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1. Giriş   

Enerji sənayesi çoxalma prosesinin davamlılığını və bütövlüyünü 

təmin edən milli iqtisadiyyatın infrastrukturunun ən vacib elementlərindən 

biridir.150 ildən çoxdur ki, Azərbaycanın və dünyanın əksər sənayeləşmiş 

ölkələrinin enerji balansının əsasını neft və qaz təşkil etmişdir. 

 

Müasir iqtisadiyyatın davamlı inkişafını təmin etmək üçün müvafiq enerji 

mənbələri olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil.Enerjinin inkişafı həm 

iqtisadiyyatının əsaslarını təmin etmək, həm də müdafiə qabiliyyətini 

gücləndirmək baxımından vacibdir. Bu gün əksər hərbi texnika hələ də 

daxili yanma mühərriklərində işləyir.Beləliklə, enerji ehtiyatlarının istehsalı 

həm iqtisadi inkişaf baxımından, həm də insanlığı istehsalının mənfi 

nəticələrindən qorumaq baxımından qlobal təhlükəsizlik amilinə çevrildi. 
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Sənayenin ən sürətli inkişafı və əlaqəli enerji qaynaqları istehsalı XX əsrdə 

baş verdi. Müasir iqtisadiyyatın inkişafı onun enerji ehtiyatları ilə sıx 

bağlıdır. Həlledici rolu, neft, qaz, kömür və digər yanan maddələr kimi ilkin 

ənənəvi enerji qaynaqları oynayır, texnoloji çevrilmə, müasir maşın və 

mexanizmlərin böyük əksəriyyətinin hərəkətə gətirilməsi üçün zəruri olan 

həm elektrik, həm də mexaniki enerjini əldə etməyə, insan həyatı üçün 

hərarətli şərait yaratmağa imkan verir. 

 

Enerji mənbələri növlərinin təsnifatını nəzərdən keçirək. Şəkil 1-dən 

göründüyü kimi, enerji mənbələri ümumiyyətlə iki əsas qrupa bölünür: 

bərpa olunmayan və bərpa olunan, yəni alternativ enerji mənbələri. Öz 

növbəsində, bərpa olunmayan mənbələr aşağıdakı iki qrup arasında 

bölüşdürülür: ənənəvi və qeyri-ənənəvi. Birincisi, ənənəvi qrupa maye və 

qazlı karbohidrogenlər, kömür və yüksək keyfiyyətli uran filizləri daxildir. 

Qeyri-ənənəvi təbii enerji mənbələri arasında müəyyən dərəcədə iki növ 

şərti olaraq fərqlənir: 1) 21-ci əsrdə inkişaf üçün uyğun olanlar, 2) geniş 

yayılması yalnız növbəti əsrdə mümkün olan perspektivli enerji mənbələri. 

 

Şəkil 1. Əsas təbii enerji mənbələri (Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır: Yanacaq və 

enerji ehtiyatları: vəziyyət, inkişaf dinamikası, təhlükəsizlik. 

https://studfiles.net/preview/6699088/) 
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Ənənəvi enerji  mənbələrinin inkişafı 

 

İlkin, ənənəvi enerji istehlakının artım tempi həm dünya 

iqtisadiyyatının, həm də dünya əhalisinin sürətli inkişafı, insanların həyat 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar idi. Nəticədə 20-ci əsrdə onların 

istehlakı 15 dəfə artdı. Son 40 ildə (1975-2005) enerji istehlakının həcmi 

bəşər sivilizasiyasının mövcud olduğu əvvəlki dövrdə istehlakın bütün 

həcmini üstələyərək 15 milyard ton standart yanacaq səviyyəsinə çatmışdır 

(t.t.). Üstəlik, enerji istehlakının belə ciddi artımı əsasən neft və qaz 

hesabına baş vermişdir. 

 

 
2-ci şəkil. Dünyada istehlak olunan enerjinin onun mənbələri ilə 

XX əsrdə paylanması dinamikası (milyon ton ekvivalent yanacaq) - 

bax: Dünya enerji Outlook. 2018, s. 38 

 

2005-ci ilin əvvəlinə dünyada enerji istehlakının quruluşu aşağıdakı kimidir: 

 - neftin payı 40% -ə çatdı; 

- kömür - 27%, 

- təbii qaz - 23%, 

- nüvə enerjisinin, su elektrik enerjisinin, günəş və küləyin payı -10%. 

 

Şəkil 2 göstərir ki, XX əsrin 70-ci illərinə qədər enerji istehlakında neft 

məhsullarının istehlakında aparıcı rol qalmışdır. 80-ci illərdən bəri, 1975-

76-cı illərin tanınmış neft böhranından sonra, bütövlükdə dünyada və ilk 

növbədə sənayeləşmiş ölkələrdə, kömür, təbii qaz və nüvə enerjisinin 
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payının artması ilə müşayiət olunan neft istehlakının azalması müşahidə 

edilmişdir. 

 

XX əsrdə neft ehtiyatlarının əsas istehlakçıları sənayeləşmiş ölkələr, ilk 

növbədə ABŞ və Qərbi Avropa ölkələri idi. Cənub-Şərqi Asiya və Orta 

Şərq, Çin və Hindistanda inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupunda islahatların 

aparılması bu ölkələrdə sənaye və nəqliyyatın sürətlə böyüməsinə şərait 

yaratdı, müvafiq olaraq onlarda enerji istehlakının artım tempi inkişaf etmiş 

ölkələrdə bu mənbələrin artım tempini üstələməyə başladı. 

  

 XX əsr yanacaq-enerji kompleksi və ümumiyyətlə əksər ölkələrin 

iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyəti ilə neft və təbii qaz əsri adlandırıla bilər. XXI 

əsrin ilk iki onilliyində. qlobal iqtisadiyyatın inkişafında həlledici rol 

oynamağa davam edirlər. Eyni zamanda, neft və qazın enerji istifadəsi 

üstünlük təşkil edir. 

  

2000-2017-ci illər üçün dünyada əsas enerji mənbələrinin istehlakının 

strukturuna nəzər salaq. 

 

Cədvəl 1. 2000-2017-ci illərdə dünya enerji istehlakı 

il (milyon ton ekvivalent yanacaq ekvivalenti) 1 /%. 

 

Enerji 

mənbələrinin növləri 

2000 – ci il. 2017 – ci il. 2017 – ci 

il 2000 – ci ilə 

% nisbətində 

Kömür 2308/23% 3750/27% 163 

Neft 3665/37% 4435/32% 121 

Qaz 2071/21% 3107/22% 150 

Nüvə yanacağı 675/6,7% 688/4,9% 102 

Bərpaolunan enerji 

mənbələri 

662/6,6% 1334/9,5% 202 

O cümlədən    

Su ehtiyyatları 225 353 157 

bioenerji 377 727 193 

Digərləri 60 254 423 

Bərk biokütlə 646 658 102 

Cəmi istehlak 10.027 13.972 139 

Mədən yanacağının payı 

,  % - lə 

80 81 103 

 

Mənbə: Dünya Enerji Outlook 2018 | Qlobal Enerji Trends, səh 38 

             1 mln.t.u. ton neft ekvivalenti 
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 Cədvəl 1. Göründüyü kimi, 2000-2017-ci illərdə istehlak olunan enerjisinin 

ümumi miqdarı 39% artmışdır. Yüksək artım tempi qaz ehtiyatları ilə 

göstərilmişdir: kömür, qaz və neft. Ən yüksək artım tempi bərpa olunan 

enerji ilə əldə edildi: burada istehlak iki dəfə artdı. Qazılmış yanacaqların 

ümumi həcmindəki payı 81% təşkil etmişdir ki, bu da XX əsrlə müqayisədə 

böyümənin yavaşlaması və xüsusi çəkisinin 9% azalması deməkdir. 2000-

2017-ci illərdə istehlak olunan enerjinin ümumi həcmində neft və qazın 

nisbəti 58% -dən 54% -ə qədər azaldı. Eyni zamanda, bu müddət istehlak 

olunan bərpa olunan enerji mənbələrinin həcminin iki dəfədən çox artması 

ilə müşayiət olundu. Yuxarıdakı məlumatlardan belə nəticəyə gəlmək olur 

ki, 21-ci əsrin əvvəllərində enerji istehlakının artması dərin struktur 

dəyişikliyi ilə müşayiət olunurdu ki, burada da bərpa olunan mənbələrin 

istehsalı və istehlakı həlledici rol oynayırdı. Fikrimizcə, bu aşağıdakı 

səbəblərdən qaynaqlanır: 

 

A. Ənənəvi enerji ehtiyatlarının və onların əsas istehlakçı ölkələrinin 

qeyri bərabər coğrafi yeri. Birincisi inkişaf etməmiş və inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə yerləşirsə, onun əsas istehlakçıları, hər 

şeydən əvvəl, yüksək inkişaf etmiş ölkələrdir. Milli iqtisadiyyatın 

həcminə görə burada aparılan islahatlar, Çin və Hindistan son illərdə 

ən böyük istehlakçı qrupuna çevrildi. Aydındır ki, uzun müddətdir 

neft, qaz və kömür istehlak edən ölkələr bu mənbələrin ixracatçı 

ölkələrindən və onların istehsalı və daşınmasında iştirak edən 

şirkətlərdən çox asılı idilər. 

 

B. XX əsrin 70-ci illərinin sonundan etibarən bu mənbələrin 

əhəmiyyətli bir hissəsi siyasi vəziyyətin qeyri-sabit olduğu və ya 

döyüş getdiyi bölgələrdə meydana gəldi. Əvvəla, bu, ərəb ölkələrinin 

böyük bir qrupuna, Nigeriya və Anqola kimi bir sıra neftlə zəngin 

Afrika ölkələrinə aiddir.Vacib bir siyasi amil, Rossinin enerji 

fövqəldövlətinə çevrilmək istəyi və ölkələrin enerji qaynaqlarını 

istehlak etmək üçün təzyiq etməsi idi. 

 

C. Yüksək karbonlu birləşmələr qrupuna aid ənənəvi enerji 

ehtiyatlarının bütün planetin iqliminə və sağlamlığına artan mənfi 

təsiri idi. Qlobal istiləşmə və bu amilin yaratdığı xəstəliklərin kəskin 

artması ilə müşayiət olunan sözdə istixana effektinin inkişafını da 

qeyd edə bilərik. 
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D. Bu problemlərin bir çoxunun texniki həllini tapmağa imkan verən 

elmi və texnoloji tərəqqinin inkişafı, dünyada bu enerji 

mənbələrindən imtina üçün artan ictimai hərəkatdır. 

 

Bu şəraitdə dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatlar sərbəst bazar qanunlarının 

hərəkətlərinə tabe olacaq və planetin təbii və iqlim mənzərəsinin qorunub 

saxlanılmasını təmin edəcək enerji ehtiyatlarının sabit və dayanıqlı təmin 

edilməsinin yollarını axtarırdılar. 

 

Dünyanın aparıcı tədqiqat mərkəzlərinin proqnoz hesablamaları göstərir ki, 

bu, texnoloji tərəqqi inkişaf etdikcə tempi daim artacaq enerjinin inkişafında 

dərin bir dönüş nöqtəsinin başlanğıcıdır. 

 

Cədvəl 2. İnkişaf ssenarilərinə görə ilkin enerjiyə dünya tələbatı 

(milyon ton) 

  

 

2000 

 

 

2017 

Yeni siyasət Mövcud 

siyasət 

Davamlı 

inkişaf siyasəti  

2025 2040 2025 2040 2025 2040 

Kömür  

2.308 

 

3.750 

 

3768 

 

3.809 

 

3.998 

 

4.769 

 

3.045 

  

 1.597 

2000-ci ilin 

səviyyəsinə % 

nisbətində 

 

100 

 

163 

 

100,5 

 

41 

 

50 

 

44 

 

45 

 

31 

2017-ci ilin 

səviyyəsinə % 

nisbətində 

 

 

   - 

 

 

100 

 

 

100,1 

 

 

101,6 

 

 

106.6 

 

 

127,2 

 

 

81,2 

 

 

42,6 

Neft 3665 4435 4754 4894 4902 5570 4334 3156 

2000-ci ilin 

səviyyəsinə % 

nisbətində 

 

 

100 

 

 

121,0 

 

 

129,7 

 

 

133,5 

 

 

133,7 

 

 

151,9 

 

 

118,3 

 

 

86,1 

2017-ci ilin 

səviyyəsinə % 

nisbətində 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

107,2 

 

 

110,3 

 

 

110,5 

 

 

125,6 

 

 

97,7 

 

 

71,2 

Qaz 2071 3107 3539 4436 3616 4804 3454 3433 

2000-ci ilin 

səviyyəsinə % 

nisbətində 

 

 

100 

 

 

150 

 

 

170,9 

 

 

214 

 

 

174,6 

 

 

231,2 

 

 

166,8 

 

 

 165,8 

2017-ci ilin 

səviyyəsinə % 

nisbətində 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

113,9 

 

 

142,8 

 

 

116.3 

 

 

154,6 

 

 

111,2 

 

 

110,5 
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Atom enerjisi 675 688 805 971 803 951 861 1293 

2000-ci ilin 

səviyyəsinə % 

nisbətində 

 

 

100 

 

 

101,2 

 

 

119,3 

 

 

143.9 

 

 

118,9 

 

 

140,1 

 

 

127,8 

 

 

191,6 

2017-ci ilin 

səviyyəsinə % 

nisbətində 

 

- 

 

100 

 

117,0 

 

141,0 

 

116,7 

 

138,2 

 

125,1 

 

187,9 

Bərpa 

olunan enerji 

mənbələri 

(RES 

 

 

662 

 

 

1.334 

 

 

1.855 

 

 

3.014 

 

 

1.798 

 

 

2.642 

 

 

2.056 

 

 

4.159 

2000-ci ilin 

səviyyəsinə % 

nisbətində 

 

100 

 

201,5 

 

280,2 

 

455,3 

 

271,6 

 

399,0 

 

310,6 

 

628,2 

2017-ci ilin 

səviyyəsinə % 

nisbətində 

 

- 

 

100 

 

138,1 

 

225,9 

 

134,6 

 

198,1 

 

154,1 

 

311,2 

Xüsusi cazibə 

başına. mənbə 

enerjisi,% 

 

80 

 

81 

 

78 

 

74 

 

79 

 

78 

 

  77 

 

60 

СО2  (Gt) 23,1 32.6 33,9 35,9 35,5 42,5     29,5 17,6 

 

Mənbə: World Energy Outlook 2018 verilənlər bazası əsasında müəllif tərəfindən 

tərtib edilmişdir, səh.46; https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd 

 

2018-ci ildə Beynəlxalq Enerji Agentliyi üç ssenari üzrə 2040-cı ilə qədər 

enerji istehlakının proqnoz hesabatlarını hazırladı və dərc etdi (Cədvəl 2). 

Yeni Siyasət ssenarisinə əsasən, innovativ həllərin tətbiqinə əsaslanaraq, 

2040-cı ildə 2017-ci illə müqayisədə ilkin enerji mənbələrinin payı 26% -

dən 74% -ə enəcəkdir. Təklif olunan bütün mütərəqqi həllərin həyata 

keçirilməsini nəzərdə tutan Davamlı İnkişaf Siyasətinə uyğun olaraq, bərpa 

olunan mənbələrin dünya enerji balansında 2017-ci il səviyyəsinə nisbəti 3,1 

dəfə artacaq və ümumi istehlakın 40% -ni təşkil edəcəkdir. 

 

 

         Dünya və Azərbaycanda enerji siyasəti 

 

        Son illərdə müasir dünya enerjisində baş verən proseslər 

getdikcə texniki, iqtisadi və siyasi qərarların intensiv icrası əsasında həyata 

keçirilən enerji inqilabı və ya "enerji dönüşü" adlanır. Fikrimizcə, ilkin 

enerji ehtiyatlarının bu qədər vacib və spesifikliyini də nəzərə almaq 

lazımdır ki, bunlar da yuxarıdakı dəyişikliklərin mühüm stimulyatoru sayıla 

bilər.Neft və qaz yataqlarının uzun müddət istismarı qaçılmaz olaraq onların 

https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd
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tükənməsinə və qiymətləndirilməsinə səbəb olur. Əlbəttə ki, geoloji 

kəşfiyyata əhəmiyyətli investisiyalar hesabına doldurula bilər, lakin analitik 

tədqiqatlar bu işlərin həcminin azaldığını və ilkin enerji ehtiyatlarının 

tükəndiyini göstərir. 

 

Mövcud enerji ehtiyatları və onların artım templəri ilə əlaqədar bir çox 

proqnoz hesablamalar var. Beləliklə, Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA, 

2016) və BP (2016) sübut edilmiş neft ehtiyatlarını 1,7 trilyon barel 

səviyyəsində qiymətləndirirlər. Mövcud istehlak səviyyəsinin qorunması 

halında, bu 240 milyard tona, ya da istehsalın 51-ci ilinə bərabərdir. Daha 

əhəmiyyətli qaz ehtiyatları.İngilis neft nəhəngi BP, təbii qaz ehtiyatlarını 

(2017) 190 trilyon m3 və ya 170 milyard ton neft ekvivalentində 

qiymətləndirir. MEA (2016) biraz daha çox qaz ehtiyatını - 217,000 milyard 

m3 hesablayır ki, bu da onların istehsalının 60 ildən çox müddətinə 

bərabərdir. Texniki baxımdan bərpa olunan qaz ehtiyatları onların 

təsdiqlənmiş ehtiyatlarının dörd qatını təşkil edir (Milovidov, 2019, s. 103). 

 

Neft sənayesinin davamlı fəaliyyət göstərməsi cari illik istehsal 

ehtiyatlarının intensiv şəkildə doldurulmasını nəzərdə tutur. 

 

Rusiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin hesablamalarına görə, 10 ildən çoxdur 

ki, dünya yeni kəşflərlə bərpa olunan karbohidrogen ehtiyatlarının bərpasını 

təmin etməyib. Nazirlikdən verilən məlumata görə, 2017-ci ildə dünyada 

960 milyon ton standart yanacağın yeni ehtiyatları aşkar edilmişdir. Bu, 65 

ildəki ən aşağı rəqəmdir . Böyümənin azalması 2014-cü ildən bəri neftin 

ucuzlaşması səbəbindən kəşfiyyat xərclərinin azalması ilə əlaqədardır. 

Beləliklə, neft və qaz ehtiyatlarının artması istehsalı bərpa etmir: sonuncu 

dəfə 100% doldurma 2006-cı ildə olmuşdur (Milovidov, 2019, s. 106). 

    

 Bu halda neft və qaz kimi son ehtiyatların iqtisadiyyatına iki fərqli yanaşma 

mövcuddur. Rikardiya yanaşması məhdud resurslar amilinə xüsusi 

əhəmiyyət vermir, əksinə, mənbələrin inkişafı çətinləşdikcə daha böyük 

kapital xərcləri və texnoloji inkişaf tələb olunduğunu və resurs icarəsinin 

müxtəlif sahələrdən olan enerji qaynaqlarının xərclərindəki fərqlərin nəticəsi 

olduğunu qəbul edir. Bu yanaşma tez-tez maliyyəyə əsaslanan enerji qiymət 

sistemini əsaslandırmaq üçün istifadə olunur. 

 

Rikardiya yanaşmasına, ehtiyatların sonlu təbiətindən irəli gələn və resurs 

inkişafının dinamik optimallaşdırılmasının nəticələrini araşdıran amerikalı 

iqtisadçı Harold Hotellingin yanaşması qarşı çıxır (Hotelling teoremi). Bu 
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yanaşma onların əvəz dəyəri əsasında enerji qiymətləri sisteminin 

konseptual əsasını təşkil edir. Sonlu mənbələrin iqtisadi nəzəriyyəsinin 

bütün gələcək inkişafı Hotelling teoreminə əsaslanır. Bildirir ki, mənbələrin 

inkişafı xərclərinin yolu illik gəlir əyrisi faiz dərəcəsini izləyəcək şəkildə 

olmalıdır. Nəticədə, qiymət yolu elə olacaq ki, alternativ (ehtiyat) 

texnologiya sonuncunun tükənməsindən sonra son ehtiyatın iqtisadi 

əvəzedicisi olacaqdır. 

 

Teoremin ilk elementi güzəştli pul axını üçün investisiya gəlirliliyini 

hesablamaq növlərindən istifadə edilə biləcəyi investisiya və neft və qaz 

yataqlarının inkişaf tempi ilə əlaqədar şirkətlərdə qərar qəbul etmə 

prosesinin bir hissəsi olaraq tətbiq edildiyi kimi qəbul edilə bilər. İkinci 

hissə, Hotelling icarə haqqındakı anlayışa gətirib çıxarır ki, bu da 

mənbələrin sahibinin son ehtiyatların tükənməsi üçün aldıqlarını və əksinə, 

istehlakçının (istehlak kirayəsindən) istehsalın marjinal dəyərindən artıq nə 

qədər ödəməyə hazır olduğunu göstərir (2,2007,s. 48). Bu kirayə məhdud 

bir tədarük üçün istehlakçılar arasında rəqabət yolu ilə müəyyən edilir. 

Beləliklə, ehtiyatın xalis vahid qiyməti (satış qiyməti minus istehsal 

xərcləri) faiz dərəcəsində artarsa, son ehtiyatların çıxarılmasının 

optimallığına nail olmaq mümkündür. 

 

Ənənəvi enerji ehtiyatlarının istehlakının yuxarıda göstərilən problemləri 

daxili iqtisadiyyatımız üçün də xarakterikdir. 

 

Cədvəl 3.Azərbaycanın enerji balansı, mln. t.n. e
1
., 2000, 2016 – illər 

 

 

Mənbə: IEA, Dünya Enerji İnkişafı üçün İllik Proqnoz, 2017, səh 126                                                                   

1 ton neft ekvivalenti 

 İstehsal 

2000г 2016 

Neft  14,1/75% 41,3/72% 

Neft məsulları - - 

Təbii qaz 4,6/24,4% 15,7/27,4% 

Su elektrik stansiyası 0,1 0,2 

Günəş / külək / digərləri - - 

Bioyanacaq və tullantılar - 0,1 

Elektrik enerjisi - - 

Cəmi 18,8 57,3 
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Azərbaycanın enerji balansı neft və qaza əsaslanır və bu da dərin 

islahatlara ehtiyac olduğunu göstərir. 2000-2016-cı illərdə respublikada 

enerji istehsalı 3 dəfədən çox artmışdır. Təxminən, neft və qaz hasilatı eyni 

miqdarda artdı. Əslində, enerji balansının quruluşu dəyişməz qalmışdır, 

yəni, neft və qazın dominant rolu onda qaldı. 2016-cı ildə neft və təbii qaz 

hesabına Azərbaycanda istehsal olunan bütün enerjinin müvafiq olaraq 

72,1% və 27.4% istehsal edildi. 

 

Beləliklə, yaxın 20-30 il ərzində ümumilikdə qlobal iqtisadiyyat üçün ilkin 

enerji ehtiyatları və ilk növbədə neft və qaz, iqtisadi artımın, əhalinin həyat 

səviyyəsinin və ölkənin müdafiəsinin yüksəldilməsində ən vacib amil olaraq 

qalacaqdır. Ancaq eyni zamanda inkişaf fəlsəfəsi inkişafın zirvə nöqtəsinin 

hər zaman yeni bir inqilabi dəyişikliyin başlanğıcı olmasıdır. Milli 

iqtisadiyyatın strateji idarə olunması, bərpa olunan enerji ehtiyatlarının 

inkişafı üçün təcili tədbirlərin görülməsini tələb edir. Bu, xüsusilə günəş və 

külək enerjisinin tükənməz ehtiyatlarının olduğu Azərbaycan üçün 

doğrudur. 

 

Bu baxımdan, ölkənin enerji təhlükəsizliyini müəyyənləşdirmək, onun 

inkişafı üçün göstəricilər və strategiyalar hazırlamaq son dərəcə vacibdir. 

Enerji təhlükəsizliyi probleminin görünüşünün və xəbərdarlığının qısa vaxtı 

səbəbiylə alimlər arasında bu problemi anlamaq üçün vahid bir yanaşma 

yoxdur. Ayrı-ayrı ölkələrdə enerji tədarükünün həddindən artıq dərəcədə 

fərqlənməsi, bu mənbələrin coğrafi bölgüsü də qeyd edilməlidir. 

 

Beləliklə, S.I. Bortalevich "Enerji təhlükəsizliyi - bu ölkənin, onun 

vətəndaşlarının, cəmiyyətin, dövlətin, iqtisadiyyatın etibarlı yanacaq və 

enerji təchizatı təhdidlərindən xidmət edən bir dövlətdir" (Bortaleviç, 2016, 

s. 47) hesab edir ki, bu təhdidlər xarici (geosiyasi, makroiqtisadi, bazar) 

olaraq təyin olunur ) amillər və ölkənin enerji sektorunun vəziyyəti və 

fəaliyyətidir. (Bortaleviç, 2016, s. 47). 

 

Həqiqətən, dünyanın ən böyük neft və qaz ehtiyatlarının sahibi olan Rusiya, 

Venesuela və ya İran kimi böyük neft istehsalçılarını göstərə bilərsiniz. Bu 

fakt onlara eyni vaxtda dünyanın ən böyük enerji mənbələri istehsalçısına 

çevrilmək imkanı verdi. Beləliklə, enerji təchizatı baxımından onlar nisbətən 

müstəqildir, lakin bu resursların azalmış istehsal səmərəliliyi onları həssas 

edir. Beləliklə, bütün bu üç dövlətdə vaxtaşırı daxili bazara benzin və digər 

neft məhsullarının tədarükündə problemlər yaranır. 
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Digər bir rus alimi V.V. Morozov, enerji təhlükəsizliyinin istehlakçıların 

elektrik və istilik enerjisi ilə etibarlı və fasiləsiz təchizatı olduğunu düşünür. 

(Morozov,2014,s. 68). Enerji təhlükəsizliyinin tərifi ilə bağlı Azərbaycan 

alimləri arasında da yekdillik yoxdur. Daxili mətbuatı oxumaqdan belə bir 

təəssürat yaranır ki, Rusiyada olduğu kimi, Azərbaycanda da ən azı iki vacib 

amil nəzərə alınmır: 

 

A. texnoloji və texnoloji inqilablar neft məhsullarının və ümumiyyətlə 

ənənəvi enerji qaynaqlarının müasir iqtisadiyyatdakı rolunu necə dəyişir, 

yəni, alternativ enerji mənbələrinin sürətlə inkişafı səbəbindən onun 

əhəmiyyəti azalır; 

B. enerji mənbələri istehsalında inhisar olaraq istehsalçılar və 

istehlakçılar arasında bazar münasibətlərinin inkişafına, yeniliklərin tətbiq 

olunmasına, idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə və istehsalın 

səmərəliliyinin artırılmasına mane olur. 

 

Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, enerji ehtiyatları istehsalında inhisarçılığın 

olması bu sahədə rəqabəti minimuma endirir, müvafiq olaraq yeni 

texnologiyaların tətbiqi və istehsal səmərəliliyinin artırılması, istehsal 

xərclərinin azalması motivləri azalır. 

 

Azərbaycan Respublikasının 23 may 2007-ci il tarixli Milli Təhlükəsizlik 

Konsepsiyasında (3.4.8 bəndində) respublikanın enerji təhlükəsizliyi 

siyasətinin əsas elementləri qeyd edildi: “Xəzər hövzəsinin Azərbaycan 

Respublikasına aid sektorunda mövcud olan neft və qaz yataqlarının, habelə 

perspektivli strukturların, müasir neft və qaz bazalarının inşası və 

quraşdırılması, əsas ixrac neft və qaz boru kəmərləri, terminallar üçün 

təhlükələrin qiymətləndirilməsi və müvafiq tədbirlər aiddir.21-ci əsrdə 

gözlənilən enerji böhranı ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikası 

alternativ enerji mənbələrindən istifadə etmək qərarına gəldi. Küləkli və 

günəşli günlərin çox olması ilə əlaqədar ölkədə əlverişli vəziyyət nəzərə 

alınaraq, Azərbaycanın enerji ehtiyacının müəyyən hissəsi külək, dəniz, 

günəş, biokütlə, su elektrik stansiyaları və aşağı dağ sularına əsaslanan 

stansiyalar tərəfindən təmin edilə bilər ”(5). 

 

AB ölkələrində enerji təhlükəsizliyinin əsas müddəaları 2015-ci ilin fevral 

ayında Avropa Komissiyasına təqdim olunan Aİ Enerji İttifaqının İnkişafına 

dair Çərçivə Strategiyasında öz əksini tapmışdır. Bu sənəddə enerji 

təhlükəsizliyi, Avropa Birliyinin bütün istehlakçılarını, ev təsərrüfatlarını və 

müəssisələrini təhlükəsiz, davamlı, rəqabətqabiliyyətli və əlverişli enerji ilə 
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təmin etmək ehtiyacı olduğu üçün bazar prinsipləri əsasında müəyyən 

edilmişdir (Paşkovskaya,2018, s. 58). Bu nəticənin AB ölkələrinin Enerji 

Birliyini yaratmaqla əldə edilməsi planlaşdırılır. Bu sənədin yaradıcılarının 

düşündüyü kimi, aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır: 

 

 

1. Avropa İttifaqının bütün Avropa İttifaqı ölkələrinin enerji 

sistemlərinin səmərəli tənzimlənməsi ilə sərbəst rəqabətə və enerji 

qaynaqlarından səmərəli istifadəyə əsaslanan daxili sərhədləri olmayan 

inteqrasiya olunmuş enerji sistemi; 

2. AB üzv ölkələrinin iqtisadiyyatı davamlı, aşağı karbonlu və iqlimə 

uyğun; 

3. Fəaliyyətlərində innovativ enerji səmərəli texnologiyalardan 

istifadə edən innovativ və rəqabətqabiliyyətli Avropa şirkətləri; 

4. Bu gün və sabah Avropa Birliyinin enerji sisteminin qurulmasında 

və idarə edilməsində peşəkar bir töhfə verə biləcək işəgötürənlər və işçilər; 

5. AB iqtisadiyyatının enerji sektorunun tənzimləmə sisteminin 

sabitliyi və proqnozlaşdırıla bilməsi səbəbi ilə investorlara inam; 

6. Fiziki və hüquqi şəxslər əlverişli enerji, qiymət və keyfiyyətdə 

sərbəst seçim edə bilər və həssas istehlakçılar qorunur (Paşkovskaya, 2018, 

s. 54).   

 

Yuxarıda göstərilən sənədin təhlili Avropa Birliyi ölkələrinin enerji 

təhlükəsizliyi strategiyasının aşağıdakı əsaslarını vurğulamağa imkan verir: 

 

A. Rəqabət və səmərəlilik 

B. ekoloji cəhətdən təmiz 

B. yüksək peşəkarlıq 

C. Xüsusi investorları fəal şəkildə cəlb etmək 

D. seçmək hüququ və yüksək keyfiyyət. 

E. AB-nin 28 ölkəsi üçün ümumi regional enerji təhlükəsizliyi 

strategiyasının hazırlanması. 

 

Əslində, AB-nin enerji strategiyası orijinaldır, üç səviyyənin maraqlarını 

nəzərə alan bazar strategiyasıdır: milli, icma, qrup və fərdi. Onun əsas 

məqsədi cəmiyyətin və təbiəti zərərli təsirlərdən qoruyacaq təhlükəsiz, 

dayanıqlı, rəqabət qabiliyyətli və əlverişli enerji ilə Avropa Birliyinin bütün 

istehlakçılarını, ev sahibliyini və biznesini təmin etməkdir. 
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Yuxarıda göstərilən proseslərin təzyiqi altında Rusiya 2018-ci ildə enerji 

ehtiyatlarına qlobal tələbatın yavaşladığını, strukturunun dəyişməsini, 

mayeləşdirilmiş təbii qazın (LNG) istehsalının artmasını, onun bazar 

payının artmasını, habelə dünyada bərpa olunan enerji mənbələrinin payını 

qeyd edən yeni enerji təhlükəsizliyi konsepsiyasını qəbul etdi. enerji balansı 

(7). 

 

 Nəticə  

 

             Fikrimizcə, qlobal aspektini nəzərə alaraq, respublikamızın enerji 

təhlükəsizliyini, habelə burada baş verən dərin transformasiya proseslərini 

aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: bu, cəmiyyətin bütün sahələrinin enerji 

ehtiyaclarını və milli maraqlarını rəqabətli, effektiv şəkildə təmin edən 

enerji qaynaqlarının istehsalı və paylanmasını idarə edən bir sistemdir. 

Alternativ bərpa olunan mənbələrə əsaslanaraq, yeni bir enerji təchizatı 

sisteminə keçid və onların çatdırılması üçün bir vasitə kimi istifadə olunur.  
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SUMMARY 

 

       Role of traditional energy and the importance of transformation 

in the development of the modern economy. 

 

 

Coshqun RAHIMOV 

Azerbaijan State Oil and Industry University, 

Baku, Azerbaijan 

 

        

 

        Ensuring sustainable and sustainable development of the modern 

economy cannot be imagined without sufficient energy resources. Energy 

development is important both to form the basis of the economy and to 

strengthen its defense capabilities. For more than 150 years, the energy 

balance has been based on traditional energy sources and above all oil and 

natural gas. The first decade of the 21st century can be seen as the beginning 

of a radical change called the energy revolution. The article looks at the 

reasons for the emergence and development of this energy revolution, its 

long-term development scenarios, its impact on the development of the 

economy and the environment, and the author tries to define the concept of 

energy security. The development of the modern economy is closely linked 

to energy sources. 

 

The critical role is played by primary traditional energy sources such as oil, 

gas, coal and other flammable substances, which are essential for 

technological transformation and activation of the vast majority of modern 

machinery and mechanisms. It provides both electrical and mechanical 

energy to create warm conditions for human life. 

 

 

        Keywords: energy sources, energy revolution, development scenarios,  

                       concept, energy security. 
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РЕЗЮМЕ 

 

          Трансформация роли и значения традиционной энергетики 

в развитии современной экономики. 

 

Джошгун РАГИМОВ 

       Азербайджанский Государственный Университет Нефти и             

Промышленности, Баку, Азербайджан 

 

                                      

          Обеспечение устойчивого, устойчивого развития современной 

экономики невозможно представить без адекватных источников 

энергии. Развитие энергетики важно как для обеспечения основы 

экономики, так и для укрепления обороноспособности. На 

протяжении более 150 лет энергетический баланс основывался на 

традиционных энергоресурсах и, прежде всего, нефти и газе. Первое 

десятилетие XXI века можно рассматривать как начало радикальных 

изменений, называемых энергетической революцией. 

В статье рассматриваются причины возникновения и развития этой 

энергетической революции, ее долгосрочные сценарии развития, ее 

влияние на развитие экономики и окружающей среды, и на основе 

этого автор пытается определить концепцию энергетической 

безопасности. 

 

        Ключевые слова: Источники энергии, энергетическая  

                                   революция, сценарии развития, концепция, 

                                   энергетическая безопасность 

 


