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Beynəlxalq iqtisadiyyat kafedrası 

Hazırladı: Təhmasib Əlizadə 

Qeyd: Bu leksiya materialı Frederick P.Stutz və Barney Warf tərəfindən yazılmış “World Economy” 
dərsliyi əsasında UNEC-in Beynəlxalq İqtisadiyyat kafedrasının müəllimi Təhmasib Əlizadə 
tərəfindən universitetin tələbələri üçün hazırlanmışdır.  

  

Dünya iqtisadiyyatı fənni 

IV Mövzu – Dünya resursları və ekologiyası 

 

IV BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ 

• Dünyanın resursları: təbiəti, paylanması və limitləri. 

• Qlobal ərzaq problemi: onun təbiəti və miqyası, həlli yolundakı çətinliklər. 

• Strateji minerallar: paylanması və təklifi. 

• Enerji böhranı: səbəblər, nəticələr və alternativ enerji mənbələri. 

• Ekoloji deqredasiyanın təbiəti və səbəbləri. 

 

Mövzuya ümumi baxış 

İqtisadi artım, inkişaf və rifahın yüksəlməsi təbii ki, tam olmasa da təbii resurslardan asılıdır. 

Yəni ki, təbii resurslar səmərəli şəkildə istifadə olunarsa, bu ölkə iqtisadiyyatının inkişafı və artımı 

üçün zəmin yaratmış olar. Bugün biz dünyada bir reallıqla qarşı qarşıyayıq: dünyanın inkişaf etmiş 

ölkələri və inkişaf etməkdə olan ölkələri dünyanın təbii resurs ehtiyatlarını bəzən səmərəli, bəzən 

isə çox səmərəsiz şəkildə istifadə edərək tükədirlər. Artıq təbii resurslar tükənməyə doğru gedir.  

Bəs təbii resursların daha düzgün, səmərəli istifadəsi və idarə edilməsi üçün bizlər nə edə bilərik? 

Bu barədə optimist düşüncəyə sahib insanlar düşünürlər ki, bazar iqtisadiyyatında iqtisadi 

artım davam edəcəkdir, təbii resursların istifadəsinə limitlərin gətirilməsinə ehtiyac yoxdur, 

texnoloji inkişafdan böyük qazanclar əldə etmək mümkündür.  

Bu barədə pessimist düşüncəyə sahib insanlar isə düşünürlər ki, təbii resurslardan qeyri-

səmərəli istifadə doğru deyil və iqtisadi artım bu gedişlə davamlı olmayacaqdır. 
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Təbii resurslar və əhali 

İnkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində insanlar təbii resursların limitsiz olduğunu düşünürlər. 

İnsanlar bu təbii resursların çox sürətli şəkildə istehlak olunmasının, istifadə olunmasının sonradan 

bizim həyatımıza necə mənfi təsir edəcəyini, bizim həyatımıza təhlükə yaradacağını düzgün 

qiymətləndirmirlər. Həyatımızı üzərində qurduğumuz bəzi resurslar var ki, onlar artıq yavaş-yavaş 

aradan tükənirlər. Bu anlamda bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişafı vəziyyəti daha da 

çətinləşdirir. Onların artan əhalisi təbii resursların vəziyyətinə, ətraf mühitə və ekologiyaya çox 

ciddi təsir göstərir. Bu ölkələrdən bəziləri şəhər sənayeləşməsini qərb stilində həyata keçirirlər və 

bu sistem resurslardan intensiv istifadədən asılıdır. Kasıb ölkələr isə, bir qayda olaraq, Qərb 

sənayeləşməsində olduğu kimi enerji istehsalı və nəqliyyat sistemlərinin yaradılması ilə məşğul ola 

bilmirlər. Orta və yuxarı təbəqə üçün istehsal olunan lüks məhsulların, insanların zərurətdən əlavə 

olaraq istehlak etikləri məhsulların (məs. avtomobil, qızıl əşyalar və s.) istehsalına daha çox resurs 

istifadə olunur. Lakin gündəlik işlənən zəruri məhsulların (məs. qida məhsulları və s.) istehsalında 

istifadə olunan daha az resursdan istifadə olunur. Ümumi daxili məhsulun (ÜDM) orta təbəqə 

məhsullarının istehsalının hesabına yüksəldilir. Lakin nəticə etibarilə, kasıb ölkələrdə insanlar bu 

iqtisadi artımdan daha az xeyir görürlər. Yəni ÜDM artımı bəzi ölkələrdə insanların həyat 

səviyyəsinə təsir etmir. (məs. ÜDM yüksəlir, lakin insanların həyat həyat standartları yüksəlmir)1 

Resursların məhdudiyyəti isə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə artan əhalinin istehlakı üçün istehsal 

olunan zəruri istehlak məhsullarının iri həcmli istehsalına əngəllər törədər. 

Bütün bunlara baxmayaraq, dünyada bir gerçəklik var ki, dünyadakı insanların əksəriyyəti 

özlərindən öncəki nəsillərdən daha yaxşı yaşayırlar. Bununla yanaşı, problemlər hələ də var və 

bunlar mütləq həll olunmalıdırlar. Bu problemlərə misal olaraq biz dünyada aclıqdan əziyyət çəkən 

insanları, müharibələrə görə həyatını qura bilməyən, öz ölkəsinin təbii resurslarından istifadə edə 

bilməyən insanları və s.-ni göstərmək olar. Əsas məsələ dünya əhalisinin rifahının yüksəldilməsidir. 

Bunun üçün isə dünyanın təbii resurslarından düzgün və səmərəli istifadə etmək, eyni zamanda 

dünya əhalisi üzrə ədalətli bölgü aparmaq zəruridir.  

  

 

 

 

                                                        
1 Amerikalı iqtisadçı, Nobel mükafatçısı C. Stiqlits DAVOS 2016-da çıxışında bu məsələ barədə fikir söyləmişdir və 
bildirmişdir ki, artıq ÜDM iqtisadi inkişaf üçün heç də kifayət göstərici deyil. 
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Təbii resurslar və ehtiyatlar (rezervlər) 

Dünyada dövrlər dəyişdikcə, inkişaf baş verdikcə, təbii resursların istifadə istiqamtləri, onların 

limitləri dəyişir. Belə ki, bir dövr əvvəl dünyada çox da aktual olmayan təbii resurs növü daha sonra 

çox aktual resurs növünə (məs. buna misal olaraq, neftin sənayeləşmə dövründən sonrakı dəyərini 

göstərə bilərik) çevirilə bilir və ya bunun əksi baş verir. Şəkil 1 bütün resursların klassikifikasiyasını  

təsvir edir.  

Şəkil 1. Resursların klassifikasiyası 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1-də vertikal xətt üzrə istismar xərci, horizontal xətt üzrə mövcduluğun qeyri-müəyyənliyi, 

mərkəzdə resurslar, mərkəzdən sol tərəfdə aşağı hissədə xüsusi biz zaman kəsimi üçün müəyən 

olunmuş ehtiyatlar (rezervlər) və ümumilikdə ehtiyatlar (rezervlər) göstərilmişdir. 

Resursların dövrlərə görə rol dəyişməsinə, dəyərə qazanmasına misal olaraq neftin Sənaye 

İnqilabəndan sonra daha çox aktual olmasını göstərdik. Bundan başqa uranın XX əsrin əvvəlindən 

fərqli olaraq indiki dövrdə daha dəyərli olduğunu söyləyə bilərik. Bunlara əlavə olaraq digər 

misallar da gətirmək olar, lakin burada əsas məqsəd resursların dövlərə görə necə deyişdiyini, 

dəyər qazandığını və ya itirdiyini göstərmək olar. Çünki bizim yaşadığımız indiki dövrdə artıq biz 

bərpa olunan, elm tutumlu növlərin yaradıldığını və zaman keçdikcə bunların daha önə çıxıb, 

ənənəvi resursları əvəzlədiyini müşahidə edirik.  
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Bərpa olunan və bərpa olunmayan resurslar 

Bərpa olunan və bərpa olunmayan resurslar arasında çox böyük fərq mövcuddur. Bərpa 

olunmayan resurslara nefti, təbii qazı, daş kömürü və s. misal çəkə bilərik. Bərpa olunmayan 

resurslar hamısı tükənən növlərdir. Bu növ resursların istifadəsini səmərəli həyata keçirmək çox 

mühimdir. Əhalisi yüksək olan ölkələrdə adətən bərpa olunmayan resursların çox tez tükənməsi ilə 

bağlı daima problemlər yaşanır. Artıq bəzi resurs növləri varki, onlar səmərəsiz və düzgün olmayan 

istifadə səbəbindən azalıblar və ya tükənmək üzrədirlər. Bunun qarşısını almaq üçün alternativ 

enerji mənbələrini inkişaf etdirməli və tükənən təbii resursların istifadəsində daha diqqətli olmaq 

lazımdır. 

 Bərpa olunan resursların ən böyük özəlliyi uzun zaman kəsimində məhsuldarlığını aşağı 

salmadan verimliliyini saxlaya bilməsidir. Külək, günəş, su və s. bərpa olunan resurs növləridir. 

Torpaq, bitkilər, balıqlar, heyvanlar və s. də bərpa olunan resurslara aid edilirlər. Bərpa olunan 

resurs növləri avtomatik olaraq yenilənmirlər, ona görə də onlardan da səmərəsiz istifadə onların 

tükənməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, balıqçılıq yerlərində icazəsiz, qaydalara zidd olaraq 

həddindən çox balıq ovlanarsa, o zaman bu balıq növlərinin tükənməsinə gətirib çıxarır. Və ya, 

torpaqlardan düzgün istifadə olunmayanda, eroziyaya uğrayanda topraqları yenidən bərpa etmək 

çətinləşir.  

Şəkil 2. Keniya otlaqlarında bir real mənzərə 
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Ərzaq  

Sənayeləşmə dövründən sonra inkişaf nəticəsində artıq ərzaq istehsalı dünya üzrə əhali artımından 

daha yüksək sürətlə davam etməyə başladı. (Şəkil 3.) Əslində hal-hazırda dünyada istehsal olunan 

ərzağın miqdarı böyükdür və bütün planetə çatacaq həddədir. Lakin reallıq ondan ibarətdir ki, 

dünyada aclıq içində yaşayan, aclıqdan əziyyət çəkən və ölən milyonlarla insan var. Şəkil 3-də 

1960-2008-ci illər aralığındakı dövr ərzində dünya üzrə taxıl istehsalı göstərilmişdir.  

 

Şəkil 3. 1960-2008, dünya üzrə taxıl istehsalı 

 

Bu qrafikdən biz görürük ki, dünya üzrə taxıl istehsalı 1960-cı ildən 2008-ci ilə qədər artan trendlə 

davam etmişdir. Bundan sonrakı qrafikdə biz 2008-ci ildən sonra dünyada taxıl istehsalındakı 

dəyişimləri görəcəyik.  



Beynəlxalq İqtisadiyyat kafedrası                                                                                                                                                                  

“THE WORLD ECONOMY: Geography, Business, Development” Frederick P. Stutz, Barney Warf, Sixth Edition, Pearson, 2012 

 

6 

Qrafik 1. 2008-2016, dünya üzrə taxıl istehsalı 

 

Bu qrafikdən də görürük ki, 2008/2009-cu ildən sonra 2009/2010-cu ildə və 2010/2011-ci ildə 

əvvəlki dövrə nəzərən taxıl istehsalında geriləmə olsa da, daha sonra yenə artan templə davam 

etmişdir. (2012/2013-cü ildə də əvvəlki dövrə nəzərən cüzi geriləmə var.) 

 Əksər sənayeləşmiş, inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin ərzaqla təminatında heç bir problem 

yaşanmır. Lakin bunun əksinə, dünya üzrə elə kasıb regionlar var ki, həmin regionların əhalisi 

böyük aclıq içindədir. Araşdırmalar isə göstərir ki, qarşıdakı 20-30 il ərzində dünya üzrə ərzağa olan 

tələb ildə 4% olmaqla artmağa davam edəcəkdir. Bundan sonra dünya əhalisinin ərzaq təlabatını 

qarşılamaq ölkələr üçün daha çətin bir hala gələcəkdir.  

 Dünya əhalisnin ərzağa olan təlabatından, onların təminatından, ərzaq resurslarımın 

istehsalı və ədalətli bölgüsündən danışarkən, əsas hədəf ərzaq təhlükəsizliyi, qlobal ərzaq problemi 

və onun həllinin tapılmasıdır. Qlobal ərzaq problemi illərdir mübahisə mövzusu olan bir məsələdir. 

Qlobal ərzaq problemi haqqında və ya ərzaq təhlükəsizliyi haqqında danışarkən, əvvəla onu qeyd 

edək ki, sənayeləşmə dövründən sonra, texnologiya və elmin inkişafının nəticəsində artıq uzun 
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illərdir ki, dünyada ərzaq istehsalı yüksək səviyyədə davam etməkdədir. Yəni ki, bu dövrlər ərzində 

dünyada ərzaq istehsalı dünya əhalisinin artımından daha sürətlə davam etməkdədir. Eyni 

zamanda, ərzaq problemi ilə yanaşı ərzaq təhlükəsizliyindən danışsaq, onu qeyd edə bilərik ki, 

ərzaq təhlükəsizliyi də çox vacib faktordur və eyni zamanda da iqtisadi təhlükəsizlik problemidir.  

Dünya üzrə ərzaq problemi hansı problemlərlə bağlıdır? Qlobal ərzaq problemini 

şərtləndirən səbəblər hansılardır? 

 

Dünya üzrə ərzaq problemi cəmiyyətin bir çox sosial-iqtisadi problemləri ilə bağlıdır. Burada 

istehsalın hərəkəti, gəlirlərin dinamikası və bölgüsü, sənayeləşmə və şəhərləşmə prosesi, şəhərin 

real tələbindən artıq kəndlərdən olan axın və digər amilləri qeyd etmək olar.  

Dünya ərzaq probleminin təkamülündə təbii ehtiyatların mövcudluğu, iqtisadi inkişaf səviyyəsi, 

yığımın artım sürəti, kənd təsərrüfatının texniki silahlanma səviyyəsi, qabaqcıl istehsal 

metodlarından istifadə edilməsi, əhalinin məşğulluq və təhsil səviyyəsi, iqtisadiyyatda dövlətin 

rolu, siyasi dairələrin inkişaf səviyyəsi, demokratik idarəçilik formalarının mövcudluğu və s. kimi 

amillər həlledici rola malikdirlər. Ərzaq probleminin bu cür sosial-iqtisadi təbiətə malik olması onu 

göstərir ki, ərzaq problemi kənd təsərrüfatı istehsalına nisbətən daha geniş məna daşıyır. 

 

Ərzaq istehsalının insanların ərzaqla təmin edilməsində rolu 

 

Ərzağın istehsalı, bölgüsü, mübadilə və istehlakı dünya təsərrüfatı sisteminin mövcudluğunun 

tərkib hissəsini təşkil edir. Məhz ərzaq istehsalı dünya təsərrüfatının yaranmasında əsas obyekt və 

subyekt olan insanların, işçi qüvvəsinin həyat fəaliyyəti ilə bağlıdır. 

İnsanların ərzaqla təmin edilməsi isə kənd təsərrüfatının inkişafından daha çox asılıdır. Hələ iki 

min ildən artıq bundan əvvəl Yunan filosofu Ksenofot ( b.e.ə. 430-354) kənd təsərrüfatını bütün 

digər sahələrin anası adlandırırdı. Beləliklə, kənd təsərrüfatının inkişafına diqqətin artırılmasına 

maraq yaratmağa çalışırdı. 

Şəkil 4-dəki xəritədə dünya ölkələrinin əhalisinin qidalanma səviyyələri əks olunmuşdur. 

Ümumi halda onu deyə bilərik ki, əsasən sənayeləşmiş ölkələrinin əhalisinin qida problemi ya 

aşağıdır və ya ümumiyyətcə yoxdur. Hətta ABŞ və Avropanın bəzi inkişaf etmiş ölkələrində insanlar 

aclıqdan nəinki əziyyət çəkmirlər, hətta artıq çəkidən əziyyət çəkirlər və bundan şikayətlənirlər. 

Buna eyni zamanda şişmanlaşma problemi də deyilir. 
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Şəkil 4. Ərzaq istehsalı ilə əhalinin sayı arasındakı münasibət 

 

Maraq üçün əlavə bir məlumatı qeyd edək ki, “Dünyada artıq çəkidən ölənlərin sayı, aclıqdan 

ölənlərin sayından daha çoxdur.” Ümumiyyətcə dünyada orta hesabla, 1 milyarddan çox insan 

aclıq içindədir. Lakin eyni zamanda, dünyada orta hesabla, 1 milyarddan çox insan artıq çəkilərdən 

əziyyət çəkir. ABŞ artıq çəkidən əziyyət çəkən insanların ən çox olduğu ölkədir. Qloballaşma 

şəraitində dünyada artıq çəkiyə əsas səbəblərdən “fast food” şirkətlərinin dünyada olduqca 

yayılmasıdır. Əksər “fast food” şirkətləri ABŞ-a məxsusdur. Xəritədən də görsəndiyi kimi, 

sənayeləşmiş ölkələr hər gün örta hesabla, dünya üzrə kalorinin 130%-ni qəbul edirlər. İnkişaf 

etmiş ölkələrdən fərqli olaraq, bəzi Cənubi Amerika ölkələri Cənubi Asiya ölkələri, əksər Afrika 

ölkələri gündəlik kalorinin 90%-dən də aşağı əldə edə bilirlər. Bu açıq aydın fərqlə görsənir.  

Bəs ərzaq təhlükəsizliyi nədir? 

Ərzaq təhlükəsizliyi iqtisadi təhlükəsizlik problemidir. Təhlükəsizlik amili xarici və daxili olmaqla 

bütöv bir sistem yaradır. Ərzaq təhlükəsizliyi daxili təhlükəsizlik amilidir. Daxili təhlükəsizlik 

siyasətinin həyata keçirilməsinin məqsədi - sistemi və ya dövləti risklərdən qorumaqdır. Bu 

baxımdan ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinə yanaşsaq, onda belə bir fikrə gələrik ki, ərzaq 

təhlükəsizliyi məcmu istehlakı idxal asılılığından azaltmaqla yerdə qalan tələbatın yerli istehsal 

hesabına təmin edilməsidir. Bu kombinasiya elə effektiv həyata keçirilməlidir ki, ölkənin 
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təhlükəsizlik sistemi böhranla rastlaşmasın. Ümumiyyətlə, təhlükəsizlik və inkişaf anlayışları biri-

birindən ayrılmazdır. İnkişafını daimi etmək istəyən dövlət təhlükəsizlik sistemini həll etməlidir. Və 

ya təhlükəsizliyi olmayan dövlətin sabit inkişafı ola bilməz. Hətta ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin 

strateji məsələ olduğunu prioritet hesab edən bəzi dövlətlər hətta onu öz konstitusiyalarına belə 

daxil ediblər. Buna Ekvador, Boliviya və Seneqal kimi ölkələri göstərmək olar. Nepalda isə ərzaq 

təhlükəsizliyi məsələsi vətəndaşların fundamental hüququ kimi təsbit edilib. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin həlli yollarından biri də məhdud resurslar üzərinə məhsuldarlığa 

müsbət təsir edən müxtəlif gübrələrdən istifadə edilməsidir.  Gübrələrdən istifadənin artması artıq 

tendensiya halına gəlib. BMT-nin FAO-nun hesablamalarına görə, 2050-ci ilə qədər bu səviyyədə 

gübrələrdən istifadə 20%-dək artacaqdır. Lakin bu kimyəvi gübrələrin bu səviyyədə artması yeraltı 

suların çirklənməsinə, ərzaq məhsullarının istehsalı və satışı sistemində təhlükəli tullantıların 

yığılmasına gətirib çıxara bilər. 

Şəkil 6. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə ərzaq təhlükəsizliyi problemləri 

 

Şəkil 6-da xəritədən də görsəndiyi kimi, Afrika ölkələrində (mavi rəngdə) ərzaq təhlükəsizliyi kritik 

səviyyədədir. İnkişaf etmiş ölkələrdə isə bu göstərici tamamilə əks istiqamətdədir. 
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Şəkil 7. Süni gübrələrdən istifadə 

 

Kasıblıq və aclıq  

Ərzaq məhsullarının istehsalının dünya üzrə qeyri-bərabər və ədalətsiz şəkildə paylanması mütləq 

mənada kasıblığı şərtləndirir və çox böyük bir aclıq problemi yaradır. Dünya üzrə ac olan insanlar o 

insanlardır ki, hansılar ki, ən kasıb insanlardırlar və özlərini qida ilə təmin edə biləcək gücə sahib 

deyillər. Xüsusən də müasir dövrdə, kapitalizm şəraitində dünyada qida və ərzaq məhsulları harda 

ödəniş varsa, o istehlakçılara yönəlir, ehtiyacı olanlara yox. Ümumi şəkildə onu qeyd edə bilərik ki, 

qida və ərzaq istehsalı dünya üzrə ədalətsiz şəkildə paylanılıb və bu da kasıblığı şərtləndirir.  

Ümumiyyətcə aclıq iki yerə bölünür: mütləq və nisbi aclıq 

Mütləq Aclıq - orqanizmin həyatının saxlanılması üçünminimal qidanın çatışmamazlığı və ya tamam 

olmaması ilə xarakterikdir. 

Nisbi Aclıq - gizli səciyyəvi mahiyyət daşıyan, xroniki olara keyfiyyətsiz və ya orqanizmin aktiv 

fəaliyyətini saxlamaq üçün zəruri vitaminləri çatışmayan ərzaq məhsulları ilə qidalanması  

nəticəsində təzahür edir. 

BMT-nin məlumatlarına görə, dünyada Aclıq çəkənlərin sayı 1 milyarda yaxınlaşmışdır. 

Aclıq çəkənlərin əksəriyyəti (65%) Hindistan, Çin, Konqo, 

Banqladeş, İndoneziya, Pakistan və Efiopiyada yaşayırlar. 
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Ərzaq probleminin və aclığın əsas səbəblərindən biri kimi, siyasi vəziyyət və 

müharibələr 

Hal-hazırki dövrdə biz Afrikada, Orta Şərqdə bütün bu hallara rast gəlirik. İnsanlar müharibələrdən 

qaçaraq başqa ölkələrə sığınırlar. Bu eyni zamanda milyonlarla insanın öz evindən uzaq düşməsinə, 

infrasturkturun məhv olmasına, istehsalın zəifləməsinə, insanların aclıqla qarşı-qarşıya qalmasına 

səbəb olur.  

Ərzaq resursları ilə bağlı problemlər 

• Urbanizasiya və ərzaq təchizatı modelləri  

• Yoxsulluq – Afrika və digər zəif inkişaf etmiş ölkələrdə. Fəsil 14-də mövzuya yenidən 

baxılacaq. Yetərsiz qidalanma və xroniki qidalanma. 

• Əhali artımı və ərzaq təhlükəsizliyi – nəqliyyat, marketinq və saxlanılma problemləri, 

istehsal olunmuş və ehtiyac duyulan taxıl təchizatı arasındaki uyğunsuzluq 

• Vətəndaş qarşıdurması və müharibələr  

• Ekoloji tənəzzül – səhralaşma və meşəsizləşmə 

• Dövlət siyasəti və borc. 

 

Şəkil 8. Dünyada səhralaşma – əsas səbəblər – Qlobal istiləşmənin rolu? 
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Şəkil 8-dəki xəritədə dünyada səhralaşma və onun səviyyələri əks olunub. Yəni hal-hazırda 

insanların bəzi regionlarda təbiətdən düzgün istifadə etməməsi, səhralaşmaya və meşəsizləşməyə 

gətirib çıxardır bizi. Xəritədən də göründüyü kimi, tünd mavi ilə qeyd olunan yerlər, yəni Asiya, 

Afrika və bəzi Cənubi Amerika ölkələrində bu prosseslər daha yüksək göstəriciyə malikdir. 

Ağacların kəsilməsi və qırılması kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı xeyli aşağı salır və eyni zamanda 

quraqlığı artırır. Səhralaşma və meşəsizləşmə eyni zamanda inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ərzaq 

probleminin səbəblərinin əsas simptonlarıdır.  

 

Ərzaq istehsalının artımı 

• Əkin sahələrinin genişlənməsi  

– Nəzəri olaraq, təxminən 2X mövcud sahə, lakin əsas ekoloji problemlər (səhralaşma, 

meşələrin qırılması, iqlim dəyişiklikləri)  

• Mövcud əkilmiş sahənin məhsuldarlığının artırılması  

• Yaşıl inqilab;  

• Digər faktorlar: su təsərrüfatı, yüksək proteinli taxılların inkişaf etdirilməsi, biz qida 

vasitələrindən daha səmərəli istifadə.  

      -  Genetikası dəyişdirilmiş toxumlarla bağlı narahatlıqlar. 

      -  Necə daha davamlı kənd təsərrüfatı təsis etmək olar? 

 

Şəkil 9. Yaşıl inqilabdan faydalanan ölkələr 
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Enerji resursları 

Enerji mənbələrinin, enerji növlərinin inkişafı iqtisadi inkişaf üçün ən önəmli faktorlardan biridir. 

XX əsrin neft əsri olduğunu nəzərə alsaq, hal-hazırda enerji ticarəti dünya iqtisadiyyatının əsas 

damarlarından biridir. Xüsusən də neft satışı, neft qiyməti, neft istehsalı və istehlakı çox aktual 

məsələlərdəndir.  

Şəkil 10. Dünya üzrə adambaşına düşən enerji istehlakı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya üzrə neft ticarəti 

2014-ci ildə dünyada neft ticarəti aşağı faizlə, orta hesabla 0,9%, və ya 490,000 barrel/gün 

artmışdır. 2014-cü ilin əsas xüsusiyyətlərindən biri də, dünyada ən çox neft istehlak edən 

ölkələrdən olan ABŞ-ın daha az istehlak siyasətinə keçmısi və tam əksinı olaraq daxili rezervlərdən 

istifadə edərək istehlakı təmin etməyə başlaması və neft ixrac edən ölkəyə çevrilməsi oldu.  

 Neft ixracı Qərbdən Şərqə doğru hərəkət etməyə davam etdi. 2014-cü ildəki mühim 

dəyişikliklərdən sonra Çin dünyanın ən böyük neft idxalçısıdır. Çinin neft idxalı günlük 7 milyon 

Dünyanın 

adambaş ına düşən 

enerji istehlakı 
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barrel, ABŞ-ın günlük neft idxalı isə 5.1 milyon barrel idi. BP-nin rəsmi saytında yayımlanan rəsmi 

rəqəmləri və göstəriciləri aşağıdakı xəritədə və qrafikdə görə bilərik. (şəkil 11) 

Şəkil 11. Dünya üzrə neft ticarəti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maraqlı məlumat 

Barel – ingilis dilindən tərcümədə barrel və ya çəllək deməkdir. Neft və neft məhsullarının ölçü 
vahididir. 

1 barel = 0,136 t. Neft, 7,3 barel = 1 ton neft, 6,29 barel  = 1 m3 təbii qaza bərabərdir. 

Azərbaycan nefti «Azərilayt»ın 

1 bareli 0,1365 tona bərabər tutulur. 

1 ton neftin qiymətini təyin etmək üçün 1 barel neft 7,3-ə vurulur. 

Tarixə kiçik bir nəzər salsaq, görərik ki, 1970-ci ildəki “enerji şok”na qədər, dünyada enerji, neft 

satışı problemsiz hesab edilirdi. Yüksələn qiymətlər sənayeləşmiş ölkələrdə tələbi artırdı və eyni 

zamanda, inflyasiyanı artırdı, işsizliyin faiz dərəcəsini artırdı, və sənayeləşməni gücləndirdi. 
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Minlərlə zavodlar bağlandılar, 3 milyondan çox işçi işsiz qaldı. 1980-1990-cı illər aralığında, 1981-ci 

ildə neftin 1 barelinin qiyməti 30$-dan, 1991-ci ildə 14$-a qədər endi. 2009cu ildə də neftin 

qiymətində enmə müşahidə olunurdur. Hal-hazırda da bir müddət sonra dünyada neftin 

qiymətinin endiyini müşahidə edirik.  16 Noyabr 2015-ci il göstərcilərinə görə, dünya bazarında 

neftin 1 bareli 44$ civarında dəyişir. OPEK (Neft ixrac edən ölkələrin birliyi) ölkələrinin ixrac etdiyi 

neftin orta qiyməti 2009-cu ildən sonra ilk dəfə olaraq 40$-dan aşağı enmişdir. 

OPEK (OPEC) – neft ixracatçısı ölkələri təşkilatı 

o 1960-cı ildə Bağdadda təsis olunmuşdur. 

o Təşkilatın nizamnaməsi 5 il keçdikdən  sonra Karakasda qəbul edilmişdir. 

o OPEK-in məqsədi təşkilat üzvü ölkələrin  neft siyasətinin unifikasiyası, səmərəli  istehsal və 

ticarətin təşkili, dünya neft  qiymətlərinin tənzimlənməsi, ekoloji  

missiya və sair təşkil edir. 

o Digər ölkələrin assosiativ üzvlüyü OPEK nizamnaməsində əksini 

tapmışdır. 
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Yuxarıdakı xəritədə OPEK üzvü olan ölkələri coğrafi məkanlarına uyğun görə bilərik.  

Dünyanın neft bazarında ən çox payı olan ölkələr birliyi OPEK (The Organization of Petroleum 

Exporting Countries) yaranması mahiyyəti ilə olduqca əhəmiyyət kəsb edir. OPEK-in mövcud olması 

səbəbinə diqqətlə nəzər saldıqda görürük ki, bu təşkilat məhz tarixi proseslərin obyektiv qanuna 

uyğunluğuyla birbaşa əlaqədardır. OPEK-əsas məqsədi üzv ölkələrin neft siyasətini unifikasiya və 

koordinasiyasını həyata keçirmək olan könüllu olkələrarası iqtisadi təşkilatdır. Beləki, bu təşkilat 

1960-cı ildı yaradılmışdır.Əslində OPEK-in formalaşmasının əsası 1949-cu ildə Venesuelanın İran, 

Qabon, Küveyt, Liviya və Səudiyyə Ərəbistanına neft istehsalında birgə əməkdaşlıq sahəsində təklifi 

ilə qoyulmuşdur. Lakin adı çəkilən olkələrin neft istehsalı sahəsində səylərini birləşdirmələri 1960-

cı ilə təsadüf etmişdir. 

 

Neftdən asılılıq 

Neftdən asılılıq ən aktual problemlərdən biridir. 1973-ce il və 1979-cu ildə Ərəb neft embarqoları 

dünyaya çox ciddi şəkildə təsir göstərdilər. ABŞ başda olmaqla  bir çox ölkə neftdən asılılığın üstün 

mərhələsini yaşayırdılar. Ona görə də bu ölkələrin hamısı daima neft resurslarından asılılığı 

minimuma endirmənin yollarını axtarırlar. Lakin burada biz neftdən asılılıq məsələsinə digər 

tərəfdən yanaşsaq görərik ki, neftdən asılılığın digər istiqaməti isə zəngin neft resurslarına sahib 

ölkələrin (Orta Şərq ölkələri, Rusiya, orta Asiya ölkələri və s.) iqtisadiyyatı ilə bağlı daima 

problemləri var. Bu problem ondan ibarətdir ki, həmin ölkələr zəngin neft resurslarına sahib 

olmaqla, iqtisadiyyatlarını da yalnız neft ixracı və gəlirlərini üzərində qururlar. Bu isə sonradan çox 

ağır iqtisadi nəticələrə gətirib çıxarır. 

Son 1 ildə dünya bazarında neftin qiyməti kəskin düşməyə başlamışdır. Bu zəngin neft 

resurslarına sahib ölkələr çox ciddi təsirini göstərmişdir. Neftin qiymətinin düşməsinin bir çox 

iqtisadi, siyasi və s. səbəbləri mövcuddur. Əsas səbəblər – ABŞ-ın 40 ildən sonra neft ixracatına 

olan embarqosunu aradan qaldırması və Avropaya neft ixracını bərpa etməsi, yəni, ABŞ-ın ən çox 

neft alan ölkədən eyni zamanda ən çox neft hasil edən ölkələrdən birinə çevirilməsi, İrana qarşı 

sanksiyaların aradan qaldırılması ilə İranın da dünya neft bazarındakı öz payına yenidən sahib 

çıxması və Avropaya neft ixracını bərpa etməsi, təklifin tələbi üstələməsi, Orta Şərqdə gedən 

müharibələrin siyasi təsiri və s. səbəbləri göstərmək olar.  Ümumiyyətcə neftin qiymətinə təsir 

edən faktorlardan digər biri də neft satan və alan ölkələrin rezervlərinin miqdarıdır. Şəkil 12-də 

xəritədə biz dünya üzrə neft rezevrlərini görə bilərik. 
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Şəkil 12. Qlobal neft rezervləri 

 

Yuxarıdakı xəritədə qlobal neft rezervləri təsvir edilmişdir. Dünya neft rezervlərinin 

yarısından çoxu, başqa sözlə 66%-i Orta Şərq regionun payına düşür. Bu göstərici, Şimali Amerikda 

– 5%, Qərbi Avropada – 2%, Afrikada – 7%, Mərkəzi və Cənubi Amerikada – 9%, Qafqaz, Orta Asiya 

və Rusiya regionlarında – 5%, Asiya və Okeaniyada isə - 4%-dir. 

Son illər enerji istehlakı gözlənildiyi kimi artmışdır. Bunun əsas səbəblərindən biri, 

sənayeləşmənin artan inkişafla davam etməsidir. Xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

sənayeləşmənin sürəti buna təsir göstərmişdir. Gələcək enerji istehsalçılarının əksıriyyəti enerji 

resurslarına tələbin yüksək olacağını təxmin edirlər. Enerji resursları deyərkən neft,  təbii qaz, və 

daş kömür nəzərdə tutulur. Lakin eyni zamanda İnkişaf etmiş ölkələr artıq zərərli enerji 

növlərindən imtina edib, ekoloji təmiz, bərpa oluna bilən, alternative enerji resurları növlərinə 

keçirlər. Xüsusən də, Avropanın inkişaf etmiş ölkələri, ABŞ və s. kimi ölkələr bu sahədə artıq mühim 

yeniliklər etmişlər.  
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Enerjiylə bağlı “enerji trilemma”sı ifadəsi işlənilir. Nədir “enerji trilemma”sı? 

“Enerji trilemma”sı 3 əsas hədəf üzrəndə qurulmuşdur: 

1. Enerji təhlükəsizliyi – Yəni, effektiv idarəetmə sayəsində həm yerli mənbələrdən, həm də 

xarici mənbələrdən enerji təchizatını təmin etməkdir, enerji infrastrukturunu güvənilirliyini 

təmin etməkdir və nəhayət, enerji provayderlərinin mövcud və gələcək tələbə uyğun 

təminatı qarşılaya bilcək bacarığa sahib olmağıdır. 

2. Enerji bərabərliyi – Əhaliyə uyğun olaraq enerji təchizatının əl çatan və yetərli olmasını 

təmin etməkdir. 

3. Ekoloji dayanıqlılıq – Enerji təchizarında alternativ, az zərərlə işləyən, bərpa oluna bilən 

resursların, növlərin inkişafını təmin etməkdir. 

Şəkil 13. Aşağıdakı sxemdə “enerji trilemma”sı görə bilərik 
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Aşağıda Şəkil 14-də dünya üzrə təbii qaz rezervləri, Şəkil 15-də isə kömür rezervləri göstərilmişdir. 

Şəkil 14. Təbii qaz rezervləri və istehsalı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 15. Kömür istehsalı və rezervləri 
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Alternativ enerji növləri (resursları) 

Məcmu enerji istehlakında atom enerjisinin payı (%). Ən çox atom enerjisi istehsal edən ölkələr 

Qərbi Avropa ölkələri və Yaponiyadır. Bu ölkələr yerli enerji tələbatını nisbətən daha az miqdarda 

klassik enerji mənbələri hesabına ödəyirlər. Avropada məsələn, Fransa, Almaniya, İsveç və 

Finlandiya elektrik enerjisinin 50%-dən çoxunu atom enerjisindən əldə edir. Bu enerji növündən 

sistemlərinin qurulması çox bahalı olduğundan inkişaf etməkdə olan ölkələr elə də faydalana 

bilmirlər. 

Şəkil 16-da biz dünya regionlarına müvafiq olaraq, atom elektrik enerjisi istehlakını və hidroelektrik 

enerjisi istehlakını görə bilərik. Məlumatlar BP-in son enerji resursları hesabatından 

götürülmüşdür.  

Şəkil 16. Regionlara müvafiq olaraq atom enerjisi və hidroelektrik enerjisi istehlakı 

 

Ümumiyyətcə son dövrlərdə dünya üzrə, xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə alternative 

enerji növlərindən, yeni resurslardan istifadə artmışdır. Ölkələrin əsas məqsədi ənənəvi təbii 

resurslardan iqtisadi asılılğı azaltmaq, eyni zamanda ətraf mühitin, ekologiyanın çirklənməsinin 

qarşısını almaqdır. Bu anlamda atom elektrik enerjisini qeyri-ənənvi enerji resursu növü saysaq da, 

ətraf mühitin və ekologiyanın çirklənməsində aktiv fəaliyyətinə görə uğurlu saymaq olmaz. Məhz 

buna görədir ki, Almaniya artıq atom elektrik stansiyalarını mərhələli şəkildə bağlamaq və daha 
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ziyansız alternative enerji növlərinin inkişaf etdirilməsi haqda qərar verib. Bəs ümumiyyətcə dünya 

üzrə hansı alternative enerjilərdən istifadə olunur və gələcəklə bağlı hansı proqnozlar öngörülür, 

biz növbəti qrafik şəkildə bunu görəcəyik. (Şəkil 17.) 

 

Şəkil 17. Resurs növlərinə uyğun olaraq Bərpa olunan Resurs Portfel Standartı üzrə proqnoz 

 

 

Göründüyü kimi dünya üzrə alternativ enerji növlərinin proqnozları onu göstərir ki, külək enerjisi, 

günəş enerjisi, hidro elektrik enerjisi, geotermal enerji və s. növlər 2029-cu ilə qədər artan trendlə 

davam edəcəklər. Ən çox artan növ isə külək enerjisidir. Ümumumiyyətcə dünya üzrə ən çox külək 

enerjisi məkanları ABŞda, Kaliforniyadadır. Külək enerjisinin yaradılması çox bahalı investisiya nöcü 

olduğundan bəzi layihələr hələki dayandırılıb. Çünki layihələrin həyata keçməmək ehtimalı buna 

əsas yaradır.  

Şəkil 18-də isə biz dünyanın regionları üzrə digər alternativ enerji növlərinin istehlakını və digər 

elektrik enerjisi istehsalını görə bilərik. Məlumatlar BP şirkətindən götürülmüşdür. Biz bu şəkildən 

də görürük ki, alternativ enerji növlərinin istehsalı və istehlakında ən böyük paya Şimali Amerika və 

Avropa ölkələri malikdir. Bu inkişaf etmiş ölkələrin əsas enerji resursları siyasətindən biridir. Dünya 

üzrə alternativ enerji istehsalı və istehlakında isə ən az paya kasıb ölkələrin üstünlük təşkil etdiyi 

Afrika və Mərkəzi Cənubi Amerika ölkələri malikdir. Afrikada demək olarki heç yoxdur. Əsas 
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səbəblərdən biri də alternativ enerji növlərinin elm tutumlu olması və böyük məbləğdə investisiya 

tələb etməsidir ki, bu ölkələr bu faktorların heç birinə sahib deyillər. 

Şəkil 18. Dünyanın regionları üzrə digər alternativ enerji növlərinin istehlakı və digər elektrik 

enerjisi istehsalı 

 

 

Qısa olaraq alternativ enerji növlərinə nəzər saldıq. Daha əvvəldə də qeyd olunduğu kimi alternativ 

enerjilərin yaradılmasında əsas səbəblərdən və məqsədlərdən biri də ətraf mühitin və ekologiyanın 

qorunmasıdır. Çünki bərpa olunmayan (neft, qaz, kömür və s.) resurslar ətraf mühitə, ekologiyaya 

çox ciddi ziyan vururlar.  

Ətraf mühiti çirkləndirən digər faktorlar – zavod və fabriklərdən ixrac olunan zərərli qazlar, aşağı 

elm tutumlu müəssisələrin zərərli istehsalı, nəqliyyat vasitələrinin yenilənməməsi səbəbindən daha 

çox zərərli qazların ixracı, turşulu yağışlar, torpaqlardan düzgün istifadə olunmaması, eroziyaya 

uğraması, şəhərləşmənin düzgün aparılmaması səbəbindən meşəsizləşmə, ağacların kəsilməsi, 

yaşıllıqların məhv edilməsi, quraqlıqların yaradılması, dənizlərin, okeanların, çayların, göllərin və s. 

digər su resursları və təbiətin zibillənməsi və çirkləndirilməsidir.  

Bundan əlavə biz istixana effektini də hava çirklənməsinə misal göstərə bilərik. Atmosferdə istixana 

effekti hava qatı qlobal çirnlənməyə məruz qalmışdır. Son illər insanın təsərrüfat fəaliyyəti 

nəticəsində Günəş istiliyinin udulması və əks olunması arasındam balans pozulmuş və “istixana 
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effekti” adlanan təhlükəli problem yaranmışdır. İstixana effektini yaradan başlıca səbəb havada 

Karbon qazının miqdarının artmasıdır. (Şəkil 19) 

Şəkil 19. İstixana effektindən yaranan qazlar və qlobal istiləşmə 

 

 

Ekoloji bərabərlik və davamlı inkişaf 

 İnsan inkişafının ekoloji effektləri 

 Davamlı inkişafın prinsipi 

 Uzunmüddətli artım və səmərəlilikdə Qərbin narahatlıqları və ekoloji xərclərin 

xariciləşdirilməsi 

 Cənub yarımkürəsindən gələn tənqidlər – bərabərlik və daxili ekoloji xərclərin 

daxililəşdirilməsi 

 

 

 

 

 

 



Beynəlxalq İqtisadiyyat kafedrası                                                                                                                                                                  

“THE WORLD ECONOMY: Geography, Business, Development” Frederick P. Stutz, Barney Warf, Sixth Edition, Pearson, 2012 

 

24 

ƏSAS ANLAYIŞLAR 

• Nüvə parçalanması (nuclear fission) 

• Nüvə birləşməsi (nuclear fusion) 

• Neft İxrac Edən ölkələrin Təşkilatı (Organization of the Petroleum Exporting Countries - OPEC) 

• əhali çoxluğu (overpopulation) 

• Ozon qatı (ozone layer) 

• Passif günəş enerjisi (passive solar energy) 

• Nöqtəvi mənbələr (point sources) 

• Proqnozlaşdırılan ehtiyatlar (projected reserves) 

• Təkrar emal (recycling) 

• Bərpa olunan təbii resurslar (renewable natural resources) 

• Bərpa olunan resurslar (renewable resources) 

• Ehtiyat (reserve) 

• Strateji minerallar (strategic minerals) 

• Davamlı inkişaf (sustainable development) 

• Ortaqların faciəsi (tragedy of the commons) 

• Transmaterializasiya (transmaterialization) 

• Yetərsiz qidalanma (undernutrition) 

• Külək stansiyası (wind farm) 

• Resurs (resource) 

• Günəş enerjisi (solar energy) 

• Ehtiyat resurslar (stock resources) 
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MÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLAR 

1.“Yükgötürmə qabiliyyəti” nə deməkdir? 

2. Bərpa olunan və bərpa olunmayan resursları fərqəndirin. 

3.“Üçüncü Dünya”dakı aclığın başlıca səbəbləri hansılardır? 

4. Dünya ərzaq istehsalını artırmanın üç yolunu hansılardır? 

5. Yaşıl İnqilab nədir? Bu əsasn haralarda baş vermişdir? 

6. Dünya bazarında neftin başlıca axınlarını təsvir edin. 

7. Dünyada kömürün başlıca rezervləri hansı ərazilərdə yerləşir? 

8. Klassik enerji mənbələrinə alternativ enerji mənbələri hansılardır? 

9. Yüksək enerji istehlakının yaratdığı bəzi ekoloji nəticələr hanıslardır? Konkret göstərin. 

10. Davamlı inkişaf nədir? 

 

 

 

 


