
62

UOT 52.45.94 DOI: 10.5510/OGP20100100013

YANACAQ –ENERJİ-KOMPLEKSİNDƏ LAYİHƏLƏRİN  İŞLƏNMƏSİ VƏ REALLAŞ-
MASI ZAMANI ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİNİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ

A.G.Hüseynov

AzTU

Təbii resurslardan qeyri-
səmərəli istifadə və ekoloji mühitin
pisləşməsi problemləri hələ 1968-ci
ildə yaradılmış Roma klubunun mod-
ellərində öz əksini tapmışdır. Daha çox
məlum modellərdən birinə görə, 2015-
ci ildə bərpa oluna bilməyən resurslar
3/1 nisbətində azalacaq,  çirklənmə
səviyyəsi isə, 1970-ci ildəki
səviyyədən  bir neçə dəfə yüksək ola-
caq ki, buna dair hesablamalar və pro-
qnozlar verilmişdir.

2000-ci ilin sentyabr ayında
BMT-də keçirilən minilliyin Zirvə
toplantısında 147 ölkənin rəhbərləri
iqtisadi inkişafın bir sıra məqsədli
göstəriciləri üzrə  razılaşdırılmış qərar
qəbul etmişlər ki, bu da 2002-ci ilin 26
avqust – 4 sentyabr tarixlərində
Yoxannesburqda keçirilmiş və sabit
inkişaf məsələlərinə həsr olunmuş
Zirvə toplantısında davamını tap -
mışdır. Zirvə toplantısının  başlıca
məqsədi, sabit inkişaf siyasətinin pri-
oritetliliyinin bəyan edilməsindən və
2015-ci ilə qədər ümumdünya
inkişafının məqsədli göstəricilərinin
təsdiqlənməsindən ibarət olmuşdur.
Davamlı inkişaf prioritetləri kimi,
energetikanın inkişafı, ətraf mühitin
mühafizəsi, resurslardan istifadə, eləcə
də, yer kürəsi əhalisinin sağlamlığına
dair problemlər və perspektivlər
gözdən keçirilmişdir. Qeyd olun -
muşdur ki,  energetikanın inkişafı bir
tərəfdən davamlı inkişafa imkan
yaradır, digər tərəfdən  ətraf mühitin
çirklənməsinin artmasının və əhalinin
səhhətinin pisləşməsinin başlıca
səbəbidir. 1992-ci ildən  dünyada ener-
ji istehlakı xeyli dərəcədə artmışdır və
gözlənildiyinə görə, 2020-ci ilə qədər
ildə 2% intensivlikdə artacaq. Əgər bu
proqnoz reallaşarsa, 1998-ci illə
müqayisədə, 2035-ci ildə enerji
istehlakı iki dəfə, 2055-ci ildə isə üç
dəfə artacaq.

Lakin, bütün dünyada enerji
istehlakının artmasına baxmayaraq,

hazırda 2,5 milyard insanın və ya Yer
Kürəsi əhalisinin 1/3-nin  hələ də
müasir enerji təchizi xidmətlərindən
istifadə imkanı yoxdur. İnkişaf etmiş
ölkələrdə insanlar ildə adam başına
orta hesabla  6,4 ton neft ekvivalenti
sərf edir ki, bu da inkişaf etməkdə olan
ölkələrdə  enerji istehlakı normasından
10 dəfə yüksəkdir. 

Enerjiyə illik tələbatın  2,5%-
nə nail olunması üçün inkişaf etməkdə
olan ölkələrdə  hər il  ümumi daxili
məhsul həcminin 2-2,5% məbləğində
investisiyaların qoyulması zəruridir.
Eyni zamanda, bu gün enerji sahəsinə
investisiyalar ildə 290-430 milyard
təşkil edir, bu səbəbdən də, onların
artırılması üçün daxili və xarici mən-
bələrdən bütün vəsaitlərin  səfərbər
olunması zəruridir.

Ümumdünya enerji balan -
sında  enerjinin təqribən 80%-i neft-
qaz-kömür yanacağından istifadə olun-
ması hesabına hasil edilir, nüvə ener-
jisinin payı  16%, bərpa olunan müasir
enerji mənbələri, o cümlədən,
hidroenergetika, müasir bioloji
aləmdən alınan və geotermal, külək və
günəş enerjisinin payı istehsal olunan
bütün enerjinin təxminən 4,5%-ni təşk-
il edir. 

Ekoloji amilləri nəzərə alın-
ması ilə, “cəmiyyət – təbiət” siste-
mində qarşılıqlı əlaqələrin tən -
zimlənməsi üzrə məqsədyönlü
fəaliyyət dövlətin ekoloji siyasətinin
formalaşmasnda başlıca element
olmalı və  təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin
effektivliyinin qiymətləndirilməsində
nəzərə alınması zəruri olan müəyyən
prinsiplərə  əsaslanmalıdır.

Ətraf mühit üzrə BMT-nin
ikinci konfransının sənədləri və qərar-
ları, birincisi,  bərpa oluna bilməyən
resursların məhdudluğu ilə əlaqədar
resurs hədləri kimi və ikincisi,  təbii
ekosistemlərin çirk lənmə axınlarını
qəbul etmək imkanlarının həddləri
kimi  şərh olunan  inkişaf hədlərinin

mövcudluğu barədə nəticə çıxarmaq
imkanı verir.

Bu nöqtey-nəzərdən bir sıra
alimlər tərəfindən biosferin və ya
ekosistemin təsərrüfat (daşıyıcı)
tutumu anlayışı  nəzərdən keçirilir ki,
bu da bir sıra hallarda, resursları
əvəz etməklə və ya resursları qoruma
və təbiəti mühafizə texnologiyaları
yaratmaqla, həddlərin onlara nail
olunması vaxtına görə təxirə salın-
masının mümkün olduğunu nəzərə
almaq imkanı verir. Məlumdur ki,
maddələrin və enerji axınlarının tara-
zlığını qorunub saxlanması təbiətdə
neqativ ekoloji dəyişikliklərə gətirib
çıxarmır və ekoloji sistemlərdə
sabitliyi təmin edir. Kəmiyyət
baxımından göstərilmiş vəziyyət
antropogen yük səviyyəsi və
müəyyən ərazinin sabitlik potensialı
(as similyasiya potensialı) arasındakı
nisbətlə müəyyən edilir:  , burada P
— antropogen yük əmsalı; P1-
ərazinin  sabitlik potensialı əmsalı
(öz-özünə təmizlənmə, yayılma,
bioloji qopma, ayrılma və s.
qabiliyyəti).

Assimilyasiya potensialının
münasib tənzimlənməsi üsulu çirk -
ləndirici maddələrin maksimum yol
verilən tullantılarının və atılmalarının
(MYVT və MYVA) həcmi hesab
olunur. Bu, aşağıdakı fərziyyə ilə izah
olunur: əgər ətraf mühitə düşən çirk-
lənmə həcmləri MYVT və ya MYVA-
nı  aşmırsa, bu halda həmin ərazinin
özü, əlavə təbiəti mühafizə xərcləri
sərf etmədən ona daxil olan zərərli
maddələrin öhdəsindən gəlir və özü
üçün ciddi nəticələrə səbəb olmadan
onları as similyasiya edir, (məsələn,
onun ekosisteminin daxili strukturunu
dəyişdirmədən.) MYVT və MYVA
əmsalları  müxtəlif çirkləndiricilərə və
onların uyğun luqlarına görə fərq -
ləndirilir və ekosistemlərin təbii
assimilyasiya qabiliyyətini dolayısı
ilə nəzərə alır. 
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Azərbaycanın bazar iqtisa -
diyyatına keçidi  neft-qaz komplek -
sinin inkişafı sahəsində yüksək fəal-
lıqla müşayiət olunur, lakin, iq tisadi
böhranın kəskinliyi ətraf təbii mühitin
keyfiyyətinin azalmasında və nəticədə,
əhalinin sağlamlığının pis ləşməsində,
həyat davamiyyətinin qısalmasında və
digər mənfi de moqrafik  nəticələrdə
özünü gös tərən ekoloji böhran təsir-
lərinin dərk edilməsini ikinci plana
çəkmişdir. Beləliklə, təbiətdən davam-
lı isti fadənin, ekoloji şəraitin yaxşılaş -
dırılmasının təmininə və onun əhalinin
sağlamlığına xoşagəlməz təsirinin
azaldılmasına yönəldilmiş yeni ekoloji
dövlət siyasətinin yaradılmasına çox
böyük zərurət yaranmışdır ki, bunsuz
bütün cəmiyyətin davamlı inkişafı və
stabilliyi mümkün deyildir.

“Cəmiyyət – təbii mühit” sis-
temi üçün “davamlı inkişaf” anlayışı
aşağıdakı mənalarda başa düşülmə-
lidir:[5]

-resurslardan cəmiyyətin üzv -
lərinin hüquq bərabərliyinin təmini və
sosial  ədalət şəraitinin yaradılması
məqsədi ilə istifadəni nəzərdə tutan
sosial baxımdan davamlı inkişaf;

-insan tərəfindən yaradılan
kapitalı (maddi), insan kapitalını və
təbii kapitalı dəstəkləyən iqtisadi
baxımdan davamlı inkişaf;

-insanların rifahının təbii
ehtiyat mənbələrinin və ətraf mühitin
keyfiyyətinin qorunub saxlanması he -
sa bına təmin olunduğu ekoloji baxım-
dan davamlı inkişaf.

Dünya bankının məlumatına
görə, davamlı inkişaf deyəndə, aşa -
ğıdakı məqsədlərə nail olunması
nəzərdə tutulur:

-ekosistemlərin pozul maz -
lığının, bioloji növ müxtəlifliyinin,
əlverişli ətraf mühit şəraitinin qorunub
saxlanmasının və s.-nin daxil olduğu
ekoloji məqsədlər;

-iqtisadiyyatın inkişafını və
onun effektivliyini nəzərdə tutan iqti -
sadi məqsədlər;

-sosial məqsədlər.
Lakin, yuxarıda sadalanmış

məqsədlərdən birincisinə nail olun-
ması iqtisadiyyatın istehsal həcminin
artması və sosial məqsədlərə nail olun-
ması ilə ziddiyyət  təşkil edir, daha
doğrusu, ekoloji və iqtisadi məqsədlər

arasında ziddiyyət yaranır.
V.Danilov-Danilyanın fik -

rincə, iqtisadi və sosial inkişafın
davamlılığını və ekoloji imperativə
(tələbə) uyğunluğunu nəzərə almaqla
bu inkişafın konkret  məqsədlərini
müəyyən etmək, iqtisadi problemlərin
mövcud həlli yollarının uzunmüddətli
ekoloji nəticələrinin uçotunu isə əsas
problem hesab etmək, başqa sözlə,
gələcək nəsillər üçün neqativ ekoloji
nəticələrin minimallaş dırılmasının
vacibliyini qəbul etmək labüddür [4].

Hər hansı bir müəssisəyə (təsər-
rüfat subyekti) insanın təsərrüfat
fəaliyyəti prosesində çirklənməyə və
ətraf mühitin deqradasiyasına təsir
göstərən ilkin və ən vacib element
kimi baxmaq olar. Belə mənfi təsiri
minimuma çatdırmaq üçün, iq tisa -
diyyatın ekoloji tələblərə uyğunluq
strategiyasının işlənməsini zərurdir ki,
bu proses ətraf mühitə düşən yükün
azaldılmasına (onun keyfiyyətinin bər-
pası miqyasında) yönəldilmiş kom-
pleks tədbirlər: idarəetmə (təşki lati),
texnoloji, maliyyə-iqtisadi təd birlər
toplusu kimi nəzərdən keçi rilməlidir.
Bununla yanaşı, istehsal məqsədi–iqti-
sadiyyatın lazımi inkişaf templəri ilə
gəlir əldə etmək məqsədi
saxlanılmaldır. Mütəxəssislərin fik -
rincə, strategiyanın dörd növünü tətbiq
etmək olar.

Birinci strategiya ona əsas -
lanılr ki, istənilən istehsalat-kommer-
siya əməliyyatının effek tivliyinin
hesablanması zamanı həmin əməliyy-
atın nəticəsi olan ətraf mühitin çirklən-
məsindən dəyən iqtisadi ziyanı nəzərə
almaq lazımdır.

İkinci strategiya texnoloji
pro seslər zamanı bərpa xarakterli təd-
birlər hesabına tullantıların həcminin
müm kün qədər maksimum səviyyədə
azal dılması ilə əlaqədar olmalıdır. 

Üçüncü strategiya ekoloji
riskin azaldılmasına yönəldilmişdir və
etibarlı təbiəti mühafizə sistemi tədbir-
lərinə malik olan, lakin istehsalatda
yüksək toksik və radioaktiv material-
lardan istifadə edən müəssisələrdə tət-
biq oluna bilər.

Dördüncü strategiya mü əs -
sisənin fəaliyyətinin  ətraf mühitə
ümumi təsirinin  minimallaşdırı masına
yönəldilmişdir. Belə strategiyanın real-
laşdırılması zamanı  müəssisənin

istehsalat-kommersiya fəaliyyətində
ayrıca məhsul növlərinin istehsalının
dayandırılmasına kimi daha radikal
dəyişikliklərdən  istifadə oluna bilər.
Hər hansı konkret strategiya növünün
seçilməsi aşağıdakı parametlərin
təhlilinə əsaslanır: 

- regionda ümumi ekoloji
vəziyyət;

- (müəssisənin) istehsal
imkanları;

- istehsalat fəaliyyətində
təbiəti mühafizə təyinatlı avadanlığın
mövcudluğu səviyyəsi;

- müəssisənin maliyyə
baxımından sabitliyi; 

- müəssisənin orta və uzun
müddətli strategiyasının həyata ke -
çirilməsi baxımından innovasiya
fəaliyyəti və istehsalın bərpası siyasəti. 

Təsərrüfat fəaliyyətinin  eko -
loji tələblərə uyğunlaşdırması sə -
viyyəsinin genişləndirilməsi çərçi -
vəsində ekoloji monitorinqə və ekoloji
ekspertizaya (müəssisənin təsərrüfat
fəaliyyətinin ətraf mühitin mühafizəsi
və ekoloji təhlükəsizliyin təmini
baxımından tələblərə uyğunluğunun
yoxlanılmasına və qiymətləndiril -
məsinə) böyük diqqət yetirilməlidir. 

E.Girusov davamlı inkişafın
informasiya və beynəlxalq aspektlər
siyahısını təklif etmişdir ki, bunları
qeyd olunmuş strategiyaların və pro-
qramların  işlənib hazırlanması zamanı
nəzərə almaq lazımdır:[6]

-müxtəlif mülkiyyət formalı
əmtəə-bazar iqtisadiyyatına, isteh -
salçıların və satıcıların rəqabətinə,
kənd təsərrüfatı və sənaye məh -
sullarının kifayət qədər  istehsalına və
əhalinin mədəni rifahına və digər ele-
mentlərə əsaslanan iqtisadi aspekt; 

-əsasını aclıqla, yoxsulluqla
mübarizə, gənc nəslin layiqli ümumi
təhsili təşkil edən sosial aspekt;

-iqtisadiyyatın inkişafı şə -
raitində ekoloji tələblərin yerinə yetir-
ilməsini, cəmiyyətin ekoloji təh -
lükəsizliyini, təbii resurslardan sə -
mərəli istifadəni, təbiətdən istifadənin
inzibati, iqtisadi və hüquqi idarəetmə
metodlarının təkmilləşdi rilməsini, baş -
qa sözlə, həm mövcud, həm də gələcək
nəsillərin normal mövcudluğu üçün
real mkanların qorunub saxlanmasını
təmin etməyə çağıran ekoloji aspekt;
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-sülhün qorunmasına, müna -
qişələrin hərbi vasitələrlə həll olun-
mamasına, iqtisadi, mədəni və təbiəti
mühafizə fəaliyyətində part nyor luğun
təmininə yönəldilmiş beynəlxalq
aspekt;

-elementləri elm, təhsil
fəaliyyətindəki əlaqəsizliyi aradan
qaldırmağa,  davamlı inkişaf stra -
tegiyasına dair təcrübəni və uğurları
ümumiləşdirməyə və s. dəvət edən
informasiya aspekti. 

İnformasiya aspekti çərçivə -
sində,  təsərrüfat fəaliyyətinin və ətraf
mühitin vəziyyətinin  biosfer, region-
al və digər səviyyələrdə  müxtəlif
sabitlik göstəricilərinin qiymətlən-
dirilməsi üçün zəruri olan  parametr-
lərinin  monitorinqinin  mühüm
əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır.

Hər bir ölkə, o cümlədən,
Azərbaycan da qlobal ekoloji böhrana
qarşı öz töhfəsini verir. Belə töhfəni
ekoloji imperativə (tələbə) müvafiq
olaraq  təbii ekosistemləri  pozulmuş
və ya pozulmamış ərazilərin
ölçülərinə və qarşılıqlı əlaqələrinə və
hər bir ölkə daxilində ilkin təmiz
biota (flora və fauna) məhsullarının
istehlakına görə qiymətləndirmək
olar.

İndiki dövrdə ətraf mühitlə
bağlı mövcud vəziyyət hər bir ölkəni
ekoloji problrmləri ümumbəşəri kon-
tekstə çıxarmağa məcbur etmişdir.
Regiondakı mövcud ekoloji problem -
lərin planlı surətdə həll edilməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublika -
sının prezidenti tərəfindən 28
sentyabr tarixində “Azərbaycan
Respublika sında ekoloji vəziyyətin
yaxşılaşdırıl masına dair 2006-2010
cu illər üçün Kompleks Tədbirlər
Planı” təsdiq olunmuşdur. Bakı və
Abşeron yarımadasının ekoloji duru-
munun sağlamlaşdırılmasında bu təd-
birlər planının böyük əhəmiyyəti
vardır. Kompleks Tədbirlər Planında
ətraf mühitin mövcud vəziyyətinin
bərpasına yönəldilmiş bütün əsas
fəaliyyət istiqamətləri öz əksini tap-

mışdır, [2].  
ARDNŞ ətraf mühitin qorun-

ması və təbii ehtiyatlardan səmərəli
istifadə sahəsində niyyətini və ekoloji
təhlükəsizliyini təmin edən prioritet
vəzifələrin həlli strategiyasını özündə
əks etdirən əsas sənədi, ekoloji siyasə-
tini hazırlamışdır.Bu sənəd ekologiya
sahəsində atılacaq bütün növbəti
addımların istiqamətlərini, mərhələ-
lərini, prioritet elmi, texnoloji, təşkilati
vəzifələri özündə əks etdirir. [1]
ARDNŞ aşağıdakı məsələlərin həllini
öz ekoloji siyasətində prioritet vəz-
ifələr hesab edir və təsərrüfat fəaliyyəti
ilə məşğul olan ərazilərdə daha sərt
ekoloji tələblərin irəli sürüldüyü iqtisa-
di islahatların həyata keçirilməsi tələb
edilir.

-ARDNŞ-in tabeliyində olan
Xəzər dənizi akvatoriyasında, sahil
boyunda yerləşən NQÇİ-lərdən, boru
kəmərlərindən, neft tullantılarından,
emal sənayesi zavodlarından,
yardımçı obyektlərdən dənizə atılan
tullantıların tamamilə qarşısını almaq;

-gözlənilməz qəza halları
nəticəsində dənizdə neftlə çirklən -
mələrin qarşısını almaqdan ötrü
ARDNŞ-in “Neft Yayılmalarına qarşı
Fəaliyyət Plan”ın işlənilməsi, təsdiqi
və həyata keçirilməsini təmin etmək
və reallaşdırmaq;

-ARDNŞ-in gəmilərində və
başqa üzən vasitələrində formalaşan
məişət tullantı sularının, neft və neft
məhsulları tullantılarını toplanması və
sahildə zərərsizləşdirilməsi;

-neft yayılmalarına qarşı
mübarizədə milli və regional əmək-
daşlığı həyata keçirmək;

-ARDNŞ-in Xəzər dənizin -
dəki fəaliyyət zonalarında və onların
ətrafında çirklənmənin müntəzəm
monitorinqini aparmaq;

-tullantılardan təkrar istifadə,
utlizasiya, tullantısız istehsal səviy -
yəsinin maksimuma çatdırılması tex -
no logiyalarının işlənib hazırlanması
və reallaşdırılması;

-müxtəlif təbiəti mühafizə və

enerjiyə qənaət texnologiyalarının
inkişaf etdirilməsi;

-strukturu pozulmuş torpaq -
ların rekultivasiyası,  kənd təsərrüfatı
təyinatlı torpaqların təbii məh -
suldarlığının/münbitliyinin bərpası;

-istixana qazlarının, “turş
yağışlar” əmələ gətirən qazların emis-
siyasının azaldılması; 

-ətraf mühitə təhlükəli mad-
dələrin və kimyəvi preparatların, o
cümlədən, xlorlaşdırılmış karbohid -
rogenlərin dioksinlərinin və di -
gərlərinin atılmasının azaldılması,
gələcəkdə isə dayandırılması, və bu
tullantılara imkan yaradan
texnologiyaların mümkün qədər
qadağan olunması;

Beləliklə, neft-qaz sənayesi
sahəsi obyektlərinin istismarı pro -
sesində ətraf mühit vəziyyətinin
ekoloji-iqtisadi baxımdan əsas-
landı rılmasının başlıca istiqa-
mətləri aşağıdakılardan ibarət
olmalıdır: neft-qaz istismarı müəs-
sisələrinin, o cümlədən, boru
kəmərlərinin və mühəndis qurğu-
larının tikintisi və istismarı
zamanı  çirklənmə nəticəsində bio-
geosenoz (ekoloji sistem) kompo-
nentlərinə iqtisadi ziyanın region-
da ekoloji vəziyyəti nəzərə
almaqla müəyyən edilməsi;  pozul-
muş ərazilərin sahəsinin azaldıl-
ması nəticəsində iqtisadi təsirin
müəyyən edilməsi, eləcə də,
ekoloji qəza riskinin təbiəti
mühafizə tədbirləri sisteminin tət-
biqi, in novasiya fəaliyyəti, sənaye
müəs sisələrində ekoloji monitorin-
qin və ekoloji ekspertizanın keçir-
ilməsi hesabına  azaldılması.

Ekosistemlərin səmərəlili -
yinin yüksəldilməsi, enerjiyə və
resurslara qənaət hesabına
Azərbaycan ərazisində enerji sərfinin
azaldılması, əhalinin sağlamlığının
yaxşılaşdırıl ması  məsələlərinin həlli-
ni təsərrüfat fəaliyyətinin ekoloji
tələblərə uyğunlaşdırılmasında axtar-
maq la zımdır. 
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Yanacaq-Enerji-Kompleksində layihələrin işlənməsi və reallaşması zamanı ətraf mühitin
mühafizəsinin başlıca istiqamətləri.

A.G.Hüseynov
(AzTU)

Xülasə

Məqalədə, davamlı inkişaf prioritetləri kimi, energetikanın inkişafı, ətraf mühitin mühafizəsi, resurslardan istifadə
prespektivləri gözdən keçirilir. Qeyd edilir ki, energetikanın inkişafı bir tərəfdən, davamlı inkişafa imkan yaradırsa, digər
tərəfdən ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olur. Ekoloji faktların nəzərə alınması ilə “cəmiyyət-təbiət” sistemində qarşılıqlı
əlaqələrin tənzimlənməsi üzrə məqsədyönlü fəaliyyət hər bir dövlətin ekoloji siyasətinin formalaşmasında başlıca element
olmalı və zəruri olan müəyyən prinsiplərə əsaslanmalıdır. Eyni zamanda məqalədə, ölkə Prezidenti tərəfindən imzalanmış
“Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010 cu illər üçün Kompleks Tədbirlər
Planı” əsasında hazırlanmış ARDNŞ-nin Ekoloji siyasətinin  əsas müddəaları qısaca şərh edilir.

Основные направления охраны окружающей среды при разработке и реализации проектов
в топливно-энергетическом комплексе

А.Г.Гусейнов
(АзТУ)

Реферат

B cтатье в качестве приоритетов устойчивого развития рассматривают перспективы развития энергетики,
охраны окружающей среды, ресурсоиспользования, отмечается, что развитие энергетики, с одной стороны,
способствует устойчивому развитию, но, с другой стороны, является причиной роста загрязнения окружающей
среды и ухудшения здоровья населения. Целенаправленная деятельность по регулированию взаимосвязей в
системе «общество - природная среда» с учетом экологических факторов должна быть ключевым звеном при
формировании экологической политики каждого государства и основываться на определенных принципах.
Одновременно, в статье комментируются основные положения Экологической Политики ГНКАР, подготовленной
на основании “Плана Комплексных Мероприятий на 2006-2010 гг. по улучшению состояния окружающей среды в
Азербайджанской Республике”, подписанного Президентом страны. 

Main Directions for Projects Development and Environmental Protection
in Fuel and Enrgy Sector

A.G.Huseynov
(Az TU)

Abstract

The article considers growth prospects for energy economy, environmental protection and  resource utilization as
sustainable development priorities, indicates that the development of energy economy promotes sustainable development
on the one hand, and gives rise to growth in pollution of  environment and deterioration of public health on the other hand.
Purposful activities in regulation of interrelations in   “society – natural environment” system taking the ecological factors
into account shoud constitute key element in formation of the ecological policy of each state and based on the defined prin-
ciples. Furthermore, the article briefly interprets  the fundamentals of SOCAR Ecological Policy developed on the basis of
“Action Plan for 2006-2010 years on improvement of environmental condition in the Azerbaijan Republic” signed by the
Presidentof the country.
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