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Giriş:
Bu yazıda təklif edildiyi kimi,enerji təhlükəsizliyinə bu yanaşmanın əhəmiyyəti
həm siyasi və həm də nəzəri cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Birincisi, dünyada neftin qiymətinin dramatik şəkildə aşağı düşməsi fonunda,onun
yaradacağı mümkün çətinliklərə dərindən nəzər salmağın aktuallığı göz qabağındadır.
Neftin qiymətinin düşməsindən ilk növbədə itkiyə məruz qalanlar, iqtisadiyyatı təbii
hidrokarbon resurslarından yüksək dərəcədə asılı olan Rusiya,Qazaxstan və Azərbaycan
kimi neft istehsal edən ölkələrdir və daha konkret olaraq- yerli istehlakçılardır,çünki
enerji qiymətlərinin aşağı düşməsi bütün bu ölkələrdə başqa istehlak mallarına,o
cümlədən,kənd təsərrüfatı məhsullarına və büdcədən ayrılan maaşlara,pensiyalara təsir
edir.
Nüvə müqaviləsi imzalanandan sonra,İranın yenidən Qərb bazarına girməsi ilə neftin
qiymətinin daha da aşağı düşməsi gözlənilir. Eyni zamanda,bərpa oluna bilinməyən
enerji mənbələrinə qlobal səviyyədə tələbin aşağı düşməsi qeyri-müəyyənlik
yaradacaqdır. Bu cür gediş,neftlə zəngin olan ölkələrdəki avtoritarların hakmiyyətini
sarsıdan müsbət amil olmasına baxmayaraq, əgər bu ölkələrin iqtisadiyyatları yenidən
qurulmasa və bü cür keçidə hazır olmasa, o zaman neft istehsal edən ölkələrin
iqtisadiyyatının müdafiəsiz sahələri daha da pisləşəcək və sosial etirazlara yol açacaq.
Bütün bunlar,adətən enerji təhlükəsizliyi sahəsində çoxluq təşkil edən və daha çox bu
konsepsiyanın geosiyasi və ya texniki tərəflərinə fokuslanan yazıların kölgəsində qalan
məsələlərə daha ciddi diqqət yetirməyi tələb edir. Burada, bir tərəfdən, enerji
təhlükəsizliyi təhlükəsinin insan və sosial ölçülərə real təsiri ilə bu sahədəki nəzəri
konsepsiya arasındakı uçurum,digər tərəfdən, adətən bu məsələləri(sosial və xalqa olan
təsirləri)ikinci dərəcəli prioritet sayan bu konsepsiya xüsusilə önəmlidir, çünki risklər
maraqlı tərəfləri, enerji təhlükəsizliyinin yaratdığı əsas dəyişikliklərin törətdiyi sosial
çətinliklər qarşısında hazırlıqsız qoyur.
Uyğun yazılı materiallarda enerji siyasəti və təhlükəsizliyinin sosial və insani ölçüləri
barədə isnadlar vardır.Yoxsulluq,hakimiyyət dairələrinin etinasızlığı və infrastrukturun
1

Bu yazı üçün tədqiqat FP7 Proqramının maliyyələşdirdiyi CASCADE layihəsi çərçivəsində və CASCADE layihəsinin
“Cənubi Qafqazda enerji təhlükəsizliyi:bölgədən baxış” İşçi Sənədinin Azərbaycan üzrə ölkə hesabatı əsasında aparılmışdır
.Noyabr 2015. http://www.cascade-caucasus.eu/841
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olmaması əhalinin enerjiyə,o cümlədən qaza2 olan ehtiyacına təsir edir. Enerji
paylanması sahəsində korrupsiya və pis idarəçiliyə görə qaz çəkilməsi çətinləşmişdir və
bu Azərbaycanda qaz paylanması sisteminin analizində çox yaxşı əhatə edilmişdir3.
Bundan əlavə,infrastruktur və əhaliyə qaz çəkilməsi ilə bağlı problemlər çox zaman siyasi
məsələlərlə qarışır və siyasi etriazlara aparır və həmçinin,dövlət tərəfindən siyasi
məqsədlər üçün nəzarət və repressiyalar üçün vasitə kimi istifadə olunur4.
Enerji sektorunda, ilk öncə qaz və elektrik enerjisi paylanması sahəsində idarəçiliyin
şəffaf olmaması son zamanlar Ermənistanda “elektro-Maydan hadisələrində” nümayiş
etdirilmişdir5. Gürcüstanda enerji sektorunda korrupsiya və hesabatlılığın olmaması 2012
–ci ildəki etiraz nümayişlərinə gətirdi və Rusiyadan olan enerji asılılığının geniş şəkildə
azaldılmasına xalqın dəstəyini sürətləndirdi.
Buna baxmayaraq, enerji sektorunun idarəçiliyi,mülkiyyəti və paylanması
transformasiyasında olan çatışmamazlıqlar və keçmişdən qalan ümumi irsin xarakterik
xüsusiyyətləri ilə bərabər hər bir ölkənin enerji təhlükəsizliyi sahəsinin müəyyən
özəllikləri də vardır və bu onların enerji sistemində (istehsalçı,tranzit və ya istehlakçı)rolu
ilə və enerji sektorunun bu ölkənin iqtisadiyyatında oynadığı rola görə şərtlənir.
Azərbaycan kimi istehsalçı ölkədə və ya digər Xəzər sahili ölkələrdə enerji
təhlükəsizliyinin müəyyən tərəfləri ictimaiyyətin və ya elitanın davranışında daha dərin
rol oynaya bilər.amma eyni zamanda onlar arasındakı uçurum ziddiyyətlərə səbəb ola
bilər və 2011-ci ildə Qazaxstanda olduğu kimi böhran baş verdiyi dönəmdə dərin
münaqişələrə gətirib çıxara bilər6. Aşağıdakı tədqiqat işinin göstərdiyi kimi,eneji
təhlükəsizliyi qavrayışı üzrə meydana çıxan açıq suallar müasir ekspertlər tərəfindən
təklif edilən enerji təhlükəsizliyi konsepsiyası strukturundan uzağa gedən mürəkkəblik və
müxtəlif cür məsələləri üzə çıxarır.
Görünən odur ki,konsepsiya ilə bağlı,nə texnokratik, nə də geosiyasi yanaşma bu
məsələləri əhatə etmək üçün yetərli deyil-məsələn,resurs gəlirlərinin bölünməsi,mülkiyət
hüququ,resursları əldə etmək imkanları, iqtisadiyyatları neftdən asılı olan ölkələrə neftin
gətirdiyi iqtisadi və siyasi nəticələr və daha əhəmiyyətlisi- ölkə daxilindəki cürbəcür
subyektlər üçün və həmçinin, enerji ticarəti sistemi üzrə eneji təhlükəsizliyinin funksiyası
və rolu bu tədqiqatın göstərdiyi kimi eneji təhlükəsizliyinə təhlükə kimi qavranılır.
2

Jason E. Strakes (2014), Resource dependence and measurement technology: international and domestic influences on energy
sector development in Armenia and Georgia. Central Asia Survey, 33:4, 482-499.
3
Tristan Barrett (2014) Notes on the moral economy of gas in present day Azerbaijan. Central Asian Survey 33:4, 517-530
4
Sovet İttifaqı dağılandan sonra Bakının yaxınlığındakı Nardaran kəndinə qaz verilməsi,evlərə verilən əsas və nisbətən uçuz
enerji mənbəyi kimi,praktiki olaraq mümkün olmadı. Bu kənd sosial narazılıqları ilə və dini əsasda səfərbərlik sahəsində
məşhurdur. Son zamanlarda baş verən qarşıdurma zamanı,kommunal xidmətlərin,o cümlədən, qaz və elektrik enerjisinin
hökümət tərəfindən kəsilməsi də tətbiq olunmuşdur.
5
Armenian maidan escalates after police turn on demonstrators, the Guardian, 25 June 2015,
http://www.theguardian.com/world/2015/jun/24/armenia-yerevan-protests-electric-prices-russia
6
Zhanaozen qətliamı Qazaxstanın Manqustau bölgəsində neftçilərin etirazları zamanı aparılan zorakı əməliyyatlarda,16-17
Dekabr 2011-ci ildə baş vermişdir.
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Lakin,bir tərəfdən,AB enerji təhlükəsizliyi üçün AB bazarına alternativ qaz təminatçısı
kimi Azərbaycanın əhəmiyyəti və digər tərəfdən Azərbaycanda artan avtoritarizm bu
münasibətlərin, fərqli idarəçilik növləri və dövlət-vətəndaş münasibətləri baxımından,
assimnetriyasını dərinləşdirir.Beləliklə,aşağıdan yuxarıya yanaşma, enerji təhlükəsizliyi
konsepsiyasında olan uçurum və ziddiyyətləri öyrənməyə və AB-Azərbaycan
münasibətlərində əsas prinsip olaraq,səmərəli vasitə kimi meydana çıxa bilər.
Bu baxımdan, bu tədqiqat işinin məqsədi Azerbaycanda enerji təhlükəsizliyi üzrə ilkin
təqdiqat aparmaq və neft və qazın istehsalı və paylanması,istehlakı və beynəlxalq
bazara nəqli və ixracının ölkədəki müxtəlif cür qruplara və maraqlı dairələrə necə təsir
etdiyini ölkə daxilindən baxaraq başa düşməkdir. Bu ilkin tədqiqatın məqsədi enerji
təhlükəsizliyi üzrə müxtəlif maraqlı tərəflərin qavrayış və fikirlərini, onunla bağlı riskləri
və təhlükələri və ölkə daxilində və həmçinin,geniş çərçivədə enerji təhlükəsizliyinə qarşı
mövcud və qaçılmaz təhlükələrin qarşısını almaq üçün yerinə yetirilməli strategiya və
mexanizmləri tədqiq etməkdir. Başqa sözlərlə, bu tədqiqat işi çoxsaylı tərəflər analizi
tətbiq etməklə,o cümlədən, hökümət,neft şirkətləri,istehlakçılar(vətəndaşlar və
korporativ qruplar),mülki cəmiyyət təşkilatları və fəalları,yerli əhali və digər qrupları cəlb
etməklə,eneji təhlükəsizliyinin daha da inkişaf etdirilmiş anlamını əldə etməyə çalışır. O,
Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyi sahəsində dövlət və neft şirkətindən kənardakı
tərəflərin maraqlarının və qayğılarının başa düşülməsini çatdırmaq məqsədi güdür.
Metodologiya bölməsi,bu tədqiqatda istifadə olunan mənbələri və informasiyaları qısa
şəkildə izah edir.Bu işin digər hissəsi Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyi sahəsindəki
maraqlı tərəfləri xəritələməyə yönəlmişdir.Maraqlı tərəflərin qavrayışları haqqındakı
məlumat bazası yekun fəsildə daha geniş şəkildə verilmişdir.

Məlumat bazası və Metodlar
Bu tədqiqat əsasən yerlərdə aparılan sorğulara,başlıca olaraq fərqli maraqlı tərəf
qruplarının nümayəndələri arasında aparılan müsahibələrə əsaslanıb. Bu tədqiqatda
keyfiyyat metodundan istifadə edilib və aparılan müsahibələrdən başqa ikinci dərəcəli
mənbələrə də isnad edilib. Bu sahədə üstünlük təşkil edən tədqiqat işlərindən fərqli
olaraq,hökümət və dovlət idarələrindən başqa əlavə olaraq maraqlı tərəflərin rəylərini
və/və ya qavrayışlarını öyrənən ”aşağıdan yuxarıya” yanaşması bu tədqiqatın diqqət
nöqtəsidir. Ona görə də bu tədqiqat, Azərbaycanda alternativ qavrayışları anlamaq
üçün önəmli yanaşmaya əsaslanan enerji təhlükəsizliyi tədqiqatlarına əhəmiyyətli töhvə
sayıla bilər. Bu metod iki mərhələdən ibarətdir-subyektlərin/maraqlı tərəflərin
xəritələnməsi(və onların əsasında müsahibə olunanların seçilməsi)və müsahibələrin
özləri.
Bu tədqiqatın ilkin təbiətinə görə və ölkədəki məhdud azadlıqlara
görə,müsahibələrin aparılmasının məhdudlaşdırılması səbəbindən,aparılan müsahibələr
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bütün mümkün subyektləri əhatə etməmişdir, lakin həlledici subyektlərə, o
cümlədən,cürbəcür kənd və şəhər zonası xarakteristikaları olan,məsələn, orta səviyyəli
enerji istehlakçılarına, gender,sosial müdafiəsizlik dərəcəsində olanlara yönəlmişdir.
Aparılan tədqiqat və sorğulara uyğun olaraq, bir sıra maraqları olan çoxsaylı maraq
dairələri,bilavasitə enerji istehsalı,paylanması və onun ixracının təsirinə məruz qalan və
bu işdə iştirak edən subyektlər bu tədqiqatın məqsədi üçün müəyyənləşdirilmişdir.
Subyektə-yönəlmiş analizlər vasitəsilə,bu tədqiqat işi Sovakol və Mukherji tərəfindən
hazırlanmış enerji təhlükəsizliyinin aşağıdakı ölçülərindən istifadə edir7-istismara hazırlıq,
təmin etmə imkanı,texnoloji inkişaf,davamlılıq və tənzimləmə. Enerji təhlükəsizliyi üzrə
maraqlı tərəflərin rəyi və qavrayışı bu detallar və onların ölçüləri əsasında
dəqiqləşdirilmişdir.

Statistika və Əlavə məlumat
Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatına isnad edərək,Sosial və İqtisadi İnkişaf
Mərkəzi 2015-ci ilin Yanvarında Azərbaycanın ÜDM-ı sadəcə 3.631 milyard manat
olduğunu bəyan etmişdir. Daha sonra,bu komitəyə görə, ÜDM-nin 66.6% -i neft-qaz
sektorundan kənara aiddir və bu rəqəm keçən ilin eyni dövrünə nisbətən 5.1%
artmışdır.Bu dövr ərzində,ÜDM-nin 36.3%-i sənaye istehsalının payına düşmüş, 12.0%-i
nəqliyyat vasitələrinin ticarəti və saxlanmasına,10.4%-i inşaata, 6.7%-i nəqliyyat və
anbarlara, 3.5%-i turistlərin və yemək paylama xidmətinin payına,3.4%-i kənd
təsərrüfatı,meşəçilik və balıqçılıq sahəsinə,2.4%-i informasiya və kommunikasiya
xidmətinə,14.9%-i sosial və digər xidmət sahələrinə aid olmuşdur8. Bundan əlavə, beş il
ərzində(2009-2014),qeyri neft sektorunun payı 70%-dən 45%-ə düşmüş və avtomatik
olaraq cəmi ÜMD-də neftin payının artmasına gətirmişdir9. Qeyri neft sektoru
(ticarət,kənd təsərrüfatı,informasiya və kommunikasiya xidmətləri bura daxildir), rəsmi
olaraq qəbul edilmiş bölgələrin inkişaf proqramlarına milyonlarla dollar ayrılmasına
baxmayaraq,əhəmiyyətli dərəcədə inkişafdan qalmışdır, yəqin ki,bu pullar geniş
miqyasda israf edilmişdir. Azərbaycanın neftdən asılılığı onun büdcəsinin 65% -nin neft
gəlirlərindən təşkil olunduğu ilə əks olunmuşdur(52% SOFAZ və 15 neft şirkətindən
gələn 13% vergi ödəmələrin hesabına)10.
Bundan əlavə,hökümət neft/təbii qazla bağlı gəlirlərin səmərəli şəkildə toplanması və
idarə olunması üçün vasitə olaraq Azərbaycan Dövlət Neft Fondu(SOFAZ) qurmuşdur və
bu təsisat illik və rüblük hesabatlar yayır. Məsələn,dərc edilmiş illik hesabatın əsasında
7

Sovacool, B.K & Mukherjee, I (2011), “Conceptualizing and measuring energy security: A synthesized approach”, Energy,
36(8), səh.5343-5355
8

Azərbaycanda ÜMD artmışdırmı” (Mart, 2015), Sosial və İqtisadi İnkişaf Mərkəzi http://cesd.az/new/?p=9272
Neftin qiymətinin düşməsinin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirinin qiymətləndirilməsi(Dekabr, 2014),Sosial və İqtisadi İnkişaf
Mərkəzi, http://cesd.az/new/wpcontent/uploads/2014/12/Assessment_of_Effect_of_Declining_Oil_Prices_on_Azerbaijan_Economy.pdf
10
İlham Şabanla müsahibə (İyul, 2015). Caspian Barrel-də enerji ekspertu (http://caspianbarrel.org/)
9
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SOFAZ-ın büdcəsi 2014-cü il üçün 37 milyard ABŞ dolları olmuşdur11 və verilən
məlumat göstəriri ki,SOFAZ 2009-2011 illərində ən yüksək kapital artımına nail
olmuşdur(təqribən ildə 33%),lakin son illərdə bu artım neft hasilatının və neftin
qiymətinin aşağı düşməsinə görə azalır.Bu hesabata görə,İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyinin açıqladığı mənbənin əsasında ÜMD-də illik pay 2008 -ci ildə 37.8% olmuş və
2014- ci ildə 61%-ə qalxmışdır. SOFAZ son beş ildə dövlət büdcəsinin yarıdan çoxuna
töhvə vermiş(50%-dən çox) və dövlət büdcəsinə keçirilən tam maliyyə məbləğı 55,8
milyard olmuşdur12.
SOFAZ-ın gəlirlər və xərclər və digər iqtisadiyyatla bağlı informasiyalar haqqında dərc
olunan heabatları bu sektorun idarəçiliyinin şəffaflığının göstəricisi kimi qeyd olunur.
Lakin,aşağıda müzakirə edildiyi kimi,QHT liderlərinin çoxu,ekspertlər və mülki cəmiyyət
fəalları bu hesabatları tərəf tutan və indiki hökümətin maraqlarına uyğun dəyişdirildiyini
hesab edirlər. Hökümət fəxr edir ki, o EİTİ üzvüdür(-Mədən Sənayesi Şəffaflıq
Təşəbbüsü-the Extractive Industries Transparency Initiative) və Azərbaycan kimi ölkə
2003 -cü ildə EİTİ-yə üzv olmaqla mühüm nəticələrə nail olmuşdur və 2009- cu ildə
EİTİ-nin mükafatını almışdır13. EİTİ-nin iştirakçıları yerli və xarici şirkətlərdir və təşəbbüs
çərçivəsində müntəzəm hesabatlar hazırlanır və ölkə ictimaiyyətinə çatdırılır14.
Azərbaycanın EİTİ-də fəaliyyətləri çox zaman qərb hökümət rəsmiləri,məsələn,Bakıdakı
keçmiş Birləşmiş Krallıq Səfiri tərəfindən təriflənmişdir15.
Lakin,keçən ildən başlayaraq vəziyyət dramatik dərəcədə dəyişdi,çünki Azərbaycan EİTİnin əsas prinsipləri və qaydalarına,o cümlədən,insan hüquqları və azadlıqlarına riayət
etmədiyindən namizəd statusuna endirildi16. Azərbaycanla EİTİ arasında mübahisə
2013- çü ildən ictimaiyyətə məlum oldu, o vaxt bir sıra qeyri-hökümət təşkilatları
Azərbaycanın şəffaflıq prinsiplərinə riayət etmədiyini
və mülki cəmiyyətlərin
fəaliyyətlərini repressiv yollarla məhdudlaşdırdığını şikayət etmişdilər. EİTİ-nin sədri
Klara Şort (Clare Short) demişdir ki, Azərbaycanın üzvlüyünün bərpa edilməsi üçün,
Bakının mülki cəmiyyətlərin EİTİ-də iştirakını səmərəli yollarla təmin etməsi vacibdir17.
Hökümət rəsmiləri tənqidlərə və statusun azalmasına yönəlik EİTİ-yə qarşı ilkin olaraq
sərt reaksiyalar nümayiş etdirdilər və SOFAZ-ın rəhbəri Şahmar Mövsümov bəyan etdi
ki,əgər EİTİ Azərbaycan hökümət idarələrinin hazırladığı şəffaf hesabatlara ədalətsiz
münasibət bəsləməkdə davam edərsə,Azərbaycan bu təşkilatdan çıxmağı mümkün
sayar18.
Bu layihə üçün müsahibə alınan yerli elmi işçiyə görə:” Bu statusun
11

SOFAZ Illik Hesabatı 2014 (Avqust, 2015). http://www.oilfund.az/uploads/annual_2014en.pdf
Ibid. SOFAZ İllik Hesabatı 2014 (Avqust, 2015).
13
SOFAZ: Biz EİTİ-də əldə etdiyimiz nailiyyətlərə görə fəxr edirik ((Mart, 2012). http://www.today.az/view.php?id=103510
14
Ibid. http://www.today.az/view.php?id=103510 .
12

15

Britaniya Səfiri: Azərbaycan EİTİ-dəki roluna görə fəxr edə bilər (Mart, 2012).
http://en.trend.az/business/energy/1999046.html .
16
EITI İdarə Heyəti Azərbaycanı namizəd ölkə statusuna endirdi (Aprel, 2015).
http://www.azadliq.org/content/article/26958447.html
17
Azərbaycan: EITI –nin status aşağı salması Bakının imicini pozur (Aprel, 2015). http://www.eurasianet.org/node/72986
18
Şahmar Mövsümov: “Azərbaycan EİTİ-dən çıxa bilər” (May, 2015). http://www.news.az/articles/economy/97633
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azaldılmasının yaratdığı bir ciddi məsələ odur ki,Azərbaycan bir daha özünü tam şəffaf
üzv kimi apara bilməz və bu gələcək potensial yatırımçılar üçün ölkənin cəlbediciliyinə
mənfi təsir edə bilər (və ölkədə iş görən yatırımçılara öz yatırımlarını saxlamaq,yoxsa
ölkəni tərk etmək kimi planlarına təsir edə bilər)”19. Sonra Azərbaycan EİTİ
koalisyonunda olan QHT-lərə qarşı öz münasibətini onların bank hesablarını açaraq
yumşaltdı və bu addım həm enerji təhlükəsizlik sahəsinin və həm də beynəlxalq enerji
sazişlərinin qaydalarının pozulması ilə bağlı risklərin rəhbərlik üçün əhəmiyyətli olduğunu
göstərdi.

Azərbaycanda eneji təhlükəsizliyi
maraqlı tərəflərin xəritələnməsi

sahəsində

başlıca

Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyi sahəsində əsas maraqlı tərəf dövlətdir və daxili
eneji bazarını və neft və qazı xaricə ixracı idarə etmək və nəzarət etmək üçün onun
əlində çoxsaylı təsisati mexanizmlər vardır.
AYİB-ın 2010 Enerji Sektoru
Qiymətləndiməsi Ölkə Hesabatına görə, Energetika Nazirliyi enerji sektoru üzrə dövlət
siyasətini və qaydalarını həyata keçirən əsas icra orqanıdır, tənzimləyici siyasət isə
Energetika Nazirliyi və həmçinin, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi və Tarif Şurası
tərəfindən başlıca olaraq həyata keçirilir20. Lakin,qeyd etmək lazımdır ki,Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) beynəlxalq neft siyasətini aparmaqda höküməti təmsil edən
başlıca subyektdir və payçı kimi əsas neft və qaz müqavilələrinə birbaşa cəlb
olunmuşdur. Standard & Poor-ın Reyting Xidmətlərinin qəbul etdiyi kimi, SOCAR
Azərbaycanın ən strateji sektorunda mərkəzi rol oynayır,bir çox beynəlxalq neft və qaz
yataqlarının kəşfiyyatı və hasilatı üzrə payçı olaraq çıxış edir, məsələn,AÇG(Azeri-ÇiraqGünəşli) layihəsində və o neftayırma və neftkimya sahəsini monopoliyaya almaqla
mühüm vergi ödəyicisidir21. Ölkədaxili neft və qaz hasılatı bazarı SOCAR-ın əlindədir və
onun Azərbaycan daxilində neft və qaz yataqlarının inkişafı və istehsalı üzrə qanunla
müəyyən edilmiş istisna hüquqları vardır.22 Bundan əlavə,SOCAR-ın TAP(TransAdriatic
Pipeline) layihəsindki payı 20%-dir23 və o TANAP (TransAnatolian Pipeline) layihəsinin
əsas maliyyə sponsoru olacaqdır və o xəbərlərə görə,öz payının bir hissəsini Şah Dəniz
layihəsindəki əsas tərəfdaşı olan BP-yə satmışdır24. Energetika Nazirliyi enerji
19

Yerli elmi işçi ilə müsahibə(Avqust, 2015).

20

Eneji sektoru qiymətləndirməsi: Azərbaycan ölkə qısa xarakteristikası (2010).
http://www.ebrd.com/downloads/legal/irc/countries/azerbaijan.pdf
21
S&P SOCAR-ın uzun-müddətli kredit imkanlarını dəstəkləyir(Fevral 9, 2015). http://en.trend.az/business/energy/2362350.html
22
Vəliyev Kamil və Eminova Rəna (2015), “Azərbaycanda neft və qaz qaydaları: xülasə”, Energy and Natural Resources, Global
Guide. Baker & Mckenzie: CIS Limited, səh. 1-11.
http://us.practicallaw.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&
blobwhere=1247745637362&ssbinary=true .
23
TAP Boru kəməri başqa maraqlı tərəflərə də açiqdır, o cümlədən İrana(9 Aprel 09, 2015).
http://www.euractiv.com/sections/energy/tap-pipeline-open-other-shareholders-including-iran-313641
24
“Xəzərdə qaz üstündə böyük oyun” (2013), Industry Briefing by the Economist Intelligence Unit, səh. 1-40.
http://www.aie.org.au/AIE/Documents/EIU_Gas_in_the_Caspian.pdf İyul 24, 2015.
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sektorunda daha çox simvolik rol oynayır və enerji sahəsindəki əsas layihələr SOCAR-ın
ixtiyarında və nəzarətindədir. Başqa sözlərlə, SOCAR-ın Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişində
olması və prezidentlə yaxın əlaqələrini nəzərə alsaq, enerji sektoru ilə bağlı siyasətə
müəyyən təsir etmək üçün Energetika Nazirliyinə çox kiçik yer verilir. Heidi Kjaernetin
dediyi kimi,SOCAR-ın şirkət kimi və hökümət idarəsi kimi ikili rolu vardır,bir tərəfdən
kommersiya maraqlarının və digər tərəfdən siyasətin formalaşdırılması və
nizamlanmasının Azərbaycan neft sektorunda bir-birindən ayrılmadığı təəssüratını
gücləndirir25. Beləliklə,SOCAR-a siyasi və iqtisadi öhdəliklərlə, daxili və xarici bazara
fasiləsiz təminat vasitəsilə enerji təhlükəsizliyini təmin etmək hüququ verilmişdir
(istismara hazırlıq),stabil (təmin etmək imkanı) və tətbiq etmə (texnologiya inkişafı və
məhsuldarlıq).
Qonşu Rusiyadan fərqli oaraq,Azərbaycanın neft sektoru sonucda qazanc əldə etmək
üçün təbii sərvətlərin istehsalı və Avropaya ixracı sahəsində xarici yatırımlara dostcasına
yanaşmışdır. Nəticədə,onlarla böyük neft və qaz şirkətləri bu işə yatırımlar etmələri üçün
cəlb edilmişdir. Hal-hazırda,BP,Exxon,Şevron, Statoil, Lukoil,NİCO,TPAO,Total şirkətləri
Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişində payları olan,məsələn,AŞG və Şah Dəniz İİ də, böyük
şirkətlər arasındadırlar. Bu şirkətlər indiki zamanda əməliyyatda olan BTC(Bakı-TbilisiCeyhan) və SCP(Cənubi Qafqaz Boru Kəməri) layihələrindən əlavə, gələcəkdə
layihələndirilən TAP və TANAP boru kəmərlərinə də yatırımlar qoymuşlar26.
Ona görə də,höküməti təmsil edən SOCAR-dan başqa,xarici neft şirkətləri də bazarlara
enerji istehsalı,nəqli və təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətli oyunçulardır və bu
bazarların enerji təhlükəsizliyi sadəcə resurs imkanlarından yox, həm də
stabillik,öncədən bilinmə(təmin etmə imkanında olmaq), yatırım(texnologiya inkişafı və
məhsuldarlıq),şəffaflıq,hesabatlılıq,geosiyasət (tənzimləmə və idarəçilik) və digər
amillərdən asılıdır. Xarici şirkətlərin neft və qaz yataqlarının öyrənilməsi və
hasilatı,ayrılması və nəqli və təmin edilməsi mərhələlərinə cəlb olunması və onların
oynadıqları vacib rol onu nümayiş etdirir ki, daxili qaz və elektrik enerjisi sektoru
monopoliyadan əziyyət çəkməsinə baxmayaraq,hökümət enerji sektorunu beynəlxalq
yatırımlar üçün açıq qoyacaq.
ABŞ Enerji İnformasiya Adminstrasiyasına görə(2014), 2012-ci ildə təbii qaz(67%) və
neft(30%) Azərbaycanın başlıca enerji istehlakçısı olmuş və sadəcə 3% hidroelektrik
stansiyaların payına düşmüşdür27. Burada daha sonra, Enerji Sahəsi Katibliyinin
Xülasəsinə isnad etmək də uyğun olardı: “ Əhalinin istehlakı 2011 ci ilin yekun
25

Kjaernet, Heidi (2010), “Dövlət Neft Şirkəti SOCAR: Azərbaycanın İnkişafının Miniatürü” in Caucasus Analytical Digest, N
16, səh 5-7
26
Socor, Vladimir (Yanvar, 2014), “SCP, TANAP, TAP: Avropaya Cənub Qaz Kəmərinin hissələri”, Eurasian Daily Monitor,
Vol. 11, Buraxılış 8.
http://www.jamestown.org/regions/europe/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=41821&tx_ttnews%5BbackPid%5D=671&cHash
=b19e6b9dcec369702fc84a46c2e2d56a#.VcE3LPntmkoon
27
“Azərbaycan. Beynəlxalq enerji və Məlumat bazası Analizi(2014), ABŞ Enerji İnformasiya Administrasiyası səh 1-12.
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Azerbaijan/azerbaijan.pdf
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istehlakının 43%-ni təşkil etmişdir və onun arxasınca nəqliyyat (25%) və sənaye (12%)
gəlir. Qeyri –enerji istifadə və kommersiya istehlakı hər biri yekun istehlakda 7%-ə
sahibdir. Əhalinin istehlakı üçün istifadə olunan əsas yanacaq təbii qazdır.Əhalinin enerji
istehlakının 80%-i təbii qazla təmin edilir və elektrik enerjisi bütöv istehlakın 15%-ni
təşkil edir. Qaz üstünlük verilən yanacaqdır və sənayedə istifadə olunan böyük enerji
qazdan faydalanır və onun payı 2011-də 73% olmuşdur.Neft məhsullarının sənayedə
istifadə olunan payı sadəcə 9%-dir.Sənayedə istehlak olunan elektrik enerjisi,bu
sektorda 2011-də istehlak olunan tam enerjinin 18%-ni təşkil etmişdir. Nəqliyyat
sektorunda, faktiki olaraq bütün tam enerji istehlakı neft məhsulları ilə qarşılanır və
elektrik enerjisinin payı sadəcə 2%-dir28.Statistikadan aydın olduğu kimi, təbii qaz əhali
və sənaye üçün daxili bazarda başlıca enerji mənbəyidir,nəqliyyat sistemi isə neft
məhsulları istifadə edir və beləliklə təbii qaz və neft daxili enerji istehlakının təməlini
təşkil edir və deməli enerji təhlükəsizliyinin təməlini təşkil edir.
Azərbaycanın elektrik enerji sektoru, müstəqil olaraq dövlət şirkəti olan Azenerji ASC
tərəfindən idarə olunur və o vertikal şəkildə inteqrasiya olunmuş monopoliya
sistemidir.Həcər Həsənovanın arqumentinə görə,bu təsisat elektrik istehsalına,
ötürülməsinə və paylanmasına rəhbərlik edir və ölkənin elektrik sisteminə daxili elektrik
enerjisi təminatına cavabdehdir. Bakı bura daxil deyil və Bakını Bakelektrikşebeke
elektrik enerjisi ilə təmin edir (BEŞ) ASC29. Hökümət daxili bazarı tam elektrikləşdirməyə
nail olmuşdur və indi İran,Türkiyə və Gürcüstana elektrik enerjisi ixrac edir. Hal-hazırda
ixrac edilən elektrik enerjisinin həcmi neftin qiymətinin düşməsi ilə bağlı yaranan itkiləri
tamamlamaq üçün artırılmışdır30. Ona görə də elektrik enerjisi hökümət üçün zəifləyən
likvidliyi dəstəkləmək üçün strateji məhsula çevrilmişdir. Vahid regional elektrik enerjisi
sistemi yaratmaq haqqında təşəbbüslər vardır və Gürcüstan Enerji Nazirinin Müavini
Mariam Valişvili qeyd etmişdir ki, Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə vahid enerji sisteminin
yaradılması “Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini artıracaq, ölkənin elektrik enerjisi
ixracını gücləndirəcək və onun Avropaya çıxışını təmin edəcək”31. Regional enerji
bazarının inkişaf etdirilməsi AB-nin maliyyələşdirdiyi İNOGATE Texniki Katiblik layihəsi
tərəfindən dəstəklənir,bu layihə bölgədə sərhədyanı ticarətin inkişafı üçün hüquqi və
tənzimləyici tələblər qurmaq məqsədi güdür32. Rəsmi hesabatlar, bölgədə vahid elektrik
sistemi yaradılması ilə əlaqədar, Gürcüstanla Azərbaycan arasında hər hansı bir

28

Azərbaycanın Enerji Məhsuldarlığı Siyasətinin Geniş Xülasəsi(2013), Energy Charter Secretariat, səh 1-114.
http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/Publications/Azerbaijan_EE_2013_ENG.pdf
29
Hüseynova, Həcər (2014), “ Azərbaycanın alternativ və bərpa olunan enerji perspektivləri”, Policy Paper, Konrad-AdenauerStiftung, səh 1-35
30
Daly, C.K. John (March, 2015), “Despite low oil prices Azerbaijan increases electricity export”.
http://www.silkroadreporters.com/2015/03/03/despite-low-oil-prices-azerbaijan-increases-electricity-exports/
31
Azərbaycan-Gürcüstan –Türkiyə enerji körpüsü layihəsi Qara Dəniz vahid elekrtik enerjisi sisteminin inkişafına kömək
edəcək(Oktyabr, 2014).
http://azertag.az/en/xeber/Azerbaijan_Georgia_Turkey_energy_bridge_project_to_contribute_to_development_of_Black_Sea_el
ectric_power_circle-806092 .
32
INOGATE Azərbaycan,Türkiyə,Gürcüstan regional elektrik bazarına kömək edəcək(Yanvar, 2015). http://www.enpiinfo.eu/eastportal/news/latest/39770/INOGATE-helps-regional-electricity-market-between-Azerbaijan,-Georgia-and-Turkey
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mübahisənin olduğu haqda heç bir əlamətin və ya çıxışın olduğunu üzə çıxarmır33,əksinə
əməkdaşlıq qarşılıqlı faydalı və bölgəsəl elektrik təminatı baxımından müstəqillik
qazanmaq yolu kimi qəbul edilir. Həm də,Türkiyə Gürcüstanın məhdud imkanları
baxımından oradan verilən elektrik enerjisi ilə tam məmnun qalmayacaq: ona görə də
Türkiyə sadəcə Gürcüstanla əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olmayacaq. Azərbaycan və
Gürcüstanın bir-biri ilə Türkiyənin daxili elektrik enerji bazarında və sonra da enerjinin
Avropaya ötürülməsində rəqabəti də istisna olunmur,lakin bunun sıfır nəticəli oyun
olduğunu qəbul etmək ehtimalı azdır,çünki bu iki ölkə əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi
baxımdan,xüsusilə də enerji və nəqliyyat sahəsində bir-birindən asılıdır. Azerigaz
ASC,bir tərəfdən dövlət müəsisəsi olub qaz sektorunda monoplist nəzarətə malikdir və o
qaz nəqli,paylanması,alqısı və təminatı ilə məşğul olur və nəql və paylanma şəbəkələrinə
çıxış onun icazəsi ilə edilir34. Əlavə olaraq,nəql və paylanma şəbəkələrinə qoyulan
bütün yatırımlar Azeriqaz tərəfindən idarə olunur. Qeyd etmək yerinə düşər
ki,Azərbaycanın heç də bütün bölgələri qazlaşdırılmayıb və bütün bölgənin
qazlaşdırılmasında əsas problem enerjinin həcmi deyil,ölkə boyu infrastrukturun
olmamasıdır35. Bundan əlavə,bütün bölgələr üzrə qazlaşdırmanın olmaması ətraf mühit
üçün təhlükəsizlik qorxuları yaradır,çünki əhalinin ağacları kəsməsi aşınma, yeyilmə və
kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının aşağı düşməsi ilə nəticələnir36.
Bundan əlavə,topdan və pərakəndə satış tarifləri və həmçinin, qaz və yanacaq təminatı
qiymətləri daxili qaydalar çərçivəsində Tarif Şurası tərəfindən müəyyən edilir,bəyənilir və
tənzimlənir və bu qiymətlər ölkədəki bütün qurumlar üçün məcburidir.Lakin,Tarif
Şurasının istənilən növ bərpa edilə bilən enerji üçün tarif qoymağa səlahiyyəti var, lakin
sadəcə külək enerjisi və mini su-elekrtik stansiyaları üçün tariflər müəyyənləşdirilmişdir.
Birgə elektrik istehsalı ilə ənənəvi elektrik sistemləri arasındakı tariflərdə fərq yoxdur37.
Təbii sərvətlər haqqında qanunlara və onlardan istifadə üzrə qaydalara gəldikdə isə
Azərbaycan neft və qaz sənayesini tənzimləyən başlıca qanunverici aktlar Yerin Təki
haqqında Qanun və Enerji haqqında Qanundur və bunların əsasında heç bir hüquqi və
fiziki şəxs xüsusi icazə və ya enerji müqaviləsi olmadan neft və qaz kəşfiyyatı və
istehsalı ilə məşğil ola bilməz. Əlavə olaraq, 1996 cı il mayın 15-də qəbul edilən Enerji
Resurslarının İstifadəsi haqqında Qanun və elektrik enerjisinin və isitmə materillarının
alqısı və satqısı,nəqli və mübadiləsi üzrə sazişlər Elektrik Enerjisindən İstifadə Qaydasına

33 33

Azərbaycanla Gürcüstan arasında elekrik enerjisi körpüsü planlaşdırılır (İyul, 2015).
http://balkangreenenergynews.com/electricity-bridge-planned-with-georgia-azerbaijan/
34
Ibid. Enerji sektoru Qiymətləndirməsi: Azərbaycan Ölkə xarakteristikası (2010).
http://www.ebrd.com/downloads/legal/irc/countries/azerbaijan.pdf .
35
İqtisadi ekspert və mülki cəmiyyət fəalı Rəşad Həsənovla müsahibə (İyul, 2015).
36

Milli Elmlər Akdemiyasının ətraf mühit məsələləri üzrə eksperti (İyul, 2015).

37

Azərbaycanın Enerji Məhsuldarlığı siyasəti üzrə dərin Xülasə (2011). Energy Charter Secretariat, səh 1-93.
http://www.minenergy.gov.az/db/Azerbaijan_ICMS_2011_ENG.pdf
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uyğun olmalıdır. Bu günə qədərki, bütün əsas neft və qaz layihələri Hasilatın Pay
Bölgüsü sazişləri əsasında(PSAs) yerinə yetirilir38.
Neftin qiymətinin düşməsi höküməti daxili elektrik enerjisi sektorunda müəyyən
islahatları sürətləndirməyə və 2015-ci ilin Fevralında Azerişıq SC(dövlət şırkəti) qurmaqla
monopolizasiyanı bölməyə məcbur etdi və o ölkədə vahid elektrik paylama şəbəkəsinin
operatoruna çevrildi,hansı ki, bu əvvəllər Azerenerji SC-nin əlində idi39. Hökümət başa
düşür ki,daxili elektrik enerji bazarında məhsuldarlığa nail olmaq daha çox enerjini
qonşu ölkələrə satmaq potensialımı artırar. Bu sahədə ekspert olan və bu tədqiqat üçün
müsahibəsi alınan Toğrul Cuvarlı belə fikir söylədi ki,prezidentlə Azerişıq SC arasında
Azerenerjidən fərqli olaraq yaxın ailə bağlılığı vardır və Azerenerjinin özü də Azerişığın
irəli çıxmasında mühüm rol oynamışdır40. Nəzərə alsaq ki, hər şeydə pul axtaran
Azərbaycanda qohumluq əlaqələri rəhbər-işçi münasibətlərində mühüm rol oynayır, bu
hal da anomaliya deyil və o bu sahədə də mümkün islahatlara məhdudiyyətlər
olduğunu nümayiş etdirir. Digər tərəfdən, Nazirlər Kabineti qarşısında çıxış edərkən,
prezident demişdir ki,Bakelektrikşəbəkənin( sadəcə Bakıya elekrtik enerjisi paylayan)
qurulması və onun məhsuldar işləməsi ölkənin bölgələrinə xidmət edən belə səmərəli
sistemin yaradılmasına yol açdı41.Toğrul Cuvarlı təklif etdi ki,bu struktur dəyişikliyi bərpa
edilə bilən eneji qruplarına mübarizəyə qoşulmaq üçün yol açacaq,lakin bu müəyyən
zaman alacaq,çünki monopoliya ilə mübarizə aparmaq hökümətdən iradə və azad
rəqabət üçün şərait yaratmağı tələb edir42.
Son gedişlər daxili bazarda enerji paylanması zamanı baş verən itkilərin azaldılmasına,
müştəri xidmətində keyfiyyətin artırılmasına və etibarlı enerji təmin edilməsinə
yönəlmişdir.Əlbəttə,daxili enerji infrastrukturunun böyük hissəsi köhnəlmişdir və qısa
qapanmalar tez-tez baş verir və enerjinin kəsilməsi və itirilməsi ilə nəticələnir. Asiya
İnkişaf Bankının hesabatına görə,bütün elektrik enerjisi avadanlıqlarının 20%-dən çoxu
və şəbəkə aparatlarının yarıdan çoxunun istifadə müddəti çoxdan keçmişdir.Bu hal təbii
ki,enerji sisteminin əməliyyatının etibarlılığını və məhsuldarlığını azaldır. Elektrik
sistemlərində və elektrik stansiyalarında avadanlıqların yüksək səviyyədə fiziki mənada
köhnəlməsi tez-tez əhalinin yaşadığı sahələrdə və ölkənin iqtisadi müəsisələrində enerji
kəsilmələrinə gətirir.43 Beləliklə,ölkədə etibarlı enerji təminatının olmaması hökümət
38

“Doing Business in Azerbaijan (2015). Baker & Mckenzie-CIS Limited, pp. 1-118.
http://www.bakermckenzie.com/files/Uploads/Documents/Supporting%20Your%20Business/Global%20Markets%20QRGs/DBI
%20Azerbaijan/bk_dbi_azerbaijan_specificindustries.pdf
39
Ismayılov, Emil (Fevral, 2015). “Azərbaycan ixraca yeni enerji məhsulu hazırlayır”.
http://www.azernews.az/analysis/77471.html .
40
Müstəqil ekspert və Turan İnformasiya agentliyinın işçisi Toğrul Cuvarlı ilə müsahibə (İyul, 2015)..
41
Prezident Ilham Əliyev Nazirlər kabinetinin 2015-ci ilin üçüncü rübündə sosio-iqtisadi inkişafın nəticələri və gələcək üçün
məqsədlərəhəsr olunmuş iclasına sədrlik etmişdir” (Aprel, 2015).
http://azertag.az/en/xeber/President_Ilham_Aliyev_chaired_the_meeting_of_the_Cabinet_of_Ministers_dedicated_to_the_results
_of_socioeconomic_development_in_the_first_quarter_of_2015_and_objectives_for_the_future_VIDEO-845289
42
Ibid. Toğrul Cuvarlı (İyul, 2015).
43

Azerbaycanın iqtisadiyyatı və Enerji sektoru: Problemlər və İmkanlar (2013) http://www.adb.org/sites/default/files/linkeddocvə uments/43406-01-aze-oth-01.pdf .
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üçün enerji təhlükəsizliyi qayğılarından biri kimi sayıla bilər və qeyd edilən daxili enerji
təhlükəsizliyi problemini azaltmaq üçün aparılan son struktur islahatları da bunu
göstərir.Məsələn, 2012-ci ilin Dekabrında ortaya qoyulan “İnkişaf Konsepsiyası:
Azərbaycan-2020:Gələcəyə baxış” neft və qaz sektorunun və neft-kimya sənayesinin
modernləşdirilməsini hədəf tədbirləri kimi qəbul etmişdir44.
İstehlakçılar,vətəndaşlar və həmçinin korporativ qruplar,məsələn,Bakıda və ölkənin digər
bölgələrində ofisləri olan özəl firmalar və şirkətlər digər maraqlı tərəflər qrupudur və
onlara neft və qaz sektorunda baş verən dəyişikliklər və qaz və elektrik enerjisinin daxili
təminatı əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Dövlət Statistika Komitəsinin 2014 hesabatına
görə, 2013- çü ildə sakinlər,kommersiya və dövlət sektoru Azərbaycanda əsas elektrik
istehlakçı qrupları olmuşdur45. Ona görə də,elektrik enerjisi və qaz təminatı üzrə
tariflərin
dəyişməsi
həmişə
istehlakçılara,o
cümlədən,vətəndaşlara,qeyrihökümət,gəlirli,gəlirsiz təşkilatlara və firmalara
əhəmiyyətli dərəcədə təsir
etmişdir.Məsələn,elektrik enerjisi üzrə tariflər 2007 ci ildə birdən-birə 3 dəfə qaldırıldı46
və bu 1997 -ci ildən sonra ilk dəfə oldu və bu hal çoxlarını təbii qaz istehlakına məcbur
etdi və bu da elektrik enerjisinin qənaət edilməsinə və xaricə satılmasına yol açdı.
Yuxarıda göstərildiyi kimi, təbii qaz və neft istehlakçının enerji istifadəsində mühüm yer
tutur və bu da o deməkdir ki,enerji təhlükəsizliyi həm də bu maraqlı tərəf qrupunun da
qayğısıdır. Daxili qaz və elektrik enerjisi sektorunun monopolizasiyasından kəskin şəkildə
əziyyət çəkənlər istehlakçılardır və monopolizasiya qiymətlərə və infrastruktura təsir
edir. Bundan əlavə,neft və qaz boru kəmərlərinin çəkilməsi və ölkə ərazisində elektrik və
qaz stansiyalarının qurulması əhalinin yaşayış səviyyəsinə əlavə təsir edə bilər və edir,bu
həm də ekoloji yan təsirləri və çirklənmənin də qarşısını alır. Məsələn, Xəzər dənizi
aparılan neft kəşfiyyatları nəticəsində geniş dərəcədə çirklənmişdir, dəniz kənarında
yaşayan yerli əhalinin sağlamlıq və təhlükəsizliyi sual altındadır,eynilə də Xəzər dənizinin
flora və faunası təhlükə altındadır. Nərə balığının sayının azalması,bölgədə havanın
keyfiyyətinin pisləşməsi,hamilə qadınlar arasında uşaq olmaması probleminin
səviyyəsinin artımı və yeni doğulmuş uşaqlar arasında patologiyalar,torpağın və suyun
çirklənməsi və digər problemlər eneji sektorunun vətəndaşlara etdiyi təsirləri nümayiş
etdirir47. Biz burada zəncirvarı təsiri müşahidə edirik,hökümət və neft şirkətləri
tərəfindən hesabatlılığın olmaması(tənzimləmə və idarəçilik) yerli əhali arasında
cürbəcür ekoloji və saglamlıq problemlərinə səbəb olur(ekoloji və sosial davamlılıq) .
Tədqiqat mərkəzlərində,elmi institutlarda,QHT-lərdə çalışan ekspertlər və həmçinin,
siyasi müxalifət enerji sektorundakı məlumatlara və statistikalara çıxış əldə etməkdə
çətinliklə üzləşirlər və/və ya monitorinq məqsədləri ilə aparılan tədqiqat işləri və ya
məlumat bazası toplanması üçün sorğu keçirməyə və müsahibə almağa şirkətlərin,dövlət
idarələrinin rəsmi nümayəndələri ilə görüşə bilmirlər. Tural Abbasov,mülki cəmiyyət
44

Azərbaycan 2020-ci ildə: strateji baxış və inkişaf prioritetləri(Yanvar, 2015). http://www.geopolitica.info/azerbaijan-2020/ .
Azərbaycanda enerji(2014), Dövlət Statistika Komitəsi. http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/indexen.php
46
Azərbaycanda benzinin,mazutun,elektik enerjisinin qiymətləri qalxmışdır(Yanvar, 2007).
http://en.trend.az/azerbaijan/politics/870082.html
47
Barnes, J. Alice & Briggs, S. Nicholas (2003), “The Caspian Oil Reserves The political, economic and environmental
implications of “Black Gold” in the world market”, EDGE, Stanford University, səh. 1-25
45

cnis-baku.org

Azərbaycanın Enerji Təhlükəsizliyi: Müxtəlif Maraqlı Tərəflərin Fikirləri və Baxışları

14

nümayəndəsi və siyasi fəal olaraq bizə müsahibə verəndə bildirdi ki,neft və qaz
məsələləri üzrə məlumat almaq asan deyil və onun özü bu informasiyaları topladığı
zaman və rəsmilərdən müsahibə almağa çalışdığı zaman problemlərlə üzləşmişdir.48
Ekspertlərdən əlavə,mülki cəmiyyət fəalları, insan hüquqları qruplarının da durumu
belədir,xüsusilə də enerji təhlükəsizliyinin tənzimləmə və idarəçilik tərəfləri
baxımından,çünki onların etibarlı məlumatlara çıxış ala bilməsi çox zordur və onlar eneji
sektorunda aparılan hər hansı siyasətə təsir etmək iqtidarında da deyillər. Beləliklə,
şəffaflığın olmaması və ictimaiyyətin informasiyalara(tənzimləmə və idarəçilik) çıxışında
yaranan çətinliklər indiki Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyinin xüsusiyyətləri olub
cəmiyyətin orta və aşağı səviyyəli bölümlərinə təsir edir.
Beləliklə,hökümət və neft korporasiyalarından başqa maraqlı tərəflərə bu istehlakçılar
daxildir: vətəndaşlar,yerli əhali,korporativ qruplar,mülki cəmiyyət fəalları və təşkilatları.
Hər bir maraqlı tərəfə yuxarıda xatırladılan müəyyən edilmiş beş dəyişəndən ən azı biri
və ya ikisi tətbiq edilməklə enerji resurslarının istehsalı,ötürülməsi və istehlakının və
ümumiyyətlə bütövlükdə enerji təhlükəsizliyinin onlara necə təsir etdiyi başa düşülür.

Maraqlı tərəflər arasında enerji təhlükəsizliyi qavrayışı
Bu tədqiqat işinin bu hissəsində, müxtəlif maraqlı tərəflər arasında enerji
təhlükəsizliyi qavrayışı beş dəyişən əsasında analiz edilmişdir: istismara hazırlıq; stabil
təmin etmə imkanı; texnologiya inkişafı və məhsuldarlıq;ekoloji və sosial
davamlılıq;tənzimləmə və idarəçilik. Müsahiblərə Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyi ilə
bağlı suallar verilmişdir;məsələn,onların özü üçün enerji təhlükəsizliyi nə deməkdir,enerji
təhlükəsizliyini hansı amillər təmin edə bilər,hansı risklər və təhlükələr var və onlar necə
azaldıla bilər.Müəyyən məhdudiyyətlərə görə (vaxt,siyasi mühit və informasiyalara çıxış),
şirkətlərin və hökümət idarələrinin nümayəndələri ilə müsahibə aparmaq imkanları
məhdud idi49. Ona görə də, dövlətin və şirkətlərin rəsmi anlamı əsasən onlayn
mənbələrə qədər azalmışdır(müsahibələr,press xəbərləri kimi). Lakin,bizim müsahibələr
ekspert dairələrinin nümayəndələri ilə,mülki cəmiyyət fəalları ilə,istehlakçılarla(müstəqil
tədqiqatçılar və/və ya tədqiqat mərkəzlərinin işçiləri ilə),universitet müəllimləri və
dövlətin maliyyələşdirdiyi tədqiqat mərkəzləri ilə,QHT nümayəndələri ilə və yaşadıqları
yerləri fərqli olan(şəhər və kənd) fərdi orta istehlakçılar ilə, gender, müxtəlif cür ailələr
və peşə sahibləri ilə aparılmışdır.
48

Mülki cəmiyyət fəalı Tural Abbasovla müsahibə (İyul, 2015).

49

Qeyd: Qərb təşkilatları tərəfindən daxili siyasətlə bağlı maliyyələşdirilən bütün layihələr “5-ci Kolon”-un Azərbaycanda
vasitəsi kimi bəyan edilmişdir.Ona görə də, hər hansı hökümət işçisini bu cür layihələrə müsahibə verməyə inandırmaq asan iş
deyil. Bu məsələdə mümkün olan ən yaxşı xarakteristikanı İlham Əliyevin ən son bəyanatı vermişdir: “ Azərbaycanı qeyristabilliyə çevirmək üçün çoxlu pul sərf edilmişdir. On milyonlarla dollar qanunsuz yollarla “5-ci Kolon”-a köçürülmüş ki,bir
neçə QHT-nin əli ilə ölkədə vəziyyət gərginləşdirilsin və öz nökərlərini hakimiyyətə gətirsinlər”http://en.azvision.az/news.php?id=16650
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Yuxarıda deyildiyi kimi,hökümət və digər dövlət müəsisələri,məsələn,SOCAR
enerji təhlükəsizliyinin başlıca maraqlı tərəfidir.Özünün son mətbuat üçün bəyanatlarının
birində,İlham Əliyev Azərbaycanın və Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün əsas prinsip
olaraq marşrutların və enerji mənbələrinin rəngarəngliyinin mühümlüyünü qeyd
etmişdir. O daha sonra demişdir ki, enerji təhlükəsizliyi indiki zamanda Azərbaycanın
milli təhlükəsizlik məsələsidir50. Öznün Yunan qəzetinə verdiyi müsahibəsində,SOCAR
presidenti Rövnəq Abdullayev demişdir ki,enerji təminatının rəngarəngliyi və
təhlükəsizliyi,enerji bazarı islahatının dərinləşdirilməsi,enerji infrastrukturasının
modernləşdirilməsi, enerji məhsuldarlığı, enerji qənaəti və alternativ enerji
mənbələrindən istifadə Azərbaycanın həlledici enerji siyasəti prioritetlərindəndir51.
Bundan əlavə,Energetika Naziri Natiq Əliyev “Xəzər Neft və Qaz:2015” sərgisində çıxışı
zamanı bildirmişdir ki, Azərbaycan qlobal qaz layihələrini yerinə yetirmək üçün bütün
zəruri texnoloji imkanlara sahibdir və qaz istehsal edən və satan ölkə kimi,Avropanın
eneji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu yeni mənbədir52. Aydındır ki,hökümət
Avropaya etibarlı enerji resursları təmin etmək baxımından öz rolunu, xüsusilə də
Ukraynada baş verən hadisələrin fonunda, önəmli sayır. Böyük Britaniya Baş Naziri
David Kameron Bakıda keçirilən 22-ci Beynəlxalq Neft və Qaz Sərgisinə göndərdiyi
məktubda bildirmişdir ki, Azərbaycanın enerji resursları Avropa və dünya
iqtisadiyyatında və Avropanın enerji təhlükəsizliyində rol oynayacaqdır53. O daha sonra
Birləşmiş Krallığın şirkətlərinin Azərbaycanın hidrokarbon sektorunun inkişafında
oynadığı əhəmiyyətli rolu da qeyd etmişdir.54 Kameronun bəyanatı Avropa ölkələrinin,
xüsusilə də, Avropa ilə Rusiya arasındakı böhran diqqət mərkəzində olduğu dönəmdə,
Azərbaycanın enerji ehtiyatlarına verdiyi siyasi dəstək və marağın nümunələrindən
biridir.Bunu bir fürsət görərək,özünün geostrateji coğrafiyası və zəngin resurslarına
əsaslanaraq,Azərbaycan özünü Avropaya etibarlı alternativ kimi nümayş etdirir.
Azərbaycan,etibarlı təminatçı olmaqdan savayı tranzit ölkəsi olmaqla da Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində özünün rolunu artırmağa çalışır.Müəyyən dərəcədə,
Azərbaycan Avropanın müstəqil enerji təminatçısı olmaq istiqamətində əhəmiyyətli yol
qət etmişdur,lakin onun geostratji vəziyyəti və sərt siyasi şərtləri həm üstünlüklər və
həm də problemlər gətirmiş və hələ mövcud olmaqda da davam edir.1990-cı ilin
50

Prezident Ilham Əliyev, Avropa Şurası Prezidenti Donald Tusk mətbuat üçün bəyənat vermişlər(İyul, 2015).
http://azertag.az/en/xeber/872433
51
SOCAR-ın prezidenti Yunan qəzetinə müsahibə vermişdir(November, 2014). http://www.socar.az/socar/az/news-andmedia/news-archives/news-archives/id/7879
52
Azərbaycan Avropa üçün yeni enerji təhlükəsizliyi mənbəyidir(İyun 2015). http://azertag.az/en/xeber/860864 .
53
Azərbaycanın resursları Avopanın enerji təhlükəsizliyi üçün rol oynayacaq- David Kameron deyir(İyun, 2015).
http://en.trend.az/business/energy/2401411.html.
54
Ibid. http://en.trend.az/business/energy/2401411.html
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əvvəlindən
başlayaraq, Azərbaycanın enerji siyasəti nəqliyyat marşrutlarının
rəngarəngliyi siyasəti üzərində qurulmuşdur və eneji bazarında yarışda olan İran və
Rusiya kimi nəhəngləri nəzərə alsaq,indiyə kimi bu siyasət uğurla həyata keçirilmişdir55.
Avropanın eneji bazarında başlıca enerji təminatçısı olmaq mövqeyini saxlamağa çalışan
Rusiya, Qafqazda və Orta Asiyada boru kəməri diplomatiyasının çox əhəmiyyətli siyasi
çəkiyə malik olduğunu öyrənmişdir. 2000-ci ildə Putin erası başlayandan bəri,Rusiyanın
enerji siyasəti onun xarici siyasətinin ayrılmaz hissəsinə çevirmişdir və o milli
təhlükəsizlik məsələsi kimi də istifadə olunur56. Ona görə də, Rusiya, Azərbaycan da
daxil olmaqla bölgədəki ölkələrə təsir etmək üçün müxtəlif vasitələr və siyasi
mexanizmlərdən istifadə etdi57. Bütün bunlar yeni yaranmış ölkələri yeni enerji təminatı
mənbələri kimi görən Avropa ölkələri tərəfindən heç də isti qarşılanmır. Müsahiblərdən
biri,Bakı Dövlət Universitetinin enerji təhlükəsizliyi üzrə müəllimi(adını deməyi lazım
bilmədi) Azərbaycanın indiki geosiyasi vəziyyətinin onun enerji təhlükəsizliyinə
təhlükələrdən biri kimi dəyərləndirdi. O bildirdi ki,Ukraynada baş verən son böhran və
Rusiyanın təcəvüzkar duruşu Avropaya enerji təminatı üçün Azərbaycanın müstəqil,stabil
və alternativ mənbə və marşrut kimi qalmasına müəyyən narahatlıqlar yaradır58.
Lakin,ekspertlərin qeyd etdikləri kimi və Avropadakı bir sıra rəsmilərin bəyənatları
nümayiş etdirdiyi kimi, Rusiyanın enerji siyasəti Avropanın enerji təhlükəsizliyinə
müəyyən risklər və problemlər yaradır və bu siyasətin Azərbaycana da görünən təsirləri
vardır.Lakin,Azərbaycan höküməti heç bir zaman Rusiyanın paralel boru kəmərləri
marşrutları çəkməklə Avropa enerji bazarında başlıca neft və təbii qaz təminatçısı
qalmaq səylərinə açıq şəkildə heç bir narahatlıq nümayiş etdirməmişdir,o cümlədən
daha son layihə olan Turk Axını ilə bağlı. Belə bir fərziyyələr vardır ki,əgər Türk axını
tikilsə və işləsə, ciddi şəkildə TAP/TANAP layihələrinin əhəmiyyətinə mane
olacaqdır.Lakin SOCAR-ın yüksək vəzifəli şəxsi(adını bildirməyən) Natural Gaz Europe
verdiyi müsahibədə Türk Axını layihəsinin Azərbaycanın Türkiyəyə yönəlmiş(və ordan
keçən) qaz layihələrinə təsir etməyəcəyini bildirmişdir və o əlavə etmişdir ki,Azərbaycan
prezidenti bu layihənin Azərbaycanın Avropanın qaz bazarlarına yönəlmiş layihələrinə
rəqib olmadığını əvvəllər bəyan etmişdir və hər bir layihənin öz müştəriləri vardır59.
Türkiyənin enerji naziri Taner Yıldız Türk Axını layihəsinin TANAP boru kəmərinə rəqib
olmadığını təsdiq etmişdir60. Aydındır ki,Azərbaycan rəsmi olaraq Rusiyanın və onun
bölgədəki və bölgə ətrafındakı addımlarının (hərbi və boru kəməri layihələri)Azərbaycan
üçün ciddi enerji təhlükəsizliyi riskləri və problemləri yaratdığı haqqında açıq mövqe
55

Rövşən İbrahimov (Noyabr, 2010), “Azərbaycanın enerji strategiyası və İxrac Nəqliyyat Marşrutlarının Şaxələnməsinin
əhəmiyyəti”, Journal of Qafqaz University, səh 23-29. http://journal.qu.edu.az/article_pdf/1039_452.pdf .
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Sevim, Varol. Tugce (2013), “Importance of TANAP in competition between Russia and Central Asia”, International Journal
of Energy Economics and Policy, Vol. 3, No. 4, səh. 352-359.
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Alman Xarici Əlaqələr Şurası proqram müdiri Dr. Stefan Meister-lə ilə News.az müsahibəsi (İyul2012)
http://www.news.az/articles/63471
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Bakı Dövlət Universitetinin enerji təhlükəsizliyi üzrə ixtisaslaşmış müəllimi ilə müsahibə(İyul, 2015), .
Khatinoglu, Dalga (Dekabr, 2014). “Azerbaijan’s Approach to the Turkey-Russia Gas MoU”.
http://www.naturalgaseurope.com/azerbaijan-approach-to-russia-turkey-gas-mou
60
Turkey and Azerbaijan begin the construction of the TANAP pipeline (March, 2015).
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tutamaz. Lakin,1990-cı ildən başlayaraq,yuxarıda deyildiyi kimi,Azərbaycan boru
kəmərlərinin rəngarəngliyinə çalışır və bu hal nəticədə Rusiya və bölgədəki keçmiş sovet
respublikası arasında narazılıqlara və müəyyən maraq toqquşmalarına gətirir. Digər
tərəfdən,İran, xüsusən də Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı real problemlər
yaradaraq əsas rəqib olmuşdur. Lakin İran ilə Qərb arasındakı danışıqların müsbət
nəticəsi İranla Azərbaycan arasında müəyyən əməkdaşlıq perspektivi yaradır və xüsusən
də İranın TANAP/TAP layihələrinə mümkün qoşulması ilə bağlı. Azərbaycan görünür
İranın Cənub Qaz Koridoruna qoşulmasında maraqlıdır və belə olarsa bu Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycanın mövqeyini gücləndirəcək.
Hökümət rəsmiləri də, İran və həmçinin Orta Asia və İraq qazının Cənub Qaz Koridoruna
birləşmək imkanlarını bildirmişlər61. Avropa siyasi dairələrinin dəstəyindən başqa,
Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzər bölgəsindəki boru kəmərləri layihələrinin,o cümlədən,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin həlledici siyasi dəstəkçisi və təşəbbüsçüsü olmuşdur. ABŞ
Dövlət Katibi Con Kerrinin son bəyanatı da Azərbaycanın və Avropanın alternativ enerji
mənbələrinin şaxələndirilməsi sahəsindəki səylərinə Amerikanın siyasi dəstəyini nümayiş
etdirir və bu baxımdan o, Cənub Qaz Koridorunun əhəmiyyətini də qeyd etmişdir62.
Ekspert müsahibəsinə görə,Türkiyə Azərbaycanın etibarlı tərəfdaşlarından biri qəbul
edilir çünki enerji sahəsində Azərbaycanla Türkiyə arasındakı tərəfdaşlıq Türkiyənin
bölgədə eneji qovşağına çevrilməsi baxımından Türkiyənin konkret marağındadır63.
Bundan başqa, hökümət Avropanın enerji tələblərini qarşılamaqda etibarlı alternativ
təminatçı olmaqla fəxr etməsilə bərabər,boru kəmərləri sistemlərinə ola biləcək fiziki
təhlükələr haqqında,məsələn,terror aktları və münaqişələrlə bağlı həmişə öz
narahatlıqlarını ifadə edir. Bu çərçivədə, Ermənistanla Dağlıq Qarabağ üzərində olan
münaqişənin regional stabilliyə təhlükə olduğu haqda çox eşidirik. Məsələn, Müdafiə
Naziri Zakir Həsənov İranın Müdafiə Naziri ilə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
bölgənin stabilliyinə əsas təhlükə olduğunu bəyan etmişdir64. Avqust ayında Türkiyədən
keçən boru kəmərinə qarşı həyata keçirilən son iki terror aktı boru kəmərlərinin fiziki
təhlükəsizliyinin ciddi məsələ olduğunu nümayiş etdirdi. Birinci hücumdan sonra,SOCAR
Azərbaycanın itkilərə məruz qalmadığını bəyan etdi, o səbəbdən ki, terror aktından bir
neçə saat öncə boru kəmərində təmirlə bağlı təminat durdurulmuşdu65. Əlavə
olaraq,nəzərə alsaq ki,BTC boru kəmərinə Avqust 2008 Gürcüstan- Rusiya
müharibəsində də zərər dəymişdir66,enerji təminatının kənar səbəblərə görə müvəqqəti
dayandırılması mütləq təhlükəsizliklə bağlı suallar yaradır. Görünür, bölgədəki cari
geosiyasi çətinliklərlə bağlı,Ukraynadakı müharibə də daxil olmaqla,regional məsələlərdə
61

Tully, Andy (June, 2015). “Could Iran play a part in EU energy security?”. (http://oilprice.com/Latest-Energy-News/WorldNews/Could-Iran-Play-A-Part-In-EU-Energy-Security.html
62
Con Kerri: Biz Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycanın rolunu dəstəkləyirik(May, 2015).
http://report.az/en/foreign-politics/john-kerry-we-support-role-of-azerbaijan-in-ensuring-european-energy-security/ .
63
Ibid. Bakı Dövlət Universitetinin enerji təhlükəsizliyi üzrə ixtisaslaşmış müəllimi ilə müsahibə(İyul, 2015), .
64

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini regionun stabilliyinə əsas təhlükə sayır(Aprel, 2015).
http://en.trend.az/azerbaijan/politics/2386048.html
65
BP-Azərbaycan: Bakı-Tbilisi-Ərzurum Azərbaycana məxsus deyil (Avqust, 2015).
http://www.news.az/articles/economy/100072
66
Blast halts Azeri oil pipeline through Turkey (August, 2008). http://www.reuters.com/article/2008/08/06/us-turkey-pipelineexplosion-idUSSP31722720080806
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Rusiyanın təcəvüzkar mövqeyi və Dağlıq Qarabağda müharibənin alovlanması
mümkünlüyü bölgədəki stabilliyə əsas regional təhdidlərdir və yuxarıda deyildiyi kimi, bir
qayda olaraq rəsmilər tərəfindən qaldırılır.Başqa sözlərlə, ərazi bütövlüyü,stabillik və
geosiyasət mühüm dəyişənlər kimi(idarəçilik və hesabatlılıq çərçivəsi daxilində tərif kimi)
bu tədqiqat işi üçün(Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi) hökümət və /və ya dövlət
yanaşması baxımından çox böyük rol oynayır.
Daxili eneri təhlükəsizliyi ilə əlaqədar,Nazirlər Kabinetində çıxış edərkən İlham Əliyev
bildirmişdir
ki,yeni
elektrik
stansiyalarının
və
generatorların
qurulmasına
baxmayaraq,bölgələrdəki enerji infrastrukturu köhnəlmişdir və o da tufanlı havalarda
enerji təminatını pozur və Azərişıq qurulub ki,ölkə ərazisində elektrik təminatını
yaxşılaşdırsın67. Burada həm də bəyan edilmişdir ki, bölgələrin qazlaşdırılması başa
çatdırılmayıb və bu da daxili bazarda başqa bir enerji təhlükəsizliyi məsələsidir.SOCAR-ın
nümayəndəsi jurnalistlərə bildirmişdir ki,2015-ci ildə kənd yerlərinin qazlaşdırılması və
qaz borularının çəkilməsi işlərinə $950 milyon xərclənəcəkdir68. Ölkənin tam
qazlaşdırılması,görünür ki,ixrac üçün daha çox elektrik enerjisinin qənaətinə
gətirəcək,çünki istehlakçılar qiymət fərqinə görə qazı elektrik enerjisindən üstün tuturlar.
Başqa sözlərlə,daxili bazara etibarlı enerji təminatı,qonşu ölkələrə etibarlı elektrik
enerjisi təminatçısı kimi müsbət mənada ölkənin rolunu dəyişər. Ona görə də,hökümət
və SOCAR kimi dövlət müəsisələri üçün enerji təhlükəsizliyi, daxili bazarı etibarlı enerji
ilə təmin etməkdir və BTC və Cənub Qaz Koridoru kimi müxtəlif boru kəmərləri vasitəsilə
neft və təbii qazı fasiləsiz olaraq beynəlxalq bazarlara nəql etməkdir. Görünür hökümət
kifayət qədər resursların olub-olmamasından (fasiləsiz təminat),texnoloji inkişafdan çox
da narahat deyil və hər bir halda daxili enerji bazarında rəqabətin artırılmasına kömək
edən yeni qanunverici ölçülərin və qaydaların qəbul edilməsi vurğulanır. Lakin,yuxarıda
qeyd edildiyi kimi, daxili bazarda elektrik enerjisi təminatı pozuntuları və enerji
məhsuldarlığı haqqında dövlətin xəbəri vardır və bu hallara mikro səviyyədə(daxili bazar)
dövlət üçün enerji təhlükəsizliyi təhdidləri kimi baxıla bilər.

Transmilli korporasiyalar
Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyində neft şirkətləri də daha böyük mövqeyə sahib
olan başlıca maraqlı tərəflər sayılır, çünki onlar neft və qaz sektorunda
kəşfiyyat,istehsal,ötürmə və ixrac mərhələlərində birbaşa olaraq iştirak edirlər. Onlar
daha çox qazanc əldə etmək məqsədilə milyardlarla dollar yatırım qoyurlar. BP-nin
Azərbaycan,Türkiyə və Gürcüstandakı Bölgə Prezidenti Qordon Birel mətbuata olan
müsahibələrinin birində demişdir ki,Xəzərdə çox sayda yeni neft və qaz yataqları
67

Ibid. 67 Prezident Ilham Əliyev Nazirlər kabinetinin 2015-ci ilin üçüncü rübündə sosio-iqtisadi inkişafın nəticələri və gələcək
üçün məqsədlərəhəsr olunmuş iclasına sədrlik etmişdir” (Aprel, 2015).
68
SOCAR 2015-ci ildə layihələrə 1 milyard manat yatırım qoyacaq(Aprel, 2015).
http://www.today.az/news/business/139887.html
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mövcuddur və AÇG yatağında istehsal səviyyəsini stabil saxlamaq və işləri və layihələri
təhlükəsiz və etibarlı aparmaq BP-nin prioritetidir69. O bəyan etmişdir ki, önümüzdəki
onilliklərdə dünyanın ən böyük istehsal yataqlarından biri kimi qalması üçün AÇG neft
yatağının potensialı vardır,lakin məhsuldar qalması üçün,bu yataq davamlı yatırım və
daha bacarıqlı yollarla istehsal optimizasiyası tələb edəcək70. BP-nin Şah Dəniz və Cənub
Qaz Koridorunun inkişafı üzrə Vitse Prezidenti Co Mörfinin(Joe Murphy) dediyi kimi, illik
16 milyard kub metr imkanı ilə Şah Dəniz2 layihəsi Avropa üçün təhlükəsiz,təminat
imkanlı və davamlı71yeni qaz mənbəyi olacaq. Burada əsas xarici əməliyyat şirkətinin
resurs imkanları ilə bağlı ciddi narahatlığı yoxdur, lakin onlar yeni texnologiyalardan
istifadə edərək enerji məhsuldarlığı və istehsalın stabil tempini əldə etmək istəyir.
Təhlükəsizlik və ekoloji məsələlər həmişə BP-nin də ən ali prioritetləri olmuşdur.
Lakin,boru kəmərlərinin fiziki təhlükəsizliyi,aydındır ki,nararahatlıq yaradır amma o rəsmi
olaraq məsələ kimi qaldırılmır.Azərbaycan ərazisi boyunca və tranzit ölkələrdə boru
kəmərlərinin
qorunması
üçün
sərt
təhlükəsizlik
tədbirləri
görülmüşdür,
məsələn,kameralar.silahlı patrullar, partlayışa qarşı tikilmiş divarlar 72,lakin son
zamanlarda Bakı-Tbilisi-Ərzurum(Cənubi Qafqaz boru kəmərinin digər adı) qaz
kəmərində baş vermiş partlamalar (iddia olundu ki,terror aktları olub)fiziki təhlükəsizliyin
ciddi qayğı olduğunu nümayiş etdirmişdir. Maraqlıdır ki, birinci partlamadan sonra BP
bəyanat verərək bildirdi ki, boru kəməri nə BP-yə,nə də Azərbaycana məxsusdur və
əksinə BOTAŞ(Türkiyənin şirkəti)bu işlə məşğul olmalıdır73. İkinci partlama ilə
bağlı(Avqustun 25-də baş verdi) BP-nin mətbuat sözçüsü bildirdi ki,boru kəmərinin
doldurulması Avqustun 22-ə qədər davam edən 20 günlük təmir işlərindən sonra
yenidən başlamışdır və partlamaya baxmayaraq yavaş-yavaş qaz verilməsi davam
edəcəkdir74. BP-nin idarə etdiyi digər Bakı-Supsa neft boru kəmərinin 1 millik hissəsini
Rusiya öz nəzarətinə götürdükdə, BP bu haqda bir söz deməyə çalışmadı və şirkət uzun
müddət bu zəbt edilmiş hissəni istifadə etməmək və Gürcüstanın daha da içərilərindən
keçən boru kəməri ilə onu əvəz etmək niyyətində oldu75. Beləliklə stabillik və regional
sülhün(tənzimləmə və idarəçilik) və təminatın təhlükəsizliyinin(istismara hazırlıq) təmin
edilməsi neft korporasiyaları üçün əsas enerji təhlükəsizliyi qayğısı kimi baxılacaqdır.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi müsahibə zamanı bildirmişdir ki,vəziyyətin stabilliyi
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BP-nin Azərbaycan,Türkiyə və Gürcüstan üzrə Regional prezidenti Qordon Birrellə (Gordon Birrell) müsahibə
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və öncədən bilinməsi və fasiləsiz enerji təminatı(istismara hazırlıq) Azərbaycanda çalışan
neft şirkətlərinin əsas qayğısıdır76.

Mülki cəmiyyətin enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı fikirləri
Bu tədqiqat işi üçün müsahibə olunan tədqiqatçılar,ekspertlər(universitelər,tədqiqat
mərkəzləri və mülki cəmiyyətlərlə bağlı olan) və mülki cəmiyyət fəalları geosiyasi
səviyyədə dövlət subyektləri ilə eyni fikirləri paylaşdılar,lakin enerji təhlükəsizliyini təşkil
edən müxtəlif elementlərin rolu ilə bağlı fikir ayrılığında qaldılar.Ekspertlərin çoxu enerji
təhlükəsizliyinin nə olduğunu müəyyən etməyin çətin olduğunu vurğuladılar və müəyyən
dərəcədə onun nə olduğunu aydınlaşdırmaq subyektib qavrayış və təcrübəyə
əsaslanır.Toğrul Cuvarlıya görə,enerji təhlükəsizliyi sadəcə resursların olması,bazarda
neft və təbii qaza olan tələbat və boru kəmərlərinin fiziki təhlükəsizliyi deyil,xüsusilə də
ki,Azərbaycanın bazarı təmin etmək üçün həddən artıq resursları vardır. Ölkə
kontekstində ən əhəmiyyətlisi odur ki, həddən çox enerji resurslarının olması onların
ixracından gələn illik gəlirlərin həddən artıq xərclənməsinə gətirir və bununla da
iqtisadiyyatın dağılması ilə nəticələnir.Gəlirlərin səmərəli xərclənməsi resursların
qarğışının təsirindən qaçmağın yoludur və burada alternativ enerji mənbələrinin
yaradılması variantlardan biridir. Bu ekspert bildirdi ki, Azərbaycan üçün ən böyük enerji
təhlükəsizliyi təhdidi sistemdə (tənzimləmə və idarəçilik) rəqabətin olmamasıdır, burada
neft və qaz sektorunun və maliyyə sferasının SOCAR-ın və nəticədə dövlətin əlində
olmasıdır.Azərbaycanda hökümət rəngarəng ticarət sektorunun imkişaf etdilməsində
maraqlı deyil,çünki pul neft və təbii qaz sənayesi vasitəsilə gəlir77. Bu iddia SOFAZ-ın
illik hesabatı tərəfindən əsaslanmış halda təsdiqlənmişdir və burada deyilir ki, ticarət
daxili iqtisadiyyatda bütöv ÜMD-nin 8%-ni təşkil edir və kənd təsərrüfat 5,3% olduğu
halda 41,5% sənayeyə aiddir78. Bu arqument həm də yerli elmi işçi tərəfindən də irəli
sürülmüşdür və o bu faktı qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda enerji xalqın yox elit qrupların
təhlükəsizliyidir. Neft ehtiyatlarının azalması və neftin qiymətinin düşməsi təhükəsizlik
qayğılarıdır və aydındır ki,o müəyyən qrupların strateji elitaları “almaq” üçün pul
qazanmalarına problemlər yarada bilər. Onun dediyinə görə,xüsusilə də Ukrayna
böhranından sonra, Avropa üçün Azərbaycanın əhəmiyyətini nümayiş etdirmək üçün
enerji təhlükəsizliyi elita tərəfindən süni şəkildə şişirdilib ki,öndə gedən qayğılardan
birinə çevrilsin79. Caspian Barrel-in eksperti İlham Şaban da qeyd edir ki, hökümət üçün
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xalq burada maraqlı deyil və enerji təhlükəsizliyi, hakim zümrənin hakimiyyətini uzatmaq
üçün bütün tədbirlərin görülməsidir80.
Ekspertlərin və mülki cəmiyyət fəallarının çoxu Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyinin
təmin edilməsində stabillik və öncədən bilinmə- təminatın təhlükəsizliyinin(istismara
hazırlıq) əsas narahatlıq olduğunu bölüşürlər.Xüsusilə də, Bakı Dövlət Universitetinin
müəllimi qeyd etmişdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi,Rusiya-Ukrayna böhranı və
Rusiyanın, BP-nin Gürcüstan ərazisindən keçən boru kəmərinin bir hissəsini sahiblənmək
cəhdləri onun göstəricidir ki,boru kəmərləri fiziki təhlükə altında ola bilər və təhlükə
altındadır. Bu narahatlıq Gürcüstan və AB rəsmiləri tərəfindən narahatlıq kimi
qaldırılmışdır,Rusiya bu ittihamları rədd etmişdir,lakin sərhədin genişləndirilməsi
nəticəsində Rusiya hal-hazırda boru kəmərinin bir hissəsinə nəzarət edir81. Bölgənin
indiyə qədər stabil olmasına baxmayaraq,əgər Rusiya bu xüsusi halı manipulyasiya
edərsə,o zaman təminatın təhlükəsizliyi əlbəttə təhlükə altında qala bilər.
Lakin,şəffaflığın, hesabatlılığın və legitim idarəçiliyin olmaması da Azərbaycanın enerji
təhlükəsizliyininn təmin olunmamasına töhvə verən amillərdir82. İlham Şabana
görə,Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyinin mühüm ölçüsü proqnozdur ,çünki indi dövlət
təsisatları bir-biri ilə yaxşı əməkdaşlıq etmirlər,çünki onların hamısı konkret qrup
maraqları ilə hərəkət edirlər. Başqa sözlərlə,bu qruplar informasiya paylaşmasında
maraqlı deyillər və o da kommunikasiya qıtlığı ilə nəticələnir. Belə olandan
sonra,Azərbaycanda enerji sektorunun gələcəyini proqnoz etmək çox çətindir83. Dövlətin
alternativ enerji mənbələri inkişaf etdirmək uğursuzluqları neft ehtiyatlarının azaldığı
halda enerji təhlükəsizliyi probleminə gətirir və Azərbaycan üçün əsas təhlükəsizlik
məsələsinə çevrilir84. Siyasi müxalifət fəalı həmçinin bildirdi ki, Azərbaycanda enerji
təhlükəsizliyinin
təminatı
üçün
təhlükəsizlik(boru
kəmərlərinin
fiziki
təhlükəsizliyi),şəffaflıq və hesabatlılıq təmin edilməlidir. Şəffaflıq və hesabatlılığa olan ən
böyük təhlükə korrupsiyadır və o da domino təsiri kimi təhlükəsizlik məsələsinə səbəb
ola bilər.Tural Abbasova görə, Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycanın enerji siyasətinin
qurulmasında minimum rol oynayır,əgər ümumiyyətlə bir rol oynayırlarsa,onların bu
məsələlər üzrə fikirlərini soruşan da yoxdur və hətta onların bu fikirləri ifadə etməyə
ixtiyarları yoxdur. Bu şəffaflığın və hesabatlılığın olmaması ilə bağlıdır və ondan
qaynaqlanır ki, şəffaf və rəqabətli seçkilər vasitəsilə hakimiyyət dəyişikliyi baş vermir.
Başğa TANAP/TAP kimi makro layihələrlə bağlı,xalqın ümüumiyyətlə heç bir rolu
yoxdur85. Digər mülki cəmiyyət fəalı və iqtisadiyyat üzrə ekspert, enerji təhlükəsizliyinin
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təmin edilməsində özünü təminatın(istismara hazırlıq) əsas amil olduğunu qeyd edir,o
mənada ki,enerji tələbi daxili istehsal ilə təmin edilir,lakin istehsal yatırım olmadan
mümkün olmaz və beləliklə həm özünü təminat,həm də yatırım (istismara hazırlıq və
stabil təminat imkanı) enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində iki əsas amildir. Lakin
Azərbaycanda qiymətlər üçün heç bir bazar mexanizmi yoxdur və onlar dövlətin
nəzarətindədir86. Başqa müsahiblər də qeyd edir ki, Azərbaycanda enerji qiymətlərinin
müəyyən edilməsində bazar hər hansı əhəmiyyətli rol oynamır87. Qymət nəzarəti
mexanizminin loqik nəticəsi kimi deyə bilərik ki,dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı
düşməsi Azərbaycanda benzinin qiymətinin aşağı düşməsinə yox,əksinə artırılmasına
gətirdi. Tural Abbasov da bu halı hesabatlılıq və rəqabətin olmamasının nəticəsi kimi
qiymətləndirdi88. İlham Şabana görə, gələcəyə baxışın olmaması,qorxu,saxtakarlıq və
idarəçilikdə qeyri-şəffaflıq Azərbaycanda enerji təhıükəsizliyi sahəsində də fundamental
problemlərə səbəb olur. O deyir ki, ölkələr enerjinin lazımi səviyyədə olması və stabil
təminatı üzrə tam sığortalanmış ola bilərlər; lakin bu heç də insan hüquqlarının və əsas
azadlıqların təmin edilməsini təminat altına ala bilməz və bu məsələ indiki Azərbaycanda
həllini gözləyən məsələdir89. Digər yerli elmi işçi bildirir ki, hökümət daha çox enerji
mənbələri əldə etdikcə əlində daha çox resurslar və maliyyələr toplayır və təhlükəsizlik
aparatını gücləndirərək müxalif səsləri boğur və daha çox neft pulları əldə etməklə yerli
daxili qeyri-dövlət subyektləri ilə əməkdaşlığa ehtiyacı qalmır və o nöqtəyə qədər ki,
müstəqil mülki cəmiyyətə ehtiyac olmur və onların hamısı 2014 -cü ildə faktiki olaraq
dağıdılmışdır. Azərbaycanın timsalında,dövlət, özünə xidmət edən dar çərçivəli maraqları
olan elita tərəfindən idarə olunanda,hökümət xalqın uzun müddətli enerji
təhlükəsizliyini riskə qoyan yolla hərəkət edir, məsələn, gələcək nəsilləri hesaba
almayaraq əldə olunan gəlirlərin qısa müddət ərzində hədsiz dərəcədə xərclənməsi ilə.
Belə hökümət enerji təhlükəsizlinə töhvə verən çoxmillətli korporasiyalarla qazanclı
enerji müqavilələrini prioritetləşdirir, amma o şərtlərlə ki, qəsdən və ya diqqətsizlik
ucundan vətəndaşların və yerli əhalinin siyasi azadlıqlarını pozur90. Ekoloqların
nümayəndəsi hesab edir ki,ekoloji təhlükəsizlik və enerji məhsuldarlığına aparan
texnoloji inkişaf, enerji təhlükəsizliyinin əsas təminatçısıdır; lakin hər hansı fiziki
təhlükənin qarşını almaq üçün siyasi stabilliyin əhəmiyyəti istisna edilməli deyil.
O,fərdlərin və cəmiyyətin ətraf mühitə məsul və fəal(təkcə dövlət və şirkətlər
yox)olmalarına inanan adam olsa da, qorxu və söz azadlığı məhdudiyyətləri ucbatından
bu işlərin Azərbaycanda obyektiv məhdudiyyətlərinin olduğunu qəbul edir91. Ona görə
də, müsahibə alınanların çoxuna görə, Azərbaycan cəmiyyəti üçün(dövlət subyektləri
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üçün yox) resurs çatışmamazlığı enerji təhlükəsizliyi konsepsiyası üçün problem deyil,bu
daha çox illik gəlirlərin səmərəli xərclənməsidir,resurs qarğışından qaçmaq üçün
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsidir və o da tənzimləmə və idarəçiliyin möhkəm
mexanizmlərininin olmasını tələb edir. Beləliklə,bütün müsahiblər ölkənin enerji
təhlükəsizliyi üçün əsas təhlükə kimi şəffaflıq və hesabatlılığın olmamasını qeyd edirlər.
Bir qismi mövcud siyasi sistem haqqında hədsiz tənqidi yanaşıb,onu korrupsiyalı və
çökmüş kimi adlandırırdı və iqtisadiyyatın oliqarxların monopoliyasında olduğunu
bildirirdi. Mülki cəmiyyət fəalları qeyd edirdi ki,qaz və elektrik qiymətlərini xalq ödəyə
bilmir və qiymətlər yavaş-yavaş yox,birdən artırılır. Mülki və siyasi fəal Tural Abbasov
təsdiq edir ki,o heç bir zaman neft gəlirlərindən hər hansı birbaşa fayda görməmişdir, nə
maaşların əhəmiyyətli dərəcədə artması sahəsəndə, nə də başqa formada və gəlirlər
qeyri bərabər bölünmüşdür92.
Hökümətin kiçik miqyaslı islahatlar keçirmək
bacarığı,məsələn, yeni texnologiyaların tətbiqi və ya bank sistemində müəyyən
yaxşılaşmalar ekspertlər tərəfindən qəbul edilsə də,hələ də struktur islahatları
getmir,çünki iqtisadiyyat monopoliyadadır və ona görə də insanlar ilə hökümət idarələri
arasındakı münasibətlər korrupsiya üzərində qurulmuşdur. Bundan əlavə,hökümət kənd
təsərrüfatı kimi çox sayda adamların işləyə biləcəyi sahələrin inkişaf etdirilməsində
maraqlı deyil.93
Ekspertlər iqtisadiyyatın şaxələnməsini və gəlirlərin səmərəli idarə olunmasını enerji
təhlükəsizliyinin törətdiyi təhlükələr və riskləri aradan qaldırmaq üçün ən əhəmiyyətli
startegiya kimi görürlər.Onlar özəlləşdirməyə şəffaflıq,hesabatlılıq və məhsuldarlığın
artırılması yolu kimi baxırlar,çünki vətəndaşlar özəl şirkətlərdə öz hüquqlarını dövlət
idarələrinə nisbətən daha da sərbəst şəkildə tələb edirlər94.

İstehlakçılar: ailələr və az müdafiə olunan qruplar
Əhali və ya təsərrüfatlar,ictimai müəsisələrlə bərabər təbii qaz,elektrik enerjisi və
benzin formasında ölkənin ən böyük enerji istehlakçılarıdır. Müsahiblərin arasında
təsərrüfat başçıları da olmuşdur,amma onlar adlarının açıqlanmasını istəməmişlər95.
Buna baxmayaraq,bu müsahibləri şəxsləşdirmək üçün yalançı adlardan istifadə edəcəyik.
Onlardan biri,Elşən Əhmədovdur(ona bu ad verilib), yaşı 30-un üstündədir, Bakı Dövlət
Universitetinin Hüquq fakultəsini bitirmişdir, uyğun iş tapa bilməmiş və məcbur olub
ailəsini dolandırmaq üçün taksi şoferi işləməyə. O deyir ki, əgər neft gəlirləri hər hansı
böyük müsbət dəyişikliklər gətiribsə,o zaman niyə camaat iş tapmaq üçün çalışıbvuruşur. O bildirdi ki, maaşların qalxması ancaq artan elektrik,qaz və başqa xərcləri
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ödəməyə kifayət edir,amma insanların həyat şəraiti heç də yaxşılığa doğru getmir. Onun
üçün ən böyük narahatlıq Azərbaycanda benzinin qiymətinin artmasıdır, çünki artım
başlıca zəruri ehtiyacları ödəmək üçün kifayət qədər pul qazanmağı çətinləşdirir. O
həmçinin, polislərin taksiçilərə qarşı varlı adamlardan fərqli olan tərəfli davranışından
şikayətləndi,ona görə də bu ölkədə heç bir qayda işləmir və bu sistem
korrupsiyalanmışdır deyir. Elşən sonra dedi ki, orta məktəbdə onun oğluna (13
yaşlı)deyiblər ki,yaxşı pul ver sənin qiymətlərin “yaxşı” olsun. O bu faktı şərh edərək
dedi ki,hökümətin qoyduğu qanunsuzluqlar insanları rüşvət verməyə öyrəşməyə məcbur
edir və bu onların gündəlik həyatının bir hissəsinə çevrilir və insanların nə istədiklərini
həyata keçirməyi asanlaşdırır96. Başqa taksi sürücüsü Şahin Orucov (ona bu ad verilib)
altmış yaşlarında,tam 80-ci illərin sonunda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yenicə
başlayanda,Ermənistandan Bakıya köçüb və artıq otuz ildir taksi şoferi işləyir. Şahin
nisbətən indiki rejim barədə çox tənqidi yanaşmadı və görünür prezident və
hökümətdəki digərləri arasında fərq qoymağa çalışdı.O dedi ki,ətrafda baş verənlərin
hamısı prezidentin günahı deyil, o tək adamdır və hər şeyə nəzarət edə bilməz. O da o
biri sürücü kimi benzinin qiymətinin yuxarı olduğunu və onun da gün ərzində çox sayda
müştəri daşımaq şansını azaltdığını deyir,çünki benzinin qiymətinin artması hər bir reysin
qiymətinə təsir edir və ona görə də insanlar ictimai nəqliyyata üz tuturlar. O bəzən
yanacaq doldurma stansiyalarında benzinin olub-olmaması ilə bağlı narahatlıq keçirir
(istismara hazırlıq problemi),düşünür ki, benzin olmasa vəziyyət daha da çətinləşəcək və
enerji məhsullarının qiymətləri(əgər onları idxal etsək)istehlak rüsumlarının yüksək
olmasından dolayı, göyə qalxaçaq. Buna əlavə olaraq o bildirdi ki,o indiki vəziyyətdən
baş açmır və qorxur ki yaxın vaxtlarda qiymətlər yenə də qalxacaq və belə olarsa o iki
növbədə işləməli olacaq ki,uşaqlarını dolandıra bilsin97. Digər müsahib isə qonşuluqdakı
kiçik dükanın sahibidir. Onun 33 yaşı var və evli deyil.O hökümət orqanlarına qarşı,
məsələn,Vergi Nazirliyinə qarşı çox tənqidi yanaşır və deyir ki,onlar istəyir ki,mən onlara
qanunsuz olaraq pul verim ki,bu kiçik dükanı işlədim. O dedi ki, o bir neçə dəfə dövlət
orqanlarında işləmək üçün müraciət edib,lakin onun uyğun təcrübəsinin olmamasına
isnad edərək hər hansı bir iş imkanınn olmaması adı ilə rədd cavabı veriblər,baxmayaraq
ki, mən adamlar tanıyırdım,onların da öz sahələrində təcrübələri yox idi, amma iş
verdilər. Onun üçün enerji sahəsində ən narahatedici şey təbii qaz və elektrik enerjisinin
qiymətlərinin yüksək olmasıdır və mənim gündəlik həyatı təmin etməkdən başqa heç bir
əlavə pulum yoxdur deyir. O dedi ki, bir çox ailələrdə,maaşlar kommunal xərcləri
ödəmir, o həm də deyir ki, media və Televiziyada hökümət xalqa kömək edir və maaşları
qaldırır eşidirk,lakin heç vaxt onun xalqa olan təsirini görmürük98. Qeyd etmək lazımdır
ki,hər üç müsahib hökümətin və xarici şirkətlərin üzərində işlədikləri boru kəmərləri
layihələri barəsində heç bir məlumata malik deyillər. Digər qeyd edilən məqam bu
insanların öz ailələrini dolandırmaq və hər hansı bir narahatçılıqdan kənarda durmaq
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arzusudur. Görünür,bütün bu istehlakçılar üçün enerji məhsullarının, məsələn, elektrik
enerjisinin qiyməti əsas təhlükəsizlik məsələsi olmuşdur və insanlar zorla öz kommunal
xərclərini ödəyirlər. Başqa sözlərlə, qiymətlərin səviyyəsi istehlakçılar üçün böyük
qayğıdır. Onlar dolayı yolla Azərbaycanda praktiki baxımdan qaydaların(tənzimləmə və
idarəçilik), şəffaflıq və hesabatlılığın mövcud olmadığını bildirdilər. İdarəçilik məsələsi az
müdafiə olunan qruplar səviyyəsində daha dərinləşir. Bakı ətarfındakı kəndlərin birində
yaşayan 35 yaşlı,boşanmış qadın Sevil İsmayılova(bu ad ona verilib) kiçik uşağı və yaşlı
anası ilə birlikdə yaşayır və təsərrüfat başçısıdır. Sevil üçün enerji
təhlükəsizliyi,vətəndaşlara elektrik enerjisi və təbii qazın fasiləsiz olaraq uyğun qiymətə
təminatı deməkdir. O neftdən gələn gəlirlərin paylanmasında qeyri-bərabərliyn
əhəmiyyət daşıdığını və onun və o cümlədən,ətraf mühit və ekologiyanın, Azərbaycanın
enerji təhlükəsizliyinə risk və təhlükənin ən böyük parametrləri olduğunu qeyd etdi99. Bu
müsahibə də nümayiş etdirdi ki,belə səviyyədə gəlirləri olanlar üçün,qiymətlərin uyğun
olması və resurslara çıxış ən əhəmiyyətli amillərdir. Sevil həmçinin dedi ki, Azeriqaz
nümayəndələri öz vəzifələrindən sui-istifadə edirlər və onlar evimizə görə əlavə
qanunsuz vergi tətbiq edirlər100. Beləliklə,bu müsahibə, elektik enerjisi istifadəsinə görə
qoyulan əlavə “vergilərin” vətəndaşları müdafiəsiz qoyduğunu göstərdi və bu da dövlət
orqanlarının hesabatlılığının olmamasının göstəricisidir. Faktiki olaraq, bu idarələr
məqsədli olaraq hakimiyyətdə heç bir adamı olmayan kasıb adamları seçirlər. Xaricdə
oxumuş (adını demək istəmədi) və hal-hazırda ölkənin rayonlarında kənd təsərrüfatı
üzrə ekspert işləyən keçmiş tələbənin Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi üçün hiss etdiyi
əsas narahatlıq neft/qaz erası bitəndən sonra meydana gələcək problemdir. Onun
dediyinə görə,indiki hakimiyyət uzun vadidə enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
qeyri-neft sektorunun inkişafına fokuslanmalıdır. O həmçinin kənd təsərrüfatı sektorunu
misal çəkdi,hökümət idarələri buraya pul xərcləyir,lakin heç bir zaman səmərəli nəticələr
əldə etmək üçün davam etdirmir və beləliklə,yatırım qoyulur, “bir yolla” gedilir və artıq
gəlirlə geri qayıdılmır. Bu tələbəyə görə,şəffaflıq,hesabatlılıq və insanların informasiyaya
çıxışı başlıca amillər olaraq enerji təhlükəsizliyi elementinin bir hissəsi olmalıdır. Ona
görə də, kasıb şəraitdə yaşayan çox sayda insanlar,sosial müdafiə sisteminin inkişaf
etməməsi və şəffaflığın olmaması neft gəlirlərinin qeyri-bərabər bölünməsinin
göstəriciləridir. Bu tələyə düşməmək üçün,iş yerləri,texnoloji inkişaf(texnoloji inkişaf və
məhsuldarlıq) və iqtisadiyyatın uzun müddətli davamlı sahələrinə yatırım, hidro-karbon
ehtiyatları artıq tükəndiyi hallarda hər hansı ciddi problemlərlə üzləşməmək üçün
hökümətin prioriteti olmalıdır101.
Bu sosial qrupun nümayəndələri ilə aparılan
müsahibələr,neftlə zəngin olan ölkənin enerji təhlükəsizliyi üçün tənzimləmə və
idarəçiliyin nə qədər böyük problem olduğunu da təsdiq etmişdir.
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Kənd təsərrüfatı sektorundan olan tələbə(Avqust, 2015).
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Əldə olunan nəticələr və yekun
Bu tədqiqat işi, enerji təhlükəsizliyi konsepsiyasını xüsusi seçilmiş ölkə daxilində
maraqlı tərəflərin rəngarəngliyinə uyğunlaşdırmaq cəhdidir və konseptual və metodoloji
səviyyədə enerji təhlükəsizliyinin tərifində, enerji təhlükəsizliyi danışıqlarında və enerji
təhlükəsizliyi qavrayışında qeyri-dövlət subyektlərinin iştirakının faktiki olaraq
olmamasını aradan qaldırmaqdır,bu subyektlərin fonunda maraqlı tərəflərinn
rəngarəngliyi enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində getdikcə artan əhəmiyyətli amilə
çevrilir. Bu tədqiqat işi ikitərəfli enerji münasibətlərində, ilk növbədə, idarəçilik və
dövlət/cəmiyyət münasibətlərində AB və Azərbaycan arasında mövcud olan
asimmetriyanı aradan qaldırmaq üçün töhvədir. Bu asimmetriya bu iki tərəfin
rəhbərliyinin müxtəlif mənbəli legitimliyindən və istehsalçı ölkənin şəffaflıq və
hesabatlılıq çatışmamazlıqlarından doğur. Bu ilkin tədqiqat, aşağıdan –yuxarı
yanaşmanın tətbiq edilməsini irəli sürmüşdür və bu yanaşma aşağılardan
başlayaraq,enerji təhlükəsizliyi konsepsiyasını, enerji ticarəti zəncirindəki bir ölkənin
rolundan asılı olaraq cürbəcür təhlillərə açmışdır və həmçinin,qeyri-dövlət subyektləri öz
baxışları ilə enerji təhlükəsizliyinə töhvələrini vermişlər. Bu tədqiqat işi, enerji istehsal
edən ölkədə müxtəlif maraqlı tərəflərin enerji təhlükəsizliyi üzrə qavrayışlarının beş
qiymətləndirməyə əsaslanan analizinə fokuslanır: Sovakul və Mukherji tərəfindən təklif
edilən istismara hazırlıq,stabul təminat,texnologiya inkişafı və məhsuldarlıq,ətraf mühit
və sosial davamlılıq, tənzimləmə və idarəçilik102. İlkin addım kimi,Azərbaycanın enerji
təhlükəsizliyində mövcud maraqlı tərəflər müəyyənləşdirildi və müxtəlif maraqlı tərəflər
qrupunu təmsil edən adamlardan müsahibələr alındı103.
Bu tədqiqat göstərdi ki,Azərbaycan üçün indiki zamanda resurs imkanları başlıca
narahatlıq yaratmır,lakin alternativ enerji mənbələrini inkişaf etdirməklə iqtisadiyyatın
rəngarəngliyini və neft gəlirlərindən səmərəli istifadəni təşkil etməklə uzun müddətli
enerji təhlükəsizliyinə təminat vermək olar. Ən həyəcanverici hal isə enerji istehsal edən
ölkənin iqtisadiyyatının hidrokarbon ehtiyatlarından asılı olmasıdır və belə hal ölkəni
kənar şoklardan müdafiəsiz edir və bu son zamanlarda neftin qiymətinin dramatik
düşməsi ilə bağlı nümayiş olundu.İqtisadi böhran və manatın dəyərdən düşməsi sübut
etdi ki,indiyə qədər hökümət gələn neft gəirlərindən səmərəli istifadə edə bilməmişdir və
ya həm kənd təsərrüfatında və həm də alternativ enerji sahəsində hər hansı görünən
irəliləyiş olmamışdır.Digər tərəfdən,stabillik və təhlükəsizliyə hər hansı regional
təhlükələr olduğu zaman fasiləsiz təminat ciddi təhdidlərə məruz qala bilər və bu da
hökümətlərin və neft şirkətlərinin maraqları ilə əlaqəli ola bilər. Ekspertlər,dövlət və
korporasiyalar tərəfindən enerji təhlükəsizliyini ölkə daxilində və həmçinin, regional
səviyyədə təmin etmək üçün stabillik/öncədən bilinmə istismara hazırlığın bir hissəsi kimi
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çox əhəmiyyətli qəbul edilir. Stabil təminat əsasən daxili bazarda başlıca istehlakçı
sayılan vətəndaş-istehlakçı və sənaye nümayəndələrinə aid olan tərifdir və enerji və
elektrik enerjisinin artan qiyməti birbaşa istehlakçılara təsir edir.Bundan əlavə,Dövlət
Statistika Komitəsinə görə, bir Azərbaycan istehlakçısının qaz,elektrik enerjisi və digər
yanacağa sərf etdiyi xərclər onun aylıq gəririnin 9,7%- ni təşkil edir104 və bu həqiqətən
böyük xərcdir,nəzərə alsaq ki,rəsmi hesabatlarda göstərildiyi kimi maaşlar da o qədər
yüksək deyil. Əlavə olaraq,daxili enerji üzrə istehlakın bu faizi mümkündür ki doğru deyil
və hökümət idarəsi tərəfindən göstərilən rəqəmdən yüksəkdir. Yatırım,iş yerləri və
texnologiyanın inkişafı bütün müsahiblər tərəfindən enerji təhlükəsizliyinin mühüm
göstəriciləri kimi,xüsusilə də risk və təhlükələri atlamaq üçün vurğulanmışdır. Elmlər
Akademiyasının ətraf mühit fəalının fikirləri istisna olmaqla, ətraf mühit problemləri
enerji təhlükəsizliyinin digər elementləri kimi birbaşa olaraq əhəmiyyətli
sayılmamışdır,lakin iqtisadi problemlər və neft gəlirlərinin ədalətsiz paylanması sosial
davamlılıq ölçülərinin hissələrini təşkil etməlidir, çünki o Azərbaycanın bütöv enerji
təhlükəsizliyi konsepsiaysının səbəb və nəticələrini təşkil edir. Tənzimləmə və
idarəçilik(və onun tərkib elementləri məsələn,şəffaflıq, hesabatlılıq və legitimlik)
Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin ən çox vurğulanan tərifidir. Müsahiblərin çoxu o
faktı qeyd edirdilər ki,korrupsiyaya bulaşmış siyasi sistem və iqtisadiyyatda monopoliya,
Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini sarsıdır və insanları sosial narazılıqlara sürükləyir.
Bir ildən az müddət ərzində neftin qiymətinin faktiki olaraq iki dəfə düşməsi hökümət
üçün ciddi problemlər yaratmışdır, çünki ölkənin iqtisadiyyatı əhəmiyyətli dərəcədə neft
gəlirlərindən asılıdır(65%). Beynəlxalq bazarda neftin qiymətinin aşağı düşməsinin
domino təsiri inşaat,ev tikintisi,sosial xərclər və iqtisadiyyatın başqa səhələrinə və dövlət
proqramlarına təsir etmişdir. Bundan əlavə,Milli Bankın manatın kursunu saxlamaqdan
ötrü müdaxiləsi hər ay milyardlarla dollarla ölçülür. Fitch Rating-in hesablamalarına
görə, cari əməliyytalar üzrə müsbət saldo 2015-ci ildə ÜMD-nin 6%-nə enəcəkdir və bu
2014 cü ildə 16% olmuşdur,iqtisadi artım isə 2015-ci ildə 1,5%-ə enəcəkdir və zəif
biznes mühitinə görə,iqtisadiyyatın şaxələnməsinin hər hansı görünən müsbət təsiri
olmayacaq105. Tam ixrac gəlirlərinin 95%-i hidrokarbon ehtiyatlarından gələn və illik
gəlirlərin 64%-ni təşkil edən ölkədə, neftin qiymətinin aşağı düşməsinin təsiri iz
burxmışdır və neftdən asılı iqtisadiyyata daha dərin təsirlər edəcəyi gözlənilir106.
Çox sayda adamlar fərz edirlər ki,Noyabrda keçirilən parlament seçkilərindən bir neçə ay
sonra manatın qiymətdən düşməsinin yeni dalğası yaşanacaqdır. İqtisadi böhrana siyasi
cavabların verilməsini əvvəlcədən söyləmək çətindir, lakin o daxili qeyri-stabillikdən
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başlayaraq “donmuş münaqişənin” alovlanmasına qədər dəyişə bilər.107 Tənqidçilər iddia
edirlər ki,hökümət təcili anti-böhran tədbirləri (məsələn,korrupsiyaya qarşı
mübarizə,monopolizasiyanın məhdudlaşdırılması və istehlak bazarında inflyasiyanın aşağı
salınması kimi) qəbul etməli,xarici yatırımların problemsiz ölkəyə axması üçün şəraitlər
yaratmalı, müstəqil iqtisadçıları təqib edib,onların fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmaq
əvəzinə onların təşəbbüslərinə və müraciətlərinə qulaq asmalıdır108. Ona görə də,
hesabatlılığın və şəffaflığın çatışmamazlığına görə,neft gəlirləri bir neçə il bundan öncə
öz pik nöqtəsinə çatdığı zaman hökümət milyardlarla dollar israf edərək görünən
səmərəli iqtisadi və siyasi islahatlar aparmamış və bu da siyasi,iqtisadi və sosial vəziyyət
üçün əhəmiyyətli dərəcədə təhdidlərə çevrilə bilər.
İndiki hökümət müəyyən radikal və səmərəli islahatlar irəli sürmək əvəzinə beynəlxalq
birliyi tənqid etməyə diqqəti yönəldir.Prezident İlham Əliyev müəyyən adları bilinməyən
xarici qrupları ölkə daxilindəki “5-ci Kolon” vasitəsilə onu devirməyə çalışmaqda ittiham
edir və Azərbaycan xalqı ilə hökümətin birliyini Azərbaycanın stabilliyinə təminat kimi
baxır109. Lakin indiyə qədər hökümət üçün hakimiyyət neft gəirlərnin saxladığı himayə
sistemi olmuşdur,nəinki dövlət ilə xalq arasında sosial müqavilə,çünki bu tədqiqatın
göstərdiyi kimi bu iki amil bir-birindən çoz uzaq düşmüşdür və Azərbaycanda enerji
təhlükəsizliyi xalqın maraqları və firavanlığı kimi mühüm elementi itirmişdir.
Bu tədqiqat işi enerji təhlükəsizliyinin son məqsədini xatırlatmaq cəhdidir-bütün enerji
resursları olan ölkələrdə orta səviyyəli vətəndaşları fasiləsiz olaraq neft və qazla təmin
etməkdir.Açıq suallar və aşağıdan yuxarıya yanaşma enerji təhlükəsizliyindən əsas
yararlananların-ölkədəki adi istehlakçıların və ailələrin fikirlərini üzə çıxarmağa imkan
verdi. Bu yanaşma,Qərb ilə Şərq arasındakı enerji münasibətlərinin geniş coğrafiyasının
analizinə faydalı vasitə kimi ortaya çıxa bilər və enerji təhlükəsizliyinə yönəlmiş
təhlükələri qiymətləndirərkən humanitar boyut və sosial və siyasi problemlər barədə
məlumatlılığı artıra bilər.
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