
 

 

Resurs Səmərəliliyi və Daha Təmiz İstehsal 

(RSDTİ) üzrə maraqlı tərəflər resurs 

səmərəliliyi ilə bağlı irəliləyişləri müzakirə 

etmək üçün Azərbaycanda toplaşdılar 
28.07. 2022 Bakı, Azərbaycan  

Cümə axşamı, 28 iyul 2022-ci il tarixdə, Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində Resurs Səmərəliliyi və Daha 

Təmiz İstehsal (RSDTİ) təşəbbüsü üzrə Maraqlı Tərəflər Qrupunun iclası baş tutdu. Bu tədbirdə 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Energetika Nazirliyi, Kiçik və Orta Biznesin 

İnkişafı Agentliyi (KOBİA), Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı (UNIDO), Qeyri-Hökumət 

Təşkilatları (QHT-lər), sənayenin inkişafı üzrə assosiasiyaların və akademik dairələrin mühüm 

nümayəndələri, eləcə də ekspertlər iştirak etmişdir. Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən, Azərbaycanda 

Dairəvi İqtisadiyyat və Yeni Artım İmkanlarına həsr olunmuş “Aİ Ətraf Mühit Naminə” (EU4Environment) 

təşəbbüsü çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq təşkil edilən bu görüşdə iki əsas 

mövzu müzakirə edilmişdir: resurs səmərəliliyinə və yaşıl inkişafa nail olmaq üçün vasitələr. 

 “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” adlı sənədin gündəliyində növbəti onillik 

üçün müəyyən edilmiş beş prioritetdən üçü birbaşa RSDTİ ilə bağlıdır. Deməli, bu tədbirlərin həyata 

keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının qəbul etdiyi bir sıra strateji sənədlərə birbaşa töhfə verəcəkdir. 

Ölkədə sənayenin güclənməsinə və dayanıqlı inkişafa gəlincə, diqqət yetirdiyimiz əsas istiqamətlərdən 

bəziləri dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat, rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar 

məkanının qurulması, eləcə də təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsidir- deyə İqtisadiyyat Nazirliyinin 

beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq şöbəsinin müdir müavini Könül Əliyeva bildirmişdir. 

Yer kürəsinin təbii ehtiyatları məhdud olduğundan, onların iqtisadiyyatda dövretmə potensialı son həddə 

çatdıqda, iqtisadi artımı qorumağın yeganə yolu resurs səmərəliliyini təmin etmək, yəni eyni miqdarda 

resursdan daha çox gəlir əldə etmək üçün vasitələr tapmaqdır. Beləliklə, RSDTİ təkcə iqtisadi artım üçün 

deyil, eyni zamanda sənaye sahələrinin öz rəqabət qabiliyyətlərini artırması, iş yerləri yaratması və təkrar 

emala və resursların bərpasına sərmayə yatırmaqla innovasiyaları stimullaşdırması üçün vacib bir 

vasitədir. 

 

 



 

 

 “Azərbaycan və Aİ arasında ətraf mühit və iqlim məqsədləri istiqamətində əməkdaşlıq bir sıra regional 

proqramlar (o cümlədən EU4Environment), eləcə də ikitərəfli təşəbbüslər, xüsusilə havanın keyfiyyəti və 

sənaye emissiyaları ilə əlaqəli layihələr vasitəsilə gücləndirilib. Bu təşəbbüslər Paris Sazişinə əsasən 

Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfələri yerinə yetirməkdə, eləcə də Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail 

olmaqda Azərbaycana dəstək verir. Bu əməkdaşlıq həmçinin ölkəyə iqtisadi restrukturizasiyanı daha yaxşı 

qavramağa, müasirləşdirməyə və özünün iqlim dəyişikliyi və ətraf mühitin idarə olunması hədəflərinə nail 

olmaq üçün lazımi investisiyalar yatırmağa kömək edir” – deyə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 

Ekologiya Siyasəti şöbəsinin müdiri Faiq Mütəllimov bildirdi. 

Azərbaycanda RSDTİ fəaliyyətlərinin 1-ci fazasının icrasını təmin etmək məqsədilə 2021-ci ilin may ayında 

UNIDO ACE Group Consultants MMC-nin rəhbərlik etdiyi şirkətlər konsorsiumundan ibarət Milli İcraçı 

Tərəfdaşla müqavilə bağlamışdır. Həmin vaxtdan bəri RSDTİ tədbirləri və sənaye tullantıları xəritələrinin 

(STX) hazırlanması vasitəsilə dairəvi dəyər zəncirlərinin yaradılmasına fəaliyyətlərində həm nailiyyətlər, 

həm də çətinliklər müşahidə olunmuşdur. Bu mənada sözügedən iclas həmin fəaliyyətlərin icra vəziyyəti 

haqqında məlumatlılığı artırmaq və ölkədə RSDTİ-ni daha da təşkilatlandırmaq və gücləndirmək, habelə 

yaşıl inkişafı təşviq etmək üçün RSDTİ Maraqlı Tərəflər Qrupu üzvlərini imkanların, çətinliklərin və onların 

aradan qaldırılması yollarının müzakirəsinə cəlb etmək baxımdan bir platforma rolunu oynadı. 

UNIDO öz mandatı çərçivəsində İnklüziv və Dayanıqlı Sənaye İnkişafına diqqət yetirməklə sənayelərin 

iqtisadiyyat daxilində gəlirli olması ilə bərabər, həm də ətraf mühitə daha az zərərli olmasına səy göstərir. 

Xüsusilə, UNIDO dairəvi iqtisadiyyat yanaşmasını istehsal müəssisələri daxilində və onların arasında 

dövrələri (mallar, texnoloji proseslər və xidmətlər baxımından) qapatmaq üçün bir vasitə kimi təşviq 

edirik. Biz nəzərə almalıyıq ki, bir çox ölkələrdə iqtisadiyyatın təməlini təşkil edən kiçik və orta 

müəssisələrlə (KOB) bilavasitə işləmək hamı üçün daha yaxşı ətraf mühitə və iqlim dəyişikliyinin təsirlərini 

azaltmağa nail olmaqda bir yoldur – deyə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sənaye İnkişafı Təşkilatının 

(UNIDO) Ətraf Mühit və Enerji Departamentində EU4Environment Layihə Meneceri xanım Tatyana 

Çernyavskaya vurğuladı.  

Qısa haşiyə 

“Avropa İttifaqı Ətraf Mühit naminə” (EU4Environment) təşəbbüsü Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı 

ölkələrinə ətraf mühitlə əlaqəli fəaliyyətləri dəstəkləməklə, yaşıl inkişaf imkanlarını nümayiş etdirməklə 

və açmaqla, ekoloji risk və təsirlərin daha yaxşı idarə edəcək mexanizmləri müəyyənləşdirməklə öz təbii 

sərvətlərini qorumağa və əhalinin ekoloji rifahını yaxşılaşdırmağa kömək etmək məqsədilə həyata 

keçirilir. Proqramın icra müddəti 2019-2023-cü illəri əhatə edir.  

Əlaqə 

xanım Tatyana Çernyavskaya 

EU4Environment Layihə meneceri 

Ətraf Mühit və Enerji Departamenti 

Birləşmiş Millətlərin Sənaye İnkişafı Təşkilatı (UNIDO) 

Email: T.CHERNYAVSKAYA@unido.org  
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