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NӘBİYEV Ә. T. 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun aspirantı 

 

İÇMӘLİ SU TӘSӘRRÜFATININ SOSİAL-İQTİSADİ ASPEKTLӘRİ 

 

Xülasə 
Məqalə içməli su təsərrüfatının sosial-iqtisadi öyrənilməsinə həsr edilib. Müəllif içməli suyun insan 

sağlamlığına, yoxsulluq səviyyəsinə və həyat keyfiyyətinə təsirini əsaslandırır. Müəllif belə nəticəyə gəlir 

ki, su təchizatının və keyfiyyətinin yoxsulluq səviyyəsinə,sağlamlığa, uşaq ölümünün səviyyəsinə, həyat 
keyfiyyətinə, insan inkişafı indeksinə, demoqrafik vəziyyətə, əhalinin gəlir səviyyəsinə təsirlərinin 

öyrənilməsi su ehtiyatlarının daha səmərələli idarə edilməsində, su təchizatına və sanitar-texniki 

xidmətlərə investisiyalar yönəldilməsində mühüm rol oynaya bilər.   
Açar sözlər:içməli su təsərrüfatı, sosial-iqtisadi təsirlər, həyat keyfiyyəti, su təchizatı, «itirilmiş 

gəlir»,yoxsulluq həddi. 

 

GİRİŞ 

“İçməli su təsərrüfatının sosial-iqtisadi as-

pektləri” deyəndə biz  su təsərrüfatına aid olan 

infrastrukturların mövcudluğunun və içməli su 

ilə təchizatın cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatına 

təsirlərini nəzərdə tuturuq. Cəmiyyətin sosial-

iqtisadi inkişafı dedikdə isə onun hər hansı bir 

zaman kəsiyində yüksək rifah səviyyəsinə nail 

olması nəzərdə tutulur. Burada hər hansı zaman 

kəsiyi ona görə xüsusi qeyd edilir ki, hər bir 

dövrdə “rifah səviyyəsi” də dəyişəndir. Yüz il 

bundan əvvəl yüksək rifah kimi qəbul edilən hə-

yat səviyyəsi artıq indi aşağı səviyyə hesab 

oluna bilər. Sosial-iqtisadi inkişaf consepsiyası 

rifahın asılı olduğu bütün amilləri əhatə edir. 

Sosial-iqtisadi inkişafın “iqtisadi” komponenti 

cəmiyyətin rifah halının maddi tərəfinin inkişa-

fını nəzərdə tutursa, “sosial” komponenti daha 

çox cəmiyyətin rifah halının sosial-mədəni  

tərəfini nəzərdə tutur.  

 

İçməli su təcərrüfatının sosial-iqtisadi 

təsirləri 

Hər bir ölkədə iqtisadi artımla sosial inki-

şaf arasında pozitiv korrelyasiyanın olması 

demək olar ki, bütün iqtisadçılar tərəfindən 

qəbul edilir. Lakin abambaşına ÜDM-un miq-

darının sosial-iqtisadi inkişaf üçün əsas göstə-

rici hesab edilməsi o qədər də uğurlu ölçmə 

deyil [1, 14-17]. Çünki belə ölçmədə hər hansı 

bir ölkədə istehsal edilən və ÜDM-un əsas 

hissəsini təşkil edən mal və xidmətlərin insan-

ların rifah səviyyəsi ilə hansı əlaqəsi olması 

nəzərə alınmır. Məsələn, ölkədə elə mal və 

xidmət istehsal oluna bilər ki, belə istehsalın 

ətraf mühitə təsiri olduqca yüksək ola bilər və 

ekoloji zərər iqtisadi artım hesabına sosial sa-

həyə ayrılan xərclərdən çox ola bilər.  Belə öl-

çmənin başqa bir çatışmazlığı ondan ibarətdir 

ki, adambaşına ÜDM yaranan milli gəlirin öl-

kədə necə paylanmasını əks etdirmir. Belə öl-

çmə yalnız orta  hesabı verdiyindən inkişaf et-

məkdə olan ölkələrdə az gəlirli əhalinin rifah 

halını düzgün əks etdirə bilməz. Adambaşına 

ÜDM və ya digər iqtisadi indikatorların ən 

əsas çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, onlar hə-

yat keyfiyyətini əks etdirən informasiyaları 

daşımırlar. 

Dünya Bankının təklif etdiyi gözlənilən 

ömür uzunluğu və əhalinin savadlılıq səviy-

yəsi  göstəriciləri cəmiyyətdə  sosial inkişafı 

əks etdirən mühüm indikatorlardır. Bir neçə 

indikatoru birləşdirən həyat keyfiyyəti  indika-

toru sosial rifahın səviyyəsini əks etdirən mü-

hüm göstəricidir. Bu göstərici, adambaşına 

ÜDM-dan fərqli olaraq dünyada sosial rifah 

səviyyələrinə görə bərabərsizliyi daha aydın 

ifadə edir [1, 24].  

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Minilliyin 

İnkişaf Məqsədləri adlı sənədin 7-ci məqsədi-

nin 10-cu vəzifəsində qeyd edilir ki, 2015-ci ilə 

qədər təhlükəsiz suya və baza sanitar şəraitinə 

malik olmayan insanların sayını yarıya qədər 

azaltmaq [2]. Burada baza ili kimi 1990-cı il 

qəbul edilib. Deməli, BMT-nin öz üzərinə 

götürdüyü vəzifəyə uyğun olaraq, baza ilindən 

başlayaraq hər gün  daha 260 min insan içməli 

suya, 370 min insan isə sanitar-texniki şəraitə 

UOT:  338: 556/18; 338: 626/627 

JEL:  Q 25 
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malik olmalı idi. Baza ilində içməli su əldə 

etmək imkanı olmayan 1,1 milyard insanın və 

sanitar-texniki şəraiti olmayan 2,6 milyard in-

sanın BMT tərəfindən fakt kimi qəbul edilməsi 

çox düşündürücüdür.  BMT-nin bu məqsədlərə 

necə çatması ilə bağlı tam rəsmi hesabatın hələ  

olmamasına baxmayaraq, müxtəlif təşkilatların 

apardıqları monitorinqlər nəzərdə tutulan və-

zifələrin yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi 

haqqında  məlumatlar verirlər [3]. Məsələn, 

Dünya Səhiyyə Təşkilatı ilə UNİSEF-in birgə 

apardığı monitorinqlərin nəticəsinə görə son 20 

ildə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2 

milyarddan çox insan keyfiyyətli içməli su ilə 

təmin edilib.   

Minilliyin İnkişaf Məqsədləri sənədində ic-

məli suya və sanitar-texniki şəraitə malik ol-

manın belə yüksək qiymətləndirilməsində üç 

əsas nəticə güzlənilir: Birincisi, içməli su hər 

bir insan üçün əlçatan olmalıdır və içməli su 

ilə təminat fundamental insan hüququdur. 

BMT 1990-cı ildə  1,1 milyard insanın bu hü-

ququnun pozulması faktını etiraf etməklə bu 

insanların hüququnun bərpa edilməsini gün-

dəmə gətirdi və həmişə gündəmdə saxlayır. 

İkincisi, içməli su həm də sağlamlıqdır. 

Deməli, içməli su hansı insanlar üçün əlçatan 

deyilsə, o insanların sağlamlığından söhbət 

gedə bilməz. Müasir elm sübut edir ki, insan 

sağlamlığı içməli su ilə bir başa bağlıdır. Han-

sı regionda kifayət qədər içməli su yoxdursa 

və ya əlçatan deyilsə, o regionda müxtəlif tipli 

xəstəliklər çox yayılıb və onların profilaktika-

sını aparmaq mümkün deyil. Xüsusilə, uşaqlar 

arasında yayılan xəstəliklərin əsas mənbəyi 

çirkli və içməyə yararlı olmayan su, həmçinin 

onların yaşadıqları ərazilərdə və evlərdə sa-

nitar-texniki şəraitin olmamasıdır. Dünya Sə-

hiyyə Təşkilatının 2004-cü il üçün hesabatla-

rında qeyd edilir ki, hər il 1,6 milyon uşaq iç-

məli su çatışmazlığından və sanitar-texniki şə-

raitin olmamasından dünyasını dəyişir [4]. 

Qeyd edək ki, Dünya Səhiyyə təşkilatının 

2015-ci il üçün hesabatlarında dünyada içməli 

su və sanitar-texniki şəraitin xeyli yaxşılaş-

dırılması ilə bağlı məlumatlar əks edilib [5]. 

UNİSEF və Dünya Səhiyyə Təşkilatının apar-

dıqları birgə monitorinqin nəticələrinə görə 

Minilliyin İnkişaf Məqsədləri proqramı çərçi-

vəsində həyata keçirilən tədbirlər  içməli su və 

sanitar-texniki şəraitin olmaması səbəbindən 

ölən uşaqların sayını hər il 470 min azaldacaq.   

Üçüncüsü, əgər içməli su əlçatan deyilsə və 

ya zəruri miqdarda deyilsə, bu həmin regionda 

iqtisadiyyatın zəif olacağından xəbər verir. 

Çünki  iqtisadiyyat bütün sektorlarında, xüsu-

silə, istehsal prosesində içməli su mühüm 

amildir. İçməli suyun iqtisadiyyata təsiri bir-

başa və ya dolayısı ilə ola bilər. Birbaşa tə-

sirlərin bəzilərini belə qruplaşdırmaq olar: 

 su olmazsa kənd təsərrüfatını və sə-

nayeni inkişaf etdirmək olmaz. Belə ki, bütün 

dünyada içməli suyun ən azı 65% kənd, 20 % 

isə sənaye məqsədləri üçün istifadə edilir.  

 əhalinin içməli su ilə təminatı onların 

həm də həyətyanı və şəxsi təsərrüfatlarının 

aktiv inkişaf etdirməsinə şərait yaradır; 

 içməli su olmadan regionda turizmin in-

kişafını qətiyyən təmin etmək olmaz. Turistlə-

rin yaşadıqları mehmanxanalarda daimi içməli 

su təchizatı və yüksək səviyyəli sanitar-tex-

niki xidmətlərin olması vacibdir [6]. 

BMT-nin Minilliyin İnkişaf Məqsədləri sə-

nədində dünya ölkələri qarşısında qoyulan hə-

dəflərin demək olar ki, hamısı içməli su təc-

hizatı və sanitar-texniki təminatı ilə birbaşa və 

ya dolayısı ilə bağlıdır.  

1-ci sxemdən görünür ki, Minilliyin İnkişaf 

Məqsədlərində su təchizatı və sanitar-texniki 

xidmət insanların sosial həyatının ən geniş 

spektrini, o cümlədən sağlamlığını, təhsilini, 

sağlam ətraf mühitdə yaşamasını, ailə sağ-

lamlığını və qadınların cəmiyyətdə ictimai ak-

tivliyini əhatə edir. İçməli su çatışmazlığı və 

sanitar-texniki təminatın müasir standartlara 

cavab verməməsi ölkələr arasında həyat sə-

viyyəsi nöqteyi-nəzərindən ciddi fərqlər ya-

radır. Tədqiqatlar göstərir ki, kasıb ölkələrdə 

1) içməli su çatışmazlığı var; 2) bu ölkələrdə 

mütəmadi olaraq quraqlıqlar baş verir; 3)bu 

ölkələrin ərazilərində güclü buxarlanma mü-

şahidə edilir. Belə buxarlanma yağan yağışla-

rın istifadə edilməsinə imkan vermir.  

Dolayısı təsir isə o deməkdir ki, iqtisadiy-

yatın inkişafı üçün sağlam işçi qüvvəsi tələb 

olunur. Sağlam işçi qüvvəsi isə içməli su ol-

mayan yerdə yetişməz. Xüsusilə, müasir dövr-

də innovasiyalı iqtisadiyyatın inkişaf etdiril-
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məsi müasir həyat şəraitinə malik işçi qüvvəsi 

hesabına reallaşır. Müasir bilik və bacarıqlara 

malik insan kapitalının yetişməsi isə içməli su 

olmadan mümkün deyil. Zəif insan kapitalı 

olan ölkədə güclü iqtisadiyyat da ola bilməz. 

Sağlamlığın olmadığı və ya əhalisi sağlam ol-

mayan ölkədə geniş miqyaslı insan kapitalını 

inkişaf etdirmək mümkün deyil. İşməli su 

olmayan yerdə isə sağlamlıq yoxdur.  

 

Sxem №1 

Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin Su təchizatı və sanitar-texniki imkanlarla əlaqəsi 

 
 

İçməli suyun əlçatan və zəruri miqdarda ol-

masının sağlamlıqla bağlı dolayı iqtisadi fay-

dasını hesablamaq da çətin deyil. Belə ki,  

 Içməli su ilə təminat xəstəlik hallarının 

və beləliklə, səhiyyə xərclərinin azalmasına 

səbəb olur; 

 Xəstəliyin azalması işçi qüvvəsinin işə 

davamiyyətinin artmasına və daha çox əlavə 

dəyərin  yaranmasına səbəb olur; 

  Uşaqlar arasında xəstəliklərin azalması 

sağlam yeni nəslin yetişməsinə səbəb olur; 

 İçməli su ilə davamlı təminat ev təsər-

rüfatında çalışan şəxslərin (adətən qadın və 

uşaqların) vaxtının böyük bir hissəsinin su tə-

darükünə deyil, gəlir gətirə bilən digər sa-

hələrə yönəldilməsinə və ya intelektual in-

kişafa sərf etmələrinə səbəb ola bilər.   

Beləliklə, içməli su dünya ölkələrinin iqtisadi 

inkişafı üçün zəruri amil olduğu kimi, insanların 

və cəmiyyətlərin sosial-iqtisadi inkişafı üçün də 

mühüm amildir.Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 

su təkçə təbii sərvət olaraq istehsal amili deyil, 

həm də digər istehsal amillərinin, o cümlədən, 

insan kapitalının inkişafında mühüm rol 

oynayır. Odur ki, suyun sosial-iqtisadi inkişafda 

rolu digər təbii sərvətlərin rolundan daha  

genişdir. Suyun sosial-iqtisadi inkişafda rolunu 

bir neçə qrupa ayırmaq olar:  

Birincisi, su insanların fiziki və bioloji sağ-

lamlığı üçün digər məhsullarla qətiyyən əvəz 

oluna bilməyən unukal təbii məhsuldur. Su 

insanların sağlamlığının, deməli, sosial rifah 

halının əsasıdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının 

hesabatlarına əsasən inkişaf etməkdə olan bəzi 

ölkələrdə içməli su şatışmazlığı bu ölkələrdə 

insanların sağlamlığı ilə bağlı problemlərin, 

xüsusilə, uşaq ölümü ilə bağlı problemlərin 

əsasında dayanır.  

İkincisi, su həm təbii, həm də insanlara aid 

olan istehsal prosesinin əsasında dayanır. İn-

sanların ərzaq təminatında mühüm rol oyna-

yan balıqçılıq, meşəçilik və sair təbii istehsal 

sahələri suyun hesabına yaranır. Dünyanın bir 

çox regionlarında balıq məhsulları insanların 

istifadə etdikləri ərzaq məhsulların 20-25% 

təşkil edir. Məsələn, Afrika ölkələrində əha-

linin əldə etdikləri heyvan mənşəli proteinin 

orta hesabla 25%-i balıqdan yaranır [7].  

Üçüncüsü, su ərzaq məhsullarının təminatı-

nın əsas mənbəyi olan kənd təsərrüfatının in-

kişafında müstəsna rol oynayır. İnsanların ri-

fah halinin və həyat keyfiyyətinin əsasında 

onların necə qidalanması mühüm rol oynayır. 
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Qida məhsullarının əsas mənbəyi isə kənd tə-

sərrüfatıdır. Aclıq və ya kifayət qədər ərzaqla 

təmin olunmamaq sosial rifahın aşağı olması 

deməkdir. Belə ölkələrdə həyat keyfiyyəti də 

aşağıdır. Adambaşına ərzaq məhsulları is-

tehsalı inkişaf etməkdə olan ölkələrdə get-

dikcə azalır. Bunun səbəbi təkcə bu ölkələrdə 

əhali artımı ilə bağlı deyil, həm də kənd tə-

sərrüfatında istehsal həcminin bütünlükdə aşa-

ğı düşməsi  ilə bağlıdır [8]. Kənd təsərrüfatın-

da istehsal həcminə isə irriqasiya infrastruktu-

runun inkişafı və elmi-texniki yeniliklərin tət-

biqi ciddi təsir göstərir. Deməli, ölkədə adam-

başına kənd təsərrüfatı məhsullarının inkişafı, 

həmçinin adambaşına ərzaq məhsulları ilə tə-

minat və qida məhsulları ilə bağlı olan rifah 

səviyyəsi su infrastrukturunun, xüsusilə irriqa-

siya sisteminin inkişafı ilə bağlıdır. 

Dördüncüsü, su əksər sənaye məhsulları-

nın, xüsusilə emal sənayesi məhsullarının is-

tehsalı üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Səna-

yedə sudan çox hallarda soyutma sistemlərin-

də istifadə edilir. Neft emalı müəssisələrində, 

kağız sənayesində çox böyük miqdarda sudan 

istifadə edilir. Bəzi ölkələrdə (Məsələn, Ru-

siyada) suyun ixracı ilə bağlı bir-birindən fər-

qli iki strategiya, yəni suyun beynəlxalq əmtəə 

kimi ixracını, yoxsa “sututumlu” məhsulların 

ixracını nəzərdə tutan strategiya ciddi mü-

zakirə mövzusudur.  Suyun sənaye məqsədləri 

üçün istifadə edilməsi yerli əhalinin su təchi-

zatına, deməli, rifah halına  ciddi təsir gös-

tərir. Burada iki bir-birinə zidd vəziyyət for-

malaşır. Suyun çatışmaması sənaye sahələri-

nin inkişafına mənfi təsir göstərir və beləliklə, 

ərazidə işsizliyin yaranmasına səbəb olur. Di-

gər tərəfdən, sənayenin inkişafı böyük miq-

darda su ehtiyatları tələb etdiyindən ərazidə su 

qıtlığı yarada bilər. İnkişaf etmiş ölkələrin öz 

sənaye sahələrini su ilə bol olan inkişaf et-

məkdə olan ölkələrə köçürməsinin bir səbəbi 

də bundan ibarətdir.  

Beşinci, su ehtiyatları hər bir ölkədə elektrik 

enerjisinin istehsalında mühüm rol oynayır. 

Elektrik enerjisinin isə müasir dövrdə insan 

həyatının keyfiyyətində nə dərəcədə rol oyna-

dığını təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Nəzərə 

alsaq ki, müasir sivilizasiyanın və rifah halının 

əsasında elektrik enerjisi dayanır, onda su 

ehtiyatlarının dolayısı ilə həyat keyfiyyətinin 

yüksəlməsində və cəmiyyətlərin sosial-iqtisadi 

inkişafında rolunu təsəvvür etmək çətin deyil. 

Su ehtiyatlarından Su Elektrik Stansiyalarında 

istifadə onun birbaşa elektrik enerjisinin 

yaranmasındakı roluna misaldır. Su ehtiyat-

larından digər növ elektrik generatorlarında 

soyutma sistemlərində də geniş istifadə edilir.   

Altıncısı, su ehtiyatlarından nəqliyyat siste-

mi kimi də istifadə edilir. Nəqliyyat sistemi-

nin qurulması  və onun təkmilləşdirilməsi mü-

asir iqtisadi fəaliyyətdə mühüm mərhələdir. 

Nəqliyyat sisteminin keyfiyyəti və onun qiy-

məti daşınan malın qiymətinə ciddi təsir gös-

tərir. Nəqliyyat xərclərinin son yüzillikdə 

daim azalması, nəqliyyatda yeni texnologiya-

ların tətbiqi, səmərəliliyin artırılması su 

nəqliyyatının ümumi nəqliyyat dövriyyəsində 

payına ciddi təsir göstərib. Lakin buna baxma-

yaraq, su nəqliyyatı da müasir dövrdə beynəl-

xalq ticarətdə mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Su ehtiyatlarının insan həyatı və fəaliyyəti 

üçün, fauna və flora üçün nə dərəcədə zəruri 

olduğunu bildirməklə yanaşı qeyd etmək 

lazımdır ki, su ehtiyatlarının düzgün idarəedil-

məməsi və ya təbii fəlakətlər nəticəsində su 

ehtiyatları insanlara rifah əvəsinə bədbəxtlik-

lər də gətirə bilər. Əkilmiş və becərilmiş sahə-

lərin böyük su daşqınları nəticəsində məhv 

edilməsi, insan məskənlərinin, kənd və qə-

səbələrin infrastrukturlarının güclü yağışlar və 

sellər altında məhv olması və sair hallar da ta-

rixdə çox olub. Su ehtiyatlarının duzgün ida-

rəedilməməsi nəticəsində münbit torpaqlar şo-

ranlaşıb, insanlar susuz torpaqlardan uzaqlaş-

dığı kimi çoxlu su olan ərazilərdən də uzaq-

laşmağa məcbur olub.  

Müxtəlif ölkələrdə və regionlarda su təchi-

zatının iqtisadi və sosial-iqtisadi inkişafa təsi-

rini öyrənən çoxsaylı tədqiqatlarda su infras-

trukturu ilə iqtisadi və sosial-iqtisadi inkişaf 

arasında ciddi korrelyasiya əlaqəsinin olması 

sübut olunur. Məsələn, Dünya Bankının su 

üzrə aparıcı məsləhətçisi David Grey və apa-

rıcı iqtisadçısı Claudia Sadoff tərəfindən apa-

rılan tədqiqatların nəticələrinə əsasən su ehti-

yatları sektoruna qoyulan investisiyaların 

miqdarı ilə iqtisadi inkişaf və yoxsulluğun 

azalması arasında ciddi korrelyasiya əlaqəsi 
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mövcuddur [9]. Onlar belə nəticəyə gəlirlər 

ki, dayanıqlı iqtisadi inkişafa və yoxsulluğun 

azaldılmasına nail olmaq üçün su ehtiyatların-

dan dörd müxtəlif mexanizm vasitəsilə səmə-

rəli istifadə etmək və səmərəli idarəetmə qur-

maq olar.  

Sxem №2 

 
Mənbə: Sxem Dünya Bankının 2003-cü ilə aid Su Ehtiyatları Strategiyası əsasında müəllif 

tərəfindən tərtib edilib 

 

2-ci sxemdən göründüyü kimi, bu dörd mü-

xanizmin ikisi su ehtiyatları vasitəsilə geniş 

müdaxiləni, ikisi isə yoxsul fermerlərin yaşa-

dıqları ərazilərdə yoxsulluğun azaldılmasını 

nəzərdə tutur. Geniş müdaxiləni nəzərdə tutan 

fəaliyyətdə geniş regionda böyük həcmli su 

ehtiyatlarının inkişaf etdirilməsi və idarəedil-

məsi, həmçinin su xidmətlərinin islahatları va-

sitəsilə geniş təsirlər nəzərdə tutulur.  Yoxsul-

luğun azaldılmasına hədəflənən digər iki me-

xanizmdə konkret ərazidə su ehtiyatlarının 

artırılmasına və su xidmətlərinin genişlən-

məsinə hədəflənən tədbirlər nəzərdə tutulur.  

Hər hansı regionda su təchizatının əhalinin 

həyat keyfiyyətinə təsiri danılmaz faktdır. 

Müxtəlif ölkələrdə su təchizatının yoxsullu-

ğun səviyyəsi ilə, sağlamlıqla, gözlənilən 

ömür uzunluğu ilə, regionda demoqrafik və-

ziyyətlə əlaqəsi müxtəlif tədqiqatçılar tərəfin-

dən tətqiq edilib. Məsələn, Montrealın McGill 

Universitetində Alicia Suchorski öz tədqiqat-

larında social-iqtisadi və fiziki inkişafla sudan 

istifadə arasındakı əlaqəni sosioloji sorğular 

vasitəsilə müəyyən etməyə cəhd göstərib [10].  

İnsanların keyfiyyətli və zəruri miqdarda iç-

məli su ilə təchizatının sosial-iqtisadi təsirlərini 

bir neçə aspektdə tədqiq etmək həm elmi, həm 

də praktiki əhəmiyyəti var. Xüsusilə,  su 

təchizatının və keyfiyyətinin 1) yoxsulluq 

səviyyəsinə; 2)sağlamlığa; 3) uşaq ölümünün 

səviyyəsinə; 4) həyat keyfiyyətinə; 5) insan 

inkişafı indeksinə; 6) demoqrafik vəziyyətə; 7) 

əhalinin gəlir səviyyəsinə təsirlərinin öyrənil-

məsi hər bir ölkədə su ehtiyatlarının daha 

səmərələli idarə edilməsində, su təchizatına və 

sanitar-texniki xidmətlərə investisiyalar yönəl-

dilməsində mühüm rol oynaya bilər.  

Qeyd edək ki, hər hansı bir ölkədə su ehti-

yatının çox olması hələ bu ehtiyatlardan sə-

mərəli istifadə etmək demək deyil. Ölkənin 

hər hansı bir regionunda su ehtiyatı çoxdursa, 

digər regionlarda isə, əksinə su çatışmazlığı 

hiss edilirsə, onda bu hal bütün ölkədə iqtisadi 

inkişafa mənfi təsir göstərəcək. Odur ki, su 

ehtiyatının yox, əhalinin istifadə edə biləcəyi 

və istifadəyə yararlı halda olan su ehtiyat-

larından söhbət gedir. Bu mənada,  “su ehti-

yatlarının sosial-iqtisadi təsiri” dedikdə müs-
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bət təsir kimi “idarəedilən” su ehtiyatlarının, 

daha doğrusu su təchizatının sosial-iqtisadi 

təsiri nəzərdə tutulur. Çünki su ehtiyatlarının 

ciddi mənfi təsirləri də ola bilər. Məsələn, hər 

il baş verən daşqınlar insanların sosial-iqtisadi 

həyatında cox ciddi ziyan vurur. Lakin belə su 

ehtiyatları idarəolunan ehtiyatlar deyil.  

  Su təchizatının və keyfiyyətinin yoxsulluq 

səviyyəsinə təsiri bir neçə səbəblə şərtlənə bi-

lər. Birincisi, su ehtiyatlarının çatışmazlığı sə-

bəbidir. Əlbəttə, su ehtiyatlarınən ölkədə və 

ya onun hər hansı regionunda çatışmazlığı iq-

tisadi inkişafa mənfi təsir göstərir və insanla-

rın gəliri azalır. İkincisi, su təchizatı olmadıq-

da ailənin su ilə təmin olunması üçün heç ol-

mazsa bir-iki nəfər su tədarükü ilə məşğul ol-

mağa məcburdur və onların digər işlərdən və 

ya təhsildən yayınması baş verir. Üçüncüsü, 

su çatışmazlığı sanitar normaların pozulması-

na və xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. 

Odur ki, ailələr su çatışmazlığı səbəbindən 

əlavə xərclər çəkmiş olurlar.  

Suyun çatışmaması səbəbindən insanların öz 

şəxsi təsərrüfatlarını istifadə edə bilməmələri və 

müvafiq gəlir götürməmələri “itirilmiş gəlir” 

(İG1) kimi hesablana bilər. “İtirilmiş gəlir” 

suvarılan oxşar ərazilərdə əldə edilən gəlirdən 

(SƏG)  istifadə edilməyən və ya dəmyə kimi 

istifadə edilən ərazilərdən (DƏG) əldə olunan 

gəlirlərin fərqi kimi hesablana bilər:  

İG1=SƏG-DƏG     (1) 

Su təchizatı olmadıqda ailənin su ilə təmin 

olunması üçün heç olmazsa bir-iki nəfər su tə-

darükü ilə məşğul olması bu insanların  digər 

işlərdən və ya təhsildən yayınması deməkdir. 

Bu halda da xeyli iqtisadi itki var. Belə ki, heç 

olmazsa bir işçi qüvvəsinin gün ərzində su tə-

darükünə həsr etdiyi vaxt (T) digər gəlir gə-

tirən işlərə sərf oluna bilərdi. Deməli, bu hal-

da da “itirilmiş gəlir” var. Həmin ərazilərdə 

əhalinin ənənəvi məşğul olduğu sahələrdə va-

hid zamanda istehsal olunan məhsulun orta 

dəyərini (OD) su tədarükü üçün sərf olunan 

zamana vurmaqla su tədarükü zamanı “itiril-

miş gəliri” tapmaq olar:  

İG2=OD*T        (2) 

Su çatışmazlığı səbəbindən xəstəliyin mü-

alicəsinə ailələrin ödəməli olduqları əlavə 

xərclərin də ailə büdcəsinə ciddi təsirləri olur. 

Belə ailələrdə uşaq ölümü halları daha tez-tez 

baş verir. Su çatışmazlığı olan regionlarda 

əhalinin orta ömür uzunluğu digər regionlar-

dan daha qısadır. Yoxsulluğun demək olar ki, 

olmadığı inkişaf etmiş ölkələrdə adambaşına 

içməli su sərfi inkişaf etməkdə olan ölkələrə 

nisbətən bir neçə dəfə çoxdur. Orta avropalı 

hər gün 100-200 litr içməli su sərf edir. ABŞ-

da və Avstraliyada isə  adambaşına hər gün 

400-1000 litr içməli su sərf olunur. Əhalinin 

təkcə məişət ehtiyacları üçün deyil, həm də 

kənd təsərrüfatı və sənaye məqsədləri üçün is-

tifadə etdiyi su sərfi ilə yoxsulluğun səviyyəsi 

arasında korrelyasiya əlaqəsi var.  

 

NӘTİCӘ 

Beləliklə, içməli su təchizatının keyfiyyəti 

ilə yoxsulluq səviyyəsi, həyat keyfiyyəti, əha-

linin sağlamlığı, insan kapitalının inkişaf sə-

viyyəsi arasında birbaşa əlaqə olduğundan su 

təchizatının mənfi sosial-iqtisadi təsirlərini 

azaltmaq üşün su təchizatının idarəedilməsini 

təkmilləşdirmək zəruridir. 
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Социально-экономические аспекты пресного водного хозяйства 

 

Резюме: 
В статье анализируются социально-экономические последствия пресного водного хозяйства. 

Автор обосновывает возможные последствия нехватки пресной воды на здоровье населения, уро-

вень бедности и качества жизни. Автор приходит к такому заключению, что изучением качество 

воды и обеспечения водой населения, а также связи водного хозяйства с уровнем бедностей и 
смертностей детей, индексом человеческого развития, уровнем демографии можно усовершен-

ствовать управления водного хозяйства и эффективность инвестиции в этой отрасли.  

Açar sözlər: пресная вода, социально-экономические последствие, качество жизни, «потерян-
ный доход»,уровень бедности. 
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Socio-economic aspects of the drinking water economy  

 

Abstract 
 The article investigates socio-economic impacts of drinking water economy. The author tries to sub-

stantiate possible impacts of scarcity of drinking water to poverty, health and quality of life.  The author 

concluded that by investigating quality of water and quality of provision, as well as links of water econ o-
my with the level of poverty and death of children and with human development index and demography it 

is possible to improve quality of water management quality and efficiency of investment to water econo-

my sphere. 

Key words: drinking water, socio-economic impacts, quality of life, “missing revenues”, poverty level. 
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