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Giriş 

Qlobal tendensiyalar, çağırışlar və statistik göstəricilər 

 

Müasir texnologiyanın inkişaf etdiyi və ətraf mühitin mühafizəsinin daha da aktuallaşdığı bir 

dövrdə alternativ yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələrinin əhəmiyyəti artmaqdadır. Əgər XX 

əsrdə alternativ yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələrindən bəhs etmək reallıqdan uzaq görünə 

bilərdisə, artıq bu cür avtomobillər müasir nəqliyyatın əsas tərkib hissələrindən birinə 

çevrilməkdədir. Təsadüfi deyildir ki, 2015-ci ildə qəbul edilən Paris BMT-nin İqlim 

Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasında elektriklə çalışan bütün növ avtomobillərin 

istifadəsinin genişləndirilməsi ən mühüm məsələlərdən biri kimi qarşıya qoyulmuşdur. Sazişin 

bu sahədə qarşıya qoyduğu başlıca məqsəd dünya üzrə elektriklə çalışan 4-təkərli 

avtomobillərin sayının 2030-cu ilədək 100 milyona çatdırılmasıdır (Beynəlxalq Enerji 

Agentliyi, 2016).  

Elektrik mühərriki ilə çalışan ilk nəqliyyat vasitəsi 1888-ci ildə Andreas Flocken tərəfindən 

ixtira edilsə də, həmin dövrdə yanacaqla çalışan avtomobillər bir sıra səbəblərə görə daha geniş 

populyarlıq qazanmış və bu üstünlüyü uzun müddət qoruyub saxlaya bilmişdir (Polat və 

başqaları, 2016). Lakin yanacaqla çalışan avtomobillər son dövrlərdə tədricən elektrik 

mühərriki ilə çalışan nəqliyyat vasitələri tərəfindən ciddi rəqabətlə qarşılaşmaqdadır. Dünya 

üzrə yollarda olan elektromobillərin sayı 2015-ci ildə 1 milyonu ötdü ki, bu da tarixi nailiyyət 

hesab edilə bilər. Neft İxrac Edən Ölkələr Birliyi (OPEC) hesab edir ki, 2040-cı ildə dünyada 

sərnişindaşımada istifadə edilən avtomobillərin 6%-i alternativ yanacaqla işləyən nəqliyyat 

vasitələrindən ibarət olacaqdır (Financial Times 2016).  

Alternativ yanacaqla işləyən avtomobillər içərisində istifadə cəhətdən ən geniş yayılmış olanı 

elektromobildir - bir və ya bir neçə elektrik mühərrikin köməyi ilə hərəkət edən avtomobil. 

Statistik göstəricilərə nəzər yetirsək, elektromobillərin yayılma və istifadə miqyasının hansı 

sürətlə artdığını müşahidə edə bilərik. 

2016-cı ilin avqust ayında Financial Times xəbər agentliyinin müxtəlif mənbələrə istinadən 

yaydığı məlumatlara görə, dünyanın 40 ölkəsində 1,2 milyondan çox elektromobil 
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istifadədədir, halbuki 2009-cu ildə bu rəqəm 6,000-dən az idi. Bu avtomobillərin 80%-i ABŞ, 

Çin, Yaponiya, Hollandiya və Norveçin payına düşür (Beynəlxalq Enerji Agentliyi 2016). 

Elektromobillərin qlobal səviyyədə illik satışı 2011-ci ildə 48,000 idisə, 2015-ci ildə 550,000-

ə bərabər olmuşdur. Dünyada bu qəbildən olan avtomobillərin ən çox istifadə edildiyi ölkə isə 

Çindir. Bu ölkə həm də onunla fərqlənir ki, burada elektriklə çalışan skuterlər və avtobuslar 

(170,000 ədəd) da digər ölkələrə nisbətdə daha geniş istifadə edilir (Beynəlxalq Enerji 

Agentliyi, 2016). Norveçdə isə hər 1000 nəfərə 22 elektromobil düşür ki, bu da olduqca yüksək 

göstəricidir (EV Norway, 2016). 

Son olaraq isə araşdırmada bu da qeyd edilir ki, dünya üzrə avtomobillər hər gün 18 milyon 

barrel yanacaq məhsulları istifadə edirlər. Hesab edilir ki, elektromobillərin indiki satış tempi 

və digər tendensiyaların mövcud sürəti ilə 18 milyon barrellik istehlakı 1 milyon barrel 

azaltmaq üçün dünyada minimum 50 milyon elektromobilin istifadəsi lazımdır.  

Elektromobillərin istehsalı bir çox hallarda adi avtomobillərdən daha baha başa gəlir. İstehsal 

xərclərinin əhəmiyyətli bir hissəsini batareya və enerji saxlama mexanizmləri təşkil edir. Belə 

ki, bu komponent ümumi istehsal xərcinin ortalama olaraq 1/3-ni təşkil edir. Lakin batareya və 

enerji saxlama mexanizmlərinin istehsal xərci 2008-ci illə müqayisədə 4 dəfə azalmışdır 

(Beynəlxalq Enerji Agentliyi 2016). Hal-hazırda bir neçə avtomobil şirkətinin bu xərclərin 

azaldılması istiqamətində ciddi elmi-tədqiqatlar apardığını nəzərə alsaq, qiymətin yaxın 

gələcəkdə enəcəyini təxmin etmək olar. Məşhur UBS bankının təhlilçiləri hesab edirlər ki, 

Avropada 2021-ci ildə eyni avtomobilin yanacaqla işləyən və elektriklə, yaxud hibrid formada 

çalışan modelləri arasında qiymət fərqi qapanacaq.  

Cəlbedicilik nöqteyi-nəzərindən, avtomobilin yanacaq, yaxud elektrik sərfiyyatı da mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (2016) hesabatına görə, hal-hazırda 

Avropada 100 km məsafəni qət etmək üçün elektromobil daxili yanma mühərrikinə malik 

maşından 4-5 dəfə az xərc tələb edir.  

Sözsüz ki, elektromobillərin alıcılara yanacaqla işləyən avtomobillərə nisbətdə daha cəlbedici 

görünməsi üçün onun satış qiyməti əlverişli olmalıdır. Hal-hazırda bir çox ölkələrdə müşahidə 

edilən problemlərdən biri elektromobillərin yanacaqla işləyən avtomobillərə nisbətdə daha 

baha olmasıdır. Belə ki, istehsal xərclərinin yüksək olduğu1 və elektromobillərin yeni-yeni 

bazara daxil olduğu bir mühitdə müştərilərdə onlara qarşı marağın oyadılması olduqca vacibdir. 

Sıravi bir müştəri üçün elektromobilin maddi cəhətdən əlçatan hala gətirilməsi vacibdir ki, o, 

                                                           
1 Məsələn, Almaniyada eyni avtomobilin yanacaqla işləyən və elektriklə, yaxud hibrid formada çalışan 

modelləri arasında ortalama €18,000 fərq var (Financial Times 2016) 
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benzin və dizel kimi yanacaq vasitələri ilə işləyən avtomobili daha üstün tutmasın. Məhz bu 

nöqteyi-nəzərdən çıxış edərək, dünyanın bir çox ölkələrində elektromobillərin daha cəlbedici 

və maddi cəhətdən əlverişli olması üçün geniş miqyaslı dövlət strategiyaları həyata 

keçirilməkdədir. Bu istiqamətdə atılan addımları iki kateqoriyaya ayırmaq olar: təşviqləndirici 

addımlar və münasib infrastrukturun (burada infrastruktur dedikdə, enerji təchizatı şəbəkəsi 

nəzərdə tutulur) yaradılması. Əgər təşviqləndirici addımlar elektromobillərin müştərilər üçün 

cəlbedici, əlverişli və səmərəli olması cəhətdən önəmlidirsə, münasib enerji təchizatı 

şəbəkəsinin yaradılması isə həmin nəqliyyat vasitələrinin istifadəsinin rahat hala gətirilməsi 

üçün əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalədə əsas diqqət təcrübələri nəzərdən keçirilən ölkələrdəki infrastruktur və 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulan təşviqləndirici addımlar üzərində olacaqdır. Məqalədə 

Azərbaycanda elektromobillərin, yaxud onların hissələrinin istehsalı haqqında 

danışılmayacaqdır.  
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Azərbaycan: mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi 

2015-ci ildə qəbul edilən Paris BMT-nin İqlim Dəyişiklikləri üzrə Çərçivə Konvensiyasını 

imzalayan tərəflərdən biri kimi Azərbaycan hökuməti də elektromobillərin istifadəsinin təşviqi 

istiqamətində işlər görməyə başlamışdır. Elektromobillərin şəbəkələşmiş şəkildə istifadəsi 

üçün münasib infrastruktur və qanunvericilik mütləq şərtlərdir. Elektromobillərin dünyada 

yalnız son bir neçə ildə populyarlaşdığını nəzərə alsaq, Azərbaycandakı mövcud vəziyyətin bu 

tip avtomobillərin istifadəsin üçün elə də münasib olmaması təəccüblü deyildir. Təsadüfi 

deyildir ki, inkişaf etmiş və etməkdə olan ölkələrin bir çoxu bu sahədə ciddi işlər görsələr də, 

hələ də müəyyən problemlər (elektromobillərin istehsal qiymətinin yüksək olması, ölkənin 

bütün yerlərində şarj məntəqələrinin olmaması və s.) qalmaqdadır.  

Bu sahədə Azərbaycanda son dövrlərdə müəyyən işlər görülmüşdür. Belə ki, “GreenCar” 

MMC, Azərbaycan Avtomobil Federasiyası və İDEA (Ətraf mühitin Mühafizəsi naminə 

Beynəlxalq Dialoq) İctimai Birliyinin dəstəyi ilə 2014-cü ildən ölkə ərazisində geniş miqyaslı 

innovativ-ekoloji layihələrin həyata keçirilməsinə başlanıb. Layihələr çərçivəsində 

elektromobillərlə bağlı ən son texnoloji yeniliklərin Azərbaycana gətirilməsi və ətraf mühitin 

mühafizəsi və sağlam ekoloji mühitin yaradılmasına dəstək vermək nəzərdə tutulur. O 

cümlədən, layihə çərçivəsində elektromobillər və elektriklə çalışan digər nəqliyyat vasitələri də 

Azərbaycana gətirilmişdir.  

Gəncə Avtomobil Zavodu İstehsalat Birliyi (İB) və Almaniyanın "Eurabus GmbH" şirkəti 

Azərbaycanda "Eurabus" elektrik avtobuslarının yığılması ilə bağlı niyyət protokolunun 

imzalanması yaxın gələcəkdə Azərbaycanda bu sahənin inkişafına ciddi töhfə verə bilər. 

İctimai nəqliyyatda istifadə edilən avtobuslar hal-hazırda yanacaq və qazla çalışan 

avtobuslardan ibarətdir. İmzalanan protokolda nəzərdə tutulan fikirlər reallaşdırılarsa, bu, 

ictimai nəqliyyatda yeni dövrün başlanğıcı hesab edilə bilər. 

Mövcud duruma baxmayaraq, post-neft dövrünə qədəm qoyan Azərbaycanda da dünyanın bir 

çox ölkələrində müşahidə edilən tendensiyanın müşahidəsi - elektrik mühərriki ilə işləyən 

avtomobillərin istifadəsinin genişlənəcəyi gözlənilir. Təsadüfi deyildir ki, elektrik mühərriki 

ilə işləyən avtomobillər üçün müvafiq infrastrukturun yaradılması və onların istifadəsinin 

təşviqinə dair müddəa "Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik 

enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi"ndə öz əksini tapmışdır. Sənəddə qeyd 

edilir ki, 2020-ci ildən etibarən Azərbaycanda elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin 

sayca çoxalması gözlənildiyindən, onların geniş miqyasda alışını və istifadəsini təmin etmək 

üçün tam formalaşmış elektrik enerjisi infrastrukturunun yaradılması nəzərdə tutulur.  
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İnfrastruktur 

Azərbaycanda mövcud infrastruktur elektromobillərin şəbəkələşmiş şəkildə istifadəsi üçün 

münasib olmasa da, bu sahədə də müəyyən addımlar atılmışdır. Məsələn, 2014-cü ildən 

etibarən “Socar Petroleum” şirkəti tərəfindən Bakıda bir neçə şarj məntəqəsi quraşdırılmışdır 

və bu xidmət müştərilərə pulsuz təklif olunur. Yanacaq doldurma məntəqəsində quraşdırılan 

avadanlıqlar eyni zamanda iki avtomobili şarj etməyə imkan verir. Lakin Azərbaycan 

ərazisində belə şarj məntəqələrinin sayı həddən artıq azdır, qeyri-şəhər tipli yaşayış yerlərində 

və magistral yollarda şarj məntəqələri quraşdırılmayıb ki, bu da elektromobillərin şəbəkələşmiş 

şəkildə istifadəsinə mane törədir. 

Qanunvericilik və təşviqləndirici addımlar 

Dünya təcrübəsində təşviqləndirici addımlar kimi elektromobil alıcıları və satıcılarına müxtəlif 

tipli güzəştlər tətbiq edilir, maddi dəstək göstərilir. Təbii ki, belə təşviqləndirici addımların 

reallaşdırılması üçün qanunvericilik yenilənməli və yeni qanunlar tətbiq edilməlidir.2  

Azərbaycanda bu istiqamətdə artıq idxal rüsumları ilə bağlı müəyyən güzəştlər tətbiq 

edilməkdədir. Məsələn, Azərbaycana elektromobillərin gətirilməsi zamanı onlara aksiz vergisi 

tətbiq olunmur, çünki bu nəqliyyat vasitələrində daxili yanma mühərriki mövcud deyildir (aksiz 

vergisi daxili yanma mühərrikinin həcminə görə hesablanır). Eynilə, daxili yanma mühərrikinin 

olmamasına görə, mühərrikin işçi həcminə görə tutulan gömrük rüsumu da sıfıra bərabədir. 

Nəticədə, elektromobil idxal edən fiziki və hüquqi şəxslər yalnız ƏDV, əməliyyat və vəsiqə 

haqqı rüsumlarını ödəyir ki, bu da ümumi alış qiymətinin aşağı enməsinə gətirib çıxarır. Adı 

çəkilən maddi güzəşt təqdirəlayiqdir, ancaq bu istiqamətdə görülməli olan işlər çoxdur ki, 

bunlar da nəzərdən keçiriləcəkdir. 

  

                                                           
2 http://fins.az/avto/889899/Xaricden_getirmek_uchun_en_serfeli_avtomobil.html 
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Dünya təcrübəsi 

Qeyd edildiyi kimi, dünyanın bir çox ölkələrində elektromobillərin daha cəlbedici və maddi 

cəhətdən əlverişli olması üçün geniş miqyaslı, dövlət strategiyaları həyata keçirilməkdədir. 

Dünyanın bir sıra ölkələrinin təcrübəsini təhlil edən tədqiqatların (Sierzchula və başqaları 2014; 

Lutsey 2015) yekun qənaəti bundan ibarətdir ki, elektromobil sahəsində istehlakçı və 

sahibkarlara güzəştlərin edilməsi və maddi dəstəyin göstərilməsi və elektrik doldurma 

infrastrukturunun yayılma dərəcəsi ilə elektromobillərin istifadəsi arasında birbaşa korrelyasiya 

mövcuddur.  

Təşviq istiqamətində atılan addımları iki kateqoriyaya ayırmaq olar; təşviqləndirici addımlar 

və münasib infrastrukturun (burada infrastruktur dedikdə, enerji təchizatı şəbəkəsi nəzərdə 

tutulur) yaradılması. İnzibati cəhətdən isə, dünya təcrübəsində görə bilərik ki, müəyyən 

təşviqləndirici addımlar ümumilli (məsələn, vergi güzəştləri), bəziləri isə lokal (məsələn, 

parkinq haqqından azad edilmə) xarakterlidir. Təşviqləndirici addımlara aşağıdakılar daxildir; 

- gömrük rüsumlarından azadetmə 

- istehlak vergisindən qismən, yaxud tam azadetmə 

- elektromobil idxal edən hüquqi şəxslərə hər avtomobilə görə dövlət tərəfindən 

subsidiya verilməsi 

- elektromobillərin parkinq haqqından azad edilməsi, yaxud aşağı tarifdə cəlb olunması 

- elektromobillərin şəhərdaxili mərkəz ərazilərə (congestion charge) giriş haqqından 

azad edilməsi 

- yanacaqla çalışan avtomobillərə marağın azaldılması (məsələn, onların dövlət 

qeydiyyatından keçirilməsi haqqının artırılması, yol vergisi dərəcəsinin yüksəldilməsi) 

 

İnfrastrukturun münasib hala gətirilməsi üçün isə əsasən aşağıdakı addımlar atılır: 

- şəhərlərdə və digər tipli yaşayış məntəqələrində, o cümlədən, magistral yollarda şarj 

məntəqələrinin quraşdırılması 

- şarj xidmətinin pulsuz, yaxud endirimli tariflə təklif edilməsi 

- elektromobillərin təmir xidmətinin təşkili 

 

Bu bölmədə Türkiyə, Norveç, Böyük Britaniya və Çin təcrübələri nəzərdən keçiriləcəkdir. 
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Türkiyə 

Elektromobillərin yeni yayıldığı Türkiyədə 2015-ci il statistikasına görə, təxminən 500-ə yaxın 

bu tip avtomobil istifadədədir (Enerji Atlası, 2015)3. Ölkədə elektromobillərin istehsalı və 

istifadəsinin təşviqi siyasəti Elm, Sənaye və Texnologiya nazirliyi tərəfindən hazırlanır və 

koordinasiya edilir. Bundan başqa, Türkiyədə “Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği” 

adlı dərnək də fəaliyyət göstərir; onun əsas vəzifəsi elektromobillərin təbliğatı və yayılması 

işlərini aparmaqdır.  

Təşviqləndirici addımların bir neçəsinin tətbiqini Türkiyədə müşahidə edə bilərik. Məsələn, 

mühərrik gücünə görə elektromobillər fərqli dərəcəli şəxsi istehlak vergisinə cəlb edilirlər. 

Əgər mühərrik gücü 85 kW-dan aşağı elektromobillər üçün bu dərəcə 3%-dirsə, 86-120 kW 

olanlar üçün 7%, 121 kW və daha çox olanlar üçün 15%-dir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 

benzin və dizellə çalışan avtomobillər üçün dərəcə 45%-dən başlayır ki, bu da elektromobillər 

üçün edilən güzəştin miqyasının böyük olduğunu göstərir.  

İnfrastrukturun təkmilləşdirilməsi və şarj məntəqələrinin quraşdırılması cəhətdən də Türkiyədə 

nəzərə çarpacaq irəliləyiş əldə edilmişdir. Əvvəla, qanunvericilikdə şarj məntəqələrinin 

quraşdırılmasına dair təlimatlar öz əksini tapmışdır, bu da həmin sahədə aparılan işlərin 

koordinasiya edilməsi cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Türkiyədə sırf şarj məntəqələrinin 

quraşdırılması ilə məşğul olan yerli və xarici şirkətlər də fəaliyyət göstərir. 2016-cı il 

göstəricisinə əsasən, ölkədə 900-dən çox şarj məntəqəsi fəaliyyət göstərir (Polat və başqaları, 

2016). 

Norveç  

Elektromobillər bazardakı payına görə dünyada ən yüksək göstəriciyə (hər 1000 nəfərə 22 

maşın) malikdir. Ölkədə 100,000-dən çox elektromobil istifadədədir və 8,000-ə yaxın şarj 

məntəqəsi fəaliyyət göstərir.  

İnfrastruktur cəhətdən Norveçdə münasib şərait yaradılmışdır. Əvvəla, elektromobillər üçün 

lazım olan elektrik su mənbələrindən əldə edilir ki, bunun özü də ekoloji cəhətdən müsbət hal 

hesab edilir. Ölkədə 8,000-ə yaxın şarj məntəqəsi fəaliyyət göstərir və onlar həm şəhərlər, həm 

qeyri-şəhər tipli yaşayış məntəqələri, həm də magistral yolların kənarlarındakı yanacaq 

doldurma məntəqələrində quraşdırılmışdır. 

 

                                                           
3 http://www.enerjiatlasi.com/haber/turkiye-deki-elektrikli-otomobil-sayisi 



 

 

 

10 

10 

Elektromobillərə sahiblərinə verilən güzəştlər çoxsaylıdır. Bir çox ölkələrdə olduğu kimi, 

Norveçdə də elektromobil sahiblərindən parkinq haqqı tələb edilmir. Onlar satış vergisi 

(ortalama $12,000 olur) və ƏDV-dən (25%) də azaddırlar. Eynilə, elektromobillər avtobuslar 

üçün ayrılan xüsusi zolaqdan və ödənişli yollardan pulsuz istifadə edə bilərlər. Bir digər maraqlı 

praktika isə bundan ibarətdir ki, elektromobillərə verilən dövlət nömrə nişanlarının əvvəlində 

EK, yaxud EL yazılır ki, bu da elektromobillərin fərqlənməsi və onlara məxsus üstünlüklərdən 

rahatlıqla istifadə etməsinə şərait yaradır. Lakin qeyd edək ki, sadalanan güzəştlər 2017-ci ildən 

etibarən dayandırılacaq. 

Elektromobillərin istifadəsinin təşviqi məsələsində Norveç hökumətinin atdığı digər addım isə 

karbon-dioksid emissiyasının səviyyəsi ilə bağlıdır. Belə ki, ölkədə ildən-ilə karbon-dioksid 

emissiyasınin səviyyəsi məsələsində daha da ciddi qaydalar tətbiq edilir ki, bununla da istismar 

müddətinin bitməsinə az qalmış, eləcə də, yüksək miqdarda karbon-dioksid emissiyasına malik 

nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi qadağan edilir. Ümumiyyətlə, Norveç hökuməti 2025-ci ilədək 

ölkə ərazisində yanacaqla (daxili yanma mühərriki) işləyən nəqliyyat vasitələrinin istifadəsini 

tamamilə qadağan etməyi planlaşdırır.  

 

Böyük Britaniya 

Böyük Britaniyada elektriklə işləyən avtomobillərin istifadəsinin təşviqi siyasəti 2009-cu ildən 

etibarən həyata keçirilməkdədir. Belə ki, Britaniya hökuməti 2009-cu ilin aprelində özünün 250 

milyon poundluq “yaşıl avtomobil” strategiyasını elan etdi (İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, 

2015). Strategiyanın məqsədi istehlakçılara təklif ediləcək müxtəlif güzəşt və maddi dəstək 

vasitəsilə elektromobillərin sayını artırmaq və atmosferə atılan karbon dioksid qazının 2020-ci 

ilə qədər 26 %, 2050-ci ilə qədər isə 80% azaldılması olmuşdur. Eyni ildə Enerji 

Texnologiyaları İnstitutu tərəfindən “Birləşmiş Şəhərlər Planı” layihəsinin icrasına start verildi 

ki, bu da Britaniya ərazisində elektrik şarj üçün girişi olan hibrid avtomobillərinin asanlıqla 

enerji doldurmasına şərait yaradan enerji doldurma məntəqələri şəbəkəsinin qurulması ilə 

nəticələndi (İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, 2015). 

2009-cu ilin sentyabrında Enerji Texnologiyaları İnstitutu tərəfindən “Birləşmiş Şəhərlər 

Planı”nın (The Joined-Cities Plan) icrası başlandı. “Birləşmiş Şəhərlər Planı” vasitəsilə Enerji 

Texnologiyaları İnstitutu özəl sektoru da cəlb etməklə, elektrik ilə işləyən nəqliyyat vasitələri 

sahəsində özünü təmin edən bazar inkişaf etdirməyi və Böyük Britaniyanı “yaşıl nəqliyyat 
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vasitələri” sahəsində dünya lideri etməyi nəzərdə tutur. 11 milyon poundluq plan çərçivəsində 

Böyük Britaniya ərazisi boyunca elektrik şarj üçün girişi olan hibrid avtomobillərinin asanlıqla 

enerji doldurmasına şərait yaradan enerji doldurma məntəqələrinin şəbəkəsi quruldu.  

Böyük Britaniyada aşağı emissiya nəqliyyat vasitələrinin istehsalı və istifadəsinin təşviqi 

Nəqliyyat Departamenti və Sahibkarlıq, Enerji və Sənaye Strategiyası Departamentlərinin 

nəzdində yaradılan xüsusi şöbə tərəfindən həyata keçirilir (Gov.uk 2016). Şöbə tərəfindən hər 

il aşağı emissiya nəqliyyat vasitələrinin istehsalı və istifadəsinin təşviqinə istiqamətlənmiş 

layihələrə qrantlar və maddi dəstək ayrılır.  

Britaniyada çoxsaylı təşviqedici addımlar atılmışdır ki, bunun nəticəsində ölkədə 

elektromobillərin sayı sürətlə artmaqdadır. Böyük Britaniyada 90,000-dən çox elektromobil 

istifadədədir (NextGreenCar 2016). Təkcə son iki ildə elektromobillərin satışında 250%-lik 

artım qeydə alınmışdır. Balansında elektromobil olan hüquqi şəxslərə elektromobillə bağlı 

rüsumların bir çoxunda müxtəlif güzəştlər edilir. Britaniya höküməti “Plug-in Car Grant” 

proqramı çərçivəsində idxalçılar və alıcılara elektromobilin ümumi dəyərinin 25%-i dəyərində 

subsidiya verir (yükdaşıyan elektromobil üçün isə bu subsidiya qiymətin 20%-i dəyərindədir) 

(Transport for London, 2016). Elektromobillərin şəhərdaxili mərkəz ərazilərə (congestion 

charge) giriş haqqından (£12) azad edilməsi də qeyd edilməlidir. Elektromobillərin parkinq 

haqqından azad edilməsi, yaxud aşağı tarifdə cəlb olunması digər üstünlükdür. Həmin 

dayanacaqlar xüsusi rənglə işarələnmişdir və orada saxlama müddəti məhduddur (adətən 

maksimum 3-4 saat olur) 

Bu ölkədə elektromobillər aksiz və yol vergilərindən tam azaddırlar. Ev təsərrüfatı daxilində 

quraşdırılan şarj məntəqəsi üçün istifadə edilən elektrik enerjisi vergiyə 20%  əvəzində 5%-lik 

dərəcə ilə cəlb edilir ki, bu da alıcılar üçün güzəşt hesab edilir (Office for Low Emission 

Vehicles, 2016). Bununla yanaşı, elektrik şarjı cihazı və sisteminin evdə quraşdırılması 

xərclərinin 75%-ə qədərini hökümət subsidiyalaşdıra bilər.  

İnfrastruktur cəhətdən də Britaniyada əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edilmişdir. Hal-hazırda 

ölkədə 11,000-dən çox şarj məntəqəsi mövcuddur (Office for Low Emission Vehicles, 2016). 

Paytaxt Londonda 2009-cu ildə qəbul edilən məqsədə əsasən, 2013-cü ilədək şəhərdə 1,300-

dən çox şarj məntəqəsinin quraşdırılmalı idi. Lakin əldə edilən nəticə bu göstəricidən daha 

yüksək olmuşdur və 2018-ci ildə onların sayının 6,000-ə çatdırılması gözlənilir. Şarj 

məntəqələrinin yerlərini internet səhifəsindən tapmaq mümkündür. Beləliklə, istifadəçilər hansı 

şarj məntəqələrinin boş olduğunu əvvəldən tapa bilər.  
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Çin 

Dünyada ən çox əhaliyə malik Çin Xalq Respublikası elektriklə çalışan bütün növ 

avtomobillərin istifadəsi sahəsində xüsusilə fərqlənir. XX əsrin başlanğıcından bu günə kimi 

Çində dövlət tərəfindən bir sıra böyük miqyaslı layihələr həyata keçirilmiş, strateji yol xəritələri 

hazırlanmışdır ki, bunların nəticəsində ölkədə elektriklə çalışan avtomobillərin həm istehsal, 

həm də istifadəsi istiqamətində ciddi nailiyyətlər əldə edilmişdir (Masiero və başqaları, 2016). 

Məsələn, dünyada bu qəbildən olan avtomobillərin ən çox istifadə edildiyi ölkə Çindir. Bu ölkə 

həm də onunla fərqlənir ki, burada elektriklə çalışan skuterlər və avtobuslar (170,000 ədəd) da 

digər ölkələrə nisbətdə daha geniş istifadə edilir (Beynəlxalq Enerji Agentliyi, 2016).  

Çində həm mərkəzi, həm də yerli hökümət tərəfindən elektriklə çalışan avtomobillərin istehsal 

və istifadəsi istiqamətində böyük investisiyalar qoyulur. 2009-cu ildə qəbul edilən ‘‘Yeni Enerji 

Avtomobilləri İstehsalçıları və Məhsullarının Tənzimlənməsi qaydaları’’ adlı layihə 

çərçivəsində Çin höküməti $15 milyardlıq maddi vəsait ayırmışdır (Yang, 2010). Digər bir 

nümunə kimi 2009-cu ildə icrasına başlanan ‘‘Minlərlə avtomobil, onlarla şəhər’’ layihəsini 

göstərə bilərik. Bu layihə çərçivəsində ilkin mərhələdə 13, daha sonra isə 25 şəhər əhatə 

edilərək,  elektromobillərin istifadəsi sahəsində maarifləndirmə işləri aparılmaqdadır.  

Çində də elektromobil istehlakçılarına müəyyən maliyyə güzəştləri tətbiq edilir. Həm 

bütünlüklə elektriklə çalışan, həm də hibrid mühərrikə malik elektromobil sahibləri yol 

vergisindən azaddırlar (Beynəlxalq Enerji Agentliyi, 2016). Eynilə, elektromobil satışı ilə 

məşğul olan sahibkarlar satış vergisindən azaddırlar. Bundan başqa, ölkənin bir sıra 

şəhərlərində tətbiq edilən ‘‘nəqliyyat vasitəsinin dövlət nömrə nişanına görə istifadə’’ 

məhdudiyyəti də belə avtomobillərə tətbiq edilmir. Bəzi şəhərlərdə 2014-2016-cı illər arasında 

elektromobillərə pullu yollara və körpülərə giriş ödənişsiz idi. Bundan başqa, istehlakçıdan 

elektromobilin qeydiyyata alınması ilə bağlı rüsum tələb edilmir. Lakin Çin hökümətinin 

ictimaiyyətə verdiyi açıqlamada qeyd edilir ki, həm istehsal, həm də istehlakçılara verilən 

güzəştlər 2020-ci ildə dayandırılacaqdır (Daily Nation, 2016). İnfrastruktur cəhətdən, 2015-ci 

ildə ölkənin əsas şəhərləri olan Pekin və Şanxayda müvafiq olaraq 518 və 218 şarj məntəqəsi 

istifadədə olmuşdur ki, bunlarda da 21,000 və 16,055 elektromobil üçün yer ayrılmışdır 

(Reportsnreports, 2016). 2016-cı ilin dekabr ayına kimi bir çox şəhərlərdə elektrik doldurma 

pulsuz həyata keçirilirdi. 

Çin Xalq Respublikasının elektriklə çalışan avtomobillərlə bağlı təcrübəsi barədə qeyd edilməli 

digər məqam avtobuslarla bağlıdır. Dünyada istifadə edilən elektriklə çalışan avtobusların 

əksəriyyəti bu ölkənin payına düşür – 170,000-dən çox. Bu göstəricinin 2020-ci ildə 200,000 
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olması gözlənilir. Hal-hazırda yalnız avtobuslar üçün nəzərdə tutulmuş elektrik doldurma 

məntəqələri də fəaliyyət göstərir.  

Lakin,  sonda qeyd edək ki, Çin hökumətinin elektriklə çalışan avtomobillərlə bağlı siyasəti bir 

sıra uğurlu nailiyyətlərin əldə edilməsinə gətirib çıxarsa da, aparılan qiymətləndirmələr onu 

göstərir ki, gözlənilən nəticələr bir çox hallarda əldə edilməmişdir (McKinsey, 2012). Məhz 

buna görədir ki, 2016-cı ilin dekabr ayında yeni yol xəritəsi qəbul edilmişdir.  
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Təklif və tövsiyələr 

Ümumi strategiyanın yaradılması 

Elektriklə çalışan avtomobillərin istifadəsinin təşviqi olduqca geniş məsələ olduğundan, onun 

düzgün təşkili, koordinasiyası və monitorinqi üçün Azərbaycan Respublikası dövləti tərəfindən 

vahid ümumi strategiyanın hazırlanmasını başlıca şərt hesab edirik. Strategiyanın yaradılması 

üçün nəzərdə tutulan ilkin addım "Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin 

(elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi" çərçivəsində artıq 

atılmışdır. Belə ki, elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillər üçün müvafiq infrastrukturun 

yaradılması və onların istifadəsinin təşviqinə dair müddəa "Azərbaycan Respublikasında 

kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi"ndə öz əksini tapmışdır. Sənəddə qeyd edilir ki, 2020-ci ildən etibarən Azərbaycanda 

elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin sayca çoxalması gözlənildiyindən, onların geniş 

miqyasda alışını və istifadəsini təmin etmək üçün tam formalaşmış elektrik enerjisi 

infrastrukturunun yaradılması nəzərdə tutulur.  

İSİM olaraq təklif edirik ki, məhz bu müddəanın əsasında yeni strategiya yaradılsın və müvafiq 

dövlət qurumlarına müəyyən tapşırıqlar verilsin. Dünya təcrübəsinə əsaslansaq, Böyük 

Britaniyada aşağı CO2 emissiyasına malik avtomobillərin istifadəsinin təşviqi Nəqliyyat 

Departamenti nəzdində yaradılan xüsusi şöbənin rəhbərliyi altında həyata keçirilir. Çində bu 

strategiya Milli İnkişaf və İslahat Komissiyası (Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 

Nazirliyinin ekvivalenti), Türkiyədə isə Elm, Sənaye və Texnologiya Nazirliyi tərəfindən 

hazırlanır və koordinasiya edilir. Ümumiyyətlə, heç bir ölkədə tək bir nazirlik, yaxud dövlət 

qurumu bu strategiyanı hazırlayıb icra etmir – bütün fəaliyyətlər birdən çox qurumu əhatə edir 

və vahid mərkəzdən koordinasiya edilir.  

Azərbaycanda belə bir mərkəz Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi, yaxud 

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdində yaradıla bilər. Həmin şöbənin 

tərkibində müxtəlif dövlət qurumlarının (məsələn, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, 

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və s.) rəsmiləri təmsil edilə bilər. Qurumun 

maliyyələşməsi isə məhz təmsil edilən qurumların büdcələrindən ayırmalar və mərkəzi 

büdcədən xüsusi olaraq, elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin geniş miqyasda alışını və 

istifadəsini təşviq etmək üçün ayrılan vəsait hesabına təmin edilə bilər. 
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Subsidiyalar, maddi dəstək və güzəştlər 

Elektromobillərin satış qiymətinin bir çox hallarda benzin və dizellə çalışan modellərə nisbətən 

daha yüksək olması bir çox ölkələrdə dövlət subsidiyasının tətbiqinə səbəb olmuşdur. Dünya 

təcrübəsində görə bilərik ki, qonşu Türkiyə də daxil olmaqla, bir neçə ölkədə elektromobillərin  

istifadəsinə dəstək olaraq, elektromobillərin idxalçılarına və alıcılara dövlət tərəfindən 

subsidiya verilir. Subsidiyanın orta məbləği $4,000-5,000-dır. Bəzi ölkələrdə (məsələn, ABŞ-

da) subsidiyalar elektromobillərin satışının təyin edilmiş həddə çatmasına kimi olan müddətdə 

verilir. Məsələn, Kaliforniyada 100,000-ci Tesla elektromobili satılana kimi bütün Tesla 

maşınlarına subsidiya verilməsi nəzərdə tutulub.  

Təklif edirik ki, Azərbaycanda da oxşar şəkildə müvəqqəti subsidiyalar tətbiq edilsin. 

Subsidiyaların əsas vəzifəsi əhalidə ilkin maraq oyatmaq və elektromobillərin istər istehsalı, 

istərsə də idxalı və satışı ilə məşğul olan hüquqi şəxsləri (o cümlədən də, investorları) 

Azərbaycana cəlb etmək olmalıdır. Ümumiyyətlə, subsidiyalar demək olar ki, heç bir ölkədə 

uzun müddətli dövr üçün nəzərdə tutulmayıb. Subsidiyaların verildiyi əksər ölkələrdə onlar 

növbəti 5-6 ildə dayandırılacaq, çünki subsidiyaların əsas məqsədi müştərilərdə 

elektromobillərə maraq yaratmaqdır. İndiki iqtisadi vəziyyətdə dünyanın inkişaf etmiş 

ölkələrində tətbiq edilən bütün subsidiyaların Azərbaycanda verilməsi maliyyə cəhətdən 

mümkün olmazdı. Məhz buna görə də, büdcədən daha az xərc tələb edən subsidiyaların 

verilməsi daha məqsədə müvafiq olardı. Bu istiqamətdə parkinq xidmətləri üçün şirkətlərə və 

elektromobillərin idxalı və satışı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə subsidiyaların 

verilməsi kimi maddi dəstəyi nümunə göstərə bilərik.  

Subsidiyalaşdırma ilkin mərhələdə pilot layihə kimi həyata keçirilə bilər. Məsələn, müəyyən 

müddət ərzində (bu  bir, yaxud bir neçə il ola bilər) elektromobil idxal edən sahibkar və fiziki 

şəxslər dövlət tərəfindən subsidiya ilə təmin edilə, bununla da, onların elektromobilin alışına 

çəkdikləri xərc azaldıla bilər ki, bu da yekunda avtomobilin satış qiymətinin daha əlverişli 

olmasına gətirib çıxara bilər. Subsidiyanın məbləğinin müəyyən edilməsində məqalədə adı 

çəkilən ölkələrin təcrübəsindən istifadə edilə bilər. Həmin ölkələrdə eyni sinifdən olan modellər 

arasındakı fərq subsidiya kimi ödənilir. Fərz edək ki, eyni avtomobilin yanacaqla işləyən və 

elektriklə, yaxud hibrid formada çalışan modelləri arasında 1,000 manat fərq var. Məhz bu 

1,000 manatı idxalçı tərəf dövlətdən ala bilər.  
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İnfrastrukturun münasib hala gətirilməsi 

İnfrastrukturun münasib hala gətirilməsi məsələsi olduqca vacib olduğu qədər, həm də 

qurumlararası sıx əməkdaşlıq da tələb edir. Dünya təcrübəsində görə bilərik ki, 

elektromobillərlə bağlı layihə və işlər dövlət-şirkət əməkdaşlığı çərçivəsində reallaşdırılır. 

Buna görə də, təklif etdiyimiz layihələr dövlət-şirkət əməkdaşlığı çərçivəsində də həyata 

keçirilə bilər. Məsələn, bəzi ölkələrdə parkinq xidmətinin elektromobillər üçün pulsuz, yaxud 

aşağı qiymətdə təklif edilməsi üçün dövlət həmin xidməti təşkil edən şirkətə müəyyən subsidiya 

verir.  

 

İnfrastrukturun özəyi hesab edilən elektrik doldurma məntəqələrinin sayı Azərbaycanda son 

illərdə artmışdır. Məntəqələrin təkcə Bakıda deyil, rayonlarda da yaxın gələcəkdə 

quraşdırılması fikri ondan xəbər ki, Azərbaycan hökuməti elektromobillərin istifadəsinin 

təşviqinə ciddi maraq göstərir. Bakıda quraşdırılan məntəqələrdə enerji doldurulması ödənişli 

olsa da, SOCAR şirkəti tərəfindən quraşdırılan elektrik doldurma məntəqələrində şarj xidməti 

pulsuz təklif edilir. 

 

İnfrastrukturun münasib hala gətirilməsində yerli icra hakimiyyətləri və bələdiyyələrin də 

rolunu qeyd etməliyik. Belə ki, məhz həmin qurumlar məsul olduqları öz ərazilərində şarj 

məntəqələrinin quraşdırılmasını təşviq etməli və dəstəkləməlidir. Bu, müxtəlif formalarda ola 

bilər. Məsələn, şarj məntəqəsi quraşdırmaq istəyən şirkətə torpaq ərazisi daha aşağı qiymətə 

satıla bilər ki, bu da həmin şirkətin cəlb edilməsində mühüm rol oynaya bilər. 

 

Elektrik doldurma məntəqələrinin inkişaf meylləri ilə bağlı təklifimiz bundan ibarətdir ki, 

qanunvericilikdə şarj məntəqələrinin quraşdırılması və istifadəsi ilə bağlı müddəalar öz əksini 

tapmalı, bununla da, həmin yerləri quraşdıran müəssisələrin fəaliyyəti tənzimlənməlidir. 

Növbəti təklif kimi hesab edirik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən elektrik doldurma 

məntəqələrinin yeri və istifadədə olub-olmamasını göstərən internet səhifəsi, yaxud xüsusi 

proqram yaradılsın. Türkiyədə belə xidmət məntəqələri quraşdıran şirkətlərin rəsmi internet 

səhifələri vasitəsilə göstərilir (nümunə üçün https://esarj.com baxa bilərsiniz).  

 

Ümumiyyətlə isə sonda qeyd edək ki, sadalanan işlər yalnız o vaxt effektiv nəticə verə bilər ki, 

https://esarj.com/
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onlar paralel, sistematik qaydada aparılsın. Elektromobillərin istifadəsinin təşviqi siyasəti 

münasib infrastrukturun olmadığı bir şəraitdə istənilən nəticəniverməz. İşlərin sistematik 

aparılması üçün isə onların vahid mərkəzdən koordinasiya edilməsini vacib şərt hesab edirik. 

Yanacağın qiymətinin aşağı düşdüyü, ekoloji məsələlərin daha da üzə çıxdığı bir zamanda post-

neft dövrünə qədəm qoyan Azərbaycanda elektriklə çalışan avtomobillərin istifadəsinin 

genişləndirilməsi Azərbaycanın ekoloji durumunu yaxşılaşdıra, neftdən əldə edilən yanacaq 

növlərindən asılılığını azalda bilər.  
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Summary 

The paper is about the increasing significance and popularity of electric vehicles (EV) globally 

and locally in Azerbaijan. Following the discussion of global trends in the use and sales of EVs, 

the paper looks at the policies of the government of Azerbaijan in this area. Subsequent 

section reviews the practices of Norway, China, Great Britain and Turkey, and ultimately 

provides a set of recommendation to the government of Azerbaijan, as well as private sector 

as to incentivizing the use of EVs. 
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EVs are becoming increasingly more widespread around the world. As a result of four-fold 

reduction in the cost of EV production and a wide range of government-provided incentives, 

as well as increasing environmental concerns, the number of EVs on roads reached to more 

than 1,2 million in 2016, 200 times growth since 2009. Similar to many governments, the 

government of Azerbaijan has also started to express significant interest in the importation 

and incentivsation of the use of EVs. The increasing number of charging stations across the 

capital city and the tariff exemption for EV import are key indications of growing interest 

towards this type of vehicles.  

 

 

 


