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Azərbaycanın Uzunmüddətli Enerji Strategiyasının Hazırlanmasına
Dəstək

Tərəfdaşların Məsləhətləşmə Seminarı
26 sentyabr 2018-ci il

Park İnn oteli Bakı ş. , Fizuli iclas zalı

TƏDBIRIN GÜNDƏLIYI
9:30 – 10:00 Qeydiyyat və kofe

10:00 – 10:15 Salamlama nitqləri

Salamlama nitqləri
 Cənab Samir Vəliyev, Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin müavini
 Xanın Nataliya Miolato, Enerji və İqlim üzrə Proqram Meneceri, Avropa

Komissiyası, Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə Müzakirələri üzrə Baş
Direktorat

10:15 - 12:30 1-ci Sessiya: Enerji Strategiyasının hazırlanmasına dair Aİ-nin ən
yaxşı təcrübə nümunələri

 Xanım İlka Levinqton, DNVGL: Aİ ölkələrinin enerji strategiyalarının təhlilinin
xülasəsi

- Cənab Onur Özgün, DNVGL: Enerji sektorunun gələcək  inkişafı proqnozunun
(“Enerji Keçid Baxışı”nın) hazırlanması üçün moddelləşdirmə yanaşması

11:00 - 11:15 Kofe fasiləsi

- Cənab Markus Fager-Pintilä, Beynəlxalq Enerji Agentliyi: Enerji sektorunun
modelləşdirilməsinə dair giriş

- Cənab Radu Dudau, Enerji Siyasəti Qrupu: Enerji Strategiyasının hazırlanması və
ssenarilərin modelləşdirilməsi üzrə Rumıniya təcrübəsi

Dəyirmi masada müzakirə və 1-ci sessiyadan əldə edilən nəticələr
Moderator: EU4Energy ekspertlər qrupu
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12:30 – 13:30 Nahar

13:30 – 15:30
Uzunmüddətli və genişmiqyaslı enerji strategiyasının
hazırlanmasına doğru - Strateji məqsədlər və sektorun
prioritetləri üzrə müzakirə

EU4Energy ekspertləri qrupu tərəfindən təqdimat:
 Xanım İlka Levinqton, DNVGL
 Cənab Oleksandr Raqozin, DNVGL

Neft və Qaz sektoru

 Xanım Gülmirə Rzayeva, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji
Araşdırmalar Mərkəzi: Azərbaycanın neft-qaz sektorunun inkişafı üçün çağırışlar /
istiqamətlər

 Cənab Elnur Soltanov, ADA universiteti: Azərbaycanın enerji siyasəti və
strategiyası üçün çağırışlar / istiqamətlər

 Məruzəçi təsdiq edilməlidir, ADA universiteti: Qlobal dəyişikliklərə və inkişaflara
uyğun enerji sənayesinin modernləşdirilməsi

Elektrik Enerjisi sektoru

- Cənab Nəriman Rəhmanov, Təmiz İstehsal və Enerji Effektivliyi Mərkəzi:
- 2050-ci ilə qədər enerji sektorunun inkişaf tendensiyalarına təsir edən amillər
- Cənab Valeh Nəsibov, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika

İnstitutu: Azərbaycan – 2030 –ci ilə qədər elektrik enerjisinə tələbatın proqnozu

Dəyirmi masada müzakirə və 2-ci sessiyadan əldə edilən nəticələr
Moderator: EU4Energy ekspertlər qrupu
İşçi Qrupunun üzvləri və digər  tərəfdaşların Azərbaycanın uzunmüddətli Enerji
Strategiyasının hazırlanması üçün strateji məqsədləri, sektor prioritetləri  və praktiki
yanaşmalar üzrə mövqelərinə dair qısa müdaxilələri

15:30 - 16:00
Bağlanış nitqləri və növbəti addımlar
Energetika Nazirliyi və EU4Energy qrupunun nümayəndələri


