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Xülasə 

 
Məqalədə dayanıqlı inkişaf problemləri və onun yaratdığı zəruri tələblər, həmçinin dayanıqlı inkişafın for-

malaşması ilə bağlı ilkin nəzəri-konseptual baxışlar araşdırılıb. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, müasir və gə-

ləcək inkişaf yeni problemlər qarşıya çıxarır. Bu tələblərin nəzərə alınması hadisələrə konseptual yanaşmanı 
tələb edir. Belə baxışların formalaşmasına və həyata keçirilməsinə yönəlmiş dayanıqlı inkişaf artıq son əlli ildə 

əsaslı şəkildə özünü göstərir.  

Açar sözlər:dayanıqlı inkişaf, nəzəri-konseptual baxışlar, sosial-iqtisadi və ekoloji vəziyyət. 

 

GİRİŞ 
Son iki əsrdə iqtisadi inkişaf nəzəriyyələri iq-

tisadi artımın və istehsalın genişlənməsinin bərpa 

olunmayan, lakin davamlı istifadə edilən təbii 

resurslara əsaslandığınıgöstərməkdədir. Belə ya-

naşma özündə cəmiyyət üzvlərinin rifahının tə-

mini və inkişafı baxımından zəruri olması ilə 

əsaslandırılsada, lakin biləvasitə təbiətə qeyri-sis-

temli, düşünülməmiş təsir üzərində qurulmasına 

gətirib çıxarmışdır. Təbii ki, belə yanaşım tərzi 

öz növbəsində istər insanlar, dövlətlər, istərsə də 

yer küərsi üçün ciddi problemlər yaratmağa 

doğru aparmaqdadır. Artıq yaranmaqda və art-

maqda olan ciddi iqtisadi, sosial və ekoloji prob-

lemlərin təxirə salınmadan həlli məsələsi keçən 

əsrin ikinci yarısından başlayaraq mütəmadi 

olaraq beynəlxalq təşkilatların və dövlətlərin 

qarşısında durmaqdadır. Çünki, çoxalmaqda olan 

təbii fəadalar, dağıdıcı proseslər, xəstəliklər, eko-

sisteminbalansında baş verən mühüm dəyiş-

kənliklər nəinki müasir dövr, həmçinin gələcək 

nəsillərin, cəmiyyətlərin də mövcudluğuğu üçün 

də ciddi “SOS” siqnalı çalmaqdadır. Məhz bu ki-

mi mühüm səbəblər nəticəsində 1970-ci illərdən 

başlayaraq beynəlxalq təşkilatlar, dünya ölkələri 

bir araya gələrək vahid çıxış yolunun tapılması 

üzərində ciddi səy göstərirlər. “Dayanıqlı in-

kişaf” konsepsiyası və onun reallaşdırılması 

məqsədilə həyata keçirilən tədbirləri bu ba-

xımdan xüsusi olaraq qiymətləndirmək lazımdır.  

 

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının for-

malaşmasınınilkn nəzəri-konseptual əsasları 

İqtisadi inkişaf və istehsalın bu əsasda geniş-

lənməsi bazar münasibətlərinin yüksəlişini xa-

rakteizə edən dövrlərin, yəni XVII-XX əsrlərin 

alimləri tərəfindən geniş tədqiq edilir. Belə ki, 

həmin dövrün əksər iqtisadi nəzəriyyələrində iq-

tisadi artımın və inkişafın təminində təbiət və ya 

ekeoloji amil, təbii resurslardan istifadə və onun 

bərpası məsələsi demək olar ki, heç səviyyəsinə 

endirilmişdir. Belə baxışlar və konseptual ya-

naşmalar həmin dövrdə yaşamış alimlərin möv-

qelərində də aydın nəzərə çarpır və onların nə-

zəriyyələri daha çox təbii resursların tükənməz-

liyi üzərində qurulur.  

D. Rikardo qeyd edirdi ki, “təbiətdən istifadə 

və onun çirklənməsi üçün heç bir ödəniş edil-

mir, çünki  resurslar hamıya əlyetərlidir və tü-

kənməzdir” (18).  

Mövcud nəzəri yanaşmanı J. Seydə təsdiq et-

məklə, belə mövqedən çıxış edirdi ki, “təbii re-

surslar öz tükənməzlik imkanına və ödənişsiz 

olduğuna görə iqtisadi nəzəriyyədə heç bir 

obyekt polunda çıxış etmir” (18; 34) 

Əmək dəyər nəzəriyyəsini inkişaf etdirərək 

K. Marks isə yazırdı “təbii imkan və resursların 

heç bir dəyəri ola bilməz, çünki onlar əmək pro-

sesinə və dəyərin yaradılmasına daxil olmaya-

raq, burada iştirak etmir” (7, 18; 23).   

Həmçinin, oxşar nəzəriyyələrdən A. Simit, 

A. Marşall və digər iqtisadçı alimlər də çıxış et-

məklə, təbii resurslardan istifadəni qəbul edir, 

lakin onların dəyərinə və bərpası ilə bağlı ödə-

nişlərə qiymət vermirdilər.  

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərikapitalist 

sisteminin yüksəlişi, sənaye dövrünün xüsusi ar-

UOT: 330.1; 330.8 

JEL:   B15 
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tım göstəriciləri ilə nəzərə çarpır. Belə yüksəliş 

daha çox sənaye və kənd təsərrüfatında, nəqliy-

yat sektorunda yeni maşın və texnologiyaların 

tətbiqi, istehsal proseslərinin təkmilləşməsi ilə 

paralel gedir. Digər tərəfdən, baş verən dünya 

müharibələri sənaye və digər sahələrin istehsal 

imkanlarının artırılmasında önəmli rol oy-

namışdır. Bütün bu proseslər təbii resursların 

daha çox mənimsənilməsini və istismarını sürət-

ləndirilmiş, nəticə etibarı ilə onların tükənən ol-

ması anlayışını ortaya çıxarmışdır. 

Təbii ki, bu dövrlərdə baş verən iqtisadi, so-

sial və ekoloji böhranlar, proseslər artıq siyasət-

çiləri, alim və tədqiqatçıları qlobal vəziyyət, 

onun iqtisadi və xüsusilə də ekoloji problemləri 

haqqında ciddi düşünməyə məcbur etmişdir. 

Həmçinin, son yüz ildə təbii mühitin və onun 

resurslarının - cəmiyyətin, iqtisadiyyatın artan 

tələbləri baxımdan ekstensiv və intensiv istifadə 

siyasəti çox vaxt dağıdıcı istismara səbəb ol-

maqla, ciddi fəsadlar törətməkdədir. Xüsusilə, 

son əsrdə baş verən ekoloji problemlər, artmaq-

da olan təbii fəlakətlər, iqlim dəyişiklikləri və 

istiləşmə prosesi artıq yer kürəsi üçün əsaslı na-

rahatlıq törətməklə, gələcək nəsillərə hansı və 

necə mirasın qalacağı müzakirələrinin araşdırma 

coğrafiyasını genişləndirməkdədir.  

Son iki yüz ildə mövcud olan nəzəriyyələrdə 

iqtisadi inkişafın ön plana çəkilməsi, təbii re-

surslara, ekologiyaya ziddiyətli və anlaşılmaz 

baxışlarların olması ilə yanaşı, həm də bəzi mü-

asirlik baxımından maraq doğuran müsbət ya-

naşmalar da özünü göstəmişdir. İlkin olaraq, 

məşhur ingilis siyasətçisi və filosofu Fransis Be-

konun “elm-güc” ideyası bu baxımdan əhəmiy-

yətliliyi ilə qiymətləndirilməlidir. Bu ideyanın 

əsas məğzini belə qiymətləndirmək daha doğru 

olar: “insan təbiətdən, onun resurslarından isti-

fadə edə - edə ya onun qulu, ya da dağıdıcı qüv-

vəsi olub, öz gələcəyinin mövcudluğunu şübhə 

altına qoya bilər”(2; 25). Həmçinin, Bekon el-

mi-texniki tərəqqinin əsas tərfdarlarından biri 

olsa da, lakin burada insanın təbiətə və onun 

resurslarından istifadəsinə etinasızlığı qəbul et-

mirdi. Onun 1620-ci ildə yazdığı “Yeni orqa-

non” əsəri bu baxımdan daha diqqətə layiq təd-

qiqat işi kimi əhəmiyyət kəsb edir (3; 35). 

Davamlı və sürətli iqtisadi inkişafın təmin 

edilməsi ilə bağlı yarana biləcək təhlükələri və 

bu səpgidən nəzəri baxışları Hegel də ifadə edir-

di. O, göstərirdi ki,    “insanın kainatı, təbiəti 

anlamaq və öyrənmək istəyi, sonda daha çox 

onu özünə tabe etmək, mövcud imkanlarından 

geniş faydalanmaq və resurslarını tükədib, da-

ğıtmağa  doğru istiqamətlənir” (26; 27).Hegelin 

fəlsəfəsi burjua inqlabı ərəfəsində Almaniyanın 

inkişafının ziddiyətli xarakterini əks etdirir, bu 

fəlsəfədə onun ideoloqu olduğu alman burjuazi-

yasının ikili təbiəti ilə öz əksini tapır. Buradan 

da Hegel fəlsəfəsinin, bir tərəfdən, Almaniyada 

burjua inqlabının ideya cəhətdən hazırlanması-

nın ifadəsi olmaq etibarilə mütərəqqi və hətta 

inqlabimeyilləri, digər tərəfdən isə, alman burju-

aziyasının qeyri-ardıcıllığının və qorxağlığının, 

onun mürtəce yunkerlərlə kompromislərə me-

yilnin nəticəsi olmaq etibarilə mühafizəkar və 

mürtəce ideyaları irəli gəlmişdir. Bu ikililik He-

gelin əsərlərinin hamısında, o cümlədən “Ruhun 

fenomenologiyası” (1807) əsərində də öz 

ifadəsini tapmışdır. Bu əsərdə özünün ilk rüşe-

yimlərindən başlayaraq şüurlu surətdə elmə və 

elmi metodologiyaya sahib olunana qədər insan 

şüurunun keçirmiş olduğu təkamül nəzərdən ke-

çirilir. Və  insanın təbii imkanlardan, resurslar-

dan istifadə ilə bağlı narahatlıqlarıda özünü 

göstərir (16). 

İqtisadçı alimlər sırasında təbiətdən və onun 

potensiallarında davamlı və məqsədli istifadə, 

bu imkanların gələcək nəsillər üçün qorunması 

ilə bağlı ciddi məsuliyyət yanaşmasını və baxış-

larını C.S.Mill də ifadə etmişdir. O göstərirdi ki, 

“bütün cəmiyyətlər, millətlər və insanlar bir-

likdə götürüldükdə torpağın sahibi deyillər. On-

lar yalnız onun istifadəçiləri olmaqla, xeyirxah 

valideyn kimi, bu imkanı yaxşı istifadə edib, bu 

resursları gələcək nəsillər üçün qoruyub, sax-

lamalıdırlar” (7; 28). 

İqtisadi inkişafın sürətli artımı və  onun törə-

də biləcəjiekokloji problemlər klassik marksist 

siyasi iqtisadçısı F.Engelsin də diqqətindən kə-

narda qalmamışdır. Marksist blokundan olan 

nəzəriyyəçilər arasında o bu məsələyə fərqli və 

daha ciddi önəm verməklə, ehtiyyatla qeyd edir-

di ki, “təbiət üzərində bizim qələbələlərimizə 

çox da arxayın yanaşmaq lazım deyildir, belə ki, 

hər bir belə qələbə üçün təbiət bizdən qisas 

almaqdadır” (8). Həmçinin, F.Engels “Təbiətin 

dialektikası” əsərində dəfələrlə qeyd edirdi ki, 

https://az.wikipedia.org/wiki/Almaniya
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Burjua_inqlab%C4%B1&action=edit&redlink=1
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insanın böyüklüyü ondadır ki, o təbiət qanuna-

uyğunluqlarını öyrənir, təbiəti öz məqsədlərinə 

tabe olmağa məcbur edir” (9). 

Azərbaycan ekoloji və təbiət elminin banisi, 

akademik Həsən Əliyevin hələ keçən əsrin ikin-

ci yarısından başlayaraq, irəli sürdüyü əsaslndı-

rılmış fikir və baxışları bu baxımdan həm ölkə, 

həm də dünya üçün gözlənilən ekoloji problem-

lərə qarşı vahid konsepsiyadan çıxış yolu hesab 

olunmalıdır. Belə ki, alim “Həyəcan təbili” əsəri 

ilə insanları qəflət yuxusundan oyanmağa çağı-

rıb, onları ekoloji durumun qorunub saxlanması 

üçün ayağa qaldırırdı: “gəlin biz də heç bir gö-

zəlliyi bizlərdən əsirgəməyən ana təbiətə, onun 

bütün sərvətlərinə qayğı, sevgi və məhəbbətlə 

yanaşaq, onları qoruyub saxlamağa çalışaq”  

(10; 19; 29). 

Nəzəri-konseptual yönümlüaraşdırmalarımız 

göstərir ki, bazar münasibətlərinin inkişaf etdiyi 

son iki yüz ildə, əsasən də iqtisadi inkişafın sü-

rətləndiyi və istehsal münasibətlərinin tək-

milləşdiyi son əsrdə təbiətdən və onun resursla-

rından istifadədə cəmiyyətin mövcudluğunun 

müxtəlif dövrləri baxımından əhəmiyyət kəsb 

edən mütərəqqi konseptual baxışlar, nəzəri ya-

naşmalar da mövcud olmuşdur. Bütün belə kon-

septual yanaşmalarda zənnimizcə vahid xətt on-

dan ibarətdir ki, “təbii nemət və resursların iqti-

sadiyyat və cəmiyyət maraqları, faydaları ba-

xımdan istifadə olunması onların dağıdıcı istis-

marına çevriməməli, bu ilahi imkan və resurslar 

gələcək nəsillərin də mövcudluğu və istifadəsi 

üçün daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır”. 

Hesab edirik ki, fəlsəfi, tarixi, fiziki və digər nə-

zəri yanaşmalarla birgə əsaslandırılmış belə 

konseptual baxışlar öz növbəsində - müasir da-

yanıqlı inkişafın nəzəri-metodoloji əsaslarının 

formalaşmasını təmin etmiş, onun əsas rüşeymi 

rolunda çıxış etmişdir. 

Lakin, təbiətin qorunması və onun resursların-

dan istifadə ilə bağlı mütərəqqi baxışların, kon-

sepsual yanaşmaların mövcudluğuna bax-

mayaraq, onların ciddi qəbul edilməməsi son 

dövrdə özünü daha nəzərəçarpacaq təhlükələrin 

yaranması ilə biruzəverməkdədir. Bütün bu amil-

lər təbii ki, dünya evi, insan cəmiyyəti üçün artan 

təbii fəalkətlər, fəsadlarla diqqəti cəlb 

etməkdədir. Yaranmaqda və artmaqda olan və-

ziyyətin aradan qaldırılması, sanırıq ki, hər hansı 

bir dövlətin (inkişaf səviyyəsindən, beynəlxalq 

aləmdə yüksək sosial-iqtisadi və siyasi reytinq 

göstəricilərindən asılı olmayaraq) təkbaşına həll 

edəsi məsələ deyildir. Burada artıq bütün iqtisa-

di, siyasi maraqların, dövlətlərin vahid rəyinin 

olmasının əsas götürülməsi zəruridir. 

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının forma-

laşması və inkişafının başlıca mərhələləri 

İnsanların, cəmiyyətlərin, iqtisadi sistemlərin 

artmaqda olan istehlak və istehsal tələbatları, sü-

rətli iqtisadi inkişaf meyilləri tükənməkdə olan 

təbii resurslarla və imkanlarla qarşılaşır. Və 

təbiətə, biosfera vurulan ciddi zərərlər artıq mü-

asir və gələcək dünyanın inkişafını deyil, onun 

“olum-qalım” fəlsəfəsini, konseptual yanaşma-

sını ön plana çəkir. Mövcud ziddiyətlərin həlli 

sağlam məntiqlə düşünən insanlardan, davamlı 

və yüksək inkişaf hədəflərini əsas seçən dövlət-

lərin siyasətindən əsaslı şəkildə asılıdır. 

Təkmilliyindən və inkişaf səviyyəsindən asılı 

olmayaraq dövlətlərin qəbul etdiyi inkişaf mo-

delləri, sosial-iqtisadi siyasətlər müasir dövr 

üçün maraq kəsb edib, cəlbedici görünsədə, əs-

lində onlar gələcək dövrlər, cəmiyyətlər üçün 

ciddi problemlər qoyacaqdır. Müxtəlif səviy-

yələrdə aparılan tədqiqat və araşdırmaların nə-

ticələri belə davamiyyətin, inkişafın olduğu ki-

mi dəyişməz qalması - gələcək cəmiyyətlərin 

tədricən mövcudluğunun sonu haqda fikirinfor-

malaşmasınıəsaslandırır. 

Son əlli ildə beynəlxalq aləmdə dünya evi-

nin, təbiətin, onun resurslarının müasir və gələ-

cək nəsillər, cəmiyyətlər üçün necə qorunub, 

saxlanması və onların bərpası əsas götürülməklə 

istifadə məsələləri üzərində yalnız tədqiqatlar 

aparılmır, artıq dövlətlərin birgə qərarları da 

müəyyən olunmaqdadır. Və belə qərarlar yerləş-

mə ərazisindən asılı olmayaraq bütün təbii re-

sursların sosial-iqtisadi inkişaf və cəmiyyət fay-

daları baxımdan istehlakı və istifadəsində yeni 

konsepsiyaların üzərində formalaşır. Belə ki, 

mövcud olan iqtisadi inkişaf modellərindən, on-

ların  davamlı, sürətli inkişaf prinsip və nəzəriy-

yələrindən artıq daha etibarlı, əhəmiyyət kəsb 

edən dayanıqlı, səbatlı və gələcəyi təminatlı in-

kişaf modelərinə, prinsiplərinə keçid üzrəində 

ciddi cəhdlər həyata keçirilməkdədir. 

Dayanıqlılıq anlamının cəmiyyətin sosial-iq-

tisadi həyatına və ekosistemin qorunmasına gə-
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tirilməsində 1970-ci illərdə genişlənməkdə olan 

nəzəri-konseptual baxışların xüsusi rolu olmuş-

dur. Xüsusilə də Roma klubunun üzvlərinin 

apardıqları tədqiqat və araşdırmalar bu nəzəri 

baxışların əsasında və inkişafında öz əhəmiyyət-

liliyi ilə çıxış edir(36).Əsasən də, “Artım 

hədləri” əsərində (DonelaMedouz, DenisMedo-

uz, YorqenRanders) sosial-iqtisadi inkişafın sü-

rətliliyi ilə təbii resurslar və ondan istifadə üzrə 

aprılan əsaslı tədqiqatların nəticələri müxtəlif ic-

timai, siyasi səviyyələrdə hazırdada yüksək qiy-

mətləndirməkdədir. 

Müasir elmi-texniki ədəbiyyatda dayanıqlı 

inkişaf anlayışının çoxsaylı tərifi olmasına bax-

mayaraq, bu anlamın ən geniş yayılmış izahı  və 

tətbiqi “Brundtland Komissiyası” kimi tanınan 

Ətraf Mühit və İnkişaf üzrə Beynəlxalq Komis-

siyanın 1987-ci ildə buraxdığı “Bizim ümumi 

gələcəyimiz” hesabatında verilmişdir: “Daya-

nıqlı inkişaf gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını 

ödəmək qabiliyyətinə xələl gətirmədən indiki 

dövrün ehtiyaclarını ödəyən inkişafdır” (2). 

Beynəlxalq aləmdə “dayanıqlı inkişaf” anla-

yışı ilkin olaraq Təbiəti Beynəlxalq Mühafizə İt-

tifaqının, Dünya Təbiət Fondunun və BMT-nin 

təbiəti mühafizə proqamının (UNEP) 1980-ci 

ildə birgə hazırladıqları təbiəti mühafizənin bey-

nəlxalq strategiya sənədlərində öz əksini tap-

mışdır. 1992-ci ildə BMT-nin təşəbbüsü ilə Bra-

zilyanınRio-de-Janeyro şəhərində ətraf mühütə 

zərər vermədən iqtisadiyyatın irəliləyişinə, kasıb 

və varlı ölkələr arasında fərqin azaldılması ilə 

bütün sferalardapartnyorluq münasibətlərinin 

genişlənməsinənailolmanı hədəf seçən “Yer 

problemləri üzrə yüksək səviyyəli görüş” adlı 

beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Və 172 döv-

lət başçısı BMT-nin dayanıqlı inkişafa aid ko-

missiyasını yaradaraq planetin mühüm iqtisadi 

və ekoloji problemləri sahəsində beş əhəmiy-

yətli saziş imzalamış, sosial tərəqqinin ən ümdə 

prinsipləri əks olunan “XXI əsrin gündəliyi” ad-

lı qərardat qəbul etmişlər (2; 13). 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Rio-de-Ja-

neyrokonfransının çağrışlarına sonrada bir çox 

dünya ölkələri qoşulmuş və onların iqtisadi inki-

şafla bağlı qəbul etdiyi dövlət proqram və kon-

sepsiyalarının əsas müddəalarında konfarnsın 

ideya və baxışları öz əksini tapmışdır. Yerinə 

yetirilmiş işlərin yekunu və gənc nəslin qarşıda-

kı mərhələdə müvafiq məsələlərin həllində vəzi-

fələrinin təyinatı məqsədli 2002-ci ildə Cənubi 

Afrika Respublikasının Yohannesburq şəhə-

rində “Rio+10” adlı eyni məzmunlu yeni 

ümumdünya sammiti keçirilmişdir. Və sonrakı 

illərdə bu baxımdan keçirilən beynəlxalq təd-

birlər artıq “dayanıqlı inkişaf”ın vacib bir an-

layış kimi siyasi, iqtisadi və ekoloji siyasət sə-

nədlərində öz hüquqi təsbitinin tapmasına səbəb 

olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İn-

kişaf Konsepsiyası”-ında da bu mühüm istiqa-

mətlər, müddəalar öz əksini tapmaqdadır (elmi 

potensialın və innovasiya fəaliyyətinin dəstək-

lənməsi; insan kapitalının inkişafı və səmərəli 

sosial müdafiə sisteminin qurulması; əhalinin 

sağlamlığı; mədəni irsin qorunması və səmərəli 

idarə edilməsi; ətraf mühitin qorunması və eko-

logiya məsələləri və s.)(1; 11; 12). 

Dayanıqlı ikişafın təmin edilməsinin mü-

asir və gələcək dövrün əsas tələb zərurəti 

qismində çıxış etməsi 

İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlət-

lərin daha yüksək inkişaf cəhdləri XX əsrdə de-

mək olar ki, gözlənilən nəticləri vermişdir. Xü-

suilə də iqtisadi artımın təmin edilməsi, müasir 

texnologiyaların tətbiqi, mal və məhsulların 

həcminin, çeşidinin artırılması, gəlir və mənfət-

lərin yüksəlişi, yeni-yeni xammal və resurs 

mənbələrinin tapılması və istisamrı və digər bu 

kimi bu qəbildən olan cəhdlər buna nümunə ola 

bilər. Həmçinin, iqtisadi inkişafla bərabər bir 

çox ölkələrdə insanların sosial rifahının yüksəl-

dilməsi, azad və demokratik cəmiyyətin, idarə-

etmə sistemin qurulması da belə inkişafın nəti-

cəsi kimi təqdim edilir. Lakin, keçən əsrdən baş-

layaraq, hal-hazıradək davam belə iqtisadi in-

kişaf meyillərinin artması, eyni zamanda ciddi 

iqtisadi, sosial və ekoloji fəsadlar törətməsi ilə 

də diqqətdən yayınmamalıdır.  

İqtisadi baxımdan bu inkişaf ciddi böhranlar-

la xarakteizə olunub, son on ildə isə bu problem 

daha da qabarıq şəkildə təzahür etmişdir. Belə 

ki, yalnız son böhranın nəticəsi həm qlobal ba-

xımdan, həm də aparıcı dövlətlər üçün  aşağı-

dakı ciddi problemlər yaratmışdır. Böhran əsa-

sən sənayeləşmiş ölkələrə ziyan vurmaqla, 50 
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milyon insanı işsiz qoymuş, ticarət və istehsalın 

həcmi yarıya qədər azalmışdır. Yalnız ABŞ-da 

4000 bank iflas etmişdir ki, bu maliyyə institut-

ları da təkcə həmin ölkənin iqtisadi sistemi ilə 

deyil, eyni zamanda bir çox ölkələrlə, şirkətlərlə 

sıx təmasda olmuşdur (20; 21).  

Artıq 2007-ci ilin ortalarında özünü hiss etdi-

rən və 2008-2009-cu illərdə güclənən iqtisadi 

böhran ABŞ-dan başlayaraq zəncirvari dalğalar 

şəkilində bir çox ölkələrə yayılmışdır. 2008-ci 

ilin sentyabr ayında ABŞ-ın dördüncü böyük in-

vestisiya bankı olan “LehmanBrothers”ın if-

lasını açıqlaması iqtisadi böhranın rəsmən orta-

ya çıxdığı an kimi bilinməkdədir. İqtisadi böh-

ranlar qlobal xakarakter aldığı üçün ölkələrə 

mənfi yöndə təsir edəcək tərəflər ortaya çıxarır. 

Belə ki, davamlı qlobal natarazlığın ortaya çıx-

ması, beynəlxalq pul sisteminin işləyə bilmə-

məsi, ölkələr arasında ticarət, pul, maliyyə siya-

sətləri arasındakı uyğunsuzluğun meydana gəl-

məsini bu baxımdan göstərmək olar. Yalnız son 

dövrdə, daha doğrusu 2007-2008-ci illərdə baş 

verən iqtisadi və maliyyə böhranın nəticələri 

olaraq aşağıdakıları qeyd etmək mümkündür: 

 Qısa müddət ərzində ümumi aktivləri 

4,3trilyon ABŞ dollarına malik banklar müflis 

olmuşdur. 

 Aparıcı dövlətlərin iqtisadiyyatında ciddi 

tənəzzül baş vermiş və bu proses hazıradək öz 

neqativ təsirlərini göstərməkdədir. 

 ABŞ qiymətli kağızlarının böyük hissəsi-

nin avropalılar tərəfindən alınmasının nəticəsi 

olaraq, Avropada da iqtisadi böhran başlamaqla, 

avronun məzənnəsinə mənfi təsir göstərmişdir. 

Dünyanın aparıcı ölkələrində və digər inkişaf et-

məkdə olan dövlətlərdə dövlət borcunun daha 

da artması sürətlənmişdir. Artıq bu böhran və 

onun törətdiyi təsirlərin də nəticəsi nəzərə alın-

maqla, ABŞ-ın dövlət borcu 18 trilyard dolları 

keçməklə, onun səviyyəsi ölkə ÜDM-nin 

110%-nə yaxınlaşmışdır. ABŞ-ın dövlət borc 

portfelinin bölgüsündə başqa dövlətlərin payı - 

28%, Çin və Yaponiyanın - 11% təşkil edir və 

daxili borclar 61% səviyyəsindədir(30; 31). Tə-

bii ki, bu göstəricilər ABŞ kimi dövlət üçün də 

ciddi həyacan siqnalı deməkdir. Digər tərəfdən, 

başqa aparıcı ölkələrdədə bu sahədə vəziyyət 

qeyri-qənaətbəxşdir. Çünki, hazırda 9 aparıcı 

dünya ölkəsinin xarici borcu ÜDM-in artıq 

300% nisbətindədir. Lakin, bu göstərici Yaponi-

yada daha yüksək olub ÜDM-in 400%-i, İrlan-

diyada isə 390%  səviyyəsindədir (30).  

Böhranın törətdiyi digər ciddi problem 

inflyasiya səviyyəsinin kəskin şəkildə artma-

sıdır. Hazırda aparıcı ölkələrin mərkəzi bankları 

bu prosesin dağıdıcı nəticələr törədəcəyini irəli 

sürməklə, artıq iqtisadi inkişaf siyasətlərinə 

yeni, dayanıqlı təminat baxımdan yanaşılma 

istiqamətini zəruri sayırlar (32).  

Böhranın əvvəlki və sonrakı nəticələrini  

artıq bir çox dövlət rəsmiləri, elm və ictimai 

xadimlər perspektivə təsir edəcək problem kimi 

qiymətləndirməkdədirlər. 

Şirkətlərin kütləvi şəkildə müflisləşməsi 

əsas götürülməklə, onların “sağlamlaşdırıcı 

proqramlar” adı altında dövlət tərəfindən satın 

alınma meyilləri nəzərə çarpır. 

İnsanların sosial həyat tərzinin getdikcə 

pisləşməsi ilə bağlı nəticələr özünü göstər-

məkdədir. 

Son yüz ilin iqtisadi inkişafı daha çox 

qloballaşma müstəvisində özünü göstərir. Və 

nəticə olaraq, qlobal və tənizmlənməyə 

gəlməyən iqtisadi inkişaf elə qlobal ekoloji 

problemlərin də artmasına təkan verir. Müasir 

dünyanın qlobal problemləri təbiət-cəmiyyət, 

təbiət-insan qarşılıqlı münasibətlərindəki 

tarazlıq qanunauyğunluqlarının  pozulması 

nəticəsinidə nümayiş olunur. Yaranmaqda və 

artmaqda olan bu problemləri müasir sosial və 

elmi-texniki tərəqqi şəraitində meydana çıxmış 

“ekoloji böhran” kimi də qiymətləndirmək 

mümkündür. Çünki, təbiət: su, torpaq, atmosfer 

getdikcə daha böyük surətlə aşınır, çirklənir və 

bərpa olunmur ki, bu da özü-özlüyündə insanla-

rın mövcudluğunu təhlkə altına alır. 

İqtisadi inkişafın sürət nəticələri ölkələr və 

qlobal səviyyədə fəsadlar törətməklə, həm də – 

insanların həyat səviyyəsi və sağlamlıqları üçün 

də ciddi problemlərtörətməkdədir. Müxtəlif 

mənbəələr, əsasən də beynəlxalq təşkilatların 

elə son dövr üçün açıqlamaları bu baxımdan 

ciddi həyacan təbili çalmağı tələb edir. Ümum-

dünya Səhiyyə Təşkilatının son hesabatları gös-

tərir ki, qeyri-sabit, dəyişkən iqlim şəraiti və di-

gər ekoloji fəsadlar insanların sağlamına kifayət 

qədər təsirlər göstərməkdədir. Və bu neqativ 

meyilin qarşısı alınmasa artıq yaxın gələcəkdə 
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cəmiyyətin sağlamlığının qorunması üçün hə-

yata keçiriləcək tədbirlərin də heç bir səmərəsi 

olmayacaqdır. Belə ki, havaların kəskin istiləş-

məsi, fırtınalar, daşqınlar, şaxtalar, quraqlıqlar 

hər il on minlərlə insanın həyatına son qoyur. 

Digər tərəfdən,  iqlim dəyişikliyinə həssas olan 

malyariya, zülal-enerji çatışmazlığı və digər bu 

kimi xəstəliklər dörd milyondan çox insanın 

ölümünə səbəb olmuşdur. Hətta bu möhtəbər 

təşkilatlar etiraf edirlər ki, son informasiyalar bu 

sahədə olan vəziyyəti tam aydın əks etdirmir. 

Çünki, dünyanın geniş ərazilərində təbii fəlakət-

lərini qida və  ərzaq məhsullarına, içməli suya 

vura biləcəyi dolayı və sarsıdıcı ziyanın miqyası  

daha genişdir (14; 15). 

İqtisadi inkişafla bağlı dövlətlərin qəbul etdi-

yi proqram və konsepsiyalar, transmilli şirkətlə-

rin mənfəət əldəetmə strategiyaları keçən yüz il-

likdə olduğu kimi müasir dövrdədə iqtisadi artı-

mın sürətlənməsinə səbəb olsada, lakin sosial, 

ekoloji problemlərin genişlənməsi ilə müşahidə 

olunacaqdır.  Bu isə artıq son əlli ildə daha çox 

səslənən, əsas gündəmdə olan ümumbəşəri fə-

alkətlərin artma və onun məhvinin yaxaınlaş-

mahəyacan siqnalının daha ciddi qəbul olunma 

məsələsini ön plana çəkir. 

XXI əsrdə sağlamlıq geniş sosial təmayüllər 

baxımından müəyyən edilir. İqtisadiyyatın qlo-

ballaşdığı, ailə modellərinin dəyişdiyi, texnologi-

yaların sürətlə inkişaf etdiyi, urbanizasiyanın art-

dığı bu əsrdə ən böyük sosial dəyişikliklərdən bi-

ri əhalinin yaşlanması məsələsidir. Belə ki, qlo-

bal inkişaf və yüksək iqtisadi artıma nail olunma 

cəhdləri artıq yeni nəsilinyetişdirilməsi, onların 

tələbatlarının təmin edilməsi və hətta ailə modeli-

nə olan sağlam baxışların formalaşmasını defor-

masiyaya uğratmaqdadır. Çünki, iqtisadi inkişafa 

və qloballaşma proseslərinə yalnız ani, dövrü ba-

xışların, maraqların təmin olunması baxımından 

yanaşmaya üstünlük verilməsi, əvvəldə qeyd olu-

nan ciddi sosial-iqtisadi və ekoloji problemlərlə 

yanaşı daha bir mühüm məsələni ortaya çıxar-

maqdadır. Belə ki, daha çox yaxın yüz və hətta 

ondan da az dövrün tələbat və maraqların ödə-

nilməsinə istiqamətlənmiş inkişaf prosesləri 

cəmiyyətin və ailənin sağlam və dözümlü 

modelini sarsıtmaqla, urbanizasiya prosesini artı-

rır, ən böyük sosial fəlakət olan əhalinin yaşlan-

ması məsələsini aktuallaşdırır. Son yüz ilin iqti-

sadi inkişaf proseslərinin sürətlənmə məhsulu be-

lə ciddi problemi kəskin şəkildə qarşıya çıxarır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, yaşlanma prosesi nəticə-

sində artıq 2000-2050-ci illər arasında 80 və ya 

daha yaşlı insanların sayı təxminən dörd dəfə 

artaraq 395 milyona çatacaqdır (17; 23). Həm-

çinin, yaxın beş il ərzində dünya tarixində ilk 

dəfə olaraq 65 və ondan yuxarı yaşlı insanların 

sayı 5 yaşa qədər uşaqların sayından çox olacaq. 

Bu yaşda olan insanların sayı 2050-ci il üçün 14 

yaşa qədər uşaqların sayını ötüb keçəcək. 2000-

2050-ci illər ərzində dünyada yaşı 60-dan yuxarı 

olan əhalinin faiz nisbəti ikiqat yüksələrək 11 fa-

izdən 22 faizə çatacaq. Eyni dövr ərzində 60 və 

daha yuxarı yaşlı insanların sayının 605 milyon-

dan 2 milyarda çatacağı gözlənilir (17; 23; 33). 

Birləşmiş Millətlət Təşkilatı İnkişaf Proq-

ramının hesabatları göstərir ki, ("İnsan İnkişafı 

Hesabatı" 2012-2012) respublikanın insan inki-

şafı indeksinə görə yüksək nəticələrə malik ol-

masına baxmayaraq bu problem Azərbaycan 

üçün də öz fəsadlarını törədə biləcəkdir. Hazırda 

182 ölkənin yer aldığı müvafiq hesabatda bu 

göstərici üzrə Azərbaycan Rusiya və Qazaxıs-

tandan sonra 67-ci, Gürcüstan 74-cü, Ermənis-

tan 76-cı, Türkiyə isə 83-cü yerdə qərarlaşmış-

dır(19; 22). 

İqtisadi inkişafın sürətlənməsi yalnız iqtisadi 

təzadlar törətməklə bitmir, həm də qlobal inki-

şaf proseslərini önə çəkməklə dövlətlərin də ma-

raqlarına, o cümlədən inkişafına öz təsirini gös-

tərir. İnkişaf etmiş ölkələr və onları təmsil edən 

transmilli və nüfuzlu şirkətlər iqtisadi maraqla-

rından daha çox çıxış etməklə, dünyada olan iq-

tisadi-siyasi tarazlığı öz maraqları baxımdan də-

yişməyə ciddi cəhd göstərirlər. Bütün inkişaf 

prosesləri təbii ki, insanların, cəmiyyətlərin də 

maddi və sosial rifahına da getdikcə əks təsirlər 

göstərirlər. Çünki, maliyyə vəziyyətinin mürək-

kəbləşməsi, işsizliyin artması, sosial tələbatların 

ödənilməsinin daraldılması müasir dünyanın da-

ha kəskin problemlərinə çevirilməkdədir. 

Dünyada artmaqda və harmonik tarazlığı 

gözləmədən sürətlənməkdə olan iqtisadi inkişaf 

son əlli ildə daha kəskin problemi qarşıya qoy-

maqdadır. Bu ekoloji mühitin, sistemin ayrı-ayrı 

regionlarda, dövlətlərdə deyil, həm də dünya 

evində kritik və dözülməz səviyyəyə doğru get-

məsi, nəhayətdə isə insan cəmiyyətinin özünün 
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məhvinin yaxınlaşmasıdır. XX əsrin iqtisadi in-

kişafı artıq XXI-də dövlətləri ciddi seçim qarşı-

sında qoymaqdadır: ya iqtisadi inkişafın sürət-

lənməsi ardınca sürətlə getmək, ya da iqtisadi 

inkişafı müasir və gələcək nəsillərin tələbatlarını 

nəzərə almaqla ekoloji mühitin qorunması ilə 

uzlaşdırmaq. Mövcud yanaşma yalnız bizim 

təfəkkürümüzün məhsulu deyildir! Artıq dünya 

təcürbəsi sübut edir ki, son 100 ildə elmi-texniki 

inqilab və iqtisadi inkişaf cəmiyyətlə təbiət ara-

sında zidiyyətləri öz yüksək həddinə çatdırmış-

dır. Bu ekoloji problemlərin kəskin şəkildə art-

ması ilə də özünü göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son yüz il ərzində 

atmosferdə karbon qazı konsentrasiyası 12-

13%, toz bulanması 10-20% yüksəlmiş, yerin 

işıqlanma səviyyəsi isə 7-10% azalmışdır. Təbii 

mühitə və onun sərvətlərinə neqativ və dağıdıcı 

münasibət XX əsrin sonunda öz pik həddinə 

çatmışdır. Belə ki, ətraf mühitin bioloji rən-

garəngliyində ciddi şəkildə dağılıb, məhv olma 

prosesləri baş verməkdədir, əvvəlki keçmiş əsr-

lərdə hər 100 ildə yalnız bir növ biot (canlı) var-

lıq məhv olurdusa, hazırda bir saat ərzində yer 

kürəsində bu göstərici 50 növə çatmışdır (15; 

19). Keçən əsrin sonunda yer kürəsinin təbii qu-

ru ekosisteminin 63% dağılıb, meşələrin üçdə 

iki hissəsi qırılıb, 200 milyon hektardan çox 

əkin sahəsi kənd təsərrüfatı üçün tamamilə yara-

rsız hala düşmüşdür. Eyni zamanda, oksigen 

ehtiyatı 10 milyard ton azalmış, su ekosistemlə-

rinə, xüsusilə dəniz planktonlarına ciddi zərər 

dəymişdir (4; 19). 

 

Dünyada baş verən və dünya evi  üçün ciddi təhlükə törədən başlıca ekoloji  problemlər: 

 

Atmosferə atılan tullantıların həcminin artması; 

Okean və dəniz sularının davamlı şəkildə çirklənməsi; 

Torpaq səthinin və tərkibinin korlanması və eroziyasının sürətlənməsi; 

Canlı varlıqların (bilot), flora və fauna sisteminin  məhvinin artması və bərpa 

olunmasının zəifliyi; 

Istixana  effektinin artması; 

Biosferin radioaktiv çirklənməsi. 

 

 

Mövcud problemlərin başlıca səbəbləri isə: 

biosferin, atmosferin, hidrosferin, litosferin tex-

nogençirklənməsinin çox sürətlə artması, təbii 

resurslardan səmərəli istifadə olunmaması, dün-

ya əhalisinin sayının və tələbatının artması, yük-

sək urbanizasiya, demoqrafik proseslərin getmə-

si, kimyəvi preparatlar və maddələr istehsal 

edən müəssiələrin havanı, yer səthini və suyu 

çirkləndirməsi, ekoloji təzyiqlərin əsaslı şəkildə 

güclənməsi və ekoloji təhlükəsizliyin təmin 

olunmaması ilə birbaşa bağlıdır. 

Yaşadığımız əsrin əvvələrindən başlayaraq 

dünyada hər gün səhralaşma və şorlaşma nə-

ticəsində 44 min hektar torpaq sahəsi öz münbit-

liyini və təsərrüfat əhəmiyyətini itirir, 50 min 

hektar dünyanın ən qiymətli təbii sistemlərindən 

biri sayılan tropik meşə sahəsi məhv olur (4; 15).  

Dünyada təbii mühitin çirklənməsinin 34%-i 

metallurgiya müəssisələrinin, 27%-i energetika-

nın, 12%-i neft məhsullarının, 9%-i kimya za-

vodlarının və 7%-i təbii qazların, yalnız 11 faizi 

digər istehsal sahələrinin hesabına yaranır (19). 

Aqrar sahədə də vəziyyət qənaətbəxş olmaması 

ilə nəzərə çarpır, belə ki, bu sahədə işlədilən 

pestisidlər, kimyəvi maddələr, heyvandarlıq fer-

malarının tullantıları da mühitin çirklənməsində 

çox mühüm rol oynayır. İqlim dəyişkənliyi və 

onun ekoloji xəritəsinin dəyişməsi müasir və gə-

ləcək dövrlər üçün ciddi problemlərin qalma 

təhlükəsini artırır. Qlobal istiləşmə və istilik ef-

fekti artıq öz neqativ təsirlərini açıq şəkildə bi-

ruzəverməkdədir. Yer kürəsində keçən əsrdə ha-

vanın orta temperaturu 0,6 dərəcə artması ilə 

özünü göstərirdisə, bu göstərici son on ildə hava 
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tempraturunun istiləşmə sürətinin üç dəfə art-

ması ilə müşahidə olunmaqdadır. 

Bütün bu kimi mühüm ekoloji fəasdlar müasir 

dünya və insan cəmiyyətlərinin yaşaması üçün 

kifayətqədər ciddi təhlükələrin siyahısını günü-

gündən artırmaqdadır. Qeyd olunduğu kimi dün-

yada baş verən superurbanizasiya, zülal aclığı, 

ərzaq, içməli su problemi, demoqrafik partla-

yışlar, xəstəliklərin artması və digər problemlər 

müasir cəmiyyətin yaxın yüz ildə mövcudluğu 

anlamının mümkünlüyü haqda ciddi düşünməyi 

qarşıya başlıca məqsəd kimi qoymaqdadır. 

 

 

Müasir və gələcək dövr baxımından dayanıqlı inkişaf üçün təhlükə törədən əsas amillər: 

 Davam edən demoqrafik böhran, əhalinin yaşayış-həyat səviyyəsinin pisləşməsi və 

yaşlanması; 

 Asiya, Afrika və Latin Amerikası ölkələrinin əhalisinin sürətli artımı və onların ilkin 

zəruri tələbatlarının ödənilməməsi; 

 Üçüncü ölkələrdə yaşayan əhalinin sayının inkişaf etmiş ölkələrin əhalisinin əsaslı şəkildə 

çoxluğu; 

 Dünya ölkələrində sosial-iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi meyllinin davam etməsi; 

 Ekoloji problemlərin və fəlakətlərin sayının və əhatə dairəsinin artması; 

 Baş verən iqtisadi və maliyyə böhranları, maraq və faydalara görə sürətli inkişaf, iqtisadi 

inkişafla onun resurs təminatı arasında tarazlığın kəskin şəkildə pozulması. 

 

 

Açıq aydın görünür ki, qlobal problemlərin, 

xüsusilə ekoloji problemlərin yaranması səbəb-

ləri və həll edilməsi yollarının araşdırılması ol-

duqca zəruridir.Mühüm qlobal problemlərdən 

biri kimi, ekoloji problemlər, hər şeydən əvvəl 

bütöv bəşəriyyətin mənafeyini ifadə edir. Həm-

çinin, ekoloji problemlər özünü sivilizasiyanın 

inkişafında başlıca obyektiv amil kimi göstərir, 

onların kəskinləşməsi tərəqqini ləngidir və bə-

şəri dəyərləri məhv olmaq təhlükəsi ilə hədə-

ləyir. Bu problemlərin adekvat təhlili inteqrativ 

yanaşmanı, yəni təbii, texniki və ictimai elm nü-

mayəndələrinin birgə fəaliyyətini tələb edir, on-

ların düzgün həlli yolunun dünya dövlətlərinin 

iştirakı ilə geniş beynəlxalq əməkdaşlıq sayəsin-

də mümkün olmasını aktuallaşdırır. 

 

NӘTİCӘ 

Beləliklə, aparılan bu kimi ümumiləşmiş təd-

qiqatımıza əsaslanaraq: dünyada son yüz ildə 

baş verən “tənzimlənməyən” və artıq insan 

cəmiyyəti, yer küərisi üçün ciddi problemlər ya-

ratmaqda olan inkişaf, əsasən də iqtisadi inkişaf 

meyillərinə görə nəticələr çıxarmaq vaxtı 

çatmışdır. Sürətli iqtisadi inkişafın və ya artımın 

təmin edilməsinə, ayrı-ayrı dövlətlərin dünyada 

lider, super dövlət olunmasına yönəlmiş siyasət 

və nəzəriyyələr demək olar ki, nəticədə bütün-

lükdə dünya evinin mövcudluğu, insanların və 

gələcək nəsillərinin yaşaması üçün kifayətqədər 

ciddi problemlər qarşıya qoymaqdadır. Artıq 

son əlli ildə formalaşan və yetərli qədər əhəmiy-

yət kəsb edən nəzəri və ictimai baxışlar: iqti-

sadiyyatın dayanıqlılığında ekoloji, ictimai, so-

sial tələblərin əsas götürülməsinəəsaslanmaqla, 

həm də müasir və gələcək cəmiyyətlərin maraq 

və tələblərinin təmin edilməsi üzərində qurulur. 

Zənnimizcə, dayanıqlı inkişafın təmin edilmə-

sində müasir və gələcək nəsillərin mənafe və tə-

ləbləri əsas götürülməklə aşağıdakı amillərə xü-

susi diqqət yetirilməsi zəruridir: 

Mövcud cəmiyyətin və gələcək nəsillərin 

yaşaması və zəruri tələbatlarının ödənilməsi ki-

mi mühüm konseptual baxışlar bir çox dövlətlər 

və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən artıq 

qəbul edilsədə, lakin onun vahid konsepsiya ba-

xımından uzlaşdırılmasına və həyata keçirilmə-

sinə ciddi ehtiyac vardır; 

Hazıradək mövcud olan əksər klassik və 

müasir iqtisadçılar tərəfindən iqtisadi inkişafla 

bağlı irəli sürülən nəzəriyyələrə və konseptual 

baxışlara yeni tələblər nəzərə alınmaqla ba-
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xılması məqsədəuyğundur. Çünki, belə yanaşma 

və nəzəri-konseptual baxışlar əsasən hansısa bir 

dövr və məkan (məkanlar) daxilində iqtisadi in-

kişafı, artımı və onun səmərəliliyi kimi amilləri 

əsas götürməklə önə çəkir. Dünyada gedən iqti-

sadi inkişafın insan cəmiyyəti və onun gələcəyi 

üçün törətdiyi sosial, iqtisadi və ekoloji prob-

lemlər isə daha çox arxa plana keçir.  

Artıq təbiət - iqtisadi inkişaf - insan qarşı-

lıqlı münasibətlərində yeni ekoloji təfəkkür, 

ekoloji dünyagörüşünün formalaşması zərurəti 

meydana çıxmaqdadır;  

Müasir və gələcək dövrlərin tələbləri nə-

zərə alınmaqla, dayanıqlı inkişafın təmin edil-

məsi üçün mövcud ekosistemin məhvinə və sü-

rətli aşaınamsına yönəlmiş iqtisadi inkişaf siya-

sətlərinin təftişinə və təkrar baxılmasına ciddi 

ehtiyac yaranmışdır. Çünki, iqtisadi inkişafın in-

san və təbiətlə ziddiyyətli inkişafı nəticə olaraq 

mənfi sonluqdan başqa heç nəyə səbəb olmaya-

caqdır. Belə yanaşma bir və bir neçə dövlətin 

səyi ilə mümkün deyildir. Bu artıq dövlətlərin 

ümumiləşmiş və razılaşmış vahid bir kon-

sepsiyadan çıxış etməsini və buna uyğun məna-

felərin uzlaşdırılması baxışını aktuallaşdırmaq-

dadır. 
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Подходы к реализации устойчивого развития и полученные результаты с точки зрения 

современности 

 

Резюме 
В статье исследуются проблемы и требования устойчивого развития, а также первоначальные тео-

ретические и концептуальные взгляды в связи с формированием устойчивого развития. Автор прихо-

дит к выводу, что настоящее и будущее развитие влечет за собой новые проблемы. С учетом этих тре-
бований, требуется концептуальный подход к событиям. Формирование и реализация таких взглядов 

устойчивого развития за последние пятьдесят лет говорит само за себя. 

Ключевые слова:устойчивое развитие, теоретические и концептуальные представления, соци-
ально-экономические и экологические ситуации. 
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Approaches to the implementation of sustainable development and the results from the point of view 

of modernity 

 

Abstract 
The article examines the problems and requirements of sustainable development as well as the initial theo-

retical and conceptual views in connection with the formation of sustainable development. The author con-

cludes that the present and future development entails new challenges. With these requirements in mind, it 
takes a conceptual approach to the events.  

Key words: sustainable development, theoretical and conceptual representations, social and economic 

and ecological situations. 
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