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NEFTİN QLOBAL ENERJİ TӘHLÜKӘSİZLİYİNDӘ ROLUNUN 
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Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi: Qlobal enerji təhlükəsizliyinin təminində neftin rolununqiymətləndirilməsi. 
Tədqiqatın metodologiyası:Ümimiləşdirmə, qiymətləndirmə, sistemli yanaşma, statistik  təhlil 

üsulları. 

Tədqiqatın nəticələri: Neftin qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmininə təsiri və ondan effektiv istifadə 

imkanları öyrənilmişdir. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: Bəzi ölkələr üzrə statistik məlumatların məhdudluğu və 

konfidensiallığı. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti: Qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmininin neftdən asılılığı ilə bağlı 

vəziyyətin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi:   Qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin olunamsında neftin 

rolu və təsiri ilə bağlı sistemli və statistik təhlillər aparılmışdır. 

Açar sözlər: neft,təbii qaz, qlobalenerji təhlükəsizliyi, enerji resursları, qlobal enerji istehlakı. 

 

 

GİRİŞ 

Milyon illər ərzində yerin təkində əmələ 

gəlmiş neftdən istifadənin hələ qədim dövrdən 

insanlara məlum olduğu barədə elmi ədəbiy-

yatlarda məlumat verilir. Bu sərvətin son əsr-

də sürətlə tükənməsi isə yüzlərlə faydalı qazı-

ntı ehtiyatlarının da tükənməsi ilə nəticələnir 

ki, bunlar da iqtisadi inkişafa, insanların mad-

di vəziyyətinə, o cümlədən iqtisadi və siyasi 

münasibətlərin inkişafına təsir göstərən əsas 

amillərdir.  Neft həmçinin qızılla yanaşı, qlo-

bal iqtisadi sistemdə cərəyan edən  proseslərin 

əsas indikatorlarından biri kimi çıxış edir. 

Simvolik olaraq enerji resursu olan neft bir 

güc mənbəyi və beləliklə beynəlxalq müna-

qişələrin səbəblərindən olmaqla yanaşı, neft 

sənayesi beynəlxalq tarazlığın təmin olunma-

sında mühüm rol oynayan sosial bir sistemdir. 

Heqemon ölkələr baxımından strateji əhə-

miyyət kəsb edən qlobal neft ehtiyatları 

uğrunda mübarizə  əsasən XIX əsrin ikinci ya-

rısında İngiltərənin Hindisatan və Orta Asi-

yaya doğru genişlənməsi ilə İngiltərə ilə Ru-

siya arasında başlamış, daha sonra ölkələrin 

sənayelərinin inkişafına bağlı  və enerji re-

surslarının tükənməsi ilə digər ölkələrə 

yayılmışdır. Yanacaq-enerji mənbəyi olmaqla 

yanaşı həm də qiymətli kimyəvi xammal  olan 

bu təbii resursundan istifadənin tədricən 

yayılması və qeyd olunduğu kimi  müxtəlif 

ölkələrin sənayelərinin inkişafına bağlı olaraq 

istifadə həcmlərinin artması o cümlədən, ehti-

yatlarının sürətlə tükənməsi beynəlxalq mü-

nasibətlər sistemində vəziyyəti daha da mü-

rəkkəbləşdirmişdir.  Belə bir vəziyyət isə həm 

neft idxal edən həm də neft ixrac edən ölkələr 

baxımından bu enerji resursundan səmərəli 

istifadə ilə yanaşı enerji təhlükəsizliyi ilə 

bağlı qayğıları daha da artırmışdır. Düzdür tə-

bii qaz, kömür, nüvə enerjisi kimi digər enerji 

resurları ölkələrin enerji ehtiyaclarının 

qarşılanmasında neftə alternatif olaraq  mü-

hüm rol oynayırlar. Lakin kömürün yüksək 

əmək tutmlu olması və ekoloji baxımdan o qə-

dər də səmərəli olmaması, təbii qazın daşın-

masıda çətinliklərin olması (yaxud olduqca 

bahalı olması  LNG) və bu mənada regional 

əhəmiyyətli olması, nüvə enerjisinin isə 

ekoloji baxımdan yükəsk riskli  olması 

(Çernobl, Fukusima) neftin strateji əhəmiy-

yətini azltmır. Bütün bunlar isə öz növbəsində 

ondan istifadənin səmərəliliyinin artırılması 

baxımından qlobal neft  ehtiyatları həcmələri-

ni, ehtiyatların bol olduğu ölkələri, müxtəlif 
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 ölkələr üzrə istehsal və istehlak səviyyələrinin 

və s. öyrənilməsini tələb edir.  

Qlobal neft ehtiyatları, hasilatı və 

istehlakı 

Beynəlxalq təşkilatların məlumatlarına 

əsaslansaq  (İEA, BP) təsdiqlənmiş qlobal neft 

ehtiyatları təxminən 165-170  mlrd. ton, pers-

pektivdə aşkar olunacağı güman edilən neft 

ehtiyatları da bir o qədərdir ki, bu da bə-

şəriyyətin neftlə təminatlıq əmsalına görə 50-

60 ilə bərabərdir.  Neft ehtiyatları bol olan 

regionlara gəldikdə isə Yaxın Şərq regionu ən 

yüksək neft ehtiyatına malikdir (56%).  Digər 

yerləri isə müvafiq olaraq Şimali Amerika 

(16%),  Afrika (9%) və s. tutur.  

Ölkələr arasında neft ehtiyatları baxımın-

dan ən böyük paya Səudiyyə Ərəbistanı 

(19,8%) sahib olmaqla digər yerləri  müvafiq 

olaraq  İran (10,3%), İraq (8,6%), Küveyt 

(7,6%), BƏƏ (7,3%), Venesuela (7,1%), 

Rusiya (5,6%),  Liviya (3,3%), Nigeriya 

(2,8%), ABŞ (2,1%) və s. tutur.  Ən böyük 

neft yatağı isə ―Qafar‖ Səudiyyə Ərəbistanı-

nın ərazisində yerləşir. Bu yataqda hasilatın 

təxminən yüz il davam edəcəyi proqnozlaş-

dırılır[6,s.45].Neft ehtiyatlarının miqdarına 

görə ölkələri  Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə 

Ərəbistanı (ümumi neft ehtiyatı təxminən  61,7 

mlrd. ton, təbii qaz ehtiyatı  12,8 trln. m
3
); 

İraq, Rusiya, Azərbaycan, Türkmənistan, 

Qazaxıstan, Norveç (ümumi neft ehtiyatı 

təxminən 30 mlrd. ton, təbii qaz ehtiyatı  60 

trln. m
3)

; Meksika, Özbəkistan, Nigeriya, 

Kanada ABŞ, Böyük Britaniya (ümumi neft 

ehtiyatı təxminən 16 mlrd. ton,  təbii qaz 

ehtiyatı 16 trln. m
3
); İndoneziya, Braziliya, 

Çin, Peru və s. (ümumi neft ehtiyatı təxminən 

5 mlrd. ton, təbii qaz ehtiyatı  4 trln. m
3
) 

olaraq  dörd qrupda da toplamaq mümkündür. 

Burada xüsusi qeyd olunmalıdır ki, enerji-

daşıyıcıların potensial ehtiyatları baxımından 

yetərli və kasıb olanlar xüsusilə sənayeləşmiş 

ölkələrdir. Neft ehtiyatların ümumi göstəricisi 

Yaxın Şərqdə kəşf edilən yeni yataqların 

hesabına 1978-1998-ci illərdə 162 % artmış, 

lakin Keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində və 

ABŞ-da bu göstərici 9% azalmışdır[1, s.133]. 
Müasir dövrdə qlobal  enerji kompleksinin 

əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən neft XIX 

əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən etibarən 

bəşəriyyətin enerjiyə olan tələbatının əsas 

hissəsini ödəməyə başlamış və bu tendensiya 

indi də davam etməkdədir. Lakin perspektivdə 

həm neftin ehtiyatlarının tükənməsi həm də 

qiymətinin artması ilə bağlı qlobal enerji ba-

lansında onun xüsusi çəkisinin azalacağı proq-

nozlaşdırılır. Müəyyən dövrlər üzrə qlobal 

enerji istehlakında neftin xüsusi çəkisi artım 

dinamikasına nəzər saldıqda da biz bunun 

əsaslı olduğunu deyə bilərik. Belə ki, bu 

göstərici  1938-ci ildə - 20,7%, 1950-ci ildə - 

27,7%, 1960-cı ildə - 34,7%, 1980-ci ildə - 

44,9%, 1990-ci ildə - 40,5%, 2000-ci ildə - 

40%, 2010-cu ildə - 33,6%, 2011-ci ildə isə 

33,1% təşkil etmiş və 2035-ci ildə 28%-ə  

düşəcəyi təxmin olunur[3]. 
Tarixi faktlara nəzər saldıqda  biz neftdən 

istifadənin daxili yanma mühərrikinin ixtra 

edilməsi ilə geniş yayılmağa başladığını görü-

rük. XIX əsrin sonunda neftin  ingilis donama 

gəmilərində yanacaq olaraq istifadə olunan 

kömürlə  əvəzlənməsi  bu enrji daşıyıcısına tə-

ləbatı daha da artırmış, tədricən iri neft səna-

yesinin formalaşması prosesi həm Avropada, 

həm də ABŞ-da (1870-ci ildə Rokfeller  ABŞ-

da  Standart oil) sürətlənmişdir.  XIX əsrin 

sonunda artıq dünyada 150 milyon barel neft 

istehsal olunurdu. Lakin qeyd etməliyik ki, 

1848-ci ildə Azərbaycanda artıq sənaye üsulu 

ilə neft əldə edilmiş, 1872-ci ildə burada geniş 

sənaye hasilat erası başlamış və həmin il  Ru-

siyada hasil olunan 27 min ton neftin 26 min 

tonunu Bakı vermişdir. 1873-cü ildə Ab-

şeronda 12 müxtəlif şirkət hasilatı təmin et-

məsinə baxmayaraq əsrin sonlarında onların 

sayı 61-ə çatmış,  beləliklə həm Azərbaycanın 

həm də dünyanın neft potensialı daha da ge-

nişlənmiş və 1894-cü ildə burada çıxarılan 

neftin miqdarı ABŞ-dakı səviyyəyə çatmışdı. 

1901-ci ildə isə hasilatın həcminə (20 milyon 

tondan bir qədər çox)  görə Bakı dünyada bi-

rinci yerə çıxmışdı. XX əsrin əvvəllərində ar-

tıq bütün kontinentlərdə, o cümlədən böyük 

adalarda (Yava, Sumatra, Yeni Zenlandiya) 

neft istehsal edilirdi. Bu dövrdə neft hasilatında 

liderlik Rusiya və ABŞ məxsus idi. 1930-cu il-

də Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt, Şərqi və Qər-

bi Sibirdə yeni böyük neft yataqlarının kəşf 
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edilməsi ilə yeni mərhələ başlamış oldu və təd-

ricən neft ehtiyatı və hasilatına  görə Yaxın  

Şərq ölkələri liderliyi ələ aldı [4, s.15]. 

 

Cədvəl №1 

Regionların və bəzi dövlətlərin neft hasilatı (1990-2014) 

Milyon ton 1990 2000 2005 2010 2014 2014 % 

ABŞ 416.6 352.6 313.3 339.9 519.9 12.3% 

Kanada  92.8 127.0 144.9 164.4 209.8 5.0% 

Meksika 145.2 171.4 187.3 146.3 137.1 3.2% 

Şimali Amerika 654.5 651.0 645.5 650.6 866.8 20.5% 

Braziliya 34.1 66.8 89.3 111.7 122.1 2.9% 

Kolumbiya  23.4 37.1 28.6 41.9 52.2 1.2% 

Venesuela 117.8 167.3 154.5 142.5 139.5 3.3% 

Mərkəzi və Cənubi  Amerika 233.9 351.5 357.7 375.2 391.0 9.3% 

Azərbaycan 12.5 14.1 22.4 50.8 42.6 1.0% 

Qazaxıstan 25.8 35.3 62.6 81.6 80.8 1.9% 

Norvegiya 82.1 160.2 138.2 98.6 85.6 2.0% 

Rusiya 515.9 323.3 470.0 505.1 534.1 12.7% 

Birləşmiş Krallıq 91.6 126.2 84.7 63.0 39.7 0.9% 

Avropa və Avroasiya 788.3 724.7 844.8 854.2 834.3 19.8% 

İran 162.8 191.1 205.1 207.1 169.2 4.0% 

İraq 105.3 128.8 90.0 121.4 160.3 3.8% 

Küveytt 46.8 110.1 130.4 122.7 150.8 3.6% 

Oman 34.2 46.4 37.4 41.0 46.2 1.1% 

Qətər 21.1 36.1 47.3 65.7 83.5 2.0% 

Səudiyyə Ərəbistanı 342.6 455.0 524.9 466.6 543.4 12.9% 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 107.6 122.1 137.3 131.4 167.3 4.0% 

Yaxın Şərq 851.8 1140.5 1215.9 1190.9 1339.5 31.7% 

Əlcəzair 57.5 66.8 86.4 75.5 66.0 1.6% 

Anqola 23.4 36.9 69.0 92.0 83.0 2.0% 

Misir 45.5 38.8 33.9 35.0 34.7 0.8% 

Nigeriya 91.6 105.4 124.2 117.2 113.5 2.7% 

Afrika 320.9 370.9 472.8 478.5 392.2 9.3% 

Çin 138.3 162.6 181.4 203.0 211.4 5.0% 

Hindistan 34.2 34.2 34.6 38.9 41.9 1.0% 

Indoneziya 74.4 71.5 53.1 48.3 41.2 1.0% 

Asiya və Sakit Okean 326.0 379.5 379.7 396.1 396.7 9.4% 

Dünya 3175.4 3618.2 3916.4 3945.4 4220.6 100.0% 
Mənbə:http://www.bp.com 

 

Neft hasilatı müəyyən dalğalanmalarla XX 

sonu və XXI  əsrin əvvəllərinə qədər sürətlə 

artmış, artıq  bu göstərici 2004-cü ildə 3,9 

mlrd. ton,  2014-ci ildə  4.2 mlrd. ton təşkil et-

miş,  2020-ci ildə bu göstəricinin 5-5,5 mlrd. 

ton təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır[8]. Keçən 

100 ildə isə təxminən 130-150 mlrd. ton neft 

istehsal edilmişdir. 2005-2014-ci illərdə qlo-

bal xam neft hasilatı təxminən 0,5% artmış,  

hasilatın gələcək bir neçə on illikdə də 

artacağı , 2030-cu ildə təxminən 112 mb/gün 

təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. 

Hazırda dünyanın 6 regionunun 60-a yaxın 

ölkəsində neft çıxarılır və regionlar arasında 

neft hasilatının dəyişməsində Yaxın Şərq regi-

onunun xüsusi çəkisi yüksəkdir (30,%).  Qlo-
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 bal neft istehsalının isə 85-90 %-i neft istehsal 

edən 97 ölkədən 13-nün payına düşür.Beynəl-

xalq Enerji Agentliyinin məlumatlarına görə 

hazırda (2014) günlük neft hasilatı 92-93 mln. 

barel  təşkil edir (Yaxın Şərq 31%, Şərqi 

Avropa 15%, Latın Amerikası 14%, Asiya 

10%, Şimali Amerika 10%, Qərbi Avropa 

7%)[9].  Lakin yenə bu təşkilatın proqnozuna 

əsaslansaq 2030-cu ildə günlük neft hasilatı 

təxminən 120-125 mln barel təşkil edəcəkdir. 

Əsas neft istehsal edən ölkələr  Səudiyyə 

Ərəbistanı (11,5 mln.barel/gün), Rusiya (10,8 

mln.barel/gün), ABŞ (11,6 mln.barel/gün), 

Çin (4,2 mln.barel/gün) və İrandır (3,6 

mln.barel/gün). 

Cədvəl №2 

Makroregionlar və bəzi ölkələrə görə  neft  istehlakı  

Milyon ton 1990 2000 2005 2010 2014 2014% 

ABŞ 772.5 884.1 939.8 849.9 836.1 19.9% 

Kanada 79.8 88.1 100.3 102.7 103.0 2.4% 

Meksika 71.0 87.8 90.8 88.5 85.2 2% 

Şimali Amerika 923.3 1059.9 1131.0 1041.1 1024.4 24.3% 

Braziliya 63.8 92.3 93.8 118.0 142.5 3.4% 

Venesuela 19.9 25.8 28.8 36.9 38.5 0.9% 

Mərkəzi və Cənubi  Amerika 170.2 227.2 238.0 281.0 326.5 7.8% 

Azərbaycan 8.5 6.3 5.4 3.2 4.6 0.1% 

Fransa 89.4 94.9 93.1 84.4 79.9 1.8% 

Almaniya 127.3 129.8 122.4 115.4 111.5 2.6% 

İtaliya 93.6 93.5 86.7 73.1 56.6 1.3% 

Rusiya 251.7 123.1 123.2 128.9 148.1 3.5% 

İspaniya 46.4 69.9 79.5 72.1 59.5 1.4% 

Türkiyə 22.0 30.7 30.9 30.2 33.8 0.8% 

Birləşmiş Krallıq 82.9 78.6 83.0 73.5 69.3 1.6% 

Avropa və Avroasiya 1130.3 929.4 959.3 903.1 858.9 20.4% 

İran 50.0 65.2 80.5 89.8 93.2 2.2% 

Səudiyyə Ərəbistanı 54.1 73.0 87.5 123.2 142.0 3.4% 

Yaxın Şərq 174.5 243.4 296.7 364.3 393.0 9.3% 

Əlcəzair 9.2 8.5 11.0 14.8 18.0 0.4% 

Misir 23.8 27.2 29.8 36.3 38.7 0.9% 

Afrika 95.3 118.2 136.5 160.6 179.4 4.3% 

Avstraliya 31.6 37.7 40.2 43.4 45.5 1.1% 

Çin 112.9 224.2 327.8 437.7 520.3 12.4% 

Hindistan 57.9 106.1 119.6 156.2 180.7 4.3% 

İndoneziya 31.7 55.3 59.5 65.2 73.9 1.8% 

Yaponiya 248.1 255.6 244.4 200.3 196.8 4.7% 

Sinqapur 23.3 33.4 42.3 60.5 66.2 1.6% 

Cənubi Koreya 49.5 103.8 104.6 106.0 108.0 2.6% 

Asiya  və  Sakit  Okean 664.5 993.6 1140.2 1281.7 1428.9 33.9% 

Dünya  3158.1 3571.8 3901.7 4031.9 4211.1 100.0% 
Mənbə:http://www.bp.com 

 

Neft ehtiyatlarının tükənməsi ilə yanaşı 

onun  hasilatının kəşf olunan ehtiyatlarının 

miqdarını qabaqlaması da qeyd olunması va-

cib amillərdəndir. Belə ki, 1900-cu ildə illik 

neft hasilatı 150 mln. barel ikən 2000-ci ildə 

bu göstərici 28 mlrd. barelə yüksəlmiş 2014-

cü ildə isə 32.3 mlrd. barel təşkil etmişdir. La-

kin 2014-cü ildə kəşf edilmiş neft ehtiyatları 
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təxminən 10-12 mlrd. barel olmuşdur.Əğər 

neft istehlakı artımında tendensiya hazırkı və-

ziyyətdə olduğu kimi davam etsə onda 2018-

ci ildə illik qlobal istehlak 3 mlrd. ton təşkil 

edəcək. Digər tərəfdən isə ehtiyatların artma-

sına baxmayaraq 2030-cu ilə kimi kəşf olun-

muş neft ehtiyatlarının 80%-i artıq tükənmiş 

olacaq[5, s.15]. 

Neft ehtiyatları ilə bağlı beynəlxalq vəziy-

yətin öyrənilməsi baxımından istehlakın böl-

güsü və miqdarı da əhəmiyyət kəsb edir. 

2014-cü il etibarı ilə qlobal istehlakda dövlət-

lər arasında ABŞ (19,9%), Çin (12,4%), Ya-

poniya (4,7,%), Hindistan (4,3%), Almanya 

(2,6%), Kanada (2,4%), Cənubi Koreya 

(2,4%) əsas pay sahibi olmuşlar. İstehlakın 

ümumi artımında  isə Çin və Hindistan əsas 

pay sahibidir.  Neftə olan qlobal tələbat ildə 

təxminən 2% artmaqla  2030-cu ilə qədər sut-

qalıq neft istehlakının 100 milyon barel təşkil 

edəcəyi proqnozlaşdırılır ki, burada da əsas 

pay sahibləri ABŞ, Çin, Avropa birliyi və 

Hindistandır. Ümumiyyətlə qlobal tələbatdakı 

artımın 80%-i Asiayda yerləşən inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin payına düşür[7].  

Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, neft 

istehlakının artmasında dünya iqtisadiyyatının 

və sənayesinin böyüməsi, enerji istehsalının 

artması əsas faktor olmaqla yanaşı əhalinin gə-

lirlərinin və nəqliyyat vasitələrinin sayının art-

masına bağlı olaraq perspektivdə neftə olan tə-

ləbatın yüksəlməsində nəqliyyatın payının 75% 

təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır [2, p.67-77]. 

Karbohidrogen ehtiyatların qeyri-bərabər 

bölgüsü, istehsal və istehlakın ölkələrə görə 

kəskin dəyişməsi öz növbəsində ixrac-idxal 

əməliyyatlarının əhəmiyyətini artırır. Dünya-

da neft ixracının təxminən 17%-ni Səudiyyə 

Ərəbistanı, 10%-ni Rusiya, 7%-ni Norveç, 

qalan hissəsini isə hər birinə 5-7% olmaqla 

İran, İraq, Venesuela, Nigeriya, BƏƏ və Mek-

sika həyata keçirir.  

Neft ehtiyatları hasilatında və ixracında 

1960-cı ildə Bağdadda  ilkin olaraq İran, İraq, 

Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı və Venesuela 

tərəfindən təşkil olunmuş neft ixracatçısı 

ölkələri təşkilatı OPEK mühüm yer tutur. Belə 

ki, hər il dünya bazarında təqribən 1,5 mlrd. 

ton neft satışa çıxarılır ki, onun da 60%-ə 

yaxını  yaxud  dünya neft ehtiyatlarının və 

ixracın bazarlarının ¾-ü OPEK-in nəzarətin-

dədir. OPEK (ingiliscə OPEC, The Orga-

nization of the Petroleum Exporting 

Countries) — neft hasil edən və iqtisadiyyatı 

əsasən neftin ixracından əldə edilən gəlir-

lərdən asılı olan dövlətlər tərəfindən, neftin 

qiymətinin stabilləşdirilməsi məqsədi ilə 

təşkil edilmiş beynəlxalq təşkilatdır. OPEK-in 

hazırkı üzvləri Səudiyyə Ərəbistanı (1960), 

Küveyt (1960), İraq (1960), İran (1960), 

Venesuela (1960), Qətər (1960), Liviya 

(1962), İndoneziya (1962- 2008-ci ilin noyabr 

ayının 1-də OPEK-in tərkibindən çıxmışdır), 

BƏƏ (1962), Əlcəzair (1969), Nigeriya 

(1971), Ekvador (1973) ,  Qabon (1975-1994-

cü ildə OPEK-in tərkibindən çıxmışdır) və 

Anqoladır (2007). 2008-ci ildən isə Rusiya 

karteldə daimi müşahidəçi olmağa hazır 

olduğunu bildirmişdir. Bu qurum neft ixracını 

məhdudlaşdırmaqla bir çox ölkənin iqtisadiy-

yatına ciddi təsir göstərmək imkanına 

malikdir. Opek üzvü dövlətlərdən Səudiyyə 

Ərəbistanı və Meksika xarici şirkətlərin bu 

ölkələrin neft sənayesində hətta mələhət verici 

səviyyədə iştirakını qadağan edir[2,p.79].  

Qlobal neft emalı və ticarəti 
Hesablamalara görə  dünyada təxminən 3-4 

mlrd. ton neft emal edilir ki, bu göstəricinin 

də yaxın gələcəkdə 5-5,5 mlrd. tona 

yüksələcəyi proqnozlaşdırılır.  Optimal 

səviyyədə neft emal edən zavodlar əsasən  

inkişaf etmiş ölkələrdə yerləşirlər. Bunlardan 

21,3%-i ABŞ, 21,6%-i Qərbi Avropa 

ölkələrində, 15,1%-i Rusiyadaç 6,2%-i 

Yaponiyada fəaliyyət göstərir.  2015-ci ilə 

qədər Qlobal neft emalına (distillation) 

təxminən 6,8 mb/gün əlavə olunacağı və 

bunun da əsas hissəsi (5.5 mb/gün) inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin, onun da 50%-i (3.4 

mb/gün) Çin və Hindistanın payına düşür. 

Neft ehtiyatlarının tükənməsi ilə yanaşı 

tədricən onun hasilatı və emalının da (daha 

dərin qatlardan və çətin laylardan) maya 

dəyəri yüksəlir ki, bu da dünya bazarında nef-

tin qiymətinin artması ilə müşaiyət olunmaq-

dadır (hazırda 1 barel neftin maya dəyəri 5-10 

ABŞ dolları təşil edir). Belə ki, 1972-ci ildə 

xam neftin (brent)1 barelinin qiyməti 2,48 
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 ABŞ dolları, 1980-ci ildə  36,63 ABŞ dol-

ları/barel, 1990-cı ildə 23,73 ABŞ dolları/ba-

rel olmuşdur. 1981-ci ildən 1999-cu iliərdə 14 

ABŞ dollarına qədər azalan xam neftin qiy-

məti 2000-ci ildə 28,50 ABŞ dolları/barel, 

2005-ci ildə 54,52 ABŞ dolları/barel olmuş-

dur[1,p.128]. ―Brent‖  markalı xam neftin 

qiyməti isə 2008-ci ilin iyul ayında  bütün 

dövrlərə görə ən maksimum həddə 145 ABŞ 

dolları/barrelə bərabər olmuşdur[2,p.35]. Son-

rakı yarım il ərzində onun qiyməti  70% ucuz-

laşdı. Lakin 2010-cu ildə 2009-cu ilə (61,67 

ABŞ dolları/barel) nisbətdə xam neftin qiy-

məti təxminən 30% artaraq 80 ABŞ 

dolları/barel civarında olmuş, 2011-ci ildə isə 

―brent‖ markalı xam neftin qiyməti 111-112 

ABŞ dolları/barel olaraq qeydə alınmışdır. 

2014-cü ilədən etibarən isə neftin qiymətində 

ucuzlaşma (müəyyən dalğalanmalar olsa da) 

qeydə alınır.  

Qeyd olunmalıdır ki, xam neft enerji isteh-

salı, nəqliyyat və s. vasitələrlə bəzi məhsul-

ların maya dəyərinin formalaşmasında iştirak 

edir, bəzi məhsullar isə (neft, neft-kimya, 

sintetik və s.)birbaşa neftdən əldə edilir. Bu 

mənada onun qiymətinin artması əsasən neft 

ehtiyatları az olan ölkələrdə istehlakçıların 

birdəfəlik gəlirlərinin azalması və beləliklə sə-

naye istehsalının zəifləməsi ilə nəticələnir. 

Neft istehsalı yüksək olan və qeyri-neft sek-

toru zəif inkişaf etmiş ölkələrdə isə xam neftin 

qiymətinin artması istehlakçıların birdəfəlik 

gəlirlərinin artmasına və beləliklə digər isteh-

lak məhsullarına tələbin artması ilə nəticələ-

nir. Bu zaman  həmin ölkələrdə istehlak məh-

sullarının qiymətinin artması və infliyasiyanın 

yüksəlməsi müşahidə olunur. Bütün sadalana-

larla yanaşı müxtəlif amillərin təsiri ilə müəy-

yən dalğalanmaların baş verməsinə,  neftin öz 

tərkibinə  və  qiymətinə görə  bircins olmama-

sına bağlı qiymət fərqinin artıb azalmasına 

baxmayaraq  onun ümumi qiyməti yüksəlmə-

yə meyllidir[2,p.87]. Neftin qiymətindəki kəs-

kin dəyişmələr, həmçinin onun qiymətinin 

yüksəlməyə meylli olması kimi problemlər isə 

ölkələrin davamlı iqtisadi inkişafına və səna-

yeləşməsinə mənfi təsir göstərir. Belə bir 

vəziyyət xüsusilə yüksək miqdarda neft iste-

hlak edən və yetərli neft ehtiytlarına malik 

olmayan həm sənaye baxımınan inkişaf etmiş 

(ABŞ, Avropa birliyi, Yaponiya və s.) həm də 

sürətlə inkişaf etməkdə olan (Çin, Hindistan,  

Braziliya, Türkiyə və s.)  ölkələr baxımından 

arzu olunan  deyil. Neftin hasilatı və nəqli 

(kömür yüksək əməktutumlu, təbii qazın 

ötürülməsi bahalı və komplikativ) digər enerji 

daşıyıcılarına nisbətən daha ucuz və asan başa 

gəlir. Odur ki, yaxın gələcəkdə bu ölkələr 

arasında neft ehtiyatları uğrunda beynəlxalq 

rəqabətin daha da dərinləşəcəyini demək olar. 

Lakin o da qeyd olunmalıdır ki,  neft qiymə-

tinin artması onun qlobal enerji istehlakı artı-

mında xüsusi çəkisinin azalmasına səbəb 

olmuşdur. 

Artıq qeyd olunduğu kimi dünyada hasil 

olunan neft öz tərkibinə, qiymətinə görə fərq-

lidir və qiymətlər fraksiyaların sıxlığından ası-

lıdır. Beynəlxalq birjalarda isə qiymətlər üçün 

standart kimi ―Brent‖ markası çıxış edir. Buna 

görə, bu marka ―etalon‖ adlandırılır. 1971-ci 

ildən başlayaraq  brent markalı neftin qiyməti 

bütün dünya neft növlərinin 40%-ə yaxının, 

konkret olaraq Rusiyanın Urals markalı 

neftinin qiymətlərinin formalaşmasında əsas 

kimi çıxış edir. Brent (Brent Crude)  — Şimal 

dənizində çıxarılan neftin etalon  markasıdır 

və  adını 1970-ci ildə Şimal dənizində kəşf 

edilmiş eyni adlı yatağın adından alır.  Brent 

neftinin qiyməti, orta hesabla, WTI-nin qiy-

mətindən 1 ABŞ dolları/barrel aşağı və 

―OPEK zənbili‖ adlanan qiymətdən 1 ABŞ 

dolları/barrel yuxarı olur. Lakin 2007-ci ildə 

bu prioritet dəyişdi və Brent nefti WTI-yə 

mükafatla hərrac olunur. Urals –Xantı-

Mansiysk muxtar dairəsində və Tatarstanda 

hasil olunan neft qatışığından ibarət olan, 

yüksək kükürdlü (kükürdün miqdarı 1,3% 

təşkil edir) neft növüdür. Ümumiyyətlə 

Rusiya neftinin dəyəri  tərkibində böyük 

miqdarda kükürdün, ağır və tsiklik karbohid-

rogenlərin olması səbəbindən daha aşağı 

keyfiyyətli hesab olunur və brent neftinin 

qiymətinə diskontlaşmaqla müəyyən edilir.  

WTI (WestTexasIntermediate) — Texasda 

(ABŞ) hasil olunan neftin markasıdır. Sıxlılığı 

40° API, tərkibindəki kükürd miqdarı 0,5 % 

təşkil edir. Bu neft markası benzin hasilatı 
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üçün istifadə olunur və buna görə ona xüsusilə 

ABŞ-da və Çində tələbat yüksəkdir. 

Neftdən istifadənin səmərəliliyinin artırıl-

ması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən  

qlobal neft ticarətinin həcmi  2008-ci ildən 

etibarən azalmağa başlamış, 2010-cu ildə isə 

2,2%  artaraq  54 mb/gün (mb/gün -milyon 

barel gün) təşkil etmişdir. Çin və Sakit okean 

hövzəsi ölkələri neft istehlakında 6%-lik artım 

qeydə alınmışdır.  Həmin ildə neft idxalının 

11%-i, idxalda artımın isə 90%-i Asya və 

Sakit okean hövzəsi ölkələri hesabına baş 

vermişdir. Qlobal neft ticarətində xam neftin 

xüsusi çəkisi  70%, emal edilmiş neftin xüsusi 

çəkisi isə 30 %-dir. İxracatda əsas pay sahibi 

Yaxın Şərq regionu və MDB ölkələridir. 

2011-ci də Yaponiyada zəlzələ və tsunami 

nəticəsində baş verən nüvə fəlakəti də qlobal 

neft ticarətinin armasına təsir göstərmişdir. 

Belə ki, zəlzəzlə və tsunami nəticəsində fuku-

simada yerləşən dünyanın ən böyük nüvə re-

aktoru sıradan çıxmış, bunun nəticəsində 

meydana gələn enerji çatışmazlığı əsasən neft 

hesabına qarşılanmışdır. Bununla belə  2015-

ci ilə qədər qlobal neft ticarəti 2010-cu illə 

müqayisədə 4 mb/gün artacağı proqnozlaş-

dırılır. 2015-2035-ci illər arasında qlobal neft 

nəqli 8 mb/gün artaraq 70 mb/günə çatacağı 

təxmin olunur. Regionlar arasında neft axışı 

artmı (7 mb/gün artaraq) əsasən Yaxın Şərqlə 

Asiya-Sakit Okean hövzəsi arasında reallaşa-

caqdır. Bu dövrdə həmçinin Afrikadan Asiya-

Sakit Okean hövzəsinə neft ixracının təxmi-

nən iki dəfə artacağı güman olunur.   

 

NӘTİCӘ VӘ TӘKLİFLӘR 

Qlobal enerji tələbatının ödənilməsində 

əhəmiyyətli rol oynayan və üzvi yanacaq ol-

maqla bərabər həm də qiymətli kimyəvi xam-

mal olan neftin   tükənən aspektli olması (ya-

xud ehtiyatlarının sürətlə azalması), dünya iq-

tisadiyyatının böyüməsi  buna bağlı olaraq da  

perspektivdə neftə olan qlobal tələbatın daha 

da yüksələcəyinin proqnozlaşdırılması hazırkı 

dövrdə həm ölkələrin davamlı iqtisadi inkişa-

fının təmin olunması, həm də qlobal enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımdan 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən ən aktual prob-

lemlərdəndir. Neftin tükənən aspektli olması 

və ona olan tələbatın sürətlə artması heç 

şübhəsiz müəyyən dalğalanmalara rəğmən 

onun qiymətini yüksəldir  ki, bu da neftin 

enerji istehsalı, nəqliyyat,  sənaye məhsulu və 

s. vasitələrlə bir çox məhsulların maya dəyə-

rində xüsusi çəkisinin yüksək olması səbəbin-

dən neft ehtiyatları az olan ölkələrdə  istehlak-

çıların birdəfəlik gəlirlərinin azalması, belə-

liklə də sənaye istehsalının zəifləməsi, neft 

istehsalı yüksək olan və qeyri-neft sektoru zə-

if inkişaf etmiş ölkələrdə istehlakçıların birdə-

fəlik gəlirlərinin artması və beləliklə həmin 

ölkələrdə istehlak məhsullarının qiymətinin 

artması və infliyasiyanın yüksəlməsi ilə nəti-

cələnir. Digər tərəfdən Çin, Hindistan kimi 

ölkələrin sənayesinin sürətlə inkişafı qlobal 

enerji tələbatını sürələ artırır ki (əğər 1970-ci 

ildə yaxın şərqdə istehsal olunan neftin 70%-i 

Avropa və Amerikaya gedirdisə, indi burada 

istehsal olunan neftin 70%-i Asiya və Sakit 

okean hövzəsinə gedir), burada da istehsalı, 

istifadəsi, xüsusilə də  daşınması baxımından 

digər enerji resurslarına görə üsütnlükləri olan 

neftin  payı yüksəkdir. Belə bir vəziyyət də 

neftin qlobal ticarətində neft ehtiyatların qey-

ri-bərabər bölgüsü, istehsal və istehlakın ölkə-

lərə görə kəskin dəyişməsinə bağlı mövcud 

mürəkkəb vəziyyətin daha da dərinləşməsinə 

səbəb olur.  Bütün bu sadalanlar da heç şüb-

həsiz neftdən evvektiv və səmərəli istifadənin  

əhəmiyyətini artırmaqla  yanaşı,  bu sahədə 

mövcud və yaranabiləcək problemlərin aradan 

qaldırılması yaxud önlənməsi istiqamətində 

görüləcək tədbirlərin beynəlxalq səviyyədə 

koordinasiya olunmasını zəruri edir. 
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Оценка роли нефти в глобальной  энергетической  безопасности 
Резюме 

Цель исследования:Анализ роли нефти в мировой энергетической безопасности. 

Методология исследования: Обобщение, методы оценки, системный подход, методы 

статистического анализа.  

Результаты исследования: Изучено влияние нефти в глобальной энергетической 

безопасности, а также возможность его эффективного использования 

Ограничении исследования: Ограничения и конфиденциальность статистических 

информаций для некоторых стран 

Практическая значимость исследования: Изучение и оценка ситуации, связанные с 

зависимости глобальной энергетической безопасности на нефть. 

Научная новизна и оригинальность исследования: проводено систематический и 

статистический анализ о роли и влияния нефти в обеспечении глобальной энергетической 

безопасности 
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Bayramzadə Y. K. 

Assessment of the role of oil to provide global energy security 
 

Abstrakt 

Purpose:Assesment  of the role of oil in the global energy security. 
Design/methodology/approach: Generalization, evaluation methods, systematic approach, statistical 

analysis methods. 

Findings:  studied theinfluence of oil in global energy security and the possibility of its effective use  

Research limitations: Restrictions and confidentiality of statistical information for some countries 

Practical implications:The study and assessment of the situation relating to global energy security 

dependence on oil. 

Originality/value:systematic and statistical analysis was carried out about the  role and influence of 

oil in ensuring global energy security. 

Key words: oil, natural gas, global energy security, energy resources, global energy consumption. 
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