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Xülasə 

 Məqalədə globallaşmanın ölçülməsi üçün elmi ədəbiyyatda son zamanlar geniş istifadə 

edilən metodlar və hesablanan indekslər müqayisəli təhlil edilir. Müəllif qloballaşma 

indekslərinin hesablanması üçün istifadə edilən göstəriciləri və onalra verilən çəkiləri 

qruplaşdıraraq bu indekslər arasındakı əsas fərqləri müəyyən etməyə cəhd göstərir. 

Açar sözlər: qloballaşma,  indeks, ölçmə metodları, siyasi və sosial yanaşma 

 

Giriş  

Son otuz ildə elmi ədəbiyyatlarda ən çox işlənən və mübahisə predmeti olan anlayışlardan 

biri də “qloballaşma” anlayışıdır. İlk baxışda aydın görünən bu anlayışın daha dərindən 

öyrənilməsi onun ciddi ziddiyyətlərlə zəngin olduğunu üzə çıxarır. Bəzi ölkələrin 

“qloballaşan”, bəzilərinin isə daha az “qloballaşan” hesab edilməsi hansı elmi əsaslara 

söykənir baxışı sual doğurur. Elə bunun nəticəsidir ki, uzun illər qloballaşma haqqında 

çoxsaylı yazılar təqdim olunsada onun “ölçülməsi” diqqəti cəlb etməyib. Qloballaşmanın 

müxtəlif aspektləri, məsələn iqtisadi, siyasi və mədəni aspektlərinin nə dərəcədə aparıcı 

olması və ya qarşılıqlı əlaqəli olması da ciddi elmi araşdırma tələb edir. Caselli 

qloballaşmanın üç əsas istiqamətini fərqləndirir: iqtisadi, siyasi və mədəni [1]. Bu istiqamətlər 

də öz növbəsində  bir neçə alt-istiqamətlərə ayrılır. Qloballaşmanın mahiyyətinin nədən ibarət 

olduğunu bir kənara qoysaq, ona forma etibarı ilə, uzaq məsafələrdə olan iqtisadiyyatlar, 

cəmiyyətlər və ölkələr arasında əlaqəni genişləndirən proses kimi baxmaq olar. Belə ki, hansı 

ölkə daha çox “qloballaşmış” hesab olunursa, bu o deməkdir ki, onun digər ölkələrlə, xüsusilə 

uzaq ölkələrlə daha çox iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri qurulub. Qeyd edək ki, 

qloballaşmaya verilən bu “tərif” yalnız onun bir proses kimi formasını əhatə edir və 

mahiyyətinə aidiyyəti yoxdur. Belə tərif qloballaşmanın “yaxşı” və ya “pis” olduğunu 

bildirmir. 

Qloballaşmanı ölçmək mümkündürmü? 

Məntiqlə mühakimə etsək, məlum olur ki, qloballaşma prosesi də digər proseslər kimi 

ölçülə bilən olmalıdır ki, onun qiymətləndirilməsi mümkün olsun. “Hansı ölkədə qloballaşma 

daha sürətli gedib”, “hansı ölkə daha çox qloballaşıb”, “qloballaşma prosesinin yoxsulluğa, 

iqtisadi artıma və sair makroiqtisadi göstəricilərə təsirləri necədir” və sair sualların cavabları 

qloballaşmanın kəmiyyətcə ölçülməsi olmasa, mükün deyil. Qloballaşmanın ölçülməsinin 

əsas problemi onun elmi anlayış kimi birmənalı tərifinin qəbul edilməməsidir. Bu anlayışın 

müxtəlif tərifləri olduğu kimi ölçülməsinə yanaşmalar və ölçmə metodologiyası da fərqlidir.  

Qloballaşmaya müxtəlif yanaşmalar formalaşdıqca onun ölçülməsi metodları da dəyişib. Buna 

baxmayaraq son illərdə globallaşmanın müxtəlif  istiqamətlərdəki  ölçülərini bir indeksdə 

toplamaq mükün olub. Lakin bu indeksdə də öz əksini tapan bütün göstəricilər globallaşmanın 

tərifinin birmənalı olmamasını ək etdirir.  

Hazırda qloballaşmanın ölçülməsi üçün elmi ədəbiyyatlarda bir-birindən fərqli müxtəlif 

metodlar təklif edilir. Onlardan bəzilərini nəzərdən keçirək.  Qloballaşmanın kəmiyyətcə 

ölçülməsi üçün müxtəlif göstəriciləri özündə birləşdirən indekslərdən istifadə edilir.  
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Bunlardan biri KOF Qloballaşma İndeksidir. Bu indeksin hesablanması metodu Aksel 

Dreher tərəfindən təklif edilib [2]. Bu indeks hesablanarkən  globallaşmaya 
 milli sərhədlərin aradan qaldırılması, 

 iqtisadi, siyasi, texnoloji, mədəni inteqrasiya,  

 insanların, mal və xidmətlərin, kapital və ideyaların sərbəst hərəkətini təmin edən proses 

kimi yanaşılır [3]. Lakin KOF İndeksi də ölkələrin coğrafi xüsusiyyətlərini nəzərə almır. 

 Dünya ölkələrinin qloballaşma səviyyəsini müəyyən edən KOF Qloballaşma İndeksi 

2002-ci ildən başlayaraq İsveçrə İqtisadi İnstitutu tərəfindən İsveçrə Federal Texnoloji 

İnstitutunin iştirakı ilə hesablanır [4]. KOF Qloballaşma İndeksi inteqral göstərici kimi bu və 

ya digər ölkənin dünya iqtisadi, siyasi, mədəni, texnoloji sisteminə nə dərəcədə inteqrasiya 

etdiyini göstərir. Bu göstərici dünya ölkələrini qarşılıqlı müqayisə etməyədə imkan verir. 

KOF Qloballaşma İndeksi  qloballaşma prosesinin iqtisadi, sosial və siyasi aspektlərini ölçən 

göstəriciləri özündə əks etdirir. Burada hər üç aspekti əhatə edən 24 göstərici üzrə ölkələrin 

qloballaşma səviyyəsi qiymətləndirilir.   

 İqtisadi qloballaşma - beynəlxalq ticarətin həcmini, beynəlxalq işgüzarlıq fəaliyyəti 

səviyyəsini, beynəlxalq investisiya həcmini, tarif siyasətini, beynəlxalq ticarətə qoyulan 

məhdudiyyətləri və vergiləri və sair ölçür.  

 Sosial qloballaşma - mədəni inteqrasiyanı, xarici əhalinin ümumi əhali sayında 

payını, beynəlxalq turizmi, beynəlxalq şəxsi əlaqələri, telefon zənglərinin və poçt 

göndərişlərinin həcmini, informasiya-kommunikasiya infrastrukturlarının inkişafını və 

sair nəzərə alır. 

  Siyasi qloballaşma - ölkənin beynəlxalq təşkilatlara üzvlüyününü, beynəlxalq 

missiyalarda, o cümlədən BMT missiyalarında iştirakını, beynəlxalq çoxtərəfli 

müqavilələrin ratifikasiyasını, ölkədə olan xarici səfirliklərin və nümayəndəliklərin sayını 

və sair  əhatə edir. 

Cədvəl 1. 

KOF İndeksinin göstəriciləri [5] 

 Göstəricilər Göstəricilərə 

verilən çəkilər 

A. İqtisadi qloballaşma 36% 

1. Faktiki axınlar 50% 

 Ticarət (ÜDM)-də payı 22% 

Birbaşa Xarici İnvestisiyalar, fondlar (ÜDM-də payı) 27% 

Portfel investisiyaları (ÜDM-də payı) 24% 

Xarici vətəndaşlara gəlir ödəmələri (ÜDM-də payı) 27% 

2. Məhdudiyyətlər 50% 

 Gizli idxal məhdudiyyətləri 24% 

Tarif dərəcələrini nəzərdə tutmaq 28% 

Beynəlxalq ticarətə qoyulan vergilər (cari gəlirdə faizlə) 26% 

Kapital hesabına məhdudiyyətlər 23% 

B. Sosial qloballaşma 38% 

1. Fərdi əlaqələr 33% 

 Telefon əlaqələri 25% 

Pul köçürmələri (ÜDM-də faizlə) 3% 

Beynəlxalq turizm 26% 

Xarici mənşəli vətəndaçlar (ümumi əhalinin sayında faizlə) 21% 

Beynəlxalq məktublaşma (adambaşına) 25% 
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2. Beynəlxalq məlumat axınları 35% 

 Internet istifadəçiləri (hər 1000 nəfərə) 36% 

Televizorların sayı (hər 1000 nəfərə) 38% 

Qəzet ticarəti (ÜDM-da faizlə) 26% 

3 Mədəni yaxınlıq 32% 

 McDonald”s resoranlarının sayı (adambaşına) 44% 

İkea (adambaşına) 44% 

Kitab satışı (ÜDM-də faizlə) 11% 

C Siyasi Qloballaşma 26% 

 Ölkədə olan xarici səfirliklərin sayı 25% 

Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük 27% 

BMT-nin missiyalarında iştirak 22% 

Beynəlxalq müqavilələrdə iştirak 26% 

KOF Qloballaşma İndeksi iqtisadi, sosial və siyasi aspektlərin uyğun olaraq 36%, 38% və 

26% çəki ilə qiymətlərinin cəmi kimi hesablanır. Beləliklə, indeksin əsasında ölkələrin 

müqayisəli reytinqləri müəyyən edilir. Hesablama üçün zəruri olan statistik məlumatlar  

Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, BMT-nın və digər beynəlxalq təşkilatların 

bazalarından götürülür. 

Qloballaşmanın ölçülməsi üçün istifadə edilən və geniş istifadə edilən indekslərdən biri 

də KFP İndeksidir. KFP İndeksi (Karney/Foreign Policy Globalization İndex) globallaşmanın 

ölçülməsi üçün ilk cəhdlərdən biridir. Bu indeks təkcə ayrıca götürülən ölkənin a) dünya 

təsərrüfat sisteminə iqtisadi inteqrasiya səviyyəsini deyil, həm də b) dünya texnoloji 

nailiyyətlərinə qoşulma səviyyəsini, c)ölkə vətəndaşlarının dünya ilə əlaqələrinin səviyyəsini 

d) dünyada cərəyan edən siyasi proseslərdə iştirak səviyyəsini əhatə edir. KFP indeksi 11 

dəyişənin ölçülməsi əsasında hesablanır. Bu indeks əvvəlcə 62 ölkə üçün hesablanmışdır [6]. 

İndeksin hesablanması üçün zəruri olan göstəricilər normallaşdırılmaq üçün müxtəlif qruplar 

halında ölçülür. KFP İndeksi ayrı-ayrı göstəriciləri normallaşdırmaq üçün panel 

normallaşmadan (göstəricilərin [0-1] arasına gətirilməsi) istifadə edir. Beləliklə, normallaşmış 

dəyişənin cəmi  çəkisi hesablanır. Cəmi çəki hər bir ölkə üçün onun səviyyəsini müəyyən 

etməyə imkan verən balı müəyyən edir və çəkilər təklif edilən metodun quruluşuna uyğun 

olaraq müəyyən edilir. Göstəricilərin çəkiləri bir-birinə nisbətən bir və ya bir neçə dəfə 

fərqlənir. Əlbəttə, bəzi tədqiqatçılar göstəricilərə belə çəkilərin verilməsini tənqid edirlər [7]. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, bu indeks coğrafi ölşüləri nəzər almır. Lakin ölkələrin bu indeks 

üzrə sıralaması  coğrafi xüsusiyyətlərdən və globallaşma ilə bağlı qanunlardan asılıdır.  

Cədvəl 2. 

KFP İndeksinin göstəriciləri [8] 

Göstəricilərin 

növləri 

Göstəricilər Göstəricilərin təyin edilməsi Göstəricilərə 

verilən 

çəkilər 

Mal və 

xidmətlərin 

qloballaşması 

Ticarət Idxal və ixracın cəminin ÜDM-də payı 1 

Yaxınlaşma  Nominal və alıcılıq qabiliyyəti pariteti 

arasındakı nisbət 

1 

Maliyyə 

qloballaşması 

Gəlir Kredit və debitin cəminin ÜDM-da payı 1 

Birbaşa xarici 

investisiyalar 

Daxil olan və xaric olan birbaşa 

investisiyaların cəminin ÜDM-də payı  

2 

Portfel 

investisiyaları 

Daxil olan və xaric olan portfel 

investisiyaların ÜDM-də payı 

2 
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Fərdi əlaqələrin 

qloballaşması 

turizm Ölkəyə gələn və ölkədən gedən turistlərin 

ümumi əhali sayında payı 

1 

telefon Adambaşına ölkəyə gələn və ölkədən 

çıxan telefon zənglərinin sayı 

2 

Maliyyə 

köçürmələri 

Kredit və debtlərin cəminin ÜDM-də payı 1 

Internet 

bağlantıları  

Internet 

istifadəçiləri 

Internet istifadəçilərinin əhali sayında 

payı 

2/3 

 Internet 

hostinqləri 

1 milyon əhaliyə düşən internet 

hostinqlərinin sayı 

2/3 

 Server 

təhlükəsizliyi 

1 milyon əhaliyə düşən server 

təhlükəsizliyinin sayı 

2/3 

 

Qloballaşmanın ölçülməsi üçün istifadə edilən  indekslərdən biri də CSGR (Center for the 

study of globalization and regionalization) İndeksidir. Bu indeks globallaşmanın iqtisadi, 

siyasi və sosial miqyasını ölçür. Bu indeksi müəyyən mənada KFP İndeksini tamamlayır və 

müəyyən dərəcədə ölkələrin coğrafi xüsusiyyətlərini nəzərə alır. Bu indeks 1982-2004 illər 

üzrə 62 ölkə üçün hesablanıb. 

Cədvəl 3. 

CSGR İndeksinin göstəriciləri [9] 

S
u

b
-

in
d

ek
sl

ər
 

 

Göstəricilər Göstəricilərin təyin edilməsi Göstəriciyə 

verilən 

çəki 

İq
ti

sa
d
i 

q
lo

b
al

la
şm

a 

Ticarət Idxal və ixracın cəminin ÜDM-də payı 83.29% 

Birbaşa xarici 

investisiyalar 

Daxil və xaric olan birbaşa investisiyaların cəminin 

ÜDM-də payı 

2.35% 

Portfel 

investisiyaları 

Daxil və xaric olan portfel investisiyaların cəminin 

ÜDM-də payı 

3.22% 

Gəlirlər Qeyri-rezident işçilərə ödənilən əmək 

kompensasiyaları və rezidentlərin xarici aktivlərdən 

əldə etdikləri investisiya gəlirləri ilə xaricdə işləyən 

rezidentlərin əmək kompensasiyaları və xarici 

rezidentlərin yerli aktivlərdən əldə etdikləri investisiya 

gəlirlərinin cəminin ÜDM-də payı 

9.12% 

S
o
si

al
 q

lo
b
al

la
şm

a 

İnsanlar 

Xarici 

ehtiyatlar 

Xarici ölkə vətəndaşlarının cəminin ölkə əhalisində 

payı 

6.65% 

Xarici 

vətəndaşların 

axını 

Ölkəyə axın edən xarici ölkə vətəndaşlarının ölkə 

əhalisinin ümumi sayında payı 

0.5% 

İşçilərin pul 

köçürmələri 

Xaricdə çalışan ölkə vətəndaşlarının ölkəyə 

göndərdikləri pul köçürmələrinin ÜDM-də payı 

3.11% 

Turistlər Ölkəyə gələn turistlərlə, digər ölkələrə gedən 

turistlərin cəminin ümumi ölkə əhalisi sayına nisbəti 

57.15% 

İdeyaların və ya informasiyaların qloballaşması  

Telefon Beynəlxalq danışıq müddəti (adambaşına dəqiqə ilə) 0.059 
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bağlantıları 

Internet 

istifadəçiləri 

İnternet istifadəçilərinin sayının ümumi əhali sayında 

payı 

3.97% 

Filmlər Idxal və ixrac olunan filmlərin sayı 310.92 

Kitab və 

qəzetlər 

İdxal və ixrac olunan kitab və qəzetlərin dəyəri 

(adambaşına dollarla) 

10.08 

Məktublar Ölkəyə gələn və gedən məktubların adambaşına sayı 15.76 

S
iy

as
i 

q
lo

b
al

la
şm

a 

Ölkədə 

səfirliklər 

Ölkədə fəaliyyətdə olan xarici səfirliklərin sayı 34.16 

BMT-nin 

missiyası 

Ölkənin iştirakçısı olduğu BMT missiyasının sayı 1.16 

Beynəlxalq 

təşkilatlar 

Ölkənin üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların sayı 40.70 

 

Qloballaşmanın ölçülməsi üçün istifadə edilən başqa bir indeks MGİ İndeksidir 

(Maastright Globalization İndex). Bu indeksin hesablanmasında qloballaşma prosesini əhatə 

edən 7 qrup göstəricilərdən, o cümlədən qlobal siyasətə və mütəşəkkil zorakılığa, qlobal 

ticarət və maliyyəyə, sosial və mədəni məsələlərə, texnoloji və ətraf mühitə aid 

göstəricilərdən istifadə edilir. MGİ İndeksi yalnız 2000-ci və 2008-ci illər üçün hesablanıb. 

Son zamanlar onun yenidən işlənməsi və hesablanmasına  başlanılıb [10].  

Cədvəl 4. 

MGİ İndeksinin göstəriciləri 

Göstəricilərin 

növləri 

Göstəricilər Göstəricilərin təyin edilməsi  

Qlobal siyasət Səfirliklərin 

sayı 

Ölkədə yerləşən xarici ölkələrin səfirliklərinin  və 

konsulluqlarının mütləq  sayı 

Beynəlxalq 

təşkilatların 

sayı 

Ölkənin üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların mütləq sayı 

Mütəşəkkil 

zorakılıq 

Hərbi  Adi slahların ticarətinin ümumi hərbi xərclərdə payı  

Qlobal ticarət Ticarət  ÜDM-da ixrac və idxalın cəminin payı 

Qlobal maliyyə Birbaşa xarici 

investisiyalar 

BXİ-ın ÜDM-də payı 

Kapital  Xüsusi kapital axınının ÜDM-də payı 

Sosial və Mədəni Miqrantlar Hər yüz ölkə vətəndaşından neçəsi digər ölkələrə köç 

edir 

Turistlər Ölkəyə gələn və ölkədən gedən turistlərin cəminin ölkə 

əhalisinin hər yüz nəfərinə düşən payı 

Texnologiya Telefon  Bir dəqiqədə ölkəyə gələn və ölkədən çıxan telefon 

zənglərinin cəminin adambaşına hissəsi 

Internet  Internet istifadəçilərinin əhalinin ümumi sayında payı 

Ətraf mühit Ekoloji izlər  Global səviyyədə ekoloji çatışmzalıqlar 

Qloballaşmanın ölçülməsi üçün istifadə edilən indekslərdən biri də Yeni Qloballaşma 

İndeksidir (NGİ).  Bu indeks Vujakoviç tərəfindən 2009-cu ildə hazırlanıb. NGİ 

globallaşmanı ölçmək üçün digər indekslərdə olmayan yeni göstəriciləri də nəzərə alır. 

Məsələn, qeyri-rezidentlərin ticarət markalarının təqdim edilməsi, portfel investisiyası, qeyri-
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rezidentlərin patent təqdimatları və ekoloji məsələlərlə bağlı müqavilələr bu indeksdə yer alıb 

[11]. Bu indeks qloballaşmaya hətta uzaq məsafədə olan ölkələrin iqtisadi, sosial və ekoloji 

cəhətdən bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və qarşılıqlı asılılıqda olma prosesi kimi yanaşır. NGİ 

ölkələr arasındakı coğrafi  məsafələri nəzərə almaq üçün parametrlərdən istifadə edir.  

Cədvəl 5. 

NGİ İndeksinin göstəriciləri 

 Göstəricilər Göstəricilərin təyin edilməsi  

iq
ti

sa
d
i 

Malların ticarəti (coğrafi 

məsafədən asılı olaraq çəki verilir) 

İkitərəfli idxal və ixracın cəminin ÜDM-də payı 

Xidmətlərin ticarəti Xidmət idxalının və ixracının cəminin ÜDM-də 

payı 

Birbaşa xarici investisiyalar fondu Daxili və xarici birbaşa investisiyaların cəmi 

ehtiyatlarının ÜDM-də payı 

Birbaşa xarici investisiyalar axını Ölkəyə gələn və ölkədən gedən birbaşa xarici 

investisiyaların maliyyə hesabatlarının tədiyyə 

balansında göstərilən cəminin ÜDM-də payı 

Portfel investisiyalar ehtiyatı Beynəlxalq investisiya mövqelərinin hesablarından 

portfel investisiyalar ehtiyatının aktivləri və 

öhdəliklərinin ÜDM-də payı 

Portfel investisiya axını Ölkəyə gələn və ölkədən gedən portfel 

investisiyaların tədiyyə balansında əks etdirilən 

cəminin ÜDM-də payı 

Xarici ölkə vətəndaşlarına 

gəlirlərinin ödənilməsi 

Qeyri-rezident işçilərə ödənilən kompensasiyaların 

və investisiya gəlirlərinin cəminin ÜDM-də payı 

Qeyri-rezidentlər tərəfindən ticarət 

markalarının təqdim edilməsi 

Milli və ya regional ticarət markası ofisinə qeyr-

rezidentlər tərəfindən qeydiyyata alınmaq üçün 

təqdim edilən ticarət markasının payı  

Qeyri-rezidentlər tərəfindən 

patentlərin təqdim edilməsi 

Milli patent ofisinə qeyri-rezidentlər tərəfindən 

müraciətlərin sayının ümumi müraciətlərin sayında 

payı 

  
  
  
  
  
  
  
  
 s

iy
as

i Ətraf mühitə aid müqavilələr Ətraf mühitlə bağlı  ratifikasiya olunan beynəlxalq 

müqavilələrin mütləq sayı 

Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük Ölkənin üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların mütləq 

sayı 

Ölkədə xarici səfirliklər Ölkədə olan səfirliklərin mütləq sayı 

BMT-nin sülhməramlı 

missiyalarında iştirak 

BMT-nin sülhməramlı missiyasında iştirak edən 

heyyətin mütləq sayı 

so
si

al
 

Miqrasiya ehtiyatları Yaşadığı ölkədən kənarda doğulan adamların, o 

cümlədən qaçqınların cəmi sayının əhalinin ümumi 

sayında payı 

Beynəlxalq turizm Ölkəyə gələn və ölkədən gedən beynəlxalq 

turinstlərin cəmi sayının ölkə əhalisinin sayında 

payı 

Xarici tələbə mütəhərrikliyi Xaricdə oxuyan ölkə vətəndaşlarının (tələbələrin) 

sayının ölkədə oxuyan tələbələrin cəmi sayında 

payı 

Beynəlxalq telefon zəngləri Bir dəqiqədə ölkəyə gələn və ölkədən çıxan 
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beynəlxalq zənglərin adambaşına həcmi 

Beynəlxalq internet ötürmə 

qabiliyyəti 

Ölkələr arasında beynəlxalq internet ötürmə 

qabiliyyəti. (Bit/adambaşına) 

Beynəlxalq qəzet ticarəti Qəzet və jurnalların idxal və ixrac həcmi (ÜDM-də 

%-lə) 

Beynəlxalq kitab ticarəti Kitab və bukletlərin idxal və ixrac həcmi (ÜDM-də 

%-lə) 

Pul köçürmələri Tədiyyə balansında qeyd edilən cari transferlərin 

cəmi (ÜDM-də %-lə) 

Qloballaşmanın ölçülməsi üçün istifadə edilən başqa bir indeks G-İNDEX-dir 

(Globalization İndex). Bu indeks Randolph tərəfindən 2001-ci ildə milli iqtisadiyyatın nə 

dərəcədə  qlobal iqtisadiyyatdan asılılı olduğunu müəyyən etmək üçün hazırlanır. G-İndex bu 

asılılığın dərinliyini, genişliyini və zənginliyini ölçməyə müəyyən qədər imkan verir. G-

index-də əsas çəki   iqtisadi qloballaşmaya verilir.  

Nəticə 

 Qloballaşmanın ölçülməsi üçün istifadə edilən indekslərin əsaslandığı göstəricilər 

siyasi, iqtisadi və sosial aspektləri əhatə edir;  

 Qloballaşmanın ölçülməsi üçün istifadə edilən indekslərin əsaslandığı göstəricilər 

və onlara verilən çəkilər bir-birindən fərqlənir. 
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Маис Гюльалиев 

Глобализация и методы для ее измерения 

Резюме 

 В статье сравнительно анализируются методы и индексы для измерения уровня 

глобализации, используемые в современной научной литературе. Автор пытается 

определить основную разницу между этими индексами, показателями и 

 присваиваемые им весовыми коэффициентами.  

Ключевые слова: глобализации, индекс, измерительные методы, политического и 

социального подхода 

 

 

Mayis Gulaliyev 

Globalization and some methods for its measurement 

Abstract 

 The article analyzes some methods and indexes for measurement of globalization, used 

by modern scientific literature. The author tried to define essential differentials between these 

indexes, as well as between variables and their weights.  

Key words: globalization, index, measurement methods, political and social approach 
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