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Xülasə 
Məqalədə antropogen xarakterli ekoloji problemlərin aradan qaldırılması üçün iqtisadi modern-

ləşmənin vacibliyi əsaslandırılır. Müəlliflər belə nəticəyə gəlir ki, müasir dövrdə iqtisadi münasibətlər sis-

teminə ekoloji amillərin inteqrasiya edilməsi müəyyən xərclərin olmasını tələb edir. Digər tərəfdən, belə 

inteqrativ tədbirlər görülməsə, gələcəkdə yarana biləcək ekoloji problemlərin həlli üçün daha çox xərclər 

tələb oluna bilər.  Lakin nəzər almaq lazımdır ki, ekoloji amilin iqtisadi münasibətlər sisteminə daxil 

edilməsi yeni təsərrüfat müxanizminin yaradılmasını tələb edir. 

Açar sözlər: iqtisadi münasibətlər, ekoloji problemlər, ekoloji tarazlıq, yaşıl iqtisadiyyat, ekoloji-

iqtisadi sistem. 

 

GİRİŞ 

Ekoloji problemlər hər bir ölkədə iqtisadi 

inkişafa  və cəmiyyətin rifah halının yaxşılaş-

dırılmasına ciddi mane olur. Son 50 ildə dü-

nyanın inkişaf etmiş ölkələri dayanıqlı ink-

işafa nail olmaq üçün iqtisadi inkişafla yanaşı 

ekoloji amillərin də nəzərə alınmasına xüsusi 

diqqət yetirməyə başlayıblar. Bəzi ölkələr 

ətraf mühitin qorunması məsələlərində 

müəyyən qədər  nailliyyət qazanıblar. Ətraf 

mühitin qorunmasında maraqlı olan hər bir 

ölkə dayanıqlı inkişafı təmin etmək üçün 

zəruri olan sosial-iqtisadi  proqramlarında 

ekoloji amili xüsusilə nəzərə almağa çalışırlar. 

Belə hallarda digər bir ciddi problem ortaya 

çıxır,  ki,  bu da ətraf mühitin qorunmasına 

xeyli maliyyə resursların xərclənməsi zəruri-

liyidir. Bu məsələnin maraqlı və bəzi hallarda 

narahatedici tərəfi də ondan ibarətdir ki, 

ekoloji problemlərin həllinə yönələn maliyyə 

resursları ildən ilə artır .  

Nəzərə alsaq ki, dünyada, xüsusilə inkişaf et-

məkdə olan ölkələrdə iqtisadi inkişafa, həmçinin 

iqtisadi artıma xüsusi diqqətin yetirilməsi ətraf 

mühitə xeyli ziyan vurur və bu ziyan dolayısı ilə 

həm əhalinin sağlamlığına, həm də resursların 

azalmasına təsir göstərərək ölkə iqtisadiyyatında 

xeyli maddi itkiyə səbəb olur. Digər tərəfdən, 

ekoloji ziyanın aradan qaldırılması və ekoloji 

təhlükəsizliyin təminatı üçün də dövlət xərcləri 

ölkə iqtisadiyyatına əlavə xərclərin edilməsi 

hesabına başa gəlir. Odur ki, ekoloji tarazlıqlı 

inkişafa, yəni ekoloji sistemin keyfiyyət xarak-

teristikalarının saxlanması əsasında iqtisadi 

artıma nail olmaq üçün zəruri olan iqtisadi 

mexanizmin yaradılması hər bir ölkənin iqtisadi 

sisteminin dayanıqlı fəaliyyəti üçün mühüm 

məsələdir.  

Ekoloji iqtisadi nəzəriyyə hələ ki, yoxdur, 

amma  ekoloji  iqtisadiyyatın nə olduğu ilə 

bağlı iqtisadçılar nəzəri cəhətdən olduqca 

gərgin mübarizə aparırlar. Əgər  nəzəri baza 

yaranarsa, ekoloji iqtisadiyyat daha əlçatan 

olacaq. Belə ki, ekoloji iqtisadiyyat etiraf edir 

ki,  iqtisadiyyatın arxasında təbiət, gunəş, ge-

okimyəvi proseslər, həmçinin ekosistemin bizi 

həyati əhəmiyyətli xidmətlərlə təmin edən 

mənbəyi və digər funksiyaları durur. Ekoloji 

iqtisadiyyat həmçinin bio-iqtisadiyyatla da 

bağlıdır. Belə ki, gərək iqtisadiyyat biofiziki 

cəhətdən ekosistemlərdə özünə yer tapsın ki, 

dayanıqlı yaşamağa qadir olsun. Ekoloji 

iqtisadiyyatçılar da həmçinin marketlərin əhə-

miyyətindən xəbərdar olandan sonra, təbiəti 

nəzərə almaqla müəyyən uğura imza atdılar. 

Ekoloji iqtisadiyyat da həmçinin qismən neo-
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klassik iqtisadi nəzəriyyədən və ixtisaslaşmış 

iqtisadi fikirlərdən ibarətdir. Eyni yolla 

ekoloji  iqtisadçılar tərəfindən edilən bütün 

uğurlu cəhdlər ictimai problemlerin iqtisadi 

cəhətdən qavranılmasına gətirib çıxarır. 

Beləliklə, ekoloji iqtisadiyyat öz-özlüyün-

də iqtisadi məktəb deyil, amma bunun 

əvəzində iqtisadi düşüncəni Təbiət yönümlü 

etməyə cəhd edir. Ekoloji  iqtisadçılara görə, 

insanların ehtiyclarının dayanıqlı ödənilməsi 

siyasi iqtisadçıların ən son və yeganə 

məqsədidir. Ekosistemlər iqtisadiyyatı dəstək-

lədiyi üçün, başqa sahələrin ehtiyacları da 

bilavasitə bura daxildir.  

İnsani ehtiyacların tam ödənilməsi məqsə-

dilə İnsan iqtisadiyyat qurur, dayanıqlı yolla 

əlimizdə olan resurslara mümkün qədər daha 

çox əlavələr etmək məqsədilə dəstək sistemi 

formalaşdırır.  Bütün hallarda, iqtisadi inkişaf 

və  keyfiyyətli həyat tərzi “dayanıqlı yolla” 

təbii resursların əldə edilməsində ekosistem-

lərin imkanlarından asılıdır. “Dayanıqlı yol” 

isə öz növbəsində tələb edir ki, yerdə qalan 

məhsullar eko-sistem şərtlərinin assimilyasiya 

tutumunu üstələməsin. İqtisadi inkişaf  və 

həyatın keyfiyyəti  isə qurulmuş dəstək siste-

minə insanların  nə dərəcədə uyğunlaş-

masından da asılıdır. Ekoloji iqtisadiyyat  iq-

tisadiyyata müəyyən məhdudiyyətləri qoymaq 

və onun dayanıqlılığını təmin etmək üçün 

ekoloji və sosial məhdudiyyətləri müəyyən 

edir.  İqtisadiyyat bir sistem olaraq insan ehti-

yaclarını ödəmək üçün təbii resurslara əlavə 

dəyər verir. 

 Insan həmişə müxtəlif formalı defisitlər və 

ya büdcə məhdudiyyətləri altında yaşayır. Ev 

təsərrüfatlarında, firmalarda, birliklərdə, mil-

lətlərdə və ya qloballaşmış cəmiyyətlərdə təş-

kilatlaşmış  şəxslər özlərini ən pozitiv yolla 

dəstəkləməyə can atmışlar. İnsanların həmişə 

özlərindən  soruşduqları və daim soruşacaqları 

əsas sual budur ki, mən ən yaxşı hansı yolla 

özümə lazım olan resursları tapa bilərəm, mən 

onları dəyişməklə onlara necə əlavə dəyər 

verə  bilərəm və ən sonda, mən necə onları 

istifadə etməklə ən yaxşı nəticə əldə edə 

bilərəm? “Ekoloji iqtisadi” düşüncə tərəfdar-

larından olan Kristian Skanberq insanın belə 

dəstək sistemini  üç mərhələyə ayırır. Birinci 

mərhələ resurslara yiyələnməkdir, ikinci 

mərhələ onlara necə əlavə dəyər verilməsidir, 

üçüncü mərhələ əldə edilmiş malların və xid-

mətlərin ən sonda işlədilərək və ya 

sərmayələşərək insan ehtiyaclarını 

ödəməsindən ibarətdir [1].  

Birinci mərhələ Təbiətlə bağlıdır. Təbii 

proseslər yenilənən enerji və materialların 

daimi axınını və insan iqtisadiyyatının əsası 

olan ehtiyatları, insanlar və digər canlılar üçün 

zəruri olan təhlükəsiz həyatı və yaşamaq üçün 

lazım olan fizioloji ehtiyacları təmin edir. 

Bütün təbiət insana yaşamaq üçün ekoloji 

cəhətdən münbit bir yer verir. Əgər biz 

ekoloji cəhətdən qəbul edilə bilən davranışı-

mızla ekosistemlərin həyat şərtlərinə hörmət 

bəsləsək, ətraf mühitdə azalma baş vermə-

yəcək və hətta ekosistemlər müəyyən 

dərəcədə genişlənə də bilər. 

İkinci mərhələ, yəni istehsal  mərhələsində 

enerji və başqa resurslar ÜDM-da ölçülən real 

proseslərdə yaradılan əmtəə və xidmətə 

çevrilir. İkinci mərhələdən üçüncüyə keçid 

nöqtəsində mal və xidmətlər onları istifadə 

edən istehlakçılara satılır. Burada istehlak 

marketinin qiyməti, yəni istehsal dəyəri 

yaranır. İqtisadi dayanıqlılıq qiymət mexan-

zminin nə dərəcədə yaxşı işləməsindən 

asılıdır. Bu mexanizm istehsalçıların və isteh-

lakçıların reaksiya verdiyi nisbi qiymətləri 

müəyyən edir. Bu mexanizm insan və onun 

yaratdığı kapitalın, xüsusilə bərpa ediləbilən 

təbii ehtiyatlara dayanıqlı əlavə dəyər verə 

bilən biliyin və texnologiyanın saxlanmasını 

və inkişaf etdirilməsini təmin edir. İş 

təcrübəsi, təhsil və sağlam vərdişlər insan 

kapitalının dəyərini artırır. Eyni zamanda 

işsizlik, xəstəlik və ictimai problemlər bu 

dəyəri aşağı salır. 

Üçüncü mərhələdə istehsal olmuş məhsul-

lar həm özəl, həm də ictimai ehtiyaclar və ya 

investisiyalar üçün istifadə edilə bilər. Bəzi 

məhsullar və xidmətlər bilavasitə Təbiətlə 

təchiz edilir, məhsul və xidmətlərin isti-

fadəsindən yaranan  bəzi tullantılar, emis-

siyalar isə ekosistemlərə və insan səhhətinə 

təsir edir. Üçüncü mərhələdə rifah iqtisadiy-

yatı məhsullar üçün ödənilən qiymətləri 

asanlıqla ölçə bilər. Amma yaxşı olardı ki, 
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istehlakçıların bu malları və xidmətləri əldə 

etmək üçün əlavə ödədikləri pulu ölçmək 

olsun. Insan ehtiyaclarının ölçülüb tam ödə-

nilməsinin başqa yolları da var, məsələn indi-

katorlar vasitəsilə. 

Əgər əvvəllər istehsal edilmiş mal və xid-

mətlərin istehsalı zamanı baş vermiş qüsur-

ların, ətraf mühitə dəyən ziyanın, iş şəraitinin 

pis olmasından əziyyət çəkən işçilərin xəstəli-

yinin vaxtında aradan qaldırılması və sıradan 

çıxmış kapitalın əvəzlənməsi mümkün 

olsaydı, onda insan ehtiyaclarını ödəmək üçün 

daha az ehtiyatlar tələb olunardı. İstehsal 

prosesində xarab olmuş məhsulları 

əvəzləyərək daha çox məhsul istehsal edən 

böyük iqtisadiyyata nisbətən son məhsulların 

daha geniş hissəsini istehlak edə bilən balaca 

iqtisadiyyat daha yüksək rifah mərhələsinə 

çata bilər. Bundan başqa, bərpa ediləbilən 

resurslara əsaslanan və ehtiyatların yığılıb 

saxlanmasına əsaslanmayan iqtisadiyyat öz 

istehsalını həmişəlik təmin etmiş olur. 

Ehtiyatların saxlanmasına əsaslanan iqtisadiy-

yat isə getdikcə öz kapital bazasını itirərək 

tənəzzül edir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də 

iqtisadiyyatın ekoloji tələblərə cavab verməsi 

məsələsi getdikcə ciddiləşir. Xüsusilə, 

Azərbaycanda son 100 ildə neft sektorunun 

güclü inkişafı, Xəzərdə neft hasilatı ölkə əra-

zisində ciddi ekoloji problemlərin yaran-

masına səbəb olub. Min hektarlarla əkinə 

yaralı torpaq sahələrinin, həmçinin Xəzərin 

Azərbaycan ərazilərinin neftlə çirklənməsi 

ölkə iqtisadiyyatına xeyli ziyan vurub.   

Müasir dövrdə iqtisadi münasibətlər siste-

minə ekoloji amillərin inteqrasiya edilməsi 

çox vacibdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, 

belə inteqrasiya müəyyən xərclərin olmasını 

tələb edir. Əgər belə inteqrativ tədbirlər 

görülməsə, gələcəkdə yarana biləcək ekoloji 

problemlərin həlli üçün daha çox xərclər tələb 

oluna bilər.  Əlbəttə,  iqtisadi münasibətlərdə 

ekoloji tələblərin nəzərə alınması nəinki iqti-

sadi islahatların aparılmasını, həmçinin cə-

miyyətdə ictimai şüurun və ölkə qanunveri-

ciliyinin müəyyən qədər dəyişdirilməsini tələb 

edir. Ekoloji amilin iqtisadi münasibətlər sis-

teminə daxil edilməsi yeni təsərrüfat müxaniz-

minin yaradılmasına imkan verir. Bu təsərrüfat 

mexanizminin mahiyyətində  insan və təbii 

resurslara qənaət edilməsi əsas yer tutur. Belə 

təsərrüfat sistemində insan və təbii resurlara 

edilmiş qənaət nəinki insan sağlamlığı və ətraf 

mühitin təmizliyi ilə müşaiət olunur, həmçinin 

gələcəkdə insanların rifahının və iqtisadi 

artımın təmin olunmasına şərait yaradır.  

Son yüz ildə ölkələr arasındakı iqtisadi rə-

qabət, inkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə 

olan ölkələr arasındakı iqtisadi fərqlər, inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin əksəriyyətində istehlak 

səviyyəsinin getdikcə artması və sair amillər 

bu ölkələrin iqtisadiyyatında ekoloji tələbləri 

həmişə ikinci plana atır. Xüsusilə, son illərdə 

baş verən maliyyə böhranları ölkələrin diq-

qətini daha çox iqtisadi artıma yönəldiyindən 

iqtisadi münasibətlərdə ekoloji tələblərin arxa 

plana keçməsinə səbəb olur. Adətən iqtisadi 

böhranlar zamanı istehsal həcminin azalması 

baş verir. İstehsal həcminin azalması isə tə-

biətə dəyən antropogen təsirlərin həcmini 

azaldır. Belə hallarda ekoloji tələblər bir qay-

da olaraq “yaddan çıxmış” olur. Təəssüf ki, 

hələ də həm iqtisadi nəzəriyyələrdə, həm də 

ekologiya elmində  “iqtisadi inkişaf” və “ətraf 

mühitin qorunması” bir-birini tamamlaya və 

inteqrasiya oluna bilən fəaliyyət sahələri kimi 

deyil, əksinə alternativ sahələr kimi, hətta bir-

birinə antoqonist sahələr kimi tədqiq edilir. 

İqtisadi nəzəriyyələrin əksəriyyətində ətraf 

mühitə iqtisadiyyatın normal fəaliyyəti üçün 

zəruri olan, lakin iqtisadiyyatın mahiyyətinə 

aidiyyəti olmayan xarici mühit kimi baxılır. 

Bu nəzəriyyələrdə hətta insanın da iqtisadiy-

yatın mahiyyətinə aidiyyəti yoxdur. Məsələn, 

K. Marksa görə iqtisadi qanunlar obyektivdir 

və insanın iradəsindən kənarda mövcuddur 

[2]. Lakin müasir iqtisadi nəzəriyyələr həm 

insanın, həm də ətraf mühitin qorunmasının 

iqtisadi münasibətlərin mahiyyətində 

olduğunu israr edir. İqtisadiyyat insana xid-

mət etməlidir və ondan kənarda iqtisadi 

münasibətlər ola bilməz və ətraf mühitin 

qorunmasına xidmət etməlir.  

Deməli, iqtisadiyyatın mahiyyətində həm 

insan, həm də ətraf mühit amili dayanmalıdır.  
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İqtisadi münasibətlərin və müasir cəmiyyətin 

təsərrüfat mexanizmlərinin mahiyyətində eko-

loji amillərin dayanmaması çox hallarda 

ekoloji problemlərin iqtisadi nöqteyi-nəzərdən 

araşdırılmaması ilə bağlıdır. Başqa sözlə de-

sək, ekoloji problemlərin sosial-iqtisadi və iq-

tisadi analizınin metodoloji cəhətdən işlənmə-

sinin ciddi elmi və praktiki əhəmiyyəti var. 

Dünya təsərrüfat fəaliyyətinin genişlənməsi 

nəzticəsində ekoloji problemlərin kəskinləş-

məsi iqtisadi nəzəriyyələr qarşısına elə bir 

iqtisadi mexanizmlərin yaradılması zərurili-

yini qoyur ki, bu mexanizm insan və ətraf mü-

hitin qorunması məsələlərini ön plana çəkmiş 

olsun. Elə bir iqtisadi mexanizm yaradılmalıdır 

ki, iqtisadi münasibətlər ekoloji tarazlığı poz-

masın və ekoloji təhlükəsizlik təmin edilmiş 

olsun. İqtisadi münasibətlər sistemində ekoloji 

tələblərin nəzərə alınması məsələsi və ya 

ekoloji problemlərə iqtisadi nöqteyi nəzərdən 

yanaşılması məsələsi XX əsrin ikinci yarısında 

iqtisadçıların diqqətini cəlb etmişdir. Ekoloji 

iqtisadiyyatın nəzəri problemləri  məsələsi ilə 

F. Anqus, D. Rubenşteyn, D. Martin, D. 

Medouz, K. Conson, R. Barr, M. Berkli, Q. 

Vudvard, L. Qreyson və başqaları məşğul 

olmuşlar. Rus alim-lərindən K. Baqrinskiy, V. 

Jamin, F. Martınov, Q, Şalabin, N. Reymer və 

başqaları da bu sahədə tədqiqatlar aparıblar. Bu 

alimlərin əsərlərində iqtisadiyyat və ekologiya 

elmlərinin qanunları arasında ciddi əlaqənin 

olduğu, həmçinin ekoloji problemlərin iqtisadi 

tədqiqatlar üçün də obyekt olduğu 

əsaslandırılmışdır. Beləliklə, bu alimlərin 

əsərlərində əsaslandırılır ki, təbii resurslar həm 

də cəmiyyətin təbii məhsuldar qüvvələridir. 

Əsaslandırılır ki, ekoloji amil təkcə istehsal 

prosesinə yox, həm də digər təkrar istehsal 

fazasına, iqtisadi inkişafa və ictimai təkrar 

istehsalın nisbətinə də təsir edir. İnsan və 

cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətində iqtisadi, 

sosial, texniki və bioloji prosesləri özündə əks 

etdirən yeni vəziyyət, yəni biososial sistem 

formalaşır. Beləliklə, ictimai istehsal ekoloji-

iqtisadi sistemə çevrilir.  

Təəssüf ki, Azərbaycan alimləri arasında 

ekoloji problemlərin iqtisadi nöqteyi-nəzərdən 

araşdırılması ilə məşğul olan iqtisadçılar 

azdır. Elşən Hacızadə [3], Qabil Həsənov [4] 

və digər Azərbaycan iqtisadçılarının əsərləŞ-

rində bu problemlə bağlı faydalı fikirlərə rast 

gəlmək olur. Ekoloji problemlərin getdikcə 

iqtisadçı alimlərin maraq dairəsinə daxil ol-

masına baxmayaraq, hələ ki, Azərbaycanda 

ekoloji problemlər ayrı, iqtisadi problemlər 

isə ayrı tədqiq edilir. Azərbaycan iqtisadi 

ədəbiyyatında ekoloji problemlərin sosial-

iqtisadi təsirləri haqqında bir neçə tədqiqat 

işlərinin olmasına baxmayaraq, “ekoloji taraz-

lığın iqtisadiyyatı”, “ekoloji təhlükəsizliyin 

iqtisadiyyatı” məsələləri nəzəri metodoloji 

səviyyədə ciddi tədqiq edilməyib. Azərbaycan 

iqtisadi ədəbiyyatında  istehsalın ekoloji para-

metrləri üzərində nəzarəti təmin edən məh-

dudlaşdırıcı konsepsiyadan, yəni ekoloji ami-

lin iqtisadi münasibətlər sistemində xarici fak-

tor olduğu konsepsiyadan ekoloji amilin  iqti-

sadi münasibətlər sistemində daxili elementə 

çevrildiyi konsepsiyaya keçidi əsaslandıran  

tədqiqatlara ehtiyac var. Məsələn, bir çox 

alimlər mikroiqtisadi analizlər vasitəsilə  eko-

loji idarəetmənin müqayisəli effektivliyi mo-

delini hazırlamağa cəhd etmişlər.  

Ekoloji tarazlığın iqtisadi mexanizmlərinin 

nəzəri-metodoloji əsaslarının hazırlanmasın-

dakı çatışmazlıqlar  təbiətdən istifadənin inzi-

bati idarəetmə modelinin üstünlük təşkil etmə-

sində əsas şərtdir. Məhz təbiətdən istifadə 

etmənin  inzibati idarəetmə modelində iqtisadi 

və ekoloji qanunlar bir-birindən fərqləndirilir. 

Beləliklə, istehsalın ekoloji parametrlərinin 

direktivlərlə dövlət tərəfindən nizamlanması 

saxlanılır və bazar alternativləri nəzərə 

alınmır. Dövlət tərəfindən ekoloji idarəetmə-

nin iqtisadi qiymətləndirilməsi mümkün 

olmur. Bu isə iqtisadi sistemin fəaliyyətinin 

xərclərinin artmasına, resursların optimal pay-

lanmasına və ekoloji nəticələrin qeyri-müəy-

yənliyinə səbəb olur. 

Beləliklə, iqtisadi münasibətlər sisteminə 

ekoloji amillərin daxil edilməsinin siyasi-iq-

tisadi prinsiplərinin işlənib hazırlanması mü-

hüm məsələdir. Bu məsələnin həlli isə ekoloji 

tarazlığın iqtisadi müxanizmlərinin yaradıl-

masına imkan verən konsepsiyanı formalaş-

dıra bilər. Belə konsepsiya isə özü özünü tən-

zimləyən sistem olaraq ekoloji təhlükəsizliyin 

yaradılmasının bazar prinsiplərinin reallaşma-
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sına, təbiəti mühafizə fəaliyyətinin iqtisadi 

stimullarını yaratmağa və ekoloji tarazlığın 

keyfiyyət parametrlərinin bərpa olunmasına  

imkan verər.   

Ekoloji tarazlığın iqtisadi amillərinin öy-

rənilməsi üçün vacib olan metodoloji prinsip-

lərin hazırlanması tələb edir ki, ekoloji taraz-

lığa iqtisadiyyatın predmeti sərhədlərində 

yanaşılmalı və iqtisadi yanaşmanın ənənəvi 

instrumentlərindən istifadə edilməlidir. Həm-

çinin iqtisadi münasibətlərin subyektiv və 

obyektiv strukturunda  ekoloji amillərin inteq-

rasiyasının sosial-institusional əsaslarının təd-

qiq edilməsi də vacibdir. Eksternaliya konsep-

siyası və onun əsasında qurulan dövlət təbiəti 

mühafizə siyasəti artıq özünü doğrultmur. 

Belə ki, bu konsepsiya əsasında yaradılan 

siyasət iqtisadi sistemin effektivliyini azaldır 

və ekoloji riskləri artırır. 

Ekoloji tarazlığın  iqtisadi mexanizmlərinin  

tətbiq edilməsi ekoloji nemətlər bazarının 

formalaşmasının siyasi-iqtisadi şərti kimi  

ekologiya sahəsində iqtisadi subyektlər ara-

sındakı münasibətlərin transaksion xərclərini 

minimuma endirməlidir. Əlbəttə, ekoloji ta-

razlığın iqtisadi mexnizmləri ekotopiya kon-

sepsiyasını da qəbul etmir. Bu konsepsiyanın 

əsas ideyası ondan ibarətdir ki, elmi-texniki 

nailiyyətlərdən əl çəkərək sadə texnologiya-

lara əsaslanmaq və iqtisadi inkişafı məhdud-

laşdıraraq təbiətin müxtəlifliyini təmin etmək 

[5]. Digər tərəfdən, bütün dünya ölkələrinin 

də həyat səviyyəsinin və istehlakının eyni 

dərəcədə yüksəldilməsinə də nail olmaq mü-

kün deyil [6].  

Əgər əvvəllər iqtisadi və ekoloji göstəri-

cilər ayrı-ayrılıqda öyrənilirdisə, artıq son 

illərdə bu göstəricilərin bir-biri ilə nə qədər 

bağlı olduğu, ekoloji göstəricilərin, parametr-

lərin və onların dəyişməsinin proqnozlaşdırıl-

ması mütləq iqtisadi layihələrin və planların 

tərtib edilməsində, həmçinin istehsalın iq-

tisadi, sosial və ekoloji  effektivliyinin qiy-

mətləndirilməsində nəzərə alınmalıdır.  Artıq 

həm iqtisadçılar, həm də ekoloqlar etiraf edir 

ki, iqtisadi inkişaf və ekoloji tarazlığın təmin 

edilməsi üçün iqtisadi-ekoloji göstəricilərin 

vahid sisteminin yaradılmasına ciddi ehtiyac 

var. Bu göstəricilər elmi cəhətdən əsaslan-

dırılmış və praktikada təsdiq edilən elə ölçülər 

olmalıdır ki, ölkə təsərrüfatının bütün səviy-

yələrində (regional, sahəvi və müəssisə) iqti-

sadi-ekoloji prosesləri əks etdirsin.  İqtisadi-

ekoloji göstəricilər müəssisənin ekoloji vəziy-

yətini, təbiəti mühafizə tədbirlərinə çəkilən 

xərcləri, müəssisənin fəaliyyətindən ətraf 

mühitə dəyən iqtisadi zərəri, təbiəti mühafizə 

tədbirlərinə çəkilən xərclərin əmtəənin dəyə-

rindəki payı  və sair əhatə etməlidir. İstiqa-

mətindən asılı olaraq planlaşdırılmış göstə-

ricilər, normativ göstəricilər (Məsələn, müəs-

sisə tərəfindən atmosfere atılan tullantılara 

görə müəssisənin ödəyəcəyi pulun norması), 

statistik göstəricilər (məsələn, su hövzələrinin 

çirklənməsi nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına 

dəyən iqtisadi ziyan)  və ya analitik  göstəri-

cilərdən (məsələn, müəssisənin ekoloji öh-

dəliklərinin cəmi)  istifadə edilə bilər.   

Təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin bu 

iqtisadi-ekoloji göstəricilərinin əksəriyyəti 

maliyyə göstəricilərinin ayrılmaz hissəsidir, 

mal və xidmətlərin istehsalında zəruridir. 

Təbiəti mühafizə tədbirləri görülmədən 

yüksək iqtisadi inkişaf tempini  saxlamaq 

mümkün deyil. Əks halda belə inkişaf ətraf 

mühitin deqradasiyasına səbəb ola bilər. Digər 

tərəfdən, Y.M. Buhvalın, B.K. Felsmanın, L.İ. 

Nesterovun tədqiqatlarına görə, təbii resurs-

ların tükənməsinə və istehsal müəssisələri 

vasitəsilə ətraf mühitin çirklənməsi nəti-

cəsində yaranan iqtisadi zərər makrosəviyyədə 

milli gəlirin azalması deməkdir. Digər tərəf-

dən, belə xərclər texnoloji zənciri “qapatmış” 

olur və tullantılardan effektiv istifadə nəti-

cəsində müəssisənin gələcəkdə inkişafı təmin 

edilmiş olur. Makro-səviyyədə bu, yeni iq-

tisadi aktivliyin və yeni iş yerlərinin yaran-

masına, mikro-səviyyədə isə uzun müddətli 

maliyyə dayanıqlığının formalaşmasına səbəb 

ola bilər. 

Heç şübhəsiz ki, iqtisadi nöqteyi-nəzərdən 

ekoloji tarazlığı olmayan və ya ekoloji cəhət-

dən təhlükəli olan mühit və ya belə mühitdə 

yaradılan  mal və xidmətlər həmişə ucuz olur. 

Mühitin ekoloji təhlükəsizlik cəhətdən qiy-

mətləndirilməsi konsepsiyasını üç aspektdə 



 

 

    

96 

 

«ELMİ ӘSӘRLӘR» - №1-2016 
EKOLOJİ TARAZLIĞIN TƏMİN OLUNMASININ 

SOSİAL-İQTİSADİ ASPEKTLƏRİ 
 

istifadə etmək olar: 1)Gələcəkdə idarəetmə 

qərarları səviyyəsində istifadə etmək üçün 

təbii mühitin monitorinqi; 2)Ekoloji zərərin 

qiymətləndirilməsi və konpensasiyası; 3)Təbii 

komponentlərin iqtisadi qiymətləndirilməsi və 

onun əsasında təbiəti mühafizə tədbirlərinin 

iqtisadi effektivliyinin müəyyən edilməsi. 

Ətraf mühitin ekoloji təhlükəsizliyinin 

qiymətləndirilməsinin iqtisadi mexanizm-

lərinin effektiv işləməsi üçün mühitin monito-

rinqinin yüksək səviyyədə aparılması, istehsal 

olunmuş məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin 

təmin edilməsi və hüquqi sitemin mükəm-

məlliyi vacibdir. Ətraf mühitin nə qədər 

sağlam olması bu mühitdə istehsal olunan mal 

və xidmətlərin qiymət və keyfiyyətinə bazarda 

birbaşa təsir göstərir. Bazar da öz növbəsində  

mal və xidmətlərə qoyulan qiymət vasitəsilə 

mühitin sağlamlığını əks etdirir. Ətraf mühitin 

sağlamlığı və bazar arasındakı bu münasibət 

“normal iqtisadiyyat” şəraitində, yəni mal və 

xidmətlərin kifayət qədər olduğu və rəqabətin 

mövcud olduğu bazarda mümkündür. Əgər 

“defisit iqtisadiyyat” şəraiti mövcuddursa, 

yəni tələb təklifi üstələyərsə və bazarda 

rəqabət mühiti yoxdursa, onda istənilən key-

fiyyətdə olan mal və xidmət satıla və istehlak 

oluna bilər. Əlbəttə, bazar iqtisadiyyatı öz-

özlüyündə ətraf mühitin ekoloji təhlükəsziliyi 

və ya mal və xidmətlərin ekoloji tələblərə nə 

dərəcədə cavab verməsi haqqında cavab verə 

bilməz. Bunun üçün ətraf mühitin ekoloji 

vəziyyəti ilə bağlı bazarda  geniş informasiya 

olmalıdır. Məsələn, bazarda bu mühitin 

ekoloji monitorinqi haqqında, bu mühitdə 

hazırlanan mal və xidmətlərin ekoloji keyfiy-

yəti haqqında  geniş məlumatlar olmalıdır.  

Eekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi 

üçün iqtisadi mexanizmlərin effektiv işləməsi 

üçün hüquqi sistemin də mükəməlliyi va-

cibdir. Məsələn, ekoloji cəhətdən təhlükəli 

mühitdə hazırlanan mal və xidmətlərin satıl-

masına qadağaların qoyulması, belə malların 

geri qaytarılmasına təminatların verilməsi, 

həmçinin sağlamlığa dəyən zərərin 

ödənilməsinə zəmanətin verilməsi. Belə mal 

və xidmət təklif edən subyektlər isə ciddi 

şəkildə cəzalandırılmalıdırlar ki, ekoloji təhlü-

kəli mühitdə hazırlanan mal və xidmətlər ba-

zara yol tapmasın. Ölkə qanunvericiliyi is-

tehlakçının hüquqlarını ən yüksək səviyyədə 

müdafiə edərək onların sağlamlığına dəyən 

ziyanı kompensasiya etməlidir.  

Beləliklə, ekoloji təhlükəsizliyin təmin 

edilməsi üçün iqtisadi mexanizmlərin effek-

tivliyini artırmaq üçün  institutlaşma, texniki, 

informativ, hüquqi və sair tədbirlər kompleks 

şəkildə  həyata keçirilməlidir. Bütün bunlar 

müəssisələrin təbiəti mühafizə xərclərini və 

transaksion xərclərini  artırır. Lakin bu xərclər 

həm ətraf mühitin ekoloji təhlükəsizliyinin, 

həm də insan sağlamlığının təmin olunması 

üçün vacib xərclərdir.  

Ətraf mühitin ekoloji təhlükəsizliyi üçün 

üç iqtisadi aspektin tədqiq edilməsinə ehtiyac 

var: 1)Ətraf mühitin ekoloji təhlükəsizliyinin 

iqtisadi dəyəri; 2) Ekoloji təhlükəsiz ətraf mü-

hitin iqtisadi indikatorlari; 3)Ekoloji təhlükə-

siz ətraf mühitin saxlanması və bərpası üçün 

iqtisadi qiymətləndirmə. 

Ətraf mühit ekoloji cəhətdən təhlükəlidirsə, 

bu, hələ onun iqtisadi dəyərinin tamamilə ol-

maması demək deyil. Odur ki, ətraf mühitin 

nə dərəcədə iqtisadi cəhətdən dəyərli olmasını 

müəyyən etmək üçün mühitin üç mühüm 

funksiyasına diqqət yetirmək lazımdır: 1)Mü-

hit insanları təbii resurslarla təmin edir; 2)Mü-

hitin tullantıları və çirklənmələri assimlyasiya 

etmək kimi tənzimləmə gücü var;  3)Mühit in-

sanlara rekreasiya və estetik həzvermə kimi 

təbii xidmətlər göstərir.   

Əgər ətraf mühit ekoloji cəhətdən təhlü-

kəsizdirsə,  onun iqtisadi cəhətdən qiyməti 

yüksək  əksinə olduqda isə aşağı olur( yəni 

oloji cəhətdən təhlükəli ətraf mühitin iqtisadi 

qiyməti az olur). Məsələn, ətraf mühitin yu-

xarıda qeyd etdiyimiz birinci funksiyası, yəni 

təbii resurslarla təmin etmək funksiyası hər 

şeydən əvvəl bu resursların vəziyyətindən ası-

lıdır. Əgər ətraf mühitdə resur kimi meşə nə-

zərdə tutulursa, onda məhsuldarlıq meşədəki 

ağacların keyfiyyətindən asılı olacaq. Yaxud 

ətraf mühitdə resurs kimi torpaq hesab 

edilirsə, o, iqtisadi cəhətdən o zaman qiymətli 

və məhsuldar olur ki, ekoloji cəhətdən təmiz,, 

erroziyaya  uğramamış və şoranlaşmamış ol-

sun. Ekoloji cəhətdən tarazlığını itirmiş və 

çirklənmiş göllərdə balıq məhsullarının miq-
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darı ekoloji cəhətdən təmiz göllərlə rəqabət 

apara bilməz. Beləliklə, iqtisadi cəhətdən 

qeyd etmək olar ki, təbii resurslarla təminat və 

onların keyfiyyəti  resursların qiymətində əks 

olunur. 

Ətraf mühitin tənzimləyici funksiyasının 

iqtisadi qiyməti də mühitin ekoloji cəhətdən 

nə dərəcədə təhlükəsiz olmasından xeyli asılı 

olur. Belə ki, ekoloji tarazlıqda olan mühit 

daha sağlam olduğundan orada eroziyadan 

qorunma, oksigenlə təminat, su təchizatı və 

sair proseslər daha yaxşı yerinə yetirilir. 

Əlbəttə, ətraf mühitin bu funksiyasının iq-

tisadi qiyməti mikro səviyyədə hiss olunmasa 

da makro-səviyyədə əhəmiyyət daşıyır.  

Ətraf mühitin üçüncü funksiyasının iqtisadi 

qiymətləndirilməsi, yəni estetik və rekreasion 

dəyəri daha çox insanın ətraf mühitdən estetik 

və istirahət məqsədilə istehlakını ödəməsi ilə 

bağlıdır. Odur ki, ekoloji cəhətdən tarazlıqda 

olan və təhlükəsiz mühit insanın bu təlabatını 

daha yaxşı ödəyir. Ətraf mühitin bu “xidmə-

tinin” iqtisadi dəyərini birbaşa qiymət-

ləndirmək çətin olsa da dolayısı ilə müm-

kündür. İqtisadçılar “ödəməyə hazır olmaq” 

konsepsiyasına əsaslanaraq müxtəlif metod-

larla, məsələn dəyərin subyektiv qiymətlən-

dirilməsi, nəqliyyat xərcləri və sair metodlarla 

ekoloji təmiz mühitə görə insanların nə qədər 

ödəməyə hazır olduqlarını müəyyən edirlər.   

   “Ekoloji-iqtisadi zərər” ətraf mühitin 

ekoloji cəhətdən çirklənməsini və təhlükəli ol-

masını göstərən əsas iqtisadi indikatordur. 

Artıq əksər ölkələrdə çirklənmənin həcmi, 

onun təhlükəlilik dərəcəsi və regional xüsu-

siyyətlərinin göstəriciləri ilə iqtisadi gös-

təricilər arasındakı  əlaqələri ölçən metodi-

kalar tətbiq edilir.  Əlbəttə, bu metodikalarda 

da müəyyən çatışmazlıqlar var.  

 

NӘTİCӘ 
1. Müasir dövrdə iqtisadi münasibətlər sis-

teminə ekoloji amillərin inteqrasiya edilməsi 

müəyyən xərclərin olmasını tələb edir.  

2. Əgər belə inteqrativ tədbirlər görül-

məsə, gələcəkdə yarana biləcək ekoloji prob-

lemlərin həlli üçün daha çox xərclər tələb 

oluna bilər.   

3. Ekoloji amilin iqtisadi münasibətlər 

sisteminə daxil edilməsi yeni təsərrüfat müxa-

nizminin yaradılmasını tələb edir. 
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Социально-экономические аспекты обеспечения экологического равновесия 

 

Резюме 

В статье обосновывается важность экономической модернизации для преодоления антропоген-

ных экологических проблем. Авторы приходят к такому заключению, что требуется определенные 

расходы для интегрирования экологических факторов в экономической системе. С другой сторо-

ны, если не предпринимать соответствующих интегрированных мероприятий вовремя, будет тре-

боваться еще большие расходы для решения экологических проблем в будущем. Но надо учиты-

вать, что для интегрирования экологических факторов в системе экономических отношений тре-

буется формирование новый механизм хозяйствования.  

Ключевые слова: экономическое отношение, экологические проблемы, экологическое равнове-

сие, зеленная экономика, эколо-экономическая система. 
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Socio-economic aspects of ecological equilibrium ensuring  

 

Abstract 

Importance of economic upgrade for overcoming of anthropogenous environmental problems is 

proved in the article. The authors concluded that it is required certain expenses for integration of ecologi-

cal factors into an economic system. On the other hand, if not to undertake the relevant integrated activi-

ties in time, it will be required still heavy expenses for the solution of environmental problems in the fu-

ture. But it is necessary to consider that integration of ecological factors into economic relations system 

requires to form new management mechanisms.  

Keywords: economic relations, environmental problems, ecological equilibrium, green economy, 

ekolo-economic system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


