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Xülasə 
Məqalədə “ərzaq təhlükəsizliyi” anlayışı, qlobal ərzaq təhlükəsizliyi problemi və bu problemə elmi 

yanaşmalar müqayisəli şəkildə araşdırılıb. Müəllif Maltus modelini digər modellərlə müqayisə edərək 

belə nəticəyə gəlir ki, əhali artımının ərzaq təminatına təsiri ilə bağlı Amartya Sen modeli, həmçinin 
Boserup modeli reallığı daha çox əks etdirir. Qloballaşma şəraitində “ərzaq təhlükəsizliyi”anlayışı ayrıca 

götürülən ölkəyə deyil, bütünlükdə dünyaya aiddir və ya ayrıca götürülən  fərdlərin təhlükəsizliyini əhatə 

edir. 
Açar sözlər: ərzaq təhlükəsizliyi, əhali artımı, yeni maltusçuluq, Boserup modeli, tələb, təklif. 

 

GİRİŞ 

Qlobal səviyyədə kəskinləşən problemlərdən 

biri də əhalinin ərzaqla etibarlı təminatı proble-

midir. XXI əsrdə elmin və texnikanın yüksək in-

kişaf etdiyi qloballaşan dünyada hələ də bir mil-

yarddan çox insan yoxsulluq şəraitində yaşaya-

raq, ərzaq təminatından çətinlik çəkir. Dünya 

əhalisinin durmadan artması, insanların istehlak 

həcminin yüksəlməsi hələ yaxın gələcəkdə ər-

zaqla bağlı qlobal problemlərin aradan qalxa-

cağına şübhə yaradır. Digər tərəfdən ekoloji 

problemlər, içməli suya olan tələbat da ge-

nişlənir. Beləliklə, dünyada həllini gözləyən əsas 

problemlər dolayısı ilə ərzaq problemini daha da 

kəskinləşdirməkdədir. Akademik Z.Ə.Səməd-

zadənin təbirincə desək, “ərzaq problemi 

ümumbəşəri problemdir və bu, XXI əsrdə ən 

aktual, ağır problem olaraq qalacaqdır. Ona görə 

də hər bir dövlət öz xalqının taleyi, inkişafı 

naminə bu problemə diqqəti artırmalıdır.” [1]  

Əhalinin ərzaqla davamlı təminatı, ərzağın 

hamı üçün əlçatan olması və onun təhlükəsizliyi  

hər bir dövlətin sosial sahədə həyata keçirdiyi 

mühüm vəzifələrindən biridir. İqtisadiyyat el-

mində  də əhalinin ərzaq təminatı ilə bağlı müx-

təlif diskussiyalar artıq neçə yüzilliklərdir ki, 

davam edir. Müzakirə edilən əsas sual ondan 

ibarətdir ki, dünya əhalisi artdıqca  ərzaqla da-

vamlı təminat mümkün olacaqmı? Əhali artımı 

ərzaq təhlükəsizliyinə təhdid yaratmırmı?  

 

Әrzaq təminatı ilə bağlı Maltusun 

baxışları 

Qlobal səviyyədə ərzaq problemləri və ya ər-

zaq təhlükəsizliyi məsələləri iqtisadi fikir və iq-

tisadi nəzəriyyələr tarixində ən çox müzakirə 

edilən məsələlərdəndir. Bu məsələlərlə bağlı 

Maltusun fikirləri daha məşhurdur. Maltus belə 

hesab edirdi ki, ərzaq təhlükəsizliyi və aclıq ər-

zaq təminatının çatışmazlığı ilə bağlıdır [2].  

Maltusa görə, əhali artımı ərzağa olan tələbatı 

artırdıqca ərzaqla təminata mənfi təsir göstərir. 

Onun əsas arqumenti bu fakta əsaslanırdı ki, 

kənd təsərrüfatı üçün yazarlı torpaq sahələri 

məhduddur və ilbəil azalır. Digər tərəfdən, tor-

paq sahələrinin məhsuldarlığının artım sürəti  

əhali artımının sürəti ilə müqayisədə zəifdir [3]. 

Beləliklə, ərzaq təhlükəsizliyinin və ərzaqla tə-

minatın çətinləşməsi aclıq hallarının artmasına 

və müharibələrə səbəb olacaq. Vəziyyətdən çı-

xış yolu kimi əhali artımının sürətini azaltmaq 

siyasəti gündəmə gəlib. Qadınların təhsilinin ge-

nişləndirilməsi və doğum hallarının azaldılması 

məqsədilə,  qoruyuculardan istifadə bu sahədə 

siyasətin tərkib hissəsi idi. Lakin Maltusun 

yaşadığı dövrdən indiyə qədər əhali artımı dur-

madan baş verib. Son üç əsrdə dünya əhalisi 7 

dəfəyə qədər artıb.  

Maltus nəzəriyyəsinə görə, əhalinin artması o 

zamana qədər davam edəcək ki, onların qidalan-

ması üçün ərzaq kifayət edəcək. Sonra isə əhali 

artımı ərzaq təminatını üstələdiyindən azalacaq 

və əhali artımı ilə ərzaq təminatı arasında 

tarazlıq yaranacaq. Lakin bu tarazlıq çoxlu 

sayda insanın aclığı ilə müşaiət olunacaq. Yeni 

maltusçular da Maltus nəzəriyyəsinə əsas-
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lanaraq  qlobal əhali artımının ərzaq təminatına 

problem yaradacağını qeyd edirlər. “Əhali bom-

bası” əsərində Paul Ehrlich qeyd edir ki, “bütün 

bəşəriyyəti qidalandırmaq üçün mübarizə artıq 

başa çatıb” [4]. 1970-ci illərdə yenu mal-

tusçuluq ideyası “Maltus fəlakəti” adı ilə ye-

nidən gündəmə gəldi. Onlar bir daha narahat-

çılıq ifadə edirdilər ki, əhali artımının çox sürətli 

olması əhalinin geniş kütləsinin qida ilə təmi-

natına ciddi problemlər yaradır. Maltusun fər-

ziyyəsinə əsaslanaraq, inkişaf etməkdə olan bəzi 

ölkələrdə yeni maltusçularin  ərzaq təklifinin 

artırılması və əhali artımını nəzarətdə saxlamaq-

la, onun məhdudlaşdırılması ideyasını müdafiə 

etməyə çalışırlar.   

Qrafik №1 

Maltus nəzəriyyəsinə görə əhali artımı və ərzaqla təminat arasında nisbət 

 
  

Yeni maltusçularin əsas fərziyyəsi ondan 

ibarətdir ki, kənd təsərrüfatının və sənayenin in-

kişafı daha çox insanın qidalanmasını tələb edir. 

Bu, bir neçə problemin yaranmasına səbəb olur. 

Məsələn, ekoloji problemlər kəskinləşir (“planet 

getdikcə ölməyə başlayır”), əhalinin sayı 

davamlı olaraq artır, ərzaq məhsullarının miq-

darı azalır.   

Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı Maltusun və 

yeni maltusçularin baxışları demək olar ki, son 

dövrə qədər üstünlük təşkil edirdi. Lakin Amar-

tya Sen tərəfindən bu məsələ ilə bağlı yeni ya-

naşma,  Maltusun  pessimist yanaşmasına son 

qoydu. 1998-ci ildə Nobel mükafatına layiq gö-

rülən Amartya Sen belə hesab edir ki, ərzaq təh-

lükəsizliyi ərzaqla bağlı təklifin azalması de-

mək deyil. Onun fikirincə, ərzaq təhlükəsizliyi 

ərzağın əlyetərliyi ilə bağlıdır. [5] Amarya Se-

nin aclığın mahiyyəti ilə bağlı yaratdığı sosial 

müdafiə nəzəriyyəsinın əsas mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki, aclıq ərzağın çatışmazlığı ilə və ya 

onun istehsalının azalması (Maltusun iddia et-

diyi kimi) ilə bağlı deyil, əhalinin ərzağa əlça-

tanlığının çətinliyidir [6]. Amartya Senin “qida-

lanmaq haqqı yanaşması” adlanan bu yanaşma-

da əsas sual ondan ibarətdir ki, ərzaq təklifi kifa-

yət qədər olduğu halda nə üçün aclıq çəkən in-

sanlar hələ də var. Öz həyat təcrübəsinə əsasla-

nanraq Amartiya Sen iddia edir ki, xeyli insanın 

hələ də aclıq çəkməsi ərzağın çatışmazlığı ilə 

deyil, onu əldə etmək imkanının olmaması ilə 

bağlıdır. Beləliklə, o, insanların ərzağa əl çatan-

lığını inkişaf etdirməyi təklif edərək, “qidalan-

ma haqqı” yanaşmasını irəli sürür. O, “haqq 

konsepsiyasını” iki fundamental kateqoriyaya 

bölür: “insana yardım” və “insanın haqqı”.  

“İnsana yardım” kateqoriyası aktivlər və eh-

tiyatlar, o cümlədən işçi qüvvəsi üzərində nə-

zarətin olmasını aiddir.   Amartya Sen belə he-

sab edir ki, ərzağın əldə edilməsi üçün dörd hü-

quqi yol var. Birinci yol qanuna əsaslanan tica-

rətdir (ticarət hüququ). Bu hüquq əsasında in-

sanlar onlara lazım olan ərzağı sata və ya ala bi-

lərlər.  İkinci yol ondan ibarətdir ki, insanlar on-

lara zəruri olan ərzağın yetişdirilməsi haqqına 

malikdirlər və ya zəruri ərzağın satın alınması 

üçün digər məhsulun yetişdirilməsi hüququna 

malikdirlər (istehsal hüququ). Üçüncüsü, in-
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sanlar digər işçilərin əməyi hesabına ərzaq is-

tehsalı, satışı və ya alışı ilə məşğul olmaq hü-

ququna malidirlər (muzdlu əməyindən istifadə 

etmək hüququ). Dördüncüsü, vərəsəlik hüquq-

dur. Bu hüquqa görə dövlət və ya hər hansı fərd 

ərzaqla təminatı reallaşdırır.  

Əgər insanların  bu hüquqların təminatı ilə 

bağlı müəyyən problemi yaranarsa, onda ərzaq 

çatışmazlığı olmadığı halda belə aclıq baş verə 

bilər.  Amartya Senin bu nəzəriyyəsinə aid çox-

lu tarixi faktlar gətirmək olar. Məsələn, SSRİ-də 

keçən əsrin otuzuncu illərində baş verən və mil-

yonlarla insanın həyatına son qoyan aclıq-məhz 

ölkədə ərzaq təminatı ilə bağlı sadaladığımız 

hüquqların pozulması ilə bağlı idi. Aclıq o za-

man baş verir ki, təbii fəlakət zamanı insanlar 

ərzaq istehsalı ilə məşğul ola bilmirlər. Burda 

təbiətin gücü əsas rol oynayır.  Yaxud aclıq o 

zaman baş verə bilər ki, insanlar bazarda yüksək 

qiymətlərə olan ərzağı almaq gücündə deyillər. 

Bu halda isə səbəb bazarın gücüdür. Istehsal 

olunan məhsullar digər bazarda baha oldu-

ğundan, o bazarlara axır.  Ölkədə insanların real 

əmək haqları azaldığından onların zəruri ərzaq 

mallarını əldə etmək imkanları zəifləyir. Bu 

halda isə əmək bazarındakı vəziyyət mənfi təsir 

göstərir. Nəhayət, aclıq problem ilə üzləşə bilən 

insanlara kömək edə biləsi insanların ərzağa əl 

çatanlığı olmadıqda belə aclıq baş verir [7]. 

Amartya Sen tərəfindən təklif edilən “insan 

haqları yanaşması”  ərzaq təhlükəsizliyi prob-

lemləri ilə məşğul olan bəzi nəzəriyyələr tərə-

findən tənqid edilir. Bu problemlərlə məşğul 

olan Osmani [8], de Waal [9], Nolan [10], Ran-

gasami [11] və başqaları Amartya Sen nəzəriy-

yəsini müxtəlif tərəflərdən tənqid edirlər. Ərzaq 

təhlükəsizliyinin və aclıq problemlərinin araşdı-

rılması ilə məşğul olan “struktur yanaşması” tə-

rəfdarları belə hesab edirlər ki, ərzaq təhlükəsiz-

liyi problemi milli səviyyədə olan struktur prob-

lemidir. “Struktur yanaşması” belə hesab edir 

ki, ərzaq təhlükəsizliyi problemi ərzağın əlça-

tanlığı ilə yox, daha çox hökumətin həyata ke-

çirdiyi siyasət ilə  bağlıdır. Bu problem, ölkə sə-

viyyəsində baş verən siyasi qeyri-sabitlik, və-

təndaş müharibələri və sair siyasi mahiyyətli ha-

disələr aclığı yaradan əsas problemlərdəndir.   

Sxem №1 

Əhali artımı ilə ərzaq təminatı arasında Maltus və Boserup modellərinin fərqi 

 
 

Ester Boserup da Maltus və yeni maltusçula-

rin narahatçılığını “bölüşmür” və iddia edir ki, 

əhali artımı problemi ilə qarşılaşan hər bir cəmiy-

yət ərzaq istehsalının genişlənməsi üçün yeni 
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texnologiyaların inkişaf etdirilməsinə cəhd edir. 

Belə problemlə qarşılaşan hər bir ölkədə istifadə-

də olan mövcud torpaq sahələrindən daha sə-

mərəli istifadə etməyə səylər artırılır. Uzun-

müddətli xam saxlanan torpaqlar daha az müd-

dətə xam saxlanılır. Kənd təsərrüfatı üçün yararlı 

olan torpaqlarda işləyən işçilərin sayı artırılır ki, 

torpaqdan maksimum istifadə edilsin. Meşə 

zolaqları və şoranlaşmış torpaqlar kənd təsər-

rüfatına yararlı vəziyyətə gətirilir. Kənd təsərrü-

fatında əmək bölgüsü daha da təkmilləşdirilir. 

Beləliklə, əhalinin daha çox hissəsinin və daha 

yüksək texnologiya ilə kənd təsərrüfatına cəlb 

edilməsi əhalinin ərzaqla təminatına şərait 

yaradır.  

Ərzaq təhlükəsizliyi və əhali artımı ilə bağlı 

Ester Boserup modeli ilə Maltus modeli bir-bi-

rinə tamamilə ziddir. Əsas ziddiyyət ondan iba-

rətdir ki, Maltus modelinə görə əhali artdıqca 

ərzaq problemləri kəskinləşəcək və ölkələrarası 

münaqişələr artacaq. Bu, kütləvi qirğınlar və da-

ğıntılarla yanaşı həm də kütləvi aclıq yaradacaq. 

Aclıq isə əlavə insan itkisi törədəcək. Ester 

Boserup modelinə görə isə, əhali artımı ərzağa 

olan tələbatı artırdıqca ərzaq istehsal edən 

şirkətlər  və ev təsərrüfatlarıda istehsal həcmini 

genişləndirirlər. Tələbin artması qiymət artımına 

müsbət təsir etdiyindən, bu sahəyə qoyulan 

investisiyaların həcmi də çoxalır. Beləliklə, 

tələb təmin olunmayana qədər təklif artmaqda 

davam edəcək. Bu isə, ərzaqla təminata görə 

narahatçılığa əsas vermir. Ester Boserup mo-

delinə görə, ərzaq istehsalı və emalı texnologi-

yasının inkişafı da ərzaqla təminatın sürətlə yax-

şılaşmasına şərait yaradır. Texnologiyaların in-

kişafı, yeni məhsul növlərinin yetişdirilməsi, 

kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan işçilərin bilik 

və bacarıqlarının artması ərzaq istehsalının ilbəil 

genişlənməsinə şərait yaradır. Bu isə, əhali artı-

mı ilə ərzaq təminatı arasında hər hansı zid-

diyyətə görə ölkələrarası münaqişənin yaranma-

sına zəmin yoxdur.  

Qeyd edək ki, Ester Boserup modeli ilə Mal-

tus modeli arasında müəyyən oxşar nəticələr də 

var. Belə ki, hər iki model əhali artımının da-

vam edəcəyi qənaətindədir. Lakin hər iki model 

artm sürətinin azalacağını iddia edir. Son dövr-

lərdə aparılan tədqiqatlar da göstərir ki, keçən 

əsrin ortalarına qədər əhalinin artım sürəti artan 

dinamikaya malik olub. Sonrakı dövrlərdə isə 

artım sürəti azalmaqdadır.   

Qrafik №2 

 
Mənbə: http://www.zmescience.com/science/unsustainable-human-population-growth 

 

Dünya bankının məlumatları əsasında tərtib 

edilən 1-ci qrafikdən görünür ki, dünya əhalisi-

nin artım dinamikası son 100 ildə xeyli dəyişib. 

Lakin əhalinin davamlı olaraq artımı baş verib. 

Hətta İ-ci və II-ci dünya müharibələri davamlı 

əhali artımına ciddi təsir güstərə bilməyib. Afri-
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kada,  bəzi Asiya ölkələrində, hətta Sovet Ittifa-

qında baş verən kütləvi aclıq halları da qlobal 

əhali artımını dayandırmayıb. Lakin nəzərə al-

maq lazımdır ki, son 60 ildə əhalinin illik  ardı 

tempi səviyyəsi azalmaqdadır.  Bu hal, Ester 

Boserup modelinə uyğun olaraq, onu deməyə 

əsas verir ki, əhalini artım tempi səviyyəsi dün-

ya ölkələrində müxtəlif faktorlarla, o cümlədən 

həyat şəraiti ilə ciddi bağlıdır. Əhalinin həyat 

şəraitinin yaxşılaşması bəzi ölkələrdə əhali artı-

mının sürətini azaldır. Bəzi ölkələrdə isə həyat 

şəraitinin pisləşməsi belə nəticələrə gətirir. La-

kin, bütünlükdə dünyada həyat şəraitinin yaxı-

laşması və texnoloji inkişaf əhali artımına səbəb 

olsa da artım səviyyəsi azalmaqda davam edir. 

Lakin, bütün hallarda əhalinin artım tempi  sə-

viyyəsi ilə ərzaq istehsalı səviyyəsi arasında 

mütənasiblik var. Yəni istehsalı artım səviyyəsi 

əhali artımı səviyyəsini üstələyir. Elə buna görə 

də, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ilbəil ərzaq 

istehsalı ilə məşğul olan əhalinin payı ümumi 

məşğul əhalinin cəmində azalmaqdadır.  
 

 

Qrafik №3 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcminin dəyişməsi səviyyəsi 

 
 

Beləliklə, iqtisadi ədəbiyyatlarda “ərzaq təh-

lükəsizliyin” anlayışının əsas mahiyyəti bir-

mənalı qəbul edilməyib. Amma onun bəzi cə-

hətlərini müəyyən etmək mümkündür. Məsələn, 

“ərzaq təhlükəsizliyi” deyəndə ayrınlaşdırmaq 

lazımdır ki, ayrıca götürülən fərdin, yoxsa 

cəmiyyətin “ərzaq təhlükəsizliyindən” söhbət 

gedir. İlk baxışda elə təsəvvür etmək olar ki, 

ölkənin “ərzaq təhlükəsizliyi” elə fərdlərin 

“ərzaq təhlükəsizliyinin” nəticəsində yaranır. 

Beləliklə, əksər hallarda ərzaq təhlükəsizliyinin 

iki tərəfini-fərdlərin və ölkənin ərzaq təhlü-

kəsizliyi məsələlərini bir-birindən fərqləndirir-

lər: 1) fizioloji qida normalarına uyğun olaraq, 

fərdlərin ərzaq məhsullarına olan tələbatının 

ödənilməsi; 2) ölkədə daxili mənbələr hesabına 

ərzaq təhlükəsizliyin təmin edilməsi. Lakin 

nəzərə almaq lazımdır ki, Amartya Sen mo-

delində olduğu kimi, ölkənin ərzaq təhlükəsiz-

liyi hələ fərdlərin ərzaq təhlükəsizliyi anlamına 

gəlmir.   Belə ki, qloballaşma şəraitində ayrıca 

götürülən hər hansı bir ölkədə qida məhsulları-

nın uzun müddət çatışmazlığı halları mümkün 

deyil. Problem -fərdlərin həmin məhsullara əl-

çatanlığı və qida məhsullarının keyfiyyəti ilə 

bağlıdır. Başqa sözlə desək, fərdlərin aktiv və 

sağlam həyat tərzi sürə bilməsi üçün: 

1) ölkədə yaşayan fərdlər  üçün keyfiyyətli  qi-

danın əlçatanlığı;  

2)ölkənin ərzaq sisteminin iqtisadi baxımdan 

müstəqilliyi;  

3) ərzaq təminatının davamlılığı və etibarlılığı;  

4) ərzaq məhsullarının keyfiyyətli olması;  

5)fərdlər və ailələr üçün ərzaq məhsullarının 

iqtisadi cəhətdən əlçatanlığı və sair vacibdir. 
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Hər bir ölkə üçün ərzaq  təhlükəsizliyinin sə-

mərəli təmin olunması  səviyyəsi  qiymətləndiri-

lərkən,  aşağıdakı  göstəricilər  əsas  götürülür: 

1. ərzağın fiziki cəhətdən əlyetərli olması. 

Bu o deməkdir ki, istehlak bazarında kifayət qə-

dər təhlükəsiz və yüksək keyfiyyətli ərzaq məh-

sulları olmalıdır. Belə təminat istənilən vaxt 

ölkənin bütün regionlarında, şəhər və kənd-

lərində olmalıdır;  

2. ərzağın iqtisadi cəhətdən əlçatanlığı. Bu o 

deməkdir ki, cəmiyyətin bütün sosial qrupları-

nın, o cümlədən pensiyaçıların və əlillərin, mü-

vəqqəti işsizlərin və minimum maaşlı qrupların 

gəlirləri elə səviyyədə olmalıdır ki,  onlar sağ-

lam həyat səviyyəsinə uyğun olan keyfiyyətli 

ərzaq məhsullarını almaq imkanında olsunlar;  

3. ərzaq məhsulları istifadə üçün təhlükəsiz 

olmalıdır. Bu isə o deməkdir ki, ərzağın anoloji 

qidalandırıcı tərkibi müasir standartlara cavab 

verməli, ərzağın tərkibi dövlət tərəfindən xüsusi 

nəzarətdə saxlanmalı və əhalinin sağlamlığına 

ziyan vura biləcək ərzaq məhsullarının istehsalı 

və satışı qadağan olunmalıdır.  

 

NӘTİCӘ 

1. Əhali artımının ərzaq təminatına təsiri 

ilə bağlı iki əsas model müzakirə olunmaqdadır: 

Maltusçulara aid model və Boserup modeli. 

Beynəlxalq təşkilatların apardıqları araşdır-

malar ikinci modelə daha çox əsas verir; 

2. Qloballaşma şəraitində “ərzaq təhlükə-

sizliyi”anlayışı ölkəyə yox, daha çox fərdə aid 

olan təhlükəsizliyi əhatə edir. 
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Некоторые теоретические подходы проблеме продовольственной безопасности 

 

Резюме 

В статье сравнительно исследуются понятие «продовольственной безопасности», проблемы гло-

бальной продовольственной безопасности и научные подходы к этой проблемы. Автор, сравнивая 
мальтусовский модель с другими моделями, приходит к такому заключению, что модели Амартя Сен 

и  Босерапа о воздействия роста населения на продовольственной безопасности больше соответствуют 

реальный ход событий. «Продовольственная безопасность» в условиях глобализации относится не к 
отдельной стране, а к глобальному миру и мировому хозяйству.  
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Some theoretical approaches to food security issues 

 

Abstract 
The article makes comparative analyzes of “food security” definition, global food security issues and some 

scientific approaches. The author concluded that the Amartya Sen and Boserup models on impacts of popula-

tion growth on food security reflect real situation. The food security issue does not belong to any countries at 
globalization era. This is problem of world economy.    
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