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Neft-qaz sәnayәsindә Millilәşdirmә strategiyasının tәnzimlәnmәsinә
hәsr edilmiş tәdbirdә BP-nin AGT üzrә regional prezidenti Qәri
Counzun çıxışı
5 dekabr 2018-ci il

Hörmәtli cәnab Abdullayev,
Hörmәtli nazirlәr,
Möhtәrәm qonaqlar,
Xanımlar vә cәnablar,
 Bu gün burada, Azәrbaycanın müasir neft vә qaz sәnayesindә әlamәtdar bir
hadisәni – millilәşdirmә proqramının uğurlu icrasını qeyd etmәk üçün
toplaşdığımız bu tәdbirdә hamınızı salamlayıram.
 Azәrbaycan әsrlәr boyu neft sәnayesinin beşiyi sayılıb. Neft vә qaz sektoru
hәmişә ölkә iqtisadiyyatının mühüm bir hissәsini tәşkil edib. Bu isә öz
növbәsindә ölkәdә unikal tәcrübә vә sәnaye biliklәrinin formalaşması üçün
әlverişli şәrait yaradıb.
 Tәәccüblü deyil ki, Bakı Politexnik İnstitutu Avropada vә Asiyada neft-qaz
sәnayesinin bütün ixtisasları üzrә mühәndislәr yetişdirәn ilk institutlardan biri
olub. 1920-ci ildә tәsis edilmiş bu tәhsil ocağı hazırda Azәrbaycan Dövlәt Neft
vә Sәnaye Universiteti kimi tanınır.
 BP 26 ildir ki, Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrir. Bu müddәt әrzindә ölkәdә
hәyata keçirilәn bütün iri neft vә qaz layihәlәrindә iştirak etmәkdәn qürur vә
şәrәf duyuruq.
 Şirkәt olaraq biz hәmişә Azәrbaycanın sәnayedә ixtisaslaşmış insan
resurslarının artırılmasında vә onların beynәlxalq sәviyyәdә rәqabәt
qabiliyyәtinin güclәndirilmәsindә maraqlı olmuşuq.
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 2013-cü ildә BP vә SOCAR әmәliyyatlarımıza cәlb olunmuş Azәrbaycanlı
әmәkdaşların inkişafına dәstәk olmaq mәqsәdilә sәylәri birlәşdirmәk üçün
әmәkdaşlıq sazişi imzaladı. Biz 2018-ci ilin sonunadәk ixtisaslaşmış kadrların
90%-nin millilәşdirilmәsinә dair öhdәlik götürdük.
 Vә bu gün mәn mәmnuniyyәtlә qeyd etmәk istәyirәm ki, biz öz vәdimizә әmәl
etdik vә bu beş illik planı yerinә yetirdik.
 Bәs bu hәdәfin yerinә yetirilmәsi faktlar vә rәqәmlәrdә özünü necә göstәrir?
 Yüksәk vәzifәlәrdә işlәyәn Azәrbaycanlı rәhbәr işçilәrin sayı 2013-cü ildәn
etibarәn 37%-dәn 62%-ә artıb.
 2013-cü illә müqayisәdә hazırda Azәrbaycanlı qadın әmәkdaşların sayı
demәk olar ki, iki dәfә artıb.
 Orta sәviyyәli yerli rәhbәr işçilәrin sayı 2013-cü ildәn bu vaxtadәk 95%-ә
çataraq rekord sәviyyәyә yüksәlib.
 BP-nin regional rәhbәrlik qrupunun yeddi üzvü, o cümlәdәn Әmәyin
tәhlükәsizliyi vә әmәliyyat risklәri, Dәniz әmәliyyatları, Midstrim әmәliyyatları,
İnsan resursları, Әlaqәlәr vә xarici işlәr üzrә vitse-prezidentlәr Azәrbaycan
vәtәndaşlarıdır.
 Bәs biz bu proqramın uğurlu icrasını nәyә borcluyuq?
 Mәn qәtiyyәtlә inanıram ki, bizim bir sıra istiqamәtlәrdә hәyata keçirdiyimiz
davamlı işlәr bu proqramın uğurlu icrasında mühüm rol oynayıb.
 Biz çatışmayan sәriştәlәr vә mәhdud yerli resurslar olan sahәlәrdә potensialın
inkişaf etdirilmәsi üzrә bir sıra tәdbirlәr hәyata keçirdik. Buna bariz nümunә
kimi, “Gәnc mütәxәssis” vә “Ekselens” proqramlarını vә elәcә dә qısamüddәtli
vә uzunmüddәtli beynәlxalq tәyinatlarımızı göstәrmәk olar.
 Biz mühüm potensial kadrların bacarıqlarının inkişaf etdirilmәsinә yönәlmiş tәlim
vә inkişaf imkanlarını genişlәndirdik. Nәticәlәr möhtәşәmdir – 2013 vә 2018-ci
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illәr arasında biz әmәyin tәhlükәsizliyi, texniki mәsәlәlәr, idarәetmә vә davranış
kimi müxtәlif sahәlәrdә 7300-dәn artıq tәlim sessiyası keçirmişik.
 Bizim әn uğurlu davamlı inkişaf tәşәbbüslәrimizdәn biri olan Layihә İdarәetmә
Mәktәbindәn mәzun olan yerli BP әmәkdaşlarının sayı ötәn beş il әrzindә 67
nәfәrә çatıb.
 Bundan әlavә, xüsusi mәnbәlәr vasitәsilә istedadlı kadrların cәlb edilmәsini
davam etdirdik. Proqram müddәtindә bu vasitә ilә şirkәtә 176 nәfәr yerli
әmәkdaş cәlb edilib.
 Mәn hәmçinin SOCAR-ın nәzdindә olan Bakı Ali Neft Mәktәbi ilә mәhsuldar
әlaqәlәrimizdәn dә bәhs etmәk istәyirәm. Bu gün, mәn әminliklә deyә bilәrәm ki,
Bakı Ali Neft Mәktәbi bizim üçün yerli istedadlı kadrların әldә edilmәsi üçün dәyәrli
bir mәnbәyә çevrilib. 2015-ci ildәn bu vaxtadәk Bakı Ali Neft Mәktәbinin 50 nәfәr
tәlәbәsi BP-nin yay tәcrübә proqramında iştirak edib. Ötәn iki il әrzindә biz
hәmçinin Bakı Ali Neft Mәktәbinin 13 tәlәbәsini “gәnc mütәxәssis” kimi işә
götürmüşük.
 BP-dә millilәşdirmә ilә bağlı hәdәfimizә çatdıqdan sonra indi biz diqqәtimizi
hәmçinin podratçılarımızın da öz bizneslәrindә eyni sәviyyәdә millilәşdirmә
hәdәflәrinә çatmasını tәmin etmәyә yönәltmişik.
 Podratçılarımızın millilәşdirmә strategiyasının mәqsәdi tәchizat zәncirindәki
millilәşdirmә sәviyyәlәrini artırmaqdır. Biz şirkәtlәrlә birlikdә әsas texniki vә rәhbәr
vәzifәlәrdә yerli әmәkdaşların sayını artırmaq istiqamәtindә sıx işlәyirik.
Mәmnuniyyәtlә demәk istәyirәm ki, AÇG vә Şahdәniz әmәliyyatlarına dәstәk olan
podratçılar üçün ümumi millilәşdirmә sәviyyәlәri Hasilatın pay Bölgüsü haqqında
Sazişlәrdә nәzәrdә tutulmuş hәdәflәrә çatıb.
 Bir az öncә BP vә digәr şirkәtlәrin әmәkdaşlarından bәhs edәn millilәşdirmә
proqramı barәdә gözәl videofilmә baxmaq imkanımız oldu. Yerli hәmkarlarımızın
öz uğurlarından bәhs etmәsi vә yüksәk sәriştәli mütәxәssislәrә necә
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çevrildiklәrindәn danışmaları mәndә böyük qürur hissi yaratdı. Bunlar
ilhamlandırıcı hekayәlәrdir. Vә bizim bölüşәcәk daha çox hekayәlәrimiz var.
 İcazә verin rәhbәrlik qrupumuzdan bariz bir nümunә verim – regional vitseprezidentlәrimizdәn biri Zaur Paşayev öz BP-dәki uğurlu karyerasına
Azәrbaycanda ixrac әmәliyyatlarında hasilat üzrә texnik kimi başlayıb. Hazırda isә
o, Azәrbaycanda, Gürcüstanda vә Türkiyәdә BP-nin dünya miqyaslı midstrim
әmәliyyatlarını idarә edir.
 Mәni әn çox qürurlandıran isә yerli mütәxәssislәrin BP-nin dünyadakı müxtәlif
ofislәrindә vәzifәlәrә tәyin olunması vә xarici ölkәlәrdә dәyәrli tәcrübә qazanması
vә dünyanın istәnilәn yerindә BP-nin әmәliyyatlarına töhfә vermәsidir.
 Peşәkar vә yüksәk sәriştәli Azәrbaycanlı mütәxәssislәrin yetişdirilmәsindә düzgün
istiqamәtdә irәlilәdiyimizi göstәrәn bundan daha yaxşı nümunә ola bilmәz. Dünya
miqyaslı layihәlәri yerinә yetirә bilәn vә yalnız Azәrbaycanda deyil, hәm dә onun
hüdudları xaricindә rәqabәt qabiliyyәtli olan mütәxәssislәr beynәlxalq işçi qüvvәsi
arasında aparıcı mütәxәssis kimi fәaliyyәt göstәrirlәr.
 Bu proqramın gerçәklәşdirilmәsindә göstәrdiklәri davamlı dәstәyә vә әmәkdaşlığa
görә cәnab Abdullayevә vә SOCAR-a, cәnab Babayevә vә Әmәk vә Әhalinin
Sosial Müdafiәsi Nazirliyinә, habelә cәnab Hüseynova vә Dövlәt Miqrasiya
Xidmәtinә minnәtdarlığımı bildirmәk istәyirәm.
 Yekunda qeyd etmәk istәyirәm ki, iqtisadiyyatların inkişaf etmәsi üçün yüksәk
sәriştәli işçi qüvvәsinin mühüm rol oynadığı danılmazdır vә bu, hazırkı qloballaşan
vә inteqrasiya olmuş dünyada xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.
 Fәxr edirәm ki, ölkәnin neft vә qaz sәnayesindә dünya sәviyyәli insan resurslarının
yetişdirilmәsi istiqamәtindә gördüyümüz birgә sәylәr Azәrbaycanın davamlı
inkişafına vә onun qlobal enerji sektorunda davamlı artan әhәmiyyәtinә töhfә
verәcәk.

