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BAKI NEFT VƏ QAZ SƏRGİSİ 2014 – AÇILIŞ MƏRASİMİ
3 iyun 2014-cü il
Cənab Prezident, zati-aliləri, möhtərəm qonaqlar, xanımlar və
cənablar.
Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Burada olmaq çox gözəldir.
Qeyd etməliyəm ki, bu sərgi çox möhtəşəm bir tədbirdir. O, iyirmi il
ərzində inkişaf edərək böyüyüb və hazırda neft-qaz sənayesinin
təqvimində özünəməxsus yer tutmuş əlamətdar tədbirlərdən birinə
çevrilib.
İyirmi il bundan əvvəl bu sərgi hələ öz fəaliyyətinin erkən çağında idi
və 1991-ci ildə ölkənin müstəqillik qazanmasından sonra neft və qaz
sənayesi dirçəlişini təcəssüm etdirirdi.
Üç il sonra mərhum Prezident Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti
nəticəsində BP və onun tərəfdaşları Azərbaycan hökuməti ilə “Əsrin
Müqaviləsi” adlanan saziş imzaladı. Və hamımıza məlum olduğu kimi,
bu da ölkənin bir daha dünyanın aparıcı neft və qaz hasil edən
dövlətlərindən birinə çevrilməsi istiqamətində inamla addımlamasına
imkan verdi.
Çox istərdim deyim ki, bütün qalan məsələlər keçmişdə qalıb, lakin bu
heç də belə deyil. Tarix hələ də davam edir və onun keçmişi olduğu
kimi gələcəyi də var.
Biz bu il AÇG üzrə müqavilənin imzalanmasının 20-ci illiyini qeyd
edirik.
1994-cü ildən bu vaxtadək son dərəcədə möhtəşəm nailiyyətlər əldə
edilib.
Bu, Azərbaycan üçün də faydalı oldu.
Bu, BP və tərəfdaşlarımız kimi şirkətlər üçün də faydalı oldu.
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Bu, layihələrimizdə işləmiş minlərlə yeri işçi qüvvəsi üçün də faydalı
oldu.
Və bu, layihələrə cəlb edilmiş yüzlərlə Azərbaycan şirkətləri üçün də
faydalı oldu.
Biz həmin ilkin öhdəlikdən irəli gələn çox sayda uğurları qeyd edə
bilərik. Onlardan sadəcə bir neçəsini qeyd etsək:
 O, iqtisadiyyatın güclənməsinə və inkişafına töhfə verib.
 O, Azərbaycan dövlətinə bu iqtisadi inkişafın təməlini təşkil
edən əhəmiyyətli yeni gəlir axını təmin edib.
 O, ölkənin dünyanın digər dövlətləri ilə yeni ticarət əlaqələri
qurmasına böyük töhfə verib.
 O, dənizdə karbohidrogen hasilatı sektorunun dirçəlməsinə
təkan verib.
 O, dünyanın ən müasir neft və qaz emalı qurğularından birini
yaradıb.
 O, dünya səviyyəli təlim, tədris və istehsalat obyektlərinin
yaradılmasına dəstək olub və ümumilikdə yerli işçi qüvvəsinin
səriştə potensialını gücləndirib
 Və o, bacarıqların yaradılması və infrastruktur sahəsində
yardım göstərilmiş minlərlə kənd icmasına davamlı inkişafı
aşılayıb.
Bu çox dolğun bir siyahıdır. Əlbəttə ki, bütün bunlar möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və Azərbaycan hökumətinin,
ARDNŞ-nin, tərəfdaşlarımızın və sözsüz ki, Azərbaycan xalqının
dəstəyi sayəsində verilmiş mühüm töhfələr olmadan gerçəkləşə
bilməzdi
Bu, neft və qaz sərgisidir və bu sənayedə biz ötən iyirmi il ərzində
burada əldə edilmiş nailiyyətlərlə qürur duya bilərik. Azərbaycanda
bizim əsl uğur tarixçəmiz var və bütün dünya bunu bilməlidir.
Təkcə dünya səviyyəli infrastruktur baxımından biz indiyədək Xəzər
dənizində inşa edilmiş ən böyük platforma quraşdırmışıq və iyirmi il
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ərzində həm AÇG, həm də Şahdəniz yatağını təhlükəsiz şəkildə idarə
etmişik.
Biz Səngəçalda karbohidrogenlərin emal olunduğu nəhəng terminal
inşa etmişik və onun istismarını təhlükəsiz şəkildə həyata keçiririk.
Biz Xəzər regionundan Türkiyəyə uzanan BTC və CQBK boru
kəmərlərini inşa etmişik və 2005-ci ildən etibarən onların istismarını
uğurla həyata keçiririk.
İcazə verin digər bir neçə faktları və rəqəmləri diqqətinizə çatdırım:
 1997-ci ilin sonlarından başlayaraq AÇG yatağından 2,5
milyard barel neft hasil edilib.
 Ötən doqquz il ərzində Ceyhan terminalında təxminən 2500
tankerə AÇG nefti yüklənib.
 Tərəfdaşlarımızla birlikdə biz ötən 20 il ərzində bu ölkədə icma
ilə bağlı layihələrə təxminən 60 milyon dollar vəsait xərcləmişik
 Ötən on il ərzində biz Azərbaycana AÇG və Şahdəniz
yataqlarından təxmin 43 milyard kubmetr səmt qazı təchiz
etmişik.
Həmçinin hesab edirəm onu da qeyd etmək ədalətli olar ki, neft-qaz
sektoru sosial və ətraf mühit sahəsində öhdəsində düşən vəzifələri
doğruldub. Buna misal olaraq qeyd etmək lazımdır ki: ötən iyirmi il
ərzində AÇG layihəsi çərçivəsində ən azı 90 ətraf mühit və sosial
sahə üzrə təsir qiymətləndirmələri aparılıb və dəniz, quru və sahilyanı
ərazilərin monitorinqi üzrə təxminən 190 tədqiqat həyata keçirilib.
Ötən ilin sonlarında BP, ARDNŞ və tərəfdaşlarımız investisiyamızı
artırmaq və Şahdəniz yatağının 2-ci mərhələ çərçivəsində
işlənməsinə başlamaq barədə qərar verdiyində, biz irəliyə doğru digər
böyük bir addım atmış olduq.
Bu, dünyanın neft və qaz sənayesində bu vaxtadək həyata keçirilmiş
ən mürəkkəb tapşırıqlardan biridir. O, Azərbaycana yatırılmış ən
böyük birbaşa xarici investisiya təşkil edir. O, Xəzər dənizində ilk
sualtı hasilat qurğusunun quraşdırılması ilə, texniki nöqteyi nəzərdən
tam yeni bir dövrün təməlini qoyur. Və boru kəməri şəbəkəsi BTC
layihəsinin uzunluğundan iki dəfə artıq olmaqla 3500 kilometr təşkil
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edəcək. Tikinti mərhələsi tam gücü ilə fəaliyyətə başladığında
Azərbaycanda 10000-dən artıq və Cənub Dəhlizi boyunca yerləşən
ölkələrlə müqayisədə iki dəfə çox yeni iş yerinin açılacağı ehtimal
edilir.
Bu, yalnız layihəyə cəlb edilmiş şirkətlər üçün deyil, həm də
Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı rolu baxımından böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Cənub Dəhlizi Azərbaycan ilə
enerji
təchizatından faydalanacaq ölkələr arasında Avropanın mərkəzinə
qədər uzanan yeni əlaqələrin təməlini qoyur.
Sənayemizdə bu cür strateji və nüfuzlu layihələr həyata keçirildiyində,
biz iqtisadi strukturun tərkib hissəsinə çevrilirik və təbii ki, biz
cəmiyyətdə daha geniş rol oynamalıyıq.
Buna görə də, mən çox məmnunam ki, BP şirkəti Azərbaycan Milli
Olimpiya Komitəsi ilə tərəfdaşlıq sazişi imzalayaraq bu ölkənin
istedadlı idmançılarına dəstək olur.
Biz qarşıdan gələn Bakı 2014 Gənclərin Avropa Olimpiya
Sınaq Yarışlarını da dəstəkləyirik və gələn ilin yay aylarında Bakıda
təşkil olunacaq İlk Avropa Oyunlarının rəsmi tərəfdaşı olmağı
planlaşdırırıq. Bu, bizim üçün böyük bir şərəf olacaq. Bu, xüsusən də
gənclər və Azərbaycanın gələcəyi üçün imkanlar yaradacaq.
Əslində bizim bu böyük sənayedə gördüyümüz hər bir işi gələcək
üçün investisiya kimi görə bilərsiniz.
Və bu, bizim Azərbaycanda və bütün dünyada çoxsaylı dostlarımız və
tərəfdaşlarımızla yanaşı yatırmağa davam edəcəyimiz bir
investisiyadır.
Təşəkkür edirəm.
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