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II BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİII BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ

• Feodal mənşəyi də daxil olmaqla, kapitalizmi tarixi 
aspektdə dərk etmək;

• Kapitalist iqtisadiyyatların xarakterik 
xüsusiyyətlərini təqdim etmək;

• Sənaye İnqilabı və onun nəticələrinin əhəmiyyətini 
sübut etmək;

• Kolonializmlə qlobal kapitalizm arasındakı əlaqəni 
işıqlandırmaq.





TARİXİ PROSESLƏRİN TARİXİ PROSESLƏRİN 
ƏHƏMİYYƏTİƏHƏMİYYƏTİ

• Mövcud iqtisadi mənzərələr yalnız tarixi 
proseslərin nəticəsi kimi dərk edilə bilər.

• “Dünən”in istehsal amillərinin necə 
yerləşdirilməsi qərarları bugünün ticarət və 
istehlak istiqamətlərinin bünövrəsidir.

• Müxtəlif coğrafi səviyyələrdə bu prosesləri 
təsəvvür etmək mümkündür.



FEODALİZM VƏ KAPİTALİZMİN FEODALİZM VƏ KAPİTALİZMİN 
MMEYDANA GƏLMƏSİEYDANA GƏLMƏSİ

• Ovçuluq və yığıcılıqdan özünütəminat məqsədli kənd 
təsərrüfatına (heyvandarlıq və əkinçilik).

• Quldarlığa əsaslanan imperiyalar (məs. Roma) və onların 
feodal varisləri (təxminən V əsrə qədər).

• FeodalizmFeodalizm Avropada XV əsrədək iqtisadi və sosial 
münasibətlərin əsasını təşkil etmişdir.

• Şimali Amerikada köç prosesi nəticəsində feodalizm dövrü 
yaşanmadan kapitalist münasibətləri formalaşmışdır.



Notre-Dame de Reims, 
Fransa.  

Tikintisi bir əsrdən çox 
vaxt aparan və dövrün 
kilsəsinin güc və 
zənginliyini təsdiqləyən 
orta əsr katedrallarının 
ən böyük və ən gözəli. 



FEODALİZMİN XARAKTERİK FEODALİZMİN XARAKTERİK 
XÜSUSİYYƏTLƏRİXÜSUSİYYƏTLƏRİ

• Həyat və əmək fəaliyyəti ənənəyə əsaslanmışdır.

• Avropada kilsə dominant siyasi və ideoloji qurum olmuşdur.

• Hakim sinifi təşkil edən aristokrat torpaq sahibləri torpağını aşağı 
məhsuldarlıqla becərən təhkimli kəndlilərdən (çox vaxt serflərserflər 
adlandırılırd) renta əldə etmişdir.

• Feodal şəhərlər - ətrafı qalalarla, gildiyalargildiyalarla (loncalarla) bazarlarla əhatə 
olunmuş və universitetlərin qurulduğu yaşayış məskənləri olmuşdur.

• Feodal şəhərləri ierarxiyaya əsaslanmış və çox az regionlararası ticarəti 
də əhatə edən əsasən kiçik ticarət mərkəzləri olmuşlar.



Serflər “lordlar”ın 
təsərrüfatında 
çalışırdı, əmək 
haqqı almırdılar, 
ancaq istehsal 
etdikləri 
məhsulun böyük 
hissəsini “renta” 
kimi ödəyir, 
qalan hissəsini 
də özlərinin 
istehlakı üçün 
saxlayırdılar.



Carcassonne, Fransa — klassik feodal şəhərləşməsinə nümunə



FEODAL REGİONLAR VƏ FEODAL REGİONLAR VƏ 
TİCARƏTİN BAŞLAMASITİCARƏTİN BAŞLAMASI

XIV əsrin kapitalizm öncəsi dünya sistemi:
Aqrar innovasiyalar, xiyarcıqlı taun, Avropa Renessansı



XIV əsrdə 
xiyarcıqlı xiyarcıqlı 
taununtaunun bütün 
Avropanı 
bürüməsi. Bu 
epidemiya 
feodal 
Avropanın 
tarazlığını 
pozdu, iş 
qüvvəsi qıtlığı 
yaratdı və 
sosial 
strukturun 
stabilliyini 
aradan qaldırdı. 
1347-1351-ci 
illər arasında 
baş verdi və 25 
milyon insan 
tələfatı ilə 
nəticələndi. 
Bəzi tarixçilərə 
görə bu xəstəlik 
kapitalizimin 
ortaya 
çıxmasını 
asanlaşdırdı.



ERKƏN DÖVR KAPİTALİZMİNİN ERKƏN DÖVR KAPİTALİZMİNİN 
XARAKTERİK XÜSUSİYYƏTLƏRİXARAKTERİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

• BazarBazarlar: qiymətlərdə razılaşan əmtəələrinəmtəələrin  – – məhsul və xidmətlərin 
satıcı və alıcıları.

• Bazarın növləri: mükəmməl rəqabət – xalis monopoliya – oliqapoliya 
(və digər növlər).

• MənfəətMənfəət stimulu = gəlir – xərc > 0

• Alıcı və satıcıların məhsullarda və istehsal prosseslərindəki 
innovasiyadan doğan stimulları da əhatə edən dinamik davranışı.

• Sinifi münasibətlər – tacir və burjualar burjuaların keçmiş aristokratiyaya 
qarşı olması – feodal Avropadan fərqli olaraq kapitalizmdə işçilər 
dolanmaq üçün öz iş gücünü satmalıdır. Maddiləşmə prosesinin 
genişlənməsi əksər əmtəə və xidmətləri olduğu kimi əməyi də əhatə 
edir.



• 1494-də İtaliyan 
şəhər-dövlətləri. 
Kapitalizm şimali 
İtaliyada başladı. 
Onun əsas tarixi 
(XIX əsrin 
ortalarında 
birləşməyə qədər) 
və siyasi 
coğrafiyası milli 
dövlətlərlə deyil 
şəhər dövlətləri ilə 
xarakterizə olundu. 
Florensiya, Cenova 
və Venesiya kimi 
İtaliyan dövlətləri 
qalan Aralıq dənizi 
dünyası və onların 
hakimiyyətə 
yüksələn zəngin 
tacir ailələri ilə 
geniş ticarət 
əlaqələrinə malik 
idi.



KAPİTALİZMİN FORMALAŞMASI VƏ TƏBİƏTİ- KAPİTALİZMİN FORMALAŞMASI VƏ TƏBİƏTİ- TTİCARƏT İCARƏT 
ŞƏHƏRLƏRİNİN ARTMASIŞƏHƏRLƏRİNİN ARTMASI; ; AVROPADA VƏ UZAQ ŞƏRQƏ AVROPADA VƏ UZAQ ŞƏRQƏ 

TİCARƏT YOLLARITİCARƏT YOLLARI



• Rembrandtın 
çəkdiyi 
“Manufakturaçılar 
Gildiyasının 
Seçmə Rəsmiləri” 
(1662) erkən 
kapitalist 
Avropasında yeni 
burjuasiyanın 
zənginliyini və 
prestijini nümayiş 
etdirir.



RRƏQABƏTİN ALTERNATİV MODELLƏRİƏQABƏTİN ALTERNATİV MODELLƏRİ

                                  
         

Bir alıcı Çoxlu alıcı

Bir satıcı

Bir neçə satıcı

Məhdud satıcı 
sayı     

Çoxlu satıcı

Oliqopsoniya

Monopsoniya

İnhisar

Oliqopoliya

İnhisarçı rəqabət

Mükəmməl rəqabət

Bazara giriş çətindir

Bazara giriş asandır



ALTERNATİV BAZAR NÖVLƏRİNİN ALTERNATİV BAZAR NÖVLƏRİNİN 
ƏSAS CƏHƏTLƏRİƏSAS CƏHƏTLƏRİ

Mükəmməl rəqabət İnhisar Oliqopoliya

- Eyni növ məhsullar
- Hər istehsalçı ümumi 

məhsulun kiçik hissəsini 
istehsal edir

- Heç bir satıcının qiymət 
üzərində təsiri yoxdur

- Bazara giriş asandır
- İnformasiyaya çıxış 

problemsizdir
- Bazarlar dəyişkəndir

- Bir məhsul istehsalı 
xarakterikdir

- Bir istehsalçı bütün 
məhsulu istehsal edir

- Gəlirləri 
maksimallaşdırmaq üçün 
qiymətlər müəyyən edilir

- Bazara daxil olmağa 
yüksək maneələr var

- İnhisarçının bazara 
nəzarət etmək imkanları 
var

- Bazarlar dəyişməzdir

- Oxşar məhsullar istehsal 
olunur

- Bir neçə istehsalçı bazarı 
bölüşdürür

- Qiymətqoyma strategiyası 
ilə qiymətlər müəyyən 
olunur

- Bazara daxil olmağa 
yüksək maneələr var

- Oliqopolçular rəqabət ya 
da razılaşma yolu ilə 
fəaliyyətlərini müəyyən 
edirlər

- Qeyri-stabil bazarlar ola 
bilər,rəqabətli strategiyalar 
ilə stabillik əldə olunur



ERKƏN DÖVR KAPİTALİZMİNİN DİGƏR ERKƏN DÖVR KAPİTALİZMİNİN DİGƏR 
XARAKTERİK XÜSUSİYYƏTLƏRİXARAKTERİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

• Maliyyə: barterin pul ilə əvəzlənməsi, pulun idarəsi və 
tənzimlənməsini həyata keçirən institutlar.

• Qeyri-bərabər məkansal inkişafQeyri-bərabər məkansal inkişafın lokal səviyyədən qlobal 
səviyyəyə və tarixiən davamlı formada qaçılmazlığı.

• Uzaq məsafəli ticarətin - nəqliyyatdakı innovasiyalarla 
sürətlənmiş - müqayisəli üstünlüklər əsasında regional 
ixtisaslaşmaya imkan yaratması.

• İdeoloji dəyişiklik - çap/oxuma, din, elm, Maarifçilik- 
“sekulyarizmi, fərdiyyətçiliyi, rasionallığı, inkişafı və 
demokratiyanı əsas alan dünyagörüşü”



• Avropa 1815-ci Avropa 1815-ci 
ildə, Napaleon ildə, Napaleon 
müharibələrinin müharibələrinin 
sonundasonunda. 1789-
cu il Fransız 
İnqilabından 
sonra Avropadakı 
qarışıqlıq gösərdi 
ki, milli dövlət 
qitədə başlıca 
siyasi vahid kimi 
ortaya çıxır. 



Quttenberqin mətbəəsi, 1450



• Protestant 
İslahatından 
sonra XVIII 
əsrdə Avropa 
müxtəlif dini 
müharibələrə 
səhnə 
olmuşdur. 
Şimali və 
Şimali-qərbi 
Avropada 
yayılan 
Protestantlıq – 
Xristianlıqda 
ikinci böyük 
bölünmə - 
fərdiyyətçiliyi 
önə çəkirdi ki, 
bu da ortaya 
çıxan 
kapitalızmın 
yeni ideoloji fikir 
bazasının əsas 
elementlərindən 
biri idi. 



• Kopernikci 
heliosentrik kainat 
yanaşması 
Aristotelçi 
geosentrik kainat 
yanaşmasından 
fərqlənərək təbiətə 
sekulyar (dünyəvi) 
baxışın mühüm 
elementlərindən 
biri kimi çıxış edir 
və bu baxış erkən 
modernizmin elmi 
və siyasi 
inqilabları ilə 
müşayət olunurdu. 
Unudulmamalıdır 
ki, kainata 
geosentrik 
yanaşmadan 
heliosentrik 
yanaşmaya keçid 
böyük intellektual 
və siyasi 
reaksiyaya səbəb 
olmuşdur.



ERKƏN DÖVR KAPİTALİZMİNİN DİGƏR ERKƏN DÖVR KAPİTALİZMİNİN DİGƏR 
XARAKTERİK XÜSUSİYYƏTLƏRİXARAKTERİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

• Bir neçə milli-dövlətləri əhatə edən feodal 
imperiyalar (məs. Müqəddəs Roma İmperiyası) 

• Feodal monarxiyaların milli-dövlətlərmilli-dövlətlərlə 
əvəzlənməsi.

• Milli dövlətlərin kapitalizmin inkişafına 
tənzimləmələr, ictimai investisiyalar və proqramlarla 
dəstək verməsi (məs. təhsil, müdafiə, ticarət 
proteksionizmi və.s).

• Ancaq bu institutlar kapitalizmin transmilli inkişafına 
mane olmurlar (məs. müasir qloballaşma).



• 1600-cü ildə 
Müqəddəs Roma 
İmperiyası orta əsr 
Avropasının etnik 
müxtəlifliyə malik 
dövlətlərinin 
xarakterini 
daşıyırdı. 
Baxmayaraq ki, 
onun mərkəzi 
Almaniya idi, ancaq 
dəfələrlə bu günkü 
Fransa, İtaliya, 
Avstriya, Polşa və 
digər əraziləri də 
əhatə etmişdir. Bu 
sosial formasiya 
göstərir ki, etniklik 
milli dövlətlərə 
qədər siyasi 
vahidlər üçün 
başlıca element 
olmamışdır.



VESTFALIYA MÜQAVILƏSINDƏN (1648) VESTFALIYA MÜQAVILƏSINDƏN (1648) 
SONRA AVROPADA SƏRHƏDLƏRSONRA AVROPADA SƏRHƏDLƏR



SƏNAYE İNQİLABISƏNAYE İNQİLABI
• SənayeləşməSənayeləşmə xammal, məhsul və texnologiyada 

çoxlu  transformasiya prosesi kimi. Səbəblər:

– Ağac, daş kömür və qazdan istifadə edərək 
enerji əldə edilməsi;

– Texnoloji innovasiya;

– Məhsuldarlığın artımı.

• Sənaye İnqilabının dünya üzrə yayılması.



Vattın buxar maşını – 1769 – Sənaye İnqilabında əsas hərəkətverici amil



Bəşər tarixi boyunca texnoloji inkişaf enerji mənbələrinin inkişafından asılı olmuşdur.



SƏNAYE İNQİLABININ BAŞLICA İNNOVASİYALARISƏNAYE İNQİLABININ BAŞLICA İNNOVASİYALARI
1708 Mexaniki toxum əkən 1876 Telefon

1712 Buxar maşını 1877 Qramofon

1758 Xarman maşını 1878 Mikrofon

1765 İp əyirmə maşını 1879 Elektrik lampası

1787 Mexaniki toxucu dəzgahı 1884 Viskoza

1793 Pambıq təmizləmə maşını 1886 Hidroelektrik stasiya

1807 Buxar gəmisi 1888 Kamera, radio dalğalası

1828 Dəmiryolu 1892 Dizel mühərriki

1831 Elektrik generatoru 1895 Rentgen şüaları

1839 Fotoqrafiya, vulkanizasiya edilmiş kauçuk 1896 Simsiz teleqraf

1844 Teleqraf 1899 Aspirin

1846 Pnevmatik şin 1900 Zeppelin (Dirijabl)

1849 Dəmir-beton 1903 Təyyarə

1850 Emal olunmuş benzin 1906 Elektron lampa

1851 Soyuducu, tikiş maşını 1925 Televiziya

1857 Pasterizasiya

1859 Benzin mühərriki

1866 Açıq ocaq soba

1867 Dinamit

1873 Yazı maşını



SƏNAYE SƏNAYE 
İNQİLABININ İNQİLABININ 
YAYILMASIYAYILMASI



SƏNAYE İNQİLABININ YAYILMASISƏNAYE İNQİLABININ YAYILMASI



İstehsal (məhsul)  
və məhsuldarlıq 
(hər vahid istehsal 
amilinə düşən  
məhsul isehsalı 
həcmi)

ABŞ-da Sənaye İnqilabı nəticəsində 
məhsuldarlığın artması, qiymətlərin 
aşağı düşməsi və həyat standartının 
yüksəlməsi.



Sənaye İnqilabı 
dövründə uşaqların  
işçi kimi çalışdırılması 
geniş yayılmışdı. Bu 
proses XIX əsr və XX 
əsrin əvvəllərinədək - 
uşaq əməyi 
qanunlarının qəbul 
olunmasınadək 
davam etmişdir. Bu 
gün də inkişaf 
etməkdə olan 
dünyada oxşar 
vəziyyət davam edir.



SƏNAYE İNQİLABININ DÜNYAYA YAYILMASISƏNAYE İNQİLABININ DÜNYAYA YAYILMASI



Sənaye 
İnqilabında 
əməyin 
istismarı

Bəs bu gün 
Üçüncü 
Dünya 
fabriklərində 
vəziyyət 
fərqlidirmi?



SƏNAYELƏŞMƏNİN MƏRHƏLƏLƏRİ- SƏNAYELƏŞMƏNİN MƏRHƏLƏLƏRİ- 
KONDRATYEVİN UZUN DALĞALARIKONDRATYEVİN UZUN DALĞALARI



SSƏNAYE İNQİLABININ NƏTİCƏLƏRİƏNAYE İNQİLABININ NƏTİCƏLƏRİ

• Sənaye İşçi Sinfinin formalaşması; 
– Mütəşəkkil əməyin yüksəlişi.  

• Urbanizasiya - sənaye “şəhərsalma” fəaliyyəti kimi.

• Əhali təsirləri: Məhsuldarlığın artımı, səhiyyənin 
inkişafı, doğum səviyyəsinin azalması qarşısında 
Maltusun tezisləri.

• Qlobal bazarların və beynəlxalq ticarətin 
genişlənməsi - nəqliyyatda inkişaf, beynəlxalq 
maliyyə, inkişafın zamanlaması.



Avropa, Şimali Amerika və Yaponiyada sənayeləşmə urbanizasiya prossesini 
sürətləndirmişdir. Urbanizasiya əyrisi sənayeləşmənin müxtəlif mərhələlərində 

şəhər əhalisinin payını göstərir.



1800-1850-ci 
illər arası dövrdə 
Avropada əhali 
artımı.



NÜMUNƏ - DƏMİRYOLUNÜMUNƏ - DƏMİRYOLU

• İnsanların və məhsulların daşınması xərcinin 
və zamanının azalması.

• Bölgələr arasında əlaqələrə təsiri: Sibir 
dəmiryolu, ABŞ-da transkontinental 
dəmiryolları.

• Çikaqo, St.Luis kimi dəmiryolu keçid 
şəhərlərinin formalaşması.



MÜSTƏMLƏKƏÇİLİKMÜSTƏMLƏKƏÇİLİK
• Müstəmləkəçilik: Kapitalizm dünya miqyasında

– Avropanın sənayeləşən ölkələri tərəfindən xarici 
resursların istismarı;

– Milli qruplar arasında konfliklərlə müşaiyət olunan 
iqtisadi, siyasi, mədəni təsirləri;

– Müstəmləkəçiliyin bərabərsizliyi.

• Müxtəlif dövrlərdə Amerika, Afrika, Asiyada 
müstəmləkələrin millətlərə (dövlətlərə) 
çevrilməsi.



AVROPA MÜSTƏMLƏKƏÇİLİK DALĞALARIAVROPA MÜSTƏMLƏKƏÇİLİK DALĞALARI

Portuqaliya və 
İspaniyanın 
üstünlüyü

Napeleon 
döyüşləri,
Amerikan inqilabı, 
Latın Amerikasının
müstəqilliyi

Afrika, Asiya 
və Orta Şərqin 
İngilis və 
Fransız 
hakimiyyətində 
istismarı

2-ci dünya müharibəsi sonrası



MÜSTƏMLƏKƏ İMPERİYALARI-1915MÜSTƏMLƏKƏ İMPERİYALARI-1915



1494 Tordesillas Müqaviləsinə əsasən Yeni Dünya İspaniya və Portuqaliya arasında bölünmüşdür. 
Bu gün Braziliyalıların İspan dilindən daha çox Portuqal dilində danışması da bununla bağlıdır. 



Təxminən Təxminən 
XVIII əsrdə XVIII əsrdə 

Şimali Şimali 
Amerikada Amerikada 

Avropa Avropa 
təsirləritəsirləri



Qul ticarətiQul ticarəti



1884-cü il Berlin 
Konfransı ilə 

yenidən çəkilmiş 
Afrika xəritəsi. 

Təxminən 1000 
qəbilə 50 ölkə 

arasında 
paylanmışdır.



Osmanlı İmperiyası



Çin ilə xarici ticarət balansındakı kəsiri aradan qaldırmaq məqsədilə İngilislər Çinə XIX əsrdə tiryək satır.  
Nəticədə gümüş axını ilə göstərildiyi kimi ticarət balansındakı kəsr aradan qalxır və İngilislərin lehinə dəyişir. 
Ancaq bu sosail baxımdan böyük problem yaradır. Çünkü Çinli  yetkinlərin12%-dən çoxu bu ucuz İngilis 
idxalından asılı vəziyyətə düşdü. Mançu rejiminin müxalifləri 1840-cı illərdə Tiryək Savaşlarını təşviq etdi  və 
İngilislər bu savaşları qazandı. Nəticədə Çində əcnəbi limanların qurulması anlaşmaları qəbul edildi.



MÜSTƏMLƏKƏÇİ GÜCLƏR CƏNUBİ-ŞƏRQİ ASİYADAMÜSTƏMLƏKƏÇİ GÜCLƏR CƏNUBİ-ŞƏRQİ ASİYADA



Qərib Antillərində 
şəkər plantasiyası. 
Plantasiyalar  əsasən 
qullar olmaqla ucuz 
işçiləri acınacaqlı  
şəraitdə çalışdırır. Onlar 
bir çox bitkilərin 
dünyada 
kommersiyalaşmasının 
ilk dalğasını təşkil 
etmişdir.



Nigeriya, Birma və 
Anqolada ixracın həyata 

keçirildiyi liman 
şəhərlərindən 

periferiyalara çəkilən 
dəmiryolları



MÜSTƏMLƏKƏÇİ GÜCÜN ƏSASLARIMÜSTƏMLƏKƏÇİ GÜCÜN ƏSASLARI

• Sənaye İnqilabı nəticəsində texnoloji və hərbi 
üstünlüyün əldə olunması.

• Jared Diamondun arqumentləri: coğrafi qəzalar (yerli 
əhali arasında xəstəliklərin təsiri) və texnoloji 
nailiyyətlər.

• Qərbin hüquq sistemi, iqtisadi sistemi və mülkiyyət 
hüquqlarından doğan siyasi üstünlükləri.

• İşğal Tarixşünaslığı: Latın Amerikası, Şimali Amerika, 
Afrika, Ərəb Dünyası, Cənubi və Şərqi Asiya, Cənub-
şərqi Asiya, Okeaniya üçün spesifik tarixi və coğrafi 
şərtləri nəzərə almaq.



MÜSTƏMLƏKƏÇİLİYİN TƏSİRLƏRİMÜSTƏMLƏKƏÇİLİYİN TƏSİRLƏRİ

• Aborigen əhalinin məhvi;

• Əsas iqtisadi sahələrin yenidən formalaşdırılması;

• İkili cəmiyyətlərin yaranması;

• Coğrafi qütbləşmə (nəqliyyat şəbəkələrinin tez-tez 
iqtidarları yenidən formalaşdırması);

• Milli-dövlətlərin formalaşması;

• Mədəni Qərbləşmə.



MÜSTƏMLƏKƏÇİLİYİN SÜQUTUMÜSTƏMLƏKƏÇİLİYİN SÜQUTU

• Latın Amerikasında ilkin süqut.

• Birinci və ikinci dünya müharibəsi sonrası 
dünyanın çox hissəsində müstəmləkəçiliyin 
süqutu.

• Fərqli ölkələr müstəqilliyə fərqli istiqamətlərdən 
nail oldular. 

• Mərkəz-periferiya modelində göstərildiyi kimi, 
hələdə qlobal olaraq Cənubun Şimaldan əmtəə 
bazarları baxımından asılılığı davam edir.



ƏSAS ANLAYIŞLARƏSAS ANLAYIŞLAR
• canlı enerji mənbələri (animate 

sources of energy)

• xiyarcıqlı vəba (bubonic plague)

• burjualar (burghers)

• kapitalizm (capitalism)

• müstəmləkəçilik (colonialism)

• əmtəələr (commodities)

• feodalizm (feudalism)

• gildiya (guilds)

• Hansa Liqi (Hanseatic League)

• cansız enerji mənbələri (inanimate 

sources of energy)

•    sənayeləşmə (industrialization)

•    bazar (market)

•    merkantilizm (mercantilism)

•    qeyri-dövlət (nation-state)

•    məhsuldarlıq (productivity)

•    mənfəət (profit)

•     təhkimli kəndlilər (serfs)

•     məkanın qeyri-bərabər inkişafı 

      (uneven spatial development)



MÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLARMÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLAR
1. Müasir iqtisadi coğrafiyanı tarixi kontekstdə təhlil etmək nə üçün bu qədər vacibdir?

2. Feodalizm nədir və onu kapitalizmdən fərqləndirən  cəhətlər hansılardır?

3. XIV əsrdə hansı taun yayılmışdı və onun təsirləri necə olmuşdur?

4. Kapitalizm iqtsiadi və sosial düzənin tiplərindən biri kimi necə izah oluna bilər?

5. Kapitalizmdə siniflər varmı və bunlar hansılardır?

6. Kapitalizm bazarlara malik olan yeganə iqtsiadi sistemdirmi? Qeyri-kapitalist 
cəmiyyətlərindən fərqli olaraq bazarların kapitalizmdəki rolu nədən ibarətdir?

7. Hansı ərazi dəyişmələri kapitalizmin meydana gəlməsinə kömək etdi?

8. Kapitalizm yeni ideologiyaların və dünyanı dərk etmə yollarının ortaya çıxmasına necə şərait 
yaratdı? 

9. Milli dövlətlərin kapitalizmin inkişafı ilə əlaqəsi nədir?

10. Kapitalizm nə vaxt və harda meydana gəldi?

11. Sənayeləşmə nədir?

12. Sənaye İnqilabı nə vaxt və harda ortaya çıxdı?

13. Sənaye İnqilabının bəzi başlıca iqtisadi, sosial və coğrafi nəticələri hansılardır?

14. Avropa  necə dünyanın qalan hissəsini müstəmləkə kimi idarə edirdi?

15. Müstəmləkəçilik Latın Amerika, Afrika və Asiya arasında necə fərqlənirdi?

16. Müstəmləkəçiliyin müstəmləkə cəmiyyətlərinə və coğrafiyalarına göstərdiyi 5 təsir yolu 
hansılardır?

17. Nə vaxt müstəmləkəçilik sona yetdi və nə üçün?
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