışdır. Buna baxmayaraq maliyyənin sürətlə 
qloballaşması dünya iqtisadiyyatının zəif nöqtələrindən 
biridir. Maliyyə bazarlarının inteqrasiyası sistem nasazlığı 
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riskini artırır.  
Qloballaşma beynəlxalq rəqabəti kəskinləşdirmişdir. 

Rəqabət və bazarın genişlənməsi ixtisaslaşmanın 
dərinləşməsinə, təkcə milli deyil həmçinin dünya 
səviyyəsində istehsalın artımını stimullaşdıran beynəlxalq 
əmək bölgüsünün dərinləşməsinə səbəb olur.  

Qloballaşmanın bir üstünlüyü - qiymətlərin 
dəyişməsinə, köhnələrin ixtisarına səbəb olan istehsal 
müstəvisində qənaət bu da dözümlü iqtisadi artıma səbəb 
olur. Qloballaşmanın üstünlüyü hər bir tərəfi qane edən 
sərfəli müstəvidə olan ticarət baxımından uduşla əlaqəlidir. 
Bu təmində ayrı-ayrı şəxslər, şirkətlər, təşkilatlar, ölkələr, 
ticarət ittifaqları və hətta bütöv qitələrdə çıxış edə bilər.  

Qloballaşma dünya müstəvisində yeniliyin arası 
kəsilməz tətbiqin xeyrinə rəqib təzyiqi, öndər 
texnologiyanın yayılması və dünya səviyyəsində istehsalın 
rasiyonlaşması nəticəsində əmək istehsalının yüksəlməsinə 
gətirib çıxara bilər.  

Ummillikdə  qloballaşmanın  üstünlüyü istehsal 
yüksəldən əmək haqların və həyat standartlarının 
yaxşılaşdırılması imkanını əldə edən bütün partiyaların 
vəziyyətini yaxşılaşdırmağa imkan verir.  

Qloballaşmanın son nailiyyəti dünyada rifahın 
ümumi qalxmasına səbəb olacaqdır. 
  Qloballaşma yalnız üstün  cəhətlər daşımır, neqativ 
nəticələr də törədə bilər və ya bir sıra  tənqidçilərin təhlükə 
gördüyü potensial problemlər də ortaya çıxara bilər. 
Qloballaşma ilə əlaqəli olan birinci təhlükə insanlara aydın 
olan üstünlüklər bərabər şəkildə paylanmaya bilər. 
Bilindiyi kimi qısa müddətli perspektivdə işləmə 
sənayesində xidmət sahəsindəki dəyişikliklər eksportla 
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(idxal) əlaqəli olan xarici ticarətdən gəlir əldə edən 
sahələrdə böyük kapital ixtisaslı kadr axını hiss 
olunacaqdır. Eyni zamanda bir sıra sahələr qloballaşma 
prosesində uduzurlar. Onlar bazar azadlığının artımından 
rəqabət üstünlüklərini itirirlər. Belə sahələr onların xeyrinə 
olmayan yeni  təsərrüfat qaydalarına uyğunlaşmaq üçün 
əlavə güc sərf etməlidirlər.  

Bu söhbəti gedən sahələrdən böyük bir qismi kapital 
və işçi qüvvəsinin yayınmasına səbəb olacaqdır. Bu halda 
yeni adaptasiya tədbirləri görmək lazımdır bu da böyük 
xərclərə səbəb olacaqdır. Adaptasiya tədbirləri ailə 
problemləri yaradan qısa zamanda böyük sosial xərclər 
tələb edən iş yerlərinin itirilməsinə, başqa iş yerlərinin 
axtarılmasına, yenidən ixtisaslaşmaya səbəb olacaqdır. Son 
nəticədə işçi qüvvəsinin yenidən paylaşması baş 
verəcəkdir, lakin öncə sosial durğunluq uzun sürəcəkdir. 
Bu ancaq  son 30 ildə Avropada transformasiyaya uğrayan 
sahələrə aid deyil. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, belə dəyişikliklər artıq yerini 
almış təsərrüfat strukturuna ciddi təhlükə törədir və dövlət 
kompensasiyaların ödənilməsi, yenidən hazırlanma 
işsizliyə görə müavinatların ödənilməsi, az təminatlı 
ailələrə maliyyə dəstəyinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 
olan sosial xərcləri öz üzərinə götürməlidir.  

Bir çoxları ikinci təhlükəni iqtisadiyyatın de-
industriallaşmasında görürlər. Belə ki, qlobal açıqlıq 
Avropa və ABŞ-da olduğu kimi işlənmə sahələrində aşağı 
düşməsinə səbəb olur. 
  Həqiqətdə isə bu proses qloballaşmanın nəticəsi deyil 
onunla paralel baş verir. De-industriallaşma iqtisadi inkişaf 
və texnoloji proses nəticəsində ortaya çıxan normal 
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tərcihdir. Doğrudur iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrdə işləmə 
sahələrinin payı azalır. Lakin bu azalma ixtisar olunmuş 
sahələrin xidmət və maliyyə sahələri ilə balanslaşmasına 
səbəb olur. İşləmə sahələrində məşğuliyyətin aşağı düşməsi 
ilə əlaqədar olaraq istehsal xidmət sahəsi ilə fərqlənən 
xidmət sahəsindən asılı olacaqdır. Burada çətinlik ondan 
ibarətdir ki, məhz verilmiş sahə böyük işçi  qüvvəsinin 
mərkəzləşdiyi sahədir. Buna görə də əgər ölkə həqiqətdə 
xidmət sahəsində istehsalın  artımını aldırmaq üçün bütün 
imkanlarından istifadə etmək istəyir. Onda bank maliyyə 
sahəsinin həmçinin rəqabətin inkişaf və yeni idarəsinə 
başlamalıdır.  

İndiki dövrdə qeyd etdiyimiz proses artıq başlamışdır 
və bu ancaq siyasətdə dəyişiklik, sənayenin gəmiqayırma, 
dəmir tökmə, kömür sahələrində  məşğulluqdan  asılı deyil. 
Artıq bu gün maliyyə sektorunda müqavilə xidmətlərinin 
dəyişən və inkişaf edən texnologiya nəticəsində necə 
dəyişdiyi açıq-aydın görünür. Vol-stritdə yaranmış 
vəziyyətdən xeyir götürürlər lakin paralel olaraq kütləvi 
qovulmalar da baş verir. London-Siti də də belə analoji 
hadisə baş vermişdir. Xidmət sahəsində  istehsal artımı 
üçün həyata keçirilən adaptasiya reallığı belədir.  

Qloballaşma şəraitində kapital axını məsələsini 
nəzərdən keçirək.  Aydındır ki, son 15 ildə dünyada 
müşahidə olunan kapital axını artmışdır.  Birbaşa və ya 
çanta investisiyası şəklində olan  xarici kapital milli 
iqtisadiyyat üçün təhlükə daşıyır belə ki, gəldiyi kimi tez də 
gedə bilər. Bu haqda dünyanın müxtəlif hissələrində 
yerləşən ölkə başçıları xəbər verirlər. Onlar xarici kapitalın 
tez bir zamanda  yoxa çıxması ilə əlaqədar olan ziyanı qeyd 
edirlər. Prinsip etibarı ilə bu azad heç bir şeydən  asılı 
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olmayan kapitaldır. Bununla yanaşı əgər birbaşa xarici 
investisiyadan danışsaq onda yuxarıda qeyd olunanlar 
onlara  aid edilə bilməz. Qoyulmuş sərmayə yerli 
təsərrüfata sıx bağlanmışdır, onların aradan götürülməsi 
cüzidir, bu sərmayəni götürmək və investorun ölkəsinə geri 
qaytarmaq çətindir. Qiymətli kağızlara gəldikdə isə bu 
kapitalın daha azad formasıdır, lakin qiymətli kağızların 
sahibləri kapitalın tam sərbəst olmasını istəmirlər. Onlar 
uzun müddətli tam sərmayə etmək istəyirlər və beləliklə 
qarantiya altında olan gəlir əldə etmək istəyirlər. Qiymətli 
kağız şəklində olan  kapitalı da tam azad hesab etmək 
olmaz. Buna görə də qloballaşma nəticəsində böyük “azad” 
kapital həcmi nəticəsində makro-iqtisadi siyasət təhlükə 
altında da ola bilər kəlamı həqiqətə tam uyğun deyil. 
  Lakin etiraf etmək lazımdır ki, böyük həcmli kapital 
axını dövləti makro-maliyyə qayda qanuna riayət  etməyə 
vadar edir. Bu maliyyə nazirlərinin, siyasi xadimlərinin öz 
siyasətlərinin  riskli olduğunu və ya tam mühitə uyğunlaşa 
bilmədiyini və bu siyasətin milli valyutaya və ya bütöv 
iqtisadiyyata təhlükə törətdiyini anladığı zaman onlar 
beynəlxalq kapital bazarı tərəfindən cəzalanacaqlarını başa 
düşməlidirlər əmmasını kəsb  edir (məs: onları maliyyə 
vəsaitlərindən məhrum edəcək). Belə addımları lazım olan 
fondların istifadəyə  verilməsi etirazında təzahür edən 
xarici investorların ölkə siyasətinə olan tənqidi münasibəti 
kimi baxmaq olar. 
  Bütövlükdə isə  etiraf etmək lazımdır ki, qlobal 
kapital axını qloballaşmanın üstünlüyüdür, baxmayaraq ki, 
ölkələrə müəyyən qayda qanun və oyun şərtləri təklif 
edirlər. Qloballaşmanın   daşıdığı dördüncü təhlükə isə 
ixtisaslaşmış işçilər arasında əmək haqqı fərqinin 
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böyüklüyü və sonuncuların işsizliyi təhlükəsidir. Lakin bu 
gün bu çox da vacib deyil beynəlxalq ticarətin  
intensifikasiya nəticəsidir. Sahələrdə  və təşkilatlarda 
ixtisaslı kadrlara ehtiyacın artması daha vacibdir. Bu aşağı 
əmək haqqı səviyyəsi və işçilərin ixtisas  səviyyəsi aşağı 
olan ölkələrdə istehsal olunan əmək tutumlu mallarla 
rəqabətin Avropa şirkətlərində istehsal olunan analoji 
malların qiymətinin aşağı düşməsinə və gəlirlərin azalması 
ilə əlaqədardır.  
 Belə şərtlərdə Avropa şirkətləri ziyanlı məhsul istehsalını 
dayandırır və yüksək ixtisaslı kadr tələb edən  məhsul 
istehsalına keçirlər. Nəticədə az ixtisaslı işçilərə ehtiyac 
duyulmur  və onların  gəlirləri aşağı düşür. İlkin baxışda 
belə təəssürat oyana bilər ki, məsələ emosional xarakter 
daşıyır. Lakin BVF bu məsələyə emprik xarakter vermişdir: 
həqiqətən aşağı ixtisas səviyyəli ölkələrdə istehsal olunan 
əmək  tutumlu məhsulların qiyməti daha yüksək ixtisaslı 
personalın istifadə olunması ilə  istehsal olunan məhsulların 
qiymətindən aşağıdır  

Praktiki sübutlar bunu çətinliklə  təsdiqləyirlər. İdxal 
məhsulun təsiri ilə industrial ölkələrdə sənaye mallarının 
qiyməti çətin ki. dəyişsin. Əmək haqqının dəyişməsi və 
işsizliyin əhatəsi ticarətin  təsiri ilə deyil daxili təlabat 
strukturunda yerdəyişmənin, xidməti, istehsal sahəsində 
texnoloji  dəyişikliklərin nəticəsində baş verir.  

Buna görə də qloballaşmanın daşıdığı təhlükə belə 
güman etmək olar ki, potensial xarakter daşıyan və onun 
qarşısını almaq mümkündür.  

Beşinci təhlükəni şirkətlərin öz filiallarını yüksək  
əmək haqqı olan ölkələrdən daha a z əmək haqqı olan 
ölkələrə köçürməsidir. İş yerlərinin  idxalı bir sıra ölkələrin 
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iqtisadiyyatı  üçün arzu edilməzdir. Lakin elə də təhlükəli 
deyil. Xarici filialların və  baş ofisin işçiləri rəqib deyil 
onlar daha çox bir-birini tamamlayır. Əgər müəssisə öz 
filialını başqa ölkədə  açırsa bu o demək deyildir ki, o, 
ancaq öz hesabına edir  və qaytarılmayacaq ziyan 
çəkəcəkdir. Adətən baş ofis öz  filiallarının güc ü hesabına 
məhsul istehsalını artırır və  üstünlüklərdən istifadə edir. 
Yeni partnyerlərin  münasibətində belə əlaqə önəmli 
elementdir. Bun a görə  də gücün başqa ölkələrə 
yerləşdirilməsi potensial xarakter daşıyır.  

Altıncı təhlükəni işçi qüvvəsinin ilə əlaqədardır. Bu 
gün məhsulların xidmətlərin,  kapitalın, azad hərəkətindən 
çox işçi qüvvəsinin yerdəyişməsindən daha az danışılır.  
Bununla əlaqədar olaraq qloballaşmanın   məşğulluğa  
təsirindən söhbət düşür. Adekvat tədbirlərin yoxluğu 
zamanı işsizlik problemi qlobal qeyri stabilliyin potensial 
mənbəyi ola bilər. İnsan resurslarının işsizlik və qismən 
məşğulluq formasında ayrılması  bütövlükdə dünya 
birliyinin əsas itkisidir və xüsusən təhsilə böyük  vəsaitin 
ayrıldığı ölkələrdə 90-cı illərin ortalarında böyük işsizlik 
problemi dünya iqtisadiyyatı çərçivəsində böyük struktur 
problemlərinin və siyasi  səhvlərinin olduğunu göstərir. 
Xüsusilə həyat şəraitinə  təsir göstərən sahələrdə. Özəllikdə 
beynəlxalq miqrasiyanın yoxsulluq və işsizlik problemini 
həll etməyə qadir olub olmadığı mübahisəlidir. Bu gün 
əmək bazarı məhsul və kapital bazarından daha  az inter 
milliləşmişdir.  

BMT-nin qiymətləndirilməsinə görə doğulduğu 
ölkədə yaşayan insanların sayı 50-80 milyon nəfər 
arasındadır. Bu nisbi olaraq çox deyil. Lakin  gələcək on 
ildə regional və qlobal təşkilatlar üçün beynəlxalq 
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miqrasiya əsas məsələ ola bilər. 
 Mümkündür ki, şərqlə qərbi ayıran dəmir “sədd” əvəzinə  
cənubla şimalı ayıran “sədd” ortaya çıxsın. İEÖ-lər hər 
şeydən əvvəl güman ki, öz əmək bazarını qorumağa 
çalışacaqlar. Sərt idarəetmə üsulları tətbiq olunacaqdır. 
Məs: vətəndaşlığın alınması üçün müxtəlif məhdudiyyətlər 
və. s.  

Təzyiq və konfliktin əsas mənbəyi qlobal 
demoqrafik, texnoloji  və struktur  dəyişiklikləri ilə 
əlaqədar olan  kütləvi urbanizasiyadır. Ölkə və bütün dünya 
masştabında şəhərlər cəmiyyətin əsas elementlərinin birinə 
çevrilir, həmçinin bir sıra səbəblər üzrə qloballaşma  
təsirinin əsas yayılma kanalıdır. İlk olaraq şəhərlərin ərzaq 
və enerji ilə təmin olunması yerli yox xarici resurslardan 
asılıdır. Bundan başqa şəhərlər təlabatın qlobal 
standartlaşdırma mərkəzləridir.  Şəhərlərdə trans milli 
şirkətlər daha aktiv fəaliyyət göstərirlər. Urbanizasiya 
qloballaşma prosesini gücləndirəcəkdir, böyük şəhərlər 
arasında  siyasi və institutsional planda əməkdaşlıq isə 
beynəlxalq münasibətlərin yeni sahəsini 
formalaşdıracaqdır.  

Qloballaşma özünün dərin iqtisadi, texnoloji, sosial 
formaları ilə birgə şübhəsiz ekosistemə təsir göstərəcəkdir. 
Bu isə ümumi insani təhlükəsizliyin əsas problemidir. Bu 
günə qədər ümumi ətraf mühitə endirilən  ziyanın günahını 
İEÖ-in üzərinə atırlar, baxmayaraq ki, onlar  ən çox ziyanı 
özlərinə yetirirlər.  

Ekosistemin  istifadə olunması ilə bağlı yaranacaq 
bir sıra gələcək konflikt mənbələrini göstərmək olar. Su 
resursları uğrunda mübarizə regional konfliktlərə 
çevriləcəkdir. Tropik meşələrin gələcəyi və onların 
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kəsilməsinin nəticəsi siyasi məqsəd və  maraqlarda fərqlilik 
səbəbindən ölkələr arasında fikir ayrılığının predmeti 
olacaqdır.  Ümumilikdə dünya artıq ağılsızcasına resursları, 
dağıdıb ətraf mühitə ziyan yetirə  bilməz. Başqa tərəfdən 
İEOÖ-in enerji resurslarının, nəqliyyatda alternativ 
texnologiya ixtirası imkanının, sənaye və kənd 
təsərrüfatında alternativ texnologiya ixtirası imkanının 
istifadəsi üçün qənaətbəxş qərar qəbul etmə imkanı yoxdur. 
Göstərilən problemlər iqtisadi tərəfdən güclü olan ölkələr 
içində önəmlidir, bununla bağlı onların öz maraqları vardır.  

Təbiət resurslarının və ekoloji balansın ifadəsi 
zamanı qarşılıqlı maraqların bağlılığı-ölkələrin əməkdaşlıq 
bacarığının yoxlanılması vasitəsilə  həlli olan  tapşırıqdır. 
İqlimin işlənməsi radiasiya, su hövzələrinin çirklənməsi və 
s. kimi qlobal nəticəsi ola biləcək  rəqib mübarizə 
təsəvvürlərini qarşılıqlı maraq üstələməlidir. 
  Qloballaşma dünyəvi qarşılıqlı münasibətləri və bu 
günkü ictimai həyatın bütün sahələrindəki qarşılıqlı asılılığı 
dərinləşdirir, genişləndirir və sürətləndirir.  

Kimlər üçünsə qloballaşma ümid və imkanların yeni 
dünyasını açır. Kimlər  üçün  qloballaşma ümid və  
imkanların yeni dünyasını açır. Başqaları üçün dünya 
onların gündəlik həyatına  toxunan məsələləri insanların 
daha az idarə etməsi ilə bağlıdır. Əlbəttə ki, bir  çox 
insanlar üçün qloballaşma - güclü hisslər oyada bilmə 
qüvvəsinə malik olmayan abstrakt  konsepsiyasıdır-önəmli 
deyil bu hansı plandadır.  

Onlar üçün qloballaşma – investisiyanın, qlobal 
ticarətin, ətraf mühitə zərərli təsirin, dünya masştabında  
həyata keçirilən insanları həyatlarındakı  sürətli 
dəyişmələrlə  bir-birinə bağlayan oxşar mövzuların hiss 
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olunan  nəticəsidir. 1998-ci ildə Qellop araşdırma 
mərkəzinin  apardığı sorğuya əsasən Amerikalıların yazısı 
(54%) ABŞ üçün qloballaşmanın “üstün müsbət”, 20%-i 
“üstün mənfi”, və 15%-i neytral proses  xarakter daşıdığını 
söyləmişdir.  

1999-cu ildə Business Week və Haris Interactive 
mərkəzlərinin apardığı sorğulara əsasən böyük  çoxluluq  
güman edir ki, 65% istifadəçilər  üçün qloballaşma “yaxşı”,  
amerikan müəssisələrinin 65% üçün, iqtisadiyyat (61%) və 
yoxsul ölkələrdə (701%) iş yerlərinin yaradılması üçün 
“müsbət” təsirə malikdir. Yalnız yarısından cüzi az insan 
(47%)   qloballaşmanın  Amerikanın özündə iş yerlərinin 
açılmasına müsbət təsir göstərdiyini söyləyir. Bundan daha 
az insan (38%) düşünür ki, qloballaşma ətraf mühitə 
müsbət təsir göstərir.  

Fransanın ictimai rəy institutları  amerikan 
əməkdaşlarının qoyduğu sualları qoymuşlar. Fransızlar 
amerikalılardan fərqli olaraq qloballaşmaya şübhə ilə 
yanaşmışlar. 2000-ci ildə keçirilmiş sorğuya əsasən 
respondentlərin yarısı söyləmişdir ki,   qloballaşma Fransa 
üçün mənəvi təsirə malikdir, üçdə biri isə söyləyir ki, 
qloballaşma yaxşı zarafatdır. Qloballaşma   Fransanın 
önündə durduğu on fonemendən biridir, bu hal 
qloballaşmanın siyahıda 9-cu yer  tutmasına  baxmayaraq 
dəhşət doğurur. Rəylər ümumiyyətlə qloballaşmadan 
söhbət getdikdə daha liberal oldu. Ümumilikdə Fransa 
əhalisinin yarısı qloballaşmanı müsbət hal kimi qəbul edir. 
Qloballaşma   mövzusu Böyük Britaniyada  daha az 
müzakirə edilib. Lakin 1999-cu ildə keçirilən sorğuya 
əsasən təbəqələrin 40%-i güman edir ki, qloballaşma 
onların gələcək karyerasına müsbət təsir göstərəcəkdir. 



 79

  Nyu-York 25 ölkədən 25000 respondentin rəyi 
iqtisadi qloballaşmanı dəstəkləyir, lakin bəzi insanlar 
qloballaşmanın inkişaf etməsi ilə ətraf mühitə  zərər 
artacaq,  iş yerlərinin itkisi baş verəcək  və varlı ölkə ilə 
kasıb  ölkə arasında uçurum genişlənəcək fikrini 
söyləmişlər. 
 25 ölkədən 19 ölkənin nümayəndələri  qloballaşmanın 
onlara və onların ailəsinə xeyir gətirəcəyi  fikrini  
söyləmişlər. 

 Ən çox dəstək Hollandiyadan gəlmişdir. Bu ölkədə 
87% respondent  qloballaşmaya tərəf çıxış  etmişdir. Onları 
Venesuella (82%) Hindistan (79%) və Qatar (78%) izləyir. 
Maliyyə çətinlikləri yaşayan Argentina və Türkiyədə  
respondentlər qloballaşmaya neqativ yaxınlaşmışlar.  
25000 minlik sorğuda iştirak edən 10 insanın 6-sı özü üçün 
qloballaşmanı  müsbət hesab edir, 5 insandan biri isə 
qloballaşmanı neqativ hesab edir.  

Sorğuda iştirak edən respodentlərin yarısı belə hesab 
edir ki,  qloballaşmadan gələn gəlir bərabər paylanmır. 
Maraqlısı bundadır ki, bu fikir ən çox varlı ölkələrdə 
səslənmişdir. Yoxsul ölkələrdə belə hesab edirlər ki, gəlir 
bərabər   bölünür.   

Qloballaşmanın prosesinin gəlirləri iştirakçılar 
arasında qəti bərabər bölünmür. İstehsalatın yüksəlməsi, 
xərclərin azalması, rifahın və gəlirin bir qütbdə artımı digər 
qütbdə qeyri-müəyyənliyin, riskin,  qeyri-bərabərliyin, 
yoxsulluğun artımı hesabına həyata keçirilir. Bununla 
əlaqədar olaraq maraqlanan  ziddiyyəti və birliyi ziyan və 
gəliri eyni zamanda təkcə ayrı-ayrı  ölkələrdə deyil 
onlardan kənarda da ortaya çıxa bilər, bu zaman problemlər 
də təkcə ölkələrarası əməkdaşlıqla həll edilmir. Milli 
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iqtisadi maraqların,  milli siyasət və fəaliyyətin uzlaşması,  
konfliktlərin həll edilməsi, daha vəzifələrin müdafiəsi üçün 
yeni funksional forma və mexanizmlərin  işlənib 
hazırlanması vacibdir. 1980-ci illərdə  müqayisədə inter 
milliləşmənin müasir mərhələsi  fərqlidir və öz 
xüsusiyyətləri vardır. B. N. Kranda bu xüsusiyyətlərdən bir 
neçəsini qeyd edir:  

1) SSR-nin və dünya sosialist sisteminin 
dağılmasından sonra  bir çox ölkələr sürətlə dünya 
təsərrüfatı əlaqələrinə qoşulurlar;  

2) Xarici iqtisadi əlaqələrin və beynəlxalq 
münasibətin liberallaşması daha çox ölkələri əhatə edir. 
  3) bütün ölkələr üçün eyni olan texnoloji, ətraf 
mühitin çirkləndirilməsi, maliyyə institutlarının fəaliyəti, 
mühasibat uçotu, milli statistika, təhsil, mədəniyyət 
standart ları geniş istifadə olunur.  

4) beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə (BVF, XTT) 
makro iqtisadi siyasətində tələblərin seçimi həyata keçirilir.  

Qloballaşma  prosesində iki tendensiya nəzərdən 
keçirilir. Bir tərəfdən dünya iqtisadiyyatında  ABŞ-ın yeri 
möhkəmlənir bir tərəfdən isə iqtisadi mərkəzləşmə 
formalaşır. 
  Birinci tendensiya onunla bağlı olur ki, ABŞ bütün 
sahələrdə öz standartlarını təbliğ etməyə çalışır - maliyyə 
bazarlarında mübadilə qaydalarından tutmuş kino biznesi 
və təhsili qədər, amerikalılar liderlik edib struktur yenidən 
qurmasının yeni mərhələsini həyata keçirir, təhsilə, elmə, 
informasiya texnologiyalarına, gələcəyin texnologiyasına 
pul xərcləyir və beləliklə dünyanın qalan hissəsinin ABŞ-
dan asılılığı güclənir.  

Bu gün dünyəvi inkişafın liderləri çox millətli 
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şirkətlərdir onların payına amerikan eksportunun    75%-i 
düşür. Real olaraq mərkəzləşmə haqqında uzaq perspektiv    
kimi danışmaq olar, iqtisadi-siyasi zəmində yeni mərkəzlər 
(Cənub Şərqi Asiya, latın Amerika) o, qədər inkişaf 
etməlidir ki, onlar müstəqil hərəkət edə bilsin və ABŞ-la 
rəqabət aparmaq gücünə malik olsun. Bir çox şey Avropada 
inteqrasiyasının  uğrunda və Rusiya Federasiyasının dünya 
iqtisadiyyatında gələcək yerindən asılıdır.  

Müasir dünyada 80-dan  çox regional ticari və 
iqtisadi razılıq və müqavilələr mövcuddur.  Lakin real 
inteqrasiya prosesləri yalnız Qərbi Avropa və Latın 
Amerikasında baş verir. Latın Amerikasında, Qərbi və 
Cənubi Asiyada həmçinin Afrikada regional əməkdaşlıq 
iştirakçı ölkələrin siyasi-hüquqi, mədəni, texniki-iqtisadi 
yetişkənlik etməyənə qədər lazimi effekt verməyəcəkdir. 
1997-ci ildə Asiya Sakit okean iqtisadi əməkdaşlıq 
təşkilatlarına (ASİƏT) üzv olan Rusiya üçün ASİƏT Sibir 
və Uzaq Şərqin inkişafı üçün istifadə olunan alətdir. Lakin 
ölkənin Avropa hissəsi üçlün həyatı önəmli olan əlaqə 
Qərbi Avropa ilə olan əlaqələrdir.  
 

İqtisadi aktivlik standartlarının   qloballaşması 
özünün dünya ticarətində qabarıq şəkildə göstərir. 

 
Dünya ticarətinin inkişaf templəri  (1996-cı ildə onun 

dövriyyəsi 4%, 1997-ci ildə isə 9% artmışdır) – dünya 
ticarətində payı 72-73% həcmində möhkəm dayanan 
TİƏÖ-də ticarətin genişlənməsi nəticəsində baş vermişdir. 
1990-cı illərdə qabarıq hadisələrdən biri İEOÖ-lər arasında 
ticarətin inkişaf etməsidir. Dünya ticarətində Asiyanın payı 
(Yaponiyanı) Şimali Amerikanın  payını üstələyib və bu 
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rəqəm artır. Dünya bazarında  yeni idxalçılar (Asiyadan) öz 
mövqelərini Qərbi Avropaya  arxalanaraq saxlayırlar. 
1991-ci ildən 1997-ci ilə qədər AB-nin dünya ticarət 
dövriyyəsindəki  payı 43-44%-dən 36-40%-ə qədər 
düşmüşdür, lakin ASRÖ-nin payı isə 38-39%-dən 42-44%-
ə qədər  qalxmışdır. 1997-ci ildə dünya ticarət 
dövriyyəsində MDB ölkələrinin payı 2%-i təşkil etmişdir. 

 İndiki dövrdə   dünya ticarət təşkilatının  (DTT). Bu 
ölkə üzvi vardır və onların payına dünya ticarət 
dövriyyəsinin 90%-i düşür. DTT-na üzv olmaq üçün 30 
ölkədə də müraciət yazmışdır həmçinin Azərbaycan. 1996-
cı ildə DTT tərəfindən bəyannamə qəbul etmişdir. Bu 
bəyannamədə DTT-nın əsas vəzifəsi öz əksini tapır – dünya 
ticarətinin hərtərəfli idarə  sisteminə bütün ölkələrin 
inteqrasiyasını təmin etmək.  
1996-1997-ci illərdə ticarətin qloballaşmasını sözsüz 
stimullaşdıracaq iki  razılaşma əldə etmişdir.   

1) telekommunikasiya informasiya texnologiyalar 
bazarının liberallaşması  

2) maliyyə xidmətlərinin bazarının liberallaşması  
Gözlənildiyi kimi bu razılaşmaların  həyata keçirilməsi   
telefon (rabitə) xidmətlərinin  və sığorta    xidmətinin 
həyata keçirilmə dəyərlərini aşağı salacaqdır. Demək olar 
ki, bütün ölkələr –DTT-ı üzvləri  sayə 100-dən artıq olan 
bir neçə regional ticarət  qruplaşmaların (RTQ) üzvləridir. 
DTT-nın fikrinə görə RTQ DTT çərçivəsində razılığa 
gəlmiş sövdələşmələri  zəiflədir və qlobal iqtisadi 
inteqrasiyanın   önünə maneə çəkir. Bununla bağlı olaraq  
DTT-ı vahid qayda-qanunun riayət olunmasının     
tərəfdarıdır.  

Dünyəvi ticarət əlaqələrinin inkişafı YNKTAD 
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proqramının bir  hissəsi olan elektron ticarət şəbəkəsinin 
inkişafına  təkan verir. Bu proqram 100-dən çox ölkəni 
əhatə  edir. Elektron ticarətin əsas şöbələri treydpoinlər və 
ya ticarət məsələləri  üzrə informasiya mərkəzləridir. 
Dünyada 130-dan çox belə mərkəzlər mövcuddur, bunların 
ikisi Rusiya Federasiyasındadır. 
  Qeyd etmək lazımdır ki, ticarətin qloballaşması 
neqativ cəhətlərə də gətirib çıxara bilər, Xüsusən Rusiya 
üçün beynəlxalq valyuta iqtisadi şuranın (BVİŞ) 
məlumatına əsasən Rusiya Federasiyası irqçilik məsələsinə 
görə dünyada Çin Xalq Respublikasından sonra ikinci yer 
tutur. Ticari-sənaye palatasının (TSP) məlumatına əsasən 
Rusiya Federasiyası irqçilik məhdudiyyətinə görə ildə 4 
milyarda qədər ziyan çəkir. Bir tərəfdən əgər biz 
məhsullarımızın digər ölkələrin bazarlarına idxal imkanını 
əldə etməsək xammal ixtisaslaşmasının tendensiyasına nail 
olmaq çətin olacaq, bundan da mühüm olan məsələ isə 
yüksək texnologiya sahələrində potensialın  itirilməsidir. 
Digər tərəfdən əgər Rusiya Federasiyası DDT-yə üzv olsa 
gərək öz bazarını başqa ölkələrin qarşısında açmalıdır və 
artıq bit tərəfli şəkildə mal üzərində tarifləri yüksəlmək 
imkanı əldə etməyəcək, kəmiyyət və başqa ticari 
məhdudiyyətlər həyata keçirə bilməyəcək. Bu halda Rusiya 
Federasiyası öz dövlət  maraqlarını qoruya bilməyəcək. 
Məs: ölkə daxilində benzin və mazutun  qiymətinin dünya 
qiymətlərinə bərabər tutulması milli iqtisadiyyata güclü 
zərbə vura bilər.  
Fond bazarlarının qloballaşması aşağıdakı xüsusiyyətlər 

daşıyır: 
 

Bu müasir elektron texnologiyasını, informasiya və 
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kommunikasiya vasitələrinin tətbiq edilməsidir. 
Zaman keçdikcə fond bazarları milli və xarici 

iştirakçıların liberallaşması, qeyri residentlərin mili valyuta 
və maliyyə bazarlarına buraxılması və onların 
əməliyyatlarda residentlərlə birə fəaliyyəti, bazarların idarə 
edilməsi, şərait yaradacaq.  

Təklif olunan an qiymətli kağızların həcm artımı 
sələm və istiqrazlar və onların sayının artımı. Belə ki, əgər 
özəl kapitalın idxal strukturunda 70-ci illərin ortalarında 
10% təşkil edirdisə, 90-cı illərin ortalarında 40% istiqrazlar 
isə 5 və 35% uyğun olacaq.  

Fond bazarları maliyyə resurslarının əsas paylanma 
mexanizmlərindən biridir, həm qlobal həm də milli 
masştabda dövlət və özəl sektor üçün əsas mənbə kimi çıxış 
edir, bu proses zamanı FB-ları maliyyə ötürücüləri şəklində 
bankları sıxışdırır və onları fond bazarının iştirakçılarına 
çevirir.  

Böyük institutsional investorların formalaşdırılması  
(pensiya və sığorta fondları, investisiya şirkətləri və 
qarşılıqlı fondlar) onlar korporasiya və əhalinin pul 
resurslarını  toplayır və onları qiymətli kağızlara çevirir. 
İnstitutsional investorların sayı daim artır, onlar tərəfindən 
cəlb edilən kapitalın həcmi də artır. Belə ki, qlobal  və 
beynəlxalq fondların sayı 1989-cu ildə 123-dən 667-ə qədər 
artmışdır. (1996-cı ilə qədər). Toplanmış vəsaitlərin dəyər 
həcmi 10 trilyona yaxındır. ABŞ-ın və başqa qərb 
ölkələrinin fon d  bazarlarında istiqraz qiymətlərinin  aşağı 
düşməsinə, İEOÖ-lərin fond bazarlarını heyrətinə səbəb 
olan Cənub-Şərqi Asiyanın valyuta-maliyyə (kristisi) 
böhranı milli bazarlarının qarşılıqlı asılılığının bariz 
nümunəsidir. Bu böhran İEÖ-lərin institutsionma  
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investorlarını bu ölkələrə qoyulan investisiyanın etibarlıq 
məsələsinə bir daha baxmağa məcbur etmişdir. Xarici 
investorlar tərəfindən  sənaye qoyuluşu riskinin minimuma 
endirilməsi məqsədi ilə vəsaitlərin çıxarılması onların 
valyuta-maliyyə problemini kəskinləşdirir.  
Valyuta bazarlarının qloballaşdırılması. Valyuta bazarı 
beynəlxalq maliyyə  sisteminin mərkəzi zənciridir. 
Əməliyyatların həcminə görə o, maliyyə bazarının digər 
seqmentlərini üstələyir – sələm və istiqraz bazarı. Valyuta 
bazarında günlük sövdələşmə həcmi orta hesabla 1,2-1,4 
trilyon dollar təşkil edir. Elektron texnologiyanın  tətbiq 
olunması sayəsində valyuta ticarətinin iki qlobal istiqaməti  
formalaşdırır. Elektron diling sistemləri (bun a misal 
“Reyter 1000” sistemidir) və elektron broker sistemləri. 
Valyuta  əməliyyatlarının beynəlxalq mərkəzləri London 
(əməliyyatın 30% həcmində) Nyu-York (16%) Tokyodur 
(10%). Valyuta bazarında əməliyyat zamanı ən çox istifadə 
olunan valyuta ABŞ dolları hesab olunur. Evronun 
çıxarılmasında öncə valyuta bazarında dolların satılması və 
alınması ilə əlaqədar olan  əməliyyatlar 50% həcmində 
olurdu. Alman markası və yapon yerinə 15-10% arası pay 
düşürdü. 1997-ci ildən başlayaraq maliyyə və pul kredit  
idarəetmə orqanlarının əsas məqsədi vahid pul vahidi olan 
avroya keçidin reallaşdırılmasıdır. Əsas tələblərə  dövlət 
büdcə qıtlığını aşağı salmaq və ümumi dövlət (federal və 
yerli orqandır) bazarının 60%-dən yuxarı qalxmasına 
çalışmaq. Qərbi Avropa ölkələri bütövlükdə maliyyə 
həmrəyliyi məsələsini uğurla başa  çatdırdılar. 
 

Kənd təsərrüfatı bazarının qloballaşdırılması. 
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Dünyəvi mal axını xarakteristikasının yönünə, 
məzmununa və dinamikasına əsas dünya ticarətində  
beynəlxalq satış malları şirkətlərinin rolunu qeyd etmək 
lazımdır (BSMŞ). İşlənmiş malların və  kənd təsərrüfatı 
mallarının  bir çox hissəsi BSMŞ-nin çərçivəsində və 
yaxud onun texnoloji, maliyyə, təşkilatı təsiri altında 
istehsal olunur.    
 BSMŞ milli satış malları sisteminin əsas daşıyıcısı və 
onların effektivlik yüksəlişini katalizatoru olaraq yeni 
“virtual” beynəlxalq bazar məkanının yaradılmasına təkan 
vermişdir. BSMŞ arasında liderliyi ABŞ-ın aqrar biznes 
şirkətləridir. (onlara milli məsuliyyətinə nisbi şərtlər 
qoyulması halında) 1997-ci ildə 21 böyük amerikan ictimai 
satış şirkətlərinin xaricdə satış həcmi onların ümumi 
dövriyyəsinin 25%-ni təşkil etmişdir. (burada MPK, Karnil, 
Mars, “Kontinental qrup” kimi nəhəng şirkətlər nəzərə 
alınmayıb belə ki, onlar ictimai şirkətlər deyil, burada 
“koka-kola” və “Pepsi-kola” kimi şirkətlər də nəzərə 
alınmayıb belə ki,  onlar formal olaraq qeyri satış 
şirkətləridir) əlavə olaraq 11% satış payı Qərbi Avropaya, 
3% Asiya Sakit  Okean regionuna, 2% Latın Amerikasına, 
1% Kanadanın payına düşür. 
 Vəsait istehsalı sahəsində  xarici şirkətlərin  kənd 
təsərrüfatı istehsalatında rolu güclənir. 1990-cı illərin 
ortalarında ABŞ-da xarici şirkətlər kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsal edən birliklərin 25% aktivinə, yeyinti 
sənayesinin 10% aktivinə, yeyinti ticarəti aktivlərinin 15%-
nə mənsub idilər. Amerikalı mütəxəssislərin proqnozlarına  
əsasən 10 ildən sonra göstərilən  rəqəmlər 30, 15 və 20% 
olacaq. 
Azərbaycanın dünya yeyinti sisteminə inteqrasiya etməsi 
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mənfi və müsbət  nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bir tərəfdən 
idxaldakı dəyişiklik yeyinti sənayesinin bəzi sahələrinin  
inkişafına mənfi təsir göstərir,  onların aşağı effektivliyi 
xarici şirkətlərlə  rəqabət imkanını aşağı salır. Başqa 
tərəfdən idxalçılar tərəfindən rəqabətin gücləndirilməsi 
yeyinti müəssisələrinin və mili kənd təsərrüfatı  
müəssisələrinin keyfiyyət artımına səbəb olacaq. Texnoloji 
yenidənqurma labüdlüyü ondan ibarətdir ki, kənd 
təsərrüfatında istifadə edilən maşın və ya mexanizmlər 
idxalına şərait yaradacaqdır. Yerli şirkətlər tədricən 
istehsalçıları sıxışdırmağa başlayır.  

Sosial iqtisadi inkişaf sahədə qloballaşma  
dünya əmək bazarında, dünyəvi yanacaq energetika 
kompleksində, Dünya nəqliyyatında, beynəlxalq silah  
ticarəti bazarında aktivləşir. Bu növ qloballaşma yeni-yeni 
ölkə və xalqları özünə cəlb  edir, onlara böyük təsir 
göstərir. Bu təsiri birmənalı olaraq nə mənfi və nə də 
müsbət adlandırmaq olar. Rusiya Federasiyasına qoşduğu 
sərmayə 10 mly dolları keçmir. Çində isə  bu rəqəm 150 
mly dollara, Braziliyada 100 milyarddan çox, Macarıstanda 
isə  bu rəqəm 15 milyard dollara  çatıb. 

 
§4 Dünyəvi siyasi məkanın qloballaşması 

 
 Müasir dünyada müasir  tendensiyalardan biri 
iqtisadi məkanla yanaşı siyasi məkanın da qloballaşmasıdır. 
Hər şeydən əvvəl siyasi inteqrasiya prosesləri beynəlxalq, 
ölkələrarası və qeyri dövlət təşkilatlarının formalaşmasında 
özünü göstərir. XX əsrin 80-ci illərinin ortalarında dünyada 
mindən çox hökumətlərarası təşkilatlar mövcud idi. Aparıcı 
dövlətlər 100 təşkilatın işlərində iştirak edirlər. Məs: 
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Danimarka 164 təşkilatın, Fransa 155, Böyük Britaniya 
140, ABŞ 122, Kanada 110, Yaponiya 106, Braziliya 100 
təşkilatın üzvüdür. II dünya müharibəsindən sonra qısa bir 
müddət ərzində BMT, NATO, BVF, BB, AB kimi 
təşkilatlar formalaşdı.  
 Geosiyasi arenada Amerika dövlətləri təşkilatı 
(ADT) OPEK (Neft ixrac edən ölkələr) Afrika birliyi 
təşkilatı (ABT) islam ölkələri konfransı təşkilatı (İÇÖKT) 
və s. kimi təşkilatlar böyük rol oynayır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, belə təşkilatların sayı artır və öncədən mövcud 
olan təşkilatların funksiyaları genişlənir.  

BMT-ı çərçivəsində iki böyük təşkilat fəaliyyət 
göstərir – YUNESKO (mədəni və elmi inkişaf  problemləri 
ilə məşğul olur) və YUNEP (ətraf mühitin qorunması və 
mühafizəsi üçün mexanizmlər işləyib hazırlayan) BMT-də 
əsas yerlərdən birini atom energiyası üçlün beynəlxalq 
agentlik tutur (MAQATE). Bu təşkilat nüvə silahının 
yayılmasının qarşısını alır və atom enerjisindən sülh niyyəti 
ilə istifadəni tənzimləyir.  

Şimalı Amerika azad ticarət zonasının yaradılması 
üzrə aktiv işlər həyata keçirilir. Buraya ABŞ, Kanada, 
Meksika daxil olacaq. 1989-cu ildə Asiya Sakit okeanı 
iqtisadi şurası (ASOİŞ) yaradılıb. Asiyada cənub şərq 
Asiya ölKələri assosiyası, Asiya inkişaf bankı və başqa 
ittifaq və birləşmələr uğurla fəaliyyət göstərir.  

Daha uğurlu inteqrasiya prosesləri Avropada həyata 
keçirilir. Burada Avropa birliyi üzvi olan ölkədə insanların 
azad gedib-gelmələri, ticari, xidmət, kapital maneələri 
aradan qaldırılıb. Bütün böyük masştablar möhlif ölkələrin 
siyasi partiyaları ilə transnasyonal əməkdaşlıq əldə edir. 
Müxtəlif ideoloji yönümlü partiyaların liderləri öz 
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partiyalarını beynəlxalq səviyyədə idarə etməyə çalışırlar, 
partiyaya qlobal ideyalar  bəxş edir, bütün partiyalar üçün 
eyni olan ideya-siyasi prinsip və qaydalar işləyib 
hazırlayırlar. Avropa partiyaları formalaşmışdır – Avropa 
sosialist şurası, Avropa xalq partiyası, Avropa birliyinin 
liberal və demokratik partiyalarının federasiyası, Avropa 
proqress demokratları və s. dünya siyasətinin əsas 
faktorlarından biri “böyük səkkizliyin” iqtisadi və xarici 
məsələlər üzrə ildə bir dəfə yığışmasıdır.  
 Suveren milli dövlətlərlə yanaşı beynəlxalq 
münasibətlərin aktiv subyektləri müxtəlif təşkilatlar, 
birliklər, institutlar timsalında trasnasyonal strukturlardır. 
Bu strukturlar beynəlxalq əlaqələrin inkişafı tendensiyası 
və xarakterinə  təsir edir. Adətən transnasyonal ştablarda 
qəbul edilən qərarlar ayrı-ayrı ölkələrin vətəndaşlarının 
həyatlarına yerli hökumət qərarlarından daha effektiv təsir 
edir. Bütün bu təşkilatlar, birliklər, korporasiyalar 
dövlətlərin dünyəvi birlik çərçivəsində fəaliyyətlərini 
tənzimləmək üçün qaydalar kompleksi işləyib hazırlayır və 
təsdiq edirlər. Onlar konfliktlərin həlli, əməkdaşlıq, 
müharibələrin qarşısını alma, qlobal iqtisadi inkişaf 
prinsiplərini  müəyyən edirlər.  
 Mərkəzə cəhd tendensiyalar, regionlaşma, 
qloballaşma prosesləri ayrı-ayrı ölkələrin rolu və 
funksiyalarına həmçinin bütövlükdə beynəlxalq siyasi 
sistemə təsir göstərir. Hələ bu yaxınlarda  siyasət (xarici və 
daxili) məhz milli dövlətin funksiyası kimi qəbul edilirdi. 
Beynəlxalq münasibətlər sahəsində ayrı-ayrı götürülmüş 
ölkələr öz maraqlarının həyata keçirilməsi üçün bir-biri ilə 
münasibət yaratmışlar. Məhz  individual ölkələrin cəmi 
dünya ictimaiyyətini təşkil edir. Hər bir  ölkə (müstəqil və  
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ya koalisiya şəklində çıxış etməsindən asılı olmayaraq) 
müstəqil olaraq öz müdafiə və təhlükəsizlik problemlərini 
həll edir.  
 İndiki dövrdə başqa bir vəziyyət yaratmışdır. Belə ki, 
dünya vahid kompleks şəklinə düşmüşdür, onun hissələri 
bir-biri ilə sıx bağlıdır. Siyasi xadimlərin və təşkilatların, 
hökumət və dövlətlərin hadisələri idarə etmə, qərarları 
qəbul etmə və reallaşdırma bacarıqları təkcə onların ölkə 
daxili imkanlarından deyil həmçinin ölkənin xarici aləmdə 
mövqeyindən və xarici aləmə təsir imkanlarından asılıdır.  
 Bu konteksdə aparıcı rolu müxtəlif mərkəzlərdə, 
dövlət və qeyri dövlət aktorlarının təmas nöqtəsində ortaya 
çıxan bir çox problemin müxtəliflik, uzlaşma və s. 
xarakteriki əsasən rəsmi dövlət instansiyaları və strukturları 
tərəfindən istifadə olunan ənənəvi, rəsmi üsullarda 
(müqavilələrin imzalanması üçün aparılan danışıqlar, 
diplomatik əlaqələrin yaradılması və ya ləğv edilməsi və s.) 
həll etməyə imkan vermir. Dövlətlərin öz səlahiyyətlərini 
effektiv həyata keçirməsinə regional və dünyəvi 
dövlətlərarası və qeyri hökumət təşkilatları,  institutları 
timsalında transnasyonal korporasiyaların və başqa  
transnasyonal aktorların genişlənən fəaliyyət dairəsi güclü 
təsir göstərir. Məsələn: neftin, qazın, kofenin, südün və s. 
qiymətinin qaldırılması və ya aşağı salınması ayrı-ayrı 
hökumətlərin qərarından deyil OPEK, AB və başqa 
beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində müzakirə edilir.  
 Sərhədlərin aktiv aradan götürülməsi sayəsində 
daxili siyasi hesab edilən problemlər getdikcə beynəlxalq 
siyasi xarakter alır. Prezidentsiz xarici və daxili siyasətin 
qarşılıqlı uzlaşması müşahidə edilir və bu qarşılıqlı uzlaşma 
ictimai həyatın b ütün sahələrində müşahidə edilir. Bir 
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tərəfdən xarici siyasətin və ya daxili siyasətin səlahiyyət 
dairəsinin nədən ibarət olduğunu təyin etmək getdikcə 
çətinləşir. Digər  tərəfdən xarici siyasətin daxili siyasi 
nəticələrinin önəmliliyi və daxili siyasətin xarici siyasi 
nəticələrinin önəmliliyi artır. Problem  daxili siyasi 
məsələlərin beynəlxalq komponent daşıması faktı ilə 
əlaqədar olaraq daha xüsusi diqqət tələb edir. Nəticədə 
hökumətin öz problemlərini müstəqil həll etmək üçün 
istifadə etdiyi ümumi qəbul edilmiş normalar, siyasi 
idarəetmənin ənənə və praktikası yetəri hesab olunmur. 
Onların dəyişikliklərə uyğunlaşma bacarığı ictimaiyyət 
qarşısında ortaya çıxan problemləri həll etmək üçün 
resursların qıtlığı ilə əlaqədar olaraq həmçinin dövlətin 
xaricdə vəziyyətindən və xarici aktorlarla əməkdaşlıqdan 
asılı olması ilə əlaqədar olaraq aşağı düşmüşdür.  
 Hətta belə bir fikir də vardır ki, ənənəvi  olaraq 
beynəlxalq münasibətlərdə əsas və siyasətin subyekti olan  
dövlət b izim dövrdə tam siyasi iqtisadi qurum deyildir. O, 
daha geniş qurumların  bir fraqmenti və hissəsi kimi çıxış 
edir – dünyəvi siyasi sistemin, dünya iqtisadiyyatının, 
dünya ictimaiyyətinin. 
 Bütün proseslər “iki dünya siyasəti” haqqında 
danışmaya imkan verir.  Biri suveren mili dövlətlərdən 
təşkil olunan, digəri isə qeyri hökumət təşkilatları, 
birlikləri, korporasiyaları şnelində fəaliyyət göstərən ölkə 
və xalqların   artan iqtisadi və siyasi qarşılıqlı asılılığı 
arasında ziddiyyət bir tərəfdən, digər tərəfdən dövlətin milli 
suverenitetinin aktiv subyekt rolunun qoruyub saxlanılması 
məsələsi getdikcə kəskinləşir. Ölkə və xalqların qarşılıqlı 
asılılığı  və inter milliləşməsinin digər tərəfi rəqabətin və 
onlar arasında təzyiqin güclənməsidir. Dövlətlər beynəlxalq 
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əməkdaşlığın gücləndirilməsi yolu ilə iqtisadi 
qloballaşmaya reaksiya göstərirdilər. Lakin məsələnin 
təəssüflü tərəfi ondan ibarətdir ki, bu əməkdaşlıq şirkətin 
yerləşdiyi ölkənin əlində möhkəm idarəetmənin toplanması 
əsasında qurulur. Əks halda şirkətlərə beynəlxalq 
razılaşmalar əsasında  öz milli sərhədlərindən kənar 
fəaliyyət göstərməyə imkan verilmir. Bu bank sistemində 
xüsusilə aydın aşkar görünür, burada qloballaşma yüksək 
həddə çatmışdır. Mərkəzi banklar arasında beynəlxalq 
əməkdaşlıq çox millətli razılaşmalara əsasən aparılır. Bu 
halda idarəetmə funksiyaları ana ölkə tərəfindən qorunur. 
Milli maliyyə institutlarının fəaliyyətinin idarəetmə 
məsuliyyəti dövlətin üzərinə düşür.  Ana ölkənin idarəsi 
dövləti hökumət tərəfindən və ya beynəlxalq forumlar 
tərəfindən qəbul edilmiş idarəetmə standartlarının həyata 
keçirilməsi üzrə məsuliyyəti daşımağa məcbur edir.  
Nəzərdən keçirilən konveksdə hərbi bloklar istisna 
edilməklə suveriniteti olmayan bir  çox trasnasyonal 
aktorların rəsmi qəbul edilmiş legitim zorakılıq alətlərinin 
olmaması faktı önəmli yer tutur.  

Onların müdafiə ehtiyacı olduğu sərhədləri yoxdur, b 
elə ki. onları  ətraf aləmdən təcrid edən sərhədlər abstakat 
xarakter daşıyır və iqtisadi fəaliyyətdən və sosial 
əlaqələrdən asılıdır. Lakin buna baxmayaraq onları 
önəmsəməmək olmaz.  
 Həqiqətdir ki, onlar dövlətin hakimiyyətini zəiflədir 
və buna görə də bir neçə müəlliflərin söylədiyi kimi gur 
siyasətinə daha bir zərbə endirirlər. Lakin eyni olaraq o da 
həqiqətdir ki, dövlətin idarəsindən boyun qaçıraraq xalq 
tərəfindən seçilməyən, anonim və çox zaman milli və ya 
qeyri milli aktorlar öz fəaliyyətlərinə görə ölkə əhalisi  
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qarşısında məsuliyyət daşımırlar. Müəyyən  şəraitdə onlar 
idarədən çıxa bilər qaydaları və qanunları inkar edə bilər və 
özünə ictimaiyyətli sıravi vətəndaşları tabe edən güclü, 
anonim hökumətə çevrilə bilərlər. Belə bir vəziyyətdə elə 
bir hal yarana bilər ki, sıravi vətəndaş yalnız bir 
instansiyaya öz mili dövlətinə müraciət edə bilər. 
Beynəlxalq siyasətdə ən çətin həll ola bilən məsələlərdən 
biri gücdən istifadə məsələsidir. Gücdən istifadənin 
konfliktlərin həll edilməsi üçün qanuniliyi və hüquqi əsasda 
olması önəm daşıyır. Bu gün BMT kiçik nizamnaməsinin 2 
(7) maddəsinin yenidə nəzərdən keçirilməsi məsələsi ortaya 
çıxır. Bu maddə ölkə daxilində gedən proseslərin 
beynəlxalq dünyaya və təhlükəsizliyə zərbə endirə biləcəyi 
halı istisna olmaqla dövlətin daxili işlərinə qatışmağı 
qadağan edir.  
 Beynəlxalq aləmə təhlükəsizliyə zərbə endirməsi 
məsələsinin şərhinin genişləndirmək yolu ilə bu və ya digər 
dövlətin daxili işlərinə qatışma məsələlərinin kriteriyaları 
yenidən nəzərdən keçirilir. “Daxili işlərə qatışma   hüququ” 
bir dövlətin və ya bir qrup dövlətin daxili işlərinə qatışması 
hökumət tərəfindən vətəndaşların hüquqları pozulduqda 
hökumətin başlanmış vətəndaş müharibəsini saxlamağa 
gücü yetmədiyi halında və həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 
olaraq xüsusi önəm daşıyır. Məs: Avropa şurası insan 
haqlarının qorunması bütün dünya ictimaiyyətinin əsas 
vəzifəsidir prinsipi ilə idarə olunur.  Bu prinsip Avropa 
şurasının sənədlərində öz əksini tapmışdır. Bu  təşkilatın 
üzv ölkələrinin bəyannaməsində (1992-ci ildə Helsinkidə 
qəbul  edilmişdir) bəyan edilmişdir ki,  humanitar məsələlər 
üzrə öhdəliklərin həyata keçirilməsi dövlətin tam daxili işi 
deyil.  
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Son illərdə daxili işlərə qatışma hüququ dünya 
ictimaiyyətinin razılığı ilə qüdrətli dövlətlər tərəfindən 
dünyanın fərqli yerlərində  istifadə olunmuşdur. Fars 
körfəzində müharibə, Sovet hakimiyyətinin, dünyəvi 
sosialist sisteminin, Yuqoslaviyanın dağılması b ütün 
dünyada verilmiş məsələ ətrafında disskusiyalara böyük 
təsir göstərmişdir. Bu məsələ humanitar yardım 
göstərilməsi, aclıq vətəndaş müharibəsi gedən ərazilərə 
daxil olma müstəvisində öz aktuallığını saxlayır.  

Bu konteksdə ən çətin həll olunan məsələlərdən biri 
ölkə hökuməti ilə razılaşma problemidir – BMT-nin, başqa 
beynəlxalq təşkilatların, ayrı-ayrı ölkələrin və ya bir qrup 
ölkələrin qatışma hüququ varmı?  

Bu məsələlər haqqında disskusiyalar getdiyi zaman 
BMT-nin dönməz razılığından  istifadə edərək ABŞ və 
NATO  Yuqoslaviyada, İraqda, Əfqanıstanda məsələ 
həllinin özünəməxsus variantını nümayiş  etdirmişlər.  
 Artıq qeyd edildiyi kimi qloballaşmanın və siyasi 
inteqrasiya prosesinin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri 
beynəlxalq təşkilatların formalaşdırılması, onların sayının 
çoxaldılması və səlahiyyətlərinin genişləndirilməsidir.  
Həmçinin etiraf etmək lazımdır ki, BMT yeni müstəqil 
dövlətlərin bu təşkilata üzv olmasını sürətləndirmiş, onlara 
razılaşmalar  aparma, diplomatiya təcrübəsi qazanma və 
beynəlxalq həyatın qayda-qanunu mənimsəmə imkanı 
yaratmışdır. Geridə qalan və öz nümayəndəliyini xaricdə 
saxlamaq üçün maliyyə imkanı olmayan ölkələr BMT 
vasitəsilə öz problemlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırırlar. 
Bundan başqa bu ölkələrin bir çoxu üçün BMT  koalisiyaya 
daxil olmaq bir-biri ilə birlik yaradıb öz maraqlarını bəyan 
etmək üçün yeganə və önəmli forumdur. BMT-nin ən  əsas 
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funksiyalarından  biri onun özü üçün  də gözLənilməz olan 
yeni müstəqil dövlətlərə kömək etmək funksiyasıdır. 
(dövlət qurumunda). 
 Müasir dünyada  geosiyasi qüvvələrin yerləşməsinin 
formalaşması zamanı bütün böyük dövlətlərin və ya bir 
hissənin eyni cəbhə üzrə hərəkət edəcəyini 
proqnozlaşdırmaq çətindir. Son illərin hadisələri böyük 
dövlətlərin uzun müsbət ərzində sülhün qorunması üçün 
vahid qərara gəlmə bacarığının olmasını göstərir.  Bütün 
bunlar yeni dünya səhnəsinin qeyri stabilliyini nümayiş 
etdirir.  
 Xüsusi sual – ABŞ-nın vahid liderlik siyasətini 
həyata keçirməsi problemi. Bu böyük resursların 
xərclənməsini və dünyada bütün baş verən hadisələr 
üzərində məsuliyyətin daşınmasını tələb edir. Bir çox 
İEOÖ ABŞ-larına “ ətlik inək” kimi baxışlar, onlar hər 
hansı bir problemin həll edilməsini ABŞ-ın üz ərinə 
buraxırlar. Məs: 2000-ci ildə Fələstin Amerika – İsrail sülh 
sövdələşməsinin qəbul edilməsi üçün ABŞ-dan 40 milyard 
dollar istəmişdir. Klinton administrasiyası bu məbləğdə 
pulu verməyə imkanı çatmadı (gücü yetmədi). Nəticədə 
problem həll edilmədi.  Bir çox qlobal problemləri həll 
etmək üçün Amerikalıların yetəri qədər pulu olacaqmı? 
Fövqəl hərbi dövlət olaraq ABŞ hər hansı bir hərbi 
konfliktin həllində öz əsgərlərini itirmədən aktiv iştirak 
etmək istəyir.  Lakin bu günkü gündə bu praktiki olaraq 
qeyri mümkündür. İtkilər ictimaiyyətin ABŞ-ı siyasətinə 
neqativ yanaşmağa gətirib çıxarır, bu halda ABŞ bu və ya 
digər hərbi əməliyyatları dayandırmaq məcburiyyətin də 
olur. Bu yolla dünya lideri və ya polisi rolu ilk baxışdan 
görsəndiyi kimi elədə asan deyil. ABŞ-nın imtinası yeni 
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qeyri stabilliyə səbəb ola bilər və bu qeyri stabilliyin 
genişliyini təsəvvür etmək çox çətindir. Bütün bunlar 
müasir  dövrdə vahid polyar modelli dünya səhnəsinin 
prinsipial cəhətdən zəifliyini göstərir.  
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IV Mövzu. Milli dövlət qloballaşma şəraitində 
 

 Geniş yayılmış belə bir fikir mövcuddur ki, 
qloballaşma siyasi hakimiyyətin zəifləməsinə təsir edir. D. 
Bellanın formulasına görə, böyük həyat problemlərinə görə 
çox balaca olan milli dövlətlər tərəfindən təsir ortaya çıxır. 
Qloballaşmanın daha radikal nümayəndələri milli 
hökumətin “nostalgik uydurma” adlandırır və qeyd edirlər 
ki, milli dövlət epoxası sona yaxınlaşır. Belə güman etmək 
olar ki, formalaşan post milli sinifləşmə homogen 
vahidlərin münasibətləri üz ərində qurulan sistem olacaq ( 
məs: bəzi sosial hərəkatlar, bəzi maraq qrupları, bəzi 
professional biliklər, bəzi qeyri hökumət təşkilatları, bəzi 
silahlı formalaşmalar, bəzi hüquqi strukturlar). Ənənəvi 
anlayışda “vətəndaşlıq” statusunun qloballaşma prosesləri 
tərəfindən de-stabilizə olunduğunu nəzərə alsaq 
tədqiqatçılar təsdiq edir ki, müasir dövr üçün “iqtisadi 
vətəndaşlıq” xarakterikdir. Bu vətəndaşlıq növü iqtisadi 
hüquqların  cəmini əks etdirir və dövlətin fəaliyyəti 
haqqında hesabat tələb etmə hüququnu təmin edir. Bununla 
yanaşı bu yeni vətəndaşlıq növünün subyektləri vətəndaşlar 
deyil, şirkətlər, bazarlar xüsusi ilə qlobal maliyyə 
bazarlarıdır. Buna uyğun olaraq bu vətəndaşlıq ayrı-ayrı 
fərdlərdə deyil qlobal iqtisadi aktorlarda öz əksini 
tapacaqdır. 

Transnasyonalizm və qloballaşmanın özünəməxsus 
təzahürlərinə qoşulma imkanı milli dövlətlərə beynəlxalq 
maliyyə bazarlarının formalaşdırılması, kapitalın və 
biznesin  interləşdirilməsi, qlobal açıq informasiya 
şəbəkələrini yaradılması, yeni millətlərin özünü dərk, əhali 
mobilliyinin qəfil artımı, təhlükəsizlik qorxusunun 
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ayrılmaz xarakterini dərk etmə, müas irliyin qloba l 
problemlərinin görmə imkanını bəxş edir. Kapital 
mobilliyinin artımı hər şeydən əvvəl kapital hakimiyyətinin 
artımına təsir göstərir. Bundan  başqa milli siyasətin xeyli 
hissəsi beynəlxalq maliyyə bazarlarının təsiri altına düşür. 
Ekspertlərin rəyinə görə ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi gücü və 
onların hökumətinin siyasi-iqtisadi effektliyi beynəlxalq 
valyuta bazarlarında spekulyasiya ilə bağlıdır. 
  Bu haqda Şərqi Asiya “pələnglərin” təcrübəsi kifayət 
qədərdir. Pazadoksal vəziyyət yaranır qloballaşma eyni 
zamanda milli dövlətin siyasətinə qarşı tələbi yüksəldir və 
həmçinin onun imkanlarını məhdudlaşdırır. Trans milli 
şirkətlərin rəqabətə dözümlülüyünü təmin etmək, iş 
yerlərinin və qlopotalın ölkədə saxlanılmasına nail olmaq, 
yeni investisiyaları cəlb etmək  məqsədi ilə hökumət onları 
sosial məsuliyyətdən azad  edir və bu yolla əmək haqlarının 
real səviyyəsini aşağı salır, Avropada məşhur “sosial 
dövlət” anlayışını dağıdaraq sosial proqramları ixtisar edir 
və qloballaşma prosesində yol verilməyini ətraf mühitin 
qorunması məsələsinə diqqətsizlik göstərir. Əsas problem 
zəif idarəçilik bacarığı ilə əlaqədardır. Bu dövlət 
təşkilatlarının qaydalar hazırlayıb siyasətə təqdim  
edilməsi, iqtisadiyyatın və ictimaiyyətin siyasi 
məqsədlərdən minimum yararlanaraq  idarə edilməsi 
bacarığından ibarətdir. Dünya bankı post kommunist 
ölkələr üçün bu siyahıya sahibkarlıq hüquqi qarantiyasının 
zəifliyi, hökumətin qeyri stabilliyi, dövlət 
qanunvericiliyinin gözlənilməzliyi, hakimlərin icra 
hakimiyyətindən asılılığı, korrupsiya səviyyəsini yüksəkliyi 
məsələlərini də daxil etmişdir.eyni zamanda hələ heç vaxt 
kapital sosial dövlət məsuliyyətindən bu dərəcədə az ad 
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edilməmişdir. 
  Bu yolla gəlir qanunu milli dövlətin yolunu 
çətinləşdirir o, da öz növbəsində daim “iqtisadi siyasətlə” 
məşğul olmağa məcbur olur, lakin milli dövlət liberal 
demokratiyanın mövcud olmasının bünövrəsidir. Təcrübə 
göstərir ki, dövlətin idarəetmə bacarığı və iqtisadi 
effektivlik arasında həmçinin dövlətin idarəetmə bacarığı 
və demokratiya arasında mənfi düzən mövcuddur. Demək 
yeni şəraitdə demokratiyanın qoruyub saxlanılması da 
problematikdir: öz taleyini  demokratik olaraq idarə edən 
milli ictimaiyyət haqqında təsəvvür getdikcə qeyri-real 
xarakter daşıyır. Dövlətin iqtisadiyyatında və ictimaiyyətin 
funksiya göstərməsi üçün önəmli olan infrastruktura 
elementlərindəki rolunun dəyişikliyi XX əsrin son iki on 
illiyində baş vermiş qeyri liberal və qeyri konservativ 
inqilabda üst-üstə düşmüş dominantı olmuşdur. Özəlləşmə 
dövləti ictimaiyyətin önəmli sahələrindən sıxışdırıb çıxaran 
bu alətdir. Vaşinqton Konsensusu çərçivəsində XX əsrin 
liberal ənənəsi ilə uçurum formalaşdı. Liberal ənənələri 
ictimai həyatda liberal hüquqi tənzimlənmənin təmin 
edilməsinin qarantiyasını  dövlətin bu məsələlərdə iştirakı 
ilə nəzərdə tuturdu. Özəlləşdirmənin məqsədi dövləti bu 
məsələlərin idarəsindən  “azad edən” sahələrin 
kommersiyalaşmasıdır.  BVF və DTT-nın ekspertlərinin 
rəyinə əsasən bu da qlobal bazar sisteminə inteqrasiyanı 
təmin edir. İqtisadi qloballaşma prosesi mexanizmini təşkil 
edən özəlləşdirmə və kommersiyalaşdırma “bağı” nəticədə 
təkcə milli dövlətin zəifləməsinə gətirib çıxarmır, həmçinin 
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının dağılmasına gətirib 
çıxarır. İctimai xidmətlərin kommersiyalaşdırılması sosial 
qeyri bərabərliyi gücləndirir və hər bir vətəndaşın təhsil 
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alma, internetə giriş imkanlarını (informasiya resurslarını) 
məhdudlaşdırır. Özəlləşdirmə ictimai işlərin çərçivəsini 
kəskin məhdudlaşdırır, birbaşa hər bir vətəndaşa təsir 
göstərir və nəticədə hər bir vətəndaşın şəxsi maraqlarını 
vətəndaş cəmiyyətinin ümumi maraqları  periferiyasına 
çıxarır.  

Nəticədə bütün qərb ölkələrində vətəndaş mövqeyi 
aradan qaldırılır, özünü dərk etmə formaları öz yerini tutur, 
kollektiv sosial və siyasi fəaliyyətlə bağlı olan institut 
sistemlərinin dağılması baş verir, vətəndaşlıq böhranı 
ortaya çıxır, infantilizasiya qlobal fenomenə çevrilir, 
ictimai işlər üzrə şəxsi məsuliyyət isə korporasiyaların, 
liderlərin üzərinə düşür.  

Böyük Amerika iqtisadçısı  Soros. D. 1997-1998-ci il 
maliyyə böhranından nəticə çıxararaq açıq cəmiyyətin 
demokratik  dəyərləri üçün yeni təhlükə aşkar edilmişdir. “ 
Azadlıq və onun sərhədləri” əsərində o, təcrübəli nəticəyə 
gəlmişdir. Mən  dünya maliyyə  bazarında  var-dövlət 
qazanmışam, buna baxmayaraq bu gün qorxuram ki, 
özbaşına kapitalizm və bazar dəyərlərinin həyatın bütün 
sahələrinə yayılması açıq və demokratik cəmiyyətin 
gələcəyini təhlükə altına  salacaqdır. Bu gün açıq 
cəmiyyətin böyük düşməni kommunist deyil kapitalist 
təhlükəsidir. Nəticədə qloballaşma tərəfdarlarının söylədiyi 
kimi “liberal ideyaların dünyada qələbəsi” mahiyyət etibarı 
ilə bizi azadlığın yenidən dirçəldilməsi fikri  üzərində 
düşünməyə vadar edir.  
 
Bu yolla  minillik zaman kəsiyinin əsas konflikti 
inteqrasiya, milli dövlət demokratiyası, effektivliyi və artan 
iqtisadi, mədəni, siyasi qloballaşma arasında qarşıdurmadır. 
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Milli sərhədlər “qızıl milyard” a daxil olmayan ölkələr 
üzərində diktə edən trans milli şirkətlərin və beynəlxalq 
maliyyə institutlarının təzyiqi altında  aradan 
götürüləcəkdir. Dünyanın müxtəlif regionlarında 
hakimiyyət müxtəlif “könüllülük” dərəcəsi və müxtəlif 
“sürətlə” trans milli  səviyyəyə keçərək  və öz 
suverenitetinin  böyük hissəsini itirəcəkdir. Yerli 
mədəniyyət mənbəyi Qərbdən və ABŞ-dan gələn dəbin və 
innovasiya tendensiyalarının təsiri altına düşəcəkdir. M. 
Voters qloballaşmanı belə müəyyən edir “ sosial və mədəni 
düzən üzərinə qoyulan coğrafi məhdudiyyətlər ixtisar 
olunur və insanlar bunu hiss  edir”. Z. Bauman qeyd edir 
ki, fiziki, coğrafi dünya siyasətçilərin yaşam ortamı olduğu 
bir dövrdə informasiyanın və kapitalın real hakimiyyəti “ 
kiber dünyanın” əlində olacaqdır, bu dünyada fiziki sahələr 
ya neytrallaşdırılmış ya da oyundan kənarlaşdırılmışdır. F. 
Fukuyamanın “ tarixi sonu”nu “coğrafiyanın sonu” ilə də 
işarələndirmək olardı, qeyri territorial kapital və qeyri 
sahəli virtual ünsiyyət partnyerlərin (əməkdaş) yerləşməsi 
haqqında sualı qeyri prinsipial edir. “ Tet-a-tet”in 
qiymətdən düşməsi ilə əlaqədar olaraq lokallıq öz qiymətini 
itirir o, elitanın özünü yaratmasında, formalaşdırmasında 
əvvəlki rolu oynamır. Bununla da fiziki dünyanın 
hakimiyyəti məğlub duruma düşür.  

Coğrafi zaman maneələrə dağılır. 
Kommunikasiyanın modern vasitələri ilə gücləndirilən 
mədəni və informasiya mübadiləsinin intensivliyi milli 
dövlətin atributlarından sayılan “vahid milli mədəniyyəti” 
təcridetmə və mühafizə yolu ilə qoruma cəhdlərini 
uğursuzluğa düçar edəcəkdir. Marqaret Arçerin fikirlərinə 
görə qloballaşma dünyanı əhatə edən strukturların, 
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mədəniyyət və institutların birləşməsi prosesidir. Onun 
fikrincə qloballaşma bu günkü gündə cəmiyyətin analiz 
vahidi kimi çıxış etməməsi anlamına gəlir. Olbrou sübut 
edir ki, cəmiyyət onu əhatə edən sistemlər əhatəsində bir 
sistemdir və yolla dünyəvi ictimaiyyətin sub sistemidir. 
(yarım).  
 

İqtisadi elmlər sahəsində qloballaşma hər şeydən 
öncə azad dünya bazarı, qlobal kütləvi mədəniyyət və 
dünyəvi informasiya ittifaqı dünyası ilə bağlıdır. İnter milli 
müəssisələr yüksək informasiya texnologiyaları əsasında 
qlobal mal və maliyyə bazarında fəaliyyət göstərirlər, əmək 
isə qlobal əmək  bazarında rəqabətə girir. Qeyri klassik 
qapalı bazar iqtisadiyyatı modeli burada trans milliləşir. 
Buna uğun olaraq onlar ittifaq təşkilatlarına qoşulmanın 
xeyrinə öz suverenitetlərini zəiflədirlər.  

Vollerstaynın dünya sistemi nəzəriyyəsi indiki 
dövrdə bütün planetdə yayılmış dünya kapitalist 
iqtisadiyyatı konsepsiyasından çıxış  edir. Lakin onun 
inteqrasiyası ticari və istehsal qarşılıqlı əlaqələrə əsasən 
həyata keçmişdir. Milli dövlətlər  gücü altında 3 səviyyəli 
strukturun istismarı əsasında təşkil edilmişdir: mərkəz-
yarımperiferiya, periferiya. Bu da həqiqətdir ki, Vollerstayn 
gələcəkdə dünyəvi sosialist hakimiyyətini görür. Belə ki, 
kapitalizm  daxilindəki təzadlar nəticəsində süquta 
məhkumdur.  

Doğurdanmı milli dövlətçilik üsul idarəsi yuxarıda 
qeyd etdiyimiz nəzəriyyələrdəki kimi müasirliyin geridə 
qalmış modelidir. Qloballaşma dönəmində milli dövlət 
anlamı haqqında fikir mübadiləsini daha dərindən nəzərdən 
keçirək. Millət mərkəz anlamı daşıyır, o, insanın siyasi 
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sistemə daxil olduğunu göstərir və differensiya nəticəsində 
koqerentlik yaradır (“öz bənzər”lərinin daxil edilməsi və 
“fərqliləri” istisna edən Abşeron milli dövləti “təsəvvür 
cəmiyyətinə” bənzətmişdir. O, dövlətin mənəvi 
bünövrəsinə, milli enliliyinə işarə edir. Eyni fərdlərin 
qardaşlıq birliyinin implisit fərziyyəsi faktiki fərdlərin və 
sinif münasibətlərinin arxa tərəfində yerləşir. Herizontal  
həmrəyliyin və etibarın yaradılması həmçinin “ Ana 
milləti” uğrunda rifahın əldə edilməsi üçün  həyata 
keçirilən ictimai fəaliyyət Valter tərəfindən milli dövlət 
mükəmməl idarəetmə üsulu, (good governance) despot 
hökumətlərdən f 
fərqli olaraq ədalətli hökmranlıqla  təsvir olunur. 
  Yalnız bu mənəvi fundamental milli dövlətin gücünü 
və uzun ömürlülüyünü və “ ana vətən” uğrunda zaman 
gəlincə qurban verməyə hazır olduğunu izah edir. 
Həmçinin Bemye qeyd edir ki, bu güc dövlətin çiçəklənən 
təşkilatı bacarığına əsaslanır. Bu günkü günə qədər milli 
suveren dövlət sistemi panislamizm, BMT, Dünya Bankı, 
BVF və dünya ictimaiyyəti ideyalarına uğurla müqavimət 
göstərirdi. Məhz beynəlxalq təşkilatlar qarşılıqlı tanıma 
prinsipinə əsaslanaraq mili dövlətlərin beynəlxalq 
təmsilçiləri timsalında öz üzvlərinə beynəlxalq və milli 
legitimlik bəxş edirlər. Buna görə milli dövlət millilik 
anlayışından daha çox beynəlxalq məzmun daşıyır. 
Miqrasiya kontekstində vətənpərvərlik  və uzaq milliliyin 
uzlaşması mövcuddur. Robertsonun fikrincə milli dövlət 
ideyası öz mənasını itirməmişdir bunu əksinə olaraq 
qloballaşmışdır.  

Bir çox müəlliflər indiki dövrdə mənəvi kökü fransız 
inqilabına çatan Avropa milli dövlətinin ortaya 
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çıxmasından söhbət açılar. Millət və rifah anlayışları 
arasında sıx normativ bağlılıq nəticəsində müasir 
dövlətçiliyə qədər inkişaf etmişdir. Bu dövlət cəmiyyət 
çərçivəsində mövcud olaraq (ailə, qonşu, kənd) məsuliyyət 
və təhlükəsizlik sistemlərini cəmiyyətin, dövlət 
institutlarının üz ərinə qoyulmuşdur. Sosial elm alimlərinin 
qəbul etdiyi fərd azadlığının yüksəlməsi ilə yanaşı dövlətin 
mənəvi bünövrəsində ortaya çıxır, məsuliyyətin dövlət 
üzərinə qoyulması horizontal həmrəyliyi özünü dərk etmə 
hissəsini  zəiflədir. Müasir dövlətin həmrəy cəmiyyətində 
fəaliyyət və buna uyğun olaraq “ümumi qarşılığın” üstün 
tutulması Salinsə görə uğurun qısamüddətli maksimuma 
çatdırma arzusuna (fərdin) ziddiyyət törədir və bir çox 
hallarda rasional sistem nəzəriyyəsində göstərdiyi kimi 
asılılıq abu-havasına gətirib çıxarır. Müasir xoşbəxtlik 
dövləti öz bünövrəsini itirir: milli eyniliyi. Mərkəzləşmiş  
iqtisadi dağılmanın gedişatı zamanı böyük ideydoqiyaların 
süquta uğraması bu prosesə təkan verir.  

Bundan başqa bir sıra ölkələrdə milli eynilik anlayışı 
aşağıdakı səbəblərdən şübhə altına qoyulur: müstəmləkə 
dövründən sonra ortaya çıxan milli dövlətlər qədim dövr 
milli dövlətlərinin xüsusilə, Fransa, İngiltərə kimi qədim 
köklü vətəndaş cəmiyyəti olan ölkələrin əksinə olaraq milli 
və etnik eyniliyin tədricən dağılması ilə xarakterizə 
olunurlar. Dövlət sərhədləri etnik sərhədlərdən daha çox 
siyasi sərhədlərdir. Bartın fikrincə isə  milli eynilik etnik 
eynilik kimi bir-biri ilə rəqabət apara bilən 
konstruksiyalarıdır. Etnik proseslər xüsusilə zəif milli 
dövlətlərin əlamətidir (Veberin ardınca mən hakimiyyət 
monopoliyası olmayan dövlətləri zəif dövlətlər 
adlandırıram). Bir sıra üçüncü dünya ölkələrində və şərqi 
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Avropanın  keçmiş sosialist  ölkələrində milli eynilik çox 
zəif və dözümsüzdür və möhkəm milli simvolizm bu 
zəifliyi ört-basdır edə bilmir (hərbi paradlar, milli 
müstəqillik bayramı). Etnik proseslər milli dövlətlərin daha 
kiçik hissələrə ayrılmasına səbəb ola bilər, bunu biz 
Yuqoslaviyada və keçmiş SSR-də gördük. Praktika göstərir 
ki, bütün dünyanı bürüyən azad ticarətin və üçlü strukturun 
(mərkəz-yarım periferiya- periferiya) maksimum həddinə 
iqtisadiyyatın ayrı yönümlü inkişafı müqavimət göstərə 
bilər: müxtəlif supranasyonal sahələrin formalaşdırılması. 
Qeyri marksist yanaşmanın cənub və şərqi regional 
korporasiyalarda köhnə industrial ölkələrlə müqayisədə   
hakimiyyətin əks mərkəzinin formalaşdırılması ideyası ilə 
çıxış etdiyi zaman burjuaziya yanaşması effektivliyin  və 
beynəlxalq rəqabətə dözümlülüyün yüksəldilməsini nəzərdə 
tutur. Milli iqtisadi siyasət nöqteyi nəzərindən iqtisadi 
sahələr milli dövlətlərin sərhədləri ilə şərtlənən ticari 
baryerlərin aradan qaldırılmasını təklif edir (məs: ümumi 
gömrük, valyuta, ekoloji siyasət həmçinin əmək  bazarı 
siyasəti) və beynəlxalq münasibət nəzəriyyəsinin qeyd 
edildiyi kimi milli dövlətin müəyyən səlahiyyət və 
hüquqlarını hökumət səviyyəsindən beynəlxalq təşkilatlar 
səviyyəsinə keçirmək lazımdır. Sonuncular bir  sıra 
qanunları, hüquq və öhdəlikləri birləşdirməyə can atırlar. 
Bu cəhdlərin məqsədi iqtisadi və  ictimai sahələrdə vahid 
siyasətli inteqrasyonal  ərizələrin  yaradılmasıdır.  

Belə beynəlxalq ərizələrin ideyası yeni deyildir. 
Müharibədən sonrakı dövrdə belə iqtisadi birliklər çox idi. 
Avropa azad ticarət asosasiyası, Cənub Şərqi Asiya 
ölkələrinin asosasiyası, Afrika birliyi təşkilatı, MDB və s. 
(onlar praktiki olaraq özlərini düşünülməmiş təşkilatlar 
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kimi aparırlar lakin özlərini birliklər kimi təqdim edirlər). 
Onlardan bəziləri həyatda qaldı, bəziləri sosialist 
iqtisadiyyatının süquta uğraması ilə əlaqədar olaraq dağıldı, 
bəziləri isə başqa təşkilatlar tərəfindən sıxışdırılıb çıxarıldı. 
Belə sahələrin  yaradılmasının və gələcək 
genişləndirilməsinin əsas çətinliyi qlobal siyasətin mili 
dövlətdən başqa mili dövlətlərlə münasibətdə müstəqil, 
müəyyən koordinasiyalı qərarların qəbul edilməsi tələbini 
irəli sürməsi ilə şərtlənir.  
 Sosioloji nöqteyi nəzərdən  yeni trans milli sahələrin 
siyasəti uyğun iqtisadi sahə çərçivəsində yeni trans milli 
eyniliyin aşkar edilməsi və dəstəyin təmin edilməsinə 
yönəlmişdir. Bu eyni hüquq və öhdəliklərin, eyni şəxsi 
sənədlərin, bayraqların, himnlərin, vahid valyutanın 
köməyi ilə həyata keçiriləcəkdir. Bu prosesin gedişatı 
zamanı verilmiş cəmiyyətin bacı qardaşları, vətəndaşları və 
yadlılarla yanaşı transnasyonal eyniliyin formalaşması 
arasında ara kateqoriya ortaya çıxır: “qonşu” keçmiş yad. 
Qonşular çoxsaylı iqtisadi və siyasi sahələrdə üstün şərtlər 
qazanır, bu zaman “yadlar” vizanın, yaşayış yerinin 
sığınacaq hüququnun yeni doldurulma qaydaları ilə 
əlaqədar olaraq “göyərtsdən” kənara qalırlar.  
 Modern dövrdən öncəki dövrdə “bu gün və sabah 
yad” olanlar şübhəli və potensial düşmən qismində dərk 
edilirdi. Bir çox sosial elm nümayəndələrinin təsdiq etdiyi 
kimi modern dövrün də zaman və məkan dəyişiklikləri 
nəticəsində yadların qəbul edilmə şərtləri dəyişmişdir: yadı 
səthi qəbul edirlər, nəzakətlə inkar edirlər.  Lakin bu 
xarakteristika mənə həddindən ziyadə eyni üsulu görsənir. 
Yeni və post modern dövründə bütün dünyanı bürüyən 
azlıqların məhvi özü-özünü xarakterizə edir. Fukodan sonra 
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hər bir millətin və hər bir iqtisadi siyasi ərazinin yalınız 
ümumiləşdirən simvollara deyil həmçinin istisna 
qaydalarına ehtiyacı olduğunu sübuta yetirmək 
mümkündür. Belə ki məhz eynilik xüsusi mədəniyyətin 
fərqliliyi və özünəməxsusluğu haqqında məlumat verir. 
Buna görə də bu sahələr müəyyən mədəni regional 
sərhədlər çərçivəsində (xristian-avropa, asiya, panislam) 
ortaya çıxır.  
 

Eyni zamanda hissiyyat tədricən daxili əraziyə 
yönəlir, bu zaman xarici sərhədlərdə yerləşən insanların 
yaddaşından xarici ərazi anlayışı itir, inkişaf sosiologiyası 
nümayəndələri  “üçüncü cahan sonu” məsələsini müzakirə 
edir. B u zaman  onlar yalnız 80-ci illərin böyük inkişaf 
nəzəriyyələrinin tükənməsinə istinad etmir həmçinin 
üçüncü dünyanın transfer maliyyə axınından sıxışdırılıb 
çıxarılmasına, sistem daxili sahələrinə keçidin 
məhdudlaşdırılmasına, qeyri relivant vəziyyətdə 
periferiyadan sistemin kənarlarına çıxarılmasına və onun 
iştirakçı yaddaşının silinməsinə istinad edirlər. Bundan 
başqa etnologiyada “yad”la üzbəüz gəlmə elmi Avropa 
etnologiyasının inkişaf prosesi ilə yanaşı “qonşu” 
anlayışının inkişafı da baş vermişdir.   
 

Belə regional iqtisadi-siyasi sahələr tarixi 
formalaşmış dünya ictimaiyyətinə müqavimət göstərirlər və 
dövlət icmaları, subnasyonal etnik proseslərlə yanaşı 
davamlı hissələrə bölmə siyasətini aparırlar. Siyasi-iqtisadi 
nöqteyi nəzərdən bu aşağıdakı perspektivlərə gətirib çıxara 
bilər.  



 108

Yeni sərhədlərin (məs: qoruyan gömrük) 
yaranmasına  gətirib çıxaran beynəlxalq bloklar arasında   
rəqabətin güclənməsinə indiki dövrdə transnasyonal 
səviyyədə artan merkatilizm müşahidə edilir. Ticari 
statistika göstərir ki, Avropa və Amerikadakı  ticari axınlar 
əsasən verilmiş iqtisadi sahə çərçivəsində yerləşirlər, az bir 
qismi isə onun kənarlarında yerləşir. Eyni zamanda İEOÖ 
öz idxal və ixracında əvvəlki kimi industrial ölkələrə 
yönəlirlər.  

Lakin məhz regional korporasiyaların dəstəyi ilə 
İEOÖ-lərin asılı iqtisadi strukturunu dəyişmə cəhdləri 
həyata keçirilir. Növbəti mümkün perspektiv – maraq 
ayrılığı, hakimiyyət təzyiqi, iqtisadi gücün uğurun qeyri 
bərabər paylanması, siyasi, mədəni fərqlər və normalar 
səbəbindən iqtisadi blok daxilində artan təzyiqdir. Üçüncü 
mümkün perspektiv – regionlaşdırılmış, siyasi və iqtisadi 
sahələrin formalaşdırılması, dünya iqtisadiyyatının qədim 
mərkəzinin dağılması və Asiya Sakit okean regionunda 
yeni mərkəzin yaradılması nəticəsində dünya hegemoniyası 
sistemlərinin dəyişdirilməsidir. Qeyri liberal iqtisadçılar bu 
əhval ruhiyyəmi qızışdırırlar və sübut edirlər ki, qədim 
industrial ölkələrə inkişaf çox baha başa gəlmişdir. 
Qloballaşma gedişində texnologiyaların oğurlanması və 
alınması yeni industrial ölkələrə Qərblə münasibətləri 
yoluna qoymağa imkan  vermişdir və istehsalat inkişafda az  
sərmayə hesabına hətta onları örtməyə b elə imkan 
yaratmışdır.  

İqtisadiyyatın qloballaşması gedişatında milli dövlət 
anlayışı haqqında disskusiyanı yekunlaşdırarkən Hiddensla 
razılaşaraq söyləmək istərdim: milli dövlətin bir sıra 
aspektləri beynəlxalq dövlətlər sistemi ilə  əlaqəsinə əsasən 
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öpz rollarını qoruyur və milli abu-havanın güclənməsinə 
səbəb olur. Milli dövlətin  başqa aspektləri və onun eyniliyi 
subnasyonal  proseslər (etnik), supranasynal proseslər 
(transnasyonal iqtisadi və siyasi sahələrin ortaya çıxması   
və buna şəraitin yaradılması)  və rifah ölkəsində sistem 
proseslər nəticəsində öz qüvvəsini itirir.  

Milli dövlət dəyərlər anlayışına əsaslanır (milli 
dövlətin eyniliyi) bu dəyərlər fərqliliyin dərk edilməsi, 
horizontal həmrəyliyin aradan götürülməsi və hakimiyyət 
legitimliyinin yenidən yoxlanılması xaricdən supranasyonal 
eyniliyin və həyat stilinin həmçinin beynəlxalq institutların 
ortaya çıxması ilə müşayiət olunur) nəticəsində daxildən 
dağılır.  

Nobert Elyas ictimai sivilizasiya prosesinə özünü 
idarəetmə və zor üzərində monopoliyanın yaradılması  yolu 
ilə fərdi hakimiyyətin və xarici idarəetmənin azaldılması 
kimi təsvir etmişdir. Böyük sahə formalarına birləşməklə 
yeni institutlar yaranır və daxili əmin amanlıq bərqərar 
olur. Daxili sahədə zorakılıq neqativ hisslər doğurduğu 
zaman, xaricdə bu  zorakılıq milli dövlətin maraqlarına 
uyğun olaraq gücləndirilir. Elyasın şərhi milli dövlət 
səviyyəsində s ona yetir. Territorial, siyasi, iqtisadi, sosial, 
hərbi  kombinəedilmiş milli dövlətin qloballaşma 
gedişatında öz mənasını itirməsinin təsvir edilməsi belədir: 
milli dövlət daxili mənəviyyat və zorakılıq üzərində 
monopoliya  ilə sıx əlaqədə olaraq məsələ qaldırır ki, bu 
zaman dəyişiklik zorakılıq və mənəviyyat  üzərində olan 
monopoliya  ilə baş verir.  

Bütün insanların bacı-qardaş olduğunu təsdiq edən 
hər hansı bir qlobal etika varmı?  
Potensial düşmənlər, yadlar üzərində  zorakılıqdan əl 
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çəkmək üçün  biz yetəri qədər mi sevilirik? Yaxın 
zamanlarda layihələndirilmiş və formalaşdırılmış 
transnasyonal sərhədlər daxili və xarici mənəviyyat 
arasında yeni sərhədlər ayırırmı? Biz bu qədərmi azğınıq? 

Mənəviyyat anlayışının semantika üzrə problemlərini 
aradan qaldırmaq üçün ictimai həyat naminə müəyyən 
məhdudiyyətlərə eqoist  təsir göstərən internalizasiya  
idarəetmə prinsipini funksiya cəhətdən mənəviyyat  
adlandırmaq istərdik. Lakin Homanın fikrincə inam, 
avtoritet və qəza qorxusu (ölümdən sonrakı həyatda və real 
həyatda ) üzərində əsaslandırılmış mənəviyyatın 
konveksional formaları post konvensional mənəviyyat 
formaları ilə dəyişdirilmişdir. Post konvensional normalar 
normaların təsir gücünə malik olmasına inam və ya 
normaların hər an qanuna çevrilə biləcəyini gözləmək kimi 
funksiyaları olan intersubyektiv ayrıntılara əsaslanır. Bu 
yolla xeyirxahlıq etikası xeyirxah düşüncə etikası ilə 
dəyişdirilmişdir. Xeyirxah düşüncə etikası refleksiya, 
diskurs və anlayışa əsaslanır o, kollektiv fəaliyyətə 
yoxlanılmayan göstərişlərə əsaslanmır.  

İqtisadi sosiologiyanın yeni yanaşmaları sübut edir 
ki, nə “a la Hayek” bazarının normativ qanuniləşdirilmiş 
azad oyunu nə dövlətin bu məsələlərə qatışması hər hansı 
bir cəmiyyətin fəaliyyət göstərməsi üçün yetəri qədər olan 
ictimai prinsipli idarəetməni təmsil etmir, lakin fərdi və 
kollektiv fəaliyyət göstəriş kimi çıxış  edən post 
konvensional mənəviyyat vacibdir. 
  Əgər başlanğıcda göstərdiyi kimi qloballaşma 
prosesi milli dövlətdə milli eyniliyi, daxili mənəviyyatı və 
buna uyğun olaraq zorakılıq üzərində monopoliyanı məhv 
edirsə onda mənim qarşıma belə bir sual çıxır, bu 
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tendensiyalar hansı nəticələr yaradacaq. Güman ki 3 
mümkün senari ortaya çıxsın.  

I ssenari idarəetməni dövlət səviyyəsindən 
beynəlxalq təşkilatlar və birliklər səviyyəsinə köçürməni 
nəzərdə tutur. Lakin bu ssenari həqiqətə az uyğundur bel ki, 
beynəlxalq və transnasyonal təşkilatların fəaliyyət 
göstərməsi üçün onların təmsilçilərinin (milli) konsensusu 
tələb olunur. Maraqların konflikti ilə bağlı olaraq bir çox 
irəlidə gedən planlar minimal komprominslər şəklində 
dayandırılır və ya “quo” statusu verilir.  

II ssenari zorakılıq üzərində dövlət monopoliyasının 
zəifləməsindən ibarətdir. Əgər bu monopoliya zəifləyərsə 
nəinki milli dövlətlər arasında ən çox milli dövlətlərin 
daxilində müharibənin baş ver məsi ehtimalı güclənir. Sivil 
dünya müharibələrinin yerini “barbar” şəkilli zorakılıq tuta 
bilər. Son on illiklər belə potensial konfliktlərin başüqa 
sırası bu əlbəttə ki, regional sahələrin yeni xarici 
sərhədləridir. Məhz burada iqtisadi bloklar arasında ticari 
müharibə ehtimalı yaranır. Buna misal ABŞ  və 
Yaponiyanın siyasi-iqtisadi qarşıdurmasıdır. Başqa bir 
misal AB-nin İEOÖ-də istehsal olunan  qeyri ekoloji ucuz 
mallara qarşı gömrük baryerlərinin yaradılmasıdır. Əlbəttə 
ki, AB-nin mövcud olması ABŞ üçün  çətinlik törədir. Bu 
regionlar fərqli iqtisadi struktura malikdir və onların 
maraqları ayrılır. (AB-nin iqtisadi sahəsi ABŞ-ın iqtisadi 
siyasətindən fərqli olaraq idxala ehtiyac duyulur) bu da 
ABŞ tərəfindən proteksionizm siyasətinə və ticarət 
müharibəsinə gətirib çıxara bilər . 

III dünyanın industrial ölkələrə qarşı qalxması 
“Böyük hərəkat” adlı elmi fantastik filmin mövzusu 
olmuşdur.  Bu film aclıq və işsizlik səbəbindən Afrikadan 
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Cənubi Avropaya miqrasiya miqrasiya səhnələri ilə 
başlayır. Bu filmin sonluğu isə sərhədlərin qorunması və 
əmin amanlığın bərqərar edilməsi məqsədi ilə miqrantların 
Avropa silahlı qüvvələri tərəfindən sıxışdırılması ilə bitir.  

Bu mövzunun müxtəlif variantlarına hipoteza X. 
Hantinqton tərəfindən söylənilən “mədəniyyətlər 
toqquşması ifadəsidir” (dush of civilisahions). Onun 
aqrumenti belədir. Soyuq müharibə dövründə daxili və 
xarici mənəviyyat arasında sərhəd, zorakılıqdan imtina 
etmə ideoloji blokları ayıran aşırımlar boyunca gedirsə 
(qərbdə bu ifadə “Kommunizmə qarşı azadlıq”, şərqdə isə 
“deqradasiya əleyhinə Kommunizm” lozunqunda yer 
tapırdı) və bu dəyərlər uğrunda mübarizələri nəzərdə 
tuturdusa indi belə polyarizasiya yoxdur. Bu bir həqiqətdir 
ki, Hantinqton bir təhlükəni də nəzərə alır. Xristian 
mədəniyyətinə qarşı Konfuqianlıqla birləşə bilən islam. 
Hantinqton sübut edirdi ki, mədəniyyətlər ümumi eyniliyin 
ən yüksək səviyyəsini formalaşdırmaq gücünə malikdirlər.  

Hantinqtonun Hipetezası  bir sıra müəlliflər 
tərəfindən inkar edilmişdir. Hantinqton nəzəriyyəsinin 
nöqsanlarından biri konflikt və qarşı durmalara canlı 
təəssürat vermədir. “Ticari müharibə” ssenarisi həqiqətə 
daha uğundur. Zorakılıq haqqında məsələni daha geniş şərh 
etmək yerinə III  ssenariyə müraciət etmək istərdik. 
Vətəndaş cəmiyyəti prosesləri rifah dövlətinin mənəvi 
bünövrəsini dağılmasının qarşısını nə qədər effektiv alır. 
Bir çox müəlliflər post industrial, post modern və ya ultura 
müasir cəmiyyət quruluşlarına keçid zamanı eynilik 
anlayışının  itirilməsi və disortasiyanın verməsini nəzərdə 
tuturlar. Müasirliyin digər tərəfində başqa qayda-qanun 
labüdləşir. İnformasiya cəmiyyəti ya verilmişlər kanalının 
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yaradılmasında iştirak edib internetə birləşmək imkanını 
təqdim edir, ya da ki bundan məhrum olub bütün ətraf 
aləmdən məhrum olmaq. İnformasiya inqilabı çox güman 
ki, yerin fırlanmasını sürətləndirmişdir. İnkişaf sərhədləri, 
kapitalizm ziddiyyətləri, rifah dövlətləri aydındır açıq 
aşkardır və köhnə industrial ölkələr üçün başağrısıdır.  

Bu ölkələrdən bir çoxu müharibədən sonrakı dövrdə 
əziyyətlərə layiq olan səviyyəyə çatmışlar və bu səviyyə 
onları qane etmir.  Bir çox maddi tələbat qarşılanır, 
iqtisadiyyat istifadəçi böhranını təsdiq edir. Buna 
baxmayaraq İEOÖ-lərdə proqress inamı hələ də mövcuddur 
və sarsılmaz olaraq qalır. Güman edirəm ki,  Ona görə də 
bütöv sahələr başqa ölkələrə köçürülmüş və ya ən axırıncı 
üsul kimi məs: kompüter proqramlarının istehsalı 
Banqalara kompüter çiplərinin istehsalı isə Silikon 
vasitəsinə köçürülüb.  
Lakin Texniki inqilab nəzdində açılmış məkan-zaman yük 
–boşaldılması, böyüklərin status və işi həyata keçirmə 
mədəniyyəti  imkanları dünya təsərrüfatı məntəqələrdə 
təmsilçi ticari evlərin maliyyələşdirilməsi tələb edir.  

Qloballaşmış iqtisadiyyat və içtimayyət (cəmiyyət) 
istehsal sənayesinin əhəmiyyət düşümü və xüsusi 
informasiya, maliyyə sahələrində xidmət sahəsinin 
genişləndirilməsi ilə xarakterizə olunur. Tələbat və təklif 
arasında ortalıqlı fəaliyyəti məhdudlaşmayan maliyyə 
bazarı bu gün öz məhsulunu istehsal edir. Bu bir həqiqətdir 
ki, əmək bazarı kimi o, da noklassik əsas modelə uyğun 
gəlməyən “par excellence” bazarıdır. Son iki on ildə güclü 
konsentrasiya  prosesləri aşkar olunmuşdur, bazar 
spekulyasiyaya meyllidir və proqnozlar öz məzmunda 
həddən ziyadə səhv daşıyır. Pəirja real inkişafdan daha çox 
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gözləntini əks etdirir. İqtisadi qloballaşma güclü kompleks, 
mühafizəsizlik və risk artımı ilə gəlir.  

Dövlətin formalaşması ilə sıx əlaqədə olan bazar 
iqtisadiyyatının tarixi formalaşması iqtisadi imkanların 
artımı və ya mübadilə münasibətlərinin de-personlaşması 
əsasında alternativ davranışla məzmun tapmışdır. Lakin öz 
mənasını itirirlər məs: mənəvi iqtisadiyyat (mübadilə üzrə 
əməkdaşa etibar, qədim mövcud münasibətlər və təcrübə, 
ictimai təzyiq, şəxsi təhdid, zorakılığın tədbirləri və s.) 
effektiv, dəqiq hesablanmış institusiyonal şərtlərə 
(qaydalara) xüsusilə planlaşdırma və hüquq sahəsində 
təhlükəsizlikdə tamamlanmalıdır. Milli dövlətlərin bu 
tapşırığı Böyük Transformasiya çərçivəsində yeni ölçü 
qazanmışdır.  

Qloballaşmış iqtisadiyyat yönlü transformasiyanın 
davamı yeni imkanların yaranması əmsalını daşıyır. Lakin 
indiyə qədər effektiv, ölçülüb biçilməmiş beynəlxalq 
səviyyəli qaydalar mövcud deyil. Qloballaşmış 
iqtisadiyyatda sanksiya tətbiq etmə imkanları məhduddur 
və çox sərmayə tələb edir. Beynəlxalq hüququn mövcud 
olmasına baxmayaraq o, çox və mürəkkəbdir. Lakin məndə 
belə təəssürat oyanır ki, mövcud olmayan inshtusyonal 
qaydadır, qloballaşma nəticəsində ortaya çıxmayacaqdır. 
Belə ki, onlar milli dövlət strukturları ilə rəqabətdədir.  

Beynəlxalq və transasyonal şirkətlər bu riski zamanı 
özlərini necə aparırlar? Tədqiqatlar göstərir ki, ölkələrin 
trans milliləşməsi milli rəqabətin Beynəlxalq Səviyyə 
köçürülməsi deyil - və ya adətən başa düşüldüyü kimi – 
daha zəif firmaları bazardan sıxışdırıb çıxaran 
konsentrasiya prosesi deyil. Bu daha çox şirkətlərin 
üstünlüyə malik olduğu sahələrdə onların ixtisaslaşmasıdır. 
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Transnasyonllaşma – differensikasikllaşma yüksək 
transnasyonal əmək bölgüsü prosesidir.  

Belə qarşılıqlı asılılığı təsərrüfat sahələri üçün də 
xarakterikdir. İqtisadiyyatın qloballaşmasını başa düşmək 
üçün ticarət kapitalizminin keçmiş iqtisadi transformasiya 
fikirlərini nəzərə alaraq əhəmiyyətlidir. Ölkələrarası 
ənənəvi ticarət müəyyən yerlərdə, beynəlxalq ticarət 
anbarlarında öz qiymətli mallarını dəyişdirmək üçün gələn 
az saylı ticarətlərdə xarakterizə olunur. Hüquq 
institutlarının yaradılmasından başqa anbarlar arasında 
rəqabət nəticəsində ortaya çıxan ticarəti konfliktlərini 
formal idarə etmək üçün ənənəvi öhdəliklərdən istifadə 
olunurdu. Onların şəxsi əlaqələri lakin əhəmiyyətli 
informasiya şəbəkələri yaradırdı və bunun nəticəsi olaraq 
ən ucqar nöqtələrdə sanksiya tətbiq etmə mexanizmləri 
işlənib hazırlanırdı. Qloballaşmış iqtisadiyyatın nəzarətdən 
keçərkən, konsentrasiya prosesləri ilə yanaşı əks keçdiyi 
proseslər haqqında, tezis irəli sürmək olar. Hiddensə görə 
bu səbəblər qloballaşma sosial münasibətləri intensifikasiya 
edir. Sübutlar gətirmək olar ki, qloballaşmış iqtisadiyyatda 
şəxsi münasibətlərə əsasında çox sayda təsərrüfat əlaqələri 
vardır. Bu nöqteyi nəticədən qloballaşma və 
personalizasiya eyni zamanda proseslidir və hər iki proses 
milli dövlətin hədəfə alır və dövlət vətəndaşlığı əhəmiyyətli 
həmrəyliyi yaradan anlayış kimi eyniliyin nümunəsidir.  

Qranoveltlərə görə şəxsiyyətdən olan münasibətlər 
iqtisadi və ictimai sistemdə ayrı-ayrı fərdlərin 
davranışlarını reqlament edən “mənəvi təsərrüfat”dır. 
Business groups və s. işçi qruplar, formal və qeyri formal 
şəbəkələr həmin anlayışında “mənəvi iqtisadiyyatdır. Onlar 
ticarət dünyasının formalaşdırır. Proqramlaşmış bazarlar və 
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ailə müəssisələri arasında yerləşən qloballaşmış 
iqtisadiyyatda güclü qarşılıqlı aslılığı, inamsızlıq və riski 
azaltmaq effektiv formalı təşkilatdır. Belə formalı 
təşkilatlar korrupsiyada məhkəməsi olan dövlətlərdə 
münasibətdə üstünlük əldə etməyə imkan yaradır. Business 
groups (işçi qrupu) keçid dövlətlərə aid edilir, bu dövrlərdə 
şəxsi münasibətlər anonim bazar münasibətlərini üzərində 
üstünlük təşkil edir.  

İqtisadiyyatın qloballaşma prosesinin indiki dövrü 
belə keçid formasını nümayiş etdirir. O, bir daha iqtisadi 
subyektlərin iqtisadi subyektlərin fəaliyyət imkanlarını 
genişləndirir. Doğrudur şirkət hər iqtisadi həyatın 
kompleksliyi səbəbindən   və bununla əlaqədar olan 
qarantiyanın mövcud olmamağı, risk, transpasiya xərcləri 
səbəbindən riskin azaldılması strategiyasına əsaslanır. Bu 
fakt təsəvvür olunan paradoksa gətirib çıxarır – iqtisadi 
həyatın qloballaşması və iqtisadi münasibətlərin 
personalizasiya bir biri ilə bağlıdır. Bu gündən bu nöqteyi 
nəzərdən nə lokal nə qlobal bazarlar bir çox işçi qruplar, 
formal və qeyri-formal işçi şəbəkələr hesab olunmur. Bu 
şəbəkə və qrupların zolaq məntəqələri –metropoliyalar, 
business group üçün mərkəzi yerlər. Bununla əlaqədar 
olaraq yeni bir təsəvvür olunan paradoks ortaya çıxır: bu 
nöqteyi nəzərdən iqtisadi anatropoların müzakirə etdiyi 
qlobal bazarın strukturundan və bazar sahəsi strukturları 
bir-birindən elə də uzaq deyil. 
        Qloballaşma ölkə və regionlara qeyri-bərabər təsir 
göstərir. Qloballaşmadan qızıl milyarda daxil olan İEÖ hər 
mənfəət əldə edir. 1990-cı illərin ortalarında ölkələrdə 
dünya əlaqəsinin 20 % yaşayırdı, bu sahələrin payına 61 
dəfə çox var dövlət  düşürdü (20 % kasıb olan dünya əhalisi 
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işidir). Buna görə də qloballaşma əleyhinə olan proteslərlə 
yanaşı (Qədim Avropa post industrial ölkələrdə) “qızıl 
milyard” siyahısına düşməyən ölkələrdə də daha güclü 
protest dalğası formalaşır.  

İ. Vallerstaynın konsepsiyasına əsasən müasir qlobal 
kapitalist dünya-siyasəti üç növ dövlətləri əhatə edir. İEÖ – 
“özəy” daha az inkişaf EÖ “periferiyalar” ara mövqe betan 
ölkələr – “yarım periferiya” buraya Rusiya Federasiyası 
daxildir.  
Peririya ölkələr obyekt kimi qəbul edilir vəhdət 
“qurban”dırlar, onlar qloballaşmanın subyektləri deyil, 
buna görə də onların qərarlı təsirini daha dəqiq “assiotrik 
qar siyahlı təsir” forması təsvir edir. Eyni zamanda iki 
fərqli istiqamətə yönəlmiş tendensiyalar ortaya çıxır:  

1)   Qərbin periferiyadandan asılılığı aşağı düşməsi  
2)  Periferiya və yarım periferiyalardan iqtisadi və 

sosial problemlərin cəmlənməsi və vəziyyətin 
gərginləşməsi, bu problemlərin həlli üçün bu ölkələrdə 
lazımi resuslar yoxdur. Qarşılıqlı şərtləndirilmiş 
qloballaşma və regionlaşma prinsipləri hər şeydən öncə 
Şimal-Cənub oxu boyunca ziddiyyətlərin davamlı 
gərginləşməsinə səbəb olacaqdır. Düzənlənən dünya 
iqtisadiyyatı sistemi dövlətlərin,  transnasyonal 
koporasiyaların birtərəfli zənginləşməsinə ortaya çıxır, 
bunlar Avropa regionlarını və Şimali Avropanı təmsil edir. 
Eyni zamanda “Cənub periferiya”sı üçüncü dünyanın ölkə 
və xalqları – qlobal sisteminin girovuna çevirmək getdikcə 
daha çox inkişafdan qalırlar. Bu çox yerdə dinməz protest 
səbəb olmur. Dünyada bir çox siyasəti, iqtisadi-sosial 
çevriliş dalğaları həmçinin beynəlxalq terrorizm hərəkatları 
ya anti-qlobalist və ya anti-qərb fəaliyyət göstərirlər.  
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Qloballaşma dövründə terrorizm məqsədləri də 
qlobaldır: qərb sivizasiyasına və ya onun seqmeninə qarşı 
müqavimət göstərmək (məs: Avropa birliyinin 
fedallaşması) tərəfdarları  daha effektiv cəlb etmək üçün   
anti qərb idealoji ştamplardan daha geniş istifadə etməyə 
imkan verir. Siyasət üsulu kimi radikal baxışların və 
terrorizmin propaqandası müasir KİV tərəfindən təqdim 
edilən qlobal və “iştirak effektivliyi” imkanlarından geniş 
istifadə edir. Bu zaman daimi psixoloji təzyiq effekti öz 
təsirini göstərir həmçinin qloballaşma dövrünün apokalipik 
terror simvolizmi ortaya çıxır: “ya dünya bizim istədiyimiz 
və edəcəyimiz dözümə ölçüləcək ya da o, mövcudluğunu 
sona yetirəcək”.  

ABŞ-da baş vermiş 11 sentyabr 2001-ci il hadisələri 
qloballaşma problemini gözləmək və az öyrənilmiş 
rakursda qoydu – qloballaşma və onun düyününü, 
mərkəzləri əleyhinə qloballaşma məhsullarından istifadə 
edərək ənənəvi cəmiyyət insanın qarşı çıxması ABŞ-da bu 
hadisələrdən qabaq fədakarlıq xəbərdarlıq edirdi ki, 
qloballaşma ayrı-ayrı insanların silahlandıraraq ABŞ-na 
təhlilinə törədə bilər XXI-ci əsrdə qloballaşma səbəbindən 
ABŞ-a nifrət bəsləyən qəzəbli insan bu təhlükəni törədə 
bilir. Bu insan qəddarlıq, dövlətə belə hücum edə bilər.  
Dünyada qlobal masştab əldə edən daha bir qarşıdurma 
ortaya çıxır: - dövlətlər – dünya ictimaiyyəti üzvləri, qlobal, 
terrorist şəbəkələrinin qarşıdır.  Ayrı-ayrı ölkələrdə 
beynəlxalq terror strukturları radikal siyasətçilərlə və dünya 
cinayətkar birləşmələri ilə sıx əlaqədə olduğundan vəziyyət 
daha da çıxarır. Bu birlik və icmalar kütləvi yoxsulluq və 
yadlıq səbəbindən gerçəkləşir.  

Müasir terrorizminin transnasyonal xarakteri qabarıq 
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sakit alır. Onun bu xüsusiyyətləri qloballaşma mərhələsində 
ortaya çıxmışdır.  

Nəinki terrorizm həmçinin sosial komplekslər, 
maliyyə və ticari münasibətlər, mədəni və təhsil təmasları 
daha tez-tez dövlət səhmlərinin nəzarətsiz edir. Bəzən elə 
olur ki, bu hadisələrdən dövlət hakimlərinin xəbəri olmur. 
Bu proses bütün regionlarda eyni cür təlatümlü keçmir. 
Lakin “qara dəlik” adlanan hallar baş verir. Məs: 
Çeçenistan 1991-ci il Əfqanıstan 2002-ci ilə qədər, bu 
proseslərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, anarxiya və 
terrorizm dövlətlər idarəsinin qeyri effektiv olduğu 
sahələrdə ortaya çıxır. 
  Vallerstayının fikrincə kapitalist dünya-iqtisadiyyatı 
çərçivəsində bu ziddiyyətlərin aradan götürülməsi tərki 
silah prosesi gəlmədən qeyri mümkündür.  Mərkəzdə 
ixtisaslaşmış azad əmək bazarının üstünlük təşkil etməsi və 
ixtisaslaşmış qismən ixtisaslı azad əmək bazarlarının 
periferiyada mövcud olması kapitalist dünya iqtisadiyyatına 
xas olan bir cəhətdir. Belə ki, buraya daxil olan 
elementlərin inkişafının qeyri bərabərliyi onun fəaliyyət 
göstərməsi və sistem inteqrasiyası üçün əsas şərtdir. Yeni 
işin aradan götürülməsi biləcək ziddiyyətlər ortaya çıxır. 
Yeni informasiya texnologiyalarını istifadə edən post, 
industrial dünya böyük həcmli işçi qüvvəsində maraqlı 
deyildi. Eyni zamanda yarım periferiya ölkələri bu 
cəhətdən boldur. Buradan iki məqsəd arasında kəskin 
ziddiyyətlər ortaya çıxır – post industrial dünyaya keçid və 
əhalinin məşğulluğunu təmin etmək. Qloballaşmanın 
quruculuq proseslərinin eyni zamanlıq effektivini yarandığı 
ziddiyyət və problemlərin təzyiq və qarşılıqlı güclənməsi 
dünyanın yarım periferiya və peniferiya ölkələrinin iqtisadi 
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və siyasi autsayderlərdə mövcud olan siyasi inkişaf etmiş  
Qərbin atom ölkələri ilə müqayisədə “başqa zaman 
meridian”larda yerləşmiş ölkələr kimi qələmə verir.  

Məqsədi həyata keçirmək “qərbdə ötüb keçmək” 
nəinki problemlidir həmçinin koniktiv və kütləvi əhval –
ruhiyyə dəyişikliyi yaradır. Bu mənfi əhval ruhiyyəni 
dəyişmək üçün ən əsas yol milli, sivil, konfessional örtüklü 
olmuşa çevrilməkdir. Belə ki, sosial biliklər təhlilinə 
zamanı xarici təhlükələrə və ideologiyalara qarşı birləşir. 
Bu problem vəziyyətin səbəbləri bir neçədir: qlobal iqtisadi 
rasiyonallaşmanın təzyiqi altında dövlətin qeyri effektivliyi 
artır, ümumi maliyyə asılılığı güclənir, proqressiv sosial 
sinif mane törədən dövlətin sosial və iqtisadi siyasətini 
həyata keçirməsi üçün istifadə olunan resurslar kəskin 
surətdə azalır; bir çox ölkələrin əhalisi üçün əlçatmaz olan, 
lakin “artan inqilabı”na səbəb olan KİV-nin qərbi istehlak 
standartlarına güclə qəbul etdirməsi təsiri artır. Buna görə 
də bu gün təhlükəni yalnız islam fundamenti kimi 
tərəfindən gəlmir, həmçinin öz üstünlüyünü sübut etmək və 
başqaları üzərində zamandan törətmək üçün doğma və 
ekstrimist cəhətdən dindən və ya etmək məsuliyyətindən 
istifadə edilir.  
 

İqtisadi uçurumlardan fərqli olaraq etik və dini 
uçurum zolaqları bu günə qədər aydın nəzərə çarpmır. 
Etnik nasyonallaşmanın bərpasına əsas faktoru soyuq 
müharibələrin sonuna yetmişdir. Bu gün artıq aydındır ki, 
iki super dövlətin – ABŞ – SSR – geoplatik qarşıdurması 
üçüncü dünya ölkələrində bir çox konfliktlərin məzmununu 
təşkil edirdi. Bu qlobal xarici siyasət faktorunun aradan 
qaldırılması dünya periperinə ölçülərdə etik məzmunlu 
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konfliktlərin ön plana çıxması ilə nəticələndi.  
Amerika alimi D. Srayder bir başqa aslılığı diqqət 

yetirir: praktiki olaraq həmişə kütləvi nasyonalizm artımı 
demokratiya artımı və söz azadlıqlarının genişlənməsi ilə 
şərtlənir. Demokratiya institutlarının qeyri yetkinliyi və 
qeyri effektivliyi   genişlənməsi üçün əlverişli şərait 
yaradır. Radikal dəyişiklik dövrü – bu ümumi inamsızlıq 
dövrüdür. Buna görə də dəyişikliklərdən uduzan insanlar, 
tanış olmayan yeni qloballaşmış dünya qarşısında qorxu və 
tutarlı – etik və dini Nosyodizm öz qurtuluş üstünlük 
təqdim edir. Belə ki, modeniləşmə və qloballaşma 
nəticəsində yaranmış çatışmamazlıqları qurtuluş prosesini 
kompensasiya edir. Bunlarla yanaşı ortaya qoyulmuş heç 
bir konflikt uzun sürən mədəni düşmənçiliyin məntiqi 
nəticəsi və ya hərbi labüdlük deyil. Onlar nasyonalist 
şüarların siyasi etibarlar tərəfindən istifadə edilməsinin 
nəticəsi kimi ortaya çıxdı. Bu müasir  demortikləşmənin ilk 
mərhələsindən kütləvi dəstəyini əldə edilməsi üçün 
sistemdir. Bu zaman siyasi iş idarə edən, institutlar hələ 
erkən mərhələdə idi. Bu özünü Dağlıq Qarabağdakı 
(Azərbaycan Respublikası) Abxaziya və Cənubi 
Osetiyadakı (Gürcüstan) seperatist hərəkətlərdə aydın 
göstərir. Nəzarətin tam itməsi təhlükəsi yetəri qədər realdır. 
Sıra müasir islam müəllimləri panara bizim idealogiyasının 
tərəfdarları, yaxın şərq ölkələrinin nümayəndələri, xam 
təbii sərvət əldə edənlər onların fikrincə qərb kolonizasının 
nəticəsində formalaşmış dünya düzəninin qəbul etmirlər.  

Onların narazılığı iqtisadi qloballaşmanın qeyri 
ədalətli xarakterindən və qərb mədəni standartlarının 
tətbiqindən doğur, onlar bunda islam və müsəlman 
mədəniyyəti üçün təhlükə görürlər. İndiki islamçıların 
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nəzərincə müasir islam ölkələrinin uğursuzluğu və 
çatışmamazlığı, yad ənənələrinin və anlayışların qəbul 
edilməsi ilə əlaqədardır. Onlar əsl islamdan uzaqlaşmış və 
bu yolla əzəmətin məhrum olanlardır.  
Buna görə də onlar milli dövlətin rədd edir və xəlifə 
ideyasına qatılmağı tələb edirlər. – “İdeal islam dövlətin”. 
Buradan islam fundamentalizminin təsiri genişlənməsi, baş 
verir bu qərb siyasəti inkişaf modelini tam rədd edir. Hər 
şeydən öncə Asiya və Afrikanın müsəlman ölkələri 
prosesini yaşayır.  

Məhşur sosioloq E. Qenler qeyd edir ki, Qərbdə 
nasyonlizm yüksək mədəniyyətin – savadlı cəhəti – 
mədəniyyəti – bütün cəmiyyətin sərhədlərinə qədər 
yayılması nəzticəsində ortaya çıxır və hər bir üzvünün 
xüsusi əhatəsinə çevrilir. Hadisə islamda da baş verir, lakin 
burada bu əhatə ən çox fundamentalizmdə öz əksini tapır, 
buna baxmayaraq bizim bu iki axın öz güclərini  birləşdirir. 
Kütlələr üçün islamın yüksək forması onların statusunun 
təsdiqləyən və onları vətəndaşlıq cəmiyyətinə buraxan 
sertifikat kimi çıxış edir. İslam dini onları gəlmələrdən 
fərqləndirir, gəlmələrin yerli islam dini nümayəndələri ilə 
toqquşması müstəmləkə dövrlərinə təsadüf edir. Qərbin 
diqqət etdiyi formada qloballaşma bu regionlarda 
mövcudluğa təhlükə kimi qəbul edilir. Bu təhlükəni 
icmanın ənənəvi formalarına qayıdışda dəf etməyə 
çatdırılar – dini və etnik.  Bunun da bir tərəfdən lakin 
mədəni illər arasında etik fərq kəskinləşir digər tərəfdən isə 
islam ölkələri və Qərbi arasında sivil konflikt kəskinləşir. 
İraq, İran, Sudan və Əfqanıstan tianslarda misallar bu 
dəlilin doğruluğunu sübut edir.  

Bununla yanaşı etno siyasi və fundamentalist 
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mobilləşmənin aqressiv enerjisi aşağıdakılara qarşı yönələ 
bilər:  
 

Çoxluq arasında yaşayan azlıqların eyniləşməyə 
meylli olması. 
  
Sərhədlərin bir daha nəzərdən keçirmək məqsədi ilə qonşu 
etno territorial formalaşmalar. 
  

İmperiya mərkəzi və ya liderlik edən milli qrup 
başqa sivilizasiyaya konfessiyaya mənsub olan qonşu xalq 
və ölkələr.  
 

ABŞ və bütövlükdə Qərbin qloballaşma zülmünün 
şəxsə aid edilməsi.  
 

Bu formada dünyəvi qloballaşma alimdə xüsusi yeri, 
RF tutur. Birbaşa qloballaşma ilə əlaqədar olan dərin biri 
periferydan çox yarım periferiya post sovet ölkələrində baş 
vermişdir. Açıq aşkar Rusiya Federasiyası yeni 
ümumdünya proseslərinə uyğunlaşa bilmir. Bu proseslər 
Sovet xalqının qürur obyekti olan bir çox nailiyyətləri 
ucuzlaşdırılmışdır. 
  Buna səbəb uzun sürən və çətin dəf edilən sosial və 
sivil böhrandır, bu böhran müəyyən etapda Rusiyanın öz 
mövcudluğunu şübhə altına almışdır.  

Müasir Rusiya dünənki, bu gün ki, sabahkı 
tapşırıqları eyni zamanda həyata keçirməyə məcburdur. 
Qloballaşma prosesləri “rezonans”a düşərək dövlət və milli 
quruculuqla üst-üstə düşür. Bu da qaçırılmaz olaraq onları 
müşayiət edən ziddiyyət və böhranlara səbəb olur. Kəskin 
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etno siyasi formalaşmalarda uğursuzluqlar, cəmiyyətin, 
dövlətin ayrılması, “milli özünü dərk etmə” probleminin 
aktuallaşması və dövlət bütövlüyünün qorunması, milli 
eynilik probleminə və dövlət suverenliyinə diqqətsizlik 
məsələləri bunu sübut edir.  

Daxili instisiyonal strukturlar formalaşmalarından 
başqa Rusiya siyasi elitası RF-nın qlobal proseslər dövrü 
olması ilə bağlı olan məsələlərə cavab tapmalıdır. Ölkənin 
geniş açıqlığı müxtəlif səviyyəli beynəlxalq siyasi və 
iqtisadi təşkilatlara üzv (bir çox zaman kiçik əməkdaş 
hüquqları baş verir) yanaşı həyatın bir çox sahələr az idarə 
olunan bir sıra problemlərə əsasən Rusiya hökuməti və ya 
qeyri hökumət strukturları tərəfindən heç idarə olunmayan 
proseslərə cəlb olunur. Bir tərəfdən sərhədlərdən təmin 
etmək lazımdır digər tərəfdən isə buna Rusiya ərazisinin 
fraqmentləşməsi, “modernləşmə adaları”nın cəminin 
bölünməsi buna maneə törədir. Bu vəziyyət qloballaşma 
prosesinin təsiri altında da ortaya çıxır. Bir tərəfdən müasir 
qərb liberal demokratiya yönümlü insitutların 
yaradılmasına ehtiyac yaranır digər tərəfdən isə dinməz 
ictimai razılığa vəziyyətdə demokratik proseslərin 
bürokratik informasiya cəmiyyətinə də olması üçün ölkənin 
əsas intellektual qüvvələrinin dövlət idarəetməsinə cəlb 
olması haqqında bəyannamə səslənir, digər tərəfdən isə 
hökumət idarəçilərinin ölkənin siyasi, iqtisadi, intellektual 
etikasının post industrial qloballaşma dünyasının 
çağırışlarına adekvat cavab verməyə bacarığının olmaması 
aşkar olunur. Bir tərəfdən özünü idarəetmənin rolunu 
yüksəlməsi haqqında danışılır, digər tərəfdən isə mərkəzə 
verilən təyin olunması prosesi gedir – prezidentin 
səlahiyyətli nümayəndələri.  
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Bu sxemə uyğun olaraq ölkə 7-8 inzibati əraziyə 
bölünmüşdür. Bu ərazinin başçıları prezident tərəfindən 
təyin olunur və bu da ümum xalq tərəfindən seçilmiş 
qubernatorların rolunu sıfıra endirir. Qubernator postuna 
namizədin prezident tərəfindən təyin olunması 
mərkəzləşməyə nümunədir. Bundan başqa dövlət dumasına 
və qubernator postuna keçmişdə general və admiral olmuş 
şəxslər öz namizədliyini verir daha dəqiq desək təyin 
olunur. Onların çoxları RF-nin diyar və əyalətlərinə 
başçılıq edib və ya başçılıq etməkdədir. Moskva 
regionunun qubernatoru general-polkovnik B. Qramov – 
Əfqanıstanda Sovet işğalçı ordusunun komandanı, 
İnquşetiyada general Abusevi, indi FTB-nin generalı Ş. 
İzikov əvəz edir, Çeçenistanda general Şamanov, Ulyanov 
əyalətin qubernatoru təyin olunmuşdur, admiral Baltin 
Kalininqrad əyalətinin qubernatoru, general Semyonov – 
RF quru qoşunlarının keçmiş baş komandanı Karaçayev – 
Çerkizyanın prezidenti generallar Kulikov keçmiş R.F. 
Daxili İşlzr Naziri, Vasilyev keçmiş ordu qeneralı, DİN 
birinci müavini, Nikolayev R F Sərhəd qoşunlarının 
komandanı olmuşdur, Qeneral Qurov RF DİN- idarə rəisi, 
Qeneral Radionov RF.- keçmiş Müdafiə Naziri və başqaları 
misal gətirmək olar. Onların hamısı müxtəlif zamanlarda 
RF Dövlət Dumasının deputatlarıydılar.  
 
Hakimiyyətin yüksək etalonlarında territorial – administr 
quruluşda islahatların aparılması ideyası çoxdan 
mövcuddur. RF-nın subyektlərinin genişləndirilməsi 
əsasında mövcud olan 89 subyektin əsasında 20-30 
quberniyanın yaradılması təklifi irəli sürülür. Onların hər 
birinin geniş olacaq. Bu yolla iqtisadi inkişaf nöqteyi 
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nəzərdən heç bir şey əldə edilməyəcək. Bu ideyanın 
millətləri bu haqda bilirlər. əsas məqsəd milli 
formalaşmaları, respublikaları, əraziləri ləğv etməkdir. 
Siyasi nöqteyi nəzərdən bu ideya hər şeydən öncə vahid 
Rusiya vətəndaşı məqsədini həyata keçirir. Bunu sovet 
donanmasında həyata keçirmək istəmişlər. KPSS-in XXIV 
toplantısında məlum olduğu kimi “sovet xalqı” anlayışı o, 
zaman işlənməlidir. Ən böyük formalaşma olan Tatarıstanı 
avtorom respublikası formasında Ulyanovski əyaləti ilə 
birləşdirib onların əsasında Volqa-Kamsk quberniyasının 
yaratmaq ideyası mövcuddur. Bu gün hamıya məlumdur ki, 
bu quberniyaları mərkizindən idarə etmək çox çətindir, 
onların birləşməsi halında isə bu daha da çətinləşəcəkdir. 
İndiki  dövrdə hələ ki, RF-sı üçün iqtisadi inkişafın 
cəhalətləri xarakterikdir. Xammalın ixracında üstünlük, 
xarici dövlət saniyədə artım xarici məsuliyyət və kənd 
təsərrüfatında, durğunluq. Təbii sərvətlərin tapılması və 
əldə olunmasına 2 milyon işçi qüvvə cəlb olumuşdur (RF-
da), xarici ticarətin 50% valyuta gəliri təmin olunur. RF-nın 
əhalisi dünya əhalisinin 3%-ni təşkil edir, RF dünyanın 
quru hissəsinin 12,5%-ni təşkil edir, dünya meşə 
sərvətlərinin 22% RF-da yerləşir (zolaqları) dünya şifahi su 
ehtiyatlarının 20% RF-da yerləşir, dünya seyflərinin 30%-i 
RF-da yerləşir. Lakin bu sərvətlər qeyri istifadə olunur. 
Rusiya üçün dünya iqtisadiyyatının payı 2% təşkil edir. 
Rusiyanın güclənməsi intellektual  geriləməsi təlabatın 
dinamik artımı vəziyyətində (bilik və elmi-bədii kadrlar) 
elmi-sənaye gerilik ilə qeyd edilir.  
Bu həmçinin idxal olunan informasiya texnologiyalarının 
effektiv tətbiq olunmasına, hazır olmaması ilə əlaqədardır. 
Bu həmçinin idxal olunan informasiya texnologiyalarının 
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effektiv tətbiq olunmamasını hazır olmama ilə əlaqədardır. 
Bütün səviyyədə “idarəetmə” inqlabının həyata 
keçirilməsində gecikmə bu vəziyyətin yaranmasına təsir 
göstərir. Davosda Beynəlxalq iqtisadi forum üçün 
hazırlanmış məlumatlara əsasən ümumi saydan götürülmüş 
beynəlxalq tutuşdurma üçün seçilən 59 ölkə arasında RF 
qlobal rəqabət dözümlülük üzrə axırıncı yeri tutur. Ayrı-
ayrı bloklar üzrə situasiya aşağıdakı kimi formalaşır. 
“Dövlətçilik”, “İnstitutlar” bloku üzrə RF 59-cu yerli 
“Texnologiya” üzrə 55-ci yeri, “əmək” üzrə 25-ci yeri 
tutur. Qlobal səviyyədə rəqabət dözümlülük ərzinin 
başlanğıcında, RF 55-ci yeri tutur. 
  İndiki   dövrdə cəsarətlə söyləmək olar ki, RF etiraf 
səviyyədə qloballaşmanın obyektindən subyektinə 
çevrilməyə hazır deyil. Bu situasiyada özünü təcid etmə 
meyilləri yaranır, öz gücünə dayanma və sınaqdan çıxmış 
ənənəvi imperiya strukturlarına və hakimiyyət metodlarına 
qayıtma arzusu daha da güclənir. Doğrudur bu proses hələ 
simvolik səviyyədə baş verir. Yeni hakimiyyət ictimai 
şərtdə dövlət simvollarının imperiyasına edilməsi 
hüququnu monopoliya altına almışdır. Bu tamam o, əsas 
gücü tarixi aspektə deyil, cəmiyyətin birləşdirilməsi üçün 
işin icra olunmasına yönəldir. Müxtəlif nəsillərə aid olan 
vətəndaşların birləşdirilməsi vacib məsələdir. Qüdrətli 
dövlətin ətrafında müxtəlif tarixi təcrübəni daşıyan 
vətəndaşların birləşdirilməsi olmalıdır. “Təqdim edilən” 
“milli eynilik” simvolikası “güclü” dövlət simvolikası ilə 
eyniləşdirilir. Bu cəhətdən də mövcud olan hakimiyyət 
nöqteyi nəzərdən müsbət və xeyirli olan imperiya, qüdrətli 
cəmiyyət ideyaları üstünlük təşkil edir. Imperiya 
eyniliyinin yenidən bərpa edilməsi – RF-nın milli 
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respublikalarında başlanan milli quruculuq prosesini 
dayandırma ləngitmə cəhdidir. Xüsusilə, bu məsələ keçmiş 
prezident dönəmində başlanmışdır. B. Yelçin “Nə qədər 
bacarırsınız götürün” deyə bəyan elədikdə görülməz cəhdi 
edənlərin sırasında Çeçenistan da var idi. Bu cəhdlər iki 
çeçen müharibəsində puç oldu. Müasir Rusiya siyasi 
prosesi məhz belə təəssürat bağışlayır.  

Kütlələrin siyasətindən təcrid olunaraq bu siyasət 
daxili elit qarşılıqlı təsirlərinə üzərində qurulur. Dövlət 
düzənli federativ layihələrin və liberal konservativ 
dəyərlərin əsasında Rusiya elitasının konsolidasiyası – 
mərkəzi və regional – Rusiya dövlətçilik, böhranın aradan 
qaldırılmasına müsbət təsir göstərə bilər. Qloballaşmanın 
inkişaf ölçüsünə əsasən böhran vəziyyətinin kəskinləşməsi 
insanı mövcudluğun yeni şərtlərinə adaptasiya edilməsin 
məqsədə olan qəfil proseslərin idarə olunması problemini 
ön plana çəkir. Burada həlledici rolu qəfil proseslərin idarə 
etməyi bacaran və onlara məqsədyönlük, intizam 
elementlərini daxil edə bilən qüvvələr oynayır.  

Xatırlanan M.Hansen bəyan etmişdir ki, “Bu gün 
aparıcı yolunu itirən dünya gözü bağlı olaraq yeni balans, 
dövlət, bazar və vətəndaş cəmiyyəti arasında yeni qüvvələr 
uyğuluğu axtarıb tapmağa çalışır” Problemin çətin cəhdi 
göstərilmiş institutlar arasında sadəcə hakimiyyətin 
bölünməsi ilə onun həlli deyil – ictimai dəyərlərin və 
üstünlüklərin özünün transformasiya edilməsidir. Siyasətçi 
və iqtisadçıların dəqiqliyi ən çox dövlətin dəyişiklərinin 
getməsi və qloballaşma sabitində dövlət taleyinin necə 
məsələsi cəlb edir.  

Burada iki aspekti ayırmaq olar: dövlət institutlarının 
dünya ictimaiyyətində və ayrı ölkə daxilində rolu. Birinciyə 
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münasibətdə iqtisadiyyatda inteqrasiya prosesləri, maliyyə 
bazarının qloballaşması dövlət sərhədlərinin aradan 
götürülməsi nə maliyyə sahəsində dövlət suverenliklərinin 
zəifləməsinə gətirib çıxarır, rəyi üstünlük təşkil edir. R. 
Allenin qiymətləndirilməsinə görə nisbi inkişaf etmiş 
yeddiliyin qiymətli kağızlar bazarının 30% dövlət 
tərəfindən idarə olunur və ya dövlət maraqlarına tabedir. 
Dünyəvi maliyyə bazarı ərazidə ölkədən ölkəyə 3 trilyon 
dollardan çox valyuta köçürülür. Onlardan 2 trilyon dollar 
dövlət tərəfindən idarə olunmayan və ya başqa dövlət 
institutları tərəfindən idarə olunmayan pullardır. Şəxsi 
kapital daha çox resusursa malikdir. (ABŞ kimi ölkələrin 
mərkəzi banklardan daha çox) R. Allen yekunlaşdırır ki, 
milli dövlətlər deyil şəxsi kapital dünya maliyyə 
bazarındakı vəziyyətin müəyyənləşdirir. 
  Bir sıra tədqiqatçılar daha da irəliyə gedərək milli 
dövlətlərin qaçınılmaz məhvi haqqında fikir irəli sürmüşlər. 
R. Brayın “Qlobal Maliyyə inteqrasiyasının, Coğrafiyanın 
sonu” kitabında yazır: “Millət hələ də mövcud olmasına 
baxmayaraq yersiz hesab olunacaq. Biz qlobal inteqrasiya 
vəhdinə yaxınlaşdıqca coğrafiyanın sonuna yetişirik”. 
(Dünyanın dövlət-milli bölünməsi). Bu fikir şübhəli 
görünür. Qloballaşmanın spontan prosesləri dünya 
iqtisadiyyatının inteqral vəhdətə gətirmir, bunun əksinə 
olaraq parçalanmanı gücləndirir. Periferiya və əhalisi 1/6 
olan yüksək inkişaf etmiş mərkəz arasında konfrans 
güclənir. Periferiya bizim planet əhalisinin bir çox 
hissəsinə yaşayış yeridir. Dünya iqtisadiyyatının 
formalaşan arxitekturası kəskin qeyri stabildir və yalnız  
ölkələri üçün deyil həmçinin mərkəz üçün böyük 
təlatümlərə səbəb olur. Dünya valyuta maliyyə sferası 



 130

vahid sistemə çevrilib və onun bir hissəsinin sıradan 
çıxması başqalarına güclü təsir göstərəcək. Artan qüdrətə 
və dövlətdən aslılığın nəsibi azalmasına baxmayaraq 
bazarın böyük subyektləri – oliqopol strukturlar dünya 
bazarının spontan proseslərinin idarə etmək gücünə malik 
deyil. 

 Bu spontan proseslər getdikcə daha çox gözlənilməz 
xarakter olur və bazar subyektləri institutlarına 
arxalanmağa məcbur olur. Beynəlxalq səviyyədə dünya 
bazarının işlənilməsi və həyata keçirilməsi prosesində bu 
institutun rolu güclənir. Bu yeddilik ölkələri tərəfindən 
dünya maliyyə bazarının idarə olunması cəhdlərinin 
aktivizasiyasında öz  təzahürünü tapır. Hər şeydən öncə 
söhbət ümumi hüquq formalarının işlənib hazırlanması 
sahəsində edilən cəhdlərdən gedir. Bu hüquq normaları 
çərçivəsində maliyyə strukturlarının fəaliyyətini 
tənzimləmək mümkün olacaq. 

 Belə idarəetmə və nəzarət institutlarından biri bank 
idarəetməsi və nəzarət üzrə Bazel komitetidir. Bu komitet 
“kuk qaydası” təyin edilmişdir. Kommersiya banklarının öz 
kapitala ölçüləri və aktivləri arasında uzlaşdırmanın 
minimum yolverilməz səviyyəsi. Bankların likvidiyi 
üzərində nəzarətin gücləndirilməsi üçün üsullar işləyib 
hazırlayır, qiymətli kağızlar üzərində əməliyyatları nəzərət 
altında saxlayan, bazar subyektlərinin davranış qaydalarını, 
hesabların lazımi olan transparellik səviyyəsini, hesablaşma 
sistemlərinin vahidləşməsini müəyyən edən komissiyanın 
Beynəlxalq təşkilati maliyyə böhranı şəraitində ümum 
iqtisadi və valyuta – kredit  dünyasına yönəldilmiş hökumət 
və mərkəzi binaların fəaliyyətinin aktivləşməsinin xüsusi 
yeri vardır. Son instansiyada kreditor timsalında mərkəzi 
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banklar çıxış edir.  
Bu banklar xüsusi bankları və başqa kredit 

institutlarını dəstəkləmək yolu ilə maliyyə sisteminin 
möhkəmliyini təmin edirlər. Dünyəvi maliyyə bazarında 
razılaşmış siyasətin başlıca açarı beynəlxalq maliyyə 
təşkilatlarıdır – BVF və Dünya Bankı. Eyni zamanda son 
illərin hadisələri göstərir ki,  dünyəvi Maliyyə Bazarlarını 
idarə edən  alimlər yetəri deyildir. Buradan – Yeni 
ideyaların və konsepsiyalarının axtarışı başlanır. Onların 
arasında B. Britaniya baş naziri T. Bleyerin yeni “Bretton-
Vud” valyuta sisteminin yaradılması və Almaniya 
Federativ Respublikasının keçmiş konsleri Şröderin 
dünyanın əsas valyutaların təyin olunduğu “məqsədli 
zonala”ın yaradılması haqqında tərkibidir. Vahid dünyasını 
sisteminin və dünyəvi bankın yaradılması haqqında 
çərçivəli  tərkiblər də olmuşdur. Beynəlxalq ekspertlər 
tərəfindən bu təkliflər böyük şübhə ilə qəbul edilir. 
“İqtisadçı” jurnalı qeyd edir: “Həqiqətdə böhrandan çıxmaq 
üçün heç kimin resepti yoxdur” məsələnin əsas məğzi 
valyuta sisteminin inteqrasiyasının sosial iqtisadi, siyasi 
həyatda və başqa sahələrdə yüksək interqrasiyanın nəzərdə 
tutulmasından ibarətdir. əsas iqtisadi mərkəzlərdə - Şimali 
Amerika, Qərbi Avropa və Cənubi Şərqi Asiya – kəskin 
rəqabət şəraitində inteqrasiyanın real prosesləri regional 
valyuta bliklarının yaradılması xətti ilə gedir. Burada nisbi 
irəliyə gedən Avropa birliyidir. AB-nin çərçivəsi daxilində 
təkcə vahid valyuta sisteminin yaradılması deyil həmçinin 
maliyyə sisteminin azaldılması həyata keçirilmişdir. Bu 
yolla yeni regional birlikləri idarə edən strukturlar yaranır. 
Bu yolla yeni regional birlikləri idarə edən strukturlar 
yaranır. 
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 Bu strukturlar birliyinə daxil olan ölkə hökumətləri bir sıra 
(məşğulluq, sərmayə və s.). lakin qeyri liberal qloballaşma 
modelinin müxalifət heç bir siyasi -ideloji platformaya 
malik deyildir. Ənənəvi sol siyasi ideologiya və hərəkatlar 
dərin böhranlara qərq olunmuşdur. Belə ki, beynəlxalq 
kommunist hərəkatları faktiki olaraq mövcud deyil, lakin 
bir sıra ölkələrdə kommunistlər hələ də hakimiyyətdir. 
Ortodoksal kommunist ideologiyasına sadiq qalmış bir çox 
partiya və qruplaşmalar qloballaşmaya kəskin neqativ 
münasibətlər bəsləyirlər. Beynəlxalq sosial-demokrat 
hərəkatlar qruplaşmaya xüsusi yanaşma üsulları işləyib 
hazırlamağa, onun alternativ (humanist) variantına 
əsaslandırmağa çalışırlar.  1999-cu ildə Paris sosial 
intenasyonal konqresində bu haqda danışılmışdır.  

Hakimiyyətdə olaraq sosial demokratlar milli 
səviyyədə öz ənənəvi sosial – iqtisadi proqramını həyata 
keçirməyə qadir deyillər və konservativ, liberal kimi qeyri 
liberal siyasəti həyata keçirməyə məcburdular. Bununla 
yanaşı bir sıra sol tədqiqatçıların və anti qlobalistlərin 
rəyinə əsasən məhz bu gün real olaraq beynəlxalq qlobal 
cəmiyyəti formalaşdırmaq imkanı vardır. Yeni informasiya 
vəsaitləri və informasiya texnologiyaları qeyri hökumət 
təşkilatlarına və harəkatlara, fərdlərə daha sıx əlaqə 
yaratmağa, ümumi mövqelər işləyib hazırlamağa və son 
mərhələdə siyasi və iqtisadi proseslərə təsir etməyə imkan 
yaratmışdır.  Bu qədər qeyri prodiksal səslənsə də 
barışmaz, anti qlobalist- radikal və qlobalist –qeyri liberal 
əleyhdarlar arasında fərqlər içində ümumi mövqelər də 
vardır. Qeyri liberal və radikallar dövlət zəifləməsinin 
tərəfdarı kimi çıxış edirlər. Burada bir sıra fərqlər vardır: 
Qeyri liberallar bu prosesi dövlət strukturlarının yenidən 
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montaj olunması və bazar vasitəsilə yenidən nizamlanma 
kimi qəbul edirlər. Radikallar isə özünü idarə edən 
müəssisələr müstəqil əmək və bazar haqqında danışmağa 
üstün tutublar.  

Bu zaman təbii ki, demokratik idarəetmə institutları 
mövcud olunmalıdır. Qeyri liberal dünyəvi azad ticarəti 
dəstəkləmək üçün effektiv siyasi idarəetməyə   və institutlar 
böyük ümid bəsləyənlər radikallar sosial hərəkatlara qeyri 
hökumət təşkilatlara (QHT) və vətəndaş cəmiyyətində 
sosial dəyişikliklərə arxalanırlar. Bütün fərlərə baxmayaraq 
hər biri dövlət strukturlarının zəifləməsini proqnozlaşdırır. 
Buna baxmayaraq liberallar dövlət strukturlarına müsbət 
yanaşır, radikallar isə qacınılmaz olaraq onlarla 
hesablaşmağa məcburdur. Son illər antiqlobalist hərəkat 
bütün beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb etməkdir, 
dünya siyasətinin qabarıq  faktoru olunmuşdur. Vahid 
mərkəzdən idarə olunan və eyni məqsəd uğrunda mübarizə 
aparan antiqlobalist mərkəzi bu gün mövcud deyil. 
Beynəlxalq birliklərdə qloballaşma prosesinin neqativ 
tendensiyalarına qarşı durmaq üçün yaradılmış bir sıra 
ictimai təşkilatlar fəaliyyət göstərir.  
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V Mövzu. Müasir dünya etnopolitik  proseslər 
 

Qloballaşma təzyiqi altında dövlətin zəifləməsinə 
cavab olaraq “lokal”, nasyonalizm ortaya çıxır, bu 
həmçinin sənaye cəhətdən İEÖ-lərə də aiddir. Hər şeydən 
əvvəl üçüncü dünya ölkələrindən müharibədən sonra 
kütləvi informasiya axını nəticəsində ABŞ-da Qərbi 
Avropada daha çox dərəcədə politik və müxtəlif mədəni 
cəmiyyətlər yaranmışdır. BMT-nin 1998-ci ilə olan 
məlumatlarına əsasən, öz vətənlərindən kənarda 125 
milyon insan yaşayır. Bununla yanaşı qeyri leqal 
emiqrantların sayı 30 milyona çatır. Ən yaxın illərdə, hər 
dörd amerikalıdan biri etnik azadlığa mənsub olunacaqdır. 
Emiqrantların ümumi dünya görüşü və mədəniyyəti çox 
aşağı səviyyədədir. 1995-ci ildə 12% köklü amerikalı orta 
təhsil almamışdır.  Digər amerikalıların içində elələrinin 
40%-dır. Onların orta təhsil səviyyəsi isə sıravi 
amerikalılardan 4 dəfə aşağıdır.   Təəccüblüdür ki, 
miqrantların çoxu təsərrüfatın az əmək haqqı verilən 
sahələrində çalışır və ya köklü əhali tərəfindən əl altı 
işlədir.  

Bunun nəzəri olaraq ölkə daxilində yeni mədəni 
boryerlər yaranır “Yeni miqrantlar diaspora və lokal 
birliklər yaradır və öz qanunlarına” əsasən yaşayırlar, onlar 
öz yeni vətənlərinin qanunlarını formal olaraq qəbul edirlər. 
Amerikada yaşayan etnik proseslərin çətinliyin təsvir etmək 
üçün formalaşan yeni konsepsiya qeyri adenvat təsir 
bağışlayır. AB ölkənin Şimali Afrika və Yaxın Şərq kimə 
sıx məskunlaşmış və siyasi qeyri stabil ölkələrə yaxın 
olmasına baxmayaraq Avropa ölkələri və ona yaxın onun 
Mərakeş, Tunis, Misir arasında əhalinin gəlir fərqi çox 
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böyükdür. Bu fərq ABŞ və Meksika arasında arasında olan 
fərqdən daha böyükdür. Lakin çox milli birliklərin 
formalaşdırılması problemi ABŞ da AB-dən daha 
kəskindir.  

Lakin buna baxmayaraq son 10 ildə AB-nin 15 ölkəsinə 
Norveç, İslandiyada və İsveçə gəlmə miqrantların sayı iki 
dəfə artmışdır. (1985-ci ildən 1995-ci ilə qədər 7,8 dən 14,7 
milyon nəfərə qədər) ümumi əhali payı o, qədər də yüksək 
deyil – 3,8% yaxın bu və ya digər ölkələrdən aşağı olaraq 
dəyişilir. İspaniya və Portuqaliyada   1,8%, İtaliyada 2,1%, 
Almaniyada 8,9%, Avstraliyada 9,1% xüsusilə qeyd etmək 
lazımdır ki, XX əsrin sonu XXI əsrin başlanğıcı arasında 
Avropa miqrasiyası aydın şəkildə iki hissəyə bölünür:  
 

1) Re-miqrasiya; 2) Avropaya yaxın olan az inkişaf 
etmiş ölkələrdən gələn miqrasiya çıxır. 1996-cı ildə 
AB ölkələrinə miqrant təmin edən 10 ölkə içərisində 
qeyri Avropa mənşəli olan türklər birinci yeri 
tutmuşdur. Birinci üç sıranı tutmuşlar: köçkün 
almanlar, Britaniya mənşəli miqrantlar ölkələrində 
gəldikcə daha çox böyük azlıqlar formalaşır. Onlar 
böyük şəhərdə öz birliklərini yaradır və bu birliklər 
daxilində ən çox İslama əsaslanan etno mədəni, 
eynilikləri qorumağa çalışırlar. Onlar üçün yad olan 
uyğunlaşmaq və uğur qazanmaq bacarıqları 
olmadığından periferiyadan gələn gəlmələr tezliklə 
qapalı birliklər yaradırlar, burada onlar ənənəvi 
münasibətləri yaxşılaşdırırlar. Bu zaman onlar adətən 
qərb əl altılarını  qəbul edirlər və vətəndaş 
cəmiyyətin prinsiplərini anlamayaraq bəzən oralara 
bölüşdürmək, qərb ölkələrinin sosial münasibət 
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yaratmağa davam edirlər.  
2) Qərb ölkələrində, bu əsasda sosial sistemə 

inteqrasiya etməyən yeni alt təbəqə formalaşır. Buna 
görə də qeyri bərabərlik əvvəlki kimi artır buna 
uyğun olaraq sosial qrupların güclənir bu da müxtəlif 
sosial hərəkatlarının formalaşması üçün  əlverişli 
sistem yaradır. Bu hərəkatlar mədəni və etnik 
fundamentalizm simvolikin altında fəaliyyət 
göstərirlər. 1990-cı ildə milli sərhədlərdən işçi 
qüvvəsini, kapitalı, texnologiyanın, maliyyənin daim 
artan bir yerdən digər yerə köçürülməsi güclü qlobal 
qüvvələrin təsir qüvvəsi çərçivəsində dünyanın 
böyük şəhərləri dəyişikliklərin əsas arenasına 
çevrilir. Bunun nəticəsi isə müasirliyin bir sıra 
problemlərinin kəskinləşməsidir. Yeni miqrant 
axınları məhz buraya yönəlir.  

3) Proqnozlara əsasən 2007-ci ildə bu şəhərdə dünya 
əhalisinin böyük qismi yaşayacaqdır. 1950-ci ildən 
etibarən hər 12-14 ildən bir, dünyada insan sayı 1 
milyard artır. əgər hər hansı bir kapitalizm baş 
verməzsə bu proses 2025-ci ilə qədər davam 
edəcəkdir. Bundan başqa iki narahatçılıq törədən 
vəziyyət də yarana bilər. İlk öncə qeyd etməliyik ki, 
əhalinin 97% az gəlirli təbəqəyə aiddir və buna əlavə 
olaraq bu əhali  getdikcə daha çox şəhərlərdə 
cəmləşir. əgər 1950-ci ildə əhalinin 2/3 hissəsini 
kənd əhalisi təşkil edirdi, 2025-ci ildə isə əhalinin 
2/3 hissəsi şəhər əhalisi olacaqdır. ən kəskin və 
radikal dəyişikliklərə qərb ölkələrinin inkişaf etmiş  
şəhərləri məruz qalır. Son illərdə tədqiqatçılar müasir 
meqrapolislərdə sosial qeyri bərabərlik səviyyəsinin 
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yüksəlməsini, etnik konfliktlərinin və mədəni 
konfliktlərin kəskinləşməsini, siyasi qeyri stabilliyini 
gücləndirilməsini qeyd edirlər. Bu təhlükənin 
qarşısını almaq üçün ətrafın kütləvi yoxsullaşma 
prosesini geri qaytarmaq lazımdır. Lakin əgər 
nəzərdə tutulan rifah yaxşılaşmasına nail olmaq 
istəyiriksə iqtisadi məhsul 50 ildə beş dəfə  
artmalıdır. Enerji istehsalı 3 dəfə artırılmalıdır ərzaq 
istehsalı isə 2 dəfə artmalıdır. Qlobal mühit potensial 
faciə nəticələrindən qacınmaq üçün (atmosferə 
kömür turşu tullantısının yüksəltmək lazım deyil) 
üstün sayılan mədən yanacağı üzərində olan enerji 
istehsalını başqa növ yanacağı dəyişmək lazımdır 
(indi 70%-dən çox). Bu yanacaq mədən yanacağı 
olmamalıdır (70%- qədər çatdırılmalıdır).  
Lakin bu gün keçid həyatı keçirə biləcək hər hansı 

bir institusiyonal struktur və mövcud deyil. Bir sıra 
tədqiqatçıların rəyinə əsasən post industrial ölkələrdə 
sosial ziddiyyətlərinə toplanması və kəskinləşməsi 
konfliktlərin ortaya çıxmasına gətirib çıxara bilər. Bu 
konfliktlər insanların həyatında dünyəvi periferiyada bar 
vermə inkişaf etmiş hadisələrdən daha çox önəm 
daşıyacaq. Böyük şəhərlər kütləvi savaşda insanların 
bir-biri ilə sıx yaşadığı və sosial problemlərin ortaya 
çıxdığı yerlərdir. Tarix boyu şəhər sakinləri bir yerdə 
yaşamağı və instusiyonal iqtisadi sistem çərçivəsində 
mövcud olmuşlar. Müxtəlif qruplara bu müxtəlif 
müvəffəq olmuşdur. ərazi konsentrasiyası sosial 
streslərin, sosial innovasiyaların eyni zamanda şəhərin 
zəifliyi və qüdrəti olmuşdur. İEO-lərdə meqopolislər 
sosial, etik və demoqrafik strukturlara aiddir 
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dəyişikliklərə məruz qalmışdır, yeni, sosial və mədəni 
reallığa uyğunlaşa bilməyən yoxsul ölkələrdən gələn 
kütləvi miqrant axını ilə əlaqədar olaraq həyatın öz 
stilində dəyişiklik baş vermişdir. Qərb sivilizasiyası 
zorakılığa   əl atmadan və insan hüquqlarına riayət 
edərək başqa sivilizasiya və irqə mənsub olan yeni 
yollarla miqrantı mədəni assimilyasiya edə biləcəkmi? 
Bu mədəniyyətin qarşılıqlı zənginləşməsinə, millət 
“layihəsi” anlayışının bədii cəhətdən yenidən 
qavranılması və mürəkkəbləşməsinə və ya konfliktlərin 
yaranmasına səbəb olacaq. Qlobal proseslər və çağırışlar 
tərəfindən ortaya çıxan anlayışlar kütləvi rədd etmə 
hadisəsinə səbəb olur. XX əsrdə 20-ci illərdən 70-ci 
illərə qədər 50 il ərzində İEO-lərdə əmlak bərabərsizliyi 
azalmışdır. 1970-ci illərin ortalarından başlayaraq bu 
proses yüksəlir.  

XX əsrin 90-cı illərində ABŞ-da orta təhsilli 
insanların və ali təhsilli insanların qeyri arasında fərq 
25-30% artmışdır. Muzdlu işçilərin 80% ABŞ-da olduğu 
kimi öz əmək haqlarının azalmasının şahidi olur.  
Məşhur Amerikan iqtisadçısı qeyd edir ki, orta işçi 
oyunun müsbət sonluğunu gözləmir. O, bu sonluğu 
mənfi planda görür və burada uduzan zamanda çox 
olacaq. Onun ətrafında yaxşı iş yerləri yetəri qədər дейил 
вя о, башгалары иля игтисади ъящятдя щяйатда галмаг 
цчцн мцбаризя апармалы олур. Беля ки, бу мцбаризя 
она мцтляг вя йа йахшы иш йерлярини яля кечиря биляъяк 
дцшмян лазымдыр (рягиб) тяяъъцблц дейил ки, бизим 
дювлят орта ишчи етник сепаратизм барядя тяссцф едир. 
Онлар юз горхуларынын тясдигини сийасятчилярин 
сюзляриндя тапырлар «Бцтцн игтисади чятинликлярдя сых 
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эцнащкар дейилсиз эцнащкар башга дили, башга етник вя 
йа ирги мянсубиййяти олан» йад хариъи ишчиляридир. Яэяр 
биз онларла башара билсяк – щяр шей мюъцзяли шякилдя 
йахынлыьа доьру чевриляъякдир. Бунун нятиъяни олараг 
АБШ юз миграсийа сийасятини вя яразисиндя мцвяггяти 
галмаг гайдаларыны шяртляшдирмишдир. (Хцсусиля 11 
сентйабр 2001-ъи илдян сонра) Авропа бирлийи юлкяляри 
цчцн яъняби проблеминя вуръуланмыш диггят мигрант 
щцгугларынын мящдудлашдырылмасы Милли ейнилик 
шцарларынын юн плана чякилмяси вя щяфтя ирги вя етик 
ъящятдян йад олан азлыглара зоракылыьын тятбиг 
олунмасы характерикдир.  
Гярби Авропада ачыглыг идейасы юз ярази 
чичяклянмясини юзцнцнляшдирмяк цчцн сахлама 
експертизийасы олараг Авропа демократийасыны 
йаратма тязйиги алтында эери чякилмяйя мяъбурдур. 
Практикада бу АБ дахилиндя мигрантларла йад 
елементляр цчцн йанашараг миллятлярарасы сябяб олур. 
1990-ъы иллярин яввялляриндян АБ-ня миграсийа 
гайдалары кяскинляшмяйя башламышдыр. Бунун нятиъяси 
олараг 1991-1995-ъи илляр арасында АБ юлкяляриня 
миграсийа 3 дяфя азалмышдыр, йашамаг цчцн 
гянаятбяхш бяйаннамялярин сайы Франсада 3 дяфя, 
Австрийада 5 дяфя, Алманийада 7,5 дяфя азалмышдыр. 
Буна бахмайараг мигрантлара негатив мцнасибятляр 
франсызларда 27,3%-39,6% Алман вя Беларусийада 
41% юз яксини тапыр. Бу да АБ юлкялярини иммиграсийа 
сийасятинин либераллашдырылмасында диггятли олмаьа 
мяъбур едир вя Авропа радикалларына йени дивидентляр 
эятирир. Бу эцн Гярби Авропа юлкяляриндя щеч вахт 
эюрцнмяйян мяркязя гачма тенденсийалары мцшащидя 
олунур. Яэяр бу тенденсийа яввялляр Испанийада 
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(Басковлар юлкяси каталонийа) Италийада (Ъянуби тирод  
Шимал вя Ъянуб щиссяляри) Белэийада (Валлон вя 
Флармонийада) Британийада (Шимали Италийа) 
Франсада.  Дювлят хариъи вя йа дахили просес кими 
Авропада глобаллашма бир тяряфдян ъоьрафи 
факторларын юнямлийини ашаьы салыр, диэяр тяряфдян ися 
мяркяздя мцгайисядя периферийа реэион вя юлкялярин 
интеграсийасы бир даща сярщядлярин, Милли терротериал 
бирляшмялярин юнямлийини сцбут едир. Авропа 
сярщядляри проблеминин актуаллашмасы буна сцбутдур. 
Франсада Жанмаре, Ле Пен, Милли ъябщясинин, 
Австрийада Йорг Щойдерин сол популистляри Австрийа 
азадлыг партийасынын, АФР-ин шярг торпагларында 
Милли демократик партийанын, Фландрийада, 
Шотландийада, Квебекдя Сепаратист партийа вя 
щярякатларын сарсылмаз артымы, Италийада «Шимал Лиги» 
нин  Косово в. Сербийанын електроло вя сийаси 
налиййятляри тясадцфц дейил. Яънябилярин цнванына 
йаьдырдыглары яняняви иттищамлардан ялавя онларын 
сийаси пропандасы «Брйуссел бйарокрафийасы»нын гейри 
еффектив мяркязи идаряетмясинин ялейщиня йюнялмишдир. 
Онларын фикринъя юзэянин щесабына йашайан, йохсуллары 
«юз» реэионларындан кянарлашмаг лазымдыр вя сийаси 
тяляб кими юз реэионларымызы сащиб чыхан шцарыны иряли 
сцрцрляр.  
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ВЫ Mövzu. Глобаллашманын хариъи сийаси аспекти 
 

Глобаллашма просесляри иля ялагядар олан сосиал-
сийаси проблемлярин кяскинляшмяси няинки ИЕОЮ-лярдя 
щямчинин ИЕЮ-дя баш верир. Истещсалат структурларынын 
дяйишмяси вя чохлу ишчи гцввяси тяляб едян мящсулларын 
истещсал йеринин дяйишдирилмяси (цчцнъц дцнйа юлкяляриня) 
бу юлкялярин яняняви сащяляриня аьыр зярбя ендирмиш вя 
бунунла ялагядар олараг бир сыра мцяссисяляр баьланмыш 
ишсизлик артмышдыр. ПЕ-индустриаллашма феномени 
ъямиййятин сосиал зяифлямясиня сябяб олмушдур вя ишчи 
гцввяси базарынын глобаллашдырмасыдыр. Хариъдян эялян 
уъуз ишчи гцввяси ИЕЮ-лярин ямяк базарында рягабяти 
эцъляндирмишдир, бу да етик арасы мцнасибятлярин 
кяскинляшмясиня вя бу юлкялярдя насйонализм ящвал-
рущиййясинин артмасына сябяб олмушдур. Глобал характер 
олан ящалинин кцтляви миграсийасы дцнйада сосиал-игтисади 
низамын ъидди кяскинляшмясиня чеврилмишдир. ХХ ясрин 
сонларында БМТ-нин вердийи мялуматлара ясасян юз 
вятянляриндян кянарда 130 милйондан чох инсан йашайыр. 
Бунунла йанашы гейри легал мигрантларын сайы 30-35 
милйона чатыр. Мигрантларын бюйцк бир гисми юз 
вятянлярини игтисади сябябдян тярк етмишдир. Истещсалатын 
глобаллашмасы ямяк базарынын глобаллашмасы иля мцшайят 
олунур. Бу мигрантларын башга бир щиссяси мяъбури 
кючкцнлярдир (йерли мцщарибяляр сябябиндян).  

ХХЫ ясрин яввялляриндя  эетдикъя даща тящлцкяли 
мигйасда дюйцшян насйонализм вя дини дюзцмсцзлцк 
нцмайиши, глобаллашма просесинин психоложи шокуну 
адлайа билмяйян, юлкялярин ъаваб реаксийасыдыр. Бу шок 
щям иътимаи щям дя фярди сявиййядя щисс олунур. Игтисади 
вя сосиал сийаси гейри стабиллийин эцъляндирилмяси, дяйяр 
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йюнялмясинин вя щяйат низамынын даьылмасы иля ортайа 
чыхан стресс йцкц инсанын иммун системинин зяифлямяси иля 
ялагядар олан аьыр психи хястялик вя ращатсызлыьын 
йайылмасына тякан верир. Наркоманийа, ъинайяткарлыг 
даща эениш мигйаслара йайылыр. Инсан зяифлийи вя нашылыьы 
цзяриндя формалашан ъинайяткар бизнесин глобал 
шябякяляри йарадылыр. Яслиндя сийаси сащядя идейа-сийаси 
низамла вя мцасирлийин реал проблемляриня йюнялдикдя 
уйьунсузлугла характеризя олунан йени шяраит 
йаранмышдыр. Дцнйанын амансызлыгла ики якс системя 
бюлцнмясиня сон гоайан ССР-нин сцгуту вя бунунла 
ялагядар олараг Берлин диварынын сюкцлмяси заман 
бахымындан няинки эеостратежи структурда кейфиййятли 
дяйишикликлярля щямчинин мцасир заманын низамланмасы 
иля цст-цстя дцшмцшдцр. Бундан башга демяк олар ки, 
ейни заманда бу сцгут просеси вя тязащцрлярин сон 
эцънц стимулу вя нятиъяси олмушдур. Гейд етдийимиз 
просеслярдян ян габарыьы глобаллашма феномени 
олмушдур. Глобаллашма эцман едир ки, чох сайда сосиал, 
игтисади, мядяни, сийаси вя башга мцнасибятляр дцнйяви 
характер алыр. Ейни заманда глобаллашма щям айры-айры 
юлкяляр дахилиндя вя щям дя юлкяляр арасы гаршылыглы тясир 
сявиййясинин артмасыны мягсяди алыр. Мцасир глобаллашма 
просесляри цчцн йенилик сосиал ялагялярин техноложи, 
тяшкилатлы административ, щцгуги вя башга сащяляря 
йайылмасыдыр. Щямчинин йени информасийа технолоэийасы 
вя мцсир коммуникасийанын чох сайлы шябякяси васитясиля 
гаршылыглы ялагялярин йарадылмасы цчцн даими тенденсийа 
интенсификасийасыдыр. Британийа, Осман империйасы 
дахилиндя тяркиляшмиш глобаллашма формасыны гейд етмяк 
лазымдыр. Онлар эениш сащяляри ящатя едир вя сийаси-
игтисади системи мяркязляшмишдир. Бу империйалар эениш 



 143

яразиляри чох миллятли корперасийалар васитясиля ИЕО биринин 
диэяринин игтисадиййатына сярмайя гоймасындан, капитал 
щярякатларын йцксяк сявиййядян горуйурду. Илк юнъя 
халг вя юлкяляр арасында гаршылыглы ялагянин Авропа 
ишьалы, сонра ися гярб ишьалы шяраитиндя баш верирди. Буна 
эюря дя щягигятяндя глобаллашма Авропа, гярб 
глобаллашманын боша дцшмцшдц. Инди ися глобаллашма вя 
реэионлашма просесляри бцтцн дцнйаны бцрцмцшдцр. Бу 
просеслярин интенсивляшмяси бир тяряфдян Милли дювлят 
мясулиййяти даирясинни вя функсийасынын эенишлянмясиня 
диэяр ися онун гаршысына гойулмуш тяляблярин ющдясиндян 
еффектив эяля билмя баъарыьынын ерозийасына эятириб 
чыхармышдыр. Мящсуллар, капитал, инсанлар биликляр, 
мядяниййят, силащлар, наркотикляр вя с. чох асанлыгла 
дювлят сярщядлярини кечмяйя башлады. Трансйонал 
шяюякяляр, сосиал щярякатлар вя мцнасибятлдяр инсан 
фяалиййятинин бцтцн сащяляриня нцфуз етмишдир. Тиъаряти 
малиййя истещсалат глобал шябякясинин мювъуд олмасы 
бцтцн дцнйа мигйасында бцтюв халгларын, коллекитивлярин, 
ев тясяррцфатларынын талещлярини вя чичяклянмясини бир йеря 
ъямлямишдир. Бу тязащцря эюря дювлят сярщядляри даща да 
ачыг формайа дцшмцшдцр. Дцнйа игтисадиййатынын 
сярщядляри танымайан, интеграсийа вя даща ачыг шяраитдя 
глобаллашма дцнйа тиъаряти мигйасынын вя бейнялхалг 
мцнасибятлярин башга просеслярин эенишлянмясиндя 
явязсиз рол ойнамышдыр. Беляликлядя сющбят йалныз мящсул 
вя хидмятлярля яняняви тиъарятдян дейил щямчинин валйута 
ахынындан, капитал щярякатындан, идейа, информасийа, 
технолоэийа мцбадилясиндян, инсан миграсийасындан 
эедир. Мцасир шяраитдя истянилян дювлятин хариъи сийасятини 
мцяййян етмяк вя щяйата кечирмяк мцмкцн олмайан 
глобаллашма юнямли просес олмушдур. 
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 Бу динамик мцяййян сцрятля инкишаф едян 
просесдир. Буна эюря глобаллашмайа статик щадися кими 
бахмаг олмаз. О, щяр бир инкишаф мярщялясиндя истещсал 
гцввяляринин кейфиййят вя характерини дяйишян нцфуз етмя 
иля ялагядар вя юзялликликляря маликдир. Глобаллашма 
мцнасиб дцшцнъя тярзи, дцнйайа ващид бцтюв кими 
баханы тяляб едир. Бу цмуми проблемлярин 
идаряедилмясиндя, цмуми тящлцкясизлик вя ямякдашлыг 
мясяляляринин щяйаты юнямли даими сийаси диалогунун 
апарылмасы цзря хцсусян ящямиййятлидир. Ямякдашлардан 
гачынма, глобал тящлцкянин артмасы, конфиликт 
ситуасийаларынын дахили вя хариъи тязйиг инкишафы 
глоболлашма просесини гыра биляр вя йа онун бир даща 
тякрар олунмасына эятириб чыхара биляр. Чох аспектли вя 
ящатяли баша дцшцлян тящлцкясизлик ахтарышлары бу ъящятдян 
ясас вязифя щесаб едилир. Чох аспектли дедикдя айры-айры 
шяхслярин, реэионларын вя бир сыра юнямли сащяляриндя 
бейнялхалг иътимаййятин тящлцкясизлийиня нязярдя тутулур, 
хцсусиля конфликтлярин йаранмасыны хябяр вермяк вя 
онлары идаря етмяк, еко системин стабиллийини горумаг, 
хаммал, йанаъаг, ярзагла тяминатлы тяъщизат, йени 
техналоэийайа кечид, мцхтялиф шяраитлярдя бейнялхалг 
ямякдашлыьын етибарлыьы ваъиб йер тутур. Тящлцкясизлийин 
ваъиб компономенти бейнялхалг мигйасда зоракылыг вя 
ъинайяткарлыгла мцбаризядир. Глобаллашманын мцасир 
мярщялясиндя формалашмыш тязащцр мяним фикримъя 
мювъуд дейил.  

Дцнйа юлкяляри арасында мцхтялиф сядд вя 
мящдудиййятляр щяля дя мювъуддур, ИЕЮ, ИЕОЮ, кечид 
игтисадиййатлы юлкялярин игтисадиййатыны идаря етмяк цчцн 
цмуми гайдалар ишляниб щазырланмышдыр. Лакин ХХЫ ясря 
кечид юлкялярин инкишаф сащяляриня щям мцсбят тясири олан 
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вя щям дя мянфи характерикстикайа малик олан 
игтисадиййатын глобаллашмасынын йени ерасы кими таныныр.  

Глобаллашан дцнйанын ясас хцсусиййятлярини 
нязярдян кечиряк:  

1. Тиъари ахын йолларда сядд вя манеялярин арадан 
эютцрцлмясиня бахмайараг йалныз капитал базары щягиги 
глобал щесаб едилир. Йалныз капитал щяр щансы бир 
манеясиз онун цчцн ялверишли олан йеря кючцрцлцр. 
Капитал ъянубун йохсул юлкяляриндян дейил шимал Гярбин 
зянэин сефляриндян ахыр. Картлар банкларын, ширкятлярин, 
консултатив компанийаларын, шимал индустриал гцввялярин 
корпарасийаларынын ялляриндядир. Бирбаша сярмайялярин 
81% йцксяк щяйат рифащы, Шимал юлкялярин пайына дцшцр – 
АБШ, Б.Британийа, АФР, Канада. Бу юлкялярдя капитал 
консентрасийасы 25 ил ярзиндя 12% артмышдыр.  
 

2. Тяяссцф ки,  юндя эедян системин бир щиссяси 
олмаг щяр бир юлкяйя нясиб олмур. Лакин практики олараг 
бцтцн юлкяляр тязйиг алтына дцшцр – онлар глобаллашма 
чаьрышына дцнйанын юзял юлкяляри арасында уъурлу 
истещсалчылар сявиййясиня уйьунлашмалыдырлар. 
Глобаллашма Африкайа демяк олар ки, бцтцн Латын 
Америкасына, бцтцн Йахын шяргя (Исраил истисна олмагла), 
Асийанын бюйцк чюлляриня нцфуз етмяйиб. Азад дцнйа 
базары принсипляри сечимли олараг тягдим едилир. Яэяр бу 
беля олмасайды, онда гейри истещсал ишчи гцввясинин 
глобал базары, капитал базары кими азад оларды. 
Глобаллашма сурятли мцфсизляшмяйя вя даьыдан рягабят 
нятиъясиндя мяъбуриййятя эятириб чыхара биляр. Онун тясири 
алтында щюкумят гыса бир мцддят ярзиндя дяйишилян вя 
дювлятляри кяскин сурятли игтисади дяйишим обйектиня 
чевирян щадисяляр баш веря биляр. Юз юлкясиня садиг олараг 
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Милли щюкумятин ясас принсипляриня мяна ъящятдя якс 
олан йени идейа дясти гаршысында аъыз галыр. Ресус вя 
техналоэийа сащибляринин зянэинлийи «бир эюз гырпымында» 
артыр. Юз ейнилийини гурбан веря билмяйянлярин рифащы ися 
ашаьы дцшцр. Транснасионал категорийаларын бирбаша 
сярмайяси щяр заман «бол мящсул» вермир. Бу гцдрятли 
инвесторларын тякидиля дявят едянляр онларда игтисади 
инкишафы дейил дурьунлуьу, эерилямяни дя эюря билярляр. 
ТМК еля дахили структурлар йарадырлар ки, бу структурлар 
дахили сосиал бярабярсизлийи, кяскинляшдирир, лазым олмайан 
техналоэийаны (юлкяйя) лазым олмайан мящсулу истещсал 
едирляр. Американ мцяллифляри Менон вя Вимбуш йазыр ки, 
глобал игтисадиййатда иштирак яввял сусгун олмуш Милли 
азлыгларын маневр вя юзцнц ифадя азадлыьыны артыра биляр. 
Ъоьрафи ъящятдян бцтцн Милли азлыглар ъям олмуш шякилдя 
олан юлкяляр юз тясир ачарыны итирир, бцтцн хариъи алим 
тяряфиндян верилмиш юлкя мцсбят гябул едилдийиндян бу 
юлкянин Милли азлыглара мцгавимят дяйяри даща бащадыр. 
Бцтцн ъямиййятин глобал моденляшмя просесиндян тяърид 
едилмяси етно Милли конфликтлярин, терроризмин, щярби 
конфликтлярин йаранма рискини йцксялдир.  
 

3. ИЕЮ-ляр игтисади ямякдашлыг вя тяшкили юлкяляри 
арасында идхал гоншу юлкялярдян ики дяфя чох артыр.  
 

4. Капитал ахынынын ИЕОЮ-ляря йени имканларын, 
ялавя шансларын верилмясини инкар етмяк шяртидир. 
Йухарыда сюйлянилянляри сцбут етмяк цчцн беля бир мисал 
эятиряк: юзял вясаитлярин (ИЕЮ-дян) ИЕОЮ-ляря ахыны 1990-
1197-ъи илляр ярзиндя бюйцк юлчцлярдя – 44 милйарддан – 
244 милйард доллара гядяр артмышдыр. Бу вясаитлярин 
йарысыны бирбаша сярмайяляр тяшкил едир, бу да гябул 
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юлкяляря ялавя шанс верир. Лакин реал щяйатда, бу баш 
вермир. Мясялян: 1995-1999-ъу илляр Асийа игтисади 
бющраны дюняминдя Гярби Авропа юлкяляри щяр шейдян 
юнъя ишсизликдян язиййят чякянляр, Чин юз йолуну давам 
едир, АБШ-да сянайе инкишафынын рекорду баш верди.  

5. Америка конгреси вя Америка щямкарлар 
иттифагы Америка капиталынын уъуз ишчи гцввяли яразиляря 
АБШ-ын стратежи мювгеляриня зийан эятиряъяк, икинъиси ися 
американ истещсалчыларынын, ширкят ишчиляринин, сечкилярин 
бирбаша марагларына негатив тясир эюстяряъякдир. Онлар 
беля щесаб едирляр 4 илдян бир президент сечкиляриндя 
иштирак едяряк ишсизлийя манея тюрядя биляъякляр (иш йерляри 
шякилдя миграсийайа башладыьы заман). 
 

6. Глобаллашма идеалоэийалары тякид едирляр ки,  
базар артыг глобаллашмадыр. Бу факторлар тясдиг 
олунмур. Бюйцк игтисади юлчцлц юлкяляр дахили базара 
йюнялмякдя давам едирляр. Беля дейяк ки, хариъи сийасятя 
ъялб едилмяйян Американ сянайесинин сащя вя 
секторларында чалышан Америкалылар 82% тяшкил едир. АБШ-
да демяк олар ки, 90% америкалы дахили тялябатла 
ялагядар олан сащялярдя чалышыр. Мцасирлийин ясас цч 
игтисадиййатда – АБШ, АБ, Йапонийа – идхала 12% 
тяминат эедир. Ейни заманда Б.Британийада мящсул 
истещсал едян ширкятлярин 50% юз мящсулларыны хариъя идхал 
едир. Бенилйукс юлкяляри щяддян артыг дяряъядя идхал вя 
ихраъдан асылы ола биляпляр, лакин, апарыъы сянайе юлкялярин 
бюйцк игтисади комплексляриня аид едиля билмяз.  
 

7. Сийаси ъящятдян глобаллашманын гялябяси 
практики олараг щяр бир юлкядя сийаси спектлярин сол 
ъинаьынын тарихи мяьлубиййяти фактдыр. Сол сийаси 
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партийалар щяля сечкилярдя гялябя газана билярляр вя юз 
намизядлярини щюкумят органларына тяйин едя билярляр. 
Лакин артыг онлар сол сийаси-игтисади програмы щяйата 
кечиря билмязляр.  
Нятиъядя онлар садяъя юз сол дяйярлярини сатан заман 
сядирлик едя билярляр. Эюрцндцйц кими сол эюрцш вя 
гцввялярин бющраны узун мцддятлидир. Йцз милйонларла 
ишчи глобал малиййя шокуну гурбанына чеврилмишляр. 
Щямчинин онлар бирбаша мцасир технолоэийайа 
(информасийа) узун сцрян нятиъяляри олан игтисади 
просеслярин гурбанына чеврилмишляр. Бу заман 
тезляшдирилмиш глобаллашманын ачыг айдын мащиййятляри 
эюрцнцр, эялирлярдя артан бярабярсизлик, узунмцддятли 
мяшьулиййят тяминатынын олмамасы, рягабятли 
мцбаризянин кяскин артамасында глобал мигйасда зяифлик 
щиссяси, идаря дцнйанын, нящянэ просеслярин гурбанына 
чеврилмя, щяйатын ядалятсизлийи, йцксяк мцбаризя иля 
цзляшдирир. Кцтляви реаллашмайа милйонларла кяндлинин 
мегополислярля кючмяси дя тякан веря биляр. Бейнялхалг 
стратежи тядгигат инситутунун (Лондон) кечмиш директору 
Ф. Щейзфору йазыр: «Янянялик щиссинин алчалмасы, гязяб, 
йаранан шяраитлярин гурбанына чеврилмя эетдикъя йалныз 
АБШ цчцн гянаятбяхш щесаб едиля биляъяк глобаллашма 
ялейщиня чыхан гцввяляри даща да бирляшдирир вя 
эцъляндирир». Юзлярини «пролетарийат милляти» адландыран 
Алманийа, Италийа, Йапонийа тяшкилаты вя игтисади 
инкишафын йетиря гядяр эялир ялдя етмямя щисси иля баьлы 
беля эениш инкишаф етмишдир. Бу бахымдан арасында 
бюлцнян эялирдир. 70 ил ютдцкдян сонра беля щиссляр йетири 
гядяр эцълц юлкялярдя баш галдырыр.  
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8. Гярб игтисадчыларынын етираф етдийи кими 
бартерлярин арадан галдырылмасы ян эцълцйя сярф едилир. 
1990-ъы илляр бойу АБШ идхалдан максимум эялир 
эютцрмцшдцр. Щятта бющран бир сыра Асийа юлкялярини ифлиъ 
вязиййятиня гоймушдур. Американ сийасятчиси Е. Басевич 
йазыр: «Глобаллашмадан ян члх эялир ялдя едяряк АБШ 
шяраитин ялверишлилийиндян истифадя едирляр. Онларын ясас 
мягсяди – Американ щеэемонийасынын узун 
мцддятлилийини тямин етмяк цчцн – тратеэийанын ишляниб 
щазырланмасыдыр».  
 

9. дювлятчилик фактору гиймятляндирилир. Дювлятляр 
онларын вятяндашларынын глобал игтисади просеслярдян 
щямишялик асылы олмасына иъазя вермязляр. Бю дювлятляр 
юзцнц горумг цчцн барйерляр йарадаъаг йа да яввялки 
нязаряти итирмямяк цчцн бир-бири иля сых ямякдашлыг 
едяъякляр. Беля ки, Мексиканын бюйцк шимали Америка 
азад базарына дахил олмасы 1994-ъц илдя ишчилярин алыъы 
габлиййяти 25%-дян чох ашаьы дцшмцшдцр.  
Еколожи проблемляр глобал мигйаса чыхыр. Яэяр бир нечя 
он иллик юнъя Рома клубу «инкишаф щядди» ады алтында 
мягаля няшр едирдилярся (бу мягалядя сющбят игтисади 
инкишаф тящлцкя тюрядян енерэетик вя хаммал ресусларынын 
тцкянмясиндян эедир) 1990-ъы иллярдя сивилизасийанын юз 
мювъудлуьуна тящлцкя тюрядян еколожи бяланын реал 
тящлцкясини анламаьа башлады. 

 Бу инсан саьламлыьына ваъиб олан ятраф мцщитин 
даьылмасы, биосферя олан даьыдыъы техноэен тясир, планет 
иглиминя парник еффектинин эцълянян тясири, бир чох щейван 
вя битки нювцнцн мящв олмасы иля ялагядар олан планет 
эенофондунда эери гайтарылмайан иткилярля ялагядардыр. 
Вязиййят о гядяр тящлцкялидир еколожи проблемлярин 
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мцзакиряси елми конфранслардан кянара чыхыб малиййя 
структурларынын, бейнялхалг тяшкилатларын вя щюкумятлярин 
ъялб едилдийи дцнйяви сийаси просесин юнямли щиссясиня 
чеврилмишдир. 1997-ъи илдя Кийотода планетин глобал иглим 
дяйишмяси цзря Бейнялхалг Конфранс заманы бир сыра 
ИЕЮ-ин (хцсусиля АБШ бу туллантылары 7%-я гядяр ашаьы 
салмалыдыр) кюмцр туршусу туллантысы цзря мящдудиййятляр 
гурмасы нязярдя тутулмушдур. Лакин мялум дейил ки, 
тялябляр йериня йетириляъяк йа йох. Игтисади програмлар 
сийаси вя йа игтисади гцввялярин амансыз мцбаризя 
обйектиня чеврилмишдир. 
  Бурада ясас ролу ТМК-лар ойнайыр. ТМК-лар 
ятраф мцщитин чирклянмяси цзря бюйцк мясулиййят 
дашыйырлар. Бунунла йанашы еколожи проблемлярля мяшьул 
олан бейнялхалг тяшкилатларын тялашы эениш кцтлялярин ятраф 
мцщитин вя тямялин горунмасы цзря мясялялярдян 
кянарлашдырылмасы просеси эедир, бу систем тябият 
мцщафизя сащясиндя идарячилийя иддиа едир. «Еколог» 
журналынын няшри (Б. Британийа) Н. Щилдйарин сюзляриня 
эюря еколожи бющран еколожи риск вя ресурслары идаря едян 
дцнйяви технолоэийа империйасынын йарадылмасы 
мягсядиля истифадя едилир. Глобал идарячиляр (милли) 
мцстямлякичилийин йени дальасыны йарада билярляр, беля ки, 
еколожи мцщафизя алтында коммерсийа мараглары эизлянир. 
Профессор Е. Гудинас (Уругвай) йазыр: «яввялляр инди бу 
сащяйя дахил едилиб, сосиал ялагя вя мцнасибятляр базар 
мяканында бирляшир вя шяхси мараглар ящатясиня дцшцр 
щямряйлик вя сосиал ядалят анлайышы ися юз гцввясини итирир. 
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VII Mövzu. Qloballaşma və bəşəriyyətin ğələcəyi. 
 

 Валлерстайнын вя башга тядгигатчыларын фикринъя бу 
эцн капиталист дцнйа игтисадиййаты еля нюгтяйя чатмышдыр 
ки, бу нюгтядян сонра онун глобал системи кими 
гачынылмаз сцгута баш веряъяк. Бунур сябябляриндян бир 
чоху «ахырынъы мярщяля»Нин дурьунлуьу иля, капитализм 
цзяриндя дцнйяви гялябя просеси кими бу дцнйа 
глобаллашма васитясиля интибащи иля ялагядардыр. 
  Капитал йыьымынын сурятли эяляъяк имканларыны 
мящдудлашдыран сябяблярдян бир нечясини мисал эятирмяк 
олар: бярпа едилмяйян уъуз ишчи гцввяси ресусларынын 
тцкянмяси (кянд ящалиси); сийаси режимлярин тядриъян 
демократлашмасы просесинин нятиъяси олан вя буна уйьун 
олараг музлу ямяк нцмайяндяляринин сийаси тясиринин 
эцълянмяси иля нятиъялянин мящсул гиймятиндя ямяк 
юдямя пайынын артмасы иля ялагядар узунмцддятли 
тенденсийа баш веряъякдир – бу тенденсийа эялир 
нормасынын азалмасына эятириб чыхарыр, бу да еколожи 
проблемлярин вя дурьунлугларын кясилмяси иля даща да 
дяринляшир, беля ки, глобал дцнйада капиталист хяръляри 
истещсалын токсик туллантыларыны «юдянишсиз» тулламаг цчцн 
чох аз йер галмышдыр. 
  Базар игтисадиййатынын бу эцнкц мювъудлуьу ясас 
дилемма кими еффектилик вя ядалят, арасында зиддиййятин 
юн плана чякир. Ширкятлярин ихтисаслашмасы вя интеграсийасы 
ъям капиталын чохалмасыны мцмкцнляшдирир. Лакин сырф 
капитализм мянтиги сосиал ядалятин дястяклямир. Бу йолла 
игтисади глобаллашма юлкяляр арасында юлкялярин юз 
дахилиндя гейри бярабярлийя сябяб олмушдур. Бейнялхалг 
рягабятя дюзцмлцлцк гайьысы дювлятлярин вя бейнялхалг 
сийясятин башга иштиракчыларынын бу проблемля мяшьул 



 152

олмасыны мящдудлашдырыр. Яэяр биз валлерстайнла 
разылашмаг беля (валлерстайн глобаллашманын мцасир 
мярщялясиня капиталист дцнйа системиня сон «юлцмъцл» 
мярщяляси кими бахыр) чох да узаг олмайан эяляъякдя 
дцнйа мигйаслы гачынылмаз радикал дяйишикликляри инкар 
етмяк мцмкцн дейил. Йалныз глобал реконструксийа 
щаггында план йохдур. Р. Робертсон бу просеси тясдиг 
едян тядгигатчылардан бири 1990-ъы илдя гейд етмишдир ки, 
1969-ъу илдян дцнйа глобал гейри дцнйа инкишафынын тяклиф 
олунан мцмкцн вариантлары чохдур.  

Хцсусиля валлерстайн дцнйа систем нюгтейи 
нязярдян капиталист дцнйа системинин инкишаф 
прогнозуну веряркян цч ссенари иряли сцрцлмцшдцр.  
«Неофеодализм» - реэионларын йерли формалашдырылмасы, 
елит тябягя цчцн йцксяк технлолжийа сявиййясинин йеряри 
гядяр дястяклямяси «демократик диктатура» - дцнйа ики 
костайа бюлцнмцшдцр. 20% зянэин инсан юз зянэинлийини 
аз вя йа чох мигдарда ядалятля бюлцшдцрцр, диэярлярини ися 
кяскин нязарят алтында сахлайырлар (валлерстайн бу 
варианты аз мцмкцн щесаб едир; онун аргументи 
демократлар арасында диктаторлары щярядян тапаг?) 
«мяркязляшмиш вя ядалятли дцнйа» - онун тятбиг олунмасы 
топланмыш зянэинликлярин йенидян пайланмасы 
механизмляринин мяркязляшдирилмясинин ортайа чыхмасы 
иля ялагядардыр, бунлар мяшряф вя истещлакчы реал олараг 
мящдудлашдырмаьы тяляб едяъякляр (капиталист дцнйа 
системиндян сосиалист дцнйа системиня кечиди тяляб едян 
ян чох утопик вариантдыр). Ейни заманда Р. 
Робертсонун тясяввцрляриня ясасян глобаллашманын 
пртенсиал нятиъяляри дцнйа инкишафынын ссенариси 4 мцмкцн 
формада тягдим олуна биляр.  
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Эюркямли сосиолог М. Маклйненин сюзляриня эюря 
биринъи ссенари «дцнйяви кяндин» формалашдырылмасы иля 
ялагядардыр. Бурада щяр бир сакин КИВ васитясиля узаг 
юлкялярдя щадисялярин вя йа дцнйа ящямиййятли хябярлярин 
шащидиня чевриля биляр. Бурада идейа вя бцнювря 
дяйярляриня аид олан мясяляляр цзря цмум планетар 
консенсус мювъуд ола биляр.  
Икинъи ссенари – мондиалист – «дцнйа щюкумят» шцары 
алтында милли дювлятлярин бирляшдирилмяси.  

Цчцнъц ссенарийя ясасян йахын эяляъякдя дцнйа 
гаршылыглы ачыг суверен милли дювлятлярин мцзакирясиня 
бянзяйяъяк бцтцн бу юлкяляр  интенсив игтисади, сийаси вя 
мядяни мцбадиля просесиня гошулаъаг.  

Дюрдцнъц ссенарийя ясасян дцнйа гапалы, мящдуд 
ъямиййятляр мозайкасына чеврилиъяк. Йеэаня апарыъы 
иъма иля бир дя мядяни дцзяниндя, юз инстиансийоналлыьын 
да бярабяр вя уникал олаъагдыр. Бу сонунъу ссенари 
тядггатларын диггятини даща чох ъялб едир. Бир сыра 
мцяллифляр мюъуд олан ишлямя прогнозлар ясасында 
глобаллашманын бариз ссенарилярини айырырлар. Бу 
ссенариляр глобал гейри мцяййянлик мярщялясиндя ейни 
заманда планетин мцхтялиф зоналарында щяйата кечириля 
биляр.  

Глобаллашма – гярбляшмя, модернляшмиш яразилярин 
гярб сиваилизасийа сийащсынын мядяни ассимиласийасы тясири 
алтында дцшмя вя щомоэенляшмиш мядяниййят васитясиля 
глобал сивилизасийасынын формалашмасы: либерализм вя 
универсализм дяйярляри доминантлыг едир, чярчивя 
форматыны ДБ, ДТТ, БВФ кими глобал малиййя – игтисади 
инситутлары вя глобал базарлар формалашдырыр. Бу 
тяшкилатлар кооператив ойун иштиракчылары арасында 
(бурайа милли  дювлятляр, дювлятлярарасы бирляшмяляр – 
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федерасийалар, конфедерасийалар вя башга реэионл бирликляр 
дахилдир) рягабят мцнасибятлярини тянзимляйир. 
Глобаллашманын гейри либерал ссенарисинин фундаменти Ф. 
Фукуйамынын «Тарихин сону» адлы консерсийасында 
гойулмушдур. Бу консепсийада дцнйяви либерал 
дяйярлярин гялябяси юз яксини тапмышдыр.  

Мяркязи сивилизасийанын либерал вя демократик 
дяйярляринин гялябяси универсал вя базис нормалары 
ясасында глобал сивилизасийанын формалашмасына эятириб 
чыхараъаг. 
 Формалашан цчлцк (Шимали Америка, - Авропа бирлийи – 
Ъянуб Шярги сийа) глобал дцнйада динамик бярабярлийи 
дястяклямялидир, бурада ясас идарячи глобал базардыр. 
БМТ-ы истещсалатлары, БВФ, ДБ, ДТТ иля йанашы «бюйцк 
сяккизлик» глобал идарячи органы ролуну ойнайыр. Бу 
ссенари эяляъяк инкишаф вя практики тятбиги директоруна 
шяклиндя гябул етмишдир.  

Бу докторорина апарыъы капиталист юлкяляри 
тяряфиндян гейри формал олараг гябул едилмиш вя ДБ, 
БВФ тяряфиндян щяйата кечирилир. Сющбят кечян ясрин 90-ъы 
илляринин сонундакы Вашингтон консенсусундан эедир. 
Вашингтон консесусунун принсипляри ашаьыдакылардыр:  
-тиъарятин либераллашмасы 
 
-малиййя либераллашмасы 
 
-юзялляшдирмя 
 
-йенидян низамлама  
 
-бирбаша хариъи сярмайя йолундакы барйерлярин арадан 
эютцрцлмяси 
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-ямлак щцгугунун тямин олунмасы  
 
-ващид вя рягабят дюзцмлц валйута мцбадиляси курсу 
  
-дювлят хяръляринин мящдудлашдырылмасы (малиййя низамы) 
 
-инфраструктура инкишафы, тящсил вя сящиййя сащясиня дювлят 
сярмайясинин гойулмасы  
 
-верэи базарынын эенишляндирилмясиня йюнялдилмиш верэи 
ислащаты, верэи тятбиги гиймятинин минимум азалдылмасы 
вя даща аз прогрессив верэи шкаласынын формалашдырылмасы 
 
-«тящлцкясизлийин сосиал шябякяси» 
 

Даща сонра ДБ вя БВФ бу он бир елементля 
капитал вя ямяк арасында мцнасибятлярин низамланмасы 
иля ялагядар олан бир елементдя ялавя етдиляр. 
  
-ямяк базарынын чевиклийи, норматив-щцгуги базанын 
тятбиг едилмяси ясасында ямяк мцнасибятляринин 
мяркязляшдирилмясини нязярдя тутур. Норматив щцгуги 
база муздлу ишчи марагларынын тямин едир вя сосиал 
дювлятин ясасыны тяшкил едир.  
Мцвафиг сосиал-игтисади ислащатларын Латын америкасында 
вя дцнйанын башга реэионларында давамлы щяйата 
кечирилмяси бир тяряфдян милли инкишаф цчцн малиййя дястяйи 
алан юлкя бйурокращийасыны бейнялхалг ислащатларын дягиг 
нязаряти алтына салды. Нятиъядя фактики олараг милли 
инкишафын субйектляри фювгял милли органлардыр. Дяйяр 
тяряфдян ися «бу щансы мяншяли органлардыр вя онлар 
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кимин мараглары чярчивясиндя фяалиййят эюстярирляр» кими 
суаллар ортайа чыхыр.  

1980-1990-ъы иллярдя милли игтисади идаря 
принсипляринин щяйата кечирилмяси ачыг-ашкар эюстярди ки, 
структур идаря едилмяси вя шок терапийасы методлары ъидди 
бющранлардан – милли вя бейнялхалг – горумур.  

Глобал игтисади функсийа механизми нюгтейи 
нязярдян бу бющранлара аьрылы лакин хейирли «ган ахыны» 
кими бахмаг олар. Лакин бу айры-айры юлкяляр, реэионлар, 
сосиал груплар цчцн, онларын йенидян айагда дурмасы 
цчцн баща баша эяляъяк. Буна эюря дя цмумиликдя бу 
ссенари юлкянин елитар груплары «гызыл милйард» цчцн 
гянаятбяхшдир вя «бешдя бир» ъямиййятиня йюняляъякдир.  

1990-ъы иллярин орталарында Асийа вя Латын 
Америкасында кцтляви етираз баьлантысындан вя малиййя-
игтисади бющранлардан сонра БВФ вя башга фювгял милли 
институтларын мювгейи радикал йенидян нязярдян 
кечирмяйя мяруз галмышдыр. Идаряйя габиллик юнъядян 
нязяря алма, шяффафлыг вя демократийа кими анлайышлар юн 
плана чякилмишдир. Тяхиря салынмаз вязифяляр арасында 
ятраф мцщитин горунмасы, сарсылмаз инкишафын ялдя 
олунмасы, сосиал бярабярсизлик сявиййясинин ашаьы 
салынмасы мювъуддур. ДБ вя БВФ тяряфиндян вятяндаш 
ъямиййяти инситутларына (ГЩТ) мцнасибятляр 
дяйишдирилмишдир. ДБ вя БВФ бу тяшкилатларын 
нцмайяндялярини иллик сесийалара чаьырмаьа башламыш вя 
хцсуси олараг гарышыг комиссийа вя форумлар тясадцф 
етмишляр. Бцтцн бунлар Пост Вашингтон консенсусунун 
ишляниб щазырланмасына эятириб чыхармышдыр:  

1) Глобаллашма – чох мцщцм мясялядир вя ону 
корпорасийаларын цмидиня бурахмаг олмаз; юнъядян 
эюрмяли, шяффафлыьы, базар институту мцнасибятляринин 
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бярабяр гурулмасы вя мцхтялиф нюв сосиал сыьорталарын 
инкишафы кими идаряетмяк елементлярини проссеся дахил 
етмяк лазымдыр.  

2) Дювлятлярин тяшкилатлары иля долдурулмалыдыр, бу 
ъямиййятин ящалинин наращатлыьыны якс етдирир вя 
ъямиййятдя стабиллийя шяраит йарадыр.  

3) ГЩТ тяряфиндян йюнялдилилян мющкям вятяндаш 
ъямиййяти демократийаны мющкямляндиря вя инкишф етдиря 
биляр.  

Бу йолла пост Вашингтон Консенсусу гейри либерал 
платформадан айрылмамыш ону формалашдырмышдыр. Бу 
консенсус ГЩТ-ла «техноложи компонент» кими дахил 
олдуьу бющран идарясинин кюмяклийи иля конфликтляри щялл 
етмяйи мягсядя алыр. Мцмкцн инкишафын даща бир 
ссенариси фраграсийа ола биляр (бу термин Ъон Розерун 
тяряфиндян тятбиг едилмишдир. Фрагментасийа вя 
интеграсийа просесляринин узлашмасыны нязярдя тутур). 
Тцкянян ресурслар уьрунда мцбаризя апаран мцряккяб 
системи шяклиндя «милли дювлятляр» «блоклар» вя бирликлярин 
формалашдырылмасы вя мющкямляндирилмясини (интеграсийа) 
нязярдя тутур. Бу заман дцнйа сийаси хяритясинин 
фрагментляшмяси – йени милли дювлятлярин формалашма 
просеси- давам едяъяк.  

БМТ-нин габаьыны ала биляъяйи локал конфликтлярин 
эедишаты заманы кечмиш глобал базарлар бу гуплар 
арасында бюлцняъяк (чох эцман ки, БМТ-ни миллилиг 
талейи эюзляйир). Интеграсийа вя парчаланма, глобаллашма 
вя террорлашма бир-бирини тамамлайан просеслярдир. Даща 
дягиг десяк бу ейни просесин ики тяряфидир: сурятля 
ялагядар олан технолоэийа инкишафында мигйасда олан 
катализатор (сябяб дейил) ямлак дцнйа мигйасында 
фяалиййят азадлыьы, суверенлик, щакимиййят йерляшдирилмяси 
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просеси мящшур британ тядгигатчысы З. Бауман беля 
щесаб едир синтез вя пасланманын, интеграсийа вя сцгутун 
цст-цстя дцшмяси вя узлашмасы тясадцфи дейил вя бу 
вязиййяти дяйишмяк артыг мцмкцн дейил. Чох чятин ки,  
мядяни пайлашма глобал инсан сивилизасийасыны чох пайлар 
вя йа биполйар сащядя формалашдырмаьа имкан веряъяк 
(Шимал-Ъянуб; Христиан вя Мцсялман сивилизасийасынын; 
конфусион-сосиалист вя капиталист дцнйаларын 
гаршыдурмасы).  
 

Бу ссенари С. Щантингтонун мящшур 
«Сивилизасийаларын гаршыдурмасы» консепсийасында даща 
там вя ардыъыл юз яксини тапмышдыр. Бу консепсийайа 
уйьун олараг дцнйанын глобаллашма тенденсийасы глобал 
сивилизасийа даьынтысы ады алтында якс тенденсийа иля явяз 
олунаъагдыр. Бу проссес етносларын щяйат мцбаризяси илк 
нювбядя гябр-христианлыьын ислам иля вя йа буддист-
конфисизм иля гаршыдурмасы нятиъясиндя баш веряъякдир. 
Сосиал вя мядяни дюзцмсцзлцк сыьорта формалы мядяни 
тяърид етмя сийасяти апаран фундаменталист идеалоэийалар 
ясасында «Локаллашма» ссенариси етник вя сивилизасийа 
формалашмаларынын щямряйлийини нязярдя тутур. Бу глобал 
сивилизасийа формалашманы гейри мцмкцн едир, беля ки, 
игтисадиййатда тясяррцфатын яняняви идаряетмя цсуллары 
цстцнлцк тяшкил едяъяк. Бу ятраф мцщитин горунмасы вя 
тябии сярвятлярин гянаятиндя дя юзцнц эюстяряъяк. 
Редактализм дяряъяси иля бир-бириндян фярглянян эениш 
спектерли коллектив ейниликляр (трайбализм, 
фундаментализм, насйонализм, фашизм, сосиализм, 
коммунизм, еколоэизм) сосиал ейнилийин айры-айры 
формалары цзяриндя даим ишэянъя зямининдя – мцщарибя – 
мядяни полйаризм вязиййяти йарадыр. Мядяниййят 
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сащясиндя айрыъы дяйяр системли мцхтялиф мядяни голларын 
юзцнц мцщафизя ъящдляри иля шяртлянян тяърид етмя мега 
тенденсийасы щяйата кечирилир.  

Лакин З.Бауманын гейд етдийи кими глобаллашан 
дцнйада «Локаллыг» - бу сосиал йохсуллуг вя 
деградасийа нишаныдыр. «Локаллашмыш» мювъудлуьун 
ращатсызлыьы иътимаи мяканын локаллыгдан кянара чыхмасы 
вязиййятиндя «локаллыг» анлайышынын юз мяна йцкцнц 
итирмяси иля эцълянир. «Локаллыг» анлайышы локал сявиййядя 
идаря олунмайан йюнялдиъи вя изащедиъи фяалиййятин тясири 
алтына дцшцр.  

Фтагмеграсийа вя локаллашманын ссенари иля 
ялагядар олараг потенсиал дцнйяви супер реэион 
формалашдырылмасы имканы юн плана чыхыр. Бир сыра 
оптимист ящвал рущиййяли аналитикляр щесаб едирляр ки, бу 
йолла дцнйанын йени сийаси дцзянинин ясаслары гойулур. 
Онларын фикринъя супер реэионлар интеграсийа 
истигамятиндя ирялиляйирляр – юз валйутасы игтисади 
идаряетмя мадди щцгуг инситутлары идаряетмя 
структурлары, тящлцкясизлик системляри олан фювгял милли 
сийаси бирляшмялярдир. Буна эюря преспектив щаггында 
данышылдыгда дювлят дейил квази дювлят формалашмалар 
щаггында сющбят ачмаг олар. «Глокализасийа» ссенариси 
(бу термин «Сонй» корпарасийасынын идарячиси Акийо 
Марита тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. О, яминдир ки, милли 
дювлятлярин демократлыг ясри сона йетир). Мядяни 
реэионлар чярчивясиндя «мядяни щибридляшмя», 
конструктив ямякдашлыг вя мядяниййятлярин гаршылыглы 
зянэинляшмяси нятиъясиндя баш верян формалашан глобал 
мцхтялиф мядяни сивилизасийа налиййятляри локал 
мядяниййятлярин моденляшмя просесляринин узлашмасыны 
эцман едир. Бу мядяниййятляр арасы коммуникасийа вя 
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юзцнц тясис етмя шябякядя юз нювбясиндя йени мядяни 
реэионларын формалашмасына вя дцнйанын сосиал 
дяйишмясиня эятириб чыхарыр.  

Глобал сивилизасийа инкишафыны глобал вятяндаш 
ъямиййяти инситутлары идаря етмялидир (мцхтялиф бейнялхалг 
ГЩТ-ляр) Валлер стайна эюря «Глокализасийа» 
«мяркязляшмиш вя ядалятли дцнйа» ссенарисиня уйьун 
эялир. Лакын тянгиди йанашан тядгигатчылар мядяни 
лидерляшмянин сятщи характерини гейд едиляряк – «сосиал 
пирамиданын глобаллашма йцксяклийиндя йерляшян 
мядяниййятляр» - «Локаллашмасы» эетдикъя даща чох 
эцълянян «эетдикъя даща чох глобаллашан екс терроториал 
елитарлар вя башга ящали арасында ялагялярин позулмасынын 
эцълянмяси иля ялагядар олараг юз наращатлыгларыны гейд 
едирляр. Мцасирлик цчцн характерик олан «глобал гейри 
мцяййянлик» вязиййятиндя гейд едилян 4 мега 
тенденсийанын 4-дя юз яксини тапыр.  



 161

Xцlasя 
 

Нятиъядя гейд етмяк истярдим: глобаллашма 
просесиня бир призмадан йанашмаг, дювлят дахилиндя 
конфликт бир сыра фяаъиялярин мянбяйи кими бахмаг 
дцзэцн олмазды. Глобаллашманын йени имканларын 
юнямли мянбяйи кими гейд едяряк онун ящямиййяти 
габарыг шякилдя якс етдириб тярифлямяк мягсядя уйьун 
дейил.  

Глобаллашма ортайа чыхан проблемлярин щяллиндя 
бцтцн дювлят вя халгларын сяйлярини бирляшдирмяйи тяляб 
едир. Бу вязиййятдя дцнйа инкишаф програмларынын ишляниб 
щазырланмасында бейнялхалг тяшкилатларын вя БМТ-нин 
ролу эцълянир. Бу проблеми щялл едя биляъяк принсипиал 
ъящятдян йени бейнялхалг структурларын формалашмасы да 
мцмкцндцр. Глобаллашма дювлятин дахили вя хариъи 
сийасяти арасында фярги айырыр вя бу йолла сийаси елитаны 
глобал сийаси вя игтисади сийасятлярдя иштирак 
чатышмамазлыьыны вя мянфяятин даща дягиг щесабламаьа 
мяъбур едир. Глобаллашма идарячи кадрлара олан тяляби дя 
йцксялдир: дил бирлийи, компцтер технолоэийасына даир 
биликляр, дцнйа базарларында сцрятля дяйишян вязиййят 
щаггында информасийайа малик олма, йенилийя вя рискя 
щазыр олма. 

Глобаллашма обйектив олараг юлкя, халг, 
мядяниййят вя диллярин йахынлашмасына шяраит йарадыр.   
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