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Bu broşür EU4Energy təşəbbüsü çərçivəsində 
Avropa İttifaqının yardımı ilə hazırlanmışdır. 
Broşürün məzmunu müstəsna olaraq Enerji 
Xartiyası Katibliyinin məsuliyyətindədir və heç bir 
halda Avropa İttifaqının rəylərini  əks etdirmək 
üçün istifadə edilə bilməz. 
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və qanunvericilik 
təşəbbüsü təklifi 

çox iştirakçı seminar və tədbir
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EU4Energy Təşəbbüsü Avropa İttifaqının Şərq 
Tərəfdaşlığı ölkələrində – Azərbaycan, Belarus, 
Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Ukraynada 
enerji təhlükəsizliyi, təchizatı və dayanıqlılığının 
təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş bütün dəstək xarakterli 
tədbirlərini əhatə edir. Bu, enerji bazarlarının islahatlarının 
həyata keçirilməsinə,  ölkənin enerji asılılığının 
azaldılmasına və enerji istehlakının aşağı salınmasına 
kömək edən layihə və proqramların dəstəklənməsi yolu ilə 
həyata keçirilir. Bu, uzunmüddətli dövrdə enerji təchizatını 
daha əlçatanlı , etibarlı və şəffaf edir, nəticə etibarilə enerji 
yoxsulluğunu aşağı salır və həm müəssisələr, həm də 
sadə vətəndaşlar üçün enerji üzrə ödənişləri azaldır.

EU4Energy İdarəetmə layihəsi çərçivəsində Enerji 
Xartiyası Katibliyi Azərbaycan, Belarus və Ermənistanın 
enerji səmərəliliyi, enerji bazarının islahatları və 
investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması sahələrində hüquqi 
və normativ bazasını möhkəmləndirmək məqsədilə bu 
ölkələrlə əməkdaşlıq edir. Avropa İttifaqında və digər 
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində özünü doğrultmuş ən yaxşı 
energetika siyasətləri tərəfdaş ölkələrə xas olan şərtlərə 
uyğunlaşdırılacaq nümunə kimi nəzərdən keçirilir.

Azərbaycanın energetika sektorunun 
inkişafı üçün uzunmüddətli strateji baxışın 
yaradılması

Ölkədə enerji effektivliyinin artırılması və 
enerji resurslarından optimal istifadə

Qanunvericilik və siyasi proseslərə 
maraqlı tərəflərlə məsləhətəşmələr 
təcrübəsinin tətbiqi 

EU4Energy layihəsi 
çərçivəsində əməkdaşlığın 
çoxsaylı üstünlükləri:

Azərbaycanla bağlı göstəricilər

#EU4Energy
@Energy_Charter

xüsusi olaraq 
hazırlanmış

EU4Energy layihəsinin 
tədbirlərində

kadr potensialının 
artırılması sahəsində

Co-funded by the 
European Union



Maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr
EU4Energy qanun və siyasətin formalaşdırılması prosesinin ən erkən 
mərhələlərindən başlayaraq Azərbaycanla əməkdaşlığının hər bir 
məqamında maraqlı tərəflərlə yaxın ünsiyyət və məsləhətləşməyə 
əsaslanan yanaşmadan istifadə edir. Maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi 
üçün dəqiq və konstruktiv prosedur qərarların əsaslı olmasını, habelə 
dövlət qurumları və energetika sektorunun mövqelərini nəzərə 
almasını təmin edir. Beləliklə, EU4Energy Azərbaycan təcrübəsi ilə 
ən yaxşı beynəlxalq təcrübələr arasındakı mövcud fərqi dərindən 
qiymətləndirmiş, “Qabaqcıl təcrübə kodeksi” nəşr etdirmiş və interaktiv 
təlim seminarları keçirmişdir.

Enerji resurslarından səmərəli istifadə 
və enerji effektivliyi haqqında Qanun  
Azərbaycan zəngin neft və qaz ehtiyatlarına malik olsa da, enerji 
səmərəliliyi sahəsində  qanunvericiliyin qəbul edilməsi  və bərpa 
olunan enerji mənbələrinin inkişaf etdirilməsi prosesi əvvəlki illərdə ləng 
getmişdir. Bundan başqa, ölkə elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və 
paylanılması infrastrukturunun bərpa olunması ehtiyacının yaranması ilə 
əlaqədar olaraq yüksək enerji itkiləri ilə qarşılaşıb. Bütün bu səbəblərdən, 
enerji səmərəliliyinin həm tələbat, həm də təchizat baxımından 
təkmilləşdirilməsi Energetika Nazirliyi üçün prioritet məsələyə çevrilib. Bu 
baxımdan, EU4Energy Aİ-nın ən yaxşı təcrübələrini Azərbaycana gətirən 
enerji effektivliyi  haqqında yeni qanunun hazırlanmasında Azərbaycan 
Hökumətinə dəstək göstərib. Qanun və müvafiq normativ-hüquqi aktlar 
qəbul edildikdə xüsusi hədəflərə malik milli tədbirlər planının hazırlanması, 
sahədə enerji auditi sxemlərinin və İSO enerji menecmenti  sistemlərinin 
təşviq edilməsi, habelə dövlət maliyyələşmə alətlərindən istifadə edilməsi 
kimi enerji effektivliyi  siyasətlərinin həyata keçirilməsi üçün hüquqi baza 
yaradacaqdır. Nəticə etibarilə, proqramın gözlənilən uzunmüddətli 
üstünlüklərinə milli enerji resurslarının daha səmərəli şəkildə istifadə 
edilməsi, müəssisələr və sadə vətəndaşlar üçün kommunal xidmətləri  
üzrə ödənişlərin azaldılması, sənaye müəssisələrində yeni iş yerlərinin 
yaranması və rəqabətə davamlılığın artması daxildir.

Energetika sektorunun uzunmüddətli 
Strategiyası
Azərbaycan Energetika Nazirliyi energetika sektorunun 
uzunmüddətli Strategiyasının hazırlanmasını ən vacib vəzifə  
kimi təyin edib. Bu baxımdan, EU4Energy Azərbaycanın dövlət 
qurumları və energetika sektorunda məqsədlərini əks etdirən tam 
və hərtərəfli sənədin hazırlanması üçün nazirliklərarası koordinasiya 
və ekspert məsləhətləşmələrinin artırılmasına təkan verən rəsmi 
prosesin hazırlanmasında Azərbaycanı dəstəkləmişdir. Qərar 
qəbul edən şəxslərə proses çərçivəsində yol göstərmək üçün 
ssenarilər hazırlanmışdır. Enerji modelləşməsi prosesi özlüyündə 
milli və beynəlxalq energetika şərtlərini və tendensiyalarını, habelə 
ölkənin hədəf və mövcud planlarını nəzərə alır. Daha sonra proses 
çərçivəsində azərbaycanlı məsul şəxslərin nəzərdən keçirə biləcəyi 
fərqli siyasət ssenariləri və inkişaf yolları hazırlanır. Prosesin 
gözlənilən üstünlüklərinə maraqlı tərəflərlə davamlı məsləhətləşmələr 
mədəniyyətinin və gələcək nəsillər üçün energetikanın idarə edilməsi 
üzrə strateji baxışın formalaşdırılması daxildir.

Energetika 
sektorunun 
modelləşməsi

1

2

3

4

5
6
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8

objectives / goals / targets 
/ principles

action fields / measures / 
actions / tools

monitoring framework

Energy Strategy

Ekspert şurası Nazirliklərarası 
işçi qrupu

Energetika 
Nazirliyinin layihə 

komandası

Nazirliklər, 
agentliklər, 
energetika 

müəssisələri

Existing situation in the energy sector by subsector
Global trends in energy consumption and production

Gaps and Weaknesses / Aspirations / Visions and Scenarios
Existing plans for development and investments

International commitments

Factors Included in the 
Energy Modelling Exercise

1 Energetika sektorunun modelləşməsi üçün texniki tapşırıq (ssenarilər, 
məlumatlar), modelləşmənin nəticələri ilə bağlı rəy və təkliflər

2 Energetika sektorunun modelləşməsinin nəticələri və tövsiyələr 

3 Energetika sektorunun modelləşməsi üçün məlumatların təmin edilməsi 
sorğusu

4 Məlumatların təmin edilməsi

5 Strategiyanın layihəsi  (ayrıca bölmələr), nəticələrin modelləşdirilməsi

6 Nazirliklərarası işçi qrupu üçün rəy və təkliflər

7 Müzakirələr və qərar qəbulu üçün materiallar

8 Qərar qəbul edilməsi

Məlumatların təqdim edilməsi

Məlumat və/yaxud sənədlərin mübadiləsi

TƏSVIR

BAKI, 15 mart 2018-ci il Azərbaycan Respublikası energetika naziri Pərviz 
Şahbazov (sağda) və Enerji Xartiyasının Baş katibi Urban Rusnak (solda), Enerji 
səmərəliliyi üzrə yüksək səviyyəli dəyirmi masa görüşü.

Strategiyanın hazırlanması prosesi

Energetika sektorunun Strategiyası:
• Niyyətlər / Məqsədlər / Hədəflər / Prinsiplər
• Konkret tədbirlər / Alətlər
• Monitorinq sistemi
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