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Azərbaycan daha yaşıl artım 
modeli üçün çalışır, lakin bir çox 
çətinliklər ilə üzləşir  

Azərbaycan, təmiz ətraf mühitə strateji 
investisiya edərək və istixana qazlarının (GHG) 
emissiyasını azaltmaqla, dayanıqlı inkişaf üçün 
qlobal təşəbbüsə qoşulub.  Ölkə, karbohidrogen 
yanacaqlardan asılı iqtisadiyyatın qoyduğu 
məhdudiyyətləri aşmaq üçün yeni istiqamətləri 
araşdırır.  Azərbaycanın yeni makroiqtisadi siyasət 
çərçivəsi, iqtisadiyyatın orta və uzunmüddətli 
aparıcı qüvvələrinin dayanıqlılıq və şaxələndirməyə 
doğru dəyişməsindən ibarətdir.  Dövlət vəsaiti 
dəyişən şərtlərə uyğunlaşır, bununla da maliyyə 
institutların az-karbonlu inkişafa verdiyi 
əhəmiyyət vurğulanır.  Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Bankı, dövlət və özəl maliyyələşdirmə 
mexanizmlərinin strukturuna dayanıqlılıq və 
iqlim risklərinin yerləşdirilməsinə xüsusi önəm 
verən tədbirlər planını hazıryıb.  Makroiqtisadi 
çərçivə, həmçinin, BMT-nın 2030-cu il Dayanıqlı 
İnkişaf Gündəliyi ilə bağlı dövlət öhdəliklərinin, 
habelə Paris Sazişinə əsasən milli səviyyədə 
qəbul edilmiş öhdəliklərin iddialı hədəfləri kimi 
yeni prioritetlərinin1 yerinə yetirilməsinə dəstək 
verəcək.   Azərbaycanın ən son strateji inkişaf 
planları qlobal az-karbonlu inkişaf tendensiyalarını 
və neft iqtisadiyyatlarının qarşılaşdığı 
uzunmüddətli çətinliklərini nəzərə alır.  

Azərbaycanın karbohidrogen yanacaqdan 
yüksək dərəcədə asılılığından uzaqlaşması 

1 Azərbaycan 2030:  Sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.  

üçün mərhələli azaltma planı tələb olunur.  
Hasilat sənayesinin ixrac və ÜDM-də payı artdığı 
müddətdə, yəni 1990-2000 illər ərzində, kənd 
təsərrüfatının ÜDM-dəki payı 25%-dən 6,5%-
ə enmişdir, istehsalatın payı ikiqat azalmış, 
xidmətlər isə ÜDM-də 50%-dən 33%-in altına 
düşmüşdür.  2018-ii ildə, neft və qaz sektoru ölkə 
ixracatının yarısını (50%), ÜDM-un isə 30%-ni 
təşkil edirdi (Dünya Bankı, 2021).  Bərqərar olmuş 
iqtisadi inkişaf şəkli neftin bitdiyi zaman ciddi 
təsirə məruz qalacaqdı. Beynəlxalq Energetika 
Agentliyinin hesablamalarına görə, ölkənin neft 
ehtiyatı daha 25 il davam edəcək. Eyni zamanda, 
quruda yerləşən neft yataqlarından (Abşeron 
yarımadasında ən köhnə yataqlar) hasilat ümumi 
cari istehsalın 3%-nə qədər azalacaqdır (IEA 
2021).  Bu arada, ölkənin bərpa olunan təbii 
sərvətləri hələ də tam işlənməlidir.  Bərpa olunan 
təbii kapitalın payı, o cümlədən meşələr və əkin 
sahələri, zamanla ciddi şəkildə artmamışdır, 
baxmayaraq ki, bərpa olunan təbii kapitalda daha 
geniş ekosistem xidmətləri və renta qazancı 
potensialı vardır.  Yaşıl inkişafa keçidin bəzi 
əngəllərini qaldırmağa kömək edəcək daha bir 
dəyərləndirilməmiş imkan, Xəzər dənizi sularında 
bərpa olunan enerjidən irəli gəlir.   

Pandemiya və Ukraynada müharibə nəticəsində 
yaranmış qlobal iqtisadi yavaşlamanın toplam 
təsiri nəticəsində, Azərbaycanın yaşıl inkişaf 
yolunu tərtib edərkən, əngəllərin realistik 
qiymətləndirilməsi və keçid müddətinin 
planlaşdırılması zərurəti yaranıb.  

Qısa xülasə
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Az-karbonlu siyasətləri, maliyyələşmə və Aİ, 
Türkiyə, Gürcüstan, Hindistan, İzrail və Çin 
kimi Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarının 
qəbul etdiyi yaxın hədəflərlə dəstəklənən 
karbonsuzlaşdırma prosesləri Azərbaycan 
iqtisadiyyatında struktur dəyişikliklərə təsir 
edəcək.  Aİ hədəfi, bütün üzv dövlətlərdə 
karbohidrogen yanacağın istifadəsini azaltmaqdır. 
Azərbaycanın neft və qar ixracının 45%-dən 
çoxu2 Aİ dövlətlərinin payına düşür, Türkiyənin 
payı isə 18.8% təşkil edir. ÜDM-də karbohidrogen 
yanacağın ixrac və resurs rentasında böyük paya 
malik olmasına görə, Azərbaycan yüksək keçid 
risklərinə və bazarın qeyri-sabitliyinə məruz qalır3 

. Eyni zamanda, iqtisadiyyatda diversifikasiyanın 
az olması və ümumi hazırlığın, o cümlədən, 
insan kapitalının zəif olması səbəbindən, ölkənin 
bu cür dəyişikliklərə dözümlülüyü də aşağıdır. 
Neftdən asılı və karbon-yüklü iqtisadiyyat olaraq, 
Azərbaycan üçün əsas sual belədir: ölkənin, 
sözügedən dəyişikliklərin ağırlığını daşıyacaq 
sənaye sahələri və sektorları ilə bağlı izləyəcəyi 
adaptasiya strategiyası nə olacaq?  Bundan 
başqa, bir araya gələn iqtisadi və geosiyasi 
çətinliklər Azərbaycan üçün keçid şoklarına qarşı 
strateji həll yollarına olan ehtiyaca işarə edir 
və yeni, yaşıl inkişaf qütblərini, yəni dayanıqlı 
yaşıl inkişafı cəlb edib, xeyli sürətləndirə 
biləcək, karbonsuzlaşmanı və iqlim davamlılığını 
yüksəldəcək və yeni iş yerlərini yaradacaq 
sektorları müəyyən edir.  

Ukraynadakı müharibə neft və qaza olan 
tələbatı qısamüddətli artırdığına baxmayaraq, 
uzunmüddətli qlobal səylər karbohidrogenlərdən 
asılılığın və GHG emissiyasının ciddi şəkildə 
azaldılması istiqamətindədir.  Bu proseslərin 
daşıdığı məna ondan ibarətdir ki, yaxın gələcəkdə 
Azərbaycan mövcud qaz resurslarından gəlir 
əldə etməyə davam edəcək, lakin qlobal enerji 
portfelinin karbohidrogenlərdən bərpa edilən 
enerji mənbələrinə doğru keçid etdiyi və yeni 
texnologiyaların əmələ gəldiyi dövrdə, yaşıl 
inkişaf trayektoriyasının vaxtında işə salınması 
uduşlu mövqeyi təşkil edəcək.  Ölkə gəlirlərinin 
neft və qazdan asılılığına son qoyulması üçün 
erkən tədbirlərin görülməsi, qeyri-müəyyənlikləri 
və bununla bağlı riskləri, o cümlədən əlaqədar 
gələcək xərcləri azaltmış olacaqdır.  

2  OEC trade data.2020. https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/aze/all/show/2020/.
3  İndeks dörd indikatordan ibarətdir: (1) sənaye malları ixracının karbon yükü, (2) cari illik enerji hasilatının nisbətində, baş verən enerji emissiyaları, (3) ÜDM nisbətində 
karbohidrogen yanacağın ixracı, və (4) ÜDM nisbətində gözlənilən resurs rentası.  Mənbə: Peszko et al. 2020. Həmçinin, IMF tərəfindən Keçid Riski kimi qəbul olunur: https://
climatedata.imf.org/pages/fi-indicators. 
4  Fiziki iqlim dəyişikliyi risklərinin detallı icmalı Qoşma -4də verilir. 

Keçid risklərindən başqa, Azərbaycan 
iqtisadiyyatı həmçinin iqlim dəyişikliklərin fiziki 
təsirinə məruz qalır4. Bununla bağlı risklərin 
vaxtında və strateji şəkildə aradan qaldırılması 
çox fayda gətirmiş olacaqdır.  Yaşıl artım 
istiqamətində diversifikasiya səyləri çərçivəsində, 
iqlim dəyişikliklərinin müxtəlif sektorlara və 
həyatın aspektlərinə təsiri, xüsusilə risklər 
və potensial imkanlar nəzərə alınmalıdır. Bu 
tədqiqat göstərdiyi kimi, Azərbaycanın konteksti 
daxilində, bir sıra sektorlarda yaşıl inkişaf və 
iqlim ilə bağlı tədbirlər aşağıdakı potensiala 
malikdir: (i) təsiri yumşaltmaq və adaptasiya 
üstünlüklərini təmin etmək; (ii) sektora və ölkəyə 
xas olan ekoloji çətinliklərin və məqsədlərin 
həllində kömək göstərmək; və (iii) müəyyən 
edilmiş iqlim risklərini və hassaslıqları həll 
etmək və iqlim davamlılığını artırmaq. Sözügedən 
sektorlara su resurslarının idarə edilməsi, kənd 
təsərrüfatı, torpaqdan istifadə, habelə daha geniş 
kontekstdə, mavi iqtisadiyyatın və Xəzər Dənizinin 
sahilyanı ərazilərinin inkişaf etdirilməsinə 
inteqrasiyalı yanaşmalar daxildir.    

Mövcud və gələcək çətinliklərin 
həlli və vaxtında yaşıl yola giriş 
artımın dayanıqlığı üçün əsasdır 

Təmiz ətraf mühit və yaşıl artım kimi milli 
prioritetlərin təmin edilməsi prosesində 
Hökumətə dəstək vermək məqsədilə, bu 
tədqiqatda prioritet sahələri və tədbir imkanlarını 
qiymətləndirmək üçün bir sıra innovativ 
diaqnostika alətlərindən istifadə etmişdir.  Bu 
diaqnostika alətləri aşağıdakılardır: artım və 
iqtisadi inkişafı yüksəltmək üçün Yaşıl, Davamlı 
və Əhatəli İnkişaf (GRID), təbii sərvətlərin milli 
sərvətdə rolunu qiymətləndirmək üçün təbii 
resursların mühasibatı; yaşıl sərmayələrin 
kəmiyyətcə hesabatını aparmaq üçün Qlobal 
Ticarətin Təhlili Layihəsi 10 (GTAP 10) məlumat 
bazası;  Ekoloji təsir və Dayanıqlılığın tətbiqi 
ilə Ümumi tarazlıq (ENVISAGE) modeli, Sərhəd 
Karbon Tənzimləmə Mexanizmi (CBAM) alətinin 
Azərbaycanın Aİ ölkələrinə ixracına təsirinin 
qiymətləndirilməsinə yönəlmiş simulyasiya modeli. 
Bu təhlillərin əsas nəticələri və tövsiyələri aidiyyəti 
tərəflər ilə bir sıra konsultasiyalardan irəli gələrək 
hazırlanmışdır və aşağıda təqdim olunur.  

https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/aze/all/show/2020/
https://climatedata.imf.org/pages/fi-indicators
https://climatedata.imf.org/pages/fi-indicators
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Yaxın zamanlarda neft və qaza qlobal tələbatının 
artması ilə yanaşı yaşıl inkişafa keçidin vaxtında 
başlaması, gələcəkdə Azərbaycanın az-karbonlu 
mövqeyində sürətli irəliləyişini təmin edəcək.  Aİ, 
Azərbaycanın ən iri ticarət tərəfdaşlarından biri, 
üzv dövlətlərin neft və qazdan asılılığını azaltmaq 
üçün nəhəng dəstək gücünü səfərbər etmişdir. 
Aİ, 2030 ilə qədər yaşıl keçidi sürətləndirmək 
üçün iddialı siyasəti ilə yanaşı CBAM mexanizmini 
da təklif etmişdir. CBAM tətbiqi nəticəsində 
yaranacaq təsirin simulasiyası göstərir ki, neftə 
tələbat azalacaq. Bu da, potensial olaraq baza 
ssenaridə, 2035 ilə qədər Azərbaycanın ixracına 
2,5 milyard ABŞ dolları qədər təsir göstərəcəkdir. 
5 Növbəti 10 ildə, Aİ CBAM mexanizminin 
tətbiqinin planlaşdırılan gedişatı və strukturu 
Azərbaycanı öz karbohidrogen-yüklü siyasətində 
strateji dəyişiklikləri etməyə və sərmayələri yaşıl 
və mavi sektorlara yönəltməyə çağırır. Azərbaycan 
iqtisadiyyatın karbonsuzlaşdırılması və NDC 
məqsədlərinin nail olunması istiqamətində 
hərəkət etsə, ehtimal olaraq, 2020-ci illərin 
sonundan Aİ-na neft ixracatından ildə 200 milyon 
ABŞ dollarından daha yüksək gəlir səviyyəsini 
təmin edə bilər, eyni zamanda qeyri-neft ixracat 
həcmini artırıb, gələcək inkişaf potensialını 
genişlədəcək.  

Yaşıllaşma və az-karbonlu və iqlim dəyişiklikləri 
ilə bağlı siyasətlərin qəbulu vasitəsilə iqtisadi 
diversifikasiya Azərbaycana beynəlxalq 
öhdəliklərinin və milli inkişaf məqsədlərinin 
qarşılanmasında köməklik edə bilər.  Qlazqoda 
COP26 görüşündə, Azərbaycan, 2050 ilə qədər 
GHG emissiyasını 35%-40% azaltmaq hədəfini 
bəyan etmişdir. Ölkədə, NDC məqsədlərinin 
yenilənməsi və uzunmüddətli az emissiyalı 
inkişaf strategiyasının (LEDS) hazırlanması 
üzərində işlər gedir.  İqlim dəyişikliklərinin 
fiziki risklərini həll etmək üçün, ölkədə milli 
Adaptasiya Planı hazırlanır. Planda kənd 
tərərrüfatına təbiət-əsaslı davamlılıq tədbirləri 
və sahilyanı sahələrin və su ehtiyatlarının daha 
səmərəli idarə edilməsi nəzərdə tutulur.  Bu 
tədqiqat göstərdiyi kimi, enerji sənayesindən 
başqa, Azərbaycanda neft və qaz sektoru 
xaricində olan ən iri sektorlarda yumsaltma 
potensialı mövcuddur - mədən, ticarət, tikinti 
və kənd təsərrüfatı.  NDC məqsədlərinə nail 
olmaq və iqlim davamlılığını artırmaq üçün 
iqtisadiyyatın yaşıllaşdırılması zəruridir. 

5 CBAM simulasiyasının detallı təhlili Qoşma 2-də verilmişdir. 
6  Air pollution exposure estimates. 2019. Global Burden of Disease. http://ghdx.healthdata.org/gbd-2019. 

Daha yaşıl Azərbaycan, milli sosial-iqtisadi 
məqsədlərinə və qonşu ölkələrlə daha fəal 
iqtisadi əməkdaşlığı təşviq edən regional inkişaf 
vizyonuna uyğunlaşmış olacaq.  Vacibdir ki, az-
karbonlu siyasətlərin qəbulu, digər ölkələrdə və 
əsas bazarlarda az-karbonlu siyasətlərin yaxın 
vaxtda bəzi təsirlərini yumşalda bilsin. 

Digər yüksək-orta gəlirli ölkələrlə müqayisədə, 
Azərbaycan ekoloji itkilərdən, aşağı material 
və torpaq məhsuldarlığından, suyun azlığından 
və yüksək emissiya intensivliyindən əziyyət 
çəkir. GRID qiymətləndirməsi ölkənin ekoloji 
təzyiqlərin azaldılması və təbii resursların 
dəyərinin qorunması istiqamətində irəliləyişinin 
kifayət olmadığını göstərir.  Azərbaycanda 
narin asılı hissəciklər (PM2.5) ilə havanın 
çirkləndirilməsi əsasən küləklə gətirilən tozdan 
və karbohidrogen mənbələrdən irəli gəlir və 
qeyri-qəza ölümlərini 10%-18% artırır.  Bu 
göstərici Şərqi və Mərkəzi Avropa regionunda 
ortalama göstəricidən yüksəkdir. Həmçinin, 
Qlobal Xəstəlik Yükü6 hesablamalarına görə, 
ölüm səviyyəsi ilə bağlı rifah itkiləri ÜDM-un 3%-
12%-nə ekvivalentdir. Suyun azlığı bütün ölkədə 
ciddi şəkildə müşahidə olunur. Ölkə ərazisinin 
42%-i torpaq eroziyasına məruzdur. Bu da, çox 
güman ki, torpağın daha aşağı məhsuldarlığının 
(1,2% qədər) və bundan irəli gələn ÜDM itkilərinin 
səbəbidir.  Material məhsuldarlığı oxşar ölkələrə 
nisbətən daha aşağıdır və enerji istifadəsi olan 
sektorların əksəriyyətində enerji və emissiya yükü 
daha yüksəkdir. Iqlim dəyişikliyi təbii aktivlərin 
həyat qabiliyyətinə mənfi təsir göstərəcək. 
Buna baxmayaraq, Azərbaycanda ətraf mühitə 
xərclər Aİ dövlətlərindən 20 dəfə aşağıdır.  Bu 
xərclərə su resurlarının istifadəsi və mühafizəsi, 
havanın mühafizəsi, torpağın rekultivasiyası, 
tullantıların utilizasiyası kimi xərclər aiddir və 
bunlar iqlim dəyişikliklərinə adaptasiya üçün 
kritik sahələrdir.  Bu ciddi çətinliklər hələ də 
həllini gözləyir, lakin ilk addım olaraq, sistem 
dəyişikliklərinə investisiya, iqlim dayanıqlılığın 
artırılması və ətraf mühitin yaxşılaşdırılması üçün 
adaptasiya tədbirləri, təbii kapitalın mühafizəsi, 
aktivlərin diversifikasiyası və karbonsuzlaşdırma 
təbii sərvətlər bazasının qorunmasında ölkəyə 
köməklik edəcəkdir.   

Azərbaycan torpağın, xüsusilə meşələrin, 
otlaqların və əkin sahələrinin daha səmərəli 
idarəedilməsindən çoxlu fayda əldə edə bilər.  

http://ghdx.healthdata.org/gbd-2019
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Bu fayda, qazanca mənfi təsir göstərmədən 
biomüxtəlifliyin daha yaxşı qorunmasında, 
karbonun saxlanması ilə ümumi GHG 
emissiyalarının azalmasında görünəcək və NDC 
məqsədlərinin və ekoloji hədəflərin qarşılanması 
səylərində müsbət rol oynayacaq.  Hal-hazırda, 
Azərbaycan kənd təsərrüfatı sahəsində gəlirlərdə 
heç bir itki olmadan əldə edilməsi mümkün 
olan tam karbon sekvestrizasiyası potensialının 
69%-nə nail ola bilir.  Iqtisadiyyatın kiçik hissəsi 
olmasına baxmayaraq, kənd təsərrüfatı torpaq 
istifadəsinin 57,6%-ni təşkil edir. Bunun yarısı 
daimi örüş sahələridir.  Lakin, Azərbaycan 
ərazisinin 42%-də eroziya nəticəsində torpağın 
aşınması baş verir.  Bu, qismən bol yağışlara və 
sellərə görə, həmçinin sahələrdə mal-qaranın 
ifrat otarılması səbəbindən baş verir (ETSN, 
2021). Dünya Bankı tərəfindən aparılmış torpaq 
istifadəsinin və torpaqda mövcud vəziyyətdən 
Pareto əsaslı maksimal istehsal dəyərinə keçidin 
qiymətləndirilməsindən irəli gələrək, Azərbaycan 
öz karbon ixtisarı səviyyəsini əlavə 116 milyon 
ton CO2-ə qədər yüksəldə bilər, bu da ölkənin 
emissiya səviyyəsinin 1,5 ilinə ekvivalentdir (2018-
ci ilin səviyyəsinə əsasən).  Buna örüş sahələrinin 
təxminən 85%-nin təyinatının dəyişdirilməsi ilə 
nail olmaq mümkündür, yəni həmin sahələrin 
əksəriyyəti təbiət sahələrinə geri qaytarılacaq, 
qalan hissəsi isə irriqasiyalı və yağmur suları ilə 
suvarılan əkin sahələri arasında paylanacaq. 

İş yerlərinin yaradılması, aktivlərin 
diversifikasiyası və yaşıl inkişaf potensialı olan 
bir sıra yeni sektorlarda ixtisaslı işçilərə daha 
yüksək tələbat sayəsində baş verəcək.  İnsan 
resurslarının inkişafı Azərbaycanda tanınmış 
prioritetlərdən biridir.  Bazar-əsaslı dəyişikliklər 
və dəyər zəncirlərini bütövlükdə əhatə edən 
smart siyasətlər, yeni enerji mənbələrinə keçid, 
daha çox bərpa olunan enerji, az karbon-
yüklü istehsalat və materialların dövretmə 
qabiliyyətinin tanınması yaşıllaşmaya keçidi 
asanlaşdıracaqdır.   Azərbaycanın iqtisadiyyatında 
daha az karbon-yüklü sektorlarda iş yerlərinin 
yaradılması potensialı var: əsasən, xidmət 
sektorları, səhiyyə və təhsil.  Təhlil göstərir 
ki, Azərbaycanın sənaye sektorunda GHG 
emissiyasının azaldılmasına qoyulan sərmayələr 
yeni iş yerlərini yarada bilər. Eyni zamanda, az 
GHG emissiyası olan sektorlara sərmayələrin 
isə hər 1 milyon ABŞ dollarına daha çox əlavə 
dəyər və az karbonlu iş yerlərinin yaradılmasında 
daha yüksək potensialı vardır.  Üstəlik, 

onlar eyni vaxtda bir çox məqsədə xidmət 
edəcək: karbonsuzlaşdırma, iqtisadiyyatın 
yaşıllaşdırılması, insan resurslarının inkişafı və 
həyat keyfiyyətinin artırılması.  

Hərtərəfli yaşıl artım və aktivlərin diversifikasiya 
strategiyası və siyasi qərarlar Azərbaycanın 
dayanıqlı gələcəyinə, daha təmiz mühitə və yaşıl 
artıma gedən yolun əsas şərtləridir.  Dövlət 
sektoruna dair məqsədli qərarlar təkanverici ola 
bilər və iqtisadiyyatın yaşıl istiqamətdə aparılması 
üçün sabit siyasi və tənzimləyici mühiti yarada 
bilər.  Yeni yaşıl sektorlar üçün insan kapitalının 
inkişafına qoyulan sərmayələr yaşıl və az 
çirkləndirici texnologiyalara özəl investisiyalara 
yol açır.  Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB), yaşıl 
artım gündəliyininin dəstəklənməsində əsas 
rol oynayan, dayanıqlılığın  maliyyələşdirilməsi 
xəritəsi üçün tədbirlər planını hazırladı.  
Azərbaycanda yaşıl maliyyə alətlərinin əhatəli 
təhlili hələ keçirilməlidir, lakin böyük ehtimal var 
ki, aktivlərin diversifikasiyası həmçinin rifahı da 
artıra bilər.  

Hal-hazırda ən ümidverici inkişaf 
və karbonsuzlaşma məqsədlərinə 
doğru irəliləmə vaxtıdır  
Azərbaycan, post-pandemiya, post-münaqişə 
təsirləri altında və dəyişən geosiyasi landşaft 
şəraitində inkişaf mərhələlərindən keçir.  Bu 
qlobal tendensiyaları və çətinlikləri tanıyaraq, 
Azərbaycan hökuməti ölkənin uzunmüddətli 
inkişafı üçün 2021-2030 illər üçün milli 
prioritetlərdən irəli gələn beş komponentə 
əsaslanan sosial-iqtisadi və ekoloji dayanıqlı 
inkişaf yolunu seçib.  Milli prioritetlər, 2030-cu 
ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlikdən 
irəli gələn öhdəliklərin icrası istiqamətində də 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: (i) dayanıqlı artan 
rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat; (ii) dinamik, 
inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət; (iii) 
rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar 
məkanı; (iv) işğaldan azad olunmuş ərazilərə 
böyük qayıdış; (v) təmiz ətraf mühit və “yaşıl 
artım” ölkəsi. Azərbaycan, azad olunmuş 
ərazilərdə özü və ümumilikdə region üçün 
yeni iqtisadi imkanlarının yaradılmasını hədəf 
tutur.  Buna görə, azad olunmuş və münaqişənin 
təsir etdiyi bölgələrdə dayanıqlı şəkildə bərpa, 
yenidənqurma və reinteqrasiya işləri növbəti 
illərdə ölkənin əsas inkişaf prioritetlərindən biri 
olacaqdır.  
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Texnologiya və innovasiyalar  az karbonlu 
iqtisadiyyata keçidin ilkin şərtləridir. Bunun, 
milli dayanıqlı inkişaf baxışlarında qeyd-şərtsiz 
bir prioritet olduğuna rəğmən, Azərbaycan 
iqtisadiyyatının neftdən yüksək dərəcədə 
asılılığı davam etməkdədir.  Dayanıqlı və yaşıl 
iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində sistem 
dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi risklərin 
və qiymət dəyişkənliyinin, maliyyət əsaslı 
rəqabətin qiymətləndirilməsi və bazarın keçid 
texnologiyalarına həvəsinin sınanması ilə 
başlayır.   Məsələn, dünya bazarları az karbon 
yükü olan enerji resurslarının axtarışında 
olduğunı nəzərə alsaq, Azkarbonlu hidrogen 
(LCH) Azərbaycan ixracatının gələcək beynəlxalq 
rəqabətliyində vacib rol oynaya bilər. Mühüm 
həcmdə bərpa edilən resursları (məsələn, dəniz 
küləkləri), təbii qaz resursları, Karbon tutma və 
saxlama (CCS) potensialı, kifayət qədər inkişaf 
etmiş infrastruktur və əsas bazarların yaxınlığı 
sayəsində, Azərbaycan LCH iqtisadiyyatını 
inkişaf etdirib, mühüm LCH və onun derivativləri 
istehsalçısına çevrilə bilər.    Bundan başqa, 
simulasiyalar göstərir ki, ölkə, yeni dalğa yaşıl, 
yüksək-ixtisaslı, yüksək-məvacibli iş yerlərinin 
yaradılması potensialı olan investisiyaları 
artırmaqla, geniş spektr ekoloji və ictimai 
sağlamlıq faydalarını əldə edə bilər. Beləcə, 
Azərbaycan öz NDC öhdəliklərini qarşılayıb, 
ən vacibi isə, neft üzərində qurulmuş artım 
yoluna dönmədən, yaşıl iqtisadi diversifikasiya 
istiqamətində yolunu davam etdirə bilər.  

Azərbaycanın ortamüddətli perspektivi, neft 
və qaz bazarlarının ənənəvi təklif/tələbat 
dalğalanmasından və regional geosiyasətdən 
asılıdır.  Lakin, uzun müddətdə yaşıl iqtisadi 
diversifikasiyaya doğru strateji istiqamət 
qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan 
verəcəkdir.  Azərbaycan hökuməti hesab edir 
ki, iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı proses təmiz 
texnologiyaların tətbiqi, təmiz enerji resurslarının 
istifadəsi, çirklənmiş ərazilərin təmizlənib 
istifadəyə verilməsi və tullantıların azaldılması 
üzərində qurulmalıdır.  Bununla bağlı, seçilmiş 
prioritetlərə yüksək keyfiyyətli ekoloji mühitin, 
yaşıl enerji üçün sahələrin yaradılması və 
inkişafı, NDP və SDG11 əsasında ağıllı şəhər və 
kəndlərin tikilməsi daxildir.7 Yaşıl iqtisadi inkişaf, 
hazırkı Arayışın mərkəzi mövzusu olub, bütün 

7  National Coordination Council on Sustainable Development of the Republic of Azerbaijan. MAIN MESSAGES FOR THE 3rd VNR OF AZERBAIJAN. Baku. May 2021. 
8  Metodoloji xülasəyə keçid linki https://thedocs.worldbank.org/en/doc/0020022020-223671586803837686/original/SustainabilityChecklistforAssessingEconomicRecoveryInv
estmentsApril2020.pdf.  Yoxlama siyahısının istifadəsi bu ünvanda izah olunur: https://blogs.worldbank.org/climatechange/planning-economic-recovery-covid-19-coronavirus-
sustainability-checklist-policymakers . 

iqtisadiyyat və ayrı-ayrı sektorlar üçün iqtisadi və 
sosial qazancları vurğulayır.  

Bəzi potensial yaşıllaşdırma tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi daha asandır və tez nəticə və lokal 
fayda gətirir, lakin digərləri uzunmüddətli 
nəticələri hədəfləyib, kompleks inkişaf və uzun 
icra prosesini tələb edir. Məsələn, Azərbaycan 
kontekstində, resursların səmərəliliyinə 
(məsələn, enerjiyə tələbatın idarə edilməsi, enerji 
səmərəliliyi) və kənd təsərrüfatının dayanıqlı 
intensivləşməsinə sərmayələr, daha səmərəli 
torpaq istifadəsi və şəhər planlaşdırılması, su 
və tullantıların idarə edilməsi, dərhal nəticə 
verən yaşıl tədbirlərdir. Həmçinin, günəş və 
külək kimi rəqabət qabiliyyətli bərpa olunan 
enerji variantlarına keçidin tezləşdirilməsi dərhal 
iqtisadi və ekoloji fayda gətirə, bununla yanaşı 
özəl sərmayələri cəlb edə bilər.  Digər tərəfdən, 
karbon qiymətləri, yanacaq və elektroenerji 
subsidiyaları islahatları, istehlakçı/investor 
tərcihlərinin, fiskal imtiyazlara gətirən yaşıl və 
bərpa olunan variantlara doğru keçirilməsini 
məqsəd tutur.  Bu tədbirlərin bəhrəsini görmək 
üçün vaxt tələb olunur və onların xalis mənfəəti 
digər xərclərdən asılıdır.  Əksinə, eroziyalara 
nəzarət və meşə və təbii ekosistemlərin 
deqradasiyasının geri çevrilməsi qısa müddətdə 
böyük təsir yarada bilməz, lakin bunlar, dayanıqlı 
yaşıl iqtisadiyyatının uzun müddət ərzində davam 
etdirilməsi üçün zəruridir. Bərpa proqramların 
bir hissəsi olaraq, yerli əhali üçün iş yerləri və 
gəlir mənbələri yaranarsa, faydanın daha yayğın 
olması mümkündür.  Dünya Bankı Dayanıqlılıq 
üzrə Yoxlama siyahısını8 hazırlayıb. Bu siyahı 
iqtisadi mənfəət potensialı olan və ölkə üçün ən 
uyğun hesab olunan sektorlar və yaşıl tədbirləri 
prioritetlərə görə düzmək üçün aidiyyəti olan 
tərəflərin yönəltdiyi prosesə rəhbər ola bilər.  
Ölkəyə xas yaşıl artım aspektləri üzrə aidiyyəti 
tərəflər ilə gələcək məsləhətləşmələr, habelə 
çarpaz mövzular üzrə məqsədli araşdırmalar və 
sektorların dərindən təhlili, Azərbaycan üçün 
prioritetlər matrisinin yaradılması üçün məlumat 
mənbəyi olaraq çıxış edəcəkdir.  Daha dərin 
təhlillər hələ ki, irəlidədir, lakin qeyd olunmuş 
sahələr və aşağıdakı prioritetlər həyata keçirilmiş 
olsa, daha yaşıl artıma təkan verib, ölkəyə xas 
inkişaf çətinliklərini də həll edə bilər.  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/223671586803837686-0020022020/original/SustainabilityChecklistforAssessingEconomicRecoveryInvestmentsApril2020.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/223671586803837686-0020022020/original/SustainabilityChecklistforAssessingEconomicRecoveryInvestmentsApril2020.pdf
https://blogs.worldbank.org/climatechange/planning-economic-recovery-covid-19-coronavirus-sustainability-checklist-policymakers
https://blogs.worldbank.org/climatechange/planning-economic-recovery-covid-19-coronavirus-sustainability-checklist-policymakers
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Ən vacib aspektlərin həlli yolları:  Yaşıl 
Artım üçün Siyasət quruculuğu və 
İnstitusional potensial  

Azərbaycan tədqiqatlardan və ətraf mühit və 
iqlimlə bağlı kənar faktorların (məsələn, yaşıl 
vergiqoyma, yaşıl maliyyə instrumentləri) 
adekvat şəkildə formallaşmasından irəli gələn 
dövlət siyasətlərin tətbiqi ilə prioritetlərini 
həyata keçirmək qabiliyyətini nümayiş etdirir. 
Sektoral təhlilə dayanan və səlahiyyətli 
qurumlar, tənzimləyici sənədlər, stimullar və 
dövlət maliyyəsi ilə dəstəklənən tam əhatəli 
yaşıl artım çərçivəsi, rifahın yaranması üçün 
uyğun sektorların müəyyən edilməsinə, onların 
potensialının aşkarlanmasına və daha yaşıl 
artıma doğru keçidi aparmaq üçün imkanların 
yaradılması istiqamətində ilk addım olacaqdır. 
Bundan başqa, yumşaltma və adaptasiyanın 
dəstəklənməsi üçün ardıcıl və mötəbər iqlim 
siyasətlərə ehtiyac duyulur. NDC hədəflərinə 
əsas əhəmiyyətin verilməsi və iqlim üzrə 
tədbirlərin sektorların inkişaf strategiyalarında 
adaptasiyası, bu çərçivənin vacib elementi 
olacaq.  Strategiyaların icrası üçün bilik və 
institusional imkanlar tələb olunur. Bununla, 
keçid sarsıntılarının yumşaldılması üçün 
tədbirlər (məsələn, əhalinin yaşam şərtlərinin 
yaxşılaşdırılması, təlim və yaşıl işlərin yerinə 
yetirilməsi üçün bacarıqların yetişdirilməsi) 
müəyyən ediləcək, bu tədbirlərin hamısı isə uzun 
müddətdə yaşıl artım üçün tələb olunan insan 
kapitalının inkişafına kömək göstərəcək. 

Özəl sektor-təsəbbüslü yaşıl artımın 
genişləndirilməsi 

Az karbonlu siyasətlər mövcud olduğu zaman, 
özəl biznes kapitalı yaşıl təchizat zəncirlərinə 
yönəltmək üçün təsəbbüs göstərəcək. Yeni 
yaşıl məhsul və bazarlar yaranacaq.  Özəl 
sektorun yaşıl biznesə sərmayə qoymaq üçün 
stimullaşdırılması xeyli fayda gətirəcək və 
innovasiya və səmərəlilik istiqamətində daha 
çox diqqət yönəldəcəkdir.  Yaşıl artımda özəl 
sektor maliyyəsinin faydasının görülməsi üçün 
dövlət sektorun rolu, digərləri ilə yanaşı, az 
karbon siyasətlərinin tətbiqindən və yaşıl 
maliyyələşmə instrumentlərindən ibarətdir.  Bu 
yolu izləməklə, potensial olaraq, yeni iş yerləri 
yaradılacaq, özəl sektorun xərcləmələri artacaq, 
özəl yaşıl sərmayələr nəticəsində iqtisadi təsir 
digər industriyalara yayılacaq. Həmçinin, özəl 

9 2021. “Climate Change Budget Tagging: A Review of International Experience” EFI Insight-Governance. Washington, DC: World Bank.

sektorun cəlb edilməsi vasitəsilə innovasiyalar 
və səmərəlilik artmış olacaq.  Bu cür yanaşmanın 
nəticəsində, özəl sektorun yaşıl sərmayələri 
arta bilər və zamanla, yaşıl artıma ayrılan dövlət 
xərcləmələrini də aşmış olacaqdır.  Az karbonlu 
siyasətlərlə yanaşı, Azərbaycan, öz hasilat 
sənayesində akademik və elmi potensiala da 
əsaslana bilər. Bu potensial, yaşıl innovasiyalara 
girişmək üçün müqayisəli üstünlüyü təmin edir, 
məsələn, karbon tutma və saxlama, bərpa olunan 
enerji və hidrogen texnologiyalar. 

Yaşıl maliyyələşmə vasitəsilə 
karbonsuzlaşdırma həllərinin 
dəstəklənməsi  

Yaşıl sərmayələrə dövlət dəstəyi çərçivə 
şərtlərində dəyişikliklər edə və kapital bazarları 
və maliyyə institutlarına sabitlik gətirə bilər. 
Qısa müddətdə dövlət vəsaiti əsas sosial və 
ekoloji problemlərin fonunda kritik əhəmiyyət 
kəsb edəcək.  Həmçinin, dövlət vəsaiti güclü 
bazar-formalaşdırıcı rol oynaya bilər, çünki onun 
üzərində qısa müddətdə gəlir əldə etmək təzyiqi 
yoxdur. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Dayanıqlı 
Maliyyələşdirmə üzrə Tədbir Planının (2022-
2025) tətbiqinə başlayıb. Planda iddialı tədbirlər 
nəzərdə tutulur, o cümlədən: (i) AMB daxilində 
və digər sənaye asosiasiyalarında dayanıqlı 
maliyyə ilə bağlı bacarıqların və biliklərin inkişafı; 
(ii) iqlim və ESG risklərinin qiymətləndirilməsi, 
açıqlanması və iqtisadi və maliyyə sektorları 
daxilində hesabatlarda əks etdirilməsi; (iii) 
dayanıqlı maliyyə taksonomiyasının hazırlanması; 
(iv) iqlim və ESG risk menecmentinin və 
daxili nəzarət sistemlərinin yaradılması; (v) 
dövlət-özəl mexanizmlərinin və dayanıqlı 
maliyyə məhsullarının genişləndirilməsi, yerli 
investorların stimullaşdırılması və donor 
vəsaitinin cəlb edilməsi üçün stimullaşdırıcı 
mexanizmlərin yaradılması.  Bütün bu tədbirlər 
düzgün istiqamətdə atılan addımlardır ki, 
bazarda yaşıllaşma ilə bağlı qeyri-müəyyənlikləri 
minimallaşdırıb, keçid maliyyətini də azaltmış 
olacaqdır.  İqlimlə bağlı Büdcə İşarələməsi 
(CBT) və dövlət maliyyə idarəçiliyində xərclərin 
izlənməsi mexanizminin tətbiqi, Azərbaycanın 
iqlimlə əlaqədar siyasi səy və məqsədlərinin 
həyata keçirilməsində daha bir vacib mərhələ ola 
bilər.9
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Yaşıl iş yerləri imkanlarının yaradılması və 
lazımlı insan kapitalının formalaşdırılması  

Yaşıl artıma doğru keçid zamanı iş yerlərinin 
yaradılması bir sıra yeni sektorda ixtisaslı 
kadrlara yüksək tələbatdan irəli gələcək. Bərpa 
edilən enerjinin istehsalına qoyulan sərmayələr 
və yeni enerji mənbələrinə keçid (məsələn, LCH), 
az karbon-yüklü istehsalat və materialların 
dövretməsinin tətbiqi, əmək bazarının 
genişlənməsi üçün xeyli imkanlar yarada bilər.   
Mavi iqtisadiyyat (BE) sektorlarındakı (yeni 
və mövcud sektorlar) innovasiyalar və yeni 
texnologiyalar həmçinin daha çox məşğulluq 
imkanlarını yarada bilər.   Mavi iqtisadiyyatda 
yeni işyerlərinin yaradılması imkanları üzrə 
daha ətraflı tədqiqat sahələri aşağıdakılardır: 
Azərbaycanın nəqliyyat qovşağı kimi potensialı, 
sahilyanı ərazilərin təmizlənməsi, bərpası və yaşıl 
inkişafı və dənizdə qazma nəticəsində dənizin 
çirkləndirilməsinin azaldılması. Yaşıl artımda 
insan kapitalının əhəmiyyəti baxımından, bu 
mövzunun ətraflı təhlili tələb olunur, o cümlədən 
bacarıqların yetişdirilməsi, əmək bazarlarına təsir, 
sağlamlıq və təhsil və s. 

Asan əlçatan hədəflərə doğru hərəkət və 
iqtisadi sektorların yaşıllaşması 

Neft və qaz sektorunda sistem sızmalarından 
emissiyaların aradan qaldırılması GHG 
emissiyasının ciddi şəkildə və az maliyyətlə 
azaldılmasına və Azərbaycanın NDC 
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə xidmət edə 
bilər. ÜDM-nin hər vahidinə vahidinə əsasən, 
bütün əsas təbii qaz istehsalçıları arasında 
Azərbaycan ən iri qaçaq (sızma) emissiya 
mənbəyidir.  Neft yataqlarında klapanların, 
təzyiqin və axın sistemlərinin idarə edilməsi 
üçün istifadə olunan qazla hərəkətə gətirilən 
nəzarət vasitələrinin (onlar vaxtaşırı metan 
buraxır) istifadədən çıxarılması və müasir nəzarət 
vasitələrinin və yeni texnologiyaların (məsələn, 
qaz əvəzinə sıxılmış havanın istifadəsi) tətbiqi 
prioritet tədbirlər arasındadır. İstehsalatda və 
nəqliyyatda sızmaların qarşısını almaq üçün 
əlavə tədbirlər, təyyarələrdə sızma detektorun 
quraşdırılması, peyk və dronların istifadəsi 
ola bilər. Neft və qaz yataqlarında köhnə/tərk 
edilmiş quyularda iqlim dəyişikliklərinə və 
aşağı hava keyfiyyətinə təsir edən, sağlamlıq 
və ekologiya üçün risk təşkil edən metan və 
digər çirkləndiricilərin sızmaları baş verə bilər.  
Oxşar problemləri olan ölkələrdə hakimiyyəti 

orqanları, ən müasir məlumat və texnologiyalar 
əsasında emissiyaların azaldılması yollarının 
axtarışındadır və istehsalat sahələrinin (məsələn, 
neft gölləri, çirklənmiş torpaq) bərpası və yüksək 
iqtisadi potensialı olan bölgələrdə ərazilərin 
sağlamlaşdırılması kimi əlavə fayda əldə edərək 
sızmaları aradan qaldırılmağa çalışır.  Abşeron 
yarımadası torpağın istifadəsinə tələbatın yüksək 
olduğu bir bölgədir. Hökumətin maliyyələşdirdiyi 
bir proqram ilə tərk edilmiş quyuların tamponajı, 
milli BE inkişaf proqramı çərçivəsində sahilyanı 
ərazilərin sağlamlaşdırılması bir çox sosial-
iqtisadi fayda gətirib, yeni iş yerlərinin açılmasını 
təmin edə bilər.   Maliyyələşmə ilə birlikdə xüsusi 
bir proqram (yaşıl maliyyə alətləri daxil) neft və 
qaz şirkətlərinin onilliklərlə köhnəlmiş istehsalat 
avadanlığına görə öhdəliklərini yüngünlləşdirə 
bilər. 

Daha təmiz, dayanıqlı və gələcəyə yönəlmiş 
iqtisadiyyatın və sağlam həyat şəraitinin 
qurulması imkanlarının kəşf edilməsi üçün, 
dayanıqlı istehlak və istehsal üzərində daha 
ciddi fokus tələb edilir.  Eko-səmərəlilik və 
təmiz istehsal və texnologiyalara sərmayələrə 
dair səyasətlərin dəstəklənməsi, müəssisələrin 
ekoloji göstəricilərini yüksəldə, çirklənməni 
və bununla bağlı deqradasiyanı azalda 
bilər.   İstehsalat proseslərinin modifikasiyası 
vasitəsilə tullantıların mənbədə azaldılması 
və aradan qaldırılması, qeyri-toksik yaxud az 
toksik maddələrin istifadəsinin genişlənməsi, 
konservasiya texnikalarının tətbiqi və tullantılara 
göndərmədən materialların təkrar istifadəsi 
bu sərmayələrə daxildir. Dayanıqlı istehlak 
və istehsala sərmayələr, təmiz enerjiyə keçidi 
və iqlim üzrə tədbirlərin məqsədlərinə nail 
olunmasını sürətləndirməklə əlavə dəyər yaratmış 
olacaqdır. 

Bərpa edilən təbii kapitalın, o cümlədən kənd 
təsərrüfatı və meşə təsərrüfatında torpaq və 
suyun dayanıqlı istifadəsi iqtisadi səmərəliliyin, 
iqlim və ekoloji dayanıqlığının artmasına doğru 
aparan yoldur.    Torpağın məhsuldarlığının 
və təbii kapitalının və ekosistem xidmətləri 
dəyərinin qorunmasına yönəlmiş torpaq istifadəsi 
və idarə edilməsi əhaliyə bir çox iqtisadi və 
sosial fayda gətirəcək.  Yeni texnologiyaların 
istifadəsi ilə biomüxtəlifliyin, ekosistemlərin və 
onların iqtisadiyyata və sağlamlığa təsirlərinin 
düzgün qiymətləndirilməsi mümkündür.  
Azərbaycanın kənd təsərrüfatında və meşə 
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təsərrüfatında məhsuldarlığı və iş yerlərinin 
yaradılmasını genişləndirmək imkanı var.  
Artan torpaq regenerasiyası və məhsuldarlığı, 
torpaq istifadəsinin idarə edilməsi,  kimyəvi 
çirkləndirmənin qarşısının alınması, kənd 
təsərrüfatı proseslərinin karbonsuzlaşdırılması 
üçün texnologiyalar təkcə yaşıl inkişaf potensialını 
deyil, həmçinin onların iqlim adaptasiyası 
potensialını artırmış olacaqdır.  

Xəzər dənizi mavi məkanda yaşıl həllər üçün 
bir çox imkanlar və yeni yollar təklif edir, 
lakin vaxt və səy tələb olunur.  Xəzər dənizinin 
Azərbaycan hissəsi, turizm və akvakultur 
kimi mövcud sektorların dayanıqlı inkişafı ilə 
iqtisadiyyata daha çox əlavə dəyər qata bilər 
və dənizdə bərpa olunan enerji kimi yeni yaşıl 
sektorların inkişafına təkan verə bilər.  Yeni BE 
sektorlarında kəşf ediləcək imkanlar: plastik 
və digər petrokimyəvi maddələrə bitki-əsaslı 
alternativlərin tədqiq edilməsi üçün mavi 
biotexnologiya və mavi bioiqtisadiyyat; dənizdə 
bərpa edilən enerji, o cümlədən üzən dəniz 
küləyi stansiyası, dalğa və gelgit enerjisi və 
fotoelektrik günəş enerjisi üzən stansiyası; 
və rəqəmsallaşma və texnoloji innovasiyalar 
üzərində fokuslaşmış dəniz təhlükəsizliyi və 
kəşfiyyatı.  Xəzər dənizi və sahilyanı kapitalının 
dəyəri və potensialına əsaslanan və yeni iqtisadi 
və sosial infrastrukturun təmin edilməsi, 
ekosistemin regenerasiyası və mövcud aktivlərin 
daha optimal istifadəsi üçün uyğunlaşdırılmış 
inteqrasiyalı yanaşma bir çox məqsədə xidmət 
edə bilər.  Bunların arasında, çirklənmiş sahilyanı 
torpaqların təmizlənməsi və regenerasiyası, 
dənizə təmizlənmədən axıdılan tullantı sularının 
azaldılması və sahil bölgəsində yeni artım 
imkanlarının yaradılmasını qeyd etmək olar.  
Lakin, Azərbaycanın BE potensialının nədən 
ibarət olduğunu, harada və necə artacağını 
müəyyən etmək üçün daha dərin tədqiqat 
tələb olunur.  Təmiz, yaşıl, dayanıqlı və inklüziv 
mavi iqtisadiyyata keçid üçün, zamanla ciddi 
sərmayələr və siyasət dəyişiklikləri tələb 
olunacaq.   Karbonsuzlaşan dünyada `Yaşıl` 
sərmayə yeni standarta çevrildiyi zaman, 
Azərbaycan, mavi iqtisadiyyatda dayanıqlı 
imkanları və mavi məkanda bazarın tələbinə 
əsasən az karbonlu inkişafı gücləndirmək üçün 
yaşıl/mavi sərmayələri dəstəkləyəcək siyasətlərin 
qəbulu prosedurunu sürətləndirə bilər.  

Azərbaycanın zəngin təbii fondları, az karbonlu 
iqtisadiyyata, daha təmiz mühitə və yaşıl artıma 
vaxtında keçidi dəstəkləyə bilər.  Qaçılmaz 
çətinliklər qarşısında, yaşıl artıma gecikmədən 
daha erkən keçidin başlaması çoxlu sayda qeyri-
müəyyənlikləri və gələcəkdə bahalı tədbirləri 
azalda bilər.  Neft və qazdan asılılığı əvəz 
edə bilən yeni, daha yaşıl artım mənbələrin 
yaradılması (onların sadəcə marjaya əlavə 
edilməsindan başqa) uzun və çətin bir prosesdir 
ki, siyasi iradə, əhəmiyyətli investisiyalar, o 
cümlədən institusional və insan kapitalının 
inkişafına, və islahatlar tələb edir.  Dövlət 
resurslarının və karbohidrogen yanacağın 
ixracından əldə olunan gəlirin, karbonsuzlaşma 
və difersifikasiyaya doğru geostrateji keçidin 
təmin edilməsi üçün istifadəsi, bəzi yaxın gələcək 
çətinlikləri həll edə və gələcək dayanıqlı artıma 
təkan ola bilər. 
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