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AZӘRBAYCANDA “VİRTUAL SUYUN” HӘCMİNİN QİYMӘTLӘNDİRILMӘSİ  

 

Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi:qloballaşma şəraitində ölkələrarası “su tutumlu” real mal və xidmət 
mübadiləsinin su çatışmazlığı probleminə təsirinin öyrənilməsi üçün metodologiyanın işlənməsi 

Metodologiya: ümumiləşdirmə ve deduksiya metodlarından istifadə edilib. 

Әsas nəticələr: “su tutumlu” mal və xidmətlərin xarici ticarət balansından istifadə edərək “virtual su” 

balansının hesablanması üçün sadə metod hazırlanıb. Bu metodu tətbiq edilərək Azərbaycanın 2014-cü il 

üçün bəzi məhsullar üzrə “virtual su” balansı hesablanıb.  

Açar sözlər: “virtual su”, “su ixracı”, “su idxalı”, “virtual su” balansı 

 

GİRİŞ 

İçməli su problemi dünya siyasətində mü-

zakirə obyekti kimi yalnız son onilliklərdə da-

xil olub. Dünyada işməli suya olan tələbat art-

dıqca və su çatışmazlığından əziyyət çəkənlərin 

sayının kəskin çoxalması ( artıq belə insanların 

sayı 1,1 milyarddan çoxdur) getdikcə bey-

nəlxalq  içtimaiyyəti ciddi narahat edir [1]. 

İçməli su ilə təchizat problemi BMT-nin Baş 

Assambleeyasının dayanıqlı inkişafın təmin 

edilməsi ilə bağlı dörd əsas məsələlərdən biridir.  

BMT-nın 2010-cu il 28 iyun tarixli Baş Assam-

bleyasında insanların içməli su ilə  təchizatı əsas  

insan hüququ kimi qiymətləndirilib.  

Nə vaxta qədər ki, su mənbələri insanlar tərə-

findən əlçatan idi və onların bərpası asan başa 

gəlirdi, su əmtəə kimi bazara daxil olmamışdı. 

Lakin bütün dünyada əmək məhsularlığının, 

istehsal və istehlak həcminin artması suya olan 

tələbatı da yüksəltdi. İlk baxışda tükənməz kimi 

görsənən su mənbələri getdikcə tükənməyə 

başladı. İnsanların və istehsal sahələrinin suya 

olan ehtiyacı yüksəldikcə ondan səmərəli 

istifadə etmək və su mənbələrinin daim 

saxlanması üçün xərclərin artırılması zərurətə 

çevrildi.  

Su  iqtisadi münasibətlər sisteminə daxil olan 

az saylı əmtəə növlərindəndir ki, qiymətə nəzə-

rən elastikliyi digər əmtəələrə nisbətən xeyli 

azdır. Çünki, o, nəinki mühüm istehsal amilidir, 

həm də bioloji və ictimai əhəmiyyətli zəruri 

məhsuldur. Odur ki, bazarda suyun qiymətinin 

dəyişməsi ona olan tələbata ciddi təsir göstərmir.  

Beləliklə, hər bir ölkədə suyun “əmtəə” və ya 

“istehsal amili” olaraq iqtisadi münasibətlər sis-

teminə daxil olması, su bazarının və su 

təsərrüfatının subyektlərinin    xüsusiyyətlərinin 

tədqiq edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Xüsusilə, bazar münasibətləri şəraitində su 

təsərrüfatı subyektlərinin fəaliyyətinin səmərəli-

liyi ilə su istehlakçılarının büdcə imkanları 

arasında optimal tarazlığın müəyyən edilməsi 

hər bir ölkədə aktuallıq kəsb edir.  

 

“Virtual su” və onun qiymətləndiriməsi 

metodları 

Suyun “əmtəə” və ya “istehsal amili” olaraq 

bazar münasibətlərinə daxil edilməsi, “su ba-

zarında” tələb və təklif, suyun qiymətinin for-

malaşması və sair məsələlər iqtisadi ədəbiyyat-

da son dövrlər geniş tədqiq edilir.  Bu tədqiqat-

ların qarşıya qoyduğu konkret məqsədə, tədqi-

qata cəlb edilən konkret obyektlərə və tədqiqat 

metodologiyalarına uyğun olaraq bir neçə qrupa 

ayırmaq olar. Birinci qrup tədqiqatlarda içməli 

suyun “əmtəə” olaraq xüsusiyyətləri beynəlxalq 

iqtisadi əlaqələr kontekstində araşdırılır.  Dünya 

istehsal prosesində,  aqrar istehsalında və 

energetkada  içməli suyun rolu J. Allanın “virtu-

al su”, A. Hoekstrın “su komponenti” konsep-

siyalarında geniş tədqiq edilib.  

“Virtual su” anlayışı hər hansı mal və xid-

mətin istehsalında tələb olunan suyun miqdarı-

dır [2]. J.Allanın konsepsiyasının əsas məntiqi 

ondan ibarətdir ki, ölkə su idxal edərək hər han-

sı məhsulu istehsal etmək əvəzinə bu məhsulları 

hazır şəkildə idxal edərsə daha yüksək iqtisadi 

səmərə əldə etmək olar. Yəni, su idxal etmək 

əvəzinə “su tutumlu” məhsul və ya xidmət idxal 

etmək daha səmərəlidir [3]. Bu hər şeydən əvvəl 
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 kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə 

bağlıdır. Belə ki, şirin su ehtiyatlarının 90% 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına sərf 

edilir [4]. Şirin su ehtiyatı az olan Azərbaycan 

kimi ölkələrdə şirin su yun 90%-ni istifadə 

edərək kənd təsərrüfatı məhsullarını yetişdirmə-

yin iqtisadi səmərəsinin hesablanması mühüm 

elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir.  

Əslində J. Allanın “virtual su” konsepsiyası 

iqtisadi nəzəriyyədə geniş yayılan Heksher-

Ohlin nəzəriyyəsinə tam uyğundur. Baxmaya-

raq ki, bu nəzəriyyənin mahiyyətində “su” və ya 

“torpaq” istehsal amili kimi nəzər alınmır. Hətta 

kənd təsərrüfatı istehsalında qeyri-ixtisaslı və ya 

az ixtisaslı işçilıərin istifadə olunması bu 

amillərin ixrac və ya idxal prosesində səmərəli-

liyi məsələsinin araşdırılmasına müəyyən çətin-

lik yaradır. Belə ki, texnoloji inkişaf olmadan 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının 

genişləndirilməsi əsasən işçi qüvvəsindən 

istifadənin hesabına ola bilər. Bu isə qeyri-ixti-

saslı və ya az ixtisaslı işçi qüvvəsinin həcminin 

genişlənməsi anlamına gəlir. İşçi qüvvəsi mobil-

dir və onun digər ölkələrə kənd təsərrüfatı 

istehsalına cəlb edilməsi çətin olsa da müəyyən 

dərəcədə mümkündür. Lakin suyun istehsal 

amili kimi hesab edilməsi tamamilə mümkün-

dür. Çünki onun kənd təsərrüfatı üçün ölkələ-

rarası daşınması mümkün deyil.   

Beynəlxalq ticarət prosesində o ölkə gəlir 

götürür ki, ixrac edilən mal və xidmətlərin 

istehsalı üçün zəruri olan istehsal amilləri həmin 

ölkədə daha ucuz və əlçatan olsun. Əgər hər 

hansı ölkədə su ehtuiyatları çoxdursa və istehsal 

prosesində əl çatandırsa, onda bu ölkədə su 

istehsal amili kim i daha ucuz olduğundan “su 

tutumu” məhsulların istehsalı daha ucuz başa 

gəlir və onun ixracı ölkəyə gəlir gətirə bilər. “Su 

tutumlu” məhsul idxal edən ölkə isə böyük 

miqdarda su sərf etmək əvəzinə belə məhsulları 

İdxal edərsə onun iqtisadiyyatı üçün daha 

səmərəli ola bilər. Əlbəttə, belə müqayisədə 

digər amillərin, məsələn, texnologiyanın bu 

ölkələrdə eyni olması fərz edilir.  

Qeyd edək ki, beynəlxalq ticarətdə “virtual 

suyun” həcmi durmadan artır. 2009-cu ildə satı-

lan “virtual suyun” həcmi 1625 milyard kub 

metr olub. Bu dünyada istehlak edilən şirin su-

yun təqribən 40% deməkdir. [5] Bu əsasən kənd 

təsərrüfatı məhsullarının satışı ilə bağlıdır. 

YUNESKO-nun məlumatlarına əsasən, beynəl-

xalq ticarətə cəlb edilən “virtual suyun” 80% 

“su tutumlu”kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalına sərf edilib. Dünyada taxıl istehsalına 

sərf edilən suyun 13%-i məhz ixrac olunan taxı-

lın istehsalına sərf edilir. Başqa sözlə desək, 

dünyada taxıl istehsalına sərf edilən suyun 13%-

i “virtual su” kimi ixrac edilir [6]. Beləliklə, bu 

ölkələr taxıl idxal edərək öz ölkələrində şirin 

suya qənaət etmiş olurlar. Digər məhsulların 

istehsalına da sərf edilən suyun “virtual su” kimi 

ixracını nəzərə alsaq dünya üzrə böyük həcmdə 

suya qənaətin şahidi olarıq. YUNESKO-nun 

məlumatına əsasən bu qənaət 6%-dən çoxdur. 

Beləliklə, su ehtiyatı çox olan hər hansı ölkə “su 

tutumlu” məhsul istehsal edərək su ehtiyatı az 

olan ölkəyə ixrac edirsə, bu ölkədə nəinki ərzaq 

probleminin həm də su çatışmazlığı probleminin 

həllinə  kömək etmiş olur. Məsələn, Hindistanda  

bir ton soya paxlasının yetişdirilməsi üçün 4,1 

min ton, İndoneziyada  2 min ton su tələb 

olunur. Dünya üzrə bir ton soya paxlasının 

yetişdirilməsi üçün  orta hesabla 1,8 min ton su 

sərf edilir [7]. 

Metodoloji olaraq ölkənin su ehtiyatlarından 

istifadənin qiymətləndirilməsi üç sektor üzrə 

qiymətləndirmə əsasında qurulur: a) ev 

təsərrüfatlarında; b) kənd təsərrüfatlarında və c) 

sənaye məqəsədləri üçün [8]. Ərzaq və Kənd 

Təsərrüfatı Təşkilatı da su ehtiyalarından isti-

fadənin qiymətləndirilməsində belə bölgü aparır 

[9]. Beləliklə, ölkə üzrə suya olan tələbatın 

hesablanması bu sektorlarda suya olan tələbin 

cəmi kimi hesablanır. Lakin nəzərə alsaq ki, 

ölkədə suya olan tələbatın xeyli hissəsi ölkəyə 

idxal edilən və ya ölkədən ixrac edilən mal və 

xidmətlərəd “gizlənib” onda ölkə üzrə real 

tələbatın hesablanmasına müəyyən dəyişikliklər 

edilməlidir. Məsələn, Azərbaycanda kartofun 

istehsal həcmi 2014-cü ildə  təqribən 800 min, 

taxılın istehsal həcmi isə 2 milyon ton olub [10]. 

Lakin əhalinin bu məhsullara olan tələbatını 

ödəmək üçün həmin ildə uyğun olaraq 129 min 

ton kartof və 1,2 milyon ton taxıl idxal edilib. 

Ölkədən isə həmin ildə 49 min ton kartof ixrac 

edilib. Həmin ildə Azərbaycandan taxıl ixrac 

edilməyib. Odur ki, kartof üzrə ölkədaxilində 

istehlak həcmini 880 min ton, taxıl üzrə 3,2 
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milyon hesab etsək,  bu məhsulların istehsalına 

tələb olunan su həcmi də uyğun olaraq 

hesablanmalıdır.  Beləliklə, istehlak olunan mal 

və xidmətlərin xarici ölkələrdə istehsal olunması 

istehsal üçün tələb olunan su həcminə qənaət 

etməyə imkan versə də bu həcmi tələb olunan 

ümumi su həcmindən kənarda saxlamaq həm 

metodoloji cəhətdən, həm də iqtisadi fəaliyyətin 

strateji prioritetliyinin seçilməsi nöqteyi-

nəzərindən doğru deyil. Çünki Azərbaycanda 

hər hansı bir sahənin, xüsusilə kənd təsər-

rüfatının strateji prioritet kimi inkişafı tələb 

olunursa, onda digər amillərlə yanaşı istehsalın 

genişləndirilməsi üçün vacib olan su həcmi də 

nəzərə alınmalıdır.  Beləliklə, ölkədə su istifa-

dəsinin həcmini qiymətləndirmək üçün iki fərqli 

metodoloji yanaşma mövcuddur. Birinci ya-

naşma yuxarıda qeyd etdiyimiz və  BMT-nin 

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının da 

istifadə etdiyi yanaşmadır. Bu yanaşmaya görə 

ölkə ərazisində su istifadəsi həcmi üç sektorda-

ev təsərrüfatında , kənd təsərrüfatında və 

sənayedə istifadə edilən su həcminin cəmidir. 

Bu yanaşma istehsal sektorlarına əsaslanan 

yanaşmadır[11]. İkinci yanaşma isə bütünlükdə 

ölkənin istehlak həcminə əsaslanan yanaşmadır. 

Bu yanaşmada ölkənin su ehtiyatlarına olan 

tələbat təkcə ölkədaxilindəki istehsalla yox,  

ölkədaxilindəki istehlakla bağlıdır. Ölkə düyü 

istehsal etmirsə və istehlak olunan düyünü 

xaricdən idxal edirsə, onda istehlak olunan 

düyünün istehsalı üçün tələb olunan su həcmi 

ölkənin suya olan tələbatına əlavə edilməlidir. 

Yəni ölkə özü idxal etdiyi həcmdə düyü istehsal 

etsəydi nə qədər su sərf edəcəkdirsə, bu həcmi 

idxal məhsulu ilə birgə ölkəyə “idxal” etmiş 

olur.  

Heç şübhəsiz ki, insanların mal və xidmətlər 

istehlakı artdıqca sudan istifadə həcmi də artır.  

Ancaq bu həcm təkcə yerli ehtiyatlar hesabına 

ödənilməyə bilər. Məsələn, ölkə əhalisinin isteh-

lakını ödəmək üçün mal və xidmətlərin isteh-

salında sərf edilən su həcmini “su sərfi” adlan-

dırsaq onda “su sərfi” daxili və xarici su sərfi 

kimi iki növə bölünə bilər. Yerli su ehti-

yatlarından  istifadə etməklə mal və xidmətlərin 

istehsalı reallaşırsa, onda “su sərfi” daxili hesab 

oluna bilər. Əgər ölkə əhalisi digər dövlətlərin 

ərzasisində və onların su ehtiyatları hesabına 

istehsal edilən mal və xidmətləri istehlak edirsə, 

onda belə mal və xidmətlərin istehsalına sərf 

edilən su həcmini xarici su sərfi hesab etmək 

olar.    Hər bir ölkə üçün su sərfinin mümkün 

qədər dəqiq ölçülməsi nəinki su ehtiyatlarının 

strateji idarəediləsi  üçün, həmçinin iqtisadiy-

yatın digər sahələrinin, xüsusilə kənd təsərrüfa-

tının inkişafına və xarici iqtisadi əlaqələrin 

düzgün istiqamətləndirilməsinə mühüm təsir 

göstərə bilər. A. Y. Hoekstra və A. K. Chapa-

gain  tərəfindən hazırlanmış metodologiyada  

əsasən dörd amilin hesablanmasından istifadə 

edilir:  1)milli gəlirlə əlaqəli olan istehlakın 

həcmi; 2)istehlak strukturu (məsələn, 

maksimum və minimum ət və ət məhsullarının 

istehlakı); 3) iqlim (məhsulun yetişməsi şəraiti); 

4)kənd təsərrüfatında sudan istifadənin 

səmərəliliyi [12].  

Beləliklə, hər hansı ölkənin su sərfini 

𝑆𝑆𝑖 = 𝐸𝑇𝑖 +  𝐾𝑇𝑖 + 𝑆𝑇𝑖 +  𝐸𝑆𝑖 − İ𝑆𝑖              
(1) 

imi ifadə edə bilərik. Burada 𝑆𝑆𝑖 –i-ci ölkə-

nin cəmi su sərfi, 𝐾𝑇𝑖-i-ci ölkənin kənd təsər-

rüfatında su sərfi, 𝑆𝑇𝑖- i-ci ölkənin sənayesində 

su sərfi, 𝐸𝑆𝑖 – “ixrac” edilən su həcmi, İ𝑆𝑖- 

“idxal” edilən su həcmidir. “Idxal edilən” su 

sərfi (və ya “ekzogen su” [13] ) və “ixrac 

edilən” su sərfi ölkədən idxal və ixrac olunan 

mal və xidmətlərin “su tutumu” ilə bağlıdır və 

yuxarıda qeyd etdiyimiz “virtual su” həcmdir. 

İdxal olunan - İ𝑆𝑖 və ixrac  olunan  𝐸𝑆𝑖  “virtual 

su” həcmlərini isə  

𝐸𝑆𝑖 = ∑ (𝐸𝑀𝑖𝑗
𝑛
𝑖𝑗 ∗  𝑉𝑗)     (2) 

və  

İ𝑆𝑖 = ∑ (İ𝑀𝑖𝑗
𝑛
𝑖𝑗 ∗  𝑉𝑗      (3) 

 

Kimi ifadə edə bilərik. Burada İ𝑀𝑖𝑗 - i-ci 

ölkəyə idxal olunan,  𝐸𝑀𝑖𝑗 –i-ci ölkədən ixrac 

olunan  j-ci mal və ya xidmətin həcmi, 𝑉𝑗- ixrac 

və ya idxal olunan, j-ci mal və ya xidmətin 

istehsalı üçün  tələb olunan orta su sərfidir. Be-

ləliklə, idxal və ixrac edilən “virtual su” həc-

minin əsasında “virtual su” balansını da he-

sablamaq olar: 

𝑉𝑆𝐵𝑖 =  𝐸𝑆𝑖 −  İ𝑆𝑖  = ∑ (𝐸𝑀𝑖𝑗
𝑛
𝑖𝑗 ∗  𝑉𝑗) - ∑ (İ𝑀𝑖𝑗

𝑛
𝑖𝑗 ∗ 𝑉𝑗) =   ∑ (𝐸𝑀𝑖𝑗 − İ𝑀𝑖𝑗)𝑛

𝑖𝑗 ∗  𝑉𝑗          

 Beləliklə, 
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 𝑉𝑆𝐵𝑖 =   ∑ (𝐸𝑀𝑖𝑗 − İ𝑀𝑖𝑗)𝑛

𝑖𝑗 ∗  𝑉𝑗              (4) 

 

Azərbaycanda bəzi məhsullar üzrə 

“virtual su” həcminin qiymətləndirilməsi 

Müxtəlif ölkələr arasında “virtual su” ti-

carətinin həcmi  olduqca diqqətiçəkəndir və 

qloballaşma prosesi genişləndikcə onun ümumi 

dövriyyəsi artır. Belə ki, su ehtiyatı az olan öl-

kələr daha çox “virtual suyun” idxalına, su ehti-

yatı çox olan ölkələr isə onun ixcacına yönələn 

stratejiya seçirlər. “Virtual su” ticarətinin həc-

minə ölkələrin inkişaf səviyyəsi də təsir göstərir. 

Ölkələrin iqtisadi inkişafı sənaye, kənd təsər-

rüfatı və xidmət sahələri arasında əmək böl-

güsünü getdikcə gücləndirir. İnkişaf etmiş 

ölkələrin ÜDM-da kənd təsərrüfatının payı get-

dikcə azalır. Bu dolayısı ilə o deməkdir ki, bu 

ölkələrin idxal etdiyi “virtual suyun”  həcmi get-

dikcə artır. Ölkələr üzrə “virtual suyun” həc-

minə ölkələrin malik olduqları münbit torpaq 

ərazilərinin sahəsi də ciddi təsir göstərir.  

Cədvəl №1 

Azərbaycanda bəzi məhsullar üzrə “virtual su balansı” (2014-cü il üzrə) 
 Idxal olunan 

məhsulun 

həcmi [14]   

-İ𝑀𝑖𝑗 

Ixrac 

olunan 

məhsulun 

həcmi- 

𝐸𝑀𝑖𝑗 

Məhsul 

vahidinin 

istehsalına tələb 

olunan su 

həcmi- (m3/ton) 

[15] 

𝑉𝑗 

İdxal olunan 

“virtual su” 

həcmi-İ𝑆𝑖𝑗  

 

Ixrac olunan 

“virtual su” 

həcmi- 

𝐸𝑀𝑖𝑗 

(m3) 

j-ci məhsula 

görə virtual su 

balansı 

𝐸𝑀𝑖𝑗 − İ𝑀𝑖𝑗  

(m3) 

Kartof (ton) 129445,6 49475,6 250 32361400 12368900 -19992500 

Təzə tərəvəz 

(ton) 

22749,5 76661,5 500 

11374750 38330750 26956000 

Təzə meyvə 

(ton) 

14118,8 156600,7 500 

7059400 78300350 71240950 

Çay (ton) 8183 5440,5 9205 75324515 50079802,5 -25244712,5 

Şəkər (ton)  230400  0 0 0 

Buğda (ton) 1195655,7 - 1334 1595004704 0 -1595004704 

Meyvə 

tərəvəz 

şirələri 

0 8415,6 700 

0 5890920 5890920 

Pambıq parça 

ipliyi (ton) 

0 13964,2 3644 

0 50885544,8 50885544,8 

Düyü (ton) 6100,7 - 2291 13976703,7 0 -13976703,7 

Tütün (ton) 2929,9 3486,5 400 1171960 1394600 222640 

Xam şəkər 432800  175 75740000 0 -75740000 

Şəkər 

qənnadı  

23700,2   

0 0 0 

Mineral, qazlı 

sular dekalitr 

4898400   

0 0 0 

İdxal olunan 

cəmi “virtual 

su” həcmi-

İ𝑆𝑖   1812013433   

İxrac olunan 

cəmi “virtual 

su” həcmi-

𝐸𝑆𝑖  

 237250867,3  

Cəmi “virtual 

su balansı”-

 𝑉𝑆𝐵𝑖  

 -1574762565 

Qeyd: Cədvəl ARDSK-nin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hesablanaraq tərtib olunub 



 

 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                    «ELMİ ӘSӘRLӘR»  - №1- 2016 

109 

 

Təsvir etdiyimiz bu metodologiya əsasında 

hər bir ölkə üşün “ixrac” və “idxal” olunan 

“virtual su” həçminin tapılması ölkənin iqtisadi 

inkişafının strateji prioritetlərini müəyyən 

etməyə kömək edə bilər. Məsələn, əksər postso-

vet ölkələri ərzaq təhlükəsizliyi problemini pri-

oritet hesab edərək əsas diqqəti kənd təsərrüfa-

tının inkişaf etdirilməsinə yönəldir. Lakin belə 

strateji istiqamətin seçilməsi ölkənin su ehti-

yatlarını nəzərə almadan mümkün deyil. Digər 

tərəfdən, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək 

məqsədilə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün suya 

ehtiyacı olan  ölkənin “real su idxal etmək” 

əvəzinə  “virtual su idxal etməsi” qloballaşma 

şəraitində tamamilə mümkün variantdır. Bunu 

son zamanlar aparılan çoxlu sayda tədqiqatlar 

da sübut edir. Məsələn, J.A. Alan [16] Yaxın 

Şərq ölkələrini, Earle A.; Turton A. [17] Cənubi 

Afrika ölkələrini tədqiq edərək belə nəticəyə 

gəlirlər ki, “virtual su” ticarətinin beynəlxalq 

səviyyədə genişlənməsi lokal səviyyədə su 

çatışmazlığına xeyli kömək edə bilər.  

İçməli su problemi yaşanan ölkələrdən biri 

də Azərbaycandır. Azərbaycanın istifadədə olan 

içməli su ehtiyatlarının böyük bir hissəsi kənd 

təsərrüfatı ehtiyacları üçün istifadə edilir. BMT-

nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 

məlumatlarına əsasən Azərbaycanda kənd 

təsərrüfatı üçün istifadə edilən suyun miqdarı 

ölkədə istehlak olunan içməli suyun 75-80%-ni 

təşkil edir [18].  Əhalinin ev təsərrüfatlarında 

istifadə etdiyi su həcmi isə ümumi su isteh-

lakında 10%-dən azdır. “Oğuz-Qəbələ su xət-

tinin” çəkilişindən sonra Bakı şəhərinin su təc-

hizatı müəyyən qədər yaxşılaşsa da su təchi-

zatında çatışmazlıqlar hələ də qalır. Azərbay-

canın ərzaq təhlükəsizliyi probleminin prioritet 

olaraq qaldığı indiki şəraitdə kənd təsərrüfatının 

genişləndirilməsi yeni suvarma kanallarının 

yaradılmasına və su ehtiyatlarının kənd təsər-

rüfatı məqsədləri üçün istifadəsinin artmasına 

səbəb ola bilər. Bu isə işməli su ilə bağlı yeni 

problemlər yarada bilər. Odur ki, kənd 

təsərrüfatının inkişaf konsepsiyası Azərbaycan 

üçün “virtual su” balansının hesablanmasını və 

xarici ticarətdə nəzərə alınmasını vacib edir.  

Odur ki, Azərbaycanda da iki konseptual 

fərqli inkişaf yolunun seçilməsi mühüm əhə-

miyyətə malikdir: Birinci yol “virtual su” 

ticarətinin genişlənməsi ilə ölkəyə zəruri olan və 

“su tutumlu” məhsulların idxal edilməsidir. 

İkinci yol isə ərzaq təhlükəsizliyini əsas gəti-

rərək kənd təsərrüfatının geniş spektrdə inkişafı, 

hətta “su tutumlu” məhsulların” istehsalını 

genişləndirmək yoludur.  Qeyd edək ki, Azər-

baycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ikinci 

yolu müdafiə edən tədqiqatçılar xeyli çoxdur.  

1-ci cədvəldə Azərbaycan üçün 2014-cü ilə 

aid bəzi məhsullar üzrə “virtual su balansı” 

verilib. Qeyd edək ki, 1-ci cədvəldə bütün məh-

sul növləri nəzərə alınmayıb. Əlbəttə, tədqiqatın  

daha dəqiq olması üçün bütün “su tutumlu” 

məhsulların istehsalına sərf edilən su həcmi 

haqqında məlumatların toplanması çox vacibdir. 

Lakin bu məqalədə “virtual suyun” ticarət 

haqqında ümumi təsəvvürün yaradılması 

məqsəd kimi qoyulduğundan Azərbaycanda 

istehsal və istehlak olunan əsas “su tutumlu” 

məhsulların nəzərə alınması kifayət edir. Ona 

görə də cədvəldə verilən  cəmi “virtual su ba-

lansı” yalnız bəzi məhsullar üzrə olduğundan 

bütünlükdə Azərbaycanın “virtual su balansı” 

hesab oluna bilməz. Lakin nəzərə alınan məh-

sullar üzrə hesablanan “virtual su balansının” 

həcmi bu göstəricinin daha geniş həcmdə he-

sablanmasına ehtiyac olduğunu sübut edir.   

1-ci cədvəldən görünür ki, Azərbaycanda 

“virtual su” balansı mənfidir. Başqa sözlə desək, 

ölkə daha çox “virtual su” idxal edir. 2014-cü 

ildə bəzi məhsullar üzrə idxal və ixrac olunan 

“virtual su” həcmindəki fərq 1,6 kub kilometr-

dən çoxdur. Bu, həmin həcmdə real su həcminin 

qənaət edilməsi deməkdir. 

 

NӘTİCӘ 

1. Dünyada su çatışmazlığı səbəbindən bü-

tün regionlarda ərzaq istehsalının genişlən-

dirilməsinə ehtuiyac yoxdur. Ölkələrarası 

ticarətin genişlənməsi “su tutumlu” mal və 

xidmətlərin ticarətini də genişləndirdiyindən su 

ehtiyatı az olan ölkələrin “su tutumlu” məh-

sulları idxal etməsi iqtisadi cəhətdən daha 

səmərəli ola bilər. 

2. Azərbaycanın bəzi mallar üzrə “virtual 

su” balansının hesablanması sübut edir ki, 

ölkədə bütün növ kənd təsərrüfatının yetişdiril-

məsinə su ehtiyatlarının azlığı imkan vermir və 
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 kənd təsərrüfatında daha az “su tutumlu” məh-

sulların yetişdirilməsi strategiyası işlənilməlidir.  
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«Виртуальная вода» и ее оценка в Азербайджане 

 

Резюме 

Цель исследования: изучение воздействия торговля «водоемкими» товарами на проблеме 

обеспечения пресной водой  

Методология: обобщение и дедукция. 

Основные результаты: Автор предлагает метод для вычисления объема «виртуальной воды» 

используя концепции «виртуальной воды». Также используя этого метода автор вычислял объем 

«виртуальной воды» для некоторых товаров в Азербайджане.  
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"Virtual water" and its assessment in Azerbaijan 

 

Abstract 

Research objective: influence studying of "water capacious" goods' trade on the problem of providing 

with  water. 

Methodology: generalization and deduction. 

Main results: The author offers the method for calculation of volume of "virtual water" by using 

"virtual water" concepts. As well as by using of this method the author calculated the volume of "virtual 

water" for some goods in Azerbaijan.  

Key words: "virtual water" "water export", "water import", "virtual water" balance. 
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