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Xulasə 
Tədqiqatın məqsədi-iqtisadi sistemin davamlı inkişafına uyğun olaraq iqtisadi nəzəriyyədə optimal 

paradiqmaların müəyyən olunması 

Tədqiqatın metodologiyası-müqayisəli və elmi təhlil, sistemli yanaşma 

Tədqiqatın nəticələri- iqtisadi nəzəriyyə paradiqmasının dəyişilməsinin əsas amilləri,bu amillərin bir-

biri ilə sıx bağlılığı təhlil edilmişdir. 
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GİRİŞ 

Müasir dövrdə iqtisadçı alimlər arasında 

müzakirə olunan məsələlərdən biri də iqtisadi 

nəzəriyyədə optimal paradiqmalarının müəy-

yən olunmasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu 

problem təkcə akademik xüsusiyyətə malik 

olmayıb, həmçinin iqtisadi nəzəriyyənin para-

diqmalarının qəbul olunması və onun elmi cə-

miyyətin əksər hissəsi tərəfindən müəyyən 

edilməsi iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi-

nin səmərəliliyindən, tətbiqi iqtisadi tədqiqatlar 

sahəsində tərəqqinin mövcud olmasından bila-

vasitə asılıdır. Eləcə də bütövlükdə vahid iqti-

sadi təfəkkür paradiqmalarının mövcud olma-

ması qeyd etmək lazımdır ki,iqtisadçı alimlər 

və iqtisadçı praktiklər arasındakı kommunika-

siya prosesini çətinləşdirir, iqtisad elmləri sa-

həsində qabaqçıl nəzəriyyə və konsepsiyaların 

formalaşması və inkişafına maneçilik törədir. 

Iqtisadi nəzəriyyədə paralel olaraq ilkin 

şərtləri müxtəlif olan neoklassik və instutsio-

nal paradiqmalar mövcuddur. K.S.Fiostikovun 

fikrincə paradiqma dedikdə, elmi cəmiyyətlər-

də müəyyən vaxtlarda elmi işlərdə, məktəb-

lərdə, dərnəklərdə, dərsliklərdə elmi ənənələr 

çərçivəsində öz əksini tapmış qiymətlilər, me-

todlar, texniki bacarıqlar və vasitələr məcmu-

su başa düşülür. Bu anlayış istənilən elmi 

təfəkkür sferasında istifadə olunur. Qeyd et-

mək lazımdır ki, paradiqma özündə qiymət-

lilər, metodlar, vasitələrin sadə məcmusunu 

əks etdirdiyindən istənilən paradiqma çər-

çivəsində həmçinin iqtisadi elmlər paradiqma-

sında onların atributları biri birilə sıx bağlı 

olur. Onlar sadə formadan daha cox mürəkkəb 

münasibətlər və qarşılıqlı əlaqələr sistemini 

yaradır. 

 

Yeni paradiqmaların formalaşması 

Nəzərə almaq lazımdır ki, XX əsrin ortala-

rına qədər “paradiqma” termini əsasən linqvis-

tika və ritorika kimi elm sahələrində istifadə 

olunurdu. Bu terminin başqa sahələrə, həm-

çinin iqtisadi nəzəriyyəyə yayılması amerikan 

filosofu Tomas Kun tərəfindən təklif edil-

mişdir. T.Kun[5] xüsusən qeyd edirdi ki, pa-

radiqma sözü altında mən bütün qəbul olunmuş 

elmi nailiyyətləri nəzərdə tuturam (bu nai-

liyyətlər elmi cəmiyyətlərə problemlərin quru-

luş modelini və onların həllini verir). Para-

diqmanın mövcudluğunun doğrudan da yeni 

model və nəzəriyyələrin formalaşması prosesi-

ni yüngülləşdirdiyini inkar etmək olmaz. Bu-

nunla yanaşı T.Kun tərəfindən seçilmiş para-

diqma faktoru bütün tədqiqatçıların qeyd etdiyi 

vacib kateqoriya kimi təqdim olunur. Aydındır 

ki, eyni tarixi dövrdə bir-biri ilə rəqabətə girən 

bir neçə paradiqma mövcud ola bilər. 

İqtisadi nəzəriyyə paradiqmasının forma-

laşması və inkişafı üzrə əsas yanaşma və nə-

ticələr demək olar ki, sistemləşdirilmişdir. 

Verilmiş yanaşmalar, iqtisadi nəzəriyyənin bir 

elm kimi inkişaf edə bilməməsini göstərsə də, 

dəyişilmənin əsas faktorundan biri kimi təcrü-

bi fəaliyyət ön plana çəkilir. Məsələn, aqrar 

sferada iqtisadi münasibətlər sadə formadadır-
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sa burada elmi təhlil paradiqmasının komp-

leks şəkildə formalaşmasına ehtiyac olmaya-

caqdır. Öz növbəsində istehsalın sənaye üsu-

lunun inkişafı iqtisadi nəzəriyyənin klassik 

paradiqmasının formalaşmasına təkan vermiş-

dir ki, bunun əsas elementlərindən biri istehsal 

amillərinin differensiyasiyasıdır (əmək, tor-

paq, kapital, gəlir formasında). 

Yeni paradiqmalara uyğun olaraq iqtisadi 

sistemin davamlı inkişafı ardıcıl yükşələn 

xətlə təkamül edən və iqtisadiyyatın sosial-

laşması, humanistləşməsi və ekologoyalaşma-

sı deməkdir. Bu prosesdə dövlət institutu mü-

hüm rol oynayır. iqtisadiyyatın təkamül amili 

kimi, onun rolu həyata keçirdiyi funksiyalarla 

müəyyən edilir. Bu funksiyalar isə tənzim-

ləməyə xarici müdaxilənin təsiri altında iqti-

sadiyyatın inkişafının idarə olunmasına doğru 

tədricən dəyişir. Dövlət idarəçiliyində müasir 

idarəetmə funksiyası iqtisadi cəhətdən inkişaf 

etmiş ölkələrdə onların formalaşması və inki-

şafı prosesində müəyyən edilmişdir. Həmin 

ölkələrin inkişaf təcrübəsini nəzərə alaraq iqti-

sadi nəzəriyyə iqtisadiyyatda dövlətin idarəçi-

lik funksiyasının aşağıdakı əsas istiqamətləri-

ni müəyyən etmişdirr: 

 inkişafın strateji istiqamətlərinin və onun 

prinsiplərinin müəyyən edilməsi; 

 bütün iyerarxiya mərhələlərində iqtisadi 

maraqların uzlaşdırılması; 

 ictimai təkrar istehsalı prosesinin struktur 

cəhətdən yenidənqurulması yolu ilə tarazlı 

inkişafın təmin olunması;  

milli iqtisadiyyatın beynəlxalq əmək 

bölgüsündə səmərəli iştirakının təmin olunması; 

 ölkənin istehsal aparatının inkişafı: key-

fiyyət, həcm, inkişaf sürəti, resurslardan isti-

fadə səviyyəsi; 

 bazarın idarə olunması: məhsulun key-

fiyyəti, istehsal xərclərinin səviyyəsi, 

qiymətlər, rəqabət üzərində pul-kredit, fiskal 

siyasəti və inzibati vasitələrlə nəzarət; 

 informasiya və innovasiya. 

Elmi təhlilin metodologiyasının mövcudlu-

ğu iqtisadi nəzəriyyə paradiqmasının təkamü-

lünün amillərindən biridir və bu XIX əsrin 

ortalarında böyük bir inkişaf yolu keçən riyazi 

təhlil sahəsi üzrə iqtisadi nəzəriyyənin neok-

lassik paradiqmasını obyektiv olaraq forma-

laşdırmışdır. Bu prosesi diqqət mərkəzində 

saxlayan M.Blauqa[7] görə məhz riyazi təhlil 

sferasındakı tərəqqi marjinalist inqilabın apa-

rıcı qüvvələrindən olmuş və bütövlüklə klas-

sik iqtisadi nəzəriyyə paradiqmasının neoklas-

sikə keçməsinə təkan vermişdir.  

 

İqtisadi nəzəriyyə paradiqmalarının 

mahiyyəti və məzmunu 

Müasir dövrdə yeni iqtisadi nəzəriyyə pa-

radiqmasının aşağıdakı vacib əlamətlərini 

göstərmək olar: 

 Yeni iqtisadi nəzəriyyə paradiqması 

maksimal dərəcədə qlobal olmalı, onun alət-

ləri dünyanın müxtəlif dövlət və regionlarında 

effektiv qəbul edilməlidir. Eyni zamanda pa-

radiqma çərçivəsində milli xüsusiyyətlərdən, 

ənənələrin formalaşmasından və bazar təsərrü-

fatının inkişafından asılı olaraq lokal modifi-

kasiyanın formalaşması imkanlarına da bax-

ılmalıdır. 

 Paradiqma təkamül xarakteri daşımalı-

dır, onun vəziyyəti əvvəlki əksər paradiqmala-

rın nailiyyətlərini inkar etməməlidir. 

 Yeni paradiqma nizamlı xarakter daşı-

malıdır, daxili mexanizmlərin qarşılıqlı 

əlaqəsi olmalıdır, hüquqi, kibernetika, ekolo-

giya, sosiologiya, psixologiya və b. elmlərin 

paradiqmalarının baza prinsipləri ilə vəhdət 

təşkil etməlidir. 

 Paradiqma makro və mikro səviyyədə 

iqtisadi sistemlərin inkişafında elmi tədqiqat-

larda və təcrübi fəaliyyətdə effektiv istifadə 

olunmalıdır 

 Paradiqma radikal və doqmatik olma-

malıdır, əks təqdirdə onun yayılma diapazonu 

dar çərçivədə olacaqdır, cünki hazırki vaxtda 

radikalizm və doqmatizm dünya iqtisadi cə-

miyyətlərinin əksər hissəsində istifadə olun-

mur. 

 Yeni paradiqma iqtisadiyyata mürəkkəb, 

coxfunksiyalı, özü özünə əmələ gələn 

orqanizm kimi baxmalıdır. Təbii ki, burada 

planlı və mərkəzləşdirilmiş imkanlar tama-

milə inkar edilməməlidir. 

Qloballaşma prosesində milli maraqların 

və milli təhlükəsizliyin təmin olunması prob-

lemləri davamlı inkişafın müasir paradiqmala-
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rının ən mühüm aspektlərindəndir. Çünki, mü-

rəkkəb və ziddiyyətli qloballaşma prosesləri 

onun istər ümumdünya miqyasında, istərsə də 

milli səviyyədə idarə olunmasını tələb edir. 

Bu proseslər milli dövlətlər qarşısında key-

fiyyətcə yeni tələblər qoyur. Milli maraqların 

qorunması və milli təhlükəsizliyin təmin 

edilməsi problemləri milli dövlətlər, xüsusən 

müstəqillik yoluna yenicə qədəm qoymuş 

ölkələr üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir.  

Qloballaşma inkişaf səviyyəsindən asılı 

olmayaraq milli iqtisadi sistemləri qlobal sə-

viyyədə fəaliyyət göstərən “oyunçuların” sərt 

rəqabət mübarizəsinə cəlb edir. Ona görə də 

milli iqtisadiyyatın qlobal mühitə itkisiz və 

səmərəli uyğunlaşdırılması bu gün milli döv-

lətlər qarşısında duran və həyati əhəmiyyət 

kəsb edən məsələdir. Milli iqtisadiyyatın get-

dikcə daha çox meqacəmiyyətin tərkib 

hissəsinə çevrilməsi, bu funksiyanın əhəmiy-

yətini daha da artırır.  

Zaman tələb edir ki, onlar adət etdiyimiz 

makro və mikroiqtisadi tənzimləmələrlə yana-

şı-beynəlxalq əmtəə, xidmət, kapital və işçi 

qüvvəsi axınlarına müdaxilə etmək, proqnoz-

laşdırmaq və istiqamətləndirmək kimi çox 

mühüm funksiyaları da yerinə yetirsinlər. 

Ənənəvi dövlətlər qloballaşma şəraitində iki 

cəbhəyə qarşı mübarizə aparmağa məcburdur-

lar: 1) Ölkənin daxili problemlərinə qarşı; 2) 

Nəzarətdən çıxma təhlükəsi doğuran transmil-

li qüvvələrə qarşı.  

Milli dövlətlər transmilli qüvvələri ver-

giqoyma, iqtisadiyyatın tənzimlənməsi, iqtisa-

di təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələ-

lərində öz nəzarətinə tabe etməyə çalışırlar.  

2008-2010-cu illərin qlobalmaliyyə böhra-

nı sosial iqtisadi inkişafın müasir tendensiya-

ları xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq( dünya iqti-

sadiyyatının qloballaşması, istehsal səmərəli-

liyinin aparıcı amili kimi iqtisadi informasiya 

transformasiyası, iqtisadi inkişaf proseslərinə 

spekulyativ maliyyə amillərinin təsirini məh-

dudlaşdırmaq zərurəti, iqtisadiyyatın ekologi-

yalaşdırılması (yaşıllaşdırılması)) yeni iqtisadi 

nəzəriyyə paradiqmasının formalaşması 

məsələsini müzakirəyə qoydu. 

Qeyd etmək lazımdır ki, geniş miqyaslı 

iqtisadi böhranlar yeni iqtisadi nəzəriyyə pa-

radiqmasının formalaşması və onun elmi 

cəmiyyətin əksər hissəsi tərəfindən tanınması 

üçün zəmin yaratdı. Geniş mənada iqtisadi 

nəzəriyyə paradiqmasının formalaşması, üs-

tünlüyü və böhranı makro iqtisadi dinamika, 

N. D. Kondratyevin dəqiq və tam təsvir edil-

miş “iqtisadi konyukturanın böyük tsiklləri” 

ilə uyğundur. N. D. Kondratyev [6] 

nəzəriyyəsinə görə birbaşa sənaye istehsalının 

texnoloji dəyişiklik prosesləri ilə bağlı olan 

iqtisadi dinamikanın aşağıdakı əsas böyük 

tsikllərini göstərmək olar: 

1-ci tsikl -1803-cü ildən 1841-1843-cü ilə 

qədər (tekstil sənayesinin sürətli inkişafı, daş 

kömürün aktiv sənaye istifadəsi); 

2-ci tsikl-1844-1851-ci ildən 1890-1896-cı 

ilə qədər (kömür, mədən və qara metallurgiya, 

dəmir yolu tikintisi); 

3-cü tsikl -1891-1896-cı ildən 1945-1947-

ci ilə qədər (iqtisadiyyatda üstünlük təşkil 

edən sahələr – ağır maşınqayırma, elektroe-

nergetika, qeyri-üzvi kimya, polad və elektrik 

mühərrikləri istehsalı); 

4-cü tsikl -1945-1947-ci ildən 1981-1983-

cü ilə qədər (avtomobil və digər maşın isteh-

salı, kimya sənayesi, neft emalı, daxili yanma 

mühərrikləri istehsalı, istehlak mallarının 

kütləvi istehsalı); 

5-ci tsikl -1981-1983-cü ildən 2018-ci ilə 

qədər (elektronikanın, robot texnikasının, 

kompyuter, lazer və telekommunikasiya 

texnikasının inkişafı); 

6-cı tsikl -2018-ci ildən 2060-cı ilə qədər 

(nano və biotexnologiya, ümumi informasiya-

laşdırma). 

Bu məntiqi davam etdirərək, belə nəticəyə 

gəlmək olar ki, klassik paradiqmadan neok-

lassik paradiqmaya keçidi XIX əsrin sonunda 

Qərbi Avropa və ABŞ-da bazar strukturu və 

infrastrukturunun inkişafı ilə əlaqədar olaraq, 

istehlakçı davranışının iqtisadi əsaslarının 

təhlili zərurəti ilə bağlı olmuşdur. Halbuki 

klassik paradiqma çərçivəsində buna demək 

olar ki, diqqət verilmirdi. Xüsusi ədəbiyyat-

larda belə bir mövqe var: iqtisadi nəzəriyyə 

paradiqmasının hökmranlığı və dəyişilməsi 

prosesləri əsasən müəyyən miqdarda siyasi və 

ideoloji səbəblərlə bağlıdır. 
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İqtisadi nəzəriyyə paradiqmalarının 

dəyişilməsi qanunauyğunluqları. 
Beləliklə nəticə olaraq, iqtisadi nəzəriyyə 

paradiqmasının dəyişilməsinin əsas amillərini 

aşağıdakı kimi göstərə bilərik: 

 İqtisadi inkişafın qlobal texniki və texno-

loji strukturunun dəyişilməsi; 

Geniş miqyaslı maliyyə-iqtisadi böhranlar; 

 Yeni istehsal amillərinin yaranması (mə-

sələn: postneoklassik paradiqma çərçivəsində 

- innovasiya, yeni yaranan paradiqma çər-

çivəsində-informasiya); 

Elmi təfəkkür metodologiyasının inkişafı, 

fənnlərarası elmi biliklər sisteminin formalaş-

ması; 

 Müəyyən qruplar və elita və müvafiq el-

mi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi is-

tiqamətində bu və ya digər fundamental para-

diqmanın faydası. 

Yuxarıda göstərilən amillər bir-biri ilə sıx 

bağlıdır. Belə ki, iqtisadi böhranlar, yeni aparıcı 

istehsal amillərinin yaranması kimi texniki və 

texnoloji strukturun dəyişilməsi prosesləri ilə 

uyğundur. Elmi biliklərin metodologiyasının 

keyfiyyətcə təkmilləşdirilməsi və inkişafı, 

texnika və texnologiyanın inkişafı ilə sıx bağlı 

olmuşdur. Yuxarıda göstərilən amillərdən axı-

rıncısı isə ikinci dərəcəlidir-əgər iqtisadi 

nəzəriyyə paradiqması inkişafı üçün obyektiv 

şərait tükənmişsə, onda oliqarx elita tərəfindən 

heç bir lobbi və heç bir geniş miqyaslı ma-

liyyələşmə artıq təbii paradiqmanın əvəzlənməsi 

prosesini dəyişdirə bilməz. İqtisad elmində ma-

liyyə dedikdə, ənənəvi olaraq təhsil sistemi, 

ictimai istehsal prosesində pul vəsaitlərinin 

bölgüsü və istifadəsi başa düşülür. Maliyyə re-

sursları özündə təsərrüfat subyektlərinin və döv-

lətin əlində formalaşan və təkrar istehsalın ge-

nişləndirilməsi, işçilərin maddi həvəsləndiril-

məsi, sosial tələbatlarının təmin olunması, mü-

dafiə və dövlət idarəetmə ehtiyacları üçün nə-

zərdə tutulmuş pul gəlirlərini, onların toplanma-

sını, mədaxilini əks et-dirir və maliyyə münasi-

bətlərinin maddi daşıyıcısıdır. 

Hazırda bildiyimiz kimi dünya maliyyə 

mərkəzi ABŞ-dır. Dünya iqtisadiyyatının in-

kişafında müasir maliyyə-iqtisadi paradiqma 

böhranının fundamental səbəblərindən biri 

dünyanın əksər dövlətlərinin ABŞ iqtisadiyya-

tının inkişafından həddən artıq asılı olmasıdır, 

halbuki onun da praktiki həll oluna bilməyən 

problemləri vardır. Amerikan iqtisadi artımı-

nın real  tempi ilə bu iqtisadiyyatın emitə et-

diyi valyuta arasında maliyyə-iqtisadi qeyri-

tarazlığının olması məlumdur. Qeyd etmək 

lazımdır ki, dünyanın əksər dövlətlərində 

Amerikan dolları, həm də yığım vasitəsi kimi 

istifadə olunur. İqtisadi inkişafın müasir para-

diqmasının başqa bir maliyyə disbalansı (qey-

ri-tarazlığı) iqtisadiyyatın real sektoru olan 

investisiya-innovasiya modernləşməsinin ma-

liyyələşməsi tələbatı ilə uydurma kapitalın 

(fond bazarı, valyuta bazarı və başqaları) ma-

liyyə inkişafı arasında olan qeyri-tarazlıqdır. 

Digər tərəfdən bir çox tədqiqatçılar maliyyə 

bazarlarının (fond bazarı, valyuta bazarı, qiy-

mətli metallar) iqtisadiyyatın real sektorunda 

iqtisadi proseslərə mənfi təsir göstərdiyini 

qeyd edirlər. V.A.Sidorovun fikrincə: “Məhz 

2000-ci illərin əvvəli və ortasında spekulyativ 

maliyyə kapitalının xeyli dərəcədə nəzarətsiz 

inkişafı, 2007-2010-cu illərin dünya maliyyə 

böhranına əsas səbəblərdən biri oldu.” ABŞ-ın 

keçmiş maliyyə naziri L. Sammers maliyyə 

bazarlarının sosial iqtisadi inkişafa mənfi təsi-

rini belə göstərir: “Maliyyə bazarlarının libe-

rallaşması kazino oyunçularına xas olan in-

sanlarda instinkləri canlandırır və böhran eh-

timalını gücləndirir.” Doğrudan da maliyyə 

bazarlarının əsas mənfi xüsusiyyəti onların 

alətlərinin maliyyə resurslarını yayındırması-

dır, halbuki onlar iqtisadiyyatın real sektorun-

da istehsal proseslərinin texniki və texnoloji 

modernləşdirilməsi, yeni müəssisələrin yara-

dılmasının və inkişafının investisiyalaşdırıl-

ması və s. üçün səmərəli istifadə oluna bilərdi. 

Bundan başqa genişmiqyaslı spekulyativ əmə-

liyyatlar məsələn: maliyyə bazarının valyuta 

bazarı kimi seqmentində olduğu kimi iqtisa-

diyyatın real sektorunun (idxal və ixrac) 

müəssisələrinin marağına böyük zərbə vura 

bilər. Enerjidaşıyıcılar bazarındakı spekulya-

tiv əməliyyatlar iqtisadiyyatın real sektorunun 

əksər müəssisələrinin, xüsusən də enerji tu-

tumlu müəssisələrin funksiyalarında əhəmiy-

yətli dərəcədə özünü göstərmişdir. O ki, qaldı 

iqtisadiyyatın real sektorunun müəssisələri ilə 

qiymətli kağızlar bazarı arasındakı qarşılıqlı 
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əlaqəyə, qeyd etmək lazımdır ki, real sektorun 

müəssisələrinin maliyyə-investisiya resursları 

bazarda yalnız xüsusi səhm və istiqrazların 

ilkin satışından əldə olunur. Bu müəssisələrin 

qiymətli kağızlarla ikinci və sonrakı əməliy-

yatları bazar oyunçularının xeyrinə olur və 

iqtisadiyyatın real sektorunun investisiya pro-

seslərinə təsir etmir. Bundan başqa, qeyd 

etmək lazımdır ki, fond bazarında yalnız nə-

həng korporasiyaların qiymətli kağızları dövr 

edir. Əksər iqtisadiyyatın real sektorunun orta 

və kiçik müəssisələri fond bazarının maliyyə 

imkanlarından lazımi səviyyədə istifadə edə 

bilmirlər. 

Mövcud maliyyə  paradiqmalarının “iqti-

sadi boşluğu” aşağıdakı əsas problemləri ya-

radır: 

 Bir çox maliyyə təşkilatlarının (banklar, 

investisiya kompaniyaları və b.) iqtisadiyyatın 

real sektorlarının investisiyalaşdırılması ilə 

müqayisədə maliyyə bazarlarında spekulyativ 

əməliyyatlara üstünlük verilməsi; 

 İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin müəs-

sisələrində iqtisadi inkişafın uzun müddətli 

strategiyalarının işlənməsi və həyata keçi-

rilməsi mürəkkəbliyi; 

 Milli iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi 

mürəkkəbliyinin yüksək səviyyədə qeyri-

müəyyənlik səbəbi; 

 İqtisadiyyatın real sektorunda innovasiya 

fəaliyyətinin aşağı səviyyəsi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qısa müddət ər-

zində müəyyən bir şəkildə bu “iqtisadi boş-

luq” ABŞ iqtisadiyyatı üçün sərfəlidir, lakin 

dünyanın bütün başqa dövlətlərinin milli iqti-

sadiyyatı üçün sərfəli deyil. Lakin uzun 

müddət ərzində bu “iqtisadi boşluğu”mövcud 

paradiqmanın ayrılmaz xüsusiyyəti kimi, həm 

amerikan, həm də dünya iqtisadiyyatının tə-

nəzzülünə gətirib çıxarır. Gələcəkdə bu ma-

liyyə problemlərinin yaranması təhlükəsini 

minimumlaşdırmaq üçün buna kompleks şə-

kildə yanaşılmalıdır–müvafiq olaraq, köhnə 

paradiqmanın neqativ təcrübəsini nəzərə ala-

raq, iqtisadi inkişafın yeni maliyyə iqtisadi 

paradiqmasının formalaşması ən səmərəlidir. 

Ümumiyyətlə qəbul edilir ki, qloballaşma 

prosesində beynəlxalq əmək bölgüsünün üs-

tünlükləri inkişaf etmiş sənaye ölkələri üçün 

daha faydalıdır. Buna baxmayaraq, transfor-

masiya prosesini keçirən ölkələr bu pro-

seslərdə iştirak etməyə həm məcburdurlar, 

həm də belə iştirakda çox maraqlıdırlar. Çünki 

artıq bir aksioma kimi qəbul edilir ki, müasir 

şəraitdə hər hansı bir dövlətin dünya bazarın-

dan təcrid olunması, onun iqtisadi inkişafının 

son nəticədə geriləməsi ilə nəticələnə bilər. 

Lakin bəşər tarixinin yeni mərhələsində bir 

çox iqtisadi proseslərin qlobal mahiyyəti ilə 

onların milli dövlətlər çərçivəsində tənzimlən-

məsi arasında kəskin ziddiyyət özünü göstərir. 

Bu isə səmərəli dövlətlərüstü tənzimlənmə 

mexanizminin yaradılmasını tələb edir. Çünki 

dövlətlər hələ qloballaşma prosesinə müxtəlif 

dərəcələrdə qoşulmuşlar, onların özlərinin 

“çəkiləri” müxtəlifdir, qlobal bazalardan əldə 

etdikləri faydaları isə fərqlidir. Qloballaşma 

prosesində maraqlar ziddiyyətlidir. Çünki 

xarici satış bazarlarına, maliyyə mənbələrinə, 

texnoloji və idarəetmədə mövcud olan yeni-

liklərə çıxış imkanları bütün dövlətlərdə eyni 

deyildir. Ən güclü dövlətlər bunlardan daha 

çox, zəiflər isə az faydalanırlar.  

Dünya dövlətlərinin təcrübəsi göstərir ki, 

milli bazarının müasir şəraitdə xarici təsirlərə 

həssaslığı (xüsusən böhran dövründə) sürətlə 

artmışdı. Qloballaşmanın dərinləşməsi inkişaf 

etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatı ölkələrin-

də iqtisadiyyatın idarə olunmasında milli döv-

lətlərin vəziyyətlərinin pisləşməsinə səbəb 

olur. Bu prosesdə zəngin və kasıb ölkələr ara-

sında mövcud olan dərin uçurum daha da 

dərinləşir, inkişaf etməmiş Cənub ölkələrində 

yüz milyonlarla insanlar informasiya inqilabı-

nın bəhrələrindən istifadə etmək və qüdrətli 

Şimalın firavan həyatını kənardan seyr etmək 

imkanı əldə etmişlər.  

 

NӘTİCӘ 

Yuxarıda göstərildiyi kimi qlobal texnoloji 

piramidanın zirvəsinə gedən yol çoxpilləlidir. 

Ayrı-ayrı ölkə qrupları özünün iqtisadi və 

sosial-mədəni səviyyəsini yüksəltməklə və 

zəngin Şimaldan öz fərqlərini azaltmaqla bu 

zirvəyə doğru irəliləyirlər. Tədqiqatlar eyni 

zamanda göstərir ki, milli dövlətlərin qlobal-

laşma şəraitində də milli çərçivədə proseslərə 

təsir etmə imkanları yüksəkdir. Dövlətin iqti-
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sadi funksiyası əslində yalnız bir sıra məsələ-

lərdə, məsələn, sosial və xarici iqtisadi 

sahələrdə zəifləyir. Müasir milli dövlətlər ən 

vacib olan təhsil, infrastruktura kimi məsələ-

lərin həll edilməsində əsas rol oynamaqda 

davam edirlər. Onların təmin olunmasında 

bazar, vətəndaş cəmiyyəti və dövlət orqanla-

rının proporsional rolu mütənasib olmalıdır. 

Müasir iqtisadiyyatda dövlətin tənzimləyici 

rolu artmışdır. Tənzimləmə tədbirləri ətraf 

mühitin qorunması, maliyyə sektoru və inhi-

sarların fəaliyyətini əhatə edir. Dövlətin rolu 

ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin ar-

tırılmasında elmi-texniki tərəqqinin stimullaş-

dırılmasında, infrastrukturanın yaradılmasında, 

informasiyanın toplanması və işlənməsində, 

milli sahibkarlar üçün əlverişli işgüzar və vergi 

mühitinin yaradılmasında, xarici kapital və işçi 

qüvvəsi axınının tənzimlənməsində artmışdır. 

Qloballaşma prosesində dövlətin rolu transfor-

masiya edir və o qlobal sahibkar kimi çıxış 

etməyə başlayır. 
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