2013-cü ilin nəticələri
13 fevral 2014-cü il

Əsas göstəricilər
2013-cü ilin nəticələri faktiki

Hasilat
 AÇG
– neft (min barel/gündə)
– neft (milyon ton)
 ŞD
– qaz (milyard kubmetr)
– kondensat (milyon ton)

655,4
32,2

9,8
2,48

Əməliyyat məsrəfləri, $milyon
AÇG
ŞD

772
200

Əsaslı məsrəflər, $milyon





AÇG
BTC
ŞD
CQBK

2 833
75
1 700
250

Ən mühüm hadisələr - 2013
• “Azəri-Çıraq-Günəşli”dən ilk neft hasilatından bəri ümumilikdə 2,3 milyard
barel xam neft hasil edilib
• AÇG-də 12 hasilat, 1 qaz injektor və 3 suvurma quyusu qazılıb
• BTC Ceyhandan 2 390-cı tankerin yola salınmasını qeyd edib
• BTC vasitəsilə indiyədək ümumilikdə 1,8 milyon bareldən çox xam neft
nəql edilib
• Şahdəniz sistemi maksimum sabit hasilat gücü ilə çalışmaqda davam
edib və Şahdənizdən indiyədək ümumilikdə 47 milyard kub metrdən çox
qaz və 12,6 milyon ton kondensat hasil olunub.
• Şahdəniz TAP-ı Avropa ixrac boru kəməri kimi seçib və ildə 10 milyard
kub metrdən artıq Mərhələ 2 qazının Avropaya satışı üçün sazişlər
bağlayıb
• Şahdəniz qaz yatağının Mərhələ 2 işlənməsi üçün yekun investisiya
qərarı verilib
• Şahdəniz Mərhələ 2 layihəsinin tikinti işləri üçün üç böyük müqavilə
bağlanıb
• Çıraq Neft Layihəsi təhlükəsiz və səmərəli şəkildə irəliləyib, ilk neft
hasilatı 28 yanvar 2014-cü il tarixində əldə olunub
• "Şəfəq-Asiman" ilk 3-ölçülü seysmik tədqiqatın məlumatlarının təhlilini
davam etdirib

Şəfəq-Asiman
Şəfəq-Asiman
• Suyun dərinliyi: 600-800m
• Şahdənizdən 60km,
Səngəçal terminalından
145km aralı
• Dərin (7000m) kollektor
• Çox yüksək lay təzyiqləri
gözlənilir

Axtarış-kəşfiyyat
• 3-ölçülü seysmik tədqiqat
aparılıb
• Kəşfiyyat quyusu. Bunun
vaxtı infrastrukturdan
istifadə mümkünlüyündən
asılıdır

Yerli ehtiyatlardan istifadə
və sosial təşəbbüslər – 2013-cü ilin göstəriciləri
Yerli podratçılar/təchizatçılar (AGT regionu)

Sayı

Xərclənib ($m)

Kiçik və orta müəssisələr1
Dövlət şirkətləri
Yerli tərəfdaşı olan birgə müəssisələr
Xarici podratçıların ölkə daxilində məsrəfləri

403
38
13

835
175
533
712

Ölkə daxilində cəmi xərclər

2 255

1 Həmçinin fiziki şəxslər daxildir.

Azərbaycanda
sosial təşəbbüslər
 AÇG
 Şahdəniz
 BTC/CQBK
 BP100%
Cəmi

2013-cü il ərzində ödənilib
($m)
0,43
0,43
0,87
0,97
2,7

Ümumi üçüncü tərəf xərclərinin
43%-i

Yerli kadrlar - 2013-cü ilin nəticələri

• 2 835 nəfər Azərbaycan vətəndaşı
BP-də çalışır (birbaşa işçilər)
• Azərbaycanda ixtisaslı daimi
işçilərin 85%-i yerli kadrlardır

Azərbaycanda ixtisaslı daimi işçilər (%)
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Mühüm sosial təşəbbüslər
•

BTC/CQBK boyunca yerli idarəetmə və ətraf mühit təşəbbüslərinin
gücləndirilməsi

•

Xəzər İnformasiya Mərkəzinin veb səhifəsinin yaradılması

•

Sahibkarlığın İnkişafı və Təlim Proqramı, həmçinin “Alıcı ilə tanış
ol” layihəsi vasitəsilə yerli bazarın inkişafına dəstək

•

Layihələrin İdarə edilməsi Məktəbi və Qobustan Regional Təlim
Mərkəzi vasitəsilə yerli kadrların inkişafına və qabiliyyətlərin
gücləndirilməsinə dəstək

•

Makroiqtisadi məsləhət və biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi
layihələri

•

Mikromaliyyə kredit proqramları

•

Neft və Qaz Təqaüdü və digər illik təqaüd proqramları

•

Təhsilin inkişafına dəstək - Qafqaz Universitetində iki yeni şöbə və
on altı dünya səviyyəli laboratoriya açılıb

•

Biznes jurnalistləri üçün təlim proqramı

•

Hacı Zeynalabdin Tağıyev foto-albomunun və “Əli və Nino”
romanının müəllifi kimdir?” tədqiqatının nəşri

•

Yerşünaslıq və mühəndislik üzrə silsilə məruzələr

•

Milli Olimpiya Komitəsi və Milli Paralimpiya Komitəsi ilə tərəfdaşlıq,
milli komandalara və seçilmiş idmançilarlara dəstək

•

İncəsənət Muzeyinə və Tarix Muzeyinə məktəblər üçün sərbəst
giriş kampaniyası

