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QLOBALLAŞMANIN İQTİSADİ ARTIMA TӘSİRİ 

Xülasə 
Məqalədə qloballaşma prosesi iləiqtisadi artım arasındakı əlaqə tədqiq edilib. Müəllif gəlirlilik səviy-

yəsinə görə fərqlənən ölkələrdə ÜDM həcmi ilə qloballaşma indeksləri arasındakı əlaqəyə, həmçinin bəzi 
inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin son 20 ildə qloballaşma indeksləri ilə adambaşına ÜDM 
həcmi arasındakə korrelyasiyaya əsaslanaraq belə nəticəyə gəlir ki, 1) qloballaşma səviyyəsi ilə iqtisadi 
artım arasında əlaqə mövcuddur; 2) qloballaşma prosesi iqtisadi artıma müəyyən dövr keçdikdən sonra 
təsir göstərir.   

Açar sözlər: qloballaşma, qloballaşma indeksi, iqtisadi artım, KOF İndeksi,ÜDM. 

 

GİRİŞ 

Qloballaşma anlayışı müasir elmi ədəbiyyat-
larda ən çox mübahisə obyekti olan anlayışlar-
dandır. Bunun əsas səbəbi onunla bağlıdır ki, bu 
anlayışın təyin etdiyi proses müxtəlif ölkələr 

üçün müxtəlif təzahürlərə və təsirlərə  malikdir. 
Elə buna görə də qloballaşma prosesinin mahiy-
yəti müxtəlif tərəflərdən öyrənilir. Bəzi tədqi-

qatçılar qloballaşma prosesinə sadəcə inteqra-
siya kimi yanaşaraq onun bütün dövrlərdə baş 
verdiyini iddia edirlər. Bəzi tədqiqatçılar isə qlo-

ballaşmaya XX əsrin ikinci yarısında yaranan 
fenomen kimi yanaşırlar. Bəzi tədqiqatçılar 
qloballaşma prosesini texnologiyaların inkişa-
fının, bəzi tədqiqatçılar isə nəqliyyat sisteminin 

inkişafı ilə ölkələrarası əlaqələrin daha tez və 
asan reallaşmasının nəticəsi hesab edirlər. Heç 
şübhəsiz ki, qloballaşma yalnız texnoloji mahiy-

yətli olsaydı və ya nəqliyyat sisteminin inkişafı 
ilə şərtlənsəydi bu prosesin bəzi ölkələr üçün 
pozitiv, bəzi ölkələr üçün neqativ təsirlərindən 

danışmağa dəyməzdi. Çünki texnoloji inkişafın 
bütün hallarda hər bir ölkənin iqtisadi inkişafını 
şərtləndirməsi mübahisə doğurmur. Mübahisə 
predmeti ondan ibarətdir ki, nə üçün inkişaf 

etmiş ölkələr qloballaşma prosesindən udduğu 
halda əksər inkişaf etməkdə olan ölkələr 
uduzur?  

Deməli, qloballaşmanın mahiyyətində elə 
sirrlər gizlənir ki, onların reallaşması texnoloji 
inkişafla bağlı olsa da, texnoloji inkişafın 

“özü deyil” və daha çox iqtisadi məsələlərlə, 
xüsusilə maliyyə idarəetməsi məsələləri ilə 
bağlıdır. Görünür elə buna görə də bəzi tədqi-
qatçılar qloballaşmanı keçən əsrin ikinci ya-

rısına aid olan fenomen hesab edərək onun 
inkişafını üç mərhələyə bölürlər: Birinci mər-

hələ 1944-1976-cı illəri əhatə edir. Bu mər-

hələ Bretton-Wood valyuta sisteminin və 
Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaradılması ilə 
əlaqəli olan mərhələdir. Bu dövrdən başlaya-
raq, milli valyutaların mövcudluğu ilə yanaşı 

Beynəlxalq Valyuta Fondu dünya valyuta 
sisteminin fəaliyyətinə nəzarət etməyə başla-
yır. İkinci dövr 1976-1991-ci illəri əhatə edən 

dövrdür. Bu dövr Yamay valyuta sisteminin 
yaradılması ilə başlayaraq ikiqütblü dünyanın 
mövcudluğuna son qoyulmasına qədər davam 

edib. Üçüncü dövr 1991-ci ildən bu günə 
qədər davam edən dövrdür[1]. Bu dövrün əsas 
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, qloballaşmanın 
genişlənməsi nəticəsində nəinki mal və xid-

mətlərin, hətta kapitalın ölkələrarasında sər-
bəst hərəkəti təmin edilir. Bunun nəticəsində 
nəinki istehsal amillərinə, xüsusilə əmək və 

təbii ehtiyatlara çəkilən xərclər kəskin azalır, 
hətta sənayenin bütöv sahələri yerlərini ölkə-
lərarası miqyasda sərbəst dəyişə bilirlər.  

Beləliklə, qloballaşma prosesi dünyanın 
bütün ölkələrində iqtisadi inkişafa, dünya tə-
sərrüfat sistemində əmək bölgüsünə, insan-
ların həyat səviyyəsinə, ölkələrarası iqtisadi, 

sosial, siyasi, texnoloji, mədəni və ekoloji əla-
qələrə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərən 
qarşısıalınmaz prosesə çevrilib. Lakin qeyd 

etdiyimiz kimi qloballaşma prosesindən bütün 
ölkələr eyni dərəcədə yararlana bilmirlər. Bəzi 
hallarda isə ölkələrin kənar iqtisadi və siyasi 

sarsıntılara davam gətirməməsini qloballaşma 
prosesi ilə əlaqələndirməyə cəhd edilir. Digər 
tərəfdən, qloballaşma prosesinin ölkə iqtisa-
diyyatına təsirinin “qloballaşma səviy-

yəsindən” asılı olması da mübahisəli məsə-
lədir. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələrin qlobal-
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 laşma prosesindən əldə etdikləri üstünlüklərin 
yalnız onların “qloballaşma səviyyəsinin” 
yüksək olması ilə birmənalı izah etmək çox 

çətindir. Beləliklə, qloballaşmanın iqtisadi ar-
tıma, insan inkişafına, iqtisadi rəqabətqabi-
liliyə, əhalinin gəlirlərinə, sosial-iqtisadi mə-
sələlərə və sair təsirlərinin öyrənilməsi mü-

hüm elmi və praktiki əhəmiyyət daşıyır. Bu 
məsələlərin öyrənilməsi isə qloballaşmanın 
kəmiyyətcə ölçülməsini zəruri edir. Qlobal-

laşmanın kəmiyyətcə ölçülməsi isə onun üç 
əsas istiqamətinin-iqtisadi, siyasi və sosial 
istiqamətlərinin kəmiyyətcə qiymətləndiril-

məsini tələb edir.  
 

Qloballaşma indeksləri 
Qloballaşmanın kəmiyyətcə qiymətləndiril-

məsi üçün təklif edilən müxtəlif metodologi-
yalar beynəlxalq əlaqələrin demək olar ki, bütün 
aspektlərini, o cümlədən iqtisadi, siyasi, sosial, 

texnoloji, mədəni, ekoloji və sair aspektləri nə-
zərə almağa cəhd edir. Heç şübhəsiz ki, qlobal-
laşma prosesi daha çox iqtisadi aspektlə bağlı-

dır. Digər aspektlər, iqtisadi əlaqələrin genişlən-
məsinə birbaşa və ya dolayısı ilə xidmət edir. 
Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir ölkə 
üçün, xüsusilə, inkişaf etmiş ölkələr üçün on-

ların iqtisadi inkişafı və digər ölkələrlə əlaqədə 
mənfəət əldə etməsi çox mühümdür. Ona görə 
də qloballaşmanın kəmiyyətcə qiymətləndiril-

məsində onun iqtisadi aspektlərinə yüksək çəki 
verilməsi xüsusilə diqqəti cəlb edir. Digər tərəf-
dən, qloballaşmanın iqtisadi aspektlərində nə-
zərdə tutulan göstəricilər mahiyyət etibarı ilə gə-

lirlərin inkişaf etməkdə olan ölkələrdən inkişaf 
etmiş ölkələrə axınını açıq aydın göstərir. Mə-
sələn, elmi ədəbiyyatlarda geniş istifadə edilən, 

KOF İndeksində [2], KFP İndeksində [3], 
CSGR İndeksində [4], MGİ İndeksində [5], 
NGİ İndeksində [6] istifadə edilən iqtisadi sub-

indekslər üçün seçilən göstəricilər bir-birilərinə 
yaxındır və əsasən üç sahəni əhatə edir: 1)ölkə-
lərarası mal və xidmətlərin ticarəti; 2)birbaşa 
xarici investisiyaların və portfel investisiyaların 

yerləşdirilməsi; 3) xarici rezidentlərə gəlirlərin 
ödənilməsi.  

Əlbəttə, qloballaşma prosesində iqtisadi as-

pektlərin aparıcı olmasına etiraz edənlər də 
var. Məsələn, Kluver və Fu belə hesab edirlər 
ki, mədəniyyət qloballaşma prosesində aparıcı 

rol oynayır[7]. Onlar hətta Mədəni 
Qloballaşma İndeksi kimi tanınan ideksi 
hesablayırlar. Qloballaşma prosesinin mə-

dəniyyət aspekti KOF İndeksində, KFP 
İndeksində də hesablanır. Lakin nəzərə almaq 
lazımdır ki, qloballaşmanın mədəniyyət as-
pektini kəmiyyətcə ölçmək o qədər də asan 

deyil. Yuxarıda sadaladığımız indekslərdə 
mədəniyyət sub-indeksinin mahiyyətcə mə-
dəniyyətlərin yaxınlaşmasını ifadə etdiyini id-

dia etmək o qədər də doğru deyil.  
Sadaladığımız indekslərdə göstəricilərin 

müxtəlif cür adlandırılmasına baxmayaraq, on-

ların mahiyyəti ciddi şəkildə dəyişmir. Lakin 
bu göstəricilərə çəkilərin verilməsi metodu 
fərqlidir. Əlbəttə, sadaladığımız bu göstəricilər 
qloballaşmanı tam mahiyyəti ilə xarakterizə 

etmir. Elə buna görə də bəzi tədqiqatçılar 
qloballaşmanı kəmiyyətcə daha dərindən xa-
rakterizə etmək üçün digər göstəricilərin də 

istifadə edilməsini tövsiyyə edirlər. Məsələn, 
V. Kuznetsov qloballaşmanın iqtisadi aspektlə-
rinin ölçülməsində 1)xarici ticarətlə birbaşa və 

dolayısı ilə əlaqəsi olan sahələrdə məşğul 
əhalinin ümumu məşğulların sayında payını; 
2)ölkəyə investisiya yönəldən beynəlxalq 
təşkilatların sayını; 3) beynəlxalq bazarda 

ölkənin istiqrazlarının həcmini nəzərə almağı 
tövsiyyə edir [8]. 

Qloballaşmanın ümumi trendi 

Yuxarıda sadaladığımız əsas qloballaşma 
indekslərinin 1970-2006-cı illər üzrə hesab-
lanması belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir 
ki, yüksək gəlirli ölkələr, xüsusilə Avropa 

ölkələri daha çox “qloballaşmış” ölkələrdir. 
Bu ölkələr arasında isə Qərbi Avropa ölkələri 
daha çox “qloballaşıb”. Aşağı və orta gəlirli 

ölkələr yüksək gəlirli ölkələrə nisbətən daha 
az “qloballaşıblar”. Bu ölkələr arasında “qlo-
ballaşma” səviyyəsinə görə fərqlərin olmasına 

baxmayaraq, bütünlükdə qloballaşma prosesi 
artan dinamikaya malikdir [9].   

1970-2013-cü illər üçün KOF Qloballaşma 
İndeksi metodu əsasında hesablanan qlobal-

laşma indeksləri  də dünyanın demək olar ki, 
bütün ölkələrində qloballaşma prosesinin ar-
tan dinamikaya malik olduğunu göstərir [10]. 

Lakin maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, qlo-
ballaşma prosesinin artması sürəti 2004-ci 
ildən sonra xeyli zəifləyib. 
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Qrafik №1 

Gəlir səviyyəsindən asılı olaraq qloballaşmanın inkişaf dinamikası 

 
 

Keçmiş Sovet İttifaqı tərkibində olan ölkə-

lərdə qloballaşma prosesinin kəskin artması  

1991-ci ildən sonraya, yəni Sovet İttifaqının 

süqutundan sonraya təsadüf edir.  

 

Qrafik №2 
Bəzi ölkələrdə qloballaşma prosesinin dinamikası 

 
 
2-ci qrafikdən görünür ki, XXI əsrin əvvəl-

lərindən başlayaraq bəzi ölkələrin, xüsusilə 

inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi qloballaşması 
prosesində “doyma” prosesi başlayır.  

Ölkələrin qloballaşma səviyyələrinin mü-
qayisəsində digər maraqlı məqam qloballaş-

manın iqtisadi və mədəni  sub-indekslərinin 
müqayisəsidir. Belə ki, qloballaşmanın mədə-

ni yaxınlıq aspektlərində  inkişaf etmiş ölkə-
lərlə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı 
fərq iqtisadi aspektlərə nisbətən daha dərindir.  
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 Qrafik №3 
Bəzi ölkələrdə qloballaşmanın “mədəni yaxınlıq” sub-indeksinin dinamikası 

 
 

3-cü qrafikdən görünür ki, inkişaf etmiş öl-

kələrdə mədəni yaxınlıq sub-indeksi də müəy-
yən səviyyədən sonra elə bil “doymuş” vəziy-
yətə gəlir. Bu keçən əsrin 70-ci illərin sonun-

dan və 80-ci illərin əvvəllərindən başlayır. Bəzi 
inkişaf etmiş ölkələrdə, xüsusilə Şərqi Avropa 
və keçmiş Sovet ölkələrində isə bu proses 
keçən əsrin 90-cı illərindən başlayır. Lakin hər 

bir ölkə üçün “doyma həddi” müxtəlifdir. 
Görünür “doyma həddi” həmin ölkənin dəyiş-
məsi mümkün olmayan və ya arzu olunmayan 

özünəməxsusluğu ilə əlaqədardır.  
Qloballaşmanın demək olar ki, bütün sub-

indeksləri üzrə inkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf 

etməkdə olan ölkələr arasında ciddi fərq hiss 
edilməkdədir. Bu, belə qənaətə gəlməyə əsas 
verir ki, qloballaşma səviyyəsinin geniş-
lənməsi ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinə, 

xüsusilə, ÜDM-un, məcmu tələb və məcmu 
təklifin həcminə, əhalinin gəlirlərinə və sair 
də təsir edir.   

Qloballaşma indeksinin ÜDM-un həcmi 

ilə əlaqəsi 
Qloballaşmanın makroiqtisadi göstəricilərlə, 

xüsusilə iqtisadi artımla əlaqəsi müxtəlif tədqi-
qatçıların, o cümlədən  Nobel mükafatı laureatı 
J. Stiglitzin diqqətini cəlb edib[11]. Onun fik-
rincə, qloballaşmanın iqtisadi artıma birmənalı 

müsbət təsir etməsini iddia etmək olmaz. Belə 

ki, qloballaşmanın iqtisadi artıma təsirləri pozi-
tiv olduğu kimi neqativ də ola bilər. Həmçinin 
iqtisadi nəzəriyyə də iqtisadiyyatın liberallığı ilə 

iqtisadi artım arasındakı əlaqənin olduğunu təs-
diq etmir. Digər tərəfdən, texnologiyanın inki-
şafının iqtisadi artıma müsbət təsir etməsini heç 
kəs inkar etmir. Lakin texnoloji yeniliklərin bir 

ölkədən digərinə yayılması iqtisadi liberallaşma 
olmadan mümkün deyil. Bütün bunlara bax-
mayaraq, bəzi tədqiqatçılar, məsələn, R. Barro 

[12], A.Harrison [13] belə hesab edirlər ki, 
iqtisadiyyatın liberallığı uzunmüddətli iqtisadi 
artımı şərtləndirir. Bəzi tədqiqatçılar isə, mə-

sələn, R.Batra [14] belə hesab edir ki, iqtisadiy-
yatın liberallığının iqtisadi artımla əlaqəsi yox-
dur. Eyni problem qloballaşma ilə iqtisadi artım 
arasında yaşanır. Qloballaşma prosesinin təkcə 

iqtisadi məsələləri deyil, həm də sosial, siyasi, 
mədəni və sair məsələləri əhatə etməsi onun 
iqtisadi nəticələri ilə bağlı birmənalı fikir söy-

ləməyə mane olur. Elə buna görə də qlobal-
laşmanın inkişaf etməkdə olan ölkələrdə mənfi 
təsiri haqqında daha çox danışılır. Lakin bütün 

bunlara baxmayaraq, dünya ölkələrinin hər han-
sı zaman kəsiyində malik olduğu qloballaşma 
indeksi ilə onların ÜDM həcmi arasında müəy-
yən əlaqə hiss edilməkdədir.  
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Cədvəl №1 

Bəzi ölkələr üzrə qloballaşma indeksi (Qİ) və adambaşına ÜDM həcmi 

Ölkələr 
1995 2000 2013 

Qİ ÜDM Qİ ÜDM Qi ÜDM 

ABŞ 75 28782 77,4 36450 75,71 52980,0 

Albaniya 40,93 760,6 40,58 1175,8 56,68 4411,3 

Almaniya 71,59 31730 80,37 23719 78,24 46441,7 

Avstraliya 79,2 20360 82,02 21665 81,93 67627,8 

Avstriya 85,07 30253 91,4 24517 89,83 50557,8 

Azərbaycan 29,91 397,2 46,05 655,1 57,53 7811,6 

BƏƏ 66,19 27974 69,39 34208 75,92 42831,1 

Bolqarıstan 54,15 1554 63,72 1609,3 77,16 7656,6 

Bosniya-Hersoqovina 30,61 481,2 47,4 1451,7 66,31 4666,2 

Braziliya 53,49 4827,2 56,3 3738,7 60,50 11711,0 

Çexiya Respublikası 70,83 5765 78,49 5994,5 83,60 19813,9 

Çin 44,24 607,6 54,51 954,6 60,73 6991,9 

Danimarka 84,19 35351 89,57 30744 86,44 59818,6 

İsveçrə 86,49 48541 91,88 37813 87,01 84669,3 

Kanada 85,18 20509 89,33 24032 85,67 52305,3 

Qeyd:Cədvəl Dünya Bankının[15] və KOF İsveçrə İqtisadiyyat İnstitutunun[11] 

məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib. 
 

Belə ki,  1995-ci il üçün (4-cü qrafik), 
2000-ci il üçün (5-ci qrafik) və 2013-cü il 

üçün (6-cı qrafik) bəzi ölkələrin qloballaşma 
indeksi ilə adambaşına ÜDM həcmi arasın-

dakı əlaqə sübut edir ki, yüksək qloballaşma 
indeksi olan ölkələrin adambaşına ÜDM həc-

mi aşağı qloballaşma indeksi olan ölkələrin-
kindən fərqlənir.   

Qrafik №4 

Bəzi ölkələrin qloballaşma indeksi ilə adambaşına ÜDM həcmi arasındakı əlaqə (1995-ci il) 

 
 

4-cü qrafikdən görsənir ki, 1995-ci ildə 7 öl-

kədə (Azərbaycan, Çin, Bolqariya, Bosniya-Her-
soqovina, Çexiya və Albaniya)adambaşına ÜDM 
həcmi 10 min ABŞ dollarından az idi. Bu ölkələ-
rin qloballaşma indeksi də də (Çexiya istisna ol-

maqla) inkişaf etmiş ölkələrin qloballaşma in-
dekslərindən təqribən iki dəfə azdır. Bu ölkələr-
dən ikisi -Çexiya və Bolqariya Avropa iqtisadi 

məkanına daha tez inteqrasiya etdiyindən sonrakı 

illərdə onların qloballaşma indeksi daha sürətlə 

artıb.  
4-cü, 5-ci və 6-cı qrafiklərin müqayisəli təhlili 

bunu deməyə əsas verir ki, qloballaşma prosesi 
zaman etibarı ilə iqtisadi artımı bir qədər qabaq-

layır. Yəni ölkədə qloballaşma prosesi 
genişləndikdən müəyyən müddət sonra iqtisadi 
artım baş verir.  
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 Qrafik №5 
Bəzi ölkələrin qloballaşma indeksi ilə adambaşına ÜDM həcmi arasındakı əlaqə (2000-ci il) 

 
 

Bunu Çexiya Respublikası və Bolqarıs-
tanın misalında aydın görmək olar. 1-ci cəd-

vəldən görünür ki, 1995-ci ilə qədər Çexiyada 
həyata keçirilən iqtisadi, siyasi  islahatlar bu 
ölkənin dünya təsərrüfat sisteminə inteqra-

siyası üçün yaxşı zəmin yaratmışdı. Ölkənin 

iqtisadi qloballaşması genişlənirdi. Lakin hə-
min dövrdə adambaşına ÜDM həcmi xeyli 

aşağı idi. Sonrakı illərdə isə qloballaşma in-
deksinin davamlı artması ilə yanaşı adamba-
şına ÜDM həcmi təqribən dörd dəfə yüksəlib 

Qrafik №6 
Bəzi ölkələrin qloballaşma indeksi ilə adambaşına ÜDM həcmi arasındakı əlaqə (2013-cü il) 

 
 

Qloballaşma indeksinin dəyişməsinin zaman 
etibarı ilə adambaşına ÜDM-un həcminə təsir 

etməsi qloballaşma prosesi ilə iqtisadi artım ara-
sında müəyyən korrelyasiyanın olmasına 
işarədir.    

6-cı qrafikdən görünür ki, 1995-ci ilə nisbətən 
2013-cü ildə inkişaf etməkdə olan ölkələrin qlo-
ballaşma indeksi və adambaşına ÜDM həcmi 

nəzərə çarpacaq dərəcədə artsa da bu qrup 
ölkələr inkişaf etmiş ölkələr qrupundan fərqlənir.  

 

NӘTİCӘ 

1.Qloballaşma indeksi ilə iqtisadi artım 
arasında korrelyasiya əlaqəsi mövcuddur; 

2.Qloballaşma indeksinin artması müəyyən 
dövrdən sonra iqtisadi artımı şərtləndirir. 
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Гюльалиев М. Г., PhD 

В.н.с. Института Экономики НАНА 
Влияние глобализации на экономический рост 

 

Резюме 
В статье исследуется взаимосвязь между процессом глобализации и экономическим ростом. 

Автором исследованы взаимосвязи между индексом глобализации и объемом ВВП за 35 -40 лет 
для стран с различными доходами, и для некоторых развивающих и развитых стран за последние 
20 лет. Автор приходит к такому заключению, что 1) есть взаимосвязь между процессом глобал и-
зации и экономическим ростом; 2) глобализация стимулирует экономический рост, который пр о-
исходит через некоторое время.  

Ключевые слова: глобализация, индекс глобализации, экономический рост, ВВП, индекс KOF.  
 

Gulaliyev M. G., PhD 

The Institute of Economics of the ANAS 

Globalization impacts on economic growth 

 

Abstract 
 The article investigates globalization impacts on economic growth. The author analyzes correlation 

between globalization indexes and GDP of the countries with different income, as well as of the deve l-
oped and developing countries for many years. The author concluded that 1) there is correlation between 
globalization indexes and economic growth; 2) globalization encourages economic growth for long time.  

Key words: globalization, globalization index, GDP, economic growth, KOF index. 
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