
17. Qloballaşma dövründə beynəlxalq iqtisadiyyatın inkişaf perspektivləri 

"Qloballaşma" mövzusu son 15-20 il ərzində intellektual diskussiya meydanında 

aktuallığına görə əsas mövzudur. Bu, sadəcə gələcəyin nəzəri modeli haqqında 

diskussiyalar deyil, bütün dünyanı əhatə edən sivilizasiya prosesinin analizinə cəhdlərdir. 

Qloballaşma prosesi obyektivdir.  

SSRİ dağıldıqdan sonra biz bu planetar layihəyə qoşulmuş və tarixi zərurətin çağırışı ilə, 

qloballaşmanın obyektləri sırasına daxil olmuşuq. 

Bütün tarix boyu bu və ya digər universal fikri bütün dünyaya yaymaq cəhdləri olub. 

Yeganə həqiqəti bütün dünyaya yaymaq təkəbbürü ilə müxtəlif imperiyaların, dini 

ekspansiyaların və totalitar siyasi rejimlərin meydana gəlməsi buna sübutdur. Müasir 

anlamda qloballaşma mənasını ifadə edən proses yeni hadisə sayıla bilməz.  

Lakin, yalnız SSRİ və onun qurduğu sosialist ölkələri bloku dağıldıqdan sonra II minilliyin 

sonunda real qloballaşma mümkün olmuşdur. 

Dünya inkişafının müasir mərhələsinin başlıca meyli məhz miqyası getdikcə böyüyən 

qloballaşmadır. Əgər bəşəriyyət XX əsri elmi inkişafın nailiyyətlərinin yaratdığı xoş 

ümidlərlə qarşılamışdısa, qloballaşma prosesi çox vaxt heç də nikbinlik doğurmur.  

Bu mürəkkəb və birmənalı qiymətləndirilməyən prosesin perspektivləri hamımızı 

düşündürür.  

Qloballaşma dövlətlərin sabit inkişafının, bütövlüyünün və idarəetmə sistemlərinin 

stabilliyinin təmin olunmasına, iqtisadi münasibətlərdə ayrı-seçkiliyin aradan 

qaldırılmasına, xalqların rifah halının yüksəldilməsinə kömək etməlidir.  

Sözsüz ki, beynəlxalq hüquq prinsipləri və normalarının aliliyi, dəyişikliklərin təkamül 

xarakteri, qarşılıqlı etimad və ümumbəşəri dəyərlərə sədaqətlə yanaşı hər bir ölkənin 

səciyyəvi milli cəhətlərinin də nəzərə alınması bu prosesin müəyyənedici istiqamətləri 

olmalıdır. 

Qloballaşmaya müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Qloballaşmaya neqativ yanaşan bəzi 

alimlər belə hesab edir ki, o milli mədəniyyəti məhv edir, dövlətin müstəqilliyini inkar 

edir, cəmiyyətə yad olan istehsal standartlarını zorla yeridir və s.  

Başqa bir qisim isə qloballaşmanı sivilizasiyaların toqquşması və sivilizasiyaların 

müharibəsi kimi qəbul edir. Onların fikrincə qloballaşmaya münasibət bütün dünyanı 

qlobalistlərə və antiqlobalistlərə ayırır ki, bu da qloballaşmanın önündə gedən Amerika 

Birləşmiş Ştatlarına düşmənləri ilə mübarizədə hegemonluğunu qoruyub saxlamağa 

imkan verir.  



Buna baxmayaraq, qloballaşma dünyadakı siyasi proseslərə, beynəlxalq münasibətlərə və 

hətta etika və mənəviyyata da təsir edir. Lakin qloballaşmanın xalqlara tam olaraq nə verə 

biləcəyi böyük bir sirr olaraq qalır. Bu gün qloballaşma insanların, xüsusi ilə də elitanın 

şüurunu və davranışını həqiqətən dəyişir.  

Qloballaşma əleyhdarları əmindirlər ki, qloballaşma dünya üzərində hökmranlığı ələ 

almaq üçün düşünülən və işə salınan bir mexanizmdir. Onların belə deməyə əsasları da 

var — çünki hələlik qlobal iqtisadiyyatdan daha çox varlı və inkişaf etmiş bir neçə dövlət 

bəhrələnir. 

Qloballaşma indi bütün dünyanı ağuşuna almış mürəkkəb bir proses kimi 

qiymətləndirilməkdədir.  

Dünya kapitalist sisteminin yeni tarixi mərhələsini ifadə edən qloballaşma sanıldığı kimi 

heç də, bir formalı proses deyil. İqtisadi qloballaşmanın ön plana çıxması ilə birlikdə, 

kapitalist sistemini hərtərəfli əhatə edən qloballaşma əsasən üç sahədə bir-birini 

tamamlayaraq genişlənməkdədir.  

Bunlar iqtisadi, siyasi və mədəni sahələrdir. Bu sahələr adlarına müvafiq olaraq 

qloballaşmanın bir-biri ilə əlaqəli olan 3 əsas formasını təşkil edir. Lakin sözün həqiqi 

mənasında iqtisadi qloballaşma hazırda onun başlıca forması olaraq qalmaqdadır. 

Belə ki, qloballaşmanın özündə ehtiva etdiyi ideoloji mahiyyət əsasən iqtisadi 

qloballaşmanı ön plana çəkir. İqtisadi qloballaşma milli iqtisadi sistemlərin vahid bir 

iqtisadi sistem halında birləşməsi, onların qarşılıqlı asılı vəziyyətə gəlməsi və bununla da 

ölkələr arasındakı bütün iqtisadi münasibətlərin liberallaşmasıdır.  

Belə bir düşüncə mövcuddur ki, milli dövlətlər arasında hər cür maliyyə, iqtisadi və 

informasiya sərhədləri götürülməli, azad iqtisadiyyat və ticarət, azad rəqabət, maksimum 

sərbəstlik üçün münbit şərait yaradılmalıdır.  

Qloballaşmanın həqiqi mahiyyəti əslində elə bundan ibarətdir. O, iqtisadi inteqrasiya 

ideyalarının həyata keçirilməsinin yeni və daha da təkmilləşdirilmiş formasını 

müəyyənləşdirir.  

Lakin hətta ən inkişaf etmiş dövlətlərin özündə belə qloballaşmadan ehtiyatlananların, bu 

ideyanın millətlərin özünəməxsus tarixi nailiyyətlərini, milli və mənəvi dəyərlərini məhv 

edəcəyini düşünənlərin olmasına baxmayaraq, qloballaşmanın əsas üstünlüklərindən biri 

də məhz elə bundan ibarətdir ki, o dünyəvi inteqrasiyanı hər bir xalqın milli maraqları 

kontekstində təsəvvür etməyə imkan verir. 

Qloballaşma prosesinin əsas forması olan iqtisadi qloballaşmanın özəyini ölkələrin 

qarşılıqlı iqtisadi inteqrasiyası təşkil edir.  



İqtisadi inteqrasiya dövlətlərin təsərrüfat və siyasi cəhətdən elə birləşməsidir ki, bu 

birləşmədə milli təsərrüfatlar arasındakı əmək bölgüsü müxtəlif səviyyələrdə həyata 

keçirilir.  

Belə iqtisadi əməkdaşlıq müxtəlif ölkələr arasında müstəqillik, bərabərlik prinsipi ilə bir-

birinin daxili işlərinə qarışmadan bu ölkələrin qarşılıqlı səmərə prinsipi əsasında iqtisadi 

və elmi-texniki əlaqələrinin birlikdə razılaşdırılaraq həyata keçirilməsindən ibarətdir ki, 

bunun da özəyində beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi durur.  

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkəti, kapital və işçi 

qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti, birgə iqtisadi, valyuta-maliyyə, elmi-texniki, sosial, xarici 

və hərbi siyasətin razılıq ilə həyata keçirilməsinə əsaslanır. Dünya dövlətləri bu yolla öz 

istehsal güclərinin, istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına nail olur və bunların məntiqi 

göstəricisi kimi əhalinin rifah səviyyəsinin yüksəlməsinə cəhd edilirlər. 

Qloballaşmanı iqtisadi rakursdan seyr etdikdə, siyasətdən fərqli olaraq sadə insanlar üçün 

daha açıq görünən halları sadalamaq olar. Sadə insanlar üçün qloballaşma — "Coca-Cola", 

"Adidas", "Nokia", "Panasonic", "Mersedes" və sair bu kimi ticarət nişanlarıdır.  

Doğrudan da, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının son onilliklər ərzində sürətli 

sıçrayışı qlobal ticarət nişanlarına malik olan transmilli şirkətlərin (TMŞ) fəaliyyətini xeyli 

aktivləşdirib. Artıq okeanın o tayında oturub Avropa, Asiya, Afrika, Avstraliyadakı 

bazarlara asanlıqla daxil olub öz məhsulunu satmaq imkanı yaranıb. Lokal bazar və 

müştəri uğrunda əsrlərlə gedən mübarizə artıq beynəlxalq səviyyədə aparılır. Bütün 

bunlar iqtisadi qloballaşmanın ən başlıca təzahürləridir.  

Qloballaşmış iqtisadiyyatın mahiyyətcə fərqi ondadır ki, ən müasir texnologiyaya yol 

demokratikləşib, asanlaşıb. 

 

İqtisadi qloballaşmanın 2 əsas komponenti var:  

1) qlobal bazarın yaranması: 

2) istehsalın qloballaşması.  

Qlobal bazar tarixən bir-birindən ayrı olan milli bazarların bir yerə cəmləşdiyi nəhəng 

çətirdir. Yuxarıda sadalanan ticarət nişanlarının bütün dünyada istehlak məhsulu kimi 

qəbul olunması qlobal bazarın ən bariz nümunəsidir.  

Müxtəlif milli zövq və seçimlər qloballaşmaya ən böyük maneə kimi görünsə də, artıq 

qloballaşma dünyada xüsusi vahid zövq, dəb və seçim meydana gətirmişdir.  



Qlobal bazarın ən əsas və diqqəti cəlb edən xüsusiyyətlərindən biri budur ki, daxili 

bazarda bir-birinə rəqib olan TMŞ-lər artıq vahid dünya bazarı uğrunda rəqabət aparırlar, 

həmçinin əksinə yerli bazara daxil olan xarici rəqiblərə qarşı mübarizə aparırlar. 

İstehsalın qloballaşması istehsalın xərc və keyfiyyət üstünlüklərindən yararlanmaq üçün 

müəssisələrin öz məhsullarını müxtəlif ölkələrdə istehsal etməsidir. Başqa sözlə parçaları 

ayrı-ayrı ölkələrdən mənbələnən vahid məhsulun yaranmasıdır.  

Misal üçün "Boinq" şirkətinin son hava gəmilərindən biri olan "Boinq–777" 132500 əsas 

komponentdən təşkil olunmuşdur ki, bunlar da dünyanın müxtəlif ölkələrinə mənsub olan 

545 təchizatçı tərəfindən təmin edilmişdir və bu artıq qlobal istehsal torunun var olmasının 

əyani sübutudur.  

Ona görə də bu gün dünyada TMŞ-lər tərəfindən istehsal olunan məhsulları konkret 

olaraq amerikan malı, alman malı, fransız malı, yapon malı deyil, dünya malı kimi 

xarakterizə etmək daha doğru olar. 

İqtisadi qloballaşma kapitalın hərəkətini sürətləndirən və yeni ideyaların tətbiqini təmin 

edən vahid qlobal maliyyə və informasiya məkanının formalaşması və inkişafı prosesidir.  

Tanınmış alim Manuel Kastels qlobal iqtisadiyyatı bütün planet miqyasında real zaman 

rejimində işləmək qabiliyyəti olan vahid iqtisadi sistem kimi xarakterizə etmişdir. Manuel 

Kastelsə görə dünya iqtisadiyyatının qloballaşması anlayışı dünya təsərrüfatının 

inteqrasiyası anlayışından daha genişdir. 

İqtisadi qloballaşmanın başlıca hərəkətverici qüvvəsini isə barəsində yuxarıda da bəhs 

olunan, dövlət sərhədləri ilə hesablaşmadan öz istehsalını qurmaq üçün hara faydalıdırsa 

oraya da kapitalını qoyan TMŞ-lər təşkil edir.  

Bu zaman TMŞ-lərin mənfi təsirlərinin qarşısını almaq üçün qlobal səviyyədə tədbirlərin 

görülməsi ön plana çıxır.  

Bu barədə Portuqaliyanın baş naziri olmuş Antonio Qutyerresin fikirləri ilə razılaşmaq 

olar. O, hesab edir ki, TMŞ-lərin eqoizminə qarşı güclü regional blokların iradəsini və 

dünya miqyasında əlaqələndirilmiş səmərəli siyasəti qoymaq olar və o, buna uğurlu 

misallar çəkir: "Heç bir kiçik və hətta böyük dövlət TMŞ kimi nəhənglərə qarşı təkbaşına 

müqavimət göstərə bilməz, Avropa Birliyi və Şimali Amerika dövlətlərini birləşdirən 

NAFTA isə bunu bacarır".  

Doğrudur, TMŞ-lər qloballaşan dünyanın başlıca oyunçularıdır. Lakin həmin proseslərdə 

mühüm rolu təkcə onlar deyil, milli dövlətlər, həmçinin, müxtəlif dövlətlərarası institutlar,  

Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Beynəlxalq 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq, regional 



və milli təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyətinin birlikləri və xüsusi ilə də kütləvi informasiya 

vasitələri oynayırlar. 

XX əsrin sonunda iqtisadi qloballaşmanın və liberal fundamentalizmin əsaslarını yaradan 

"Vaşinqton konsensusu" dünya təsərrüfatına güclü təsir göstərmişdir.  

Dünya iqtisadi siyasəti layihəsi Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə 

institutları tərəfindən qeyri-qərb dövlətlərinə münasibətdə reallaşdırılmış və "Vaşinqton 

konsensusu" adını almışdır. "Vaşinqton konsensusu"nu yaradarkən ABŞ maliyyə 

nazirliyinin, Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının rəhbərləri dünya 

ticarətinin yolu üzərində duran gömrük və digər baryerlərin aradan qaldırılması haqqında 

razılığa gəlmişlər.  

"Vaşinqton konsensusu"na əsasən iqtisadiyyatda islahatların aparılması üçün bir sıra 

təkliflər işlənib hazırlanmışdır. Lakin "Vaşinqton konsensusu" qlobal iqtisadiyyatın 

böhranı ilə başa çatdı. Onun da başlanğıcını 1997-ci ildə baş vermiş Asiya maliyyə böhranı 

qoymuşdur.  

Beynəlxalq Valyuta Fondunun səhv təklifləri əsasında əvvəlcə Şərqi Asiya, Latın 

Amerikası və Şərqi Avropa iqtisadiyyatı çox böyük ziyan çəkdi. Bu isə ABŞ-ın geosiyasi və 

geoiqtisadi maraqlarına uyğun idi.  

Çox az bir müddət keçdikdən sonra maliyyə böhranı dalğası Amerika iqtisadiyyatına da 

təsir etdi. Şərqi Avropanın bir çox iqtisadçıları "Vaşinqton konsensusu" modelinin 

tətbiqinin əleyhinə çıxdılar. Çünki həmin model dövləti iqtisadiyyatdan ayırmışdır. 

Hazırki zamanda iqtisadi qloballaşma tərəfdarları hər il Ümumdünya Davos Forumunda 

görüşürlər. Görüşlərdə işgüzar dairələrin və siyasi elitanın nümayəndələri iştirak edir. Elə 

buna görə də çox vaxt qlobalistləri "Davos adamları" adlandırırlar. Bundan başqa, işgüzar 

Avropa elitası üçün Zaltsburq Forumu təşkil edilir. Bu forumların keçirilməsi çox vaxt 

antiqlobalistlərin kütləvi etirazları ilə müşahidə olunur. 

Faktlar onu göstərir ki, iqtisadi qloballaşma prosesi mədəni və yaxud siyası 

qloballaşmadan daha sürətlə gedir. Real görünən odur ki, qloballaşma dünyanı vahid bir 

iqtisadi məkan kimi nəzərdə tutur, amma onun mahiyyəti yalnız iqtisadi bütövləşmə ilə 

məhdudlaşmır. Qloballaşma həm də hərbi-siyasi, sosial-mədəni, elmi-texniki bütövləşməni 

şərtləndirən tarixi bir faktora çevrilmişdir.  

Ona görə də belə hesab etmək olar ki, qloballaşmanın növbəti mərhələsində siyasi 

qloballaşma ön plana çıxacaqdır. Həm iqtisadi, həm də siyasi qloballaşma isə mənəvi-

mədəni dəyərlərin də ciddi təsirə məruz qalmasına səbəb olacaq .  



Qloballaşma yalnız bütün müxtəlifliyi ilə bəşər nəslinə mənsubluğumuza əsaslanan 

ümumi gələcəyin formalaşdırılması sahəsində irimiqyaslı və təkidli səylərimizin 

nəticəsində tam, hərtərəfli və ədalətli xarakterə malik ola bilər.  

Qloballaşma Azərbaycan Respublikasının qarşısında da çox böyük perspektivlər açır. 1994-

cü ildə imzalanmış "Əsrin müqaviləsi", "Bakı — Tbilisi — Ceyhan" neft və "Bakı — Tbilisi 

— Ərzurum" qaz kəmərlərinin reallaşdırılması, "Bakı — Tbilisi — Qars" yeni dəmir yolu 

xətti layihəsinin həyata keçirilməsi istiqamətində atılmış uğurlu addımlar, tarixi İpək 

yolunun bərpasında ölkəmizin iştirakı Azərbaycanın dünya iqtisadi məkanına 

inteqrasiyasının artıq real həyat hadisəsi kimi təzahür etməsinin əyani göstəricisinə 

çevrilmişdir.  

Bunun da əhəmiyyəti az deyil ki, qloballaşma cəmiyyətin və ayrı-ayrı fərdlərin qarşısında 

duran başlıca məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirir.  

Bu məqsədlərə çatmaq üçün cəmiyyətin bütün daxili ehtiyatlarını səfərbər etmək çox 

zəruridir — hər bir vətəndaş başa düşməlidir ki, dövlətin həyata keçirdiyi islahatların son 

nəticəsi onun da öz vəzifələrini səylə və yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirməyə hazır 

olmasından, eləcə də vətəndaş kimi mövqeyini bildirməsindən asılıdır. 

 

Anti-qlobalizm 

Böyük Yeddilərin (G7 ölkələri) görüşləri zamanı müxtəlif ölkələrdən olan anti-

qlobalistlərin yürüşləri və bu yürüşlərə qarşı ictimai asayiş qüvvələrinin, hətta ordu 

birləşmələrinin böyük təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirməsi haqqında xəbərləri 

izləmisiniz.  

Müxtəlif ölkələrdən olan anti-qlobalistlər asayişi mühafizə edən qüvvələrlə açıq 

toqquşmaya girir və McDonalds, Coca-Cola, Pepsi və transmilli şirkətlərin simvolları olan 

digər beynəlxalq markaların dükanlarına hücumlar edir, həmin obyektləri dağıdaraq 

mümkün qədər çox ziyan vurmağa çalışırlar.  

Yəqin ki, artıq bir çoxlarınız anti-qlobalistlərin nə üçün bu hərəkətləri nümayişkaranə və 

mütəşəkkil formada etdikləri sualını özünüzə vermisiniz. 

Antiqlobalistlər hesab edir ki, qloballaşma prosesi transmilli şirkətlərin və inkişaf etmiş 

Qərbin fəaliyyətinin nəticəsidir. Onlar belə hesab edirlər ki, bu proses özü-özlüyündə 

antidemokratik, elitar, bir çox hallarda dağıdıcı xarakter daşımaqla ayrı-ayrı ölkələri və 

insanlığı davamlı inkişafdan məhrum edir. 

Beynəlxalq təşkilatların və institutların funksiyalarını artırmaqla qloballaşma milli 

dövlətləri zəiflədir və xalqların suveren hüquqlarını məhdudlaşdırır. 



Onlar əmindirlər ki, müasir dünyamızdakı qlobal istiləşmə, ətraf mühitin çirklənməsi, 

ənənəvi dəyərlərin dağılması, nəzarət edilməz miqrasiya prosesləri, iş yerlərinin 

bağlanması və s. məhz bu prosesin doğurduğu nəticələrdir.  

Qloballaşmanın əleyhdarları hesab edirlər ki, beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması 

inkişaf etməkdə olan ölkələrə inkişaf etmiş ölkələrin bazarlarına daxil olmaqda 

məhdudiyyətləri saxlamaqla ticarət baryerlərini aradan qaldırır.  

Buna görə də, bu proses dünyanın ayrı-ayrı regionları arasında qeyri-bərabərliyi 

artırmaqla onların arasında “assimetrik asılılığın” yaranmasına gətirib çıxarır.  

Yeni Şimal, yəni sənaye baxımdan inkişaf etmiş dünya “qloballaşma” prosesinin əsas 

“meneceri” rolunda, dünyanın digər bölgələri bu prosesin əsasən subyektləri rolunda çıxış 

edirlər. 

Anti-qlobalistlərə görə qloballaşma insan inkişafına yardım edə bilər, amma bu proses 

problemləri kökündən həll edə bilməz. Bundan əlavə, bu proses daha geniş miqyasda yeni 

problemlər də yaratmaqdadır. BMT-nin məlumatına görə, dünyanın 54 ölkəsi bu gün 1990-

cı il ilə müqayisədə daha kasıbdır.  

21 ölkədə daha çox insan aclıqdan əziyyət çəkməkdədir. 14 ölkədə 5 yaşına qədər daha çox 

uşaq ölməkdədir.  

34 ölkədə orta yaş həddi aşağı düşmüşdür. Həmçinin 80-ci illərdən başlayaraq 21 ölkədə 

insan inkişafı indeksi aşağı düşməyə başlamışdır. 

Təkcə 2003-cü ildə bütün dünyada 42 milyon insan HİV/QİÇS xəstəliyinə yoluxmuş, 2 

milyon insan vərəm xəstəliyi üzündən vəfat etmişdir. 

“Qərb antiqlobalistləri” milli qanunvericiliklə tənzimlənməyən və vətəndaşlar tərəfindən 

nəzarət edilməyən transmilli şirkətlərin və beynəlxalq maliyyə institutlarının 

hakimiyyətinə qarşı çıxırlar.  

Onlar hesab edirlər ki, qloballaşma bu ölkələrin xalqlarının maraqlarına deyil, transmilli 

şirkətlərin və beynəlxalq maliyyə qurumlarının maraqlarına qulluq edir. Dövlətin 

yurisdiksiyasından yuxarıda olan beynəlxalq institutlar demokratik yollarla qəbul edilmiş 

qanunların aliliyi prinsipini pozur. Ən maraqlısı isə, onlar hesab edirlər ki, qloballaşma 

əmək miqrasiyasının miqyasını artırır və sənaye istehsalını inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf 

etməkdə olan ölkələrə köçürür, bu isə öz növbəsində işsizliyə gətirib çıxarır. Digər 

antiqlobalistlərdən fərqli olaraq, Qərb antiqlobalistləri daha yaxşı təşkilatlanmış, 

şəbəkələnmiş və ideoloji baxımdan mövqelərini daha aydın təqdim edirlər. 



Digər növ antiqlobalistlər “milliyətçi” antiqlobalistlərdir -- onlar əsasən inkişaf etməkdə 

olan ölkələrdə geniş fəaliyyət göstərirlər. Bu cərəyanın platformasının əsasında beynəlxalq 

maliyyə institutlarının “hökmünə və hakimiyyətinə” 

qarşı durmaq durur. Onların fikrincə, qloballaşma Qərbin Bretton-Vuds institutlarından və 

transmilli şirkətlərdən ibarət “hakim dünya elitasının” təşviq etdiyi bir prosesdir. İnkişaf 

etməkdə olan ölkələr hesab edirlər ki, onlar bu prosesdə əlverişsiz mövqedədirlər, belə ki, 

onlar öz daxili bazarlarını qoruya bilmirlər, çünki əsasən dövlət tərəfindən 

subsidiyalaşdırılmayan kənd təsərrüfatı malları və xammal ixrac edirlər. 

“Sosialist antiqlobalizmi” öz əsasını paternalist cəmiyyətlərdən və on illərlə sol 

partiyaların hakim olduğu, hazırda isə keçid dövrü iqtisadiyyatlar olan ölkələrdən 

götürür.  

Onlar radikal liberallaşma konsepsiyasına, Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı, Dünya Bankı və 

digər maliyyə institutları tərəfindən yeridilən “bazar fundamentalizminə” qarşı çıxırlar. 

Onlar hesab edirlər ki, ABŞ və digər inkişaf etmiş Qərb ölkələrinin hakim olduğu bu 

qurumlar inkişaf etməkdə olan ölkələrin xalqların maraqlarını heç zaman nəzərə 

almayacaqlar.  

Son iqtisadi böhrandan sonra isə onlar daha əminliklə iddia etməyə başladılar ki, 

iqtisadiyyatda özü-özünü nizamlayan “görünməz əl” anlayışı səhv yanaşmadır. 

“Ekoloji antiqlobalizm” antiqlobalist cərəyanların içində ən məşhuru və geniş 

yayılmışlardan biri olaraq qloballaşmanın ətraf mühitə və biosferaya dağıdıcı və mənfi 

təsirini irəli sürür. Bu cərəyanın tərəfdarları hesab edir ki, qlobal istiləşmənin faciəvi 

nəticələrinin qarşısını almaq üçün planetə intensiv iqtisadi inkişaf baxımından yanaşma 

dəyişməlidir.  

Yırtıcı halda gəlirlərin artırılması yarışına girən transmilli şirkətlər bu gün planetin bizə 

təqdim etdiyi resursları mənimsəyərək davamlı inkişaf və gələcək nəsillər haqqında 

düşünmürlər. 

Ən radikal formalı antiqlobalistlər isə “sivilizasiya antiqlobalistləri”dir. Onlar əsasən 

özlərində dini, radikal və ekstremist təşkilatları birləşdirirlər. Bu cərəyanın platformasının 

əsasında ənənəvi mədəniyyətlərin aşınmasına, yad ideologiyaların, dəyərlərin və 

ideyaların yayılmasına qarşı çıxmaq durur.  

Ənənəvi dəyərlərə hörmətlə yanaşan cəmiyyətlərdə yad mədəniyyətin elementlərinin 

daxil olması sadəcə ağrı ilə deyil, həm də böyük etirazla və kəskin müqavimətlə qarşılanır. 

Bu cür cəmiyyətlərdə yad mədəniyyətin elementlərini qəbul edənlərlə ona qarşı çıxanlar 

arasında daxili qarşıdurmalar da meydana çıxır. Həm də sonuncular yad mədəniyyəti 

qəbul edənləri satqın və ya reneqat hesab edirdilər. 



Hər bir halda qeyd edilməlidir ki, qloballaşma özünün obyektiv səbəbləri olan real bir 

prosesdir. Onun əleyhdarları bir çox hallarda Avropanın yeni tarixindəki “ludditlər” 

hərəkatını xatırladır. XVII-XVIII əsrlər İngiltərəsində bu hərəkatın tərəfdarları hesab 

edirdilər ki, bütün sosial bəlaların kökündə meydana yeni çıxan dəzgahlar və maşınlar 

durur. Onlar dəzgahları və maşınları sındırıbdağıdaraq “köhnə xoş günləri” qaytarmağa 

çalışırdılar.  

2008-ci ildə başlamış iqtisadi böhran bir sıra Valden Bello kimi “antiqlobalist” iqtisadçılara 

yeni eranın - “de-qloballaşma” erasının başlanmasını elan etməyə imkan verdi.  

Bu iddiaların nə dərəcədə reallaşacağını zaman göstərəcək. Ancaq bir məsələni 

unutmamaq lazımdır ki, əvvəla qloballaşma kapitalist iqtisadiyyatının dövri inkişaf 

xarakterini dəyişəcəyini gözləmirdi, digər tərəfdən dünyadakı iqtisadi böhran mallar, 

xidmətlər, əmək və kapital bazarlarının qovuşması prosesinin qarşısını alır. 


