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Giriş. Ekoloji problemlərin qlobal xarakter aldığı və getdikcə kəskinləşdiyi indiki 

şəraitdə həm milli, həm də dünya səviyyəsində aparılan ətraf mühitin mühafizəsi siyasətinin 

səmərəliliyinin artırılması zərurəti daha da artır. Müasir dövlətin bu sahədəki siyasətinin 

prioritet istiqamətlərindən birini ekoloji modernləşmə təşkil edir.  

Ekoloji modernləşmə. Ekoloji modernləşmə nəzəriyyəsinin işlənilməsində Almaniya 

ekoloji hərəkatının fəallarından olan Y.Huberin xüsusi xidməti olmuşdur. Məhz onun tərə-

findən ekoloji modernləşmə nəzəriyyəsi çərçivəsində disskusiya başlamış, 80-ci illərin orta-

larında isə onu tədqiqatçılardan Almaniyada M.Conik, Niderlandda isə A.Mol dəstəkləmiş-

lər. Həmin illərdə məhz bu iki ölkədə ekoloji modernləşmə konsepsiyası dövlətin ekoloji 

siyasətinin əsasına qoyulmuşdur Həmin nəzəriyyənin inkişafında formalaşmış ayrı-ayrı 

istiqamətlər çərçivəsində irəli sürülən yanaşmaların təhlili əsasında bu prosesin müxtəlif 

təfsiri verilir. Belə ki, bir tərəfdən, ekoloji modernləşmə ətraf mühitin durumunun yaxşılaş-

masına gətirib çıxaran dinamik iqtisadi prosesdir; digər tərəfdən isə, ətraf mühitin qorun-

masını cəmiyyət həyatının başlıca xüsusiyyəti hesab edən aktorların fəaliyyətdə olduğu so-

sial-siyasi prosesdir. [2]. Bununla yanaşı ekoloji modernləşmə həmçinin dövlətin ekoloji 

siyasətinin dəyişməsi kimi də izah olunur ki, bu da üç əsas nəticənin nail olunmasına gətirib 

çıxarır: yaşayış keyfiyyətinin artırılması; iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi, iqtisadiyyat və 

energetikada “yaşıl” artımın təmin edilməsi; təbii mühitin qorunması və bərpa edilməsi [3]. 

Bu kontekstdə modernləşən ekoloji siyasətin iqtisadi mexanizminin alətlərinə ekoloji 

xidmətlərdən istifadəyə görə ödənişlər; resurslardan istifadəyə görə ödənişlər; vergilər; ətraf 

mühitin çirklənməsinə görə ödənişlər; çirklənməyə görə kvotalarla birbaşa ticarət; ekoloji 

cəhətdən “çirkli” məhsul və təhlükəli tullantılar kimi mallara vergilər; ekoloji sığorta 

(gözlənilməyən antropogen və təbii xarakterli ekoloji situasiyalar kimi hallar üçün); 
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imtiyazlar (o cümlədən, yeni tikintiyə, ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyalardan istifadəyə 

görə və s. kredit imtiyazları ); inzibati ödənişlər və s. aid edilir [ 4, s.173].  

Beləliklə, ekoloji modernləşmə konsepsiyası ekoloji problemlərin müasir iqtisadi 

inkişaf və ətraf mühitin qorunması arasında yaranan ziddiyyətlərin həllinin sənaye istehsa-

lının, təbiət və cəmiyyətin ahəngdar inkişafı, “yeni ekolojiləşmiş” qanunvericiliyin yaradıl-

ması vasitəsilə mümkün olmasından çıxış edir. Bu baxımdan ekoloji modernləşmə və davam-

lı inkişaf prinsipləri kontekstində ekoloji-iqtisadi inkişaf modelinin işlənilməsi və optimal 

ekoloji siyasət meyarlarının müəyyən edilməsi mümkün olur.  

Tədqiqatçıların fikrincə, ekoloji modernləşmənin reallaşması üçün aşağıdakı mexa-

nizmlərin işə salınması zəruridir: hakimiyyətin bütün səviyyələrində dövlətin ekoloji siya-

sətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi; normativ-hüquqi təminat; elmi təminat; 

ekoloji monitorinq; informasiya təminatı; ekoloji tərbiyə və marifləndirmə və s . [ 5]. 

Azərbaycan Respublikasında ekoloji modernləşmə. Ətraf mühitin mühafizəsi, 

ekoloji modernləşmə problemləri qarşısına inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatmaq vəzi-

fəsini qoyan və uzun illərdən bəri yığılıb qalmış ekoloji problemlərlə üzləşən müasir Azər-

baycan üçün də olduqca aktualdır. Müasir mərhələdə ölkədəki mövcud ekoloji vəziyyət 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının Milli təhlükəsizlik Konsepsiyası”nın 3-cü maddəsində müasir 

dövrdə ölkədəki mövcud ekoloji vəziyyət aşağıdakı kimi səciyyələndirilir:  

“Azərbaycan Respublikasındakı ekoloji problemlər Sovet İttifaqının enerji ehtiyatına 

olan tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə əsasən Abçeron yarımadasında və Xəzər dənizində 

ekoloji nəticələr nəzərə alınmadan qeyri-təkmil üsullarla onilliklər ərzində aparılmış neft 

hasilatı ilə bağlıdır.  

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 

ərazilərində flora və faunanın kütləvi şəkildə məhv edilməsi, o cümlədən bu ərazilərdə törə-

dilən genişmiqyaslı yanğınlar ölkə üçün ən böyük ekoloji problemlərdən birinə çevrilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının şirin su ehtiyatlarının böyük həcminin qonşu ölkələrdə 

formalaşması və bu ölkələrin ərazilərində kimyəvi, radioaktiv və digər zərərli maddələrlə 

intensiv çirklənməyə məruz qalması əhalinin içməli su ilə təmin olunmasında problemlər 

yaradır. Bundan əlavə, Ermənistan ərazisində seysmik zonada yerləşən və texnoloji 

baxımdan köhnəlmiş Metsamor Atom Elektrik Stansiyası bütövlükdə region üçün təhlükə 

mənbəyidir.  

Ətraf mühitin çirklənməsi, münbit torpaqların deqradasiyası, təbii resurslardan qeyri-

rasional istifadə, sənaye və məişət tullantılarının tələb olunan səviyyədə emal olunmaması 

ciddi problem mənbəyidir. Ekoloji problemlər iqtisadi və sosial həyata mənfi təsir göstərir, 

ictimai sağlamlığa, cəmiyyətin maddi sərvətinə və dövlətin müvafiq qurumlarının 

fəaliyyətinə ciddi maneələr yaradır.” [6]. 

Bu cür müddəaların qanunvericilikdə geniş yer alması ona dəlalət edir ki, Azərbaycan-

dakı mövcud ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması dövlətimizin daim diqqət mərkəzində 

saxladığı prioritet vəzifələrdən biridir. Ona görə də Azərbaycan Respublikasının indiki 

iqtisadi yüksəliş dövründə geniş sosial-iqtisadi islahatlara söykənən ümumi inkişaf konsepsi-

yasında ətraf mühitin mühafizəsi, insanların sağlam təbii mühitdə yaşaması və təbii sərvət-

lərin xalqın rifahının yaxşılaşması naminə istifadəsi məsələləri mühüm yer tutur. Məhz bun-

dan çıxış edərək, müasir Azərbaycan dövləti təməli ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

tərəfindən qoyulmuş ekoloji siyasət strategiyasını ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə həyata 
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keçirir. Ulu öndərimiz ətraf mühitin qorunması məsələsinə böyük əhəmiyyət verərək qeyd 

edirdi ki, «...ekologiya məsələlərinə gəldikdə, əlbəttə, onlar mühüm məsələlərdir və Xəzər 

dənizinin dibindən neft və qaz çıxarılmasından heç də az əhəmiyyətli deyildir. Biz bunlara 

eyni dərəcədə maraq göstəririk.» [ 7].  

Azərbaycan Respublikasının ekoloji siyasət strategiyası ciddi elmi müddəalara 

əsaslanan kompleks xarakterli fəaliyyət proqramı olmaqla prioritet istiqamət kimi ekoloji 

modernləşmə siyasətinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu baxımdan Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin ölkədə apardığı geniş hüquqi islahatlar çərçivəsində ekoloji 

qanunvericiliyin yeni prinsiplər əsasında formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi siyasəti 

səmərəli olmuş və bu, onun ekoloji siyasət strategiyasının vacib tərkib hissəsini təşkil 

etmişdir. Belə ki, Heydər Əliyevin ekoloji siyasət strategiyası ilk növbədə mövcud ekoloji 

qanunvericiliyin deklarativ xarakterinin aradan qaldırılmasına, bu sahədə qəbul olunmuş 

qanunların yerinə yetirilməsi mexanizmlərinin müəyyən edilməsinə, təbiəti mühafizə 

normaları və metodlarının kompleks şəkildə tətbiq edilməsinə yönəlmişdir. 

Ulu öndərimizin ekoloji siyasət strategiyasının ümumi konturları və prinsipləri ilk 

növbədə mətni bilavasitə onun rəhbərliyi altında işləyən Dövlət Komissiyası tərəfindən 

hazırlanmış və 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq referendumunda qəbul olunmuş Azər-

baycan Respublikası Konstitusiyasında və ölkə qanunvericiliyində öz əksini tapmışdır. Belə 

ki, normativ-hüquqi aktların təməli hesab olunan Əsas Qanunumuzda bu strategiyanın iki bir-

birini məntiqi cəhətdən tamamlayan başlıca prinsipi təsbit edilmişdir. Bu prinsiplərdən biri 

hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnu ifadə edir, digəri isə, bu hüququn təmin 

olunması üçün icra mexanizmini müəyyən edir və ölkədə ətraf mühitin qorunmasının hər 

kəsin borcu olduğunu göstərir. Bu kontekstdə Konstitusiyamızda vətəndaşların ekoloji 

hüquqlarının və onların təmin olunmasına yönələn müddəaların təsbit edilməsi də olduqca 

əhəmiyyətlidir [1]. 

Konstitusiya müddəalarına müvafiq olaraq ekoloji qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 

baxımından Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 8 iyun 1999-cu il tarixində imzaladığı 

“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” və “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunları prinsipial və olduqca əhəmiyyətli addım olmaqla, dövlətimizin 

həyata keçirdiyi ətraf mühitin mühafizəsi siyasətinin səmərəliliyinin artırılmasına xidmət 

edir. 

Dövlətin ekoloji siyasətinin və onun tərkib hissəsi kimi ekoloji modernləşmənin 

uğurla reallaşması baxımından ətraf mühitin mühafizəsi fəaliyyətinin idarə olunmasının 

təşkilati aspektləri xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu mənada Azərbaycan Respublikasında 

dövlətin ekoloji strukturlarının islahatı təcrübəsi maraq doğurur. Belə ki, Аzərbaycanda 

dövlətin ekoloji idarəetmə sisteminin modernləşməsi Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi ilə ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən struktur islahatların tərkib hissəsini təşkil 

etmiş və onun 23 may 2001-ci il tarixli Fərmanı ilə 1992-ci ildə yaradılmış Dövlət Ekologiya 

və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi, həmçinin bu sahədə səlahiyyətlər və funksiyalar 

baxımından bir-birini təkrarlayan dövlət strukturları ləğv edilərək onların bazasında 

Аzərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaradılmış və 18 

sentyabr 2001-ci il tarixli Prezident Fərmanı ilə həmin Nazirlik haqqında Əsasnamə təsdiq 

edilmişdir [6]. Əsasnaməyə müvafiq olaraq Ekologiya Nazirliyi geniş funksiyalar həyata 

keçirir. Bu funksiyalar onların təsərrüfat-istismar və nəzarət funksiyalarına bölünməsi 

prinsipinin ardıcıl gözlənilməsi əsasında müəyyən edilmişdir ki, bu da bütövlükdə təbiəti 
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mühafizə və təbiətdən istifadə sahəsində dövlət idarəçiliyinin səmərəli surətdə həyata 

keçirilməsinə zəmin yaradır. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin vacib funksiyalarından birini dövlət ekoloji 

ekspertizası təşkil edir. Dövlətin ekoloji ekspertizası ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində 

idarəçilik mexanizminin ayrılmaz elementı olmaqla ətraf mühitə neqativ təsirin 

profilaktikasında hüquqi statusa malik olan səmərəli vasitədir. Digər tərəfdən, ekoloji 

ekspertiza təsərrüfat subyektlərinin ətraf mühitə mənfi təsirlərinin qarşısının alınmasında 

müstəqil dövlət aləti kimi çıxış edir. Məhz bütün bunlar nəzərə alınaraq Азярбайcан 

Республикасынda dövlət ekoloji ekspertizasının aparılmasına xüsusi əhəmiyyət verilir. 

Hazırda ölkəmizdə ekoloji ekspertizanın keçirilməsi “Ətraf mühitin mühafizəsi haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə (08 iyun 1999-cu il) tənzimlənir. Qanuna 

görə, dövlət ekoloji ekspertizası təsərrüfat və başqa fəaliyyətlər nəticəsində ətraf mühitə 

təsirin qiymətləndirilməsinin dolğunluğunu və düzgünlüyünü, qəbul olunan qərarların ekoloji 

təhlükəsizlik dərəcəsini, təbii resurslardan səmərəli istifadə və ətraf mühitin mühafizəsi 

barədə təklif olunan tədbirlərin səmərəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə təşkil olunur və 

həyata keçirilir, ətraf mühitin mühafizəsi üçün zəruri tədbirdir və ətraf mühitə mənfi təsir 

göstərə biləcək təsadüfi qərarların qəbul olunmasının qarşısını alır (maddə 52). Qanun 

həmçinin ictimai ekoloji ekspertizanın keçirilməsini də nəzərdə tutur.Qanuna müvafiq olaraq 

ictimai birliklər və ya əhalinin digər qrupları ictimai ekoloji ekspertiza apara bilərlər; ictimai 

ekoloji ekspertizanın həyata keçirilməsinin təşkilat formaları və ekoloji ekspertiza sahəsində 

ictimai birliklərin səlahiyyətləri qanunvericiliklə müəyyən edilir; ictimai ekoloji 

ekspertizasının rəyi məlumat və tövsiyə xarakteri daşıyır (maddə 58). 

Dövlətin ekoloji siyasəti çərçivəsində reallaşan prioritet vəzifələrdən birini də vaxtilə 

neft sənayesinin törətdiyi ekoloji problemlərin aradan qaldırılması və bu sahədə müasir 

texnologiyaların tətbiqi təşkil edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

Sərəncamına müvafiq olaraq 2006-cı ildə Dövlət Neft Kompaniyasının strukturunda Ekolo-

giya İdarəsi yaradılmış, bu da ekoloji layihələrin uğurla reallaşması sahəsində imkanları xeyli 

genişləndirmişdir. Bütövlükdə, ARDNŞ ‐nin bu sahədə hayata keçirdiyi tədbirlər əsasən aşa-

ğıdakı fəaliyyət istiqamətlərini əhatə edir: neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi; atmos-

ferə atılan tullantıların azaldılması; istehsal tullantılarının idarə olunması; enerji qoruyucu 

texnologiyalarının tətbiqi; Bakı buxtasının təmizlənməsi; yaşıllaşdırma işləri; ekoloji təbliğat 

və maarifləndirmə məsələləri və s. [8]. 

Müasir şəraitdə həm dövlət, həm də beynəlxalq səviyyədə ekoloji siyasətin əsasını 

bəşəriyyətin inkişaf ssenarilərinin seçilməsi və reallaşmasında özündə iqtisadi, ekoloji və 

sosial - siyasi komponentləri birləşdirən sistemli yanaşmanın həyati vacibliyinin dərk 

olunmasını əks etdirən yeni inkişaf paradiqması – davamlı inkişaf (ingilis-sustainable 

development) konsepsiyası təşkil edir. Sürətli iqtisadi inkişaf templərinə və inkişaf etmiş 

sənaye sahələrinə malik olan Azərbaycan Respublikası ümummilli səviyyədə davamlı inkişaf 

strategiyasını əsaslı şəkildə qəbul edən dövlətlərdən biridır. Ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin 18 fevral 2003-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan 

Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair» Milli Proqram 

mütərəqqi bəşəriyyətin qəbul etdiyi davamlı inkişaf konsepsiyasının prinsiplərinin həyata 

keçirilməsinə xidmət etməklə ölkədə aparılan ekoloji siyasətin, demək olar ki, bütün 

aspektlərini özündə əks etdirir. Ölkəmizdə uğurla yerinə yetirilmiş həmin Milli Proqramda 

qarşıya qoyulan başlıca məqsəd Azərbaycan Respublikasında indiki və gələcək nəsillərin 
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ehtiyaclarının təmin edilməsi naminə mövcud ekoloji sistemlərin, iqtisadi potensialın 

qorunmasından və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsindən ibarət olmuşdur [6].  

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş ekoloji cəhətdən davamlı 

sosial-iqtisadi inkişafa keçid siyasəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

tərəfindən zənginləşdirilərək, yeni keyfiyyət səviyyəsində məqsədyönlü şəkildə davam etdi-

rilir. Bu baxımdan Azərbaycanın müasir inkişaf mərhələsində ekoloji modernləşmənin həyata 

keçirilməsində Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin, digər sahələrdə olduğu kimi, ekoloji sahənin 

də dövlət proqramları vasitəsilə idarə edilməsi təcrübəsinin ölkə Prezidenti İlham Əliyev 

tərəfindən uğurla tətbiq edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət başçımız bununla əlaqə-

dar olaraq qeyd edir ki, “ ...biz bu məsələlərə böyük önəm veririk. Çalışırıq ki, ekoloji proq-

ramların icrasında Azərbaycan qabaqcıl yerlərdə olsun” [9].  

Respublikamızın indiki iqtisadi yüksəliş illərində ölkə Prezidenti İlham Əliyevin rəh-

bərliyi altında aparılan ekoloji siyasət dövlət idarəçiliyinin bütün sahələrini əhatə edən 

kompleks bir mexanizmə çevrilmişdir. Bu baxımdan dövlətimizin ekoloji siyasətinin 

prioritetləri və istiqamətlərini davamlı inkişaf prinsipləri əsasında müəyyən edən «Azər-

baycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair Kompleks Tədbirlər 

Planının təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

28 sentyabr 2006-cı il tarixli Sərəncamı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kompleks Tədbirlər 

Planı dövlət başçımız tərəfindən özünün iqtisadi yüksəliş dövrünü yaşayan ölkəmizdə təbii 

mühitə zərərli antropogen təsirlərin azaldılması, mövcud ekoloji problemlərin aradan 

qaldırılması istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə təsdiq 

edilmişdir. [6]. 

Kompleks yanaşmaya söykənən ekoloji siyasətin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti ilə 

vəhdətdə həyata keçirilməsi, ölkə iqtisadi cəhətdən qüdrətləndikcə bu sahəyə diqqətin daha 

da artırılması bütövlükdə indiki və gələcək nəsillərin sağlamlığına, rifahına xidmət edir. 

Bunun bir təzahürü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 2010-cu ilin «Ekologiya 

ili» elan edilməsi olmuşdur. Bütövlükdə, digər sahələrdə olduğu kimi, ətraf mühitin 

qorunması baxımından da 2010-cu il çox məsuliyyətli bir il olmuşdur. Dövlətimizin başçısı 

İlham Əliyev «Ekologiya ili»ndə ölkədə görülən işlərin əhəmiyyətindən danışaraq göstərmiş-

dir: «Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlətinin bu işlərin görülməsi üçün ciddi 

və güclü iradəsi vardır... 2010-cu il Azərbaycan tarixində nəinki «Ekologiya ili» kimi 

qalacaq, bu il Azərbaycan tarixinə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün dönüş ili kimi 

yazılacaqdır» [9]. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev «Ekologiya ili»ndə həyata keçirilən 

geniş tədbirlərin bütövlükdə cəmiyyət üzvlərinin fəal iştirakı ilə keçməsinə böyük əhəmiyyət 

verərək bunu təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndirmişdir. 

Müasir mərhələdə Azərbaycanda reallaşan innovativ inkişaf və modernləşmə strate-

giyası da məhz cəmiyyətin insan kapitalının inkişafının prioritetliyinə əsaslanır. Bu baxımdan 

dövlət başçımızın “Azərbaycan-2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması 

haqqında” 29 noyabr 2011-ci il tarixli Sərəncamı və həmin Konsepsiyanın təsdiq edilməsi 

haqqında 29 dekabr 2012-ci il tarixli Fərmanı vacib addım olmuşdur. Konsepsiyanın əsas 

hədəflərindən birini ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial - iqtisadi inkişafa nail olmaq təşkil edir 

[6].  

Belə inkişaf şəraitində ölkədə reallaşan davamlı inkişaf prinsiplərinə söykənən ekoloji 

sivilizasiyanın formalaşması üçün imkanlar daha da genişlənir. Bunun üçün cəmiyyətimizin 

hazır olmasını əks etdirən göstəricilərdən biri Ekoloji Sivilizasiya Əmsalı (ESƏ) da diqqəti 
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cəlb edir. Belə ki, hesablamalara görə, bu Əmsal Azərbaycan Respublikası üçün orta göstəri-

cidən yüksək olmaqla 0.632 təşkil edir [10]. Ekoloji sivilizasiya konsepsiyasının müəllifi 

akademik U.Ələkbərovun fikrincə, ESƏ-nin hesablanmasında əsas məqsəd cəmiyyətin yeni 

səviyyəyə keçməsi, əhalinin rifahının daim yüksəldilməsi, bu prosesin ətraf təbii və sosial 

mühitlə harmoniyada idarə edilıməsi və sosial məsuliyyətli şəkildə həyata keçirilməsinə 

hazırlığın qiymətləndirilməsidir [11, s.140-141]. 

Ekoloji modernləşmə və davamlı inkişaf siyasəti çərçivəsində son illər ölkədə alterna-

tiv və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin reallaşmasına xüsusi diqqət yetirilir. 

Respublikamızda mövcud olan mənbələr hesabına dünya təcrübəsindən geniş istifadə etmək-

lə yeni enerji güclərinin yaradılmasının təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 21 oktyabr 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında 

alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı”nın 

təsdiq edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət Proqramında Azərbaycanda alternativ 

(bərpa olunan) enerji potensialının növləri kimi külək, günəş, biokütlə, geoterminal enerji və 

kiçik su elektrik stansiyaları ayrılır. Burada göstərildiyi kimi, Azərbaycanın təbii iqlim şəraiti 

günəş enerjisindən istifadə etməklə elektrik və istilik enerjisini artırmağa geniş imkanlar açır. 

Hesablamalara görə, Azərbaycan ərazasində düşən günəş şüalarının miqdarı digər ölkələrlə ( 

o cümlədən ABŞ, Rusiya, Fransa ilə) müqayisədə çoxdur ki, bu da günəş enerjisindən istifa-

dənin tətbiqinə sərmayələrin cəlb edilməsinin səmərəlilik meyarlarından biri kimi qiymətlən-

dirilə bilər [6].  

Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan energetikanın inkişafı perspektivləri baxı-

mından, alimlərin fikrincə, birincisi, dünyada, eləcə də respublikamızda neft və qaz ehti-

yatları tükəndikcə, bərpa olunan enerji gələcək ölkənin davamlı sosial-iqtisadi inkişafının, 

iqtisadi və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin strateji elementinə çevriləcəkdir; 

ikincisi, ölkədə bu istiqamətdə getdikcə genişlənən tədbirlərin, xüsusi dövlət proqramları 

kompleksinin uğurla reallaşması, alternativ və bərpa olunan enerji sahəsində yeni texnologi-

yaların işlənilməsi və səmərəli tətbiqinin stimullaşdırılması bundan sonra bu enerji mənbələ-

rindən istifadə səviyyəsini xeyli artıracaqdır; üçüncüsü, ölkənin enerjiyə olan tələbatının 

xeyli hissəsinin bərpa olunan enerji mənbələrinin hesabına ödənilməsi, bu sahədə yeni 

texnologiyaların tətbiqi karbohidrogen yanacaq növlərinin hasilatı və istifadəsi ilə bağlı 

yaranan bir çox cari ekoloji problemlərin həllinə imkan verəcəkdir və s. [12] . 

Nəticə. Umumiləşdirmə apararaq belə qənaətə gəlmək olar ki, bütövlükdə, Azər-

baycan Respublikasının müasir ekoloji siyasəti kompleks xarakterli olmaqla, davamlı inkişaf 

konsepsiyasına əsaslanır və ölkədə ekoloji sivilizasiyanın formalaşmasına istiqamətlənir, 

ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsinin milli və dövlət proqram-

ları vasitəsilə idarə edilməsini nəzərdə tutur, ekoloji modernləşmə və “yaşıl” iqtisadiyyatın 

inkişafına, eləcə də bu sahədəki dövlət idarəçiliyi sisteminin modernləşməsinə yönəlir. 
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