
12. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq iqtisadiyyatı 

 

İqtisadi inkişafın məqsədləri: 

– Adekvat, sağlam qidalanma və təmiz içməli su 

– Yetərli tibbi xidmət 

– Ətraf mühitin təmizlənməsi və xəstəliklərin nəzarət altında saxlanması 

– Fərdi bacarıqlara mütənasib olaraq iş tapma imkanları 

– Yetərli təhsil imkanları 

– Fərdi və kollektiv ifadə azadlığı və qorxusuz azadlıq 

– Yaxşı mənzil 

– Təbii mühit üzərində ifrat xərc yaratmayan iqtisadi fəaliyyətlər 

– Bərabərliyi təşviq edən sosial və siyasi mühit 

 

İqtisadi inkişaf necə ölçülür? 

– Adambaşına ÜDM: T Milli iqtisadiyyatın istehsal etdiyi mal və xidmətlərin məcmu 

dəyərinin əhalinin sayına bölünməsi. 

• Qeyri-bazar, barter və özünütəminatı əhatə etmir 

• Valyuta kurslarındakı dəyişmələrə və yaşayış xərclərinə qarşı həssasdır 

– Adambaşına satınalma gücü: I Təkcə gəliri deyil, ölkədə malalrın qiymətlərini də nəzərə 

alır. Adambaşına real gəlirləri ölçmək üçün daha faydalıdır. 

 

İnkişaf etməkdə olan ölkələr 

İnkişaf etməkdə olan ölkələr qısaca İEOÖ— bu ölkələrə Asiya, Afrika, Latın Amerikasında 

yerləşən 150-yə qədər ölkə aid edilir. Bu ölkələrin əksəriyyəti tarixən müstəmləkə 

olmuşlar. Onların əksəriyyəti hazırda da iqtisadi cəhətdən asılı vəziyyətdədir.  

İEOÖ iqtisadi və sosial inkişaf səviyyələrinə görə çox geri qalırlar. İqtisadiyyatın mineral-

xammal və aqrar-xammal istiqaməti bu ölkələr üçün səciyyəvidir.  



İEOÖ-də urbanizasiyanın səviyyəsi əsasən aşağı olur, əhalinin təbii artımı yüksəkdir, həyat 

səviyyəsi aşağıdır. 

İEOÖ-in təsərrüfatında faydalı qazıntıların hasilatı və satışı mühüm yer tutur. Bu qrup 

ölkələrə mineral-xammal ölkələri deyilir. İEOÖ-in əksəriyyəti üçün kənd təsərrüfatı 

məhsullarının Honqkonq şəhəri hazırda dünyanın əsas iqtisadi mərkəzlərindən biridir 

becərilməsi, onların xammal kimi ixracı da aiddir. Belə ölkələr aqrar-xammal ölkələri 

adlanır. 

İEOÖ arasında böyük fərqlər olduğuna görə onları aşağıdakı kimi qruplaşdırırlar: 

Əsas ölkələr (Braziliya, Meksika, Hindistan və Çin) güclü potensiala malikdir, ÜDM-in 

miqdarına görə dünyada ilk 20 ölkə sırasına daxildir, hər nəfərə düşən ÜDM-ə görə isə 

İEOÖ-lərlə eyni sırada dururlar. Bəzi emal sənayesi sahələri yüksək texnologiyaya 

əsaslanan məhsullar istehsal edir. 

Neft ixrac edən ölkələrdə onun satışından əldə edilən gəlirlər hesabına hər nəfərə düşən 

ÜDM 10-15 min dollardan çoxdur. Onlara Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt, BƏƏ, Qətər, 

Oman və Bəhreyn aiddir. 

Yeni sənaye ölkələri (YSÖ) güclü emal sənayesi sahələrinə malikdirlər və nisbətən yüksək 

iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə fərqlənirlər. XX əsrin 70-80-ci illərində əsasən Asiyada 

yerləşən ölkələr sosial-iqtisadi inkişaf tempinə görə qabaqcıl yer tutmuşlar.  

YSÖ xarici investisiya, idxal edilən texnologiya, nisbətən ucuz və ixtisaslı işçi qüvvəsi 

hesabına son vaxtlarda elmtutumlu sənaye məhsulları istehsal edirlər. Yeni sənaye 

ölkələrinə İndoneziya, Tailand, Malayziya, Filippin, Uruqvay, Çili, Argentina və s. aiddir. 

Keçid dövründə olan ölkələrin bir hissəsi son vaxtlarda müstəqillik əldə etmiş, 

digərlərində siyasi sistem dəyişmişdir. Bu qrupa Şərqi Avropanın, Asiyanın keçmiş və 

hazırkı sosialist ölkələri aiddir. 

Dünya iqtisadi forumu (WEF) “İnkluziv inkişaf indeksi” adlı 109 ölkənin yer aldığı 

reytinqini təqdim edib. 

Nəticələr 3 əsas istiqamətlər çərçivəsində 12 əsas göstərici əsasında əldə edilib: 

- Artım və inkişaf; 

- İnkluziya (daxil edilmə); 

- Ədalətlilik və nəsillər arasında dayanıqlılıq. 

 



Qiymətləndirilən 109 ölkədən 30-u “inkişaf etmiş iqtisadiyyata” malik ölkə kimi təyin 

edilib. Böyük Britaniya 21, ABŞ isə 23-cü pillədə qərarlaşıb. 

Daha çox inkişaf etmiş iqtisadiyyata sahib ölkələrin TOP-9-luğunu nəzərdən keçirək: 

Yeni Zellandiya 

Təhsil və biznesin idarə edilməsindəki rahatlıq ölkənin fərqləndirici xüsusiyyəti olsa da, 

məşğulluq və məhsuldarlıq göstəriciləri ölkənin ümumi balını bir qədər aşağı salıb. 

Avstraliya 

Avstraliya investisiya, sahibkarlıq, təhsil və tibbi xidmət sahəsi üzrə yüksək nəticələr 

nümayiş etdirib. Lakin ölkənin balını əmək məhsuldarlığı və əmək haqqları ilə bağlı 

qiymətləndirmələr endirib. 

Hollandiya 

Hollandiya yüksək keyfiyyətli təhsil, infrastruktur və səhiyyə göstəriciləri qeydə alınsa da, 

investisiya sahəsində çatışmazlıqlar müşahidə edilib. 

 İsveç 

Ölkə infrastruktur və baza xidmətləri səviyyəsinə, həmçinin biznes və siyasi etikaya görə 

fərqlənir. Ölkə həmçinin əmək haqqları ilə bağlı da yüksək nəticələrə sahibdir. 

Danimarka 

Danimarka investisiya istisna olmaqla, bir çox indekslər üzrə yüksək qiymətləndirilib. 

İslandiya 

Ölkə maliyyə sahəsinin inteqrasiyası istisna olmaqla, bütün istiqamətlər üzrə yüksək 

qiymətləndirilib. 

İsveçrə 

Ölkə xüsusi yüksək göstəriciləri əmək məhsuldarlığı üzrə əldə edib. Yerdə qalan digər 

istiqamətlər kifayət qədər yaxşı səviyyəsində qiymətləndirilib. 

Lüksemburq 

Lüksemburq səhiyyə, təhsil, icarə haqqı, həmçinin siyasi və biznes etikası ilə fərqlənib. 

Norveç 

İqtisadiyyatın cəmi 0,5% artımına baxmayaraq, vətəndaşların həyat səviyyəsi 2008-2019-cü 

illər ilə müqayisədə 10,6% artıb. 



Son illər dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində “Yaponlaşma” prosesi gedir. Bunu vaxtilə 

Yaponiya iqtisadiyyatında qeydə alınmış tendensiyaların bir sıra ölkələrdə təkrarlanması 

əsasında deyə bilərik. 

Yaponiya iqtisadiyyatı 1991-ci ilə qədər yüksək inkişaf tempi və məşğulluq səviyyəsi 

nümayiş etdirirdi. Bu ölkənin fond birjası indeksi – “Nikkei” 1985-90-cı illərdə 300% 

artaraq 40 000-ə çatmışdı. Belə bir yüksəlmə fonunda isə daşınar və daşınmaz əmlak 

qiymətləri sürətlə artırdı. 

Məsələn, paytaxt Tokionun bəzi yerlərində daşınmaz əmlakın kvadratmetr 750 min dollara 

alınıb-satılırdı. Hətta bəzi təhlilçilər “Tokio Imperial Palace”ın Kaliforniyanın bütün 

ərazisindən baha olduğu qənaətinə gəlmişdi. 

Bu tendensiya 1991-ci ildə sona çatdı və Yaponiyanın əmlak və fond bazarları kəskin dəyər 

itirdi. Növbəti 10 il Yaponiya üçün “itirilimiş illər” oldu. Bu ölkənin ümumi daxili 

məhsulunun (ÜDM) illik dəyəri 5,3 trilyon dollardan 4,3 trilyon dollara düşdü, 

əməkhaqqıları 5% azaldı və deflyasiya başladı. Yaponiya hökuməti vəziyyətdən çıxış yolu 

kimi kütləvi şəkildə borclanaraq iqtisadi artımı stimullaşdırmağa başladı.  

Yaponiya Mərkəzi Bankı isə uçot dərəcəsini 0%-ə endirdi. Hal-hazırda bu ölkənin xarici 

borcunun ÜDM-nə nisbəti 238%-dir. Müqayisə üçün deyək ki, bu rəqəm ABŞ-da 100%, 

Azərbaycanda isə 50% ətrafındadır. Yaponiya iqtisadiyyatı hələ də həddindən çox aşağı 

inflyasiya, zəif iqtisadi artımla mübarizə aparır. “Nikkei” indeksi böhrandan əvvəli 

səviyyəsinə gəlib çatmayıb. 

Bir sözlə, Avropada investorlar nəinki əllərində olan vəsaitlərdən gəlir əldə edirlər, əksinə, 

pullarını saxlayanlara pul ödəyirlər. İnflyasiyanı da nəzərə alsaq, pul sahiblərinin itkisi bir 

qədər də böyüyür. ABŞ-da orta müddətli faiz dərəcələri hələ ki, müsbət olsa da, sürətlə 

azalmaqdadır. Buna səbəb investorlarda zəif iqtisadi inkişafa paralel olaraq 

deflyasiyagözləntisinin olmasıdır. Qiymətlərin azalması bir tərəfdən anbarlardakı malların 

dəyərsizləşdirdiyi, digər tərəfdən isə investisiya və istehlakı təxirə saldığı üçün 

iqtisadiyyat üçün təhlükəli sayılır. 

Avropa Mərkəzi Bankının sonuncu toplantısından faizləri daha da azaldılacağı siqnalı 

gəldi. Nəzərə alsaq ki, hazırda qurumun uçot dərəcəsi 0%-dir, bunun mənfiyə düşməsi 

orta və uzunmüddətli istiqraz faizlərinin daha da azalmasına gətirib çıxara bilər. Məqsəd 

isə iqtisadiyyatı stimullaşdırmaqla yanaşı, müəyyən bir inflyasiya yaratmaqdır. Diqqət 

mərkəzində saxlanılmalı məqamlardan biri də budur ki, mənfi faizlər bank sektorunun 

gəlir potensialını azaltdığı üçün banklar kreditləşməni azalda bilərlər və bu iqtisadi 

inkişafa mənfi təsir göstərə bilər. Əmanətçilər də əmanətlərini banklardan çıxarıb yastıq 

altına yığa bilərlər. Eyni zamanda mərkəzi bankların kütləvi yumşaq pul siyasəti 

gözləniləndən daha passiv inflyasiyaya gətirib çıxara bilər. 



İnkişaf etmiş və inkişaf etməmiş ölkələr arasinda fərq nədir? 

İnkişaf etməkdə olan və ya inkişaf etməkdə olan ölkələr də var ki, bunlar da müəyyən 

sənayeləşmə səviyyəsinə malikdir, lakin hələ də əhəmiyyətli iqtisadi bərabərsizliklərə 

malikdir. 

Ölkələrin təsnifatı, ölkənin zənginliyini, təhsil səviyyəsini və ömrünü ölçən İnsan İnkişaf 

İndeksinə (HDI) əsaslanır. 

İnsan inkişafı indeksi (HDI) yüksək olan bir ölkə inkişaf etmiş ölkə sayılır. Bu ölkələr digər 

xalqlarla müqayisədə böyük texnoloji infrastruktur və inkişaf etmiş bir iqtisadiyyata 

malikdir. İnkişaf etmiş bir ölkənin vətəndaşları sərbəst və sağlam bir həyatdan zövq alırlar. 

Aşağı sənayeləşmə və aşağı HDI olan ölkələr inkişaf etməkdə olan ölkələr adlanır. İnkişaf 

etmiş ölkələrə nisbətən doğum və ölüm səviyyəsinə, körpələrin ölüm nisbətlərinə görə 

daha yüksək səviyyəyə sahibdirlər. 

İnkişaf etmiş bir ölkə, iqtisadiyyatını kənd təsərrüfatına deyil, texnologiyaya və istehsala 

əsaslanan yüksək inkişaf səviyyəsinə sahib bir ölkədir. 

Məhsuldar ehtiyatlar tam istifadə olunur, nəticədə istehsal və istehlak artımına səbəb olur 

ki, bu da adambaşına gəlir və ÜDM-in yüksək səviyyədə olmasına səbəb olur. 

Bundan əlavə, inkişaf etmiş ölkələrdə təhsilə münasibətdə daha yüksək həyat səviyyəsi var 

və həmçinin ömrü də daha yüksəkdir. Körpə ölümü, ölüm nisbəti və doğuş nisbəti 

aşağıdır. 

Bütün bu xüsusiyyətlər onları yüksək insan inkişafı indeksinə (HDI) malikdir. 

İnkişaf etməmiş bir ölkə, sənayeləşmə səviyyəsi aşağı, nisbətən təvazökar həyat səviyyəsi 

və orta səviyyədən aşağı insan inkişafı indeksi (HDI) olan bir ölkədir. 

İnkişaf etməmiş ölkələrin vətəndaşlarının yaşayış səviyyəsi aşağı və orta səviyyədədir. 

Bütün məhsuldar amillər bütövlükdə istifadə olunmur və texnoloji gücü çatışmazdır. 

İnkişaf etməmiş ölkələrdə gəlirlərin qeyri-bərabər paylanması da mövcuddur və varlılığın 

böyük hissəsi bir neçə insanın əlində cəmləşib. 

Doğuş və ölüm nisbəti inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən daha yüksəkdir. Körpələrin ölüm 

nisbəti də pis qidalanma, tibbi xidmətin olmaması, infrastruktur və sağlamlıq səviyyəsinin 

zəif olması səbəbindən yüksəkdir. 

Bu ölkələr gəlirlərini kənd təsərrüfatı və ya xidmət sahələri hesabına əldə edirlər və çox 

sabit bir iqtisadiyyata sahib deyillər. Buna görə də, sənaye sahələrinin qurulmasında onları 

dəstəkləmək üçün inkişaf etmiş ölkələrdən asılıdırlar. 



İnkişaf etməmiş ölkələrin bəzi nümunələri Kolumbiya, Hindistan, Keniya, Pakistan, Şri 

Lanka, Tayland və Türkiyədir. 

 

 


