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“XƏZƏRNEFTQAZ”  

Beynəlxalq sərgi və konfranslar 
 

➢ “Xəzərneftqaz” Beynəlxalq sərgi və konfransın xronologiyası 

 

➢ Bakıda Xəzər dənizində neft-qaz hasilatına dair Beynəlxalq sərginin açılışında Heydər Əliyevin 

çıxışı (24 may 1994-cü il) 

 

➢ İkinci Beynəlxalq "Xəzərneftqaz-95" sərgi-konfransının açılışında Heydər Əliyevin çıxışı (23 

may 1995-ci il) 

 

➢ Bakıda "Xəzərneftqaz-96" üçüncü Beynəlxalq sərgisinin açılış mərasimində Heydər Əliyevin 

çıxışı (4 iyun 1996-cı il) 

 

➢ "Xəzərneftqaz-97" dördüncü Beynəlxalq sərgisinin və konfransının açılışı mərasimində Heydər 

Əliyevin giriş və yekun nitqi (3 iyun 1997-ci il) 

 

➢ Bakıda “Xəzərneftqaz-2000” Beynəlxalq sərgisi və konfransının açılışı mərasimində Heydər 

Əliyevin nitqi (6 iyun 2000-ci il) 

 

➢ 8-ci Beynəlxalq “Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neft Kimyası” sərgisi və konfransının açılış 

mərasimində Heydər Əliyevin nitqi (5 iyun 2001-ci il) 

 

➢ “Xəzər Neft-Qaz, Neftayırma və Neft Kimyası-2002” IX Beynəlxalq sərgi və konfransının 

təntənəli açılış mərasimində Heydər Əliyevin nitqi (4 iyun 2002-ci il) 

 

➢ “Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neft Kimyası-2004” XI Beynəlxalq sərgi və konfransının 

açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (1 iyun 2004-cü il) 

 

➢ "Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neft Kimyası-2005" XII Beynəlxalq sərgi və konfransının  

açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (7 iyun 2005-ci il) 

 

➢ Bakıda “Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neft Kimyası-2006” XIII Beynəlxalq sərgi və 

konfransının açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (6 iyun 2006-cı il) 

 

➢ Bakıda “Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neft Kimyası-2007” XIV Beynəlxalq sərgi və 

konfransı açılmışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (5 iyun 2007-ci il) 

 

➢ Bakıda XV Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransı işə 

başlamışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (3 iyun 2008-ci il) 

 

➢ Bakıda XVI Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransı işə 

başlamışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (2 iyun 2009-cu il) 

 

➢ Bakıda XVII Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransı işə 

başlamışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (1 iyun 2010-cu il) 
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➢ Bakıda XVIII Beynəlxalq xəzər neft, qaz, neft emalı, neft kimyası sərgi və konfransı işə 

başlamışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (7 iyun 2011-ci il) 

 

➢ Bakıda XIX Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransı işə 

başlamışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (5 iyun 2012-ci il) 

 

➢ Bakıda XX Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransı işə 

başlamışdır: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (4 iyun 2013-cü il) 

 

➢ Bakı Sərgi Mərkəzində XXI Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası sərgi və 

konfransı işə başlamışdır: Prezident İlham Əliyevin nitqi (3 iyun 2014-cü il) 

 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev XXII Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz 2015” sərgisinin 

açılışında iştirak edib: Prezident İlham Əliyevin nitqi (2 iyun 2015-ci il) 

 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev XXIII Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz 2016” sərgi və 

konfransının açılışında iştirak edib: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (1 iyun 2016-

cı il) 

 

➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev XXIV Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2017” sərgi və 

konfransının açılışında iştirak edib: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi (31 may 2017-

ci il) 

 

➢ Prezıdent İlham Əlıyev XXV yubıley Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2018” sərgısı ilə tanış 

olub (29 may 2018-ci il) 

 

➢ Prezident İlham Əliyev XXVI Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2019” sərgi və konfransının 

açılışında iştirak edib: Prezident İlham Əliyevin nitqi (29 may 2019-cu il) 

 

➢ Prezident İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 27-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz 

Sərgisinin rəsmi açılış mərasimində iştirak edib: Prezident İlham Əliyevin çıxışı (1 iyun 2022-ci 

il) 
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“XƏZƏRNEFTQAZ” 

Beynəlxalq sərgi və konfransların xronologiyası 
 

Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyi möhkəmləndikcə, xarici dövlətlərin onun zəngin neft yataqlarına 

maraqları daha da artır. 1994-cü ildən başlayaraq Xəzər dənizində neft-qaz hasilatına dair hər il Bakıda 

Beynəlxalq sərgi və konfranslar keçirilir. Bu sərgilərdə dünyanın bir çox ölkəsinin, o cümlədən Azərbaycanın 

neft və qaz hasilatı ilə, neft-mədən avadanlığı istehsalı ilə məşğul olan bir çox şirkətlər yaxından iştirak edirlər. 

 
№ Adı Təşkilatçılar 

 

Keçirilmə tarixi İştirakçıların 

sayı 
1 “Xəzərneftqaz-94” Britaniyanın "Spirhed Eksibişnz 

LTD" şirkəti, Azərbaycan 

Ticarət - Sənaye Palatası 

 

1994, 24-28 may  

180 şirkət 

2 “Xəzərneftqaz-95” Britaniyanın "Spirhed Eksibişnz 

LTD" şirkəti, Azərbaycan 

Ticarət - Sənaye Palatası 

 

1995, 23 may  

20 ölkədən 

 165 şirkət 

3 “Xəzərneftqaz-96” Britaniyanın "Spirhed Eksibişnz 

LTD" şirkəti, Azərbaycan 

Ticarət - Sənaye Palatası  

 

1996, 4 iyun   

20 ölkədən 

190 şirkət 

4 “Xəzərneftqaz-97” Britaniyanın "Spirhed Eksibişnz 

LTD" şirkəti, Azərbaycan 

Ticarət - Sənaye Palatası  

 

1997, 3 iyun   

25 ölkədən  

250 şirkət 

5 “Xəzərneftqaz-98” Britaniyanın "Spirhed Eksibişnz 

LTD" şirkəti, Azərbaycan 

Ticarət - Sənaye Palatası  

 

1998, 2 iyun   

29 ölkədən 

 400-dən çox şirkət 

6 “Xəzərneftqaz-99” Britaniyanın "Spirhed Eksibişnz 

LTD" şirkəti, Azərbaycan 

Ticarət - Sənaye Palatası  

 

1999, 1 iyun  28 ölkədən   

320-dən artıq şirkət 

7 “Xəzərneftqaz-2000” Britaniyanın "Spirhed Eksibişnz 

LTD" şirkəti, Azərbaycan 

Ticarət - Sənaye Palatası  

 

2000, 6 iyun   

27 ölkədən 

 300 şirkət 

8 “Xəzərneftqaz-2001” Britaniyanın "Spirhed Eksibişnz 

LTD" şirkəti, Azərbaycan 

Ticarət - Sənaye Palatası  

 

2001, 5 iyun  25 ölkədən 

337 şirkət 

9 “Xəzərneftqaz-2002” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası- 2002" IX)  

Britaniyanın "Spirhed Eksibişnz 

LTD" şirkəti, Azərbaycan 

Ticarət - Sənaye Palatası 

2002, 4 iyun  31 ölkədən  

300-dən çox şirkət  

10 “Xəzərneftqaz-2003” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2003" X) 

Britaniyanın "Spirhed Eksibişnz 

LTD" şirkəti, Azərbaycan 

Ticarət - Sənaye Palatası  

2003, 3 iyun  29 ölkədən  

320-dən çox şirkət  

11 “Xəzərneftqaz - 2004” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2004" XI) 

 

Britaniyanın "Spirhed Eksibişnz 

LTD" şirkəti, Azərbaycan 

Ticarət - Sənaye Palatası  

2004, 1 iyun  30 ölkədən 

338 şirkət  

12 “Xəzərneftqaz - 2005” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2005" XII) 

 

Britaniyanın "Spirhed Eksibişnz 

LTD" şirkəti, Azərbaycan 

Ticarət - Sənaye Palatası 

2005, 8 iyun 29 ölkədən  

331 şirkət 

13 “Xəzərneftqaz - 2006” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2006" XIII) 

Britaniyanın "Kaspian İnvest 

Limited" şirkəti, Azərbaycan 

Ticarət - Sənaye Palatası 

 

2006, 6-9 iyun 30-dan çox ölkədən 

360 şirkət 

14 “Xəzərneftqaz - 2007” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2007" XIV) 

 

Azərbaycan Ticarət - Sənaye 

Palatası, İTE Group Pic Britaniya 

Sərgi şirkəti 

2007, 5-7 iyun 32 ölkədən 

360 şirkət 



 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

4 
 

15 “Xəzərneftqaz - 2008” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2008" XV) 

Azərbaycan Ticarət - Sənaye 

Palatası, İTE Group Pic Britaniya 

Sərgi şirkəti 

2008, 3-6 iyun 30-dan çox ölkədən 

400 şirkət 

 

 

16 Xəzərneftqaz - 2009” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2009" XVI) 

Azərbaycan Ticarət - Sənaye 

Palatası, Böyük Britaniyanın “İTE 

Group PLC” şirkəti 

2009, 2-5 iyun 22 ölkədən 

300-ə yaxın şirkət 

 

 

17 “Xəzərneftqaz - 2010” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2010" XVII) 

Azərbaycan Ticarət - Sənaye 

Palatası, Böyük Britaniyanın “İTE 

Group PLC” şirkəti 

2010, 1-4 iyun 26 ölkədən 

280-ə yaxın şirkət 

 

 

18 “Xəzərneftqaz - 2011” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2011" XVIII) 

 

Azərbaycan Ticarət - Sənaye 

Palatası, Böyük Britaniyanın “İTE 

Group PLC” şirkəti 

2011, 7-10 iyun 27 ölkədən 

285  şirkət 

 

19 “Xəzərneftqaz - 2012” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2012" XIX) 

Azərbaycan Ticarət - Sənaye 

Palatası, Böyük Britaniyanın “İTE 

Group PLC” şirkəti 

 

2012, 5-8 iyun 35 ölkədən 

304  şirkət 

 

20 “Xəzərneftqaz - 2013” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2013" XX) 

Böyük Britaniyanın “İTE Group 

Plc” şirkəti və onun tərəfdaşı “İteca 

Caspian” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyəti, baş sponsoru isə 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Neft Şirkətidir 

 

2013, 4-7 iyun 28 ölkədən 

386  şirkət 

 

21 “Xəzərneftqaz - 2014” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2014" XXI) 

Böyük Britaniyanın “İTE Group 

Plc” şirkəti və onun tərəfdaşı “İteca 

Caspian” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyəti, baş sponsoru isə 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Neft Şirkətidir 

 

2014, 3-6 iyun 30 ölkədən 

500-dən artıq şirkət 

 

22 “Xəzərneftqaz - 2015” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2015" XXII) 

Böyük Britaniyanın “İTE Group 

Plc” şirkəti və baş sponsoru 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Neft Şirkətidir 

 

2015, 2-5 iyun 20-dən artıq 

ölkədən 

320 şirkət 

 

23 “Xəzərneftqaz - 2016” 

(“Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası - 2016" XXIII) 

Azərbaycan Respublikasının 

Energetika Nazirliyi, 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 

(SOCAR), 

Böyük Britaniyanın “İTE Group”, 

“İTECA Caspian” şirkətinin 

təşkilatçılığı ilə 

 

2016, 1-3 iyun 30-dan artıq 

ölkədən 

240 şirkət 

 

24 “Xəzər Neft və Qaz-2017” 

(XXIV Beynəlxalq “Xəzər 

Neft və Qaz-2017” sərgi və 

konfransı və VII Xəzər 

Beynəlxalq energetika və 

alternativ enerji sərgisi) 

 

Azərbaycanın Energetika 

Nazirliyinin və Dövlət Neft 

Şirkətinin - SOCAR-ın dəstəyi, 

“ITECA Caspian” və “ITE Group” 

şirkətlərinin təşkilatçılığı ilə 

2017, 31 may-3 iyun  30 ölkədən 

300-dən artıq şirkət 

(37 yeni şirkət 

qatılıb) 

25 XXV yubiley Beynəlxalq 

“Xəzər Neft və Qaz-2018” 

sərgisi 

Azərbaycanın Energetika 

Nazirliyinin və Dövlət Neft 

Şirkətinin - SOCAR-ın dəstəyi, 

“ITECA Caspian” və “ITE Group 

Plc” şirkətlərinin təşkilatçılığı ilə 

 

2018, 29 may-1 iyun 38 ölkədən  

312 neft-qaz şirkəti 

iştirak edib 

26 XXVI Beynəlxalq “Xəzər 

Neft və Qaz-2019” sərgi və 

konfransı 

Azərbaycanın Energetika 

Nazirliyinin və Dövlət Neft 

Şirkətinin - SOCAR-ın dəstəyi, 

“ITECA Caspian” və “ITE Group 

Plc” şirkətlərinin təşkilatçılığı ilə 

 

2019, 29 may-1 iyun 34 ölkədən 290 

şirkət iştirak edib 

27 XXVII  Beynəlxalq Xəzər 

Neft və Qaz Sərgisi 

Azərbaycanın Energetika 

Nazirliyinin və Dövlət Neft 

Şirkətinin - SOCAR-ın dəstəyi və 

2022, 1 iyun-3 iyun 30 ölkədən 249 

şirkət iştirak edib 
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“ICA Group” şirkətlərinin 

təşkilatçılığı ilə 
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BAKIDA XƏZƏR DƏNİZİNDƏ NEFT-QAZ HASİLATINA DAİR BEYNƏLXALQ  

SƏRGİNİN AÇILIŞINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN 
ÇIXIŞI 

 

24 may 1994-cü il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Sizi səmimi-qəlbdən salamlayır, mühüm hadisə - Azərbaycanda, Xəzər hövzəsində neft və qaz hasilatına 

həsr olunmuş sərginin açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Ölkəmizin neft sənayesinin qədim və zəngin tarixi var. 

Təqribən 150 il bundan əvvəl Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft çıxarılmasına başlanması məlumdur. O vaxtdan 

ötən dövrdə Azərbaycan xalqının səyləri, xarici şirkətlərin köməyi ilə böyük yol keçilmişdir. Respublikanın 

yataqlarından 1 milyard 300 milyon tondan çox neft və külli miqdarda qaz çıxarılmışdır. Lakin ötən tarixi dövr 

və mütəxəssislərimizin tədqiqatları göstərir ki, Azərbaycanda indi də çox böyük neft və qaz ehtiyatı var. Deməli, 

Azərbaycan Respublikasının bu qiymətli sərvətlərindən istifadə sahəsində qarşıda bizi daha böyük perspektiv 

gözləyir. Ötən tarixi dövrdə nə edilmişsə, şübhəsiz ki, bizim çox böyük nailiyyətimiz, zəngin təcrübə, gələcək 

işlər üçün yaxşı bünövrədir, cəsarət edib bir cəhəti də qeyd etmək istəyirəm ki, dünya təcrübəsində dənizdən neft 

çıxarılmasına ilk dəfə Azərbaycanda başlanmışdır. Bütün bu deyilənlər Azərbaycana və Bakıya neft şöhrəti 

gətirmiş və ölkəmizi dünyada tanıtmışdır. Lakin indi biz neft və qaz yataqlarından istifadə olunmasının yeni 

mərhələ-sindəyik. 

Bu, hər şeydən əvvəl onunla bağlıdır ki, Azərbaycan özünün çoxəsrlik tarixi ərzində ilk dəfə olaraq dövlət 

müstəqilliyi əldə etmişdir. Azərbaycan xalqı yeraltı sərvətlərinin və öz taleyinin tam hüquqlu sahibi olmuşdur. 

Bu, ona özünün yeraltı sərvətlərindən müstəqil şəkildə, Azərbaycanın mənafeyinə uyğun istifadə etməyə imkan 

verəcəkdir. 

Digər tərəfdən, son onilliklərdə xüsusən, dəniz yataqlarında neft və qaz hasilatı texnikası və texnologiya-

sında dünya praktikasında çox böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Etiraf etməliyəm ki, əslində dünyada ilk dəfə 

olaraq dəniz yataqlarının işlənməsinə başlayan Azərbaycan indi bu sahədə dünya səviyyəsindən müəyyən dərəcə-

də geri qalır. Bununla belə, dünyanın, xüsusən Qərb ölkələrinin iri neft şirkətlərinin Azərbaycan neftinə böyük 

maraq göstərməsi əməkdaşlığımızın zəruriliyini şərtləndirir. Biz milli mənafeyimizi tam dərk edərək və 

əməkdaşlığın Azərbaycanda neft sənayesinin daha müvəffəqiyyətlə inkişafını təmin edəcəyini əsas tutaraq həmin 

şirkətlərlə fəal əməkdaşlığa getmişik. Bundan əlavə, belə əməkdaşlıq təkcə neft şirkətləri ilə deyil, həm də Qərb 

ölkələri ilə sıx qarşılıqlı fəaliyyətə gətirib çıxaracaqdır. Qərbin neft şirkətləri ilə əməkdaşlıq istiqamətində 

atdığımız addımların həm iqtisadi, həm də siyasi mənası var. Biz əminik ki, Azərbaycanın, onun Dövlət Neft 

Şirkətinin Qərb tərəfdaşları ilə gələcək əməkdaşlığı məhz bu prinsiplər zəminində həyata keçiriləcəkdir. 

Sizə məlumdur ki, xarici neft şirkətləri Azərbaycanın neft və qaz yataqlarına təqribən üç il bundan əvvəl 

maraq göstərmişlər, bütün bu müddətdə müvafiq danışıqlar aparılır. Bu danışıqların yolu isə, əlbəttə, hamar 

olmamışdır. Enişlər də, yoxuşlar da olmuşdur. Lakin hər halda, bu danışıqlar davam etmişdir və bizim fikrimizcə, 

son vaxtlar daha uğurla gedir. Xarici neft şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşərkən mən bunu demişəm. Lakin bu gün 

bir daha qeyd etməyi lazım bilirəm ki, biz ölkəmiz üçün çox mühüm və məsuliyyətli olan bu addımı atarkən 

başlıca prinsipi - Azərbaycan Respublikasının milli mənafelərini, həm bizim dövlətimiz üçün, həm də 

iqtisadiyyatımıza investisiya qoymağı qərara almış neft şirkətləri üçün qarşılıqlı faydanı təmin edən prinsipi əsas 

götürürük. 

Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, bu prosesdə Qərbin təkcə neft şirkətləri deyil, həm də bu ölkələrin 

rəhbərləri, məsələn, Böyük Britaniyanın baş naziri, danışıqlara maraq göstərən cənab Con Meycor iştirak edir. 

Cənab Con Meycor mənə göndərdiyi məktubunda həmin məsələ barədə öz fikirlərini ifadə etmişdir və bu, 

ölkələrimiz arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında müvafiq sazişdə əksini tapmışdır. Bugünkü 

mərasimdə iştirak etmək üçün xüsusi olaraq Bakıya gələn Birləşmiş Krallığın energetika naziri cənab Tim Eqqarın 

sərginin açılışın-da olmasını böyük məmnuniyyətlə qeyd edirəm. 

Azərbaycan ilə Qərbin neft şirkətləri arasında danışıqların son vaxtlar daha uğurla getməsindən məmnun 

qaldığımı bildirmək istəyirəm. Danışıqların mayın 2-dən 19-dək İstanbulda keçirilən sonuncu mərhələsi, zən-

nimcə, yaxşı nəticələrlə başa çatmışdır. Ötən vaxt ərzində danışıqlarla, neft sənayesi sahəsində Qərb ölkələri ilə 

əməkdaşlıqla bağlı çoxlu müxtəlif mülahizələr, şayiələr olmuşdur. Əslində bunların əsası yoxdur. Bildirmək 

istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası, Prezident kimi mən mövqeyimizi qəti müəyyənləşdirmişik. Mövqeyimiz 

isə ondan ibarətdir ki, biz danışıqları davam etdirəcəyik və bunların müvəffəqiyyətlə başa çatmasına, böyük 

kommersiya sazişlərinin bağlanmasına ümid bəsləyirik. 

Bununla əlaqədar indiki sərgiyə və onun gedişində keçirilməsi nəzərdə tutulan konfransa çox böyük 

əhəmiyyət veririk. Sərgidə 20 ölkənin 180-dək firmasının iştirak etməsi onun belə əhəmiyyət kəsb etdiyini 

göstərir. Burada Azərbaycanın neft sənayesi də kifayət qədər dolğun təmsil olunmuşdur. Ümidvaram ki, sərginin 
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iştirakçıları, tamaşaçılar neft hasilatı, bu prosesin texnika və texnologiyası sahəsində dünyanın iri neft şirkətlərinin 

əldə etdikləri bütün nailiyyətlərlə tanış olacaq, eyni zamanda Azərbaycan neft sənayesinin tarixi, onun 

nailiyyətləri ilə də tanış ola biləcəklər. 

Bayaq qeyd etdim ki, son onilliklərdə dünyanın neft şirkətləri dənizdən neft çıxarılması texnikası və 

texnologiyasını inkişaf etdirməkdə çox böyük təcrübə toplamışlar, bu nailiyyətlərlə əyani tanışlıq bizdən, 

Azərbaycanın nümayəndələrindən ötrü son dərəcə maraqlı olacaqdır. Eyni zamanda əminəm ki, sərginin məqsədi 

təkcə təcrübəni nümayiş etdirmək deyil, həm də bu təcrübədən istifadə üçün səyləri birləşdirməkdir. 

Azərbaycan neft ölkəsidir. Keçmişdə isə Odlar diyarı adlanırdı və Azərbaycan bu gün də həmin adı fəxrlə 

daşıyır, bu adın özü də neft və qaz ilə əlaqədardır. Qədim zamanlarda adamlar yerin altından çıxan yanar qazı 

sadəcə olaraq od sayırdılar. Azərbaycanda neft yataqlarının istismar edildiyi bir çox onilliklər ərzində xalqımızın 

fəxri sayılan neçə-neçə neftçilər nəsli yetişmişdir. Neftçi olmaq Azərbaycanda ən şərəfli peşə sayılır. Qeyd etməyi 

lazım bilirəm ki, keçmiş Sovet İttifaqında əslində bütün yataqların kəşfi və işlənməsi Azərbaycan alimləri və 

neftçilərinin əməyi, səyləri ilə bağlıdır. Keçmiş Sovet İttifaqında, İndi Rusiyada ikinci, üçüncü, dördüncü Bakı 

var. Bunlar Tatarıstan, Başqırdıstan, Orenburq, Sibirdir. Həmin rayonları məhz ona görə ikinci, üçüncü, dördüncü 

Bakı adlandırmışlar ki, o yerlərdə hər dəfə yataqların kəşfi, işlənməsi Azərbaycanda hazırlanmış alimlər, 

geoloqlar, mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

Bu tarixdən böyük fəxrlə danışmaqla, Azərbaycan neftçilərinin bir çox nəsillərinin əməyini yüksək 

qiymətləndirməklə yanaşı, bu gün eyni zamanda qeyd edirəm ki, indi ölkəmizin neft sənayesinin inkişafında yeni 

mərhələ açılır. Bu mərhələ Xəzər dənizində neft və qaz yataqlarının işlənməsində Qərbin iri neft şirkətlərinin fəal 

iştirakı ilə bağlıdır. Əmin edirəm ki, Azərbaycan neftçiləri sizin layiqli tərəfdaşınız olacaqlar. Ümidvaram ki, 

Azərbaycana gələn Qərbin neft şirkətləri Ölkəmizin neft və qaz sənayesinin bütün tarixi ərzində əldə olunmuş 

nailiyyətləri həmişə yüksək qiymətləndirəcəklər. Böyük məhəbbət və səylə hazırlanmış indiki sərgi də buna geniş 

imkan yaradır. Sərginin hazırlanmasına böyük əmək sərf etdiklərinə görə "Sperhed eksibişnz LTD" firmasına və 

Azərbaycanın Ticarət-Sənaye Palatasına minnətdarlığımı bildirir, dünyanın bütün neft şirkətlərinin imkanlarını 

dolğunluğu ilə təqdim etmək, respublikanın ictimaiyyətini onlarla tanış etmək üçün şirkətlərin hamısının bir-birini 

tanıya bilməsi üçün sərginin işlədiyi günlərdə burada çalışacaq şəxslərin hamısına uğurlar arzulayıram. 

Ümidvaram ki, bütün bunlar hamınız üçün çox faydalı olacaqdır. 

Nəhayət, bir cəhəti qeyd etməyə bilmərəm. Bəlkə də bunun neft sənayesinə bilavasitə aidiyyəti yoxdur, 

lakin indiki sərgi ilə bağlıdır. 15 il bundan əvvəl mənim təşəbbüsümlə həmin bu idman kompleksinin tikintisinə 

başlanmışdır. O zaman binanın bünövrəsinə ilk daşı mən qoymuşdum və indi hədsiz dərəcədə xoşbəxtəm ki, 

kompleksin tikintisi hələ başa çatmasa da, idman oyunlarından əlavə, belə gözəl sərgi kimi xeyirxah işə də xidmət 

edir. Hamınızı bir daha salamlayır və təbrik edir, möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayır, bu beynəlxalq 

sərgiyə, burada təmsil olunan bütün şirkətlərə böyük uğurlar diləyirəm. Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Qərbin 

neft şirkətləri arasında əməkdaşlıq daha müvəffəqiyyətlə inkişaf edəcəkdir. Hamınıza böyük uğurlar arzulayıram. 

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 1-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 263-264. 

  

https://www.elibrary.az/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=az&Z21ID=1321U6S90T8E9G814&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%C6%8Fliyev%2C%20Heyd%C9%99r%20%C6%8Flirza%20o%C4%9Flu
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İKİNCİ BEYNƏLXALQ "XƏZƏRNEFTQAZ - 95" 

SƏRGİ-KONFRANSININ AÇILIŞINDA 

ÇIXIŞ 
 

Bakı İdman-Sərgi Kompleksi 

23 may 1995-ci il 

 

Hörmətli xanımlar, cənablar! 

Hörmətli qonaqlar! 

Azərbaycanda beynəlxalq "Xəzərneftqaz – 95" sərgisinin açılması münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. 

Güman edirəm, biz hamımız dərk edirik ki, bu sərginin hazırlanması çox böyük kömək və fəaliyyət tələb edibdir. 

Ona görə də bu sərginin hazırlanmasında xüsusi xidmət göstərən "Spirhed eksibşnz LTD" şirkətinə, onun burada 

fəaliyyət göstərən icraçı direktoru xanım Süzan Krauça və Azərbaycan Respublikasının Ticarət- Sənaye 

Palatasına, onun rəhbəri Tatlıyevə təşəkkürümü bildirirəm.  

Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sərginin iştirakçıları buradan gələcək üçün çox böyük mənfəətlər 

götürəcəklər. Güman edirəm ki, bu sərginin eksponatları və bu sərgi əsasında keçirilən konfranslar, ümumiyyətlə, 

burada aparılan işlər Azərbaycanın Xəzər dəniz neft-qaz yataqlarının istifadəsi üçün yeni bir addım olacaqdır.  

Bildiyiniz kimi, bu, Azərbaycanda keçirilən ikinci belə beynəlxalq sərgidir. Ötən ilin mayında keçirilmiş 

sərgidən indiyədək biz bu sahədə böyük yol keçmişik və əminəm ki, həmin dövrdə baş vermiş yeni hadisələr bu 

sərgidə öz əksini tapıb.  

Belə böyük neft-qaz sərgisinin Azərbaycanda keçirilməsi heç də təsadüfi hal deyildir. Azərbaycan, Bakı 

qədim zamanlardan neft, odlar diyarıdır. Azərbaycanda, Bakıda 150 il bundan əvvəl neftin sənaye üsulu ilə 

hasilatına başlanıbdı və bu müddətdə Azərbaycan nefti böyük və şərəfli yol keçibdir.  

XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə istehsalında ilk işlər görülüb, Qərb ölkələrinin 

böyük neft şirkətləri burada fəaliyyət göstərib. Bu işlər XX əsrin əvvəlində də davam edib və beləliklə, ölkəmizdə 

böyük neft [448-449] sənayesi yaranıb. Ondan sonrakı dövrdə Azərbaycan Sovetlər İttifaqı dövlətinin tərkibində 

olub və respublikamızın neft-qaz sənayesi, hasil olunan neft SSRİ kimi böyük bir dövlətin sənayesinin, 

iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayıb.  

Mayın əvvəlində biz İkinci dünya müharibəsinin başa çatmasının, Hitler faşizmi üzərində qələbənin 50 illik 

yubileyini geniş miqyasda – Londonda, Parisdə, Moskvada və dünyanın başqa ölkələrində bayram etdik. 

Qələbənin yarıməsrlik yubileyini keçirərkən biz böyük iftixar hissi ilə qeyd etdik ki, bu qələbənin əldə 

olunmasında Azərbaycan neftçilərinin, ölkəmizin sənayesinin böyük rolu olmuşdur. Bildiyiniz kimi, o zaman, o 

illərdə Sovetlər İttifaqı kimi böyük bir dövlətdə neft istehsalının 70 faizini Azərbaycan təmin edirdi. Demək, 

Hitler faşizmi üzərində qələbənin əldə olunmasında, cəbhənin neftlə təmin edilməsində Azərbaycan neftçilərinin 

xüsusi xidmətləri olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildən öz müstəqilliyini əldə edib, müstəqil dövlət kimi yaşayır, özü öz 

taleyinin, öz sərvətlərinin sahibidir. Bunun əsasında biz respublikamızın neft yataqlarından, təbii sərvətlərindən, 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda, ölkəmizin ərazisində olan neft yataqlarından istifadə edilməsində 

sərbəstik və sərbəst olaraq dünyanın böyük neft şirkətləri ilə əməkdaşlığa başlamışıq. Məhz buna görə də 

dünyanın iri neft şirkətləri, neft və qaz sənayesi ilə əlaqədar olan şirkətlər Azərbaycana böyük maraq göstərir, 

ölkəmizə gəlirlər. Biz burada əməkdaşlığa başlamışıq.  

Bunların nəticəsidir ki, Azərbaycanda ikinci ildir belə gözəl, geniş miqyaslı və çox böyük əhəmiyyətli sərgi 

keçirilir. Bu il bu sərgidə 13 ölkəni təmsil edən, dünyanın neft və qaz sənayesi ilə əlaqədar olan 165-dən artıq çox 

nüfuzlu şirkətlər, elmi idarələr və başqa təşkilatlar iştirak edir. Bu, Azərbaycanın neft sənayesində, Xəzər 

dənizinin neft yataqlarından istifadə olunması sahəsində böyük və əlamətdar hadisədir.  

Bu sərgiyə göstərilən marağı, onun əhəmiyyətini nümayiş etdirən amillərdən biri də odur ki, sərgiyə təkcə 

neft şirkətlərinin prezidentləri, rəhbərləri yox, bu şirkətlərin təmsil etdiyi böyük ölkələrin dövlət nümayəndələri 

də gəliblər və burada bizim aramızdadırlar, sərginin açılışında iştirak edirlər.  

Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının sərgidə iştirak edən energetika naziri hörmətli xanım Nezl o Lirini, onun 

simasın[449-450]da Amerika Birləşmiş Ştatlarını, ABŞ-ın hörmətli prezidenti cənab Bill Klintonu salamlayıram. 

Böyük Britaniyanın energetika naziri hörmətli cənab Timoti Eqqari və onun simasında Böyük Britaniyanı, 

ölkənin baş naziri cənab Con Meycoru salamlayıram.  

Türkiyə Respublikasının energetika naziri hörmətli cənab Veysəl Atasoyu, onun simasında Türkiyə 

Respublikasını və Türkiyə Respublikasının prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəli və baş nazir Tansu Çilləri 

salamlayıram.  

Norveçin energetika naziri hörmətli cənab Yens Stoltenberqi və onun simasında Norveç ölkəsini, baş nazir, 

hörmətli xanım Harlem Bruntlandı salamlayıram.  
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Qazaxıstan Respublikasının neft və qaz sənayesi nazirinin müavini hörmətli cənab Baltabəy Kuandikovu və 

onun simasında Qazaxıstanı, onun prezidenti hörmətli Nursultan Nazarbayevi salamlayıram.  

Həmin ölkələrin yüksək səviyyəli dövlət xadimlərinin bu sərgiyə gəlmələri, sərgiyə böyük diqqət göstərmələri 

münasibətilə onlara Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi öz hörmət və təşəkkürümü bildirirəm.  

Bu sərgidə iştirak edən bütün neft və qaz sənayesi şirkətlərinin, elmi idarələrinin nümayəndələrini, 

rəhbərlərini səmimi qəlbdən salamlayıram və onlara bu sərgidə gördükləri işlərdə və gələcəkdə öz sahələrində 

görəcəkləri işlərdə böyük uğurlar arzulayıram.  

Əminəm ki, bu sərgidə nümayiş etdirilən eksponatlar və burada aparılacaq işlər nəinki Azərbaycan ərazisində 

olan neft və qaz yataqlarından, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft-qaz yataqlarından, ümumiyyətlə, 

Xəzər dənizindəki bütün neft-qaz yataqlarından istifadə edilməsində çox faydalı olacaqdır. Ümidvar olduğumu 

bildirmək istəyirəm ki, biz bu işlərin müsbət nəticəsinin şahidi olacağıq.  

Böyük məmnuniyyət hissi ilə demək istəyirəm ki, artıq bu sahədə işlər görülüb və onlar öz nəticələrini verib. 

Bildiyiniz kimi, bir neçə il ərzində gərgin danışıqlar nəticəsində 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda Xəzər 

dənizinin Azərbaycan sektorundakı üç neft yatağının müştərək istifadə edilməsi üçün respublikamızın Dövlət Neft 

Şirkəti ilə dünyanın böyük neft şirkətləri arasında müqavilə imzalanıb və bu müqavilə artıq əməli surətdə həyata 

keçirilir.  

Bu müqavilə qeyri-adi, nadir bir müqavilədir. Təsadüfi de[450-451]yildir ki, onu "Əsrin müqaviləsi" 

adlandırırlar. Bu müqavilənin qeyri-adiliyi, nadirliyi ondan ibarətdir ki, o, on bir böyük neft şirkətinin birləşdiyi 

konsorsium əsasında yaranıb. Həmin şirkətlər dünyanın neft sənayesi sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etmiş altı 

ölkəsini təmsil edir.  

Bildiyiniz kimi, bu müqavilənin əldə olunması çox uzun, ağır və çətin yollardan keçib. Bu müqavilənin 

imzalanmasına, əldə edilməsinə mane olan qüvvələr də az deyildi. Ancaq müstəqil Azərbaycan Respublikası öz 

taleyinin, ərazisinin sahibi olduğu bir vaxtda, onun iradəsi nəticəsində, eyni zamanda konsorsiuma daxil olan 

şirkətlərin ölkəmizin neft sənayesində iştirakının gözəl perspektivlərini dərk etməsi, həmin şirkətlərin mənsub 

olduğu ölkələrin Azərbaycanla əməkdaşlığa göstərdikləri böyük maraq nəticəsində maneələrin hamısı aradan 

götürüldü və bu müqavilə imzalandı.  

Qeyd etmək istəyirəm ki, müqavilə imzalandıqdan sonra da, indi də onun həyata keçirilməsinə mane olmaq 

istəyən qüvvələr, ayrı-ayrı dövlət dairələri var. Ancaq böyük məmnuniyyət hissi ilə demək istəyirəm ki, müqavilə 

imzalandıqdan sonra konsorsiumun yaratdığı rəhbər Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti çox fəal işləyir və ötən səkkiz 

ay müddətində xeyli iş görülüb. Hər halda, nəzərdə tutulan tədbirlərin hamısı vaxtında yerinə yetirilib.  

Bu müqavilənin imzalanması və əməli surətdə həyata keçirilməsi bir daha sübut edir ki, müstəqil Azərbaycan 

Respublikası öz həyatını, siyasətini, iqtisadi siyasətini dünyanın təcrübədən keçirdiyi demokratik prinsiplər 

əsasında qurur və ölkəmiz, onun iqtisadiyyatı dünya ölkələri üçün açıqdır və bütün ölkələrlə bərabər hüquqlu, 

qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq etməyə hazırdır. 

Mən bu gün bu fürsətdən istifadə edib müstəqil Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti haqqında 

öz fikirlərimi qısaca bir daha demək istəyirəm. Müstəqil Azərbaycan Respublikası günü-gündən, aybaay öz 

müstəqilliyini möhkəmləndirməyə çalışır, demokratik, hüquqi dövlət qurur, cəmiyyətin bütün sahələrində 

demokratik prinsiplərin bərqərar olmasına çalışır, sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. 

Azərbaycan bütün xarici investisiyalar üçün açıqdır. Bu sahədə 1995-ci ildə bir çox mühüm tədbirlər həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu ilin payızında [451-452] Azərbaycanda demokratik prinsiplər, çoxpartiyalı 

sistem əsasında yeni parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk dəfə demokratik 

prinsiplər əsasında konstitusiyası qəbul ediləcəkdir. Müstəqil Azərbaycan dövləti daim demokratiya yolu ilə 

gedəcəkdir.  

Biz iqtisadiyyatda bu prinsipləri həyata keçirərək neft və qaz sənayesində, iqtisadiyyatın digər sahələrində 

dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq etməyə xüsusi əhəmiyyət veririk. Bu sərgi də 

buna əyani sübutdur. Mən fürsətdən istifadə edib onu da demək istəyirəm ki, biz dünyanın bütün sülhsevər 

mütərəqqi dövlətləri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı, ikitərəfli əlaqələr qurmaq əzmindəyik və bu sahədə bundan 

sonra da öz fəaliyyətimizi göstərəcəyik.  

Bu baxımdan mən bu gün sərgidə iştirak etməyə gələn dövlətlərin nümayəndələri vasitəsilə həmin ölkələrə, 

dövlətlərə öz təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan Respublikasına göstərdikləri marağa görə, 

bu çətin, ağır dövrümüzdə ölkəmizi dəstəklədiklərinə görə onlara minnətdarlığımı bildirirəm.  

Mən qeyd etdim ki, 1994-cü ilin sentyabrında imzalanmış müqavilə artıq müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. 

Ancaq buna mane olmaq istəyən qüvvələr, ayrı-ayrı dövlət dairələri də olmuşdur. Güman edirəm ki, onlar səhv 

edirlər. Çünki belə bir gözəl, dünya standartlarına uyğun olan müqavilənin həyata keçirilməsinə sevinmək 

lazımdır. Mənə elə gəlir ki, həmin müqaviləyə mane olmaq heç bir çərçivəyə sığışa bilməz. Mən əmin olduğumu 

bildirmək istəyirəm ki, konsorsiumda iştirak edən dünyanın böyük neft şirkətləri və həmin şirkətlərin mənsub 

olduğu dövlətlər – biz hamımız birlikdə bu maneələri aradan qaldıra biləcəyik. Mən buna əminəm. Müqavilə 30 
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il müddətinə bağlanmışdır. Biz bu yolu birlikdə keçəcəyik və heç şübhə etmirəm ki, bu 30 il müddətində yeni-

yeni müqavilələr meydana çıxacaq, Azərbaycanın neft sənayesi inkişaf edəcək, Xəzər dənizindəki yataqlardan 

faydalı surətdə istifadə olunacaqdır.  

Son zamanlar, xüsusən neft müqaviləsi imzalandıqdan sonra Xəzər dənizinin statusu haqqında məsələlər 

ortaya atılmışdır və bəzi dövlətlər çox cidd-cəhdlə bu məsələnin müzakirə olunması barədə təklif irəli sürürlər. 

Biz buna heç vaxt etiraz etməmişik və etmirik. Xəzər çox nadir bir dənizdir. Onun çox [452-453] böyük təbii 

sərvətləri var. Bu sərvətlər təkcə dənizin təkindəki neft və qaz yataqlarından ibarət deyildir. Xəzərin bioloji 

sərvətləri də zəngindir. Bundan əlavə, gəmiçilik üçün geniş imkanları var. Şübhəsiz ki, bu məsələlər kompleks 

şəkildə müzakirə oluna bilər və biz buna tam tərəfdarıq. Dünya yaranandan bəri Xəzər dənizi də var, əsrlər boyu 

ondan istifadə edilmişdir. Ancaq təəccüb doğuran cəhət bundan ibarətdir ki, Xəzər dənizinin statusunun müəyyən 

edilməsi məsələsi məhz Azərbaycan neft müqaviləsini imzaladıqdan sonra meydana atılmışdır.  

Bildirmək istəyirəm ki, Xəzər dənizində neft yataqlarını ilk dəfə Azərbaycan alimləri, mütəxəssisləri, 

geoloqları kəşf etmişlər. Bu işə ilk dəfə XX əsrin 20-ci illərində başlanmışdı. 45 il öncə, 1949-cu ildə Azərbaycan 

alimlərinin, mütəxəssislərinin və geoloqlarının böyük fəaliyyəti nəticəsində Xəzər dənizində – "Neft Daşları"nda 

ilk dəfə quyu qazılmış və neft fontan vurmuşdur. O vaxtdan indiyə qədər Azərbaycan neftçiləri Xəzərdən neft 

çıxarırlar. Xəzər dənizinin təkcə Azərbaycan sektorunda deyil, digər hissələrindəki neft və qaz yataqları da 

Azərbaycan alimləri, neftçiləri tərəfindən kəşf olunmuşdur. Vaxtilə Xəzər dənizi iki dövlətə – Sovetlər İttifaqına 

və İrana məxsus idi. İndi isə Xəzəryanı ölkələr Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və İrandan 

ibarətdir və Sovetlər İttifaqı dövründən hərənin özünəməxsus sektoru var. Biz özümüzə aid olan sektorda fəaliyyət 

göstəririk, başqa hissələrdə yerləşən və vaxtilə istifadə etdiyimiz neft yataqlarından uzaqlaşmışıq. Biz bütün 

beynəlxalq normalara, Xəzər dənizindən istifadə olunmasına dair yaranmış praktikaya, ənənəyə riayət edirik. 

Xəzərin statusunun qarşılıqlı anlaşma yolu ilə, bərabər hüquqlu zəmində Xəzəryanı dövlətlərlə müzakirə 

olunmasına hazırıq.  

Alimlərimiz, mütəxəssislərimiz Xəzərin Azərbaycan sektorunda daha böyük neft və qaz yataqları kəşf 

etmişlər. Biz həmin yataqların da istifadə olunması üçün dünyanın iri şirkətləri ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Bir 

daha qeyd edirəm ki, Azərbaycan Respublikası dünya iqtisadiyyatı üçün açıqdır, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya 

olunmaq yolu ilə gedir və bu [453-454] sahədə bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən hər bir ölkə və şirkətlə 

əməkdaşlığa hazırıq.  

Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu sərgi ənənəvi xarakter daşıyacaq, burada hər il belə sərgilər 

keçiriləcək və bütün bunlar təkcə Azərbaycanın deyil, Xəzəryanı dövlətlərin hamısının neft və qaz yataqlarının 

işlənməsi üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır.  

Sərginin işinə uğurlar diləyir, burada iştirak edən şirkətlərin hamısına öz fəaliyyətlərində müvəffəqiyyətlər 

arzulayır, buraya toplaşan iş adamlarını, alimləri bir daha salamlayır, hamınıza hörmət və ehtiramımı bildirirəm. 

Sağ olun! [454]  

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 3-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 1997.- S. 227-229. 

 

  

https://www.elibrary.az/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=az&Z21ID=1321U6S90T8E9G814&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%C6%8Fliyev%2C%20Heyd%C9%99r%20%C6%8Flirza%20o%C4%9Flu
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BAKIDA "XƏZƏRNEFTQAZ-96" ÜÇÜNCÜ BEYNƏLXALQ SƏRGİSİNİN  

AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ  

ÇIXIŞ 
 

4 iyun 1996-cı il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar, möhtərəm qonaqlar! 

Bu gün Bakıda, Azərbaycanda əlamətdar, mühüm hadisə baş verir. 20 ölkənin 190 neft və qaz şirkətinin 

nümayəndələri "Xəzərneftqaz-96" beynəlxalq sərgisinin açılışı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının 

paytaxtına – Bakıya toplaşıblar. Burada olanların hamısını, sərginin açılışı ilə əlaqədar Azərbaycana gəlmiş sərgi 

iştirakçılarını, qonaqları səmimi salamlayıram. 

"Xəzərneftqaz-96" sərgisini açıq elan edirəm. 

1994-cü ildən etibarən artıq dalbadal üçüncü ildir ki, ilin məhz bu vaxtı Bakıda neft və qaz problemlərinə dair 

beynəlxalq sərgi işinə başlayır. Bu gün biz yenə də sərginin açılışındayıq. "Speahed eksibişnz LTD" şirkətinin 

Azərbaycan Ticarət-Sənaye Palatası ilə birlikdə təşkil etdiyi bu sərgi getdikcə daha da məşhurlaşır, öz miqyasını 

genişləndirir. Elə indi də bu sərgi istər mahiyyətinə görə, istərsə də adına görə həqiqətən geniş beynəlxalq xarakter 

daşıyır. Diqqətəlayiq haldır ki, bu sərginin təşkilində, onun işində nəinki neft və qaz problemləri ilə bilavasitə və 

ya dolayısı ilə əlaqələri olan müxtəlif neft və qaz şirkətlərinin rəhbərləri və nümayəndələri, həm də məhsulları bu 

sərgidə göstərilən ölkələrin hökumət nümayəndələri fəal iştirak edirlər. Mən bu sərgiyə gələn hökumət 

nümayəndələrini səmimi salamlayıram. Hesab edirəm ki, onların sərginin açılışında, bu sərgi çərçivəsində 

keçiriləcək konfransın işində iştirakı ona daha böyük əhəmiyyət verir. 

Neft və qaz problemlərinə həsr olunmuş belə beynəlxalq sərginin üç il dalbadal Bakıda keçirilməsini 

qanunauyğun sayıram. Bu, ölkəmizin neft və qaz sərvətlərinə, Azərbaycan Respublikası neftçilərinin ənənələrinə 

marağın artdığını göstərir. Məlumdur ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Azərbaycanın, Bakının neft yataqları, 

neft sərvətləri bütün dünyada məş[408-409]hurdur. Ötən vaxtlarda Azərbaycan nefti təkcə Azərbaycanın, keçmiş 

Rusiyanın, keçmiş Sovetlər İttifaqının deyil, dünyanın bir çox ölkələrinin də iqtisadiyyatının inkişafında rol 

oynamışdır. Biz hər dəfə iftixar hissilə danışırıq və bu gün də deməyi lazım bilirəm ki, dünyada ilk dəfə olaraq 

məhz Bakıda, Azərbaycanda 1848-ci ildə neft fontan vurmuşdur. Dünyada ilk dəfə olaraq məhz Azərbaycanda 

dənizdə neft yataqlarının istismarına başlanmışdır və 1949-cu ildən etibarən Xəzər dənizinin Azərbaycan 

sektorunda zəngin neft və qaz yataqları fəal istismar edilir. Bütün bunlar birlikdə götürüldükdə belə deməyə tam 

əsas verir ki, Azərbaycan Odlar yurdu, neft diyarıdır. 

XX əsrdə Yer kürəsinin müxtəlif regionlarında, müxtəlif ölkələrdə yeni-yeni çox zəngin neft yataqları kəşf 

edilmişdir. İndi quruda da, dənizdə də çoxlu neft və qaz çıxarılır. Lakin neft məmləkəti kimi Azərbaycan öz 

əhəmiyyətini itirməyib. Bu bir yana. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft və qaz yataqlarının aşkara 

çıxarılması, Azərbaycan ərazisində bir çox köhnə neft və qaz yataqlarının olması belə deməyə əsas verir ki, 

ölkəmizdə neft və qaz hasilatının hələ çox böyük gələcəyi var. Bütün bunlar belə deməyə haqq verir ki, 190 neft 

və qaz şirkətinin eksponatları olan beynəlxalq neft və qaz sərgisinin məhz Azərbaycanda açılması Azərbaycanın 

istər tarixinə, istərsə də bugünkü gününə tam müvafiqdir. 

Hazırda Azərbaycanın neft-qaz sənayesi yeni mərhələ – dirçəliş mərhələsi keçirir. Neft və qaz kəşfiyyatı və 

hasilatının miqyası genişlənib, başlıcası isə neft və qaz hasilatında dünyanın bir çox ölkələri və şirkətləri ilə 

əməkdaşlığın miqyası genişlənibdir. Bütün bunlar onun sayəsində mümkün olmuşdur ki, Azərbaycan xalqı öz 

milli istiqlaliyyətini qazanmışdır, Azərbaycan müstəqil suveren dövlət olmuşdur və indi Azərbaycan xalqı, 

Azərbaycan dövləti öz taleyinin, öz sərvətlərinin, öz təbiətinin sahibidir. Bunun nəticəsində Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının, Rusiya, Böyük Britaniya, Norveç, Fransa, İtaliya, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, İran və bir çox digər 

dövlətləri təmsil edən bütün bu şirkətlər indi sərginin iştirakçılarıdır. Bu ölkələrin hökumət nümayəndələri, bu 

şirkətlərin nümayəndələri sərgiyə öz eksponatlarını təqdim etmişlər ki, bu da çox mühüm hadisədir. Məhz dövlət 

müstəqilliyi və suverenliyi şəraitində Azərbaycan Respublikası 1994-cü ilin sentya[409- 410]brında Xəzər 

dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" neft yataqlarının birgə işlənməsi haqqında neft 

şirkətlərinin iri beynəlxalq konsorsiumu ilə "Əsrin müqaviləsi" adlandırılan müqavilə imzalamaq imkanı 

tapmışdır. 

1995-ci ilin noyabrında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Qarabağ" adlı iri neft və qaz yatağının birgə 

işlənməsi haqqında bəzi böyük neft şirkətləri ilə ikinci müqavilə imzalandı. Bu gün Xəzər dənizinin Azərbaycan 

sektorundakı "Şahdəniz" qaz və neft yatağının birgə işlənməsi haqqında dünyanın bir çox böyük neft şirkətləri ilə 

üçüncü müqavilə imzalanacaqdır. 

Bütün bunlar, bir tərəfdən, Azərbaycan Respublikasının çox zəngin neft və qaz ehtiyatlarına malik olduğuna, 

digər tərəfdən isə yataqların birgə işlənməsində, bu neft sərvətlərindən birgə istifadə edilməsində dünyanın neft 

şirkətləri ilə, bir çox böyük ölkələrlə fəal əməkdaşlığımıza sübutdur. Bunların hamısı Azərbaycan iqtisadiyyatının 
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bütün dünya üçün açıq olmasına, onun dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiyasına yönəldilmiş siyasətimizi, xəttimizi 

nümayiş etdirir. Bunların hamısı bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə müvafiq dərin iqtisadi islahatlar aparılmasına və 

bu əsasda dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiyaya yönəldilmiş Azərbaycan hökumətinin, dövlətinin xəttini nümayiş 

etdirir. Biz məhz bu yolla dönmədən gedəcək, azad iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini Azərbaycanda 

dönmədən həyata keçirəcək, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün, əməkdaşlığımızın inkişafı üçün, 

Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiyasının inkişafı üçün bütün ölkələrlə, dünyanın bütün 

şirkətləri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq edəcəyik. 

İndiki beynəlxalq sərgi əməkdaşlığımızı fəallaşdırmaq məqsədilə yeni əlaqələr yaratmaq üçün gözəl imkanlar 

verir. Əminəm ki, sərgi də, burada onun çərçivəsində keçiriləcək konfrans da bizə əməkdaşlığımızın miqyasını 

genişləndirməyə, getdikcə daha çox xarici şirkətləri, dövlətləri Azərbaycanla əməkdaşlığa cəlb etməyə də imkan 

yaradacaqdır. 

Bu gün açılan sərgi bəlkə də bütöv bir il ərzində, yəni 1995-ci ilin sərgisi başa çatdığı vaxtdan bəri görülmüş 

böyük və çox gərgin, zəhmətli işin nəticəsidir. Bununla əlaqədar çox böyük və zəhmətli iş görmüş olan 

Britaniyanın "Speahed ekzibişnz LTD" şirkətinə təşəkkürümü bildirmək və təbii olaraq, bu şirkətin icraçı 

direktoru, bu gün mənə təqdim edilən gözəl [410-411] xanımı alqışlamaq istəyirəm. Bu sərginin hazırlanması 

üçün böyük səy göstərmiş olan Azərbaycan Ticarət-Sənaye Palatasına, onun bütün əməkdaşlarına da təşəkkür 

etmək istəyirəm. Bu sərgiyə öz eksponatlarını təqdim edən və təbii olaraq, onun bu gün keçirilməsi üçün çox 

böyük iş görən bütün şirkətlərə, firmalara təşəkkürümü bildirirəm. 

Sərginin açılışında iştirak etmək üçün Azərbaycana gələn ölkələrin hökumət nümayəndələrini səmimi 

salamlayır və onlara, habelə hazırda fəal əməkdaşlıq etdiyimiz ölkələrə öz böyük ehtiramımı bildirirəm. 

Əməkdaşlığımızın daha da inkişaf etməsinə uğurlar arzulayıram. Bir daha sizin hamınızı beynəlxalq sərginin 

açılışı münasibətilə təbrik edirəm, sərgiyə də, burada təqdim olunmuş şirkətlərə də müvəffəqiyyətlər diləyirəm. 

Sizin hamınızı təbrik edirəm, sizə xoşbəxtlik, firavanlıq, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. 

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 6-cı kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998.- S. 210-211. 

 

  

https://www.elibrary.az/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=az&Z21ID=1321U6S90T8E9G814&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%C6%8Fliyev%2C%20Heyd%C9%99r%20%C6%8Flirza%20o%C4%9Flu
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"XƏZƏRNEFTQAZ-97" DÖRDÜNCÜ BEYNƏLXALQ SƏRGİSİNİN VƏ 

KONFRANSININ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ GİRİŞ VƏ 

YEKUN NİTQ 
 

Bakı İdman-Konsert Kompleksi 

3 iyun 1997-ci il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Hörmətli qonaqlar! 

Mən "Xəzərneftqaz-97" dördüncü beynəlxalq sərgisinin və konfransının açılışı münasibətilə sizi təbrik 

edirəm. Sərgiyə və konfransa işlərində uğurlar arzulayıram.  

"Xəzərneftqaz-97" dördüncü beynəlxalq sərgisinin Azərbaycanda işə başlaması neft və qaz sənayesi 

sahəsində respublikamızda sərgilər keçirilməsinin ənənəvi xarakter daşıdığını bir daha nümayiş etdirir.  

Dördüncü dəfədir ki, biz burada, Azərbaycanın paytaxtı Bakıda "Xəzərneftqaz-97" sərgisinə toplaşmışıq. Bu 

dəfə keçirilən sərgi ötən illərdə keçirilən sərgilərdən öz miqyasına və iştirakçılarının sayına görə daha da genişdir, 

əhatəlidir.  

1994-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda ilk dəfə "Xəzərneftqaz-97" sərgisi keçirilməyə başlayıbdır. Bundan 

sonra həmin sərgi hər il ilin bu mövsümündə, ayında keçirilir və o, artıq ənənəvi bir xarakter alıbdır. Çox 

sevindirici haldır ki, bu sərgiyə, toplantıya maraq ilbəil artır. Əgər 1994-cü ildə Bakıda keçirilən ilk 

"Xəzərneftqaz-97" sərgisində 11 ölkəni təmsil edən [38-39] 117 şirkət iştirak edirdisə, artıq dördüncü beynəlxalq 

sərgidə 25 ölkəni təmsil edən 250 şirkət iştirak edir.  

Şübhəsiz ki, təbiidir ki, "Xəzərneftqaz-97" sərgisi təntənəli bir mərasim deyil. Bu, işgüzar bir tədbirdir, 

görüşdür. Əgər Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçirilən bu sərgiyə dünya ölkələri və şirkətləri, xüsusən neft və 

qaz sənayesi ilə məşğul olan şirkətlər tərəfindən maraq bu qısa müddətdə bu qədər sürətlə artıbsa, demək, bunun 

çox böyük əhəmiyyəti vardır.  

Biz, Azərbaycan hökuməti ev sahibi kimi dördüncü dəfə "Xəzərneftqaz-97" beynəlxalq sərgisinin 

Azərbaycanda, Bakıda keçirilməsindən çox məmnunuq və bunu ölkəmizin neft-qaz sənayesinə və Azərbaycan 

neft sənayesinin tarixinə, ənənələrinə göstərilən böyük diqqət və marağın təzahürü hesab edirik. Bu, eyni zamanda 

onu göstərir ki, qədim neft diyarı kimi Azərbaycanın neft və qaz sənayesi sahəsi bu gün də özünün dünya 

miqyasındakı böyük rolunu saxlayıbdır və Azərbaycan neft və qaz sənayesinin həm tarixinə, ənənələrinə, həm də 

bugünkü imkanlarına dünyada böyük maraq vardır.  

Məlumdur ki, dünyada ilk dəfə sənaye üsulu ilə neft hasilatı, ilk neft fontanı 1848-ci ildə məhz Bakıda baş 

vermişdir. Məlumdur ki, suda, dənizdə, dənizin dərinliyindən neft hasilatı da dünyada ilk dəfə 1949-cu ildə 

Azərbaycanda, Xəzərin Azərbaycan sektorunda baş vermişdir. Bunlar dünyanın neft və qaz sənayesi tarixində 

çox parlaq səhifələrdir. Biz bunlarla fəxr edirik və eyni zamanda həddindən artıq məmnunuq ki, bizim bu tarixi 

nailiyyətlərimiz bu gün, XX əsrin sonunda da dünyanın neft-qaz sənayesi sahəsində Azərbaycanı mötəbər 

mərkəzlərdən biri kimi tanıdıbdır.  

Bu təbiidir və biz hesab edirik ki, Azərbaycan neft-qaz sənayesi keçmişdə olduğu kimi, indi də dünyada 

özünəməxsus yer tutubdur. Son zamanlar dünyada keçirilən beynəlxalq neft-qaz sərgiləri, konfransları içərisində 

– Hyuston, Abergin, Stavanker şəhərləri ilə bərabər. Artıq dördüncü il[39-40]dir ki, Bakıda. Azərbaycanda 

beynəlxalq neft-qaz sərgisi və konfransı keçirilir.  

"Xəzərneftqaz" sərgisinin Azərbaycanda dördüncü dəfə keçirilməsi bu tədbirin artıq ənənəvi xarakter 

daşıdığını sübut edir. Mən tam əminəm ki, bu ənənə davam edəcəkdir və gələcək illərdə də bu sərginin, konfransın 

miqyası genişlənəcəkdir, gələcək sərgilər də dünyada neft-qaz sənayesinin sürətlə inkişaf etməsinə xidmət 

edəcəkdir.  

Hörmətli qonaqlar, sərginin və konfransın iştirakçıları, bu sərgidə iştirakınıza, Azərbaycana gəldiyinizə və 

burada birgə işə başladığınıza görə mən sizi təbrik edirəm. Mən həm bu sərginin, konfransın keçiriləcəyi günlər 

zamanı, həm də gələcəkdə sizə öz işlərinizdə böyük uğurlar arzulayıram. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm 

ki, "Xəzərneftqaz-97" sərgisi dünyada neft və qaz sənayesinin inkişafı üçün yeni yollar açacaqdır, buraya 

toplaşmış, burada iştirak edən 250 şirkət arasında bu günlər yaxşı işgüzar əlaqələr yaranacaqdır və yeni 

müqavilələrin, layihələrin əsası qoyulacaqdır. Beləliklə də, şirkətlər, neft və qaz sənayesi ilə məşğul olan ölkələr 

arasında işgüzar əlaqələr yaranıb inkişaf edəcəkdir.  

"Xəzərneftqaz" sərgisi və konfransı Xəzər dənizi hövzəsində olan ölkələrin və burada fəaliyyət göstərən neft 

və qaz şirkətlərinin işini bir araya gətirmək üçün də çox önəmli bir vasitədir. Xəzər dənizi hövzəsindəki neft-qaz 

yataqları son illər dünyanın bir çox ölkələri və bir çox neft-qaz şirkətləri tərəfindən böyük maraq hissi doğurur. 

Bunlar tamamilə əsaslıdır, çünki artıq yaxşı məlumdur ki, Xəzər dənizi hövzəsində zəngin neft-qaz yataqları 
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vardır və gələcəkdə, xüsusən XXI əsrdə bu yataqlardan istifadə olunması, neftin, qazın hasil edilməsi və dünya 

cəmiyyətinə təqdim edilməsi əsas vəzifələrdən biridir.  

Azərbaycanın, ölkəmizin neftçilərinin, alimlərinin bu sahədə böyük nailiyyətləri, ənənələri vardır. Məlumdur 

ki, hələ bu [40-41] əsrin 40-50-ci illərindən başlayaraq Azərbaycanın neftçiləri, geoloqları, alimləri Xəzər 

dənizində neft-qaz yataqlarını kəşf etmək üçün çox işlər görüblər və böyük nailiyyətlər əldə ediblər.  

Mən bu gün iftixar hissi ilə demək istəyirəm ki, Xəzər dənizindəki mövcud, indi məlum olan neft-qaz 

yataqlarının tam əksəriyyəti Azərbaycan neftçiləri, geoloqları, alimləri tərəfindən kəşf olunubdur. Azərbaycan 

neftçiləri tərəfindən son on illərdə Xəzər dənizində bir çox seysmik, geofiziki və başqa axtarışlar, işlər aparılıbdır. 

Bunların nəticəsində də artıq Xəzər dənizinin, demək olar ki, bütün sahəsində neft və qaz yataqlarının konturları 

və bir çoxunun dəqiq yerləri məlum olubdur. Məhz bunların nəticəsində Xəzər dənizinin demək olar ki, çox 

hissəsində, o cümlədən Azərbaycan sektorunda da, Türkmənistan sektorunda da, Qazaxıstan sektorunda da, 

Rusiya sektorunda da, İran sektorunda da bir çox perspektivli, çox böyük ehtiyatlara malik olan neft və qaz 

yataqları, strukturları müəyyən olunubdur, aşkar edilibdir.  

Məhz bunlara görə də Xəzər dənizi hövzəsi indi dünyanın zəngin neft və qaz yataqları olan bir bölgə kimi 

tanınıbdır. Məhz buna görə də Xəzər dənizinə neft və qaz istehsal edən şirkətlərin, ölkələrin marağı artıbdır. Mən 

bu gün tam qətiyyətlə demək istəyirəm ki, XXI əsrdə Xəzər dənizi neft-qaz sahəsində dünyanın ən zəngin 

mərkəzlərindən biri olacaqdır.  

Biz Azərbaycanda bu neft-qaz yataqlarının bir qismindən keçmişdə istifadə etmişdik, bir çox perspektivli 

strukturlardan isə istifadə etmək üçün dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müştərək işə başlamışıq.  

Artıq sizə məlumdur ki, 1994-cü ilin sentyabr ayında Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan "Azəri", "Çıraq" 

yataqlarından və "Günəşli" yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsindən müştərək istifadə edilməsi və neft hasilatının 

təmin olunması üçün ilk müqavilə imzalanmışdır. Bu müqavilənin iştirakçıları bey[41-42]nəlxalq  konsorsium 

təşkil etmişlər və həmin konsorsium Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə 30 il müddəti olan bir müqavilə 

imzalanmışdır. "Əsrin müqaviləsi" adlandırılmış bu müqavilə ilə Xəzər dənizində suyun dərin hissələrində olan 

neft-qaz yataqlarından əməli surətdə istifadə edilməsi işinə geniş miqyasda başlanmışdır.  

Bu müqavilənin imzalanması dünyada böyük maraq doğurmuş, bir çox müsbət və bəzən də qısqanc, yaxud 

da mənfi əhval-ruhiyyə ilə əlaqədar olan fikirlər meydana çıxarmışdır. Ancaq mən bu gün, bu müqavilənin 

imzalanmasından artıq iki ildən çox vaxt keçdiyi bir zaman məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, 

konsorsium əməli surətdə fəaliyyət göstərir, konsorsiumun nəzərdə tutduğu proqram ardıcıl şəkildə həyata 

keçirilir və bu müqavilənin həqiqətən, nəzəri, layihə nöqteyi-nəzərindən yox, məhz əməli nöqteyi-nəzərdən 

əhəmiyyətli olduğu artıq heç kəsdə şübhə doğurmur.  

Birinci müqavilə imzalanandan sonra Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft-qaz yataqlarına maraq artmış və 

aparılan işlər nəticəsində ondan sonra bir neçə müqavilə də imzalanmışdır. Bu gün mən sizə bildirmək istəyirəm 

ki, artıq beynəlxalq konsorsium təşkil edən dünyanın bir çox böyük neft şirkətləri ilə bu ilin yanvar ayında beşinci 

müqavilə imzalanmışdır və bu müqavilələrin hər birinin özünəməxsus əhəmiyyəti, çəkisi və hər birinin böyük 

gələcəyi vardır. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin dünyanın böyük neft şirkətləri ilə imzaladığı bu 

müqavilələr 11 ölkəni təmsil edən 16 şirkətlə imzalanıbdır. Beləliklə, bizim əməkdaşlığımızın dairəsi görürsünüz, 

nə qədər genişlənibdir.  

Güman edirəm ki, bu qısa müddətdə, yəni 1994-cü ilin sentyabr ayından indiyə qədər görülən işlər və əldə 

edilən nailiyyətlər Xəzər dənizində olan neft-qaz yataqlarının işlənməsinin həqiqətən nə qədər əhəmiyyətli 

olduğunu sübut edir [42-43] və bu işlərin nə qədər böyük gələcəyə malik olduğunu nümayiş etdirir.  

Bizim gördüyümüz işlərin təsiri altında və şübhəsiz ki, bu təcrübədən istifadə edərək Xəzər dənizinin digər 

sektorlarında və Xəzəryanı ölkələrlə dünyanın neft şirkətləri arasında müştərək iş görmək üçün hazırlıq işləri 

aparılır. Bildiyimizə görə bəzi müqavilələr hazırlanıb, yaxud da imzalanıbdır. Azərbaycan, şəxsən biz bunu çox 

məmnuniyyətlə qəbul edirik və hesab edirik ki, Xəzəryanı ölkələrin hər biri Xəzərin onlara məxsus olan 

sektorlarında iş görməyə hüquqludur və bu işləri görməlidir. Əgər onlar bu gün bu işləri hələ sürətlə görmürlərsə, 

mən tam əminəm ki, gələcək illərdə bu işlərə qoşulacaqlar.  

Beləliklə, Xəzər dənizi hövzəsi dünyanın bir çox ölkələrinin və şirkətlərinin əməkdaşlıq etmək meydanına 

çevrilir. Bu da ümumiyyətlə, dünyada gedən inteqrasiya proseslərinə kömək edir, ölkələrin, xalqların sülh və 

əmin-amanlıq şəraitində bir-biri ilə əməkdaşlıq etməsi üçün çox gözəl nümunədir.  

Xəzər dənizində neft-qaz hasilatı ilə əlaqədar görülən işlərdə şübhəsiz ki, Xəzər dənizinin ekologiyası hər 

şeydən üstün tutulmalıdır. Xəzər dənizinin təbii sərvətlərinin qorunması, saxlanması, Xəzərin təmizliyinin 

qorunması və dənizdə olan bioloji ehtiyatların qorunub saxlanması və hətta onların inkişaf etdirilməsi üçün lazımi 

tədbirlərin görülməsi də Xəzəryanı ölkələrin və bu işə cəlb olunan bütün şirkətlərin ən ümdə borcu, vəzifəsi 

olmalıdır.  

Mən çıxışımın çox hissəsini Xəzər dənizi hövzəsinə həsr edirəm. Ancaq bugünkü "Xəzərneftqaz" sərgisi və 

burada keçiriləcək konfrans təkcə dənizdə yox, eyni zamanda neft sənayesində olan nailiyyətləri nümayiş 
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etdirmək, üçün yeni əlaqələr yaratmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycanın ərazisində, quruda olan neft və qaz 

yataqlarının da hələ böyük imkanları vardır. Biz bir çox şirkətlərlə bu sahədə əməkdaşlıq edirik və bundan sonra 

da əməkdaşlıq edəcəyik. Hesab edirəm ki, bu sahə də bizim [43-44] diqqət mərkəzimizdə olmalıdır. Mən dünyanın 

neft şirkətlərinin diqqətini Azərbaycanın bu imkanlarına da cəlb etmək istəyirəm.  

Şübhə etmirəm ki, bu sərgidə nümayiş etdirilən eksponatlar 250 şirkətin müasir texnologiyaya malik olan 

nümunələrini sərgi iştirakçılarına göstərəcək, burada çox geniş fikir mübadiləsi aparılacaq, yeni əlaqələr 

qurulacaqdır. Dördüncü beynəlxalq "Xəzərneftqaz" sərgisi və konfransı neft-qaz sahəsində dünyada gedən 

proseslərə öz xidmətini göstərəcəkdir.  

Sərgini və konfransı böyük həvəslə və maraqla təşkil edən Birləşmiş Krallığın "Spirhed Eksibişna LTD" 

Şirkətinin və Azərbaycan Ticarət-Sənaye Palatasının xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm və onlara bu sahədə gələcək 

işlərində də uğurlar arzulayıram.  

Sərgi iştirakçılarını bir daha salamlayıram. Sərgiyə gəlmiş hökumət nümayəndələrinə xüsusi hörmət və 

ehtiramımı bildirirəm. Sizin hamınıza sərgi zamanı yeni əlaqələr qurmaq işində uğurlar arzulayıram.  

Sərgi iştirakçılarına bütün gələcək işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram və bu sərgidə iştirak edən 

şirkətlərin təmsil olunduğu ölkələrin xalqlarına sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram.  

Bu əlamətdar hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm və cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm.  

 

YEKUN SÖZÜ 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Hörmətli qonaqlar! 

Bu gün dördüncü beynəlxalq "Xəzərneftqaz" sərgisinin və konfransının açılışı çox məzmunlu, əhatəli, yüksək 

səviyyədə keçdi. Sərginin açılışında bir çox ölkələrin hökumət nümayəndələrinin [44-45] çıxışları və bu çıxışlarda 

onların irəli sürdükləri fikirlər, təkliflər, eyni zamanda Azərbaycanın paytaxtı Bakıda dördüncü dəfə keçirilən 

sərgiyə verilən yüksək qiymət bu sərginin həqiqətən beynəlxalq xarakter daşıdığını, bu gün üçün də, gələcək üçün 

də çox əhəmiyyətli olduğunu əyani sübut edir.  

Sərgidə çıxış edən natiqlərin respublikamız, ölkəmiz haqqında və Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin neft 

sənayesinin inkişafında və xüsusən Xəzər dənizi hövzəsində olan neft-qaz yataqlarının müştərək işlənməsi 

sahəsində gördüyü işlərə verdikləri yüksək qiyməti mən xüsusi qeyd edirəm və buna görə təşəkkürümü bildirirəm. 

 

Bir daha əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, "Xəzərneftqaz" sərgisi gələn illərdə də davam edəcək, ilbəil 

yüksəkliklərə qalxacaq və dünya dövlətlərinin, şirkətlərinin neft və qaz sənayesi sahəsindəki əməkdaşlığında 

özünə layiqli yer tutacaq, öz xidmətlərini göstərəcəkdir.  

Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri cənab Kozlariç Amerika hökuməti adından burada çıxış edərkən Amerika 

Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonun bu sərginin açılışı münasibətilə mənə göndərdiyi məktubu 

təqdim etdi. Prezident Bill Klintonun məktubu tək mənim üçün yox, eyni zamanda sərginin bütün iştirakçıları 

üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə mən cənab Kozlariçdən rica edirəm ki, prezident Bill Klintonun 

məktubunu sərginin iştirakçılarına çatdırsın. 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 

ZATİ-ALİLƏRİ HEYDƏR ƏLİYEV CƏNABLARINA 

 

Əziz cənab prezident! 

Bakıda dördüncü beynəlxalq neft və qaz sərgisinin açılışı münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Mən Amerika 

Birləşmiş Ştatları Ticarət Nazirliyinin müşaviri və yeni müstəqillik qazanmış [45-46] dövlətlərlə enerji-ticarət 

sahəsində əməkdaşlığın əlaqələndirilməsi üzrə məsul şəxs – Yan Kalitskidən xahiş etmişəm ki, o, bu mühüm 

tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil etsin, mənim ən xoş arzularımı şəxsən Sizə çatdırsın və sərgi 

iştirakçılarına yeni-yeni uğurlar diləsin. 

Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında sürətlə genişlənən kommersiya əlaqələri ölkələrimiz 

arasında inkişaf edən güclü əməkdaşlığın vacib sütunudur. Amerikanın enerji şirkətləri Azərbaycana gələn 

şirkətlər arasında pionerdirlər və sizin ölkənizin böyük potensialını çox tez aşkar etmişlər. Biz möhkəm və 

uzunmüddətli tərəfdaşlığın əsasını qoymuşuq. Bu tərəfdaşlıq neft və qaz sənayesinin inkişafına nəzərəçarpacaq 

töhfələr vermək potensialına malikdir. 

Bir qədər sonra, bu yay Sizin Vaşinqtona səfəriniz zamanı kommersiya sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını 

müzakirə edəcəyimizə ümid bəsləyirəm. 

 

Səmimiyyətlə, 
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Uilyam KLİNTON, 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti 

 

Ağ ev, Vaşinqton 

30 may 1997-ci il [46-47] 

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 10-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2002.- S. 20-23. 
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BAKIDA «XƏZƏRNEFTQAZ–2000» BEYNƏLXALQ SƏRGİSİ VƏ KONFRANSININ  

AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ 

 NİTQ 

 

Bakı, İdman-sərgi kompleksi 

6 iyun 2000-ci il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Hörmətli qonaqlar! 

Mən «Xəzərneftqaz–2000» beynəlxalq sərgisi və konfransının açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm 

və sərginin, konfransın işinə uğurlar arzulayıram. 

Azərbaycan qədim neft diyarıdır. Məlumdur ki, neftin sənaye üsulu ilə istehsalının 150 illik tarixi vardır. 

Ancaq bizim sərginin – «Xəzərneftqaz» sərgisinin yeddi illik tarixi var. Yeddi il bundan öncə, müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının neft strategiyasının həyata keçirilməsinin başlanğıcında, dünyanın iri neft şirkətləri 

respublikamıza böyük maraq göstərdiyi zaman İngiltərənin «Spirhed eksibişnz LTD» şirkəti Azərbaycan Ticarət–

Sənaye Palatası ilə birlikdə belə bir sərginin keçirilməsi haqqında təşəbbüs irəli sürmüşlər. İlk belə sərgi 1994-cü 

ildə keçirilmişdir. İndi isə bu, ənənəyə çevrilmişdir. Bu gün biz yeddinci sərginin iştirakçılarıyıq. 

Sual olunur, nə üçün keçmiş zamanlarda Azərbaycanda, Bakıda – baxmayaraq ki, dünyada çıxarılan neftin 

böyük bir hissəsi Azərbaycanda hasil edilirdi – belə sərgilər keçirilmirdi? Sual olunur, belə olan halda nə üçün 

Azərbaycan, Bakı dünyanın neft və qaz mərkəzlərindən biri kimi indiyədək bugünkü qədər tanınmamışdı? 

Bunların cavabı məlumdur: səbəbi ondan ibarətdir ki, birincisi, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə 

etmişdir və Dünya Birliyində özünə yer tutan müstəqil dövlət kimi, təbii sərvətlərinin sahibi olmuşdur, onlardan 

istifadə edilməsi üçün lazımi yeni tədbirlər görməyə başlamışdır. İkincisi, ondan ibarətdir ki, müstəqil 

Azərbaycan, onun dövləti öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək və böyük təbii sərvətlərindən, xüsusən neft və qaz 

sərvətlərindən istifadə etmək üçün yeni neft strategiyası işləyib hazırlamış və onu həyata keçirməyə başlamışdır. 

1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycan dövlətinin neft strategiyasını həyata keçirərək 

dünyanın bir neçə böyük neft şirkəti ilə birgə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Azəri», «Çıraq» yataqlarının və 

«Günəşli» yatağının dərinlikdə yerləşən hissənin müştərək işlənilməsi ilə əlaqədar ilk müqavilə imzalamışdır. O 

vaxt bu müqavilə dünyaya böyük səs salmış, geniş əks-səda doğurmuş və təsadüfi deyildir ki, «Əsrin müqaviləsi» 

adlandırılmışdır. 

Beləliklə, Azərbaycan dövlətinin neft strategiyasının həyata keçirilməsi dünyanın bir çox ölkələrinin böyük 

neft şirkətlərinin respublikamıza marağına səbəb olmuş və tarixi nöqteyi-nəzərdən qısa bir zamanda – 5–6 il 

müddətində Azərbaycan, Xəzər dənizi dünyanın ən böyük neft və qaz mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti qısa bir zamanda dünyanın böyük neft şirkətləri ilə  19 müqavilə imzalamışdır 

və bu müqavilələrin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş investisiyaların həcmi 50 milyard dollardan çoxdur. 

Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi neft strategiyası, cəsarətli siyasəti və əməli tədbirləri təkcə ölkəmizə 

yox, bütün Xəzər dənizi hövzəsinin böyük neft-qaz sərvətlərinin Xəzəryanı dövlətlər tərəfindən istifadə edilməsinə və 

bunun üçün də dünyanın böyük şirkətlərinin Xəzərin başqa sektorlarındakı neft və qaz yataqlarına da maraq göstər-

məsinə səbəb olmuşdur. 

Məmnuniyyətlə qeyd edirik ki, indi Xəzərin başqa sektorlarında da – Xəzəryanı hər bir dövlət tərəfindən öz 

sektorunda – neft və qaz yataqlarının kəşfinə, axtarışına başlanmış, bir çox hallarda yaxşı nəticələr əldə olunmuş, 

əməli işlər həyata keçirilməyə başlanmışdır. Beləliklə də Xəzər dənizi hövzəsi artıq dünyanın ən böyük neft re-

gionlarından birinə çevrilmişdir. 

Biz fəxr edirik ki, bu işin başlanğıcını qoymuşuq. Biz fəxr edirik ki, Xəzər dənizinin böyük neft və qaz 

sərvətlərini dünya iqtisadiyyatına, dünya ictimaiyyətinə açmışıq. Biz fəxr edirik ki, indi Xəzəryanı digər ölkələr 

– Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və İran da Azərbaycan ilə bərabər, Xəzər dənizində özlərinə məxsus olan 

sektorlarda neft və qaz yataqlarının işlənməsinə başlamışlar. 

Son illər bizim bu sahədə gördüyümüz işlər bir çox çətinliklərlə, maneələrlə rastlaşmışlar. Bir tərəfdən Xəzərin 

Azərbaycan sektorunda olan neft və qaz yataqlarına böyük neft şirkətlərinin marağı artmışdır, ikinci tərəfdən isə 

Azərbaycan iqtisadiyyatının bu cür inkişaf etməsinə mane olmaq istəyən bəzi dairələr ölkəmizdə guya bu qədər 

neftin, onun gələcəyinin olmaması haqqında müxtəlif yazılar yazmış, bəyanatlar vermiş, hətta ayrı-ayrı tədbirlər 

də görmüşlər. 

Ancaq biz öz iradəmizdən dönməmişik, apardığımız işi ardıcıl surətdə həyata keçiririk və bildiyiniz kimi, 

hazırda əməli nailiyyətlər əldə etmişik. İlk olaraq imzalanmış «Əsrin müqaviləsi» həyata keçirilərək 1997-ci ildə 

«Çıraq» yatağından bizim hamımızın gözlədiyindən də çox neft hasil edilmiş və onun ixrac olunması məsələləri 

həll edilmiş, iki ixrac neft kəməri – Bakı – Novorossiysk və Bakı – Supsa neft kəmərləri tikilmişdir. Hasil edilən 

neft bu kəmərlər vasitəsilə indi dünya bazarlarına çıxarılır. 
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Məlumdur, bunu sübut etməyə artıq ehtiyac yoxdur ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda böyük neft və qaz 

ehtiyatları vardır. Təbiidir ki, onlar hasil ediləcək və dünya bazarlarına çıxarılacaqdır. Bunun üçün də hələ 1994-

cü ildə əsas ixrac neft kəmərinin – Bakı – Tbilisi – Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi haqqında qərar qəbul 

edilmişdir. 

Ötən illərdə biz, yəni Azərbaycan dövləti, Türkiyə Cümhuriyyəti, Gürcüstan və «Əsrin müqaviləsi»nin 

iştirakçısı olan digər dövlətlərin neft şirkətləri əsas ixrac neft kəmərinin – Bakı – Tbilisi – Ceyhan neft kəmərinin 

tikilməsi üçün hamımız birlikdə lazımi işlər görmüşük. Bu işlər də çox çətinliklə həyata keçibdir. Yenə də 

deyirəm, biz bu məsələdə bir çox maneələrə rast gəlmişik. Ancaq sevindirici hal odur ki, bu maneələrin də 

qarşısını ala bilmişik. Bakı – Tbilisi – Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin bütün sazişləri, müqavilələri artıq imza-

lanıbdır. Bu sənədlər Azərbaycan, Gürcüstan parlamentləri tərəfindən təsdiq edilibdir, yaxın günlərdə Türkiyə 

Cümhuriyyətinin parlamenti tərəfindən də təsdiq olunacaqdır. Beləliklə də biz böyük bir layihənin həyata 

keçirilməsinə başlayacağıq. 

Bildirdiyim kimi, Bakı – Tbilisi – Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin tikilməsi haqqında beş il müddətində 

aparılan işlər bir tərəfdən bizim iradəmizin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olubdursa, ikinci tərəfdən biz bu 

layihənin həyata keçirilməsinin müxtəlif istiqamətlərdən qarşısını almaq məqsədləri ilə rastlaşmışıq. 

Ancaq bu layihənin həyata keçirilməsinin ən əsas mərhələlərindən biri 1998-ci ilin oktyabr ayında Ankarada 

qəbul edilmiş bəyannamədir. Bu bəyannaməni Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan Respublikasının 

prezidenti, Gürcüstan prezidenti, Qazaxıstan prezidenti, Özbəkistan prezidenti imzalamışlar. Bu bəyannaməyə 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Enerji naziri cənab Riçardson da öz imzasını qoymuşdur. 

İkinci həlledici mərhələ keçən ilin noyabr ayında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşündə yenə də Türkiyə, 

Azərbaycan, Qazaxıstan cümhuriyyətləri prezidentlərinin və Gürcüstan prezidentinin imzaladığı bəyannamə və 

eyni zamanda bu bəyannaməni Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonun imzalaması ol-

muşdur. 

İstanbul bəyannaməsi və İstanbulda bu barədə imzalanmış bütün sazişlər Bakı – Tbilisi – Ceyhan əsas ixrac 

neft kəmərinin tikilməsini tam təmin etmişdir. İndi əməli işlər həyata keçirilir. Bu kəmərin tikilməsi üçün bu 

yaxınlarda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətləri tərəfindən sponsorların konfransı keçirilibdir. Orada bu kəmər 

haqqında böyük məlumatlar verilibdir. Güman edirəm ki, bundan sonra işlər sürətlə gedəcəkdir. İnanıram ki, əsas 

ixrac neft kəməri – Bakı – Tbilisi – Ceyhan tikilib 2004-cü ildə tamamilə başa çatdırılacaq və istifadəyə ve-

riləcəkdir. 

Bəziləri belə fikirlər irəli sürürlər ki, əsas ixrac neft kəməri vasitəsilə indi ixrac ediləsi miqdarda neft yoxdur. 

Buna görə də  bəzilərı  hesab edirlər ki, bu, ümumiyyətlə, lazım deyil, digərləri isə hesab edirlər ki, bu tezdir. 

Bunlar yanlış fikirlərdir. Çünki ən ehtiyatlı, yəni minimum proqnozlara görə, Xəzər dənizinin təkcə Azərbaycan 

sektorundan 4–5 milyard ton neft hasil edilməsi gözlənilir. 

Əgər nəzərə alsaq ki, həmin sənədləri, bəyannaməni Qazaxıstan da imzalayıbdır və Xəzərin Qazaxıstan 

sektorunda böyük miqdarda neft hasil edilməsi gözlənilir, Azərbaycanda hələ bundan sonra da geniş işlər 

görüləcək – onda təsəvvür etmək olar ki, Bakı – Tbilisi – Ceyhan əsas ixrac neft kəməri nə qədər zəruridir və nə 

qədər də lazımdır. 

Alimlərimizin, mütəxəssislərimizin fikri belədir ki, Xəzər dənizində o qədər böyük neft və qaz yataqları var 

ki, hələ bu kəmərlər də yetərli olmayacaqdır. Ona görə də Azərbaycan dövləti hesab edir ki, Xəzər dənizindən 

hasil olunacaq neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün alternativ başqa neft kəmərləri də tikilə bilər və biz bu 

fikirlərdən də imtina etmirik. 

Xəzər hələ böyük sirlər dənizidir. Bilirsiniz ki, dörd il bundan əvvəl belə bir sərgi keçirilən zaman Azərbaycan 

Dövlət Neft Şirkəti ilə bir çox xarici şirkətlər arasında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Şahdəniz» yatağının 

birgə işlənilməsi ilə əlaqədar müqavilə imzalanmışdır. Bu gün mən böyük iftixar hissi ilə sizə bildirirəm ki, indi 

bunun gözəl nəticələri vardır. Orada qazılan iki quyu «Şahdəniz» yatağından bir trilyon kubmetrdən artıq qaz əldə 

edilməsinə imkan olduğunu göstərmişdir. 

Ümumiyyətlə, bizim mütəxəssislərin proqnozları – onların proqnozları həmişə özünü doğruldubdur və mən 

çox sevinirəm ki, Azərbaycanda belə yüksək səviyyəli mütəxəssislər var – onu göstərir ki, Xəzər dənizinin 

Azərbaycan sektorundan ən azı dörd trilyon kubmetr qaz hasil edilməsi gözlənilir. İndi biz düşünürük və əməli 

tədbirlər görürük ki, hasil olunacaq qazın dünya bazarlarına ixrac edilməsi məsələsi həll olunsun. Güman edirəm 

ki, bizimlə bərabər işləyən şirkətlərlə, onların dövlətləri ilə birlikdə bunları da həll edə  biləcəyik. 

Mən Xəzərin Azərbaycan sektorunda görülmüş bu işlər haqqında sizə qısa məlumat verərək, bir tərəfdən 

istəyirəm ki, respublikamızın həm qurudakı, həm də dənizdəki neft və qaz yataqlarına maraq göstərən şirkətlər 

bundan sonra da gəlib bizimlə əlaqələr qursunlar. Eyni zamanda, mən bu fikirlərimlə Xəzəryanı başqa dövlətləri 

– Rusiyanı, Qazaxıstanı, Türkmənistanı və İranı da Xəzər dənizindəki öz sektorlarında bundan sonra daha fəal 

işləməyə həvəsləndirmək istəyirəm. 
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Bilirsiniz ki, dənizdə neft və qaz axtarışı, hasil edilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislər Azərbaycanda çoxdur. 

Biz Xəzəryanı bütün ölkələrə, qonşularımıza bu sahədə yardım göstərməyə, kömək etməyə hazırıq. 

Son illər Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında müxtəlif danışıqlar aparılıbdır. Ümumiyyətlə, ictimaiyyətə, 

dünya ictimaiyyətinə bu barədə müxtəlif fikirlər söylənilibdir. 1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Xəzər 

dənizinin hüquqi statusunun Xəzəryanı bütün ölkələr tərəfindən birlikdə müzakirə edilib müəyyənləşdirilməsinin 

tərəfdarı olubdur. Biz bu gün də bunun tərəfdarıyıq və hər bir müzakirəyə hazırıq. 

Hesab edirəm ki, biz bu məsələni müzakirə edib ümumi fikrə gəlməliyik, ümumi qərar qəbul etməliyik. Ancaq 

bir-birimizə mane olmaq, yaxud müxtəlif fikirlər yaymaq lazım deyildir.  

Siz son 5–6 il içərisində dünyanın böyük neft şirkətlərinin öz işlərini görmək üçün cəlb etdiyi dünyanın bir 

çox başqa şirkətlərinin Azərbaycanda uğurla, rahat, səmərəli işləməsinin şahidisiniz. 

Biz 1994-cü ildə bəyan etmişik ki, Azərbaycan dövləti bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir, respublikamız öz 

iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün dünyanın bütün ölkələri ilə əməkdaşlıq qurmaq, xarici investisiyanı 

ölkəmizə cəlb etmək istəyir və bu investisiyanın Azərbaycana cəlb olunması üçün lazım olan bütün şərtlərin 

həyata keçirilməsini öz üzərinə götürür. 

Mən bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə deyirəm ki, biz bütün bəyanatlarımızı həyata keçirmişik, onlara sadiq 

olmuşuq. 

Hər bir xarici ölkə şirkətinin, hər bir iş adamının başqa bir ölkədə iş görməsi üçün bir neçə şərt mövcuddur. 

Onlardan birincisi bu ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin olmasıdır. Biz Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin 

etmişik. Doğrudur, bu bizim üçün asan olmamışdır. 1994-cü ildən bizimlə müştərək iş görən şirkətlər və onların 

nümayəndələri gördülər ki, sabitliyi təmin edərkən biz bir çox terror, dövlət çevrilişinə cəhd halları ilə rastlaşdıq. 

Ancaq biz bunların hamısının qarşısını aldıq, Azərbaycanı cinayətkar dəstələrdən təmizlədik, ölkəmizdə sağlam 

mühit yaratdıq və ictimai-siyasi sabitliyi tam təmin etdik. 

Biz yaxşı bilirik ki, xarici investisiyanın Azərbaycana gəlməsi üçün müvafiq qanunlar – vergi qanunu, başqa 

qanunlar lazımdır. Bu qanunlar Azərbaycana gələn hər bir investorun səmərəli işləməsi və öz işinə daim arxayın olması 

üçün şərait yaratmalıdır. Biz bu qanunları qəbul etmişik, onlar Azərbaycana gələn investorların səmərəli işləməsi üçün 

bütün imkanları yaradıbdır. Ancaq bu proses davam edir. Ölkəmizdə bundan sonra da lazım olan qanunlar qəbul 

ediləcəkdir. Mən əmin edirəm ki, biz xarici investisiyanın Azərbaycana gəlməsində çox maraqlıyıq və bunun üçün lazım 

olan hər dürlü şəraiti yaradacağıq. 

Xarici şirkətlərin, investorların Azərbaycanda neft, qaz sahələrində və başqa sahələrdə səmərəli işləməsi üçün 

bir şərt də çox böyük əhəmiyyətə malikdir. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yüksək səviyyəli mütəxəssislər, 

mühəndislər, texniklər, təcrübəli və dənizdə ağır şəraitdə işləməyə qadir olan fəhlələrimiz vardır. Xarici şirkətlər 

ötən illərdə görüblər ki, bizim bu sahədə olan kadrlarımız yüksək standartlara cavab verirlər və onlarla işləmək 

asandır. 

Azərbaycan hüquqi, demokratik dövlətdir. Azərbaycanda demokratiyanın, qanunun aliliyinin təmin olunması 

üçün bütün işlər görülür və görüləcəkdir. Bunların özü də xarici investorların Azərbaycanda işləməsi üçün əsas 

şərtlərdən biridir. 

Beləliklə, Azərbaycan prezidenti kimi, mən bu gün yeddinci sərginin iştirakçıları qarşısında çıxış edərək böyük 

qürur hissi ilə deyirəm ki, müstəqil Azərbaycanın dövlət neft strategiyası uğurla həyata keçirilir və bu, Azərbaycan 

iqtisadiyyatının inkişaf etməsi üçün böyük imkanlar yaradır. Bu, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəm-

lənməsi və daimi olması üçün çox böyük imkanlar yaradır. Bunlar hamısı bizi sizinlə birlikdə böyük gələcəyə 

aparır. 

Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının həyata keçirilməsində, müqavilələrin imzalanmasında və həmin 

müqavilələrin əməli surətdə həyata keçirilməsində ölkəmizə gəlmiş şirkətlərlə əməkdaşlığımızı çox səmərəli 

hesab edirəm. Şübhə etmirəm ki, onlar burada böyük qonaqpərvərlik və mehribanlıq əhval-ruhiyyəsi görürlər. Bu 

əməkdaşlığımıza və Azərbaycana bu sahədə gətirdikləri yeniliklərə görə respublikamızda işləyən bütün xarici 

ölkə şirkətlərinə, vətəndaşlarına minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. 

Biz bu gün yeddinci sərgini keçiririk. Bu, XX əsrdə bu sahədə keçirdiyimiz son sərgidir. Biz XXI əsrə, üçüncü 

minilliyə doğru addım atırıq. Heç şübhə yoxdur ki, XX əsrin sonunda Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini əldə 

etməsi və müstəqil dövlət olaraq bütün sahələrin inkişafında müvəffəqiyyətlər qazanması və xüsusən neft strate-

giyasının həyata keçirilməsində böyük nailiyyətlər əldə etməsi XXI əsrdə Azərbaycanın daha da inamla irəliləməsi 

üçün əsas yaratmışdır. 

Hörmətli dostlarımız, bizim sizinlə imzaladığımız müqavilələr və son illərdə gördüyümüz işlər XXI əsr üçün 

yaxşı əsas yaradıbdır. Bu müqavilələr XXI əsrin, gələcək nəsillərin müqavilələridir. Ümidvaram ki, gələcək 

nəsillər bizim gördüyümüz bu dəyərli işləri daha sürətlə irəli aparacaqlar. 

Biz səkkizinci «Xəzərneftqaz» sərgisini 2001-ci ildə, XXI əsrin ilk ilində keçirəcəyik. Həmin sərginin çox 

böyük əhəmiyyəti olacaqdır. İnanıram ki, o sərgi bundan da geniş, bundan da yüksək olacaqdır. 
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Böyük Britaniyanın «Spirhed eksibişnz LTD» şirkətinə, Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasına, bu sərginin 

hazırlanmasında zəhmət çəkmiş bütün şirkətlərə, insanların hamısına təşəkkür edirəm. Sərginin, konfransın işində 

sizə yeni-yeni uğurlar, yeni-yeni müqavilələr, yeni-yeni əməkdaşlıq arzulayıram. Sağ olun. 

 

* * * 

 

Prezident Heydər Əliyev mərasim başa çatdıqdan sonra ekspozisiya ilə tanış oldu.  

Respublikamızın rəhbəri  Rusiyanın «LUKoyl» şirkətinin ekspozisiyası ilə tanışlıqdan, şirkətin başçısı Vahid 

Ələkbərovun qısa məlumatını dinlədikdən sonra Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin pavilyonuna gəldi. ARDNŞ-

in vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə şirkətin ekspozisiyası haqqında dövlət başçısına ətraflı məlumat verdi. 

Burada müxtəlif maketlər və sxemlərlə yanaşı, 25 il bundan öncə möhtərəm Heydər Əliyevin Neft Daşlarında 

olması, Dərin dəniz özülləri zavodunun tikintisi zamanı çəkilmiş şəkillər də nümayiş etdirilir. 

Prezident Heydər Əliyev dedi ki, həmin zavodu biz bu gün üçün tikmişik. Özümüzün pulumuz yox idi, 

Moskvadan asılı idik, oradan 400 milyon dollar vəsait aldıq. Amma indi zavodu gərək yenidən quraq, bunun üçün 

də investisiya lazımdır. O vaxt biz bu müəssisəni Xəzər dənizində böyük platformalar yaratmaq üçün tikirdik. 

Ancaq onda Sovetlər İttifaqının tərkibində idik. İndi isə bu platformalar həm Xəzərin Azərbaycan sektoru üçün, 

həm Qazaxıstan, həm Rusiya, həm Türkmənistan, həm də İran üçün lazımdır. 

Azərbaycan prezidenti «Şahdəniz» yatağında qazılmış quyuların işləməsini, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac 

boru kəmərinin marşrutunu, ARDNŞ-in beynəlxalq əlaqələrini əks etdirən sxemlərə, dəniz yataqlarında seysmik 

tədqiqatlar aparmaq üçün Norveçdən alınmış yeni gəminin maketinə də maraqla baxdı. Həmin gəminin miniatür 

maketi respublikamızın rəhbərinə hədiyyə olundu. Prezident Heydər Əliyev «Kürdaşı» yatağında «İstiqlal» 

qazma qurğusu ilə qazılmaqda olan kəşfiyyat quyusu haqqında, «Çıraq-1» platformasında görülən işlər barədə 

verilən məlumatları da razılıqla qarşıladı. 

Dövlətimizin başçısı «Azərneftyağ» İstehsalat Birliyində quraşdırılmaqda olan və ildə 250 min ton istehsal 

gücünə malik bitum qurğusu barədə məlumatı dinləyərək qəti şəkildə tapşırdı ki, qurğu oktyabr ayında tam hazır 

olmalıdır. Birliyin Baş direktoru Ramiz Mirzəyev mühərrik yağları istehsal edən blokun yenidən qurulması 

layihəsi haqqında da prezidentə məlumat verərək dedi ki, bu iş başa çatdırılsa, hər il dünya standartları 

səviyyəsində 200 min ton məhsul buraxmaq mümkün olar. Yenidənqurma işləri üçün 280 milyon dollar vəsait 

tələb olunur və indi bu istiqamətdə danışıqlar aparılır. Texniki-iqtisadi əsaslandırmalar xarici şirkətlərə təqdim 

edilmişdir. 

Prezident Heydər Əliyev 1996-cı ildə Norveçdə səfərdə olarkən Norveç hökumətinin ona hədiyyə etdiyi 

laboratoriya kompleksi barədə də Azərbaycan rəhbərinə ətraflı məlumat verilərək bildirildi ki, indi bunun köməyi ilə 

yüksək səviyyəli araşdırmalar aparılır. Qazaxıstandan, Türkmənistandan və digər yerlərdən də sifarişlər alınır. 

Gələcəkdə bu kompleksi Xəzər regionunda elmi-tədqiqat mərkəzinə çevirmək niyyəti vardır. 

Prezident Heydər Əliyev ARDNŞ-in pavilyonundan çıxarkən Fransanın ölkəmizdəki keçmiş səfiri cənab Jan 

Perrən ilə rastlaşdı, onunla səmimi görüşərək hal-əhval tutdu. 

«Eksson Mobil» şirkətinin ekspozisiyası ilə tanışlıq da maraqlı oldu. Məlumdur ki, Azərbaycanda işləyən 

xarici şirkətlər humanitar proqramlar da həyata keçirirlər. Burada respublikamızın rəhbərinə «Yer kürəsi» 

ensiklopediyasının cildlərini təqdim edərək bildirdilər ki, beş cildin hamısı çap olunub və Bakının bütün 

məktəblərinə, habelə məcburi köçkünlərin uşaqlarının oxuduqları məktəblərə paylanmışdır. 

Ekspozisiyada ötən ilin martında qaçqınların çadır şəhərciyində keçirilmiş və prezident Heydər Əliyevin də 

iştirak etdiyi toy mərasimində çəkilmiş fotoşəkillər diqqəti cəlb edirdi. Dövlətimizin başçısı bu hadisəni 

xatırlayaraq bildirdi ki, indi o qızın uşağı olub, dünən televiziyada göstərdilər. Oğlan olsa adını Heydər 

qoyacaqlarmış, amma qız olub və ona mənim mərhum xanımımın adını –  Zərifə qoyublar. 

Xəzərdəki yataqların bir neçəsinin işlənilməsinə dair layihələrdə iştirak edən «Totalfinaelf» şirkətinin 

pavilyonu ilə tanışlıq zamanı Azərbaycan prezidentinə məlumat verildi ki, üç şirkətin birləşməsindən sonra ya-

ranmış bu qurum dünyada dördüncü şirkət olmuşdur. Dənizin 120 metr dərinliyindən neft və qaz hasil etmək üçün 

Şotlandiya mütəxəssisləri tərəfindən layihələndirilmiş platformanın maketi də maraq doğurdu. 

«Azərcell» rabitə şirkəti də sərgidə öz ekspozisiyasını yaratmışdır. Burada ölkəmizin rəhbərinə məlumat 

verildi ki, şirkət dəniz yataqlarında işləyən neftçilərə də rabitə xidməti göstərir. Hazırda Azərbaycan sellülar 

rabitə sahəsində əhaliyə xidmət səviyyəsinə görə MDB ölkələri arasında birinci yerdədir. 

«Şevron» şirkətinin pavilyonu ilə tanışlıq zamanı ilk növbədə «Abşeron» yatağının qaz ehtiyatı barədə söhbət 

getdi. Bildirildi ki, gələn ilin əvvəlində burada «İstiqlal» qurğusunun köməyi ilə quyu qazılmasına başlanacaqdır. 

Sərgi ilə tanışlıq zamanı prezident Heydər Əliyevə ABŞ-da nəşr edilən «Azərbaycan İntərnəşnl» jurnalının 

sonuncu nömrəsi təqdim olundu. Jurnalın baş redaktoru Betti Bleyr dedi ki, əsasən Bakıya həsr edilmiş həmin 

nömrənin sonunda Azərbaycanda işləyən neft şirkətlərinin rəhbərləri, habelə xarici ölkələrin Bakıdakı səfirləri 

barədə məlumat da verilmişdir. 
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Yaponiya Dövlət Neft Korporasiyasının pavilyonuna baxarkən dövlətimizin başçısı dedi ki, Yaponiya şirkətləri 

Azərbaycana gəliblər və indi işləri genişləndirmək lazımdır. Respublikamızın rəhbəri İran Neft Sənayesi, 

Mühəndislik və Tikinti Şirkətinin pavilyonuna da baxdı. Burada prezidentə İranın neftayırma zavodları haqqında 

məlumat verildi. 

Şotlandiyanın Aberdin şəhərinin bəzi şirkətləri də sərgidə təmsil olunmuşdur. Qonaqlar Aberdin və Bakının 

qardaşlaşmış şəhərlər olduğunu xatırlatdılar və prezident Heydər Əliyevin Böyük Britaniyaya rəsmi səfəri zamanı 

Aberdinə gedə bilməməsindən təəssüfləndiklərini söylədilər. Dövlətimizin başçısı dedi ki, bəli, mən Edinburqda 

oldum, amma Aberdinə vaxt qalmadı. Bu dəfə isə gedəcəyəm. 

«Şell» şirkətinin pavilyonunda da prezident Heydər Əliyevi səmimiyyətlə qarşıladılar. Burada «Formula-1» 

yarışlarında iştirak edən «Ferrari» avtomobili də nümayiş etdirilir. «Şell» şirkəti «Ferrari» komandası ilə sıx 

əməkdaşlıq edir və qarşıdakı beş il üçün də müqavilə bağlamışdır. Şirkət komandanın maşınlarını özünün 

buraxdığı mühərrik yağları və benzinlə təmin etməklə məhsullarının yüksək keyfiyyətini nümayiş etdirir. 

Hollandiyanın bu şirkətinin Azərbaycanda işləməsi barədə söhbət zamanı prezident Heydər Əliyev dedi ki, 

mən «Şell»in ölkəmizə gəlməsini istəyirdim və məmnunam ki, gəlmişdir. Amma Hollandiya hökumətinə də deyin 

ki, Azərbaycanla işləri yaxşılaşdırsın. Sizin səfiriniz etimadnaməsini təqdim edəndə mən bunu ona da demişəm. 

Şirkətin təmsilçiləri bildirdilər ki, onlar da buna çalışırlar. 

«Bi–Pi–Amoko» şirkətinin pavilyonunda respublikamızın rəhbərinə gül dəstəsi təqdim etdilər. Şirkətin 

prezidenti Devid Vudvord «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» yataqlarının tam işlənilməsinə dair plan haqqında mə-

lumat verərək dedi ki, bu proqramın birinci mərhələsi gələn il başlanacaqdır. Bu il isə Azərbaycan həmin sahədən 

150 milyon dollar gəlir götürəcəkdir. 2004-cü ildən etibarən burada neft hasilatı ildə 17 milyon tona çatacaqdır. 

Prezident Heydər Əliyev şirkətin nümayəndələrinə xatırlatdı ki, «Çıraq» yatağından çıxan qazın bir hissəsi 

havaya buraxılır. Bu məsələdə vaxtilə səhvə yol verilib, biz qazın bir hissəsindən istifadə edə bilmirik. Mənə 

deyirlər ki, siz «Çıraq» yatağında neft hasilatını artıra bilmirsiniz, çünki onda qaz da artacaq və havaya 

buraxılacaqdır. Siz səhvinizi bilirsiniz, çünki o qədər qaz çıxacağını gözləmirdiniz. Gələcəkdə belə səhvlər 

etməyin. Mən bizim Neft Şirkətindən tələb edirəm ki, qazın sahilə çatdırılmasını təmin etsinlər. Amma xahiş 

edirəm ki, bu işi birlikdə görəsiniz. Baş nazirə də tapşırmışam. 

Daha sonra prezidentə «Şahdəniz» yatağının birinci mərhələdə işlənilməsinin konsepsiyası barədə məlumat 

verildi. Bildirildi ki, 2002-ci ilin sonunda buradan Turkiyə bazarına 5 milyard kubmetr qaz çatdırmaq istəyirlər. 

Gələcəkdə isə ildə 16 milyard kubmetr qaz ixrac etmək nəzərdə tutulur. Eyni zamanda burada yaxşı kondensat da 

çıxır. Prezident Heydər Əliyev onun ehtiyatı ilə maraqlandıqda dedilər ki, neft hesabı ilə təxminən 250 milyon 

ton olar. 

Dövlətimizin başçısı gələcəkdə kondensatın sahilə çatdırılması məsələsi ilə də maraqlandı və öz tövsiyələrini 

verdi. Eyni zamanda əlavə etdi ki, qazın ixracı ilə bağlı Türkiyə ilə danışıqlar aparın və bizim tərəfimizdən də nə 

lazımdırsa edək. Şirkətin rəhbərliyi bu il Türkiyə ilə saziş imzalayacaqlarına ümidvar olduğunu söylədi. 

«Statoyl» şirkətinin pavilyonu ilə tanışlıq da maraqlı oldu. Azərbaycanda yaxşı tanınan bu şirkətin təmsilçiləri 

indi layihələrdən birinin operatoru olmaq istədiklərini vurğuladılar. Norveçin dəniz boru kəmərləri sistemi 

barədə də məlumat verildi. 

Şirkətin pavilyonundakı qeyri-adi bir eksponat dərhal diqqəti cəlb edirdi. Bu, Qarabağ ərazisində aparılmış 

arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş qədim baltadır. Ona bənzər qədim alətlər Skandinaviyada da 

tapılmışdır. Belə nümunələri, habelə Qobustandakı qaya təsvirlərini, rəsmləri araşdıran məşhur Norveç səyyahı 

və alimi Tur Heyerdal Azərbaycanla Norveç arasında əlaqələrin qədim tarixi, xalqlarımızın eyni kökləri olduğunu 

söyləyir. 

Prezident Heydər Əliyev dedi ki, bu sahədə elmi araşdırmalar aparmaq üçün gərək «Statoyl» sponsorluq etsin. 

Belə olsa, arxeoloqlardan, tarixçilərdən və etnoqraflardan ibarət yaxşı bir qrup yarada bilərik. Bunun cavabında 

Norveçin Bakıdakı səfiri cənab Olav Berstad dedi ki, belə bir  layihə var, Şəkinin Kiş kəndi yaxınlığında tədqiqat 

işləri aparılır. 

Respublikamızın rəhbəri daha sonra Türkiyə və Gürcüstanın Milli Neft şirkətlərinin, «Teksako», «Eni», «Denimeks», 

«Monkrift», «Konoko», «Slavneft» şirkətlərinin, ABŞ Ticarət Departamentinin və sərginin digər iştirakçılarının pavilyonları 

ilə də tanış oldu. «Türk Petrolları Anonim Şirkəti»nin təmsilçisi respublikamızın rəhbərinə Türkiyə prezidenti Əhməd 

Necdət Sezərin, habelə xalqımızın böyük dostu cənab Süleyman Dəmirəlin salamlarını yetirdi. Prezident Heydər Əliyev 

də onlara salam yetirməyi xahiş etdi və şirkətin Azərbaycandakı fəaliyyətini bundan sonra da dəstəkləyəcəyini söylədi. 

«Teksako»nun nümayəndələri isə enerji daşıyıcılarının nəqli məsələsinə şirkətin maraq göstərdiyini və gələcəkdə əsas 

ixrac boru kəmərindən istifadə etmək niyyətində olduğunu bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı Gürcüstan Beynəlxalq Neft Korporasiyasının pavilyonunda Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas 

ixrac boru kəməri  ilə bağlı danışıqlar prosesini və sənədlərin imzalanmasını əks etdirən fotoşəkillərin göstərildiyi 

stenddə korporasiyanın başçısı Georgi Çanturiyanın xahişi ilə xatirə olaraq avtoqraf qoydu. 
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Prezident Heydər Əliyev Gürcüstan televiziyası müxbirinin bu sərgi və əsas ixrac boru kəməri barədə sualına cavab 

verərək dedi:  

 Bu gün çox xoş bir gündür, çünki yeddinci dəfədir ki, biz «Xəzərneftqaz» sərgisini keçiririk. Onun necə nəhəng 

bir sərgi olduğunu görürsünüz. Mən bu gün öz çıxışımda dedim ki, indi Azərbaycan, Bakı dünyada təkcə neft və 

qaz sənayesinin mərkəzinə deyil, həm də elə bir mərkəzə çevrilmişdir ki, dünyanın şirkətləri hər il buraya toplaşıb 

öz məsələlərini müzakirə edirlər. Bakı–Ceyhana gəldikdə isə biz – Azərbaycan da, Gürcüstan da sənədləri 

ratifikasiya etmişik, bu günlərdə Türkiyə də ratifikasiya edəcəkdir. Mən indicə ABƏŞ-in prezidenti ilə danışdım, 

onlar tezliklə işə başlayacaqlar. Bir sözlə, işlər irəliləyəcəkdir. 

ABŞ-ın məşhur «Nyu-York Tayms» və «Vaşinqton Tayms» qəzetlərinin Parisdə nəşr etdirdikləri «İntərnəşnl 

Herald Tribun» qəzetinin 2000-ci il 5 iyun tarixli nömrəsində Azərbaycana 9 səhifəlik materiallar həsr 

olunmuşdur. Nəşrin Mərkəzi Asiya və İran üzrə menecer direktoru Bican Fərəməzli sərgidə prezident Heydər 

Əliyevə məlumat verərək dedi ki, qəzetin bu nömrəsi dünyanın 185 ölkəsində 1 milyon nüsxə tirajla yayılmışdır. 

Buradakı yazılarda Azərbaycan həyatının müxtəlif sahələri əhatə olunmuşdur. Bundan əlavə, 2000-ci ilin no-

yabrında «Azərbaycana investisiyalar» mövzusunda Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfrans haqqında elan 

verilmişdir. 

Sərgi ilə tanışlıq başa çatdıqdan sonra prezident Heydər Əliyev «Spirhed Eksibişnz» şirkətinin icraçı direktoru 

xanım Süzan Krayça və sərginin digər təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı bütün sərgi boyu 

onunla bir yerdə olmuş Norveçin neft və energetika üzrə dövlət katibi xanım Byörd Sandala da minnətdarlıq etdi. 

Qonaq əmin olduğunu söylədi ki, Norveç şirkətləri müstəqil Azərbaycanın inkişafına öz töhfələrini verəcəklər. 

Prezident Heydər Əliyev Norveçin Baş naziri cənab Yens Stoltenberqə onun salamını çatdırmağı rica etdi. 

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 28-ci kitab. Bakı: Azərnəşr, 2008.- S. 19-24. 

 

  

https://www.elibrary.az/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=az&Z21ID=1321U6S90T8E9G814&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%C6%8Fliyev%2C%20Heyd%C9%99r%20%C6%8Flirza%20o%C4%9Flu
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8-ci BEYNƏLXALQ «XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI» SƏRGİSİ VƏ 

KONFRANSININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ  

NİTQ 

 

Bakı, Idman-sərgi kompleksi 

5 iyun 2001-ci il  

 

Hörmətli sərgi və konfrans iştirakçıları! 

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 

Sizi 8-ci beynəlxalq «Xəzər neft-qaz» sərgisinin və konfransının açılışı və başlaması münasibətilə ürəkdən təbrik 

edirəm, sərginin və konfransın işinə uğurlar arzulayıram. 

Səkkiz ildir ki, ardıcıl olaraq Azərbaycanda beynəlxalq neft-qaz sərgisi keçirilir, konfrans keçirilir. Sərgi ilə 

tanışlıq, şübhəsiz ki, dünyanın neft və qaz sənayesi ilə məşğul olan şirkətlərin təcrübə mübadiləsini təmin edir və 

konfransda aparılan diskussiyalar, müzakirələr, söylənilən fikirlər də hər bir sərgi iştirakçısı üçün, neft və qaz 

sənayesi ilə məşğul olan hər bir ölkə üçün çox faydalı olur. 

Azərbaycanda 8-ci beynəlxalq neft-qaz sərgisinin keçirilməsi heç də təsadüfi hal deyildir. Məlumdur ki, 

Azərbaycan qədim neft diyarıdır. Dünyada sənaye üsulu ilə neft ilk dəfə məhz Azərbaycanda, Bakıda hasil 

olunubdur. Demək, Azərbaycanda, Bakıda neft hasilatı dünyada bəşəriyyət üçün çox lazım olan bu təbii sərvətin 

istifadə olunması üçün əsaslar qoyubdur. Azərbaycan bu illər müddətində böyük yol keçibdir. Keçmişdə də 

Azərbaycanda neftin hasil olunması üçün dünyanın böyük sahibkarları, sonra isə neft şirkətlərinə çevrilmiş 

təşkilatlar fəaliyyət göstəriblər. Bu da bütün dünyada, hesab edirəm ki, öz rolunu oynayıbdır. 

Azərbaycanda neft öncə quruda hasil olunubdur. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycana «Odlar diyarı» deyirlər. Mən 

indi bu sözün mənşəyini dəqiq müəyyənləşdirmək istəmirəm. Ancaq bizim tarixçilərin fikrincə, məhz 

Azərbaycanda hələ qədim zamanlardan, heç insanın özünün müdaxiləsi olmadan yerdən qazın çıxması, onun 

yanması  Azərbaycanı odlar diyarına çevirib və tarixən Azərbaycan «Odlar diyarı» kimi məşhur olubdur.  

Mən bu gün bir daha cəsarətlə deyə bilərəm ki, ötən dövrdə Azərbaycanın nefti dünyada sənayenin inkişafına, 

müxtəlif ölkələrdə neft sənayesinin yaranmasına və inkişafına öz təsirini göstəribdir. Ona görə də Azərbaycan 

həmişə neft sənayesi ilə, neftçilərlə, neft sahəsində ixtisaslaşmış alimlərlə, mühəndislərlə fəxr edibdir. Çünki onlar 

Azərbaycanın yeraltı sərvətlərinin öyrənilməsi ilə məşğul olaraq, ardıcıl surətdə yeni-yeni neft yataqlarının 

kəşfinin və bunlardan istifadə edilməsinin səbəbkarları olmuşlar.  

Mən görürəm, burada, bizim konfransda ən qədim neftçilərdən biri, bakılı, azərbaycanlı Nikolay 

Konstantinoviç Baybakov oturubdur. Bu yaxınlarda biz hamımız Nikolay Konstantinoviç Baybakovun 90 illik 

yubileyini qeyd etdik. Doxsan il yaşayasan, ən çətin bir sahədə böyük işlər görəsən, indi də, XXI əsrin əvvəlində 

yenə də bu sənətindən əl çəkməyərək, gəlib Bakıda neft-qaz sərgisinin iştirakçısı olasan – bu, asan məsələ deyildir. 

Nikolay Konstantinoviç, mən sizi salamlayıram. 90 illiyiniz münasibətilə mən sizə təbrik teleqramı 

göndərmişdim. İndi bu fürsətdən istifadə edərək, yubileyiniz münasibətilə sizi bir daha və bir daha təbrik etmək 

istəyirəm. Əminəm ki, biz sizinlə birlikdə 100 illiyinizi də qeyd edəcəyik. 

Nikolay Baybakov 40 il SSRİ kimi böyük dövlətin neft naziri olubdur. Sonra hökumətin sədrinin müavini 

olubdur. Çox işlər görübdür. Amma bizim üçün ən önəmlisi odur ki, o bizimdir, bakılıdır, Azərbaycanın 

yetirməsidir. Azərbaycan Neft İnstitutunun məzunudur. Onun böyük və şərəfli həyatı məhz Azərbaycanda – 

Balaxanıda, Sabunçuda başlayıbdır. Ondan sonra isə dünya şöhrəti alıbdır. Bu kiçik bir ştrix, güman edirəm ki, 

bütün konfrans, sərgi iştirakçılarına Azərbaycanın keçmişdə neft hasilatı sahəsində nə qədər əhəmiyyətli rolu 

olduğunu bir daha nümayiş etdirir. 

Təbiidir, mən demirəm ki, Azərbaycan həmişə dünyanın bütün ölkələrindən çox hasil edibdir. Yox. Ancaq 

neft hasilatının, neft geologiyasının başlanğıcı Azərbaycanda olduğuna görə, Azərbaycan bu gün də böyük iftixar 

hissi keçirir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra onun həyatının yeni səhifələri başlanmışdır. 

Mən bu məsələnin siyasi cəhətinə toxunmaq istəmirəm. Təbiidir ki, hər bir insan – indi burada dünyanın böyük 

ölkələrinin, müxtəlif ölkələrin vətəndaşları toplaşıblar – azad, müstəqil ölkədə yaşamaq istəyir. Azərbaycan xalqı 

da azad, müstəqil, demokratik ölkədə yaşamaq istəyirdi və 10 il bundan öncə Sovetlər İttifaqı dağılan zaman 

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdi. Bu, Azərbaycan xalqı üçün tarixi hadisədir və eyni zamanda 

Azərbaycanda neft və qaz hasilatı sahəsində yeni mərhələnin başlanğıcıdır. Biz bu mərhələni çətin bir zamanda 

başladıq. Çünki keçmişdə SSRİ-nin tərkibində bütün neft və qaz sənayesi bir mərkəzdən idarə olunduğu halda, 

indi biz özümüz müstəqil olaraq, başqa işlərlə bərabər, Azərbaycanın ən zəngin təbii sərvəti olan neft və qazın 

hasilatını təmin etməliyik.  

Mən bu gün cəsarətlə deyə bilərəm ki, əvvəlki illər Azərbaycan həmişə keçmiş SSRİ tərkibində bu sahədə 

qabaqcıl yerlərdə olubdur. Bir faktı da qeyd etmək yerinə düşərdi. Azərbaycan dünyada ilk dəfə sənaye üsulu ilə 

neft hasil edən ölkə olmaqla yanaşı, həm də dünyada ilk dəfə dənizin dərinliklərindən, dənizin dibindən neft hasil 
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edən ölkə olubdur. Bu işlər təxminən 20-ci illərdə başlayıbdır. Ancaq çox böyük inkişaf edə bilməyibdir. 1949-

cu ildə Azərbaycan geoloqları, neftçiləri əfsanəvi Neft Daşlarında neft buruqları qurub ilk dəfə suyun 

dərinliyindən, dənizin dibindən neft çıxarmağa başlayıblar.  

Azərbaycan burada da dünyada birinci yeri tutur. Bunlar hamısı Azərbaycanda neft və qaz sahəsində böyük 

təcrübənin, böyük tarixin və ənənələrin olduğunu göstərir. Ancaq təbii ki, sonralar dünyanın müxtəlif 

regionlarında böyük neft yataqları kəşf edilibdir. Onlardan Azərbaycana nisbətən çox-çox artıq neft və qaz hasil 

olunubdur. Yeni texnologiya yaranıbdır. O texnologiyadan istifadə edərək, təbiidir ki, neft və qaz hasilatının 

səmərəliliyi artırılıbdır. 

Məsələn, Norveçin Neft Sənayesi və Energetika nazirinin müavini, bu gözəl qadın dünən mənimlə danışanda da, 

bu gün də deyirdi ki, Norveç neft sənayesində gənc ölkədir, 30 ildir neft hasilatı ilə məşğul olur. Bu həqiqətdir. Amma 

Allah onlara qismət edib, Şimal dənizində çox zəngin neft yataqları aşkar olunubdur və ən əsası da ondan ibarətdir ki, 

dünyada mövcud olan ən müasir texnikadan, texnologiyadan istifadə edərək, külli miqdarda neft və qaz hasil etməyə 

nail olublar. İndi Norveç kimi kiçik bir ölkə böyük bir neft ölkəsinə çevrilibdir. 

Bunu dünyanın başqa regionlarında olan ayrı-ayrı ölkələr haqqında da demək olar. Bunları deyərək, mən onu 

qeyd etmək istəyirəm ki, indi dünyada çox zəngin neft yataqları olan bölgələr var. Dünyanın neftə, qaza həddindən 

çox ehtiyacı var. Artıq indi alimlər, mütəxəssislər belə fikirlər söyləyirlər ki, dünyada neftə və qaza olan tələbat 

artır. Ancaq neft və qaz hasilatı bu artımı, ola bilər, istənilən səviyyədə təmin edə bilməsin. Bunların hamısı onu 

göstərir ki, dünyanın hər bir bölgəsində yeni neft və qaz yataqlarının kəşf edilməsi, onlardan səmərəli istifadə 

olunması, təkcə o bölgə üçün, yaxud o ölkə üçün yox, dünya üçün lazımdır, bəşəriyyət üçün lazımdır.  

Bəlkə də mənim bu fikrim səhv olsa, mütəxəssislər onu düzəldə bilərlər. Amma hesab edirəm ki, bütün yeraltı 

sərvətlərdən, təbii sərvətlərdən bəşəriyyət üçün, insan həyatı üçün bu gün də, gələcəkdə də neft və qaz kimi dəyərli 

və çox lazımlı ikinci bir sərvət yoxdur. Məsələn, dəmiri, yaxud da başqa metalları indi kimyəvi üsulla hazırlanmış 

materiallarla əvəz edirlər. Amma o materiallar da neft və qaz məhsullarından alınır. Əgər neft və qaz olmasa, o 

materialları almaq mümkün deyil. Atom enerjisi icad olunubdur. Amma onun nə qədər xeyri, nə qədər zərəri var, 

yəqin ki, bunu da bilmək çətin deyildir. Ona görə də dünyanın neftə və qaza olan tələbatı artır və beləliklə, hər 

bölgədə yeni-yeni neft və qaz yataqlarının açılması, onlardan istifadə edilməsi bəşəriyyət üçün lazımdır, dünyanın 

gələcəyi üçün lazımdır.  

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, təbiidir ki, biz əvvəlcə özümüz haqqında düşünürdük, 

öz ölkəmizin, öz xalqımızın iqtisadiyyatı haqqında düşünürdük. Xalqımızın rifah halı haqqında düşünürdük. Ona 

görə də bizim bu zəngin təbii sərvətlərimizdən əvvəlki illərə nisbətən daha da səmərəli istifadə etmək məqsədini 

qarşımıza qoyduq. Bunun da əsası var idi. Çünki Azərbaycanın sektorunda hələ işlənilməmiş neft yataqları var.  

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndə biz çox gözəl bilirdik ki, Xəzər dənizi dünyanın zəngin neft  və 

qaz yataqlarına malik olan bir bölgədir. Bu da bir fərziyyə deyildir. Azərbaycanın alimləri, geoloqları, 

mühəndisləri, neftçiləri uzun illər neft hasilatı ilə yanaşı, eyni zamanda Xəzər dənizində yeni-yeni neft 

yataqlarının aşkar edilməsi ilə ardıcıl surətdə məşğul olublar. Onların çoxu bu gün bizimlə deyil, dünyalarını 

dəyişiblər. Nə xoşbəxtlikdir ki, Nikolay Konstantinoviç Baybakov kimi insanlar hələ bizimlədir. Amma onun 

dostları, silahdaşları, onunla bərabər Bakıda çalışmış və Xəzər dənizinin neft yataqlarını aşkar etmiş insanların 

bir hissəsi artıq yoxdur, dünyalarını dəyişiblər. Həmişə dediyim kimi, bu gün də deyirəm, biz onları böyük 

minnətdarlıq hissi ilə xatırlamalıyıq. Onlara minnətdar olmalıyıq ki, həm öz biliklərini, elmini, həm də öz əməyini 

sərf edərək, Xəzər dənizində böyük neft yataqlarının aşkar olunmasını təmin ediblər. 

 Biz dövlət müstəqilliyini əldə edəndə belə bir mənzərəni görürdük. Ancaq bu mənzərədir. Mənzərə həmişə 

gözəl görünür. Amma bu mənzərədən nə cür istifadə etmək, nə etmək – bu daha da çətin məsələdir. Yəni çox 

çətin məsələdir. Ona görə də biz 1994-cü ildə Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycan dövlətinin neft strategiyasını, 

konsepsiyasını işləyib hazırladıq. O da ondan ibarət oldu ki, Azərbaycan öz imkanları ilə çox zəngin neft və qaz 

yataqlarını işlətməyə, neft və qaz hasil etməyə qadir deyildir. Demək, burada dünya təcrübəsinə müraciət etmək, 

dünyanın daha da böyük imkanlara malik olan, böyük vəsaitə, müasir texnikaya, texnologiyaya malik olan 

ölkələrlə, şirkətlərlə əlaqə qurmaq lazım idi. Biz də bunu etdik.  

Doğrudur, bu o vaxtlar birmənalı qəbul olunmurdu. Azərbaycanda da bəziləri hesab edirdilər ki, nə üçün biz öz neft 

yataqlarımızı xarici şirkətlərlə bərabər işlətməliyik, nə üçün onları buraya dəvət etməliyik. Təbiidir ki, bunlar dünyanın 

inkişafından geri qalmış adamlardır. Onlarla heç hesablaşmaq da lazım deyildi. Biz isə dünyada gedən prosesləri 

bilirdik və dünyada neft və qaz sahəsində əldə olunmuş böyük nailiyyətləri bilirdik. Ona görə də böyük neft 

şirkətlərinin Azərbaycana dəvət olunması, onların, birincisi, buraya sərmayə qoyması, investisiya gətirməsi, 

ikincisi isə, onların imkanlarından istifadə edilməsi, onların malik olduğu texnikadan, texnologiyadan istifadə 

olunması zəruri idi. Bizim neft strategiyamızın əsasını təşkil edən ana xətt bundan ibarət olmuşdur. Artıq indi, 

səkkiz ildən sonra – elə səkkiz il bundan öncə də inandığım kimi – təsdiq olunur ki, Azərbaycanın neft strategiyası 

düzgün müəyyən edilib, düzgün təyin olunub və o, artıq öz nəticələrini verir.  
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Bu yolda ilk addım 1994-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycanda «Azəri», «Çıraq» yataqlarının və «Günəşli» 

yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin dünyanın bir çox şirkətləri ilə birlikdə işlənilməsi üçün müqavilə 

imzalanması idi. Biz bunu etdik. Bugünkü kimi yadımdadır.  

1994-cü ilin 20 sentyabrı Azərbaycan tarixində ən parlaq səhifələrdən biridir. O bizim nəzəri olaraq 

hazırlanmış neft strategiyamızın əməli surətdə həyata keçirilməsinin əsasını, başlanğıcını qoydu. Biz səhv 

etmədik. Biz düz yolda olduq və o vaxtdan da düz yol ilə gedirik. 

Ancaq məlumdur, bunlar heç də asan başa gəlmirdi. O vaxt bizə maneçilik göstərənlər çox idi. Bir neçə 

dövlətlər, bir neçə ölkələr buna çox etiraz edirdilər. Bəhanə gətirirdilər ki, hələ Xəzər dənizinin sektorları, yaxud 

da ki, istifadə olunması prinsipləri müəyyən olunmayıbdır. Təxribatlar aparırdılar. O təxribatlar məlumdur. Bunlar 

Azərbaycanda terror hadisəsinə gətirib çıxartdı. Azərbaycanda silahlı çevriliş cəhdlərinə gətirib çıxartdı. Bizi 

başqa dəhşətli hadisələrlə rastlaşdırdı və təzyiqlər hər il davam edirdi. Hələ bu gün də bu təzyiqlər var. Ancaq 

müstəqil Azərbaycanın dövləti tutduğu yoldan nəinki geri çəkilmədi, heç şübhə də etmədi. Bu yol ilə ardıcıl 

surətdə getdi və gedir. 

Biz xarici şirkətlərlə birlikdə – indi ona Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti adı verilibdir – 1997-ci ildə «Çıraq» neft 

yatağından ilk neft aldıq. Biz bu nefti alarkən, artıq şimal istiqamətində neftin ixracı üçün boru xətti yaratmışdıq. 

Sonra 1999-cu ilə qədər biz qərb istiqamətində Gürcüstanın Qara dənizdəki limanına yeni bir ixrac kəməri, Bakı – 

Supsa kəməri hazırladıq. Bu işlərin hamısı birlikdə gedirdi. Biz bilirdik ki, əgər nefti çıxarıb onu ixrac edə bilmə-

yəcəyiksə, bu neftin əhəmiyyəti olmayacaqdır. Bunların hamısını biz həyata keçirdik.  

İndiyədək «Çıraq» neft yatağından 14 milyon ton neft hasil olunub və ixrac edilibdir. Həmin konsorsiuma 

daxil olan şirkətlər artıq indi bu müqavilədən mənfəət götürürlər, o cümlədən Azərbaycan da – Dövlət Neft Şirkəti 

də, Azərbaycan dövləti də mənfəət götürür.  

Bizim bu addımımız Xəzər dənizinə nəzər-diqqəti cəlb etdi. Bu addımımız və əldə olan nəticələr dünyanın bir 

çox neft şirkətlərini Azərbaycanda real imkanlar olmasına inandırdı və Azərbaycana ardıcıl surətdə təkliflər gəldi. 

Biz ötən dövrdə 21 müqavilə imzalamışıq. 14 ölkədən 30 neft şirkəti ilə bizim müqavilələrimiz vardır. Ümumi 

sərmayə əvvəldən nəzərdə tutulub, təxminən 60 milyard dollara qədər olacaqdır.  

Biz bu yaxın günlərdə bp-nin rəhbərlik etdiyi həm Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin, həm də «Şah-

dəniz» yatağında aparılan işlərin rəhbərlərinin məruzəsini dinlədik, gördükləri işlərin təqdimatını etdilər.  

Onlar bəyan etdilər ki, dünyanın ən böyük şirkətlərindən olan bp şirkəti buraya 8 milyard dollar sərmayə qoy-

mağı qərara almışdır və əlavə etdilər ki, bp heç vaxt hansısa bir yerdə bu qədər məbləğdə sərmayə qoymayıbdır. 

Bunlar görülən işlərdir və bizim gələcək işlərimizin nə qədər uğurlu olduğunu göstərir.  

Bizim ikinci müqavilə «Şahdəniz» yatağına aiddir. Orada gözləmədiyimizdən artıq qaz kəşf olunubdur. 

Mənim yaxşı xatirimdədir, 1996-cı ildə iyunun 4-5-i idi. Biz bu sərgini keçirəndə, ikinci gün «Şahdəniz» neft və 

qaz yatağı haqqında müqavilə imzaladıq. O vaxt buna maneçilik etmək istəyənlər çox idi. Bizim içərimizdə 

Azərbaycanın iqtisadiyyatının əleyhinə olan adamlar buna maneçiliklər edirdilər. Ancaq bizim neftçilərimiz, 

geoloqlarımız və bizimlə bərabər artıq o sahədə iş aparmış bp-nin və başqa şirkətlərin mütəxəssisləri müəyyən 

etdilər ki, həqiqətən orada işə başlamaq olar.  

Güman edirəm, bunu deməyə lüzum yoxdur ki, təcrübəli neft şirkətləri yaxşı bilirlər,  haraya vəsait qoymaq olar. 

Əgər onlar bir balaca şübhələnsələr ki, vəsait qoymaq olmaz, onu heç vaxt qoymazlar. Onlar da, biz də eyni fikirdə 

olduq. Ancaq o vaxt nə biz, nə onlar, yəni bp və başqa şirkətlər təsəvvür edə bilməzdilər ki, orada nəzərdə 

tutduğumuzdan çox qaz var. 

Yadımdadır, bizim çox təcrübəli geoloqumuz Xoşbəxt Yusifzadədən – indi o buralardadır – bir neçə dəfə 

soruşanda ki, de görüm, «Şahdəniz»də nə qədər qaz var? O mənə dedi ki, 400 milyard kubmetrə qədər qaz var. 

Dedim, bəlkə çoxdur? Dedi, yox, çox ola bilməz, amma o qədər ola bilər. Amma indi aparılan işlər, qazılan 

buruqlar onu göstərdi ki, orada bir trilyon kubmetrdən də çox qaz var. Hələ bu da son rəqəm deyildir. Çünki bu 

işi aparan şirkətlər, adətən, həmişə ehtiyatla danışırlar. Həmişə çalışırlar ki, proqnozdan bir az aşağı rəqəm elan 

etsinlər, yəni sonra onları günahlandırmasınlar ki, niyə çox demişdiniz, indi az verirsiniz. Bizim üçün fərqi 

yoxdur. Allah eləsin  ki, bir trilyon olsun. Amma bir trilyona şübhə yoxdur. Hesab edirəm ki, bir trilyondan da 

çox olacaqdır. 

Başqa yataqlarda da. Məsələn, indi «Şevron» şirkəti «Abşeron» yatağında böyük işlər görür. «Şevron»un rəhbərləri 

mənə deyiblər ki, biz sizə «Şahdəniz»dən də çox nəticələr təqdim edəcəyik. Mən də deyirəm ki, sizin raportunuzu 

gözləyirəm.  

Beləliklə, qısa bir zamanda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda nə qədər böyük imkanlar olduğu müəyyən 

edilibdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın, habelə səkkizinci dəfə keçirilən Xəzərneftqaz sərgisinin əsas 

xidmətlərindən biri ondan ibarətdir ki, biz Xəzər dənizinin nəinki Azərbaycan sektorunda, bütün başqa Xəzəryanı 

ölkələrə məxsus olan sektorlarında da nə qədər çox neft və qaz yataqlarının olduğunu nümayiş etdirdik.  

Açıq danışmaq lazımdır, əvvəl bunu çoxları bilmirdi. Ancaq Azərbaycanda görülən işlər, əldə olunan nəticələr 

onları ruhlandırdı, onlar bu işə girişdilər. Xarici şirkətlər gəldilər, həmin ölkələrlə iş apardılar. Məsələn, indi Xəzərin 
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Qazaxıstan sektorunda «Kaşaqan» yatağı kimi böyük bir yataq açılıbdır. Mən buna çox sevinirəm. Demək, bizim 

Xəzər dənizinin böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olması haqqında vaxtilə alimlərimizin söylədikləri fikirlər və 

ondan sonra Azərbaycan dövlətinin fikirləri və həyata keçirdikləri tədbirlər Xəzər dənizini dünyanın böyük neft 

regionlarından biri kimi tanıdıbdır.  

Doğrudur, indi də bəzi ölkələrdə müxtəlif qüvvələr Azərbaycana, yaxud da, ümumiyyətlə, başqa Xəzəryanı 

ölkələrə zərər gətirmək üçün cürbəcür məqalələr yazırlar ki, nə bilim, əvvəlki proqnozlar özünü doğrultmadı, 

yaxud da gözlənilənlər alınmadı, filan olmadı. Qoy onlar çığırsınlar, bağırsınlar, bizim üçün fərqi yoxdur. Biz 

özümüz bilirik ki, nə var, nə yoxdur, nə alındı, nə alınmadı. Təbiidir ki, ola bilər, hər şey alınmasın. Məsələn, ola 

bilər, bir yerdə quyu qazasan, oradan neft çıxmasın. Amma ondan bir az o tərəfdə qazasan, oradan çıxsın. Əsas 

odur ki, o regionlar, yəni o hissələr düzgün müəyyən olunsun. Bir tərəfindən çıxmayıbsa, o biri tərəfindən çıxa-

caqdır. Bunları isə Azərbaycan neftçiləri, Azərbaycan alimləri çox düzgün müəyyən ediblər.  

Beləliklə, əvvəl dediyim kimi, bu səkkizinci sərgi heç də təsadüfi deyildir. Çünki birincisi, artıq Xəzər hövzəsi 

özünü böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olan bir bölgə kimi dünyada tanıdıbdır. İkincisi, bu işin başlanğıcını 

Azərbaycan qoyubdur və təsadüfi deyil ki, bu sərgi də Azərbaycanda başlayıbdır, səkkizinci dəfədir keçirilir və 

bundan sonra da keçiriləcəkdir.  

Məsələnin ikinci tərəfi, hasil olan neftin və qazın ixrac olunmasıdır. Mən sizə bildirdim ki, ilkin neftin ixrac 

olunması üçün biz vaxtında imkanlar yaratdıq: Bakı–Supsa neft kəməri və Bakı–Novorossiysk neft kəməri. Ancaq 

bunlar ilkin neft üçündür. Böyük nefti bu kəmərlər buraxa bilməzlər. Ona görə biz hələ 1994-cü ildə müqaviləni 

imzalayanda Bakı–Ceyhan – indi isə biz ona Bakı–Tbilisi–Ceyhan adı vermişik – neft kəmərinin tikilməsinin zəruri 

olduğunu həmin o müqavilədə yazmışıq.  

O vaxtdan indiyə qədər biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin yaranması üçün həddən ziyadə çox iş 

görmüşük. Əgər bir tərəfdən, Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsinə maneçilik törətmək istəyən 

qüvvələr var idisə, ondan da çox Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin tikilməsinə maneçilik törədənlər var idi. 

Çünki əgər Azərbaycanda neft varsa, onu çıxardırıq. Buna maneçilik törədənlər var idi. Amma bu maneçilik nəticə 

verə bilməzdi. Biz bu nefti, qazı çıxartdıq. Ancaq çıxarılan neftin, qazın qiyməti təkcə bunda deyil ki, sən onu 

çıxartdın, gərək onu ixrac etməyə sənin imkanın olsun. Çünki bəzi mane olanlar istəmirdilər ki, məsələn, bu 

marşrutla ixrac edilsin, istəyirdilər ki, başqa marşrutla ixrac olunsun. Amma bizim əvvəldən qərarımız belə idi ki, 

ixrac kəməri Bakı–Tbilisi–Ceyhan olacaq. Biz bu qərarı qəbul etmişdik. Bu qərarı Türkiyə qəbul etmişdi. Bu 

qərarı Gürcüstan qəbul etmişdi. Məmnuniyyət hissi ilə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda işləyən böyük neft 

şirkətləri və onların mənsub olduğu ölkələr – Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Fransa, başqa ölkələr 

– Avropa ölkələri məhz bu marşrutun həyata keçirilməsini dəstəkləmişlər. Əgər onların dəstəyi olmasaydı, mən 

sizə deyim ki, bu layihəni həyata keçirmək bizim üçün çətin olardı. Düzdür, keçirəcəkdik, amma çətin olacaqdı. 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan böyük imtahanlardan keçdi. Nəhayət, 1999-cu ildə biz İstanbulda onun son sənədini 

imzaladıq. Ondan sonra böyük mühəndis-maliyyə işləri aparıldı. İndi artıq əməli işə başlanıbdır və verilən 

proqnozlara görə, yaranmış plana görə – mən buna inanıram – Azərbaycan nefti, Xəzər nefti, bizim hamımızın 

birlikdə hasil etdiyimiz neft 2004-cü ildə Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri ilə Gürcüstandan, Türkiyədən keçərək, 

Aralıq dənizində Ceyhan limanına gedib çatacaqdır.       

Hesab edirəm ki, burada artıq heç bir problem olmamalıdır. Çünki həm Türkiyə, həm də Gürcüstan belə bir 

qəti mövqedədirlər ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi vaxtında reallaşdırılmalıdır.  

Görürsünüz, həyat yeni-yeni hadisələr gətirir. Biz «Şahdəniz» yatağında işləməyə başlayarkən bilirdik ki, 

orada daha çox qaz var, nəinki neft. Ancaq bu qədər olduğunu bilmirdik. İndi artıq bizim qarşımızda məsələ durur 

– qazın ixrac olunması. İndi o da bizə məlumdur. Türkiyənin qaza çox böyük ehtiyacı var, Avropanın qaza çox 

böyük ehtiyacı var. Gürcüstanın qaza ehtiyacı var. Ona görə də biz qərar qəbul etmişik ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan 

neft kəmərinə paralel olaraq, Bakıdan Türkiyənin sərhədinə qədər qaz kəməri çəkilməlidir. Biz də bu işə 

başlamışıq. Burada hörmətli nazir qeyd etdi ki, mən mart ayında Türkiyədə, Ankarada rəsmi səfərdə olarkən, 

Azərbaycanın «Şahdəniz» yatağından çıxarılacaq qazın ilkin mərhələdə 6 milyard kubmetrinin Türkiyəyə 

satılması, ixrac olunması haqqında Azərbaycan dövləti ilə Türkiyə dövləti arasında saziş imzalamışıq. İndi bu 

saziş gərək Gürcüstanla da imzalansın. Güman edirəm ki, bu, yaxın vaxtlarda olacaqdır. Çünki  işə başlamaq 

lazımdır. Biz söz vermişik ki, 2002-ci ildə «Şahdəniz» yatağından Türkiyəyə qaz çatdırılacaqdır. Bunun üçün 

vaxt itirmək olmaz. Sazişlərin imzalanması, başqa məsələlərin həll olunması təmin edilməlidir ki, tezliklə inşaat 

işlərinə başlanılsın.  

Bunlar bizim əldə etdiyimiz ilkin nailiyyətlərdir. Ancaq görün, bizdə nə qədər böyük ümidlər yaradır. Görün, 

bunlar nə qədər perspektivlər açır. Təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün Xəzəryanı ölkələr üçün və təkcə onlar üçün 

yox, bütün dünya üçün.  

Burada biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Corc Buşun təbrik məktubunu böyük məmnuniyyətlə 

dinlədik.  



 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

27 
 

Böyük Britaniyanın Baş naziri cənab Toni Bleyrin təbrik məktubunu dinlədik. Onlar bu işə nə qədər böyük 

maraq göstərir, nə qədər böyük əhəmiyyət verir və nə qədər də dəstək verirlər. Bu, artıq göz qabağındadır. Mən 

indiyə qədər bizə verilən dəstəyi – təkcə onlar tərəfindən yox, burada Fransanın da nazir müavini çıxış etdi – 

bizimlə işləyən bütün ölkələrin bu işə münasibətini yaxşı bilirəm, çox yaxşı bilirəm.  

«Şahdəniz» yatağında İranın da payı var, xeyir götürəcəkdir. İranın səfiri burada oturubdur. Ona görə də 

çalışmalıdır ki, tezliklə bu qaz kəməri tikilsin, siz oradan xeyirinizi götürəsiniz. İranın başqa müqavilələrdə də 

payı var. 

Bir də deyirəm, burada təkcə Azərbaycanın maddi maraqları yox, həm bütün bölgənin strateji maraqları həll 

olunur, bölgədə təhlükəsizliyin təmin olunması üçün böyük təminat yaranır, həm də dünyanın bir çox ölkələrinin, 

Qərb ölkələrinin həm neftə, həm də qaza ilbəil artan tələbatının təmin olunmasının əsası qoyulubdur. 

İndi bizdə olan proqramın XXI əsrin əvvəlində, 2001-ci ildən başlayaraq, təxminən 10–15–20 ilə həyata 

keçirilməsi, təbiidir ki, çox böyük yeniliklər yaradacaqdır. Bütün bunlar müqavilələrdə və bu işlərdə iştirak edən 

ölkələr üçün, xalqlar üçündür. Ona görə də biz Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının nə qədər düzgün-doğru 

olduğunu bu gün bir daha nümayiş etdiririk.    

Bildiririk ki, bundan sonra da ardıcıl olaraq, təbiidir ki, hər mərhələnin özünəməxsus tələbləri var, o tələblərə 

uyğun olaraq öz işimizi aparacağıq. Bizimlə əməkdaşlıq edən şirkətlərlə, ölkələrlə əlaqələrimiz daha da 

sıxlaşacaq, daha da genişlənəcək, daha da yaxınlaşacaqdır. Təbiidir ki, hər bir ölkə kommersiya maraqlarını üstün 

tutur. Biz də belə fikirləşirik. Ancaq bu, təkcə kommersiya maraqları deyildir. 

Əgər ölkələr arasında kommersiya əlaqələri böyük yer tutursa, onda bu ölkələr arasında siyasi əlaqələr də və 

başqa humanitar əlaqələr də ona uyğun olmalıdır. Bunlar bir-biri ilə ziddiyyətdə ola bilməz, heç vaxt ola bilməz! 

Biz belə fikirdəyik və güman edirəm ki, bu gün burada qonaqlar tərəfindən deyilən sözlər və elan olunmuş 

təbriklər də məhz bunları əyani surətdə sübut edir.  

Sərgi hər il daha da genişlənir. Birinci sərgidə 12 ölkədən, gərək ki, 150 şirkət iştirak edirdi. İndi 25 ölkədən 

340-a qədər şirkət iştirak edir. Görürsünüz nə qədərdir. Mən buraya gələndə bu sərgini təşkil edən hörmətli xanım 

dedi ki, sərgidə təmsil olunan şirkətlərin üçdə biri ilk dəfə iştirak edir. Azərbaycanda təkcə neft şirkətləri işləmir. 

Nə qədər çox başqa şirkətlər işləyir. Məsələn, Norveçi yada salmaq istəyirəm. Norveçin bir şirkəti var – «Statoyl». 

O burada çox iş görür. Amma onunla bərabər, Norveçin bir neçə başqa şirkətləri burada çox əhəmiyyətli işlər 

görürlər – «Kverner» şirkəti, digər şirkətlər. Onların adlarını hörmətli xanım burada çəkdi. Eləcə də burada nə 

qədər çox Amerika şirkətləri işləyirlər. Nə qədər çox Böyük Britaniya şirkətləri işləyirlər. Onlar birbaşa neft 

şirkətləri deyillər. Amma neft hasil etmək üçün nə qədər texniki işlər, nə qədər başqa işlər görmək lazımdır. 

Onların hər birini görən ixtisaslaşmış şirkətlər var.  

Beləliklə, indi burada, Azərbaycanda dünyanın çox ölkələrindən tarixdə olmadığı qədər şirkətlər işləyir, bu 

ölkələrin vətəndaşları bizimlə bərabərdirlər. Bu da bizim həm iqtisadi, həm humanitar, həm də siyasi əlaqələrimizi 

genişləndirir və möhkəmləndirir. Bizi bir-birimizlə yaxınlaşdırır, təcrübə mübadiləsini təmin edir və insanlar bir-

biri ilə daha da yaxınlaşırlar. Çünki XXI əsr insanların daha da sülh, əmin-amanlıq şəraitində yaşaması əsri 

olmalıdır. XXI əsrdə insanlar bir-biri ilə daha da səmimi əlaqələr qurmalıdırlar. XXI əsrdə insanlar heç bir millətə, 

heç bir başqa dinə mənsub olan ölkələrə ayrı-seçkilik qoymamalıdırlar. Çünki bu, sivilizasiyanın tələbidir. Bunu 

təmin etmək üçün də hər bir ölkə, hər bir təşkilat, hər bir vətəndaş öz xidmətini göstərməlidir.  

Mən bu sərgini təşkil edənlərə təşəkkür edirəm. Sərgidə iştirak edən şirkətləri təbrik edirəm ki, onlar bu 

sərgidə öz işlərini nümayiş etdirmək hüququ qazanıblar. Sərginin və sərgidən sonra aparılacaq konfransın  işinə 

yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.    

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 34-cü kitab. Bakı: Azərnəşr, 2011.- S. 122-126. 
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«XƏZƏR NEFT-QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI – 2002» IX BEYNƏLXALQ 

SƏRGİ VƏ KONFRANSININ TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

NİTQ 

 

Bakı idman konsert kompleksi  

4 iyun 2002-ci il 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Sizi Bakı neft-qaz, neftayırma və neft kimyası IX Beynəlxalq sərgi və konfransının işə başlaması 

münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sərgi və konfrans iştirakçılarının hamısını səmimi-qəlbdən salamlayıram və 

sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. 

Bakı neft-qaz sərgisi ənənəvi xarakter alıbdır. Doqquz ildir ki, ardıcıl surətdə təşkil olunur. İldən-ilə yeni 

şirkətlərin, yeni ölkələrin nümayəndələri sərgidə iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlirlər. Bunların hamısı Bakı 

neft-qaz beynəlxalq sərgisinin dünya miqyaslı bir sərgiyə – konfransa çevrildiyini əyani surətdə nümayiş etdirir. 

Şübhə etmirəm ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi, indiki sərgidə, konfransda da dünyanın 31 ölkəsindən 

Azərbaycana gəlmiş iştirakçılar səmərəli fikir mübadiləsi aparacaq, neft və qaz sənayesinin inkişafı üçün elmi 

nailiyyətlər və təcrübələrini bir-biri ilə bölüşəcəklər. Bakı beynəlxalq neft-qaz sərgisi bir daha dünyanın neft və 

qaz sənayesi sahəsində öz xidmətlərini göstərəcəkdir. 

Bakıda belə bir sərginin keçirilməsi heç də təsadüfi deyildir. Bakı, Azərbaycan qədim neft diyarıdır. 150 il 

bundan öncə dünyada ilk dəfə Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft hasil olunmuşdur. Sonrakı onilliklərdə 

Azərbaycanın neft yataqları dünyanın böyük şirkətlərinin nəzər-diqqətini cəlb etmiş və XIX əsrin sonu – XX əsrin 

əvvəllərində Bakı dünyada ən böyük neft hasil edilən bölgəyə çevrilmişdi. 

Bu bizim keçmişimizdir. Amma indi, son illər aparılan işlər və Bakı neft-qaz sərgisinin 9-cu dəfə keçirilməsi 

Azərbaycanı müasir dünyada böyük neft mərkəzlərindən birinə çevirmişdir. Bunun əsası 1994-cü ildə 

qoyulmuşdur. O vaxt müstəqil Azərbaycan dövlətinin neft strategiyası irəliyə sürülmüş və onun həyata 

keçirilməsinə başlanılmışdı. 1994-cü ildə dünyanın bir çox neft şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 

imzaladığı, dünyaya bəyan etdiyi «Əsrin müqaviləsi» bu işin başlanğıcını qoymuşdur. 

«Əsrin müqaviləsi»nin imzalanması dünya və xüsusən neft və qaz hasilatı ilə məşğul olan ölkələr, 

ümumiyyətlə, enerji ehtiyatlarına maraq göstərən ölkələr üçün mühüm hadisəyə çevrilmişdir. 

Bəlkə də bu, möcüzə kimi qəbul olunmuşdu. O vaxt biz ciddi bir addım atdıq. Hələ Azərbaycan öz dövlət 

müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi ilə məşğul idi. Gənc, müstəqil Azərbaycan dövləti qarşısında böyük və çətin 

vəzifələr dururdu. Amma o vaxt, məhz 1994-cü ildə biz bu addımı atdıq. Buna inanmayanlar, bunu fantaziya 

hesab edənlər vardı. Bizim bu işimizə mane olmağa çalışanlar vardı. Dərhal dünyanın bir çox mərkəzlərindən 

səslər gəldi ki, Xəzərin hüquqi statusu müəyyən olunmayana qədər dənizdə belə genişmiqyaslı iş görmək olmaz. 

Bizim bu işimizə etiraz etdilər. Ancaq biz atdığımız addıma çox inanırdıq və bununla bərabər, çox əzmlə hərəkət 

edirdik. 

İndi bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlər göz qabağındadır. «Əsrin müqaviləsi» imzalanandan üç il sonra – 1997-

ci ildə biz «Çıraq» neft yatağından ilkin neft aldıq. Təbiidir ki, neft almaqdan öncə biz bu neftin dünya bazarına 

ixracı haqqında tədbirlər görmüşdük. Bakı–Novorossiysk ixrac kəməri tikilmişdi. Ona görə də 1997-ci ilin noyabr 

ayında «Çıraq» neft yatağında ilkin neftin hasil edilməsini biz böyük təntənə ilə qeyd edərkən, artıq həmin 

yataqdan alınan neft Novorossiysk limanında, Qara dənizdə tankerlərə vurulurdu. 

Sonra biz işimizi daha da sürətlə davam etdirdik. 1999-cu ildə Qərb istiqamətində Bakı–Supsa neft ixrac 

kəmərini başa çatdırdıq, aprel ayında onun açılışını təntənə ilə qeyd etdik. O vaxt da artıq Bakı–Supsa neft kəməri 

neftlə dolu idi. Biz açılışı qeyd edərkən neft Gürcüstanın Supsa limanında tankerlərə doldurulurdu. Beləliklə, biz 

bu layihənin birinci hissəsini uğurla, bəzi hallarda vaxtından əvvəl yerinə yetirdik. 

İndi artıq «Çıraq» neft yatağından ildə 5 milyon tondan artıq neft hasil edilir və həmin neft Bakı–Supsa neft 

kəməri ilə ixrac olunur. 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan zəngin neft və qaz yataqlarının müştərək 

işlənilməsi üçün dünyanın bir çox neft şirkətləri ilə müqavilələr imzalamışdır. O yataqlarda da işlər davam edir.  

1996-cı ildə, növbəti Bakı neft-qaz beynəlxalq sərgisindən sonra, iyun ayında biz bp və bir çox başqa şirkətlərlə 

Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Şahdəniz» yatağının müştərək işlənilməsi haqqında müqavilə imzaladıq. 

2000-ci ildə isə artıq orada quyular qazıldı, bp və onunla tərəfdaş olan neft şirkətləri Azərbaycan Dövlət Neft 

Şirkəti ilə birlikdə «Şahdəniz» yatağında böyük qaz ehtiyatlarının kəşf edilməsi haqqında bəyanat verdilər və 

 
     Mərasimdə dünyanın 31 ölkəsindən 300-dən çox şirkət, o cümlədən Azərbaycan, Avstriya, Belçika, Böyük Britaniya, Almaniya, 

Yunanıstan, Gürcüstan, Danimarka, İran, İsrail, İtaliya. Qazaxıstan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Türkiyə, Yaponiya, Fransa və 

digər ölkələrin şirkətləri iştirak etmişdir. 
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bildirdilər ki, oradan bir trilyon kubmetrdən çox qaz hasil etmək olar. Təbiidir ki, bu minimumdur. Biz «Şahdəniz» 

yatağından hasil olunacaq qazın nəqli haqqında da düşündük. 

«Azəri», «Çıraq», «Günəşli» neft yataqları haqqında imzalanmış müqaviləni həyata keçirərək, onun gələcək 

nəticələrini nəzərə alaraq, biz hələ 1994-cü ildən bu neftin dünya bazarlarına ixracı haqqında tədbirlər görməyə 

başladıq. O vaxt da və son illər ərzində də Bakı– Tbilisi– Ceyhan böyük neft ixrac kəmərinin tikilməsi barədə 

bizim qərarımız qəti idi. 

İndiyə qədər dünyanın müxtəlif ölkələrində neft və qaz problemləri ilə məşğul olan mərkəzlərdə – təbii ki, 

bəzilərində – bir tərəfdən, bu neft kəmərinin də mümkün olmaması, ikinci tərəfdən, iqtisadi cəhətdən səmərəli 

olmaması haqqında fikirlər irəli sürülür. Bir də təkrar edirəm, həmin fikirlər ondan ibarətdir ki, bu kəmər iqtisadi 

cəhətdən səmərəli deyil, bu mümkün deyil, bu kəmərin təhlükəsizliyini təmin etmək mümkün deyildir və sair. 

Ancaq bunların heç biri bizi tutduğumuz yoldan çəkindirmədi. Çünki biz inanırdıq ki, təkcə «Azəri», «Çıraq», 

«Günəşli» yataqlarından yox, Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan digər yataqlardan və hətta Xəzərin başqa 

bölgələrindəki, yəni digər Xəzəryanı ölkələrə mənsub olan yataqlardan da neftin dünya bazarına ixrac edilməsinin 

ən əlverişli yolu Bakı– Tbilisi – Ceyhan böyük neft ixrac kəməridir. Biz öz qərarımızda qəti idik. Ona görə də 

1998-ci ildə Ankarada Bakı – Tbilisi– Ceyhan neft kəmərinin inşa edilməsi haqqında saziş imzalandı. Sonra əməli 

işlər görüldü. 

1999-cu ildə ATƏT-in İstanbul sammiti keçirilən zaman Bakı– Tbilisi– Ceyhan böyük neft ixrac kəmərinin 

tam həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan və Qazaxıstanın dövlət başçıları böyük bir 

saziş imzaladılar. Bu saziş Amerika Birləşmiş Ştatlarının himayəsi altında imzalandı və ABŞ prezidenti Bill 

Klinton da buna öz imzasını atdı. Ondan sonra əməli iş davam edir. Biz artıq Bakı–Tbilisi– Ceyhan neft kəmərinin 

inşa edilməsi ərəfəsindəyik. 

«Şahdəniz» yatağından hasil olunacaq qazın ixrac olunması üçün ötən ilin mart ayında Türkiyə Cümhuriyyəti 

ilə saziş imzalamışıq.  

Təbiidir ki, həm Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri, həm də Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri layihələri 

Gürcüstanın iştirakı ilə yaranıb və həyata keçiriləcəkdir. 

Beləliklə, biz hasil olunacaq neft və qazın ixracının təmin edilməsi haqqında öncədən düşünmüşük, onları 

həyata keçiririk.  

Biz bütün bu işlərimizlə Xəzər dənizinin böyük neft və qaz ehtiyatlarını dünyaya açmışıq. 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda zəngin neft-qaz yataqlarının olması haqqında məlumatlar yetərli 

qədərdir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan hələ 50 il bundan öncə əfsanəvi Neft Daşlarında, sahildən 100 kilometr 

uzaqda suyun dərinliklərindən neft və qaz hasil etməyə başlamışdır. Buna görə də bizim bu barədə istənilən qədər 

təcrübəmiz, böyük elmi potensialımız vardır. Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra biz bu işləri həm özümüz 

üçün daha geniş miqyasda həyata keçirməyə başlamışıq, həm də Xəzər dənizinin böyük imkanlarını dünyaya 

açmışıq. Bu da Xəzər dənizinə dünyada, xüsusilə Qərbdə – Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropada, habelə 

Asiya ölkələrində böyük maraq oyatmışdır. 

Xəzər dənizi, Xəzər hövzəsi indi dünyanın ən zəngin neft və qaz yataqlarına malik olan bir bölgə kimi 

tanınmışdır. Buna görə də Xəzəryanı ölkələr son illər öz sahillərində, öz sektorlarında neft və qaz hasilatı ilə 

məşğul olmağa başlamışlar. Bu işin çox böyük gələcəyinə, perspektivlərinə inanırlar. 

Suyun dərinliklərində neft quyuları qazmaq, neft hasil etmək asan iş deyildir. Vaxtilə biz Azərbaycanda suyun 

təxminən 120–150 metr dərinliyində quyular qaza bilirdik. Ancaq eyni zamanda bilirdik ki, Xəzərin Azərbaycan 

sektorundakı neft və qaz yataqlarının çox hissəsi dənizin dərin hissələrindədir. Ona görə də müasir texnika və 

texnologiyaya malik qazma qurğuları lazım idi. Biz bu işə 1970-ci illərin əvvəllərində başladıq. Bakıda belə 

qurğuların hazırlanması üçün Dərin Özüllər zavodu tikildi. O indi də öz xidmətini göstərir. Ancaq bu, müasir 

texnika və texnologiyaya cavab verə bilmir. Ötən illərdə neft strategiyamızın həyata keçirilməsi, «Azəri», 

«Çıraq», «Günəşli» yataqlarının işlənilməsi ilə əlaqədar işlərin görülməsi üçün Xəzər dənizində müasir texnika 

və texnologiyaya malik olan, suyun böyük dərinliklərində qazma işləri aparan qurğular yaradılmışdır – «Dədə 

Qorqud», «İstiqlal», «Qurtuluş» qazma qurğuları… Mən başqa rəqəmlər gətirmək istəmirəm. Ancaq onu demək 

istəyirəm ki, bu üç qazma qurğusunun yaranmasına 450 milyon dollardan artıq vəsait sərf olunubdur. Bunlar indi 

Xəzər dənizində yeganə qurğulardır ki, suyun böyük dərinliklərində – 1000 metr dərinlikdə qazma işləri apara 

bilir və aparır. Başqa Xəzəryanı ölkələrin burada belə qurğuları yoxdur. İndi Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat 

Şirkəti, yəni bp-nin başçılıq etdiyi konsorsium yeni bir böyük qazma qurğusu hazırlayır. O, 2003-cü ildə istismara 

veriləcəkdir.  

«Əsrin müqaviləsi»nin həyata keçirilməsi bizə böyük uğurlar gətiribdir. Biz bu layihədə nəzərdə 

tutduğumuzdan da üstün göstəricilərin meydana çıxmasını görürük. İndi «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarının 

tammiqyaslı işlənilməsinin birinci fazasına başlanır. Sonra ikinci, üçüncü fazalar olacaqdır. Qarşıdakı 5-6 ildə 

təkcə bu yataqlardan 40 milyon, daha sonra 50 milyon ton neft hasil ediləcəkdir. Bu bilavasitə Azərbaycanın 

dövlət müstəqilliyinin nəticəsidir. Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının nə qədər böyük əhəmiyyətə malik 
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olduğunu, elmi cəhətdən nə qədər əsaslı olduğunu göstərir. Azərbaycanın dövlət neft strategiyası bundan sonra 

da öz müsbət nəticələrini verəcəkdir. 

Ölkəmizdə gördüyümüz bu işlər, dediyim kimi, dövlət müstəqilliyimiz sayəsində mümkün olmuşdur. 

Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurulmasının nəticəsidir. Azərbaycanda demokratik 

dəyərlərin, bazar iqtisadiyyatının bərqərar olunmasının nəticəsidir. Biz bunları, təbiidir ki, ölkəmizin 

iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün, xalqımızın rifah halının yaxşılaşdırılması, müsəqil Azərbaycan 

dövlətinin iqtisadi cəhətdən daha da qüdrətli olması üçün edirik. Biz bu yolumuzu bütün istiqamətlərdə davam 

etdirəcəyik. 

Eyni zamanda, bizim bu fəaliyyətimiz beynəlxalq xarakter daşıyır. 

Çünki bu işləri biz öz xalqımız, millətimiz, öz ölkəmiz üçün görməklə yanaşı, bu işlərə dünyanın böyük neft 

şirkətlərini qoşmuşuq. İndi təkcə birinci layihədə – «Əsrin müqaviləsi»ndə 400-dən artıq xarici şirkət fəaliyyət 

göstərir. Bu da dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələri ilə Azərbaycanın əlaqələrini genişləndirir, 

möhkəmləndirir. Azərbaycana xarici sərmayənin güclü axınını təmin edir. Azərbaycanla Avropa ölkələri, 

Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əlaqələrin bütün sahələrdə inkişafını təmin edir.  

Eyni zamanda, bizim bu layihələr – həm neft və qaz hasilatı ilə əlaqədar olan layihələr, həm Bakı–Tbilisi–

Ceyhan böyük neft ixracı kəməri, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri layihələri bölgəmizdə təhlükəsizliyin təmin 

olunmasına yardım göstərir. Həm də bölgəmizdə iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün böyük imkanlar yaradır. Bax, 

bunlar Azərbaycan dövlətinin müstəqillik əldə edəndən sonra həyata keçirdiyi neft strategiyasının nəticəsidir. 

Bunlar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin nəticəsidir. Azərbaycanın dünyanın bir çox ölkələri ilə, çox böyük 

və çoxsaylı şirkətləri ilə iqtisadi əlaqələrini yaradan və təmin edən amillərdir.  

Bütün bunlar 9-cu dəfə Azərbaycanda keçirilən Bakı beynəlxalq neft-qaz sərgisində də öz əksini tapır. Hesab 

edirəm ki, Azərbaycanda hər il belə sərginin keçirilməsi onun hər bir iştirakçısı üçün faydalıdır. Eyni  zamanda 

bu bizim üçün, Azərbaycan üçün faydalıdır. 

Burada nümayiş etdirilən eksponatlar, konfransda aparılan müzakirələr – bunların hamısı sərginin iştirakçıları 

üçün çox fayda gətirir və gətirəcəkdir. 

Mən inanıram ki, Bakı beynəlxalq neft-qaz sərgisi bundan sonra da hər il keçiriləcəkdir. Gələn il biz sizinlə 

birlikdə bu sərginin onilliyini qeyd edəcəyik. Yenə də buraya toplaşacağıq. İnanıram ki, Xəzəryanı ölkələrin Xəzər 

hövzəsində neft və qaz hasilatı ilə əlaqədar bundan sonra görəcəyi işlər, Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının 

daha da geniş miqyasda həyata keçirilməsi Bakı beynəlxalq neft-qaz sərgisini gələcəkdə daha da zənginləşdirəcək-

dir. 

Mən bu sərgini təşkil edənlərə – Spirhed Eksibişnz şirkətinə, Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasına 

təşəkkürümü bildirirəm. Sərgidə, konfransda iştirak edən, uzaq məsafələri qət edərək buraya gələn Azərbaycanın 

bütün qonaqlarını bir daha salamlayıram. Hamınızı bu sərginin işə başlaması münasibətilə təbirik edirəm. Hər 

birinizə cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

                                 *  *  *     

 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev açılış mərasimindən sonra sərgiyə baxdı. Dövlətimizin başçısı əvvəlcə 

ARDNŞ-ın ekspozisiyası ilə tanış oldu. Şirkətin vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə stendləri göstərərək dedi ki, 

1996-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda neft hasilatı sabitləşib və bu, müsbət amildir. Xarici şirkətlərlə birlikdə 

neft hasilatı isə ildən-ilə artır. Birgə işdən götürülən mənfəət artır və Azərbaycan bonuslar şəklində və xam neft 

satışından 1 milyard 200 milyon dollardan çox gəlir əldə etmişdir. ARDNŞ-ın vitse-prezidenti vurğuladı ki, neft 

müqavilələrinin həyata keçirilməyə başlandığı vaxtdan bəri hasilatın səmərəliliyi 16 dəfə yüksəlmişdir. Əgər 

1986–90-cı illərdə hər quyunun orta məhsuldarlığı 60 faiz idisə, son illərdə 73 faizə çatmışdır və bu fakt kəşfiyyat 

işlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdığını göstərir. 

Ölkə prezidentinə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların və neft boru kəmərlərinin təsvir olunduğu 

maket nümayiş etdirildi. Dənizin ekologiyasını yaxşılaşdırmaq üçün görülən tədbirlər barədə məlumat verildi. 

Sonra ABƏŞ-in başçısı, bp şirkətinin Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Devid Vudvord prezident Heydər Əliyevə 

«Azəri» yatağında görüləcək işlər, Səngəçal terminalının genişləndiriləcəyi barədə məlumat verdi. Devid 

Vudvord «Şahdəniz» layihəsinin gerçəkləşdirilməsindən danışaraq dedi ki, 2005-ci ildə yeni platforma istifadəyə 

veriləcəkdir. Yaxın vaxtlarda şirkətin tərəfdaşları tikintinin başlanma vaxtını müəyyənləşdirmək haqqında qərar 

qəbul etməlidirlər. Dövlətimizin başçısına Faza-1 çərçivəsində Səngəçal terminalında tikinti işlərinin gedişi ba-

rədə məlumat verildi və bildirildi ki, bu işlərə Azərbaycanın 2 min nəfərdən çox vətəndaşı cəlb olunmuşdur.  

«Şell», «Statoyl», «İtoçi» şirkətlərinin ekspozisiyalarına baxış zamanı Azərbaycan prezidentinə onların birgə 

layihələrdə iştirakı haqqında məlumat verildi. «LUKoyl»un nümayəndəsi isə bu şirkətin Azərbaycandakı 

fəaliyyəti barədə prezident Heydər Əliyevə məlumat verərək dedi ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda hasilat 

zamanı toplanmış təcrübə «LUKoyl»a dünyanın başqa hissələrində də bu cür işlərə başlamaqda kömək edəcəkdir. 
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«Türkiyə Petrolları Anonim Ortaqlığı»nın ekspozisiyasına baxış zamanı dövlətimizin başçısı bu ölkənin Enerji 

və Təbii Qaynaqlar naziri Zəki Çakan ilə görüşdü. Nazir Bakı– Tbilisi – Ceyhan və Bakı–Tbilisi–Ərzurum boru 

kəmərlərinin çəkilməsi üzrə podrat işlərində iştirak etmək istəyən «Botaş» şirkətinin fəaliyyəti barədə Azərbaycan 

prezidentinə məlumat verdi. Həmin marşrutların seçilməsini dəstəklədiyinə görə dövlətimizin başçısına təşəkkür 

edən Zəki Çakan əmin olduğunu bildirdi ki, neft və qaz kəmərlərinin tikintisi nəzərdə tutulan müddətdə başa 

çatdırılacaqdır. 

Los-Anceles şəhərində çıxan «Azərbaycan İntenyşnl» jurnalının redaktoru xanım Betti Bleyr sərgiyə baxış 

zamanı Azərbaycan prezidentinə məlumat verdi ki, bu nəşr dünyanın 47 ölkəsində yayılır. O, jurnalın son 

nömrələrindən birini prezident Heydər Əliyevə təqdim etdi. 

Sərgi ilə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyələri təqdim olundu. 

 

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. 

Müstəqilliyimiz əbədidir: 39-cu kitab. Bakı: Azərnəşr, 2012.- S. 11-14. 

 

  

https://www.elibrary.az/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=az&Z21ID=1321U6S90T8E9G814&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%C6%8Fliyev%2C%20Heyd%C9%99r%20%C6%8Flirza%20o%C4%9Flu
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BAKIDA “XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI - 2004” XI 

BEYNƏLXALQ SƏRGİ VƏ KONFRANSI AÇILMIŞDIR 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK 

ETMİŞDİR 

 

1 iyun 2004-cü il 
 

İyunun 1-də Bakıda, Tbilisi prospektindəki Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində “Xəzər 

neft, qaz, neftayırma və neft kimyası - 2004” XI beynəlxalq sərgi və konfransının təntənəli açılış mərasimi 

olmuşdur. 

Cari ildə bu mötəbər tədbirdə rekord sayda – 30-dək ölkədən 338 şirkət iştirak edir. Ötən illə müqayisədə 

bu il iştirakçıların sayı 10 faiz artmışdır. Sərgidə Azərbaycan, ABŞ, Almaniya, Avstriya, Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri, Bəhreyn, Böyük Britaniya, Braziliya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Gürcüstan, Xorvatiya, 

İran, İsveçrə, İtaliya, Qazaxıstan, Litva, Lüksemburq, Norveç, Rusiya, Rumıniya, Səudiyyə Ərəbistanı, Sinqapur, 

Türkiyə, Ukrayna, Yaponiya, Yunanıstan və digər ölkələrin şirkətləri iştirak edir. İştirakçı şirkətlərin bir neçəsi 

bu sərgidə ilk dəfə təmsil olunur. Bu da Qərb və Asiya şirkətlərinin Azərbaycanın neft-qaz sahəsinə marağının 

artmasını göstərir. 

Ənənəvi sərgi-konfransın təşkilatçıları Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatası və Britaniyanın “Kaspian 

İvents Limited” şirkətidir. Builki sərgidə Bakıda öz nümayəndəliklərini açmış bir neçə xarici şirkət də var. Onlar 

sərgi iştirakçılarının siyahısına Azərbaycan şirkətləri kimi daxil edilmişlər. Eyni zamanda, çoxlu yerli müstəqil 

kiçik və orta müəssisə də vardır və onların bəziləri sərgidə ilk dəfə təşkil edilmiş Azərbaycan milli pavilyonunda 

təqdim edilir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərginin açılış mərasimində iştirak etmək üçün İdman-Konsert 

Kompleksinə gəldi. Mərasimə toplaşanlar dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Bakıda keçirilmiş əvvəlki neft-qaz 

sərgilərinin açılışında iştirakından bəhs edən foto-guşəyə baxdı. 

Mərasimi giriş sözü ilə “Kaspian İvents Limited” şirkətinin sədri Syuzan Krauç açdı. 

 

“XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI-2004” XI BEYNƏLXALQ SƏRGİ VƏ 

KONFRANSININ AÇILIŞINDA AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  

NİTQİ 

 

-Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Əziz qonaqlar! 

Mən sizi “Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası-2004” XI beynəlxalq sərgi və konfransının açılışı 

münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Konfransa uğurlar arzulayıram. 

1994-cü ildə Azərbaycanda ilk sərgi keçirilmişdir. Mən o günləri çox yaxşı xatırlayıram. Xatırlayıram ki, 

o vaxt bu sərginin keçirilməsi bəzilərində şübhə doğururdu, bəziləri buna təəccüb edirdilər, çünki o zaman 

Azərbaycan çox çətin vəziyyətdə yaşayırdı. Ölkədə vəziyyət çox ağır idi. Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi 

təzəcə dayanmışdı, atəşkəs sazişi təzə bağlanmışdı. Əlbəttə, belə bir şəraitdə sərginin keçirilməsi çox fövqəladə 

bir hal idi. Ölkə ağır günlər yaşayırdı. Azərbaycanda iqtisadi böhran hökm sürürdü. 

Ümumiyyətlə, o vaxt Azərbaycan dünyada çox riskli bir ölkə kimi tanınırdı. Ancaq sərginin təşkilatçılarının 

səyləri nəticəsində və Prezident Heydər Əliyevin dəstəyi ilə həmin sərgi baş tutdu və xatırlayıram ki, çox uğurlu 

keçdi. Azərbaycana gəlmiş xarici şirkətlər ölkəmizə olan maraqlarını burada ifadə etdilər, Azərbaycana öz 

inamlarını bildirdilər və beləliklə, Azərbaycanda böyük neft şirkətlərinin iştirakı ilə beynəlxalq bir tədbir keçirildi. 

Ümumiyyətlə, 1994-cü il Azərbaycanın tarixində xüsusi yer tutur. Məhz 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” 

imzalandı və bu müqavilə ilə Azərbaycanın yeni neft strategiyası başlandı. Heydər Əliyevin neft strategiyası artıq 

10 ildən artıqdır ki, həyata keçirilir və Azərbaycana böyük uğurlar gətirmişdir. Bu illər ərzində Azərbaycana, 

ölkəmizin neft sənayesinə böyük həcmdə sərmayələr qoyulmuşdur. Tanınmış neft şirkətləri Azərbaycana 

gəlmişdir və ölkəmizlə çox uğurlu işbirliyi, əməkdaşlıq qurmuşdur. Deyə bilərəm ki, 1994-cü ildə başlanan işlər 

Azərbaycanın gələcəyi üçün həlledici xarakter daşıyırdı. 

“Əsrin müqaviləsi”ndən sonra 20-dən artıq neft müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilələrin çərçivəsində 

təxminən 60 milyard dollar sərmayə gözlənilir. Neft sənayesinə qoyulan sərmayələr, təbii ki, ümumiyyətlə, 

iqtisadiyyatımıza təkan verəcəkdir. Sizə deyə bilərəm ki, son 7-8 il ərzində Azərbaycana qoyulan sərmayələrin 

həcmi 17 milyard dollar təşkil edir. Bunlardan 12 milyardı birbaşa xarici sərmayədir. Bu, onu göstərir ki, 

Azərbaycana böyük inam var, Azərbaycan çox etibarlı tərəfdaşdır. Əgər belə olmasaydı, əlbəttə, xarici şirkətlər 
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Azərbaycana bu qədər sərmayə qoymazdılar. Onu da deməliyəm ki, qonşu ölkələrlə müqayisədə, keçmiş sovet 

respublikaları ilə, eyni zamanda, bəzi Şərqi Avropa dövlətləri ilə müqayisədə adambaşına düşən xarici sərmayəyə 

görə Azərbaycan liderdir və uzun illərdir bu liderliyi saxlayır. 

Əgər Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik, asayiş bərpa edilməsəydi, əlbəttə, xarici sərmayənin bu 

səviyyədə gətirilməsi mümkün olmazdı. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin fəaliyyəti, səyi nəticəsində 

Azərbaycan çox qısa müddət ərzində böyük addımlar atıbdır. Neft sektoru inkişaf edir, iqtisadiyyatımızın digər 

sektorları inkişafdadır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan düz yoldadır. 

Azərbaycanda çox gözəl sərmayə mühiti var. Bizim xarici dostlarımız, tərəfdaşlarımız əmindirlər ki, 

onların sərmayələri lazımi səviyyədə qorunur. Artıq hamıya bəllidir ki, hər bir neft müqaviləsi imzalanandan 

sonra Milli Məclis tərəfindən təsdiq edilir və beləliklə, qanun kimi qüvvəyə minir və bu qanunu heç kəs dəyişə 

bilməz. Sevindirici haldır ki, bu on il ərzində Azərbaycanla neft şirkətləri arasında mübahisə doğuran heç bir 

məsələ ortaya çıxmadı. Biz həmişə çox mehriban şəraitdə işləyirik, əməkdaşlıq edirik və ölkəmizdə fəaliyyət 

göstərən xarici neft şirkətləri, burada yaşayan xarici mütəxəssislər Azərbaycan cəmiyyətinin üzvləri olmuşlar və 

bilirəm ki, özlərini Azərbaycanda çox rahat hiss edirlər. 

Məqsədimiz Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirməkdir. Neft amilindən istifadə edib iqtisadiyyatımızı 

şaxələndirmək, yeni iş yerləri yaratmaqdır. Neft sektorunda, xüsusilə xarici neft şirkətlərinin fəaliyyəti nəticəsində 

Azərbaycanda minlərlə, on minlərlə yeni iş yerləri açılmışdır. Bu sektorda fəaliyyət göstərən bizim 

vətəndaşlarımız çox yüksək maaş alırlar və onların şəraiti çox yaxşıdır. İndi bu amildən istifadə etməliyik ki, 

Azərbaycanda iqtisadiyyatın digər sektorları da irəliləsin, ölkəmiz hərtərəfli inkişaf etsin. Bu məqsədlə xüsusi 

proqramlar qəbul edilib və artıq həyata keçirilir. Ümid edirəm ki, bu proqramlar öz nəticələrini verəcəkdir. 

Çox böyük məmnunluq hissi ilə deyə bilərəm ki, son 7 ay ərzində, Prezident seçkilərindən sonra 

Azərbaycanda 30 minə yaxın yeni iş yeri açılıbdır. Bu, bir daha onu göstərir ki, seçkilərdən əvvəl verilən sözlər 

həqiqətə uyğundur və həyatda öz təsdiqini tapır. 

Azərbaycanın neft sektoru inkişaf edir. Deyə bilərəm ki, 1990-cı illərdə ən mürəkkəb məsələlərdən biri 

Xəzər dənizinin hüquqi statusu məsələsi idi. Bu məsələ ilə bağlı çoxlu mübahisələr, müəyyən gərginlik var idi. 

Amma onu da deyə bilərəm ki, Heydər Əliyev diplomatiyası nəticəsində bu məsələ də öz həllini tapır. Bu 

məsələnin həlli istiqamətində çox önəmli addımlar atılmışdır və artıq Azərbaycan Rusiya və Qazaxıstanla Xəzər 

dənizinin hüquqi statusu haqqında sazişlər imzalamışdır. Bu, onu göstərir ki, hətta belə çətin beynəlxalq 

məsələlərdə də ortaq məxrəcə gəlmək mümkündür və hər bir tərəfi qane edən qərar tapılmışdır. Mən ümid edirəm 

ki, yaxın zamanlarda Xəzər dənizinin statusu məsələsi nəhayət ki, bütövlükdə öz həllini tapa bilər. 

Azərbaycanın gələcək perspektivləri çox gözəldir. Qarşımızda duran bütün planları həyata keçirmək üçün, 

əlbəttə, güclü iqtisadiyyatımızın olması lazımdır. Təbii ki, iqtisadiyyatımızın əsas sektoru olan neft sektoru burada 

önəmli, deyə bilərəm, həlledici rol oynayır. Biz artıq işlərin ilkin mərhələsini görmüşük. Azərbaycana böyük 

həcmdə sərmayə gətirilibdir. Azərbaycanın neft sektoru çox sürətlə inkişaf edir, yeni infrastruktur yaradılır. 

Bu illər ərzində Azərbaycanda dörd qazma qurğusu tikilib istifadəyə verilibdir: “Dədə Qorqud”, “İstiqlal”, 

“Qurtuluş” və ən nəhəng qazma qurğusu, Xəzər dənizinin ən dərin sularında işləyə bilən “Heydər Əliyev” qazma 

qurğusu. Bu, bizim infrastrukturumuzu çox gücləndirir. Amma, eyni zamanda, gələcək mərhələ ondan ibarət 

olacaq ki, neftdən əldə olunan gəlirlər səmərəli işləsin. Biz onlardan səmərəli istifadə edək. Məhz bu məqsədlə 

Azərbaycanda Neft Fondu yaradılmışdır. Neft Fondu çox şəffaf bir qurumdur, onun fəaliyyəti beynəlxalq maliyyə 

təsisatları tərəfindən dəstəklənir. Mütəmadi qaydada beynəlxalq audit keçirilir və Neft Fondunun gəlirləri və 

xərcləri haqqında mətbuatda vaxtaşırı məlumat dərc edilir. 

Şəffaflıq bizim uğurumuzun əsas səbəblərindən biri olacaqdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Beynəlxalq 

Şəffaflıq Təşəbbüsünə qoşulmuşdur. Artıq bir ildən çoxdur ki, bu məsələ ilə ciddi məşğuluq və Böyük Britaniya 

Baş nazirinin təşəbbüsünü dəstəkləyirik. Deyə bilərəm ki, bölgədə Azərbaycan, bəlkə də, yeganə ölkədir ki, bu 

təşəbbüsdə çox fəal iştirak edir. Bu, bizə imkan verəcək ki, gələcəkdə neftdən əldə olunan gəlirlər səmərəli işləsin 

və hər bir Azərbaycan vətəndaşı bunu öz gündəlik həyatında hiss etsin. 

Doğrudur, neftdən əldə olunan gəlirlər artıq həyatımıza öz təsirini göstərir. Sizə deyə bilərəm ki, keçən il 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Fərmanları ilə əmək haqları, pensiyalar məhz Neft Fondunun vəsaiti 

hesabına artırılmışdır. Bu, o deməkdir ki, neftdən əldə olunan gəlirlər artıq insanlarımızın gündəlik həyatında öz 

əksini tapır. Gələcəkdə, əlbəttə, gəlirlərimiz artdıqca, bizim daha çox imkanlarımız olacaqdır ki, insanlarımız daha 

da yaxşı yaşasınlar. 

Heydər Əliyevin neft strategiyasının ən önəmli istiqamətlərindən biri də neft kəmərlərinin tikilməsi və 

Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çatdırılmasıdır. Hazırda Azərbaycan neftini nəql edən iki neft kəməri 

fəaliyyətdədir və bu, bizə imkan verir ki, öz neftimizi çox səmərəli şəkildə dünya bazarlarına çatdıraq. 

Bilirsiniz ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri inşası çox uğurla gedir və ümid edirik ki, gələn ilin 

əvvəllərində istismara veriləcəkdir. Bu da Heydər Əliyevin əsəridir. Təsadüfi deyil ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

şirkətinin üzvləri bu kəmərə Heydər Əliyevin adını vermişlər və Türkiyədə yaşayan qardaşlarımız, dostlarımız, 
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Türkiyə hökuməti Ceyhan terminalına Heydər Əliyevin adını vermişlər. Həqiqətən, Heydər Əliyev Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəmərinin memarıdır. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan haqqında çoxlu sözlər deyilibdir. Mən onları təkrarlamaq istəmirəm. Bircə onu demək 

istəyirəm ki, bu, Azərbaycanın gələcəyini çox böyük dərəcədə müəyyən edəcək bir layihədir. Azərbaycana, 

bölgəyə sülh, əmin-amanlıq gətirə biləcək bir layihədir. Regionda gedən əməkdaşlığı gücləndirən bir layihədir. 

Ümid edirəm və əminəm ki, bu layihə həyata keçiriləndən sonra bölgəmiz dəyişəcək, nəhayət, sülh, əmin-amanlıq 

gələcəkdir. Əlbəttə, Azərbaycan bu kəmərdən istifadə edib öz neftini dünya bazarlarına çatdırandan sonra ölkəmiz 

daha da inkişaf edəcək, insanlarımız daha da yaxşı yaşayacaq, iqtisadiyyatımız güclənəcəkdir. 

Güclü iqtisadiyyat ən önəmli şərtdir. Azərbaycanda bütün məsələləri həll etmək üçün, ilk növbədə, 

iqtisadiyyat güclü olmalıdır. Sosial məsələlər öz həllini tapır. Neft Fondundan ayrılan vəsaitlər, ilk növbədə, ən 

çətin vəziyyətdə yaşayan qaçqınlar, köçkünlər üçün sərf edilir. Ümid edirəm ki, bu məsələ öz həllini tapacaqdır. 

Biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Ancaq bu, bütün 

beynəlxalq hüquq normaları əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində olmalıdır. 

“Şahdəniz” layihəsi Azərbaycana yeni uğurlar gətirəcəkdir. Artıq Azərbaycan qazının Avropaya, 

Türkiyəyə çatdırılması istiqamətində böyük işlər görülür. Ümid edirəm ki, bu layihə də öz gözəl nəticəsini verəcək 

və Azərbaycan qazı yaxın zamanlarda Türkiyəyə, oradan isə Avropaya göndəriləcəkdir. Azərbaycan Avropa 

istehlakçıları üçün çox etibarlı bir mənbə olacaqdır. 

Əziz dostlar! 

Bir sözlə, Azərbaycanda son on il ərzində görülən bütün işlər çox uğurludur. O cümlədən neft-qaz 

sektorunda. Bu, bir daha göstərir ki, 1994-cü ildə atılan addımlar düzgün addımlar idi. Bu, Heydər Əliyevin neft 

strategiyasının, neft diplomatiyasının təntənəsidir. Mən ümid edirəm ki, biz bu siyasəti davam etdirdikcə yeni 

nailiyyətlərə çatacağıq, ölkəmizi gücləndirəcək, hərtərəfli inkişaf etdirəcəyik. 

Sizi bu sərgi və konfransın açılışı münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik, 

uğurlar arzulayıram. Sağ olun! 

 

AzərTAc 

2004, 1 iyun 
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"XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI-2005" XII BEYNƏLXALQ 

SƏRGİ VƏ KONFRANSININ AÇILIŞ MƏRASİMİ 

 

7 iyun 2005-ci il) 
 

İyunun 7-də Bakıda, Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində "Xəzər neft, qaz, neftayırma və 

neft kimyası-2005" XII beynəlxalq sərgi və konfransının təntənəli açılış mərasimi olmuşdur.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva sərginin açılış mərasimində iştirak etmək 

üçün İdman-Konsert Kompleksinə gəldilər. Mərasimə toplaşanlar Azərbaycan Prezidentini hərarətlə qarşıladılar.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.  

 
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  

NİTQİ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Hörmətli qonaqlar!  

Sizin hamınızı Xəzər neft-qaz beynəlxalq sərgi və konfransının açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, 

sərgiyə və konfransa uğurlar diləyirəm.  

Sərginin keçirilməsi artıq ənənəvi xarakter daşıyır. Bu, çox gözəl ənənəyə çevrilibdir. Yadımdadır, 1994-

cü ildə sərgi ilk dəfə keçiriləndə bu, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında çox mühüm hadisəyə çevrilmişdi. 

Çünki o zaman Azərbaycan öz neft strategiyasının həyata keçirilməsində ilk addımlarını atırdı. Xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış və uğurla həyata keçirilən Azərbaycanın neft 

strategiyası artıq 11 ildir ki, ölkəmizə böyük uğurlar gətirir, Azərbaycan öz neft-qaz potensialını sürətlə işə salır. 

Bütün bu illər ərzində görülmüş işlər onu göstərir ki, 1994-cü ildə edilmiş seçim çox düzgün seçim idi və 

Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi formalaşmasında çox mühüm rol oynamışdır.  

Ancaq 1994-cü ildə vəziyyət bir qədər fərqli idi. O vaxt xarici investorları cəlb etmək üçün biz çox böyük 

səylər göstərirdik. Həqiqətən, biz gözəl başa düşürdük ki, Xəzər dənizinin nəhəng enerji potensialını yalnız xarici 

investorları cəlb etməklə Azərbaycan xalqının xeyrinə işə sala bilərik və buna da nail olduq. Çox şadam ki, xarici 

investorlar bu illər ərzində bizimlə birlikdə çox böyük işlər görüblər, Azərbaycana inanıblar, bizim gələcəyimizə 

inanıblar. Bu baxımdan mən xüsusilə xanım Syuzan Krauçun xidmətlərini qeyd etmək istəyirəm. Məhz onun 

təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə sərginin keçirilməsi bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycanın çox zəngin neft-qaz 

potensialı var, Azərbaycan xarici sərmayələr üçün cəlbedici bir ölkədir. Azərbaycan öz siyasətini dünya birliyinə 

inteqrasiyada görür və bu siyasətə sadiqdir. Təsadüfi deyil ki, 1994-cü ildən sonra ölkəmizə milyardlarla dollar 

sərmayə qoyulub, Azərbaycanın neft-qaz yataqları istismara verilib və beləliklə, bu gün ölkəmiz sürətlə inkişaf 

edir. Bu inkişafın təməlində, təbii ki, neft amili dayandı.  

1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ilə Azərbaycanda yeni dövr başlandı. Ölkə iqtisadi 

tənəzzülün qarşısını ala bildi, iqtisadiyyatda müşahidə olunan mənfi meyillər aradan götürüldü, Azərbaycana 

böyük həcmdə xarici sərmayə gətirilməyə başlandı. Bildiyiniz kimi, neft sənayesinə qoyulan hər bir dollar qeyri-

neft sənayesinə də vəsaitin gətirilməsinə şərait yaratmışdır. Azərbaycanda həm neft infrastrukturu yaranmağa 

başladı və bu gün bizim nəhəng neft qurğularımızın işi onu göstərir ki, həqiqətən, bu, böyük bir hadisə idi. Həm 

də qeyri-neft sektorunun, xidmət sektorunun inkişafının təməlində məhz neft amili dayanmışdır.  

Neft amili Azərbaycanın inkişafında hələ uzun illər mühüm və müstəsna rol oynayacaqdır. Əlbəttə, indi 

bizim vəzifəmiz bundan ibarətdir ki, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirək, ölkəmizin iqtisadiyyatını şaxələndirək. 

Amma o da sirr deyil ki, neft sektorunun Azərbaycanın inkişafında uzun illər rolu çox böyük olacaqdır. Biz bu 

amildən məharətlə istifadə edirik. 1994-cü ildən indiyədək Azərbaycanda görülmüş işlər bunun əyani sübutudur. 

Bu illər ərzində çox güclü neft infrastrukturu yarandı. Düzdür, Azərbaycanda 1970-ci illərdə Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə yaradılmış neft infrastrukturu bu gün müqavilələrin icrasında çox böyük rol oynayır. Amma 1994-

cü ildən sonra yaradılan neft infrastrukturu artıq dünya standartlarına cavab verir.  

Çox şadam ki, qarşıda duran bütün vəzifələr vaxtında öz həllini tapdı. Azərbaycan qısa müddət ərzində, 

müqavilənin imzalanmasından cəmi üç il sonra xarici şirkətlərlə birlikdə "Çıraq" yatağından ilk nefti hasil edə 

bildi. Ondan sonra neftin hasilatı artırıldı və bu gün "Azəri" platforması artıq istismardadır. Azərbaycanda neft və 

qaz hasilatı ildən-ilə artacaq və bu, Azərbaycan xalqının gələcəyinə xidmət edəcəkdir.  

Azərbaycanın neft strategiyasının elementlərindən biri də ixrac imkanlarını əldə etmək idi. Azərbaycanın 

coğrafi vəziyyəti belədir ki, bizim dünya bazarlarına bilavasitə çıxışımız yoxdur. Bu çıxışı əldə etmək üçün təbii 

ki, neft kəmərlərinin tikintisi zəruri idi.  

Mən o illəri çox yaxşı xatırlayıram. Bu kəmərlərin böyük çətinliklərlə işə salınmasında biz hamımız bərabər 

işləmişik. Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin, bizimlə bərabər işləyən tərəfdaşlarımızın 
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- xarici şirkətlərin birgə səyləri nəticəsində Bakı-Novorossiysk kəməri istismara verildi, ondan sonra Bakı-Supsa 

neft kəməri yenidən tikildi. Bu yaxınlarda isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismara verilməsini qeyd 

etmişik. Bütün bunlara nail olmaq üçün böyük iradə lazım idi, uzaqgörənlik, cəsarət və əlbəttə, peşəkarlıq lazım 

idi. Bütün bunları etmək üçün ölkədə güclü hakimiyyət olmalı idi, sabitlik olmalı idi. Xarici investorlar bizim 

gələcəyimizə inanmalı idilər.  

Çünki əks-təqdirdə milyardlarla dolları heç kim qoymazdı. Bütün bu işlərdə xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olmuşdur. Məhz onun fəaliyyəti nəticəsində biz bu günləri yaşayırıq. Bu 

gün Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri əfsanədən reallığa çevrilibdir. Azərbaycan bölgədə öz mövqelərini 

möhkəmləndirir, öz iqtisadi potensialını gücləndirir. Azərbaycanın qeyri-neft sektoru inkişaf edir, sosial məsələlər 

öz həllini tapır. Azərbaycan yaxın zamanlarda çox zəngin dövlətə çevriləcəkdir. Bütün bu nailiyyətlərin təməli 

məhz o çətin illərdə qoyulmuşdur. 1994-cü il Azərbaycanın tarixində həlledici il idi. O vaxt Azərbaycanda daxili 

sabitlik tam bərqərar olunmamışdı. Azərbaycan müxtəlif təhlükələrlə, təxribatlarla üzləşirdi və bizi istəməyən 

qüvvələr müstəqilliyimizi sarsıtmaq üçün müxtəlif planlar hazırlayır və icra etməyə çalışırdılar. O illərdə güclü 

liderin fəaliyyəti və rəhbərliyi bizim bugünkü uğurlarımızın səbəbi olmuşdur.  

Bu gün ölkəmiz çox dinamik inkişaf edir. Biz artıq öz neft-qaz potensialımızı çox səmərəli şəkildə istismara 

vermişik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi bölgədə vəziyyəti tamamilə dəyişdirəcəkdir. Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəmərinin istismara verilməsi bizim neft strategiyamızın son mərhələsi deyil, bu, çox mühüm 

mərhələnin sonu və yeni dövrün başlanğıcıdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismara verilməsindən sonra 

yeni dövr başlamışdır. Azərbaycanın həm iqtisadi inkişafı daha da sürətlə gedəcək, həm bölgədəki rolu daha da 

möhkəmlənəcək, həm də bölgədə və dünyada önəmi artacaqdır. Azərbaycan öz qonşuları Gürcüstan və Türkiyə 

ilə birlikdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini istismara verməklə çox gözəl regional əməkdaşlıq nümunəsini 

bütün dünyaya nümayiş etdi. Bu mürəkkəb, bütün təhlükələrin hələ də aradan götürülmədiyi bölgədə nəhəng, 

dünyanın ən böyük enerji layihəsinin uğurla həyata keçirilməsi üç ölkənin birgə səyləri nəticəsində, Amerika 

Birləşmiş Ştatları hökumətinin güclü dəstəyi, dünyanın aparıcı maliyyə qurumlarının maliyyə dəstəyi, bp 

şirkətinin və konsorsiumun digər üzvlərinin, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birgə səyləri sayəsində mümkün 

olmuşdur. Bu, həqiqətən, tarixi bir hadisədir və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı, dost, qonşu xalqlar bu hadisəni 

yüksək qiymətləndirirlər.  

İndi bizim qarşımızda yeni məsələlər, yeni çağırışlar durur. Biz onları da həll edəcəyik. Əminəm ki, Bakı-

Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin istismara verilməsi də vaxtında başa çatacaqdır. Beləliklə, Azərbaycan qazı 

Gürcüstana, Türkiyəyə və oradan da Avropanın digər ölkələrinə çatdırılacaqdır. Əminəm ki, Azərbaycan qazı 

Avropa istehlakçıları üçün əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.  

İndi bizim qarşımızda duran vacib məsələlərdən biri də odur ki, neftdən əldə edilən və əldə olunacaq 

gəlirləri səmərəli idarə edək ki, bu, Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşmasına, eyni zamanda, 

iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət etsin. Bunu etmək üçün çox gözəl mexanizm var. Yenə də 

xalqımızın lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış Azərbaycan Dövlət Neft Fondu bu işdə çox mühüm 

rol oynayır. Neftdən əldə edilən vəsaitlər şəffaf şəkildə bu Fondda saxlanılır və Azərbaycanda lazım olan layihələr 

üçün istifadə olunur. Gələcəkdə bu vəsait daha da artacaq və bu bizə imkan verəcək ki, ölkəmizi yüksək səviyyədə 

inkişaf etdirək, iqtisadi potensialımızı gücləndirək, insanlarımızın həyat səviyyəsini yaxşılaşdıraq.  

Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı çox uğurla davam etdirilir. Beynəlxalq Valyuta 

Fondunun açıqlamasına görə, bu il Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı 18 faiz təşkil edəcək, bəlkə də 

çox olacaqdır. Bu da dünyada ən yüksək göstəricidir. Azərbaycanın büdcəsi artır, sosial sahəyə ayrılan vəsaitin 

həcmi artır. Bir sözlə, bizim iqtisadi potensialımız ildən-ilə güclənir və bundan sonra da güclənəcəkdir.  

Biz çalışmalıyıq ki, bundan sonra da Azərbaycanda iqtisadi islahatları lazımi səviyyədə aparaq. Qəbul 

edilmiş bütün proqramları, xüsusilə regional inkişaf proqramını icra edək. Əminəm ki, bu proqramlar icra 

olunduqca, Azərbaycanda daha böyük işlər görüləcəkdir. Yeni iş yerləri açılacaq, yeni sənaye müəssisələri 

istismara veriləcək və ölkəmiz hərtərəfli inkişaf etdiriləcəkdir.  

Mən çox məmnunam ki, Azərbaycanda növbəti dəfə sərgi-konfrans keçirilir və ona maraq azalmır, əksinə, 

artır. Adətən, uzun illər ərzində keçirilən ənənəvi tədbirlərin - sərgilərin, konfransların özlərinin də bir dinamikası 

var. Maraq müəyyən mərhələdə yüksək səviyyəyə qalxır, ondan sonra azalmağa başlayır. Nəzərə alsaq ki, 

Azərbaycan, demək olar, öz neft-qaz yataqlarının böyük əksəriyyətini artıq işə salıb, nəzərdə tutulmuş bütün 

nəhəng layihələr ya öz həllini tapıb, yaxud tapmaqdadır, onda sərgi və konfransa marağın azalmaması çox mühüm 

göstəricidir, çox əhəmiyyətli amildir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan dünya neft aləmində özünəməxsus yerini 

saxlayır, bölgədə liderlik mövqelərini əldən vermir. Əminəm ki, biz xarici tərəfdaşlarımızla birlikdə nəzərdə 

tutulmuş bütün layihələri bundan sonra da uğurla icra edəcəyik. Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyini daha da 

gücləndirəcəyik və beləliklə, Azərbaycanın siyasi müstəqilliyini daha da möhkəmləndirərək əbədi, dönməz 

edəcəyik.  
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Əziz dostlar, mən sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Sərgiyə və konfransa uğurlar diləyirəm. 

Sağ olun.  

 

07.06.2005 

AzərTAc 
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BAKIDA “XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI - 2006” XIII 

BEYNƏLXALQ SƏRGİ VƏ KONFRANSININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ AZƏRBAYCAN 

PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  

NİTQİ 

 

6 iyun 2006-cı il) 

 
- Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Mən sizin hamınızı salamlayıram və Xəzər neft-qaz sərgi və konfransının açılışı münasibətilə sizi təbrik 

edirəm. Bu, çox gözəl ənənədir və artıq 13-cü dəfədir ki, Bakıda belə gözəl beynəlxalq tədbir keçirilir. Önəmli 

məsələ ondan ibarətdir ki, bu sərgiyə maraq azalmır, əksinə, artır. Baxmayaraq, artıq 13 ildir ki, belə gözəl tədbir 

keçirilir, amma sərgidə və konfransda iştirak etmək istəyənlərin sayı artmaqdadır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan 

neft ölkəsi kimi öz cəlbediciliyini itirmir. Baxmayaraq ki, artıq ən böyük neft müqavilələri imzalanıbdır, yenə də 

Azərbaycanda imkanlar mövcuddur. Yeni imkanlar açılır, yeni layihələr icra olunur. Beləliklə, Azərbaycanın 

uzunmüddətli inkişaf strategiyası öz həllini tapır.  

Sərgi və konfrans hər il keçirilir və hər il Azərbaycanda neft-qaz sahəsində görülən işlər burada müzakirə 

olunur. Əgər biz bunun qısa tarixinə nəzər salsaq görərik ki, az müddət ərzində Azərbaycanda bu sahədə çox 

böyük, dünya əhəmiyyətli işlər görülübdür. 1994-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Əsrin 

müqaviləsi” imzalandı və Azərbaycan xarici şirkətləri Xəzər dənizinə dəvət etdi. Ondan sonra, üç ildən sonra, - 

bu da dünya praktikasında rekord göstəricidir,- “Çıraq-1” platformasından ilk neft hasil edildi.  

Daha sonra “Bakı-Novorossiysk” neft kəməri təmir olundu və fəaliyyətə başladı. Bakı-Supsa neft kəməri 

tikildi. “Mərkəzi Azəri”, “Qərbi Azəri” platformaları quraşdırıldı. “Dədə Qorqud”, “İstiqlal”, “Qurtuluş”, 

“Heydər Əliyev” müasir qazma qurğuları Azərbaycanda tikilib istifadəyə verildi. Sadaladıqlarımın hər biri 

özlüyündə nəhəng enerji layihəsidir. Azərbaycanda qısa müddət ərzində bütün bu layihələrin həyata keçirilməsi 

mümkün olmuşdur.  

İki gün bundan əvvəl Azərbaycan nefti tarixdə ilk dəfə olaraq Aralıq dənizindən dünya bazarlarına 

göndərildi. Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri fəaliyyətə başladı. Bu, çox böyük 

tarixi hadisədir. Üç dənizi birləşdirən, Xəzər neftini dünya bazarlarına çıxara biləcək böyük, dünya miqyaslı 

layihə artıq başa çatdı. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda səmərəli işbirliyi, əməkdaşlıq üçün bütün 

imkanlar var.  

Bütün bu uğurlar, əlbəttə ki, birgə səylərin nəticəsində qazanılmışdır. İlk növbədə, 1990-cı illərin 

ortalarında Heydər Əliyev tərəfindən başlanmış Azərbaycanın yeni neft strategiyası çox düşünülmüş və proqramlı 

şəkildə həyata keçirildi. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin uğurlu fəaliyyəti, bizim xarici tərəfdaşlarımızın 

Azərbaycana olan marağı və birgə fəaliyyətimiz, maliyyə qurumlarının Azərbaycana inamı, bizim üçün önəmli 

olan bütün infrastrukturun mövcud olması, - bilirsiniz ki, əgər 1970-ci illərdə möhkəm neft-qaz infrastrukturu 

yaranmasaydı, indi bizim bütün layihələrimizi həyata keçirmək daha da çətin olardı və buna daha da çox vaxt 

lazım ola bilərdi, - bizim uğurlarımızın əsasını təşkil etdi.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri tarixi layihədir və onun həyata keçirilməsində bütün tərəflər, bütün 

qurumlar vahid komanda kimi işləyib, fəaliyyət göstəriblər. Əlbəttə, bu gün mən xüsusilə Amerika Birləşmiş 

Ştatları hökumətinin fəaliyyətini qeyd etmək istəyirəm. Onların siyasi, mənəvi dəstəyi olmasaydı, əlbəttə, bu 

layihənin həyata keçirilməsi çox çətinləşərdi.  

İndi Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri fəaliyyətə başlayıbdır. Çox əlamətdar haldır ki, Azərbaycan nefti 

Ceyhan terminalına Respublika günündə çatdı. Bu da əlbəttə ki, rəmzi xarakter daşıyır. Çünki Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəməri Azərbaycanın müstəqilliyini daha da möhkəmləndirəcəkdir. Azərbaycan nəinki özünün enerji 

məsələlərini, enerji təhlükəsizliyi məsələlərini həll edir, həm də dünya üçün çox önəmli ölkəyə çevrilir. 

Azərbaycanın nefti və daha sonra qazı dünya bazarlarına çatdırılaraq, əlbəttə, ilk növbədə, bizim iqtisadi 

vəziyyətimizi yaxşılaşdıracaq, eyni zamanda, tərəfdaşlarımız üçün də yeni imkanlar açacaqdır.  

Bilirsiniz ki, bu gün üzərində işlədiyimiz layihə “Şahdəniz” qaz yatağının istismara verilməsidir. Bu 

sahədə də işlər uğurlu gedir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri tikilir və ümid edirəm ki, ilin sonuna qədər 

istismara veriləcəkdir. Eyni zamanda, dünyada bəlkə də analoqu olmayan TPG-500 platforması artıq fəaliyyətə 

başlayır. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, Azərbaycana böyük inam var. Əgər inam olmasaydı, heç vaxt 

xarici şirkətlər Azərbaycana 20 milyard dollardan çox sərmayə qoymazdılar. Əgər bu inam olmasaydı, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan kimi çox nəhəng, həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən çox önəmli layihə yəqin ki, o qədər böyük 

maraq doğurmazdı. Məhz xarici şirkətlərin Azərbaycana, ölkəmizin gələcəyinə olan inamı, Azərbaycanda hökm 

sürən sabitlik, vətəndaş həmrəyliyi - bütün bu amillər ölkəmizin inkişafına xidmət edir.  
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Əgər dünya praktikasına nəzər salsaq görərik ki, investisiyalar ancaq sabitlik olan ölkəyə qoyulur. Ona 

görə Azərbaycanda həm daxildə, həm də ölkəmizin ətrafında sülhün, təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi böyük 

əhəmiyyət daşıyır. Biz bunu bacardıq. Biz 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda xaos, anarxiya hökm 

sürdüyü bir vaxtda, iqtisadi tənəzzül müşahidə olunduğu bir vaxtda dünyanın aparıcı neft şirkətlərini cəlb edə 

bildik. Müqavilələr imzalandı, böyük layihələr icra olunmağa başladı. Bütün bu işlərin təşəbbüskarı ulu öndər 

Heydər Əliyev olmuşdur. Məhz onun siyasi nüfuzu, müdrikliyi, biliyi, cəsarəti bütün bunları reallığa çevirdi. Biz 

indi bu siyasəti davam etdiririk. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi tarixi hadisədir. Mən bu kəmərin 

tikintisində iştirak etmiş bütün insanları ürəkdən təbrik edirəm.  

Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bizim uğurlarımızın əsasında məhz birgə fəaliyyətimiz dayanır. Hər bir 

tərəf öz üzərinə düşən vəzifələri çox yüksək səviyyədə icra etdi və beləliklə, bu layihə artıq reallıqdır. Mən bu 

fürsətdən istifadə edib, qonşu dövlətlərin müvafiq qurumlarını da qeyd etmək istəyirəm. Çünki bu kəmər 

Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni birləşdirir. Bu, gözəl regional əməkdaşlıq nümunəsidir və üç ölkənin səyləri 

nəticəsində biz buna nail olduq.  

Bundan sonra Azərbaycanın uzunmüddətli inkişafı çox müsbət olacaqdır. Biz demək olar ki, öz iqtisadi 

potensialımızı gücləndirmişik. Bu gün Azərbaycan çox önəmli neft-qaz ixrac edən ölkəyə çevrilir. Nəzərə alsaq 

ki, indi Avropada və dünyada enerji təhlükəsizliyi məsələləri ön plana çıxıb, şübhəsiz ki, Azərbaycanın önəmi 

artacaqdır. Bizim enerji resurslarımız, artıq mövcud olan nəqliyyat imkanlarımız, neft-qaz kəmərlərimiz, 

Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti, Avropa ilə Asiya arasında olan əlaqələrin mövcudluğu və möhkəmlənməsi 

Azərbaycanı regionda çox önəmli və bəzi hallarda, həlledici ölkəyə çeviribdir.  

Amma bildiyiniz kimi, bütün bunlar öz-özünə baş vermir. Bütün bunlara nail olmaq üçün çox 

düşünülmüş, uzunmüddətli proqram həyata keçirilməli idi. Həm strategiya düzgün seçilmişdir, həm də bizim 

bütün addımlarımız çox uğurlu idi. Heç bir mərhələdə heç bir səhvə yol verilmədi və bu gün biz onun şahidiyik 

ki, Azərbaycan dünya miqyasında öz yerini möhkəmləndirir. Bu isə ölkəmizin və xalqımızın sülh, rifah şəraitində 

yaşamasını təmin edəcəkdir. 

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Dövlət Neft Fondunun imkanları artır, ildən-ilə 

vəsaitimiz, büdcəmiz artır. Son üç il ərzində büdcəmiz, bəlkə də, üç dəfə artmışdır və gələcəkdə də artacaqdır. 

Neft Fondunun fəaliyyətindən Azərbaycan xalqı çox böyük fayda görəcəkdir. Artıq biz bunu görürük. Müxtəlif 

beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən müəyyən hesablamalar var. Bu hesablamalara görə, əgər neftin 1 

barrelinin qiyməti 50 dollar olarsa, onda qarşıdakı 20 ildə Azərbaycan neft-qaz layihələrindən 140 milyard dollar 

əldə edəcəkdir. Təsəvvür etmək çətin deyil ki, bu, bizim ölkə üçün nə deməkdir. Həyatımızın bütün sahələri 

bundan xeyir götürəcək, infrastruktur yeniləşəcək, insanlarımız daha da yaxşı yaşayacaqlar və Azərbaycan çox 

güclü ölkəyə çevriləcəkdir. Bizim arzumuz budur.  

Biz hesab edirik ki, gələcək planlar haqqında indidən düşünməliyik. Mən hesab etmirəm ki, Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsi ilə bizim işlərimiz bitmiş hesab olunur. Xeyr. Sadəcə olaraq, işlərimizin yeni 

mərhələsi başlayır. Əgər 1994-cü ildən bu günə qədərki bütün tarixə nəzər salsaq görərik ki, bir mərhələ başa 

çatır, yeni mərhələyə qədəm qoyuruq. Bu gün də belədir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsi ilə 

bizim işimiz bitmir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin tikintisi bu yaxınlarda başa çatacaqdır. Yəqin ki, bizim 

“Şahdəniz” yatağı ilə bağlı planlarımıza müəyyən dəyişiklik də edilə bilər. Çünki indi qaza tələbat kəskin şəkildə 

artır və əgər ehtiyac olarsa Azərbaycan, bu tələbatı ödəməyə hazır olmalıdır.  

Beləliklə, neft–qaz ölkəsi kimi Azərbaycan uzun illər ərzində bu bölgədə çox mühüm rol oynayacaqdır. 

Biz bunu artıq hiss edirik. Beynəlxalq tədbirlərdə, müxtəlif görüşlərdə Azərbaycana olan maraq çox sürətlə artır. 

Bizim siyasətimiz çox açıqdır, xarici tərəfdaşlarla çox açıq siyasət aparırıq. Açıq qapı siyasəti aparırıq. 

Azərbaycanda həm iqtisadi, həm də siyasi islahatlar sürətlə gedir. Biz istəyirik ki, ölkəmizi müasirləşdirək, 

zənginləşdirək. Azərbaycan həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən çox müasir, qüdrətli dövlətə çevrilsin. Artıq 

bunu etmək üçün bütün imkanlar var. Bizim gözəl şəraitimiz var. Azərbaycanda hökm sürən ab-hava çox 

müsbətdir, zəngin enerji ehtiyatlarımız var. Neft, qaz kəmərlərimiz, bölgədə yerləşən ölkələrlə səmərəli 

əməkdaşlığımız var.  

Azərbaycanın iştirak etdiyi layihələrin, demək olar ki, hamısı uğurla icra edilir. Bölgədə elə layihə yoxdur 

ki, Azərbaycan orada iştirak etməsin, yaxud da onda Azərbaycanın iştirakı lazım olmasın. Biz bir sıra beynəlxalq 

layihələrin iştirakçısı və onların təşəbbüskarıyıq. Bütün bu işlərdə bu sərginin də böyük köməyi olubdur. Çünki 

hələ 1993-cü, 1994-cü illərdə Azərbaycanı çox tanımırdılar. Azərbaycan hələ riskli bir ölkə kimi tanınırdı. Çünki 

siyasi risklər mövcud idi. İqtisadi cəhətdən vəziyyət çox ağır idi və bütövlükdə, ölkənin gələcəyi o qədər də aydın 

deyildi. Ona görə, Xəzər neft-qaz sərgi və konfransının Azərbaycanda keçirilməsi bizim bütün işlərimizə çox 

böyük dəstək oldu.  

Mən bu gün bu kürsüdən artıq dünyasını dəyişmiş Syuzan xanımı xatırlatmaq istəyirəm. Onun təşəbbüsü 

ilə bu sərgi ilk dəfə keçirildi və onun Azərbaycana olan münasibəti, məhəbbəti, işlərimizə olan dəstəyi, əlbəttə, 

bizə çox böyük kömək oldu. Onun vəfatı xəbəri bizi çox kədərləndirdi. Allah ona rəhmət eləsin!  
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Bu sərgi bir daha onu göstərir ki, yenə də deyirəm, baxmayaraq Azərbaycanda neft-qaz layihələrinin 

böyük hissəsi artıq həyata keçirilib, ancaq ölkəmizə maraq azalmır, artır və Azərbaycanın yeni imkanları, tranzit 

ölkə kimi imkanları, qaz hasil və ixrac edən ölkə kimi imkanları, əlbəttə, böyük maraq doğurur. Ona görə, mən 

hesab edirəm ki, sərgi və konfransın işi səmərəli olacaq və burada çox gözəl yeni əlaqələr yaranacaq, 

Azərbaycanın neft-qaz strategiyasının yeni imkanları, yeni mərhələləri müzakirə olunacaqdır.  

Əziz dostlar, bu gözəl hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

AzərTAc 

6 iyun, 2006 
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BAKIDA “XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI-2007”  

XIV BEYNƏLXALQ SƏRGİ VƏ KONFRANSI AÇILMIŞDIR 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK 

ETMİŞDİR 

 

5 iyun 2007-ci il 
 

İyunun 5-də Bakıda, Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində “Xəzər neft, qaz, neftayırma və 

neft kimyası-2007” XIV beynəlxalq sərgi və konfransının açılış mərasimi olmuşdur.  

Mərasimə toplaşanlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətlə 

qarşıladılar.  

Cari ildə bu mötəbər tədbirdə dünyanın 32 ölkəsindən 360 şirkət, habelə yüksək təcrübəyə malik onlarca 

yerli şirkət və təşkilat iştirak edir. Onların ekspozisiyası sərginin 25 faizini təşkil edir. Ötən illə müqayisədə bu il 

iştirakçıların sayı artmış, sərginin sahəsi isə 5 faiz genişlənmişdir. Azərbaycan bazarına ilk dəfə qədəm qoyan 

şirkətlərin payına ümumi ekspozisiya sahəsinin 30 faizi düşür.  

bp, LUKoyl, Bos Shelf, CİSCO, Statoyl, Vinterşal və s. şirkətlərin maliyyə dəstəyi verdiyi sərgi Avropa 

və Asiya şirkətlərinin Azərbaycanın neft-qaz sektoruna marağının artmasını göstərir. Eyni zamanda, bu, 

Azərbaycanın dünyanın mühüm neft-qaz hasilatçılarından birinə çevrilməsinə əyani sübutdur.  

Ənənəvi sərgi-konfransın təşkilatçıları Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatası, Böyük Britaniyanın İTE 

Group Plc şirkəti və onun həmkarları olan İteca Kaspian LLC /Azərbaycan/, İTE Moscov /Rusiya/, İteca Pars 

/İran, EUF/ Türkiyə və GİMA /Almaniya şirkətləridir.  

Mərasimi giriş sözü ilə açan İTE Group Plc şirkətinin baş məsləhətçisi ENDRYU VUD növbəti dəfə 

Bakıda keçirilən sərgi iştirakçılarını salamladı və dedi ki, bu, həm bütün dünyanın Azərbaycana artan marağının 

göstəricisidir, həm də beynəlxalq aləmdə böyük əhəmiyyətə malik olan bir hadisədir. İştirakçıların sayının ilbəil 

artması yaxşı haldır və biz məmnunuq ki, burada Azərbaycan şirkətləri də çoxluq təşkil edir. O, dünyada enerji 

təhlükəsizliyi məsələsinin xüsusi önəm daşıdığını, Azərbaycanın bu işə böyük töhfə verdiyini bildirdi, sərginin 

təşkilini uzunmüddətli əməkdaşlığın gözəl nümunəsi kimi dəyərləndirdi və bunun nəticələrinin göz qabağında 

olduğunu diqqətə çatdırdı.  

Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti SÜLEYMAN TATLIYEV dedi ki, gərgin iş 

rejiminə baxmayaraq, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, həmişə olduğu kimi, sərginin açılışı mərasimində 

iştirak etməsi bizim üçün böyük şərəfdir. Hamımızın adından onu bir daha ürəkdən salamlayır və açılış 

mərasimində iştirakına görə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm.  

Palatanın prezidenti vurğuladı ki, 14 ildir bu ənənəvi Bakı forumu beynəlxalq nüfuzunu artıraraq, 

uzunmüddətli, səmərəli əməkdaşlıq meydanına çevrilərək, respublikada energetika sahəsinin inkişafına 

yönəldilən əməli tədbirlərdən biri hesab edilməkdədir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev unudulmaz Heydər 

Əliyev siyasətinə sadiq qalaraq, respublikamızın iqtisadiyyatının bütün sahələrinin yüksək sürətlə inkişafı üçün 

genişmiqyaslı işlər görür, bir çox beynəlxalq və regional layihələrin təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Bakı-Tbilisi-

Ceyhan əsas ixrac boru kəməri ilə Azərbaycan nefti dünya bazarına çıxarılır. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri 

də istifadəyə verilmək üzrədir. Biz əminik ki, Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının, məhsullarının Avropaya 

çatdırılması, respublikamızın inkişafında əvəzsiz rol oynayacaqdır.  

Bu sərgidə neft və qaz hasilatı ilə yanaşı, neftayırma, neft kimyası sahələri də təmsil edilir. Bakı 

forumunda, nəinki dünyanın ən iri və aparıcı neft və qaz şirkətləri, həm də çoxlu sayda orta və hətta kiçik servis 

şirkətləri və köməkçi şirkətlər də iştirak edir və bunların sayı ilbəil artmaqdadır. Sərgi çərçivəsində ənənəvi olaraq 

konfrans da keçiriləcəkdir. Ümidvarıq, həmişə olduğu kimi, sərgi və konfrans günlərində yeni görüşlər və 

müzakirələr nəticəsində işgüzar əlaqələr daha da möhkəmlənəcək, yeni-yeni əməkdaşlıq layihələrinin əsası 

qoyulacaqdır.  

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.  

 
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  

NİTQİ 

 

 

-Hörmətli xanımlar və cənablar!  
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Hörmətli Xəzər neft, qaz sərgi və konfransının iştirakçıları!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sərgi həmişə olduğu 

kimi, çox uğurlu keçəcək və burada, konfransda da səslənən fikirlər, aparılacaq fikir mübadiləsi gələcək 

əməkdaşlığımız üçün çox gözəl imkanlar yaradacaqdır.  

Sərgi artıq ənənəvi xarakter daşıyır və çox sevindirici haldır ki, ona maraq azalmır, əksinə, artır. Sərgidə 

yeni-yeni şirkətlər iştirak edir. Çox şadam ki, yerli, Azərbaycan şirkətlərinin də sayı ildən-ilə çoxalır. Bu onu 

göstərir ki, Azərbaycanda həm neft-qaz sənayesində, həm də xidmət sektorunda çox güclü sənaye potensialı 

yaradılır. Bizim məqsədimiz də məhz bundan ibarətdir ki, gözəl imkanlardan istifadə edilməklə Azərbaycanda 

çox güclü neft sektoru formalaşsın.  

Mən birinci sərgini çox yaxşı xatırlayıram. 1994-cü ildə keçirilmiş sərgi Azərbaycanın inkişafı üçün çox 

mühüm rol oynamışdır. O vaxt Azərbaycanı dünyada çox tanımırdılar. Azərbaycan çox böyük siyasi risklər ölkəsi 

kimi tanınırdı. O şəraitdə sərginin keçirilməsi, Azərbaycanın imkanlarının təqdim edilməsi, çox böyük neft-qaz 

sərvətlərinin mövcud olması, əlbəttə ki, investorların Azərbaycana gəlişini də sürətləndirdi. O vaxt bizim əsas 

məqsədimiz Azərbaycanın neft-qaz sektoruna, Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus olan sektoruna xarici 

şirkətləri, investisiyaları cəlb etmək və beləliklə, Azərbaycanın inkişaf strategiyasını müəyyən etmək idi.  

İndi, 2007-ci ildə keçmişə nəzər salarkən bir daha görürük ki, qarşıda duran bütün məsələlər öz həllini tapdı. 

Bunun əsas, başlıca səbəbi o illərdə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən uğurla, cəsarətlə həyata keçirilmiş 

Azərbaycanın neft strategiyası olmuşdur. Məhz o strategiyanın icrası nəticəsində bu gün Azərbaycan dünyada ən 

dinamik şəkildə inkişaf edən ölkədir. Azərbaycan öz neft-qaz problemini həll edibdir. Biz bütün məqsədlərə nail 

olmuşuq və bundan sonra ölkəmiz yalnız və yalnız inkişaf edəcək, bu gözəl imkanlardan səmərəli istifadə 

edəcəkdir. Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün isə gözəl imkanlar mövcuddur.  

Biz son 13 il ərzində Azərbaycanın neft-qaz sektoruna 30 milyard dollar xarici sərmayənin gətirilməsinə 

nail olmuşuq. Bu, çox böyük rəqəmdir, çox böyük məbləğdir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda çox gözəl 

investisiya iqlimi var. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalanarkən bizim əsas məqsədimiz ondan ibarət idi ki, 

Azərbaycanın milli maraqları maksimum dərəcədə təmin olunsun və bununla bərabər, xarici şirkətlər üçün də 

gözəl şərait yaradılsın. Onlar burada özlərini rahat hiss etsinlər. Əmin olsunlar ki, qoyulan hər bir vəsait burada 

dövlət tərəfindən qorunur və dövlət bu məsələdə öz funksiyasını yerinə yetirməyə hazırdır. Bir daha demək 

istəyirəm ki, 13 il ərzində heç vaxt bizimlə, dövlətlə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə xarici investorlar arasında 

heç bir mübahisəli, ya da ciddi mübahisəli məsələ olmamışdır, heç bir məhkəmə çəkişməsi olmamışdır. Yəni, bu 

onu göstərir ki, həm investorlar öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirirlər, həm də Azərbaycan dövləti 

investisiyaları qoruyur. Bu, Azərbaycanı çox etibarlı tərəfdaş kimi göstərir. Biz bundan, bu gözəl nailiyyətlərdən 

istifadə edib investisiyaları indi digər sektorlara da cəlb edirik. 

Bizim indi əsas məqsədimiz qeyri-neft sektorunun inkişafıdır və bu sahədə böyük işlər görülür. O cümlədən 

neftdən əldə olunan gəlirləri də həm sosial məsələlərin həllinə, həm də nəhəng infrastruktur layihələrinə, qeyri-

neft sektorunun inkişafına yönəldirik. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması, Heydər Əliyev neft strategiyasının 

uğurla icra olunması Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndiribdir. Bizim iqtisadi müstəqilliyimizi, 

enerji müstəqilliyimizi çox böyük dərəcədə möhkəmləndiribdir və inkişafımızın da əsas səbəbidir. Biz bunu 

həmişə yadda saxlamalıyıq. Mən əminəm ki, bundan sonrakı illərdə Azərbaycanın neft-qaz yataqlarının istismarı 

nəticəsində ölkəmiz çox sürətlə inkişaf edəcək, çiçəklənəcək, Azərbaycan xalqı rifah içində yaşayacaqdır.  

Keçən sərgidən ötən dövr, yəni son bir il ərzində Azərbaycanda iki əlamətdar hadisə baş vermişdir və bunlar 

dünya əhəmiyyətli hadisələrdir. Birincisi, Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri 

istismara verilmişdir. Bu, bizim tarixi qələbəmizdir, tarixi nailiyyətimizdir. Bilirsiniz ki, bu kəmərin tikintisinə 

müxtəlif dövrlərdə çox böyük müqavimət, çox böyük təzyiqlər var idi. Hətta kəmərin iqtisadi cəhətdən sərfəli 

olmaması haqqında şayiələr yayılırdır. Deyilirdi ki, Azərbaycan nefti kəmərin doldurulmasına kifayət etməyəcək, 

başqa ölkələrin nefti də buraya gəlməlidir. Amma biz bilirdik ki, bu şayiələrin, bu fikirlərin heç bir əsası yoxdur. 

Onun əsası yalnız qərəzçilik idi. Bu gün, kəmərin bir il ərzindəki fəaliyyəti nəticəsində artıq demək olar ki, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəməri maksimum gücünə yaxın olan həcmdə Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çatdırır.  

Gələn il isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan tam şəkildə Azərbaycan nefti ilə doldurulacaq və uzun illər ərzində 

Azərbaycan nefti bu kəmər vasitəsilə dünya bazarlarına çıxacaqdır. Nəzərə alsaq ki, “Azəri-Çıraq” yataqlarında 

ilkin ehtimal olunan ehtiyatın həcmi demək olar, iki dəfə artıbdır, görərik ki, növbəti onilliklər ərzində Azərbaycan 

öz neft strategiyasını uğurla icra edərək böyük uğurlara nail olacaqdır.  

İkinci əlamətdar hadisə, bəlkə də, əhəmiyyəti baxımından birincidən geridə qalmayan hadisə Bakı-Tbilisi-

Ərzurum qaz kəmərinin tikintisi və “Şahdəniz” yatağından qazın hasilatıdır. Azərbaycan artıq nəinki neft ixrac 

edən, eyni zamanda, qaz ixrac edən ölkəyə çevrilir. Bu da bizim strateji seçimimizdir. 1996-cı ildə yenə də Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü ilə bağlanmış “Şahdəniz” müqaviləsi də artıq öz səmərəsini verməkdədir. Xüsusilə nəzərə 

alsaq ki, indiki zəmanədə qaz amili ölkələrin enerji təhlükəsizliyini, enerji müstəqilliyini təmin edən əsas amildir, 

onda görərik ki, 1996-cı ildə nə qədər düzgün, nə qədər müdrik qərar qəbul edilmişdir. Əgər o vaxt “Şahdəniz” 
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qaz yatağı üzrə müqavilə imzalanmasaydı, təsəvvür etmək çətin deyil ki, Azərbaycan indi hansı ciddi problemlərlə 

üzləşə bilərdi. Hələ ki, bizim neft şirkəti tərəfindən hasil edilən qazın həcmi tələbatımızı ödəmir. Baxmayaraq ki, 

bu il Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən çox geniş qaz proqramı icra olunmağa başlamışdır. Keçən ilə 

nisbətən gələn il Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən hasil ediləcək qaz iki dəfə çox olacaqdır. Yəni təkcə 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti təxminən 8 milyard kubmetr qaz hasil edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, gələn il 

“Şahdəniz” yatağından da 8 milyard kubmetrdən çox qaz gözlənilir, beləliklə, Azərbaycan həm özünün tələbatını 

ödəyəcək, həm də qaz ixrac edən etibarlı ölkəyə çevriləcəkdir.  

Bu iki hadisə son bir il ərzində baş veribdir və bunlar Azərbaycanın uğurlu siyasətinin, Azərbaycanın neft 

strategiyasının təntənəsidir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir. Bu iki hadisə bütün sahələrə öz təsirini 

göstərir. Azərbaycanın iqtisadi potensialı artır, beynəlxalq önəmi artır, beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənir. 

Biz Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərində də artıq iştirak etmək əzmindəyik və bu məsələlər də öz həllini 

tapmaqdadır. Biz keçən ilin noyabr ayında Avropa İttifaqı ilə enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair 

anlaşma memorandumu imzalamışıq. Bu, çox əlamətdar və deyə bilərəm ki, tarixi hadisədir. Çünki Azərbaycan 

qaz ixrac edən ölkəyə çevrilərək, öz qazını Avropa bazarına daxil etmək istəyindədir. Buna oxşar sənəd - enerji 

sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında sənəd Amerika ilə Azərbaycan arasında da imzalanmışdır. Yəni bütün 

bunlar, əlbəttə, bizim müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi üçün, uğurlu inkişafımız üçün çox böyük əhəmiyyətə 

malik olan məsələlərdir.  

Mən bu fürsətdən istifadə edib bizim bütün dostlarımıza, bizə dəstək olan şirkətlərə, dövlətlərə öz 

təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İlk növbədə, Amerika hökumətinə ki, bütün dövrlərdə Azərbaycanın neft 

strategiyasını çox güclü şəkildə dəstəkləmişdir. Mən bp şirkətini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. bp şirkəti həm 

“Azəri-Çıraq”, həm də “Şahdəniz” layihələrində operator şirkətdir və uzun illər ərzində Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərir. Çox böyük həcmdə investisiyalar qoyub, iki konsorsiuma rəhbərlik edib və Azərbaycan Dövlət Neft 

Şirkəti ilə bərabər vahid komanda şəklində Azərbaycanın neft sahəsinin inkişafında çox böyük işlər görür. Mən 

bu kürsüdən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bütün işçilərini, mütəxəssislərini, fəhlələrini səmimi 

salamlayıram. Biz bütün bu uğurlara onların zəhməti, fəaliyyəti nəticəsində nail ola bilmişik. Çox böyük qürur 

hissi ilə deyə bilərəm ki, mənim də fəaliyyətimin 9 ili Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bağlı olmuşdur.  

Mən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, ölkəmizə investisiya qoyan, 1994-cü ildə bizə inanan və bizimlə 

bərabər bütün bu uğurlara nail olan bütün şirkətləri salamlayıram. Onlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, 

bizimlə bərabər bütün bu işləri görübdür.  

Azərbaycanın çox böyük neft-qaz yataqları var. Mən artıq qeyd etdim ki, qazma işləri aparıldıqca yeni, 

ehtiyatlar barədə yeni məlumatlar ortaya çıxır. Əgər 1994-cü ildə “Azəri-Çıraq”da neft ehtiyatı 500 milyon ton 

səviyyəsində idisə, indiki məlumata görə artıq 1 milyard tondan çoxdur. “Şahdəniz” yatağında birinci kəşfiyyat 

quyusu qazılanda məlumat verilmişdi ki, orada 600 milyard kubmetr qaz ehtiyatı var. Ancaq indi verilən 

məlumata görə “Şahdəniz” qaz yatağında minimum 1 trilyon 200 milyard kubmetr qaz var. Əgər “Azəri-Çıraq” 

yataqlarındakı təbii qazın həcmini də buna əlavə etsək, - bu isə 300 milyard kubmetrdir, - görərik ki, Azərbaycanın 

qaz ehtiyatları 1 trilyon 500 milyard kubmetrdən çoxdur. Yəni öz tələbatımızı ödəmək üçün bu, ən azı 100 ilə 

bizə kifayət olacaqdır. Amma, əlbəttə, mən əminəm ki, gələcək illərdə yeni yataqlar aşkarlanacaqdır. 

Azərbaycanın enerji ilə təminatı həm bizim gücümüzü artırır, həm də bundan tərəfdaşlarımız istifadə edirlər.  

Mən qeyd etdim, son bir il ərzində yeni əlamətdar hadisə ondan ibarət olmuşdur ki, Azərbaycan qazı artıq 

başqa ölkələrə ixrac edilir. Bu da çox tarixi və əhəmiyyətli hadisədir. 2007-ci ilə qədər Azərbaycan qaz idxal edən 

ölkə idi. Biz qazı idxal edib ondan elektrik stansiyalarında istifadə edirdik. 2007-ci ildən başlayaraq, artıq biz qaz 

idxal etmirik, əksinə, ixrac edirik. Yəni, bütün bu dəyişikliklər çox böyük siyasi, iqtisadi və coğrafi-siyasi 

əhəmiyyət daşıyır. Böyük neft-qaz ixrac edən ölkə kimi Azərbaycan, şübhəsiz ki, regionda daha da fəal rol 

oynayacaqdır. Regional əməkdaşlıq işlərində, həmişə olduğu kimi, bizim çox güclü mövqeyimiz var. Biz regional 

əməkdaşlıq məsələlərində bir çox hallarda təşəbbüskar rolunu üzərimizə götürmüşük və tərəfdaşlarımızla birlikdə 

enerji təhlükəsizliyi məsələlərini uğurla irəliyə aparırıq. 

 

AZƏRTAC 

5 iyun 2007-ci il 
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BAKIDA XV BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA, NEFT KİMYASI SƏRGİ 

VƏ KONFRANSI İŞƏ BAŞLAMIŞDIR 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK 

ETMİŞDİR 

 

3 iyun 2008-ci il 
 

AzərTAc xəbər verir ki, iyunun 3-də Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində  

XV Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransı işə başlamışdır.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir.  

Yubiley sərgi və konfransını açan İTE Group Plc şirkətinin baş məsləhətçisi Endryu Vud Prezident İlham 

Əliyevi, sərgi və konfransın iştirakçılarını salamladı. Azərbaycanda sabitlik və inkişafın hökm sürdüyünü 

vurğulayan Endryu Vud bildirdi ki, bütün bunların təməlində ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti 

dayanır. Həmin siyasət bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.  

Sonra çıxış edən Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti Süleyman Tatlıyev dedi ki, XV 

Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransı təməli ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulmuş Azərbaycanın neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsinin bariz təcəssümüdür. İlk vaxtdan Xəzər 

regionunun ən vacib hadisəsi kimi qəbul edilən sərgi və konfrans regionun ən aktual mövzularını əhatə edən 

beynəlxalq foruma çevrilmişdir.  

Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində nitq söylədi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN 

NİTQİ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar,  

Hörmətli qonaqlar,  

Bu gün Azərbaycanın həyatında çox əlamətdar bir gündür. On beşinci dəfədir ki, Bakıda Xəzər neft-qaz 

sərgi-konfransı keçirilir. Sərgi və konfransın bütün iştirakçılarını səmimi qəlbdən salamlayıram.  

1994-cü ildə ilk sərginin keçirilməsi, demək olar ki, dünya neft-qaz aləminin diqqətinin Azərbaycana cəlb 

edilməsi demək idi. O vaxt Azərbaycan öz müstəqilliyini yenicə bərpa etmişdi. Bildiyiniz kimi, müstəqilliyin ilk 

illəri çox ağır keçirdi. Ölkədə yaşanan böhran faktik olaraq müstəqil gələcəyimizi şübhə altına alırdı. 1993-cü ildə 

xalqın tələbi ilə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra vəziyyət 

sabitləşdi, Azərbaycanda sabitlik təmin olundu və ölkə sürətlə inkişaf etməyə başladı.  

Hər bir gənc müstəqil ölkə üçün onun gələcəyi, gələcək inkişafı müəyyən amillərdən asılıdır. Bildiyiniz 

kimi, Azərbaycanın tarixində neft-qaz sənayesi həmişə xüsusi yer tutubdur. Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. 

Dünyada sənaye üsulu ilə neft ilk dəfə məhz Azərbaycanda hasil edilmişdir. Dünyada dəniz yataqlarından da neft 

ilk dəfə Azəbaycanda çıxarılmışdır. Lakin müstəqillik əldə olunandan bir qədər sonra ölkədə yaşanan böhran 

nəticəsində neft sənayesi, demək olar ki, iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Təbii ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün 

neft amilindən istifadə olunmalıydı. Məhz o illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın yeni neft 

strategiyası elan olunmuşdu. Birinci konfransın keçirilməsi məhz o illərə təsadüf edir. 1994-cü ildə ilk sərgi 

keçirildi. Ondan sonra Azərbaycanı daha da yaxşı tanımağa başladılar. Deyə bilərəm ki, sərginin Azərbaycanın 

neft-qaz sektorunun inkişafında və genişmiqyaslı investisiyaların cəlb edilməsində çox mühüm rolu olmuşdur. 

Təsadüfi deyil ki, ilk sərgidən sonra “Əsrin müqaviləsi” imzalanmışdır və o, bu gün Azərbaycanın uzunmüddətli 

inkişaf imkanlarını böyük dərəcədə müəyyən edir. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması çox tarixi bir hadisə idi. 

İlk dəfə Xəzər dənizi xarici investorlar üçün açılırdı, ilk dəfə olaraq genişmiqyaslı investisiyalar qoyulurdu, ilk 

dəfə olaraq Azərbaycan beynəlxalq, dünya miqyaslı şirkətlərlə əməkdaşlığa başlayırdı. Həmin müqavilənin 

nəticəsində bu gün biz Azərbaycanda neft-qaz sektorunun sürətli inkişafını görürük. Ancaq müqavilənin və ondan 

sonrakı addımların əhəmiyyəti, sadəcə, iqtisadi göstəricilərlə məhdudlaşmır. Bu, bizə imkan verdi ki, Azərbaycan 

və ölkəmizin şirkətləri dünya səviyyəsində, dünya miqyasında ən yüksək nüfuza malik olan şirkətlərlə 

bərabərhüquqlu münasibətlər yaratsın. Bu, bizə imkan verdi ki, beynəlxalq maliyyə qurumları ilə biz çox səmərəli 

işləyək və Azərbaycanın kredit reytinqi yüksəldi. Məhz o illərdə uğurlu neft strategiyasının icrası nəticəsində indi 

Azərbaycanın qarşısında heç bir maliyyə çətinliyi yoxdur. Həm öz imkanlarımız kifayət qədərdir, həm də istənilən 

layihəyə xaricdən, xarici maliyyə bazarlarından investisiyaların cəlb edilməsi bizim üçün mümkündür.  

Azərbaycan bu illər ərzində sübut etdi ki, biz etibarlı tərəfdaşıq. Biz xarici şirkətlərlə qarşılıqlı maraqlar 

əsasında işləyirik və 14 il ərzində, 1994-cü ildən bu günə qədər Azərbaycanda işləyən şirkətlərlə Dövlət Neft 

Şirkəti, yaxud da hökumət qurumları arasında heç bir ciddi mübahisə, heç bir ciddi münaqişə olmamışdır. Biz bu 
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gözəl əməkdaşlıq mühitindən səmərəli istifadə edirik. Mən bunu ona görə deyirəm ki, bəzi hallarda müəyyən 

maraqlar toqquşanda mübahisələr də başlayır, münaqişələr də yaşanır. Ancaq Azərbaycanda neft-qaz resursları 

ölkəmizin inkişafına və bölgədə təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə, regional əməkdaşlığın dərinləşməsinə 

yönəldilibdir. Bu, bizim böyük uğurumuzdur. Bu, sübut edir ki, neft-qaz resursları həm ölkənin inkişafı üçün, 

həm sosial məsələlərin həlli üçün və həm də beynəlxalq münasibətlərin yüksək səviyyədə qurulması üçün mühüm 

rol oynaya bilər. Biz bunu Azərbaycanın timsalında görürük.  

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edəndə, demək olar ki, bizim neft-qaz hasilatımız kəskin şəkildə 

aşağı düşmüşdü. Baxmayaraq ki, keçən əsrin 40-50-ci illərində Sovet İttifaqında neftin 70 faizi məhz 

Azərbaycanda hasil edilirdi. 1990-cı illər ərəfəsində isə Azərbaycanda neft hasilatı ildə 8-9 milyon tona 

düşmüşdü. Qaz hasilatı kəskin şəkildə aşağı düşmüşdü, baxmayaraq ki, 1970-ci illərdə Azərbaycanda qaz hasilatı 

çox yüksək səviyyədə idi və qonşu respublikalara Azərbaycandan qaz göndərilirdi. Yəni bütün bu böyük sənayeni 

bərpa etmək, yenidən qurmaq, canlandırmaq böyük siyasi iradə, peşəkarlıq tələb edirdi, cəmiyyətin birləşməsini, 

səfərbər olmasını tələb edirdi, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin yaranmasını tələb edirdi. Biz bütün bunlara 

nail ola bilmişik. Bu gün Azərbaycan dünyada iqtisadi artım baxımından ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Biz bu 

liderliyi ardıcıl üç ildir ki, saxlayırıq.  

Azərbaycanda neft hasilatı bu il 50 milyon tondan çox olacaqdır. Gələn il 60 milyondan çox olacaqdır. 

Biz neft yataqları ilə bağlı olan bütün məsələləri uğurla həll etmişik. Böyük həcmdə investisiyalar cəlb etmişik. 

Bildiyiniz kimi, bizim ölkəmizin dünya bazarlarına birbaşa çıxışı yox idi. Neft kəmərləri tikilməli idi və onlar da 

tikildi. Lakin bu da asan məsələ deyildi. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, kəmərlər tikildiyi zaman bölgədə vəziyyət bir 

az başqa idi.  

Bizim neft-qaz kəmərlərimiz enerji resurslarımızı müxtəlif istiqamətlərə daşıyır. Azərbaycanda aşkar 

edilmiş neft-qaz yataqları bundan sonra da uzun illər, ən azı, 100 il ölkəmizi təmin edəcək, bizim ixrac 

imkanlarımızı təmin edəcək, etibarlı tərəfdaş kimi Azərbaycan gələcəkdə də öz müsbət rolunu oynayacaqdır.  

Azərbaycanda qaz hasilatı bütün dövrlərdə olmuşdur. Ancaq nəhəng “Şahdəniz” yatağının kəşfindən, 

işlənilməsindən sonra Azərbaycan böyük həcmdə qaz ixrac edən ölkəyə çevrilir. Bu da böyük üstünlükdür. Çünki 

dünyada böyük həcmdə həm neft, həm də qaz ixrac edən ölkələrin sayı o qədər də çox deyildir. Biz yenə də 

Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi nəticəsində 1996-cı ildə “Şahdəniz” qaz yatağının işlənilməsi üzrə beynəlxalq 

konsorsiumla müqavilə imzalamışıq. İndi Azərbaycan həm özünü qazla təmin edir, həm də onu qonşu ölkələrə və 

başqa ölkələrə ixrac edir. Bu ixracın coğrafiyası getdikcə genişlənəcəkdir.  

Biz hesab edirik ki, növbəti illərdə, əlbəttə, bazarda olan tələbatdan asılı olaraq, qaz hasilatımızı böyük 

dərəcədə artıracağıq. Bu gün müzakirə predmeti olan müxtəlif qaz layihələrində Azərbaycan məqbul olan şərtlərlə 

iştirak etməyə hazırdır. Eyni zamanda, Azərbaycan hər bir neft-qaz ölkəsi qarşısında duran əsas vəzifəni də uğurla 

icra edir. Biz ixracın şaxələndirilməsini təmin etmişik. İndi Azərbaycanın qarşısında belə problem yoxdur. Çünki 

yolların şaxələndirilməsi həm istehsalçısı, həm də istehlakçı üçün lazımdır. Biz istehsalçı kimi çalışmışıq və nail 

olmuşuq ki, bütün istiqamətlərə çıxışlarımız var. Üç neft kəmərimiz var, ikisi Qara dənizə, biri Aralıq dənizinə 

çıxır. Dörd qaz kəmərimiz var. Onlardan biri Bakı-Tbilisi-Ərzurumdur, digərləri Azərbaycanı qonşu ölkələrlə 

birləşdirir. Deyə bilərəm ki, bütün bu kəmərlər işlək vəziyyətdədir. İstənilən istiqamətdə Azərbaycan öz neftini 

və qazını ixrac etmək iqtidarındadır.  

Beləliklə, qısa müddət ərzində Azərbaycanın uğurlu neft strategiyasının icrası nəticəsində bizim 7 neft-

qaz kəmərimiz var. Əlbəttə, bu, bizim həm iqtisadi maraqlarımızı təmin edir, həm tranzit ölkələrlə danışıqlarda 

mövqeyimizi möhkəmləndirir, həm də sirr deyil, beynəlxalq mövqelərimizi möhkəmləndirir. Çünki bu gün enerji 

təhlükəsizliyi bütövlükdə milli təhlükəsizlik məsələləri kimi tanınır. Həm bizim bölgədə, həm də Avropada və 

bütün ölkələrdə. Gələcəkdə bu sahənin dünya siyasətindəki çəkisi artacaqdır. Çünki hər bir ölkənin inkişafı üçün 

əsas şərt enerji resurslarıdır. İndi dünyada gedən iqtisadi inkişaf, əhalinin çoxalması və artan tələbat, bütövlükdə 

inkişaf daha da çox enerji resursları tələb edir. Onlar isə məhduddur. Mövcud olan əsas ixrac mənbələri də bəllidir. 

O mənbələrin hesabına müəyyən dərəcədə artımı təmin etmək olar. Ancaq yeni hövzə olduğuna görə və zəngin 

təbii ehtiyatlarına görə Xəzər hövzəsi dünya enerji bazarı üçün və dünya siyasəti üçün əvəzolunmaz bölgəyə 

çevrilibdir. Bu bölgədə Azərbaycan birinci ölkədir ki, 1994-cü ildə neft-qaz yataqlarına investisiya cəlb etmişdir, 

onları işlətməyə başlamışdır. Biz qarşıda duran bütün vəzifələri icra etmişik. Demək olar ki, ulu öndər Heydər 

Əliyevin başladığı və bu gün uğurla davam etdirilən Azərbaycanın yeni neft strategiyası tam öz məqsədinə 

çatmışdır.  

İndi isə biz yeni mərhələ ərəfəsindəyik. Biz artıq iqtisadi cəhətdən və maliyyə resursları baxımından 

özümüzü təmin etmişik. İndi valyuta ehtiyatlarımız 10 milyard dollardan çoxdur. Növbəti illərdə, xüsusilə 

dünyada neftin qiymətinin kəskin şəkildə artması nəticəsində bizə böyük gəlirlər gələcəkdir. Qarşımızda artıq 

maliyyə çətinlikləri olmayacaqdır, biz o dövrü keçmişik. İndi bizim məqsədimiz inkişaf etmiş ölkəyə 

çevrilməkdir. Ancaq bu, o demək deyil ki, biz gərək arxayınlaşaq və əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənək. Yox. 

Həyat yerində durmur. Xüsusilə bizim bölgədə enerji siyasəti ilə bağlı, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı yeni 
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məsələlər ortaya çıxır. Əlbəttə ki, bu məsələlər müzakirə olunanda Azərbaycan, demək olar ki, onun əsas 

iştirakçılarından biridir.  

Bizim coğrafi vəziyyətimiz, Avropa ilə Asiya arasında yerləşməyimiz, artıq güclü enerji və nəqliyyat 

infrastrukturuna malik olmağımız Azərbaycanı bu məsələlərlə bağlı əvəzolunmaz ölkəyə çevirir. Biz bundan 

istifadə edirik və edəcəyik. Yenə də demək istəyirəm ki, biz öz neft-qaz resurslarımızı regionda və dünyada 

təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın və dostluğun inkişafına yönəldirik.  

Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, enerji təhlükəsizliyi məsələləri yəqin ki, bundan sonrakı illərdə də 

dünyanın gündəliyində öz mühüm yerini tutacaqdır. Bizim bu sahədə uğurlarımız var, gələcək planlarımız da var. 

Biz artıq başqa ölkələrin, bölgələrin enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlığını duyuruq, hiss edirik. Öz 

tərəfimizdən məqbul olan şərtlərlə bölgənin enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə töhfəmizi davam etməyə hazırıq. 

Bildiyiniz kimi, təxminən iki il bundan əvvəl Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji məsələləri üzrə strateji 

tərəfdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır. Bu, əməkdaşlığın demək olar ki, ümumi çərçivələrini müəyyən 

edir. Digər ölkələrlə, o cümlədən Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrlə, qonşu ölkələrlə bu sahədə danışıqlarımız 

gedir. Hazırda Azərbaycan qazı iki ölkəyə ixrac edilirsə, gələcəkdə bu ölkələrin sayı daha da çox olacaqdır. Siz 

indi qazın nəqli ilə bağlı müzakirə predmeti olan bütün layihələrin adlarını bilirsiniz. Yəni gələcəkdə 

Azərbaycanın bu bölgədə rolu və iştirakı artacaqdır. Bu da öz növbəsində bizim ölkəmizi daha da 

gücləndirəcəkdir. Bizim beynəlxalq mövqelərimizi möhkəmləndirəcək, iqtisadi imkanları genişləndirəcək və 

əlbəttə ki, bölgədə bizim rolumuz kəskin şəkildə artacaqdır. Bu gün biz, eyni zamanda, şəffaflığı da təmin etmişik. 

Azərbaycan hasilat sahələrində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ilk ölkələrdən biridir. Bizim çox şəffaf və bütün 

beynəlxalq normalara uyğun olan Neft Fondumuz uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Dünya birliyi tərəfindən 

onun fəaliyyəti rəğbətlə qarşılanır. Keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunu 

xüsusilə şəffaflıqda əldə edilən uğurlarla bağlı yüksək mükafata layiq görmüşdür. Yəni bu da neft-qaz sənayesinin 

əsas hissələrindən biridir. Azərbaycan cəmiyyətində neftdən əldə olunan gəlirlərin bölünməsi ilə bağlı heç bir 

narahatlıq yoxdur. Çünki bütün məlumatlar açıqdır, vaxtaşırı dərc olunur. Həm vəsaitin yığılması, həm də onun 

sərf olunması - bütün bunlar ciddi ictimai nəzarət şəraitində keçirilir. Eyni zamanda, parlament dövlət büdcəsini 

qəbul edərkən, hər bir Azərbaycan vətəndaşı parlamentdəki öz nümayəndəsi vasitəsilə vəsaitin bölünməsində 

iştirak edir. Bu, çox vacib amildir. Həm bizim imkanlarımızı, həm də ki, niyyətimizi göstərir. Biz gələcəkdə 

dünyada mövcud olan bütün müsbət meyarları Azərbaycanda tətbiq etmək istəyirik. Onların bir neçəsi artıq tətbiq 

olunubdur. Bütövlükdə, bizim məqsədimiz neftdən əldə olunan gəlirləri insan kapitalına yönəltmək, 

Azərbaycanda güclü qeyri-neft sənayesini yaratmaq, sosial məsələlərin həllinə nail olmaq və beləliklə, 

Azərbaycanı dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin sırasına daxil etməkdir. Budur bizim məqsədimiz və biz ona doğru 

irəliləyirik.  

İndi biz sosial məsələlərin həllinə - təhsil, səhiyyə, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları 

məsələlərinə çox böyük diqqət göstəririk. Sirr deyil ki, bizim iqtisadi inkişafımızın böyük hissəsi neft-qaz sektoru 

ilə bağlıdır. Bu sektorda yaranan əlverişli vəziyyət iqtisadiyyatın bütün başqa sahələrinə öz müsbət təsirini 

göstərir. Biz qısa müddət ərzində regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsinə nail olmuşuq. Son beş 

ilə yaxın müddətdə 650 mindən çox iş yeri açılmışdır. İşsizlik, demək olar ki, aradan qaldırılıb, yoxsulluğun 

səviyyəsi aşağı düşüb, iqtisadi inkişaf göz qabağındadır. Biz dörd ildə iqtisadiyyatımızı iki dəfə artıra bilmişik.  

Bir daha demək istəyirəm ki, bütün bunların təməlində məhz 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin 

imzalanması, ulu öndər tərəfindən atılmış müdrik, düşünülmüş və cəsarətli addım dayanır.  

Bir daha qayıdıram bugünkü sərgiyə. Bu sərginin o zaman təşkil olunması Azərbaycana diqqəti cəlb etdi. 

Bəlkə bu sərgi keçirilməsəydi, xarici neft şirkətləri bir il də tərəddüd edəcəkdilər, çünki o vaxt xarici neft 

şirkətlərini Azərbaycana gətirmək çox çətin məsələ idi. Azərbaycan çox riskli bir ölkə kimi tanınırdı. Biz isə buna 

nail olmuşuq və indi müsbət nəticələrini görürük. Mən əminəm ki, böyüklüyündən asılı olmayaraq, Azərbaycanda 

işləyən bütün şirkətlər - istər xarici, istər yerli şirkətlər, bundan sonra da özlərini rahat hiss edəcəkdir. 

Azərbaycanda investisiya şəraiti daha da yaxşılaşacaq və iş görmək üçün ölkədə daha da böyük imkanlar 

yaranacaqdır.  

Əziz dostlar, mən sizi bu gözəl, əlamətdar gündə bir daha salamlayıram. Bu sərgi 15-ci dəfədir keçirilir. 

Bu, bir növ yubiley hesab oluna bilər. Sərgi və konfransa, onlarda iştirak edən bütün insanlara uğurlar, cansağlığı 

arzulayram. Sağ olun.  

 

AzərTAc 

3 iyun 2008-ci i 
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BAKIDA XVI BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA, NEFT KİMYASI 

SƏRGİ VƏ KONFRANSI İŞƏ BAŞLAMIŞDIR 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK 

ETMİŞDİR 

 

2 iyun 2009-cu il 
 

Bakı, 2 iyun (AzərTAc) İyunun 2-də Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində XVI Beynəlxalq 

Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransı işə başlamışdır.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir.  

Sərgi və konfransı açan İTE Group Plc şirkətinin baş məsləhətçisi Endryu Vud Prezident İlham Əliyevi, 

sərgi və konfransın iştirakçılarını salamladı. Azərbaycanda neft və qaz sektorunun sürətli inkişafını vurğulayan 

Endryu Vud bildirdi ki, bütün bunlar xalqımızın tərəqqisinə və rifahına yönəlmişdir. Sərgi və konfransın yüksək 

səviyyədə təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirən Endryu Vud ümummilli lider Heydər 

Əliyevin uzaqgörən siyasətinin dövlətimizin başçısı tərəfindən uğurla davam etdirildiyini dedi.  

Endryu Vud bildirdi ki, Azərbaycan dünyada neft və qaz sənayesində getdikcə daha mühüm rol oynayır, 

əhəmiyyətli enerji mərkəzinə çevrilir.  

Sərginin dinamik inkişafda olduğu, sərgidə dünyanın 22 ölkəsindən 300-dək şirkətin iştirak etdiyi, onlardan 

60-nın beynəlxalq tədbirdə ilk dəfə təmsil olunduğu diqqətə çatdırıldı. Sərgi və konfransın iştirakçılar üçün faydalı 

olacağı əminliklə vurğulandı.  

Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində nitq söylədi.  

 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  

NİTQİ 

 

-Hörmətli xanımlar və cənablar,  

hörmətli sərgi iştirakçıları,  

əziz qonaqlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün çox əlamətdar bir gündür, bizim üçün ənənəvi bir 

gündür. On altıncı ildir ki, Bakıda Xəzər Beynəlxalq neft-qaz sərgisi keçirilir. Bu sərgi beynəlxalq müstəvidə öz 

yerini tutan bir tədbirdir. On altı il bundan əvvəl ilk dəfə olaraq Bakıda belə sərginin keçirilməsi Azərbaycanın 

enerji potensialının dünyaya təqdimatı kimi qəbul edilirdi. Bu münasibətlə mən sərginin təşkilatçılarına öz dərin 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çünki onların səyi nəticəsində Azərbaycanı tanıdılar.  

Deyə bilərəm ki, 1994-cü ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda, ümumiyyətlə, nəinki enerji sahəsində, 

bütövlükdə Azərbaycan üçün ən önəmli tədbir keçirilmişdi. Azərbaycan gənc müstəqil dövlət idi. Azərbaycan 

müəyyən səbəblər üzündən o vaxt hələ öz imkanlarını tam şəkildə ortaya qoya bilmirdi. Ölkə iqtisadiyyatı çox 

ağır vəziyyətdə idi. Ölkənin gələcəyi o qədər də aydın deyildi. Məhz o şəraitdə Azərbaycanın neft-qaz sektoruna 

göstərilən maraq və bu marağın nəticəsində ondan sonrakı illərdə əldə edilmiş nailiyyətlər ölkəmizin ümumi 

gələcəyini müəyyən etdi.  

O illər Azərbaycan üçün həlledici anlar idi. Azərbaycan hansı yolu seçəcək, hansı istiqamətlə irəliyə 

gedəcək? Müxtəlif variantlar var idi. Ancaq Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin qətiyyəti və 

birmənalı siyasəti nəticəsində Azərbaycan düzgün yol seçmişdi və biz bu yolun düzgün olmasını bugünkü 

Azərbaycanın inkişafında görürük. 1994-cü ildə isə Azərbaycan çox riskli bir ölkə kimi tanınırdı. Ölkədə ictimai-

siyasi vəziyyət hələ tam sabitləşməmişdi. Ölkədə bütövlükdə iqtisadi inkişaf çox aşağı səviyyədə idi, daha 

doğrusu, iqtisadiyyatda və sənayedə tənəzzül müşahidə olunurdu. Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz 

nəticəsində torpaqlarımızın işğal altına düşməsi də, əlbəttə ki, xarici investorlar üçün əlavə stimulverici amil sayıla 

bilməzdi.  

O illərdə ölkəmiz üçün həlledici qərarlar qəbul edildi və sərginin keçirilməsi, Azərbaycanın imkanlarının 

dünya birliyinə çatdırılması çox önəmli hadisə idi. İlk sərginin keçirilməsindən bir neçə ay sonra “Əsrin 

müqaviləsi” imzalandı. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması Azərbaycanda yeni neft strategiyasının başlanması 

demək idi. Bu gün uğurla icra edilən neft siyasətimiz həm Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini təmin etdi, 

Azərbaycanı dünya birliyinə çox etibarlı ölkə və etibarlı tərəfdaş kimi təqdim etdi və eyni zamanda, bu gün bizim 

ölkəmiz və neft-qaz imkanlarımız geniş mənada qitənin enerji təhlükəsizliyi üçün əvəzolunmaz funksiyalar 

daşıyır.  

“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması, ondan iki il sonra “Şahdəniz” yatağı üzrə müqavilənin imzalanması 

bu gün Azərbaycanın əsas enerji potensialını təşkil edir. Ondan sonrakı illərdə çoxsaylı beynəlxalq müqavilələr 
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imzalanmışdır. Azərbaycan xarici investisiyalar üçün çox cəlbedici ölkə kimi özünü təqdim etməyi bacarmışdır. 

Azərbaycanda yaradılmış gözəl investisiya iqlimi şübhəsiz, qeyri-neft sektoruna da öz müsbət təsirini 

göstərmişdir. 

Neft sektoru bizim üçün təkanverici bir vasitə idi. Mən həmişə demişəm, bu gün də demək istəyirəm ki, 

bizim üçün neft amili bir məqsəd deyil, bir vasitədir. Biz bu vasitədən çox uğurla istifadə etdik. Bu gün 

Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxşaxəli iqtisadiyyatdır. Bu gün iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı neft 

sektorundan daha da sürətlə irəli gedir. Bu ilin, bütün dünya üçün böhranlı ilin ilk rübündə iqtisadi inkişaf 4,3 

faiz, qeyri-neft sektorunun artımı isə 13,7 faiz təşkil etmişdir. Biz buna məhz neft siyasətinin uğurlu icrası 

nəticəsində, neftdən əldə edilmiş gəlirlərin səmərəli şəkildə digər sektorlara investisiya kimi qoyuluşu nəticəsində 

nail ola bilmişik. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyatdır və əminəm ki, bütün son illər ərzində 

əldə edilmiş iqtisadi uğurlar növbəti illərdə davam etdiriləcəkdir.  

Neft-qaz sahəsinə gəldikdə, Azərbaycan 1994-cü ildən bu günə qədər çox böyük və uğurlu yol keçibdir. 

Biz qarşıda duran bütün vəzifələri, demək olar ki, uğurla icra etmişik. Bu gün reallıq sayılan layihələr o illərdə 

əfsanəvi ideyalar kimi təqdim edilirdi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum nəinki Azərbaycanın inkişafını 

müəyyən etdi, eyni zamanda, bölgədə və regionda tamamilə yeni situasiyanı yaratdı. İlk dəfə olaraq, xarici 

şirkətlər məhz Azərbaycan tərəfindən Xəzər dənizinə dəvət olundular və investisiyalar qoymağa başladılar. İlk 

dəfə olaraq Xəzər dənizinin nefti müxtəlif yollarla dünya bazarlarına çıxarıldı və artıq hasilat gündən-günə artır. 

İlk dəfə olaraq Azərbaycan qaz ixrac edən ölkəyə çevrildi. Bu gün Azərbaycan qazı həm Azərbaycanın enerji 

təhlükəsizliyini təmin edir, həm də qonşu ölkələrə ixrac edilir və gələcəkdə bu ixrac daha da böyük rəqəmlərlə 

ölçüləcəkdir.  

Biz investisiyaları cəlb edə bilmişik, çox dərin yerlərdə, minlərlə metr suyun altında yerləşən yataqların 

işlənilməsinə nail ola bilmişik. Neft-qaz sərvətimizi dünya bazarlarına ixrac edə bilmişik və bu gün Azərbaycan 

öz enerji potensialını müxtəlif boru kəmərləri ilə ixrac edir. Bizim 7 neft və qaz kəmərimiz var. Hər bir kəmər 

özlüyündə böyük məna daşıyır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiysk neft kəmərləri - onların 

hamısı bu gün işlək vəziyyətdədir, Azərbaycan neftini müxtəlif istiqamətlərə ixrac edir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum, 

Bakı-Rusiya, Bakı-İran, Bakı-Gürcüstan qaz kəmərləri. Bu dörd kəmərdən üçü bu gün işlək vəziyyətdədir və üç 

kəmər vasitəsilə Azərbaycan qazı ixrac edilir. Yəni, Azərbaycanın enerji, neft və qaz potensialının 

şaxələndirilməsi məsələlərini biz tam şəkildə həll edə bilmişik. Dünya bazarına birbaşa çıxışı olmayan ölkə üçün 

bu, həlledici məsələdir. Neft-qaz sərvəti nə qədər olursa-olsun, bunları dünya bazarına çıxarmaq mümkün 

olmadığı təqdirdə onun heç bir mənası yoxdur.  

Ona görə mən deyirəm ki, Azərbaycanın neft-qaz sahəsində qarşısında duran bütün vəzifələr vaxtında 

yüksək keyfiyyətlə icra olundu. Çox gərgin regional vəziyyətdə, çox həlledici məqamlarda Azərbaycandan çox 

böyük qətiyyət tələb edilirdi və bu qətiyyət göstərildi.  

Bu gün isə biz irəliyə baxırıq. Biz öz siyasətimizi artıq əldə edilmiş uğurlar əsasında genişləndiririk. Bu 

gün Azərbaycan artıq elektrik enerjisi ixracatçısı kimi çıxış edir. Biz elektrik enerjisini qonşu ölkələrə ixrac edirik 

və əminəm ki, görüləcək əlavə tədbirlər nəticəsində bu sahədə də çox böyük - həm iqtisadi, həm də siyasi 

məsələlər həllini tapacaqdır.  

Biz regional müstəvidə çox fəal iştirak edirik və bölgədə ənənəvi olaraq Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə 

üçtərəfli əməkdaşlığı bu gün də davam edir. Bu əməkdaşlıq artıq yeni layihələrə keçir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 

yolu da Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni birləşdirən, eyni zamanda, Avropanı Asiya ilə birləşdirən bir 

layihədir. Necə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihələri artıq regional müstəvidən çıxıb və 

qlobal xarakter daşıyır. Bu layihələr olmasaydı, bu gün hər hansı bir “Cənub dəhlizi”ndən söhbət gedə bilməzdi. 

Bu layihələr olmasaydı, bu gün Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri tamamilə başqa istiqamətdə həll 

olunacaqdı. Məhz bu layihələr barədə bax, burada, Azərbaycanda, Bakıda xarici şirkətlərin sərmayələri ilə, 

Azərbaycan hökumətinin qərarları ilə, beynəlxalq birliyin və beynəlxalq maliyyə qurumlarının maliyyə dəstəyi 

ilə həlledici qərarlar qəbul edildi.  

Bu, təsadüfi deyil, çünki hamımız yaxşı bilirik ki, dünyada sənaye üsulu ilə ilk neft məhz Bakıda hasil 

edilib. İlk dəfə olaraq dəniz yataqlarından neft məhz Azərbaycan neftçiləri tərəfindən hasil edilib. Ona görə də 

Bakı və Azərbaycan ənənəvi neft paytaxtıdır, - bu gün isə yeni reallıqlar əsasında, - amma əslində, eyni mənzərəni 

biz bu gün də görürük. Bizim növbəti addımlarımız da bu vaxta qədər olduğu kimi, ilk növbədə, Azərbaycanın 

milli maraqlarını təmin edəcək, eyni zamanda, əməkdaşlığın dərinləşməsi, beynəlxalq səviyyədə enerji 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələlərinə də çox müsbət təsir göstərəcəkdir.  

Keçən il noyabr ayında Bakıda keçirilmiş enerji sammiti və qəbul edilmiş qərarlar, ondan sonra keçən ay 

Praqada keçirilmiş “Cənub dəhlizi” mövzusunda enerji sammiti və orada qəbul edilmiş qərarlar bir-biri ilə uzlaşır, 

bir-birinin elə bil ki, məntiqi davamıdır.  

Bu gün biz artıq əldə edilmiş uğurlar əsasında gələcəyə baxırıq. O gələcəyə ki, bizə yeni imkanlar açacaq, 

qarşımızda yeni üfüqlər açılacaqdır. Bu gün biz böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycanda bugünkü neft-
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qaz hasilatı nəinki bizim tələbatımızı ödəyir, eyni zamanda bölgənin enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Müxtəlif 

hesablamalara görə, bu il Azərbaycanda hasil ediləcək neftin həcmi minimum 45 milyon ton təşkil edəcəkdir. 

Təbii qazın hasilatı 25-27 milyard kubmetr təşkil edəcəkdir. Düzdür, bu qazın bir hissəsi təzyiqin artırılması üçün 

yenidən laylara vurulacaqdır. Ancaq bu gün bax, bu rəqəmlər Azərbaycanın real imkanlarını göstərir. Nəzərə 

alsaq ki, Azərbaycanda ən minimal hesablamalara görə, qaz ehtiyatları 2 və orta hesabla 5 trilyon kubmetr 

səviyyədədirsə, görmək olar ki, uzun illər bundan sonra, onilliklər bundan sonra Azərbaycan enerji sahəsində çox 

önəmli və strateji tərəfdaş kimi öz rolunu oynayacaq və bu rol getdikcə artacaqdır.  

Biz çalışmalıyıq və çalışırıq ki, bu gözəl imkanlardan gələcəkdə də səmərəli şəkildə istifadə edək, 

Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirək. Bu gün Azərbaycanın enerji potensialı ölkəmizin hərtərəfli inkişafına 

xidmət göstərir. Biz neft kapitalını insan kapitalına çevririk. Bu gün neftdən əldə olunan gəlirlər sosial məsələlərin 

həllinə yönəldilir. Bu gün işğaldan əziyyət çəkən soydaşlarımız yeni qəsəbələrə köçürülür. Azərbaycanda bir dənə 

də çadır şəhərciyi qalmayıbdır. Bu, məhz, neft siyasətinin sayəsində mümkün olubdur. Minlərlə yeni məktəblər, 

yüzlərlə yeni xəstəxanalar, yollar, elektrik stansiyaları bugünkü Azərbaycanın reallıqlarıdır və bunun təməlində 

enerji siyasəti dayanır.  

Növbəti illərdə biz elə etməliyik ki, ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr öz həllini tapsın. Bunun üçün 

həm bizim maddi imkanlarımız var, eyni zamanda, iradə də var.  

Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm, o da çox böyük əhəmiyyət daşıyır və bugünkü uğurlu neft 

siyasətimizdə sonuncu rol oynamır – bu, şəffaflıq kriteriyalarıdır. Biz ilk illərdən çalışmışıq və hesab edirəm ki, 

buna nail olmuşuq ki, neft-qaz sahəsində maksimum dərəcədə şəffaflıq təmin edilsin.  

Azərbaycan ilk ölkələrdəndir ki, Böyük Britaniyanın keçmiş Baş nazirinin təşəbbüsü ilə Hasilat 

Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünə qoşulmuşdur. Azərbaycan bu təşəbbüsdə, bu proqramda deyə bilərəm ki, 

aparıcı rol oynayır. Azərbaycanda yaradılmış Dövlət Neft Fondu şəffaflıq kriteriyaları üzrə nümunəvi bir 

qurumdur və təsadüfü deyil ki, BMT Azərbaycan Dövlət Neft Fondunu yüksək mükafatla təltif etmişdir.  

Biz elə etməliyik ki, neft-qaz sahəsində əldə edilmiş şəffaflıq bütün maliyyə sektoruna şamil edilsin və 

Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatı maksimum dərəcədə şəffaflıq əsasında təşkil edilsin. Bütün gələn gəlirlər şəffaf 

şəkildə saxlanılır, əhaliyə mütəmadi qaydada məlumatlar verilir, gəlirlərin yığılması və gəlirlərin xərclənməsi çox 

şəffaf şəkildə keçirilir. Məhz buna görə hesab edirəm, əsas səbəb kimi bunu göstərmək olar ki, Azərbaycanda 

neftdən əldə edilmiş gəlirlər çox səmərəli şəkildə istifadə olundu, Azərbaycan xalqının milli maraqlarının 

müdafiəsinə sərf edildi.  

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı da dediyim kimi, neft siyasətinin məntiqi davamıdır. Növbəti 

illərdə Azərbaycan enerji sahəsində etibarlı tərəfdaş kimi öz mühüm funksiyalarını davam etdirəcəkdir. Biz həm 

hasilatçı, həm tranzit ölkə kimi nadir imkanlara malikik. Həm təbii sərvətlər, həm coğrafi vəziyyətimiz, həm də 

ki, artıq mövcud olan enerji və nəqliyyat infrastrukturu bizim üçün bu imkanları açır. Gələcək illərdə enerji 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi işində istehsalçılar, istehlakçılar və tranzit ölkələr mütləq əməkdaşlıq 

etməlidirlər. Hər üç tərəfin maraqları təmin edilməlidir. Azərbaycan bir müddət bundan əvvəl istehlakçı ölkə kimi, 

fəaliyyət göstərib və biz bilirik ki, xarici enerji resurslarından asılılıq nə deməkdir. Eyni zamanda, bu gün 

Azərbaycan həm tranzit, həm də ixracatçı ölkədir. Əlbəttə ki, bizim maraqlarımız da müdafiə olunmalıdır. Enerji 

təhlükəsizliyi hamı üçün, təkcə istehlakçılar üçün yox, eyni zamanda istehsalçılar üçün, tranzit ölkələr üçün 

təhlükəsizlik deməkdir. Ancaq bu üç tərəf arasında əməkdaşlıq mütləq şəffaf olmalıdır. Bu əməkdaşlıq beynəlxalq 

təcrübəyə əsaslanmalıdır. Bu əməkdaşlıq qarşılıqlı surətdə faydalı əsaslar üzərində, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri 

əsasında, azad və sağlam rəqabət prinsipləri əsasında qurulmalıdır. Bu, çox önəmlidir. Çünki neft-qaz sahəsi son 

illər ərzində çox siyasiləşib və bunu siyasiləşdirmək istəyən qüvvələr kifayət qədərdir. Biz elə etməliyik ki, üç 

tərəf arasında əməkdaşlıq maksimum dərəcədə, bir daha demək istəyirəm ki, beynəlxalq normalara uyğun olsun. 

Əgər alqı-satqı müqaviləsi gözlənilirsə, qiymət ədalətli olmalıdır. Əgər tranzit anlaşması gözlənilirsə, şərtlər 

beynəlxalq praktikaya uyğun olmalıdır. Ancaq bu təqdirdə həm istehsalçılar, həm tranzitçilər, həm də istehlak 

edən tərəflər öz maraqlarını təmin edə bilərlər. Bir tərəfin maraqları başqa tərəfin maraqları hesabına təmin oluna 

bilməz. Bu, bizim prinsipial yanaşmamızdır və bu, bizim enerji siyasətimizin mühüm hissəsini təşkil edir. Mən 

əminəm ki, ancaq bu yanaşma bölgədə və geniş mənada qitədə enerji məsələlərində əməkdaşlığın təmin 

olunmasına şərait yarada bilər. Hər halda biz bu mövqedəyik və bu mövqeyi müdafiə edəcəyik. Nəzərə alsaq ki, 

Azərbaycanın iştirakı olmadan bölgədə və geniş mənada yerləşdiyimiz qitədə enerji təhlükəsizliyi məsələləri tam 

şəkildə həll oluna bilməz, şübhə etmirəm ki, bu mövqe üstünlük təşkil edəcəkdir. Bilirəm ki, tərəfdaşlarımızın 

böyük əksəriyyəti bu mövqeyi bölüşür.  

Mən hesab edirəm, bugünkü sərgi və konfrans, eyni zamanda, yaxşı fürsətdir ki, burada iştirak edən 

şirkətlərin nümayəndələri bütün bu məsələləri bir daha müzakirə etsinlər, təhlil etsinlər və növbəti illər üçün biz 

vahid strateji yanaşmanı hazırlamalıyıq.  

Mən bir daha bütün iştirakçılara öz salamlarımı çatdırmaq istəyirəm, sərgiyə və konfransa uğurlar 

arzulayıram. Sağ olun.  
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BAKIDA XVII BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA, NEFT KİMYASI 

SƏRGİ VƏ KONFRANSI İŞƏ BAŞLAMIŞDIR 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK 

ETMİŞDİR 

 

1 iyun 2010-cu il 
 

Bakı, 1 iyun (AzərTAc). İyunun 1-də yeni inşa olunmuş Bakı Sərgi Mərkəzində XVII Beynəlxalq Xəzər 

neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransı işə başlamışdır.  
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva açılış mərasimində iştirak etmişlər.  

 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN 

NİTQİ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz qonaqlar!  

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və Xəzər neft-qaz sərgi və konfransının açılışı münasibətilə sizi 

ürəkdən təbrik edirəm.  

Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən bu ənənəvi sərgi bu il yeni sərgi salonunda keçirilir. Bu 

gün biz, eyni zamanda, bu yeni sərgi salonunun açılışını qeyd edirik. Mən hesab edirəm ki, bu, çox əlamətdar 

hadisədir - ilk sərgi məhz Xəzər neft-qaz sərgisidir. Çünki Xəzər neft-qaz sərgisi müasir Azərbaycanda keçirilən 

sərgilərin arasında xüsusi yerə malikdir. Birinci dəfə bu sərgi 1994-cü ildə keçirilmişdir. O vaxt hələ 

Azərbaycanda sərgi keçirmək istəyində olan şirkətlərin sayı çox deyildi. Azərbaycan yeni müstəqil dövlət idi. 

Azərbaycanın gələcəyi haqqında dünyada müxtəlif fikirlər dolaşırdı. Ona görə, bu sərginin 1994-cü ildə 

keçirilməsi, eyni zamanda, Azərbaycanın neft strategiyasının başlanmasına təsadüf etməsi çox əlamətdar hadisə 

olmuşdur. Ona görə mən hesab edirəm, bu, çox ədalətli haldır ki, bu möhtəşəm, gözəl Bakı Expo salonunda ilk 

sərgi məhz Xəzər neft-qaz sərgisidir.  

1994-cü ildə Azərbaycan böyük işlərin astanasında idi. Ölkə iqtisadiyyatı o vaxt böyük çətinliklərlə 

üzləşmişdi. Ölkədə sabitlik yaradılması üçün addımlar atılırdı. Ancaq 1994-cü ildə Azərbaycanın, ümumiyyətlə 

gələcəyi haqqında birmənalı fikir yox idi: Azərbaycan hansı yollarla inkişaf edəcək? Azərbaycan iqtisadiyyatı 

nəyin hesabına formalaşacaq? Azərbaycan öz strateji inkişaf yolunu hansı istiqamətdə görür? Bütün bu suallar 

ölkə qarşısında durmuşdu. O illərdə edilən strateji seçim Azərbaycanın bugünkü uğurlu inkişafını təmin etdi. 

Çünki məhz o illərdə Azərbaycanın yeni neft strategiyasının başlanması, Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiya 

etmək siyasətinin uğurla aparılması, ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, iqtisadiyyata cəlb edilən böyük 

həcmdə xarici investisiyalar - bütün bu amillər bugünkü inkişafı şərtləndirdi. Bu gün Azərbaycan dünya 

miqyasında uğurla inkişaf edən ölkədir.  

Biz hamımız yaxşı bilirik ki, əgər 1994-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən o qətiyyətli addımlar 

atılmasaydı və “Əsrin kontraktı” imzalanmasaydı, bəlkə də Azərbaycanın inkişafı tam başqa istiqamətdə davam 

edərdi. “Əsrin kontraktı”nın imzalanması ilə Azərbaycan nəinki Xəzər hövzəsinin böyük, zəngin resurslarını 

dünya şirkətləri üçün açdı, eyni zamanda, Azərbaycanın uzunmüddətli və uğurlu inkişafını təmin etdi.  

1994-cü ildə bizim planlarımız çox geniş idi. Biz bilirdik məqsədimiz nədir. Ancaq onu da bilirdik ki, bu məqsədə 

çatmaq üçün yolumuz hamar olmayacaqdır. Elə də oldu. Azərbaycan çox böyük sınaqlardan şərəflə çıxdı və 

qarşıda duran bütün vəzifələri uğurla həll etdi. İnvestisiyaların cəlb edilməsi, xarici şirkətlərlə uğurlu və qarşılıqlı 

maraqlar əsasında yaradılmış əlaqələr, hasilatın artırılması, Azərbaycanın iqtisadi inkişafının təmin edilməsi, neft 

kəmərlərinin tikintisi və təbii ehtiyatların bu kəmərlər vasitəsilə dünya və Avropa bazarlarına nəql edilməsi 

layihələri bugünkü Azərbaycanın reallıqlarını böyük dərəcədə əks etdirir.  

Bu gün böyük sevinc hissi ilə deyə bilərik ki, artıq Azərbaycan iqtisadiyyatı neft amilindən o qədər də asılı 

deyildir. Halbuki, bundan sonra da uzun illər ərzində neft və qaz amili Azərbaycanın həm iqtisadi maraqlarını 

təmin edəcək, həm dünyadakı mövqelərimizi möhkəmləndirəcəkdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının rifah 

halının yaxşılaşdırılması üçün bu amil uzun illər öz rolunu oynayacaqdır. Ancaq bununla bərabər, bu gün 

Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafı da çox sürətlə gedir. Buna təkan verən məhz neft siyasəti, neft 

strategiyası olmuşdur.  

Neft strategiyasının uğurlu icrası Azərbaycanı dünyaya bir etibarlı tərəfdaş kimi təqdim etdi. Biz xarici 

şirkətlərlə artıq 16 ildir ki, uğurla əməkdaşlıq edirik. Bu əməkdaşlıq qarşılıqlı maraqlar əsasında qurulubdur və 

həm xarici tərəfdaşlara, həm də Azərbaycana böyük mənfəət gətiribdir. İşlərin əvvəlində isə bu planların 
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reallaşması üçün bütün səylər göstərilmişdir. Ümid edirəm ki, Azərbaycanın bundan sonrakı inkişaf dövrü də 

uğurlu olacaqdır.  

1994-cü ildə “Əsrin kontraktı”nın imzalanmasından sonra 1996-cı ildə “Şahdəniz” qaz yatağı üzrə kontrakt 

imzalanmışdır. O illərdə qaz amili, ümumiyyətlə, dünya neft və enerji siyasətində o qədər də mühüm yer tutmurdu. 

O layihəyə investisiyalar və kreditlər cəlb etmək o qədər də asan məsələ deyildi. Ancaq bu gün dünya enerji 

siyasətində deyə bilərəm ki, bu yanaşmada müəyyən və böyük dərəcədə dəyişiklik edildi. Qaz amili daha da 

mühüm rol oynamağa başlamışdır və nəinki iqtisadi maraqları təmin edir, eyni zamanda, bəzi hallarda enerji 

təhlükəsizliyi məsələlərinə də məhz qaz amili çox mühüm təsir göstərir.  

Azərbaycan isə o ölkədir ki, həm qaz, həm neft resursları kifayət qədər böyükdür. Bilirsiniz ki, Azərbaycan 

qədim neft diyarıdır. İlk dəfə sənaye üsulu ilə neft dünyada məhz Azərbaycanda hasil edilibdir. Dəniz 

yataqlarından neft ilk dəfə dünyada məhz Azərbaycanda hasil edilibdir. Bu yaxınlarda biz faşizm üzərində 

Qələbənin 65-ci ildönümünü qeyd edərkən, bir daha o illərə nəzər salarkən gördük ki, Azərbaycan nefti, 

Azərbaycan neftçilərinin gərgin zəhməti olmasaydı, o müharibənin nəticələri başqa ola bilərdi. Yəni, Azərbaycan 

qədim neft diyarı kimi dünyada özünü çoxdan təsdiq etmişdir.  

Müstəqil ölkə, müstəqil Azərbaycan kimi biz özümüzü yenidən təsdiq və təqdim etməli idik. Biz bunu 

uğurla bacardıq. Bizim neft siyasətimiz çox açıqdır, aydındır və çox səmimidir. Bizim bütün öhdəliklərimiz, 

götürdüyümüz öhdəliklər yerinə yetirilir. Biz dünya enerji şirkətləri ilə etibarlı tərəfdaş kimi uğurla əməkdaşlıq 

edirik. Bu gün Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR dünyanın aparıcı şirkətləri arasındadır və xarici 

şirkətlərlə uğurla əməkdaşlıq bizə də bu yeni, müasir təcrübəni gətirdi. Bu gün artıq Azərbaycan şirkətləri başqa 

ölkələrə böyük həcmdə investisiyalar qoyurlar. Bu gün Azərbaycan şirkətləri milyardlarla ölçülən investisiyalar 

qoyur və bu proses bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.  

1990-cı illərin ortalarında isə qarşımızda digər vəzifələr dururdu: hasilata başlamaq, “Azəri-Çıraq-Günəşli” 

yatağı üzrə işlərin sürətlə aparılmasına nail olmaq, neft kəmərlərini, ondan sonra qaz kəmərlərini yaratmaq. Bütün 

bu vəzifələr icra olundu. Bu gün Azərbaycanın neft və qaz hasilatı nəinki ölkə tələbatını ödəyir, eyni zamanda, 

bizim üçün çox böyük ixrac resursu da təşkil edir. Bu il Azərbaycanda neft hasilatı 52 milyon ton səviyyəsində 

gözlənilir. Qaz hasilatı təxminən 30 milyard kubmetrə bərabər olacaqdır ki, bu, Azərbaycanın daxili tələbatından 

3 dəfə çoxdur.  

Təbii ki, Azərbaycan enerji resurslarını neft və qaz kəmərləri ilə müxtəlif istiqamətlərə ixrac edir. İxrac 

coğrafiyamız ildən-ilə genişlənir və mən tam əminəm ki, biz yeni bazarlara da çıxacağıq. Çünki yeni bazarlarda 

Azərbaycanın təbii resurslarına ehtiyac vardır. Bizim də marağımız ondadır ki, neft-qaz potensialımızı maksimum 

dərəcədə realizə edə bilək. Bugünkü hasilat demək olar ki, ixrac imkanlarımızdan daha da çoxdur. Ancaq biz elə 

etməliyik ki, hasilatımızla daxili tələbat və ixrac imkanlarımız bərabərlik təşkil etsin. Buna nail olmaq üçün əlbəttə 

ki, bizə yeni bazarlar lazımdır. Yaxud da ki, mövcud olan bazarların genişləndirilməsi lazımdır. Azərbaycan hər 

iki istiqamətdə çox düşünülmüş, çox dəqiq və məqsədyönlü siyasət aparır. Məhz bu siyasətin nəticəsində bu gün 

Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, heç bir istiqamətdən asılı deyildir. Bizim üç neft, dörd qaz kəmərimiz vardır. Onlar 

enerji şaxələndirilməsini tam şəkildə təmin edir və enerji resurslarımızın istənilən istiqamətdə ixracının artırılması 

üçün bütün imkanlar vardır. Bu gün Azərbaycanda verilən tapşırıqlar əsasında görülən texniki işlər qaz ixrac 

imkanlarımızı böyük dərəcədə artıracaqdır. Biz bu sahəyə böyük investisiyalar qoyuruq və bu investisiyalar özünü 

doğruldacaqdır. Çünki bu, Azərbaycanın uzunmüddətli, bundan sonra onilliklər ərzində uğurlu inkişafını təmin 

edəcəkdir.  

İnvestisiyalara gəldikdə, Azərbaycan investisiyalar üçün çox məqbul, çox cəlbedici ölkədir. 1995-ci ildən 

bu günə qədər ölkə iqtisadiyyatına 82 milyard dollar investisiya qoyulmuşdur. Onların, demək olar ki, yarısı neft-

qaz sektoruna qoyulmuşdur. Əlbəttə ki, neft strategiyamızın ilk illərində investisiyalar daha çox neft-qaz 

sektoruna qoyulurdu. Bu, bəzi ekspertləri narahat edirdi ki, “Holland sindromu” yaşana bilər. Azərbaycan 

iqtisadiyyatı da birtərəfli qaydada inkişaf edə bilər.  

Ancaq bizim düşünülmüş siyasətimiz və konkret addımlarımız göstərdi ki, Azərbaycanın seçdiyi yol 

düzgün yoldur. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı şaxələndirilmiş iqtisadiyyatdır. Əgər ümumi investisiya 

portfelinin yarısı qeyri-neft sektoruna qoyulubsa, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru da çox 

cəlbedici bir sahədir. Qeyri-neft sektoruna qoyulan həm xarici, həm daxili investisiyalar, həm dövlət büdcəsindən, 

həm də özəl sektordan ayrılan vəsait yeni bir vəziyyət yaratdı. Bu gün Azərbaycan enerji, yəni neft-qaz amilindən 

daha da az asılı vəziyyətdədir və getdikcə bu asılılıq daha da azalacaqdır. Bizim iqtisadi nailiyyətlərimizin 

statistikası bunu əyani şəkildə göstərir. 2009-cu ilin rəqəmlərini götürsək, Azərbaycanda son illər ərzində aparılan 

işlərin elə bil ki, nümunəsini görərik.  

Çünki 2009-cu ildə dünya üzrə neftin qiyməti 3-4 dəfə aşağı düşdü, iqtisadi və maliyyə böhranı, demək 

olar ki, bütün ölkələrə mənfi təsir göstərdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatı keçən il 9 faizdən çox 

artmışdır. Neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi Azərbaycanın inkişafına mənfi təsir göstərməmişdir. 

Biz bütün sosial proqramları, bütün infrastruktur layihələri icra etdik. Biznes imkanları daha da səfərbər olundu 
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və biz bu çətin vəziyyətdən çox uğurla çıxa bildik. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı 2010-cu ildə də yüksək 

templərlə inkişaf edir.  

Bütün bu işlərin təməlində düşünülmüş iqtisadi siyasətlə bərabər, şübhəsiz ki, neft strategiyamız dayanır. 

Bir daha qayıdıram 15 il bundan əvvəlki dövrə. Əgər o illərdə o cəsarətli və məqsədyönlü, qabağa hesablanan 

addımlar atılmasaydı, bu gün Azərbaycanın vəziyyəti tam başqa ola bilərdi. Həm iqtisadi, eyni zamanda, siyasi 

vəziyyət də başqa ola bilərdi. Çünki, sirr deyil ki, iqtisadi imkanlar məhdud olan yerdə siyasi təşəbbüsləri irəli 

sürmək, öz milli maraqlarını maksimum dərəcədə müdafiə etmək və öz prinsipial müstəqil siyasətini aparmaq çox 

çətin olur. Bu gün iqtisadi müstəqilliyimiz, böyük valyuta ehtiyatlarımız, iqtisadiyyatımızın uğurlu inkişafı bizə 

əlavə güc verir. O güc ki, bu gün bizə lazımdır. Çünki, biz hələ ki, gənc müstəqil dövlətik. Baxmayaraq ki, 

Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq öz keçid dövrünü başa vurdu. Biz artıq keçid iqtisadiyyatı ölkəsi deyilik. Biz inkişaf 

edən iqtisadiyyatıq və bunu mötəbər beynəlxalq maliyyə qurumları da görür, təsdiqləyir. Böhran ilində 

Azərbaycanın kredit reytinqinin artırılması özlüyündə bir göstəricidir.  

Biz bütün bu imkanlardan istifadə edib gələcəyə baxmalıyıq, gələcək planlarımızı bu gün tutmalıyıq. Belə 

də edirik. Həm energetika sahəsində, neft-qaz sahəsində, həm də qeyri-neft sahəsində bizim uzunmüddətli 

strategiyamız, planlarımız, konkret addımlar paketi vardır. Biz öz siyasətimizi proqram üzrə qururuq. Buna görə, 

Azərbaycan həm böhrandan ən az itkilərlə çıxmış ölkədir, həm də siyasi sabitlik baxımından Azərbaycanda 

vəziyyət çox müsbətdir. Bu ümumi vəziyyət ölkəmizə investisiyaların axınını gücləndirir. Bu gün Azərbaycanda 

sərmayə təkcə neft-qaz sektoruna qoyulmur – turizm, infrastruktur, mehmanxanalar, sosial obyektlər, belə gözəl 

sərgi salonları. Bu sərgi salonu dünya miqyasında seçilən, gözəlliyi və funksional mahiyyəti ilə fərqlənən sərgi 

salonlarından biridir. Bu gün biz bu gözəl, möhtəşəm salonda bu tədbiri keçiririk. Azərbaycan iqtisadiyyatına 

qoyulan investisiyalar Azərbaycan xalqına xidmət edir. Nə qədər çox vəsait qoyularsa, iqtisadiyyatımız o qədər 

də çox artacaq, iş yerləri açılacaq və insanların rifah halı yaxşılaşacaqdır.  

Biz bundan sonra da öz siyasətimizi bu vaxta qədər apardığımız yollarla inkişaf etdirəcəyik. Ölkəmizin 

iqtisadi potensialının maksimum şaxələndirilməsi üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. O ki qaldı neft-qaz sektoruna, 

bu sahədə biz bu günə qədər bütün istədiyimiz məqsədlərə çata bilmişik. Neft kəmərləri, qaz kəmərləri, hasilat, 

investisiyalar, yeni bazarlara çıxış və bu gün biz daha da böyük investisiyaları gözləyirik. Bu yaxınlarda “Çıraq” 

yatağında yeni böyük layihə başlanmışdır. Ümid edirəm ki, biz yaxın zamanlarda böyük “Şahdəniz-2” layihəsinin 

başlanmasına da nail olacağıq. Bunu etmək üçün hesab edirəm ki, hazırda bütün imkanlar vardır. Əgər biz buna 

nail olsaq, növbəti illərdə Azərbaycanın neft-qaz sektoruna ancaq bu layihə üzrə ən azı 20 milyard dollar sərmayə 

qoyulacaqdır. Bu sərmayə özlüyündə, yəqin ki, buna bərabər həcmdə sərmayənin qeyri-neft sektoruna da 

yatırılmasına gətirib çıxaracaqdır.  

Əziz dostlar, mən bu gözəl hadisə, ənənəvi sərgi və konfransın açılışı münasibətilə bir daha sizi təbrik 

etmək istəyirəm. Konfransın təşkilatçılarına öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, uzun illərdir 

Azərbaycanda bu gözəl, beynəlxalq tədbir keçirilir. Əminəm ki, artıq yaradılmış bu gözəl ənənə bundan sonra da 

davam edəcəkdir. Sərgiyə və konfransa uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  

 

Xalq qəzeti.- 2010.- 2 iyun.- № 117.- S.1. 
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BAKIDA XVIII BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFT EMALI, NEFT KİMYASI 

SƏRGİ VƏ KONFRANSI İŞƏ BAŞLAMIŞDIR 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK 

ETMİŞDİR 

 

7 iyun 2011-ci il 

 
İyunun 7-də Bakı Sərgi Mərkəzində XVIII Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neft emalı, neft kimyası sərgi və 

konfransı işə başlamışdır.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva açılış mərasimində iştirak etmişlər.  

Builki sərgidə dünyanın 27 ölkəsindən 285 şirkət təmsil olunur. Sərginin ekspozisiyasının 40 faizindən 

çoxu dünyada tanınmış iqtisadi qurumların payına düşür. Bu tədbirdə Azərbaycanın şirkətləri də ildən-ilə daha 

geniş təmsil olunur və cari sərgidə iştirakçıların 38 faizini yerli iqtisadi qurumlar təşkil edir. Ötənilki sərgi ilə 

müqayisədə ekspozisiyaların sahəsi 25 faiz çoxdur. Sərgi iştirakçılarının 12 faizi isə bu tədbirə ilk dəfə qatılıb. 

Dünyanın 11 ölkəsindən təxminən 90 aparıcı kütləvi informasiya vasitəsi sərgi və konfransa informasiya dəstəyi 

göstərir. Sərginin ekspozisiyası Bakı Sərgi Mərkəzinin 2 pavilyonunda yerləşir. Burada ən yeni neft-qaz 

avadanlığı, neftçıxarma və enerji daşıyıcılarının nəqli sahəsində qabaqcıl texnologiyalar nümayiş etdirilir. Bundan 

başqa sərgi iştirakçılarına Azərbaycanda hazırda reallaşdırılan və perspektiv layihələr də təqdim olunur.  

Sərgi və konfransın işgüzar proqramı genişdir. Əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi üçün hərtərəfli 

imkanlar açılmışdır.  

Böyük Britaniyanın İTE Group Plc şirkətinin baş məsləhətçisi Endryu VUD sərgi və konfransı açaraq dedi:  

-Cənab Prezident!  

Xanım Əliyeva!  

Əlahəzrət Şahzadə!  

Komissar, xanımlar və cənablar!  

Sizi builki sərgidə salamlamaq mənim üçün xoşdur. Düşünürəm ki, bu, Azərbaycan Respublikasının 

inkişafında yüksək bir mərhələdir. Biz, İTE Group olaraq tərəfdaşımız olan Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkəti və Azərbaycanın Energetika və Sənaye Nazirliyinə yeni enerji sahəsinin də daxil olduğu builki sərgini 

daha da geniş şəkildə təşkil etdiklərinə görə təşəkkür edirik. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün sərgidə 

iştirakçıların 38 faizini Azərbaycan şirkətləri təşkil edir. Mən sizin hamınıza burada olduğunuz üçün təşəkkür 

edirəm. İTE Group adından hamınızı salamlayıram. Sizin hamınızı təkcə Azərbaycan Respublikasının inkişafına 

və uğuruna artıq qoyduğunuz sərmayələrə görə deyil, eyni zamanda bizim iştirakımızla burada işlərinizdə əldə 

edəcəyiniz uğurlar nəticəsində gələcəklə bağlı verdiyiniz vədlərə görə təbrik edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür 

edirəm.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində nitq söylədi.  

ABŞ-ın Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Riçard MORNİNQSTAR çıxış edərək dedi:  

-Hörmətli cənab Prezident!  

Hörmətli xanım Əliyeva!  

Əlahəzrət şahzadə!  

Hörmətli komissar Ottinger!  

Bu gün burada olmağımdan çox məmnunam və böyük şərəf hissi duyuram. Mən hər zaman Bakını 

sevmişəm və bu konfransda məmnunluqla iştirak etmişəm. Hər dəfə buraya gələndə Bakı elə gözəl görünür ki, 

insan inana bilmir. Enerji sahəsindəki münasibətlərimiz olduqca güclüdür. Biz Azərbaycanla münasibətlərimizi 

yüksək dəyərləndiririk. İndi isə cənab Prezident, 2011-ci il iyunun 1-də Ağ evdə imzalanan məktubun mətnini 

Sizə oxumaq istərdim.  

Riçard Morninqstar ABŞ Prezidenti Barak Obamanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik 

məktubunu oxudu.  

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri xanım Kerolayn BRAUN Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi 

və mərasim iştirakçılarını salamlayaraq Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri 

Devid Kameronun təbrik məktubunu oxudu.  

Prezident İlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı, həmçinin açılış mərasiminin iştirakçılarını 

salamlayan Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi KILIÇ XVIII Beynəlxalq Xəzər neft, qaz sərgi və konfransı 

ilə əlaqədar qardaş ölkənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dövlətimizin başçısına təbrik məktubunu oxudu.  

Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı Günter OTTİNGER Avropa Komissiyasının sədri Xose 

Manuel Barrozunun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubunu oxudu.  

Norveç Krallığının Vəliəhdi HOOKON çıxış edərək dedi:  
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-Cənab Prezident!  

Birinci xanım!  

Nazirlər, zati-aliləri, xanımlar və cənablar!  

Mənim üçün Azərbaycana ilk dəfə səfər etmək, eləcə də XVIII Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisində 

iştirak etmək çox xoşdur.  

Cənab Prezident, dünən bizi hərarətlə qarşıladığınız üçün Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Norveç 

ölkələrimiz arasında artıq inkişaf etmiş yaxın əlaqələrimizdən, o cümlədən “Statoil”la ARDNŞ arasındakı artan 

sıx əməkdaşlıqdan olduqca məmnundur. Norveçin təchizat sənayesi Xəzər dənizində həyata keçirilən layihələrə 

əhəmiyyətli dərəcədə töhfə verib. Xəzər regionu dünya enerji bazarında getdikcə daha mühüm rol oynayır. Neft 

və qaz hasilatçısı olan Azərbaycan uzun müddətdir ki, özünü əhəmiyyətli və etibarlı tərəfdaş kimi təsdiqləyib. 

Ölkələrimiz Avropanın enerji ilə təmin edilməsində etibarlı təchizatçı olmaq kimi ümumi məqsədlərə malikdirlər.  

Azərbaycan Xəzər dənizini Avropa ilə bağlayacaq “Cənub” qaz dəhlizində iştirak edən ölkə kimi mühüm 

rola malikdir. Norveç Avropanın enerji təchizatını daha da gücləndirəcək “Cənub” qaz dəhlizini tam dəstəkləyir. 

Dəhliz bir çox Avropa ölkələri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Azərbaycanın neft tarixi 1840-cı illərə təsadüf edir. Norveçin təcrübəsi isə 1960-cı illərdə başlayıb. 

“Statoil” Azərbaycana sərmayə qoyan ilk xarici neft şirkətlərindən biri oldu. Bu, ölkəniz müstəqilliyini bərpa 

etdikdən sonra xarici neft şirkətlərinin regiona dəvət edilməsi nəticəsində baş tutdu. Həm Norveçin, həm 

Azərbaycanın qarşısında eyni vəzifələr dayanır: enerji resurslarından davamlı şəkildə istifadə etmək. Biz əmin 

olmalıyıq ki, resurslarımız uşaqlarımız və nəvələrimizə xidmət edəcəkdir. Beləliklə, resursların idarə edilməsində 

uzunmüddətli strategiyamız vardır.  

Norveçin təcrübəsindən bir neçə kəlmə demək istərdim. Ölkəmizin gəlirlərinin böyük bir hissəsi neft və 

qaz resurslarının ixracından əldə olunur. Buna görə də enerji daşıyıcılarının hasilatı və gəlirlərin idarə edilməsi 

sahəsində aydın və şəffaf qaydaların olması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bir çox ölkələr resursların zənginliyindən 

əziyyət də çəkiblər. Böyük həcmdə nəğd vəsaitlərin daxil olması sosial bərabərsizliyə, həddən artıq xərclərə və 

resursların işlənilməsində nəzarətin çatışmamasına səbəb olub. Bu baxımdan ətraf mühitin qorunması sahəsində 

də birgə öhdəliyimiz olduqca vacibdir. Azərbaycanda ətraf mühit məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Dövlət Neft 

Fondunun yaradılması təqdirəlayiq haldır. Norveç ölkələrimizin qarşılıqlı faydası naminə regional təhlükəsizlik 

və sabitlik, insan hüquqları, demokratiya kimi müxtəlif məsələlərlə bağlı Azərbaycanla davamlı dialoqu 

səmimiyyətlə arzulayır. Hasilat Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü çərçivəsində Norveçlə Azərbaycan arasında 

əməkdaşlıq məndə məmnunluq doğurur. Ölkələrimiz şəffaflığın və yaxşı idarəçiliyin təmin edilməsi sahəsində 

birgə çalışırlar. Ən ilkin mərhələdə Azərbaycanın bu təşəbbüsə qoşulmasını və bu sahədə mühüm nümunə 

olmasını alqışlayırıq. Bu mövzular ətrafında keçiriləcək seminarda iştirak etmək arzusundayam.  

Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, korporativ sosial məsuliyyətə də xüsusi əhəmiyyət verilir. Hökumət, 

kommersiya təsisatları və vətəndaş cəmiyyəti bütövlükdə cəmiyyətin inkişafı naminə davamlı tərəqqinin təmin 

edilməsində mühüm rol oynamalıdırlar.  

Cənab Prezident!  

Xanımlar və cənablar!  

Azərbaycanın qlobal enerji bazarında oynadığı rol çox əhəmiyyətlidir. Gələcəkdə bu rolun əhəmiyyəti daha 

da artacaqdır. Azərbaycan ilə Norveç arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın aparılmasına ümid edirəm. 

Bu əməkdaşlıq gələn illərdə həm enerji, həm də digər sahələrdə inkişaf edəcəkdir. Sağ olun.  

Gürcüstanın energetika və təbii ehtiyatlar naziri Aleksandr XETAQURİ çıxış edərək dedi:  

-Zati aliləri, hörmətli qonaqlar!  

Bakıya yenidən səfər etməkdən və XVIII Beynəlxalq Xəzər neft-qaz sərgi və konfransında iştirak etməkdən 

böyük şərəf və iftixar hissi duyuram. Bu illik tədbir qlobal enerji təhlükəsizliyi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən 

neft və qaz resurslarının təchizat marşrutlarının şaxələndirilməsinə aid məsələləri müzakirə etmək və bu mövzu 

ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq üçün önəmli bir platformadır.  

Hamıya yaxşı məlumdur ki, gürcü və Azərbaycan xalqları arasında olan dostluğun çoxəsrlik tarixi vardır. 

Ölkələrimiz arasında enerji sahəsindəki əməkdaşlığa gəldikdə isə, onun tarixi Xəzərdə hasil edilən enerji 

daşıyıcılarının dünya bazarlarına ilk dəfə Bakı-Supsa boru kəməri vasitəsilə çıxarılmasına təsadüf edib. Bu, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum kimi strateji təchizat marşrutlarının gələcəyini müəyyən etmişdir. Bu 

gün Avropanın enerji daşıyıcılarından asılılığı təchizat marşrutlarının şaxələndirilməsi zərurətini ortaya qoyub. 

Bunun nəticəsində Azərbaycandan Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərqdən təbii qazın Avropa İttifaqına çatdırılmasını 

nəzərdə tutan “Cənub” qaz dəhlizi konsepsiyası hazırlanmışdır. Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanla Avropa 

Komissiyası arasında “Cənub” qaz dəhlizi haqqında imzalanan Birgə Bəyannamə Azərbaycanın bu sahədə aparıcı 

rolunu, Xəzərdə hasil edilən enerji daşıyıcılarını Qərb istiqamətində nəql edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-

Tbilisi-Ərzurum neft-qaz boru kəmərlərinin əhəmiyyətini təsdiq etmişdir.  
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Bu baxımdan Xəzər dənizinin zəngin karbohidrogen yataqları üçün Gürcüstan mühüm tranzit ölkələrdən 

biridir. Gürcüstandakı Kulevi, Supsa və digər liman və terminallar Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın 

enerji daşıyıcılarının Qərb bazarlarına nəql edilməsində mühüm rol oynayır. Hazırda bir sıra böyük enerji 

daşıyıcılarının nəql edilməsi layihələri, o cümlədən “Nabukko” layihəsi mövcuddur. Bakı-Tbilisi-Ərzurum, 

Cənubi Qafqaz qaz boru kəməri adlanan marşrutla böyük həcmdə təbii qaz Gürcüstan vasitəsilə Qərb bazarlarına 

çıxarılır. “Şahdəniz” yatağında işlənilmənin ikinci fazası başladıqdan sonra nəql edilən qazın həcmi daha da 

artacaqdır. “Cənub” qaz dəhlizi müxtəlif istiqamətləri nəzərdə tutan şaxələndirməni əhatə edir. “Cənub” qaz 

dəhlizinin həyata keçirilməsi üçün zəruri hesab edilən infrastrukturun qurulması və razılaşmaların əldə edilməsi 

müvafiq vaxt çərçivəsində mümkündür.  

İcazə verin, həmçinin qeyd edim ki, güclü və inkişaf etmiş infrastruktur və müvafiq kommersiya 

razılaşmaları olan Gürcüstan “Cənub” dəhlizində iştirak edən ölkələr və tərəfdaşlar arasında etibarlı iştirakçıdır 

və etibarlı tranzit xidmətlərini göstərə bilər. İnanıram ki, enerji əməkdaşlığımızın böyük perspektivləri vardır. 

Bugünkü tədbir təchizatın təhlükəsizliyi ilə bağlı siyasət, enerji bazarları və müvafiq tələbatlarla bağlı məhsuldar 

müzakirələrin aparılması üçün əla fürsətdir. Sağ olun.  

 

X X X  

 

Açılış mərasimindən sonra Prezident İlham Əliyev sərginin pavilyonları ilə tanış oldu.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev və şirkətin birinci vitse-

prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə dövlətimizin başçısına ARDNŞ-in ekspozisiyası barədə ətraflı məlumat verdilər. 

Qeyd olundu ki, beynəlxalq səviyyəli şirkətə çevrilən ARDNŞ ən qabaqcıl texnologiyaların tətbiqinə üstünlük 

verir, 2010-2015-ci illəri əhatə edən nanoneft proqramını və digər silsilə layihələri reallaşdırır.  

Sonra “Ümid” qaz yatağındakı 10 nömrəli quyunun qazılmasına start verilməsi mərasiminin iştirakçıları 

ilə canlı videobağlantı yaradıldı.  

Dövlətimizin başçısını salamlayan neftçilər dedilər: Beynəlxalq Xəzər neft-qaz sərgisi iştirakçılarına Bakı 

arxipelaqının sahildən 80 kilometr məsafədə yerləşən “Ümid” platformasından səmimi salamlarımızı yetiririk. 

Möhtərəm Prezident, “Ümid-1” platformasında 10 nömrəli quyunun qazılmasına başlanılması üçün Sizin xeyir-

duanızı istəyirik. Qazma prosesini beynəlxalq standartlar səviyyəsində tam başa çatdırmaq üçün qurğu və 

mexanizm tam işlək vəziyyətə gətirilmişdir.  

Möhtərəm Prezident, məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, layihələndirilən 10 nömrəli quyu məhsuldar 

qatın 7-ci horizontuna layihələndirilmişdir. Bu quyunun layihə dərinliyi 6 min 500 metrdir. Cənab Prezident, 

kollektivimiz adından Sizə söz veririk ki, “Ümid-1” platformasında qazılacaq 10 nömrəli quyu müvəffəqiyyətlə 

və keyfiyyətlə qazılıb təhvil veriləcəkdir.  

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, mən sizi təbrik edirəm. “Ümid” yatağının aşkarlanması bizim üçün 

tarixi hadisədir. Neftçilərimiz böyük peşəkarlıq göstərmişlər. Geoloqlarımızın gərgin səyləri nəticəsində böyük 

yataq aşkarlanmışdır. Bu gün biz özümüz Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin imkanları çərçivəsində 

“Ümid” yatağının işlənilməsinə başlayırıq. Bu münasibətlə mən sizi ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Əminəm ki, 

“Ümid” yatağının işlənilməsi nəticəsində yaxın zamanlarda Azərbaycanın qaz ehtiyatları daha da artacaq və 

Azərbaycan özünü dünyada qaz ölkəsi kimi tanıtdıracaqdır. Mən arzu edirəm ki, “Ümid” yatağının işlənilməsi 

zamanı bütün lazımi parametrlər gözlənilsin, xüsusilə texnoloji məsələlərə diqqət göstərilsin. Bu gün ARDNŞ 

dünya səviyyəli bir şirkətdir və onun gördüyü işlər də dünya səviyyəsində olmalıdır.  

Mən sizi bir daha təbrik edirəm və “Ümid” yatağının işlənilməsi ilə əlaqədar sizə öz təbrikimi göndərirəm. 

“Ümid” yatağının qazılmasına başlayın.  

NEFTÇİLƏR: Uğurlar olsun, sağ olun.  

Sonra 10 saylı quyunun qazma qurğusu işə salındı.  

Dövlətimizin başçısı bp şirkətinin ekspozisiyası ilə də tanış oldu. Qeyd edildi ki, Xəzərin Azərbaycan 

sektorunda iri neft və qaz yataqlarının işlənilməsində, Səngəçal, Supsa və Ceyhan kimi böyük terminalların 

inşasında, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəmərlərinin tikintisində mühüm xidmətləri olan 

bp şirkəti bundan sonra da Azərbaycan ilə sıx əməkdaşlıq edəcəkdir.  

Prezident İlham Əliyevə dünyanın 80-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərən Fransa-Amerika birgə şirkəti 

olan “SCHLUMBERGER”in ekspozisiyası barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, bu iqtisadi qurum 

Azərbaycanda reallaşdırılan iri neft-qaz layihələrində yaxından iştirak edir.  

Dövlətimizin başçısına Azərbaycanın Türkiyədə özəlləşdirdiyi “Petkim” şirkətinin genişləndirilməsi və 

yenidən qurulması ilə bağlı görülən kompleks işlər barədə ətraflı məlumat verildi. Prezident İlham Əliyevin 

diqqətinə 2040-cı ilədək həyata keçiriləcək layihələr təqdim olundu.  
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Sərgidə geniş təmsil olunan Fransanın “GDF Suez” şirkəti dünyanın əksər ölkələrində fəaliyyət göstərir və 

onun 220 min əməkdaşı vardır. Respublikamızda “Abşeron” və digər layihələrdə iştirak edən şirkət qazın kəşfi, 

hasilatı, nəqli və digər sahələrdə zəngin təcrübəyə malikdir.  

Fransanın “Total” şirkəti də Azərbaycanın neft-qaz sektorunda yaxından iştirak edir. Dövlətimizin 

başçısına şirkətin yenilikləri və perspektiv planları barədə məlumat verildi.  

Malayziyanın “Petronas” dövlət şirkəti Xəzər neft-qaz sərgisində ilk dəfə təmsil olunur. Bu iqtisadi qurum 

istər Malayziyada, istərsə də dünyanın bir çox ölkələrində neft-qaz sektorunda yüksək ixtisaslı kadrlarla bağlı 

vakant yerlər üçün işçi axtarışı ilə məşğuldur.  

Rusiya Federasiyasının “Russneft” şirkəti də Azərbaycan ilə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlıdır. 

Qonşu ölkənin böyük neft-qaz şirkətlərindən sayılan “Russneft” Bakıdakı sərgidə ən son elmi-texniki yeniliklərini 

nümayiş etdirir.  

Türk Petrolları Anonim Şirkəti də 1994-cü ildən bəri Azərbaycan ilə birgə beynəlxalq neft-qaz layihələrinin 

uğurla reallaşmasında yaxından iştirak edir. Qeyd olundu ki, iki qardaş ölkənin iqtisadi qurumları bundan sonra 

da istər regional, istərsə də beynəlxalq səviyyələrdə birgə uğurlu əməkdaşlıqlarını davam etdirəcəklər.  

Almaniyanın RWE şirkəti Azərbaycanda 2009-cu ildən fəaliyyət göstərir. Bu şirkət ölkəmizdə fəaliyyətini 

genişləndirmək əzmindədir.  

“Statoil” “Qazprom”dan sonra Avropada ikinci böyük təbii qaz şirkətidir. “Statoil” Azərbaycan ilə sıx 

əməkdaşlıq edir. Yaxın müddətdə Avropada təbii qaza tələbatın 20-30 faiz artacağını əsas götürən Norveçin dünya 

şöhrətli bu şirkəti Azərbaycan ilə yeni əməkdaşlıq imkanları üzərində konkret iş aparır.  

“Bakı Ağ Şəhər” layihəsi də mükəmməlliyi ilə seçilir. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu 

layihəyə investorların marağı böyükdür. İyirmi hektarlıq “yaşıl ada” adlanan ərazidə təmizlik işləri artıq 

yekunlaşdırılıb və tikinti prosesinə başlanılacaqdır. “Bakı Ağ Şəhər” layihəsi paytaxtın görkəmini beynəlxalq 

standartlar səviyyəsində dəyişməsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanması deməkdir. Bu, Bakının “qara 

şəhər” adlanan hissəsinə yeni həyat bəxş edəcək bir layihədir. Layihənin həyata keçirilməsi zamanı Prezident 

İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələri, eləcə də 2006-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikasında ekoloji 

vəziyyətin yaxşılaşdırılması üzrə kompleks Tədbirlər Planı əsas götürülmüşdür.  

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, OMV şirkəti də Azərbaycan ilə əməkdaşlığın 

genişləndirilməsində maraqlıdır və bu istiqamətdə səylərini əsirgəmir.  

Prezident İlham Əliyev pavilyonlarla tanışlıqdan sonra sərgi və konfransın işinə uğurlar arzuladı.  

“Eurovision-2011” mahnı müsabiqəsindəki qələbədən məmnunluğunu bildirən Avropa İttifaqının enerji 

məsələləri üzrə komissarı Günter Ottinger bu zəfər münasibətilə Azərbaycanı təbrik etdi. Bu gün Almaniya-

Azərbaycan futbol oyununun keçiriləcəyini xatırladan komissar Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında 

əməkdaşlığın tək musiqi və yaxud futbolla məhdudlaşmadığını qeyd etmişdir. Hər iki tərəfin energetika sahəsində 

əməkdaşlıq etdiyini deyən Ottinger bu istiqamətdə Azərbaycanın mühüm rolunu diqqətə çatdırdı.  

Daha sonra Avropa Komissiyasının sədri Xose Manuel Barrozunun tədbir iştirakçılarına müraciəti oxundu.  

Sərgidə iştirakdan məmnun olduğunu deyən Norveç Krallığının Vəlihədi Hookon Norveç ilə Azərbaycanın 

zəngin neft ehtiyatlarına malik olduğunu qeyd edərək Dövlət Neft Şirkəti ilə Statoil-un uğurlu əməkdaşlıq etdiyini 

vurğuladı. “Cənub” qaz dəhlizində Azərbaycanın xüsusi rolunu diqqətə çatdıran Hookon ölkəmizdə neft 

hasilatının qədim tarixə malik olduğunu vurğulayaraq, neftdən əldə olunan gəlirlərin idarə olunmasında şəffaflıq 

və uzunmüddətlilik siyasətinin həyata keçirilməsinin vacibliyini bildirdi.  

Sonra Gürcüstanın energetika və təbii ehtiyatlar naziri Aleksandr Xetaquri çıxış edərək sərginin 

əhəmiyyətindən danışdı. Xəzər bölgəsi neftinin Avropa və dünya bazarlarına çıxarılmasında şaxələndirmənin 

önəmini qeyd edən Aleksandr Xetaquri bu istiqamətdə əməkdaşlığın uğurlu olacağına inamını ifadə etdi.  

Açılış mərasimindən sonra Prezident İlham Əliyev sərginin pavilyonları ilə tanış oldu.  

Prezident İlham Əliyev pavilyonlarla tanışlıqdan sonra sərgi-konfransın işinə uğurlar arzuladı.  

 

XVIII BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT, QAZ SƏRGİ VƏ KONFRANSININ AÇILIŞINDA  

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  

NİTQİ 
 

-Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Mən sizi Xəzər neft, qaz sərgi və konfransının açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Ölkəmizə gəlmiş bütün 

qonaqları səmimiyyətlə salamlayıram.  

Bu sərgi və konfrans artıq ənənəvi xarakter daşıyır. On səkkizinci ildir ki, Bakıda belə mötəbər tədbir 

keçirilir. Mən çox şadam ki, ildən-ilə bu sərgiyə maraq artır. Bu, çox gözəl göstəricidir və onu göstərir ki, 

baxmayaraq Azərbaycanda əvvəlki illərdə böyük investisiya layihələri həyata keçirilib, yenə də ölkəmizin neft-
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qaz sektoruna xarici investorlar tərəfindən maraq azalmır. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, bizim neft 

strategiyamız uzunmüddətli strategiyadır. Bu strategiyanın uğurlu icrası nəticəsində neft-qaz sektorunda ölkə 

qarşısında duran əsas vəzifələr yerinə yetirildi. Ancaq biz yenə də gələcəyə baxırıq və əminəm ki, bu günlərdə 

burada gələcək planlarımız haqqında çox geniş müzakirələr aparılacaqdır.  

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Sənaye üsulu ilə dünyada ilk dəfə neft XIX əsrdə məhz 

Azərbaycanda hasil edilmişdir. XX əsrdə dəniz yataqlarından dünyada yenə də ilk dəfə neft Azərbaycanda hasil 

edilmişdir. Yəni, bizim böyük ənənələrimiz vardır, Azərbaycanın bu sahədəki nailiyyətləri dünya ictimaiyyəti 

üçün real bir faktdır və bu barədə bəlkə geniş danışmağa da dəyməz.  

Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, II Dünya müharibəsi zamanı faşizm üzərində Qələbənin 

qazanılmasında Azərbaycan neftçilərinin çox böyük rolu və payı olmuşdur. O vaxt Sovet İttifaqının yanacağının 

90 faizi Bakıda Azərbaycan neftçiləri tərəfindən istehsal edilmişdir.  

Müstəqilliyə qovuşanda ölkəmiz əlbəttə ki, yeni çağırışlarla üzləşmişdir. Müstəqilliyimizin ilk illəri 

ölkəmiz üçün çox ağır keçmişdir. Ölkədə qeyri-sabit vəziyyətin mövcud olduğu, vətəndaş müharibəsinin 

başlandığı, total böhranın hökm sürdüyü bir zamanda Azərbaycan müstəqil ölkə kimi ilk addımlarını atmağa 

başlamışdır. Əlbəttə ki, ölkəmizin gələcəyi üçün lazımi tədbirlərin görülməsi böyük bir zərurət idi. Azərbaycanın 

bəxti gətirmişdir ki, ölkəmiz üçün həlledici anlarda böyük dövlət xadimi, ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın 

rəhbərliyinə gəlmişdir. Dövlətimizin və dövlətçiliyimizin əsasları məhz onun siyasəti nəticəsində formalaşmışdır. 

Azərbaycanda dövlətçiliyin əsasları qoyulmuş, hüquqi dövlət quruculuğu prosesi başlanmışdır. Ölkədə siyasi və 

iqtisadi islahatlar aparılmağa başlanmışdır. Ölkəmizin iqtisadi müstəqilliyinin əldə edilməsi üçün konkret 

addımlar atılmağa başlanmışdır. Onların içində ən mühüm və tarixi əhəmiyyətə malik olan hadisə 1994-cü ildə 

“Əsrin kontraktı”nın imzalanması idi.  

Bu kontraktın imzalanması nəticəsində Azərbaycan ilk dəfə olaraq xarici investorları Xəzər dənizinə dəvət 

etmişdir. İlk dəfə olaraq Xəzər dənizində xarici neft şirkətləri fəaliyyətə başlamışlar. Ölkə iqtisadiyyatına böyük 

həcmdə investisiyalar qoyulmağa başlanmışdır. Deyə bilərəm ki, neft sektoruna qoyulan investisiyalar digər 

sektorlara da investisiyaların cəlb edilməsinə çox müsbət xidmət göstərmişdir. Bütövlükdə 1995-ci ildən bu günə 

qədər ölkə iqtisadiyyatına 97 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur ki, onların 42 milyardı neft-qaz sektoruna 

qoyulan sərmayədir və mütləq əksəriyyəti xarici sərmayədir.  

Azərbaycan baxmayaraq ki, 1994-cü ildə çox riskli bir dövlət kimi tanınırdı, xarici böyük neft şirkətlərinin 

Azərbaycana dəvət edilməsi, onlar üçün şərait yaradılması, onların investisiyalarının qorunması üçün lazımi 

tədbirlərin görülməsi, o cümlədən qanunvericilik sahəsində lazımi addımların atılması sayəsində bu gün 

Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyini tam şəkildə təmin edib və digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsində öz rolunu artırır.  

“Əsrin kontraktı” tarixi hadisə idi və eyni zamanda, ona görə ki, xarici şirkətlərlə əməkdaşlığımızın ilk 

təcrübəsi uğurlu olmuşdur. Birinci kontraktdan sonra Azərbaycana maraq artdı. Azərbaycan özünü dünyada 

etibarlı tərəfdaş, sözünə hörmət edən ölkə kimi tanıda bilmişdir. 1994-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan ilə 

xarici neft şirkətləri arasında heç bir ciddi mübahisə, heç bir qarşıdurma, kontraktlara yenidən baxılmaq arzuları 

olmamışdır. Mən bunu ona görə deyirəm ki, bəzi ölkələrdə vaxtilə imzalanmış kontraktlara yenidən baxılır, 

onların dəyişdirilməsi üçün addımlar atılır. Bizdə isə, yanaşma tam fərqlidir. Biz etimadı qazanmışıq və bu etimadı 

qiymətləndiririk. Hesab edirəm, investorlar üçün ən vacib amil ondan ibarətdir ki, onlar tam əmin olmalıdırlar, 

onların investisiyaları dövlət tərəfindən lazımi səviyyədə qorunur və bu siyasət dəyişməz olaraq qalır.  

“Əsrin kontraktı”nın imzalanması nəticəsində investisiyaların cəlb edilməsi əlbəttə ki, işimizə birinci təkan 

vermişdir. Ondan sonra nefti xarici bazarlara çıxarmaq üçün böyük addımlar atılmağa başlanmışdır. Görülən çox 

vacib işlərin arasında mən neft kəmərlərinin tikintisini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Hazırda Azərbaycan nefti 

dünya bazarlarına üç istiqamətlə nəql edilir. Biz bu sahədə şaxələndirmə məqsədlərimizə tam çatmışıq. Bu gün 

üç istiqamətdə nəql edilən neftimiz dünya bazarlarına çox etibarlı yollarla çıxarılır.  

Neft kəmərinin, xüsusilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi də tarixi hadisə idi. Təkcə ona görə 

yox ki, ilk dəfə olaraq Xəzər dənizinin nefti Aralıq dənizinin bazarlarına çıxarılırdı. Eyni zamanda, ona görə ki, 

bu kəmər yeni bir yol, yeni bir dəhliz açdı. O vaxt bizim bölgədə çox çətin geosiyasi vəziyyət mövcud idi. Buna 

baxmayaraq, xarici investorlar böyük vəsait cəlb etdilər, beynəlxalq maliyyə qurumları öz dəstəyini göstərdilər. 

Azərbaycan tərəfi də öz üzərinə düşən bütün vəzifələri ləyaqətlə və uğurla icra etmişdir.  

Beləliklə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismara verilməsi nəticəsində biz nəinki həm yeni bazara 

çıxa bilmişik və dəhlizi açmışıq, eyni zamanda, ölkə iqtisadiyyatına böyük həcmdə vəsait gəlməyə başlamışdır. 

Biz bu vəsaitdən çox səmərəli şəkildə istifadə etdik. 1999-cu ilin sonunda Azərbaycanda yaradılmış Dövlət Neft 

Fondu bu gün dünya səviyyəsində ən şəffaf qurumlardan biridir. Fondun fəaliyyəti beynəlxalq təşkilatlar, 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər təşkilatlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Neft Fondu tam şəffaf bir 

qurumdur. Bu, bizə imkan verdi ki, əldə olunmuş gəlirlərdən səmərəli və ədalətli istifadə edək. Məhz bunun 

nəticəsində Azərbaycanda yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı son 7 il ərzində 49 faizdən 9 faizə düşmüşdür. 
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Əgər əlimizdə Neft Fondu kimi çox şəffaf və müasir qurum olmasaydı, biz bu nailiyyətlərə çata bilməzdik. Bu, 

onu göstərir ki, Azərbaycana gələn vəsait ədalətli bölünür, vəsaitin toplanması və xərclənməsi çox şəffaf şəkildə 

həyata keçirilir. Eyni zamanda, bu, Azərbaycanın dünyadakı imicinə də çox müsbət təsir göstərir.  

Müəyyən mərhələdə, xüsusilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismarından sonra belə bir fikir oyana bilərdi 

ki, artıq biz qarşımızda duran bütün vəzifələri icra etdik. Bundan sonra ancaq əldə edilmiş gəlirlərin idarə edilməsi 

ilə məşğul olmalıyıq. Beləliklə Azərbaycan şaxələndirmə siyasətini reallaşdıra bilmişdir və biz artıq, necə 

deyərlər, əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənə bilərik. Ancaq bizim yanaşmamız tam fərqlidir, nəinki bu sahədə, 

bütün başqa sahələrdə də. Əldə edilmiş nailiyyətlər bizim üçün bir mərhələdir, bir addımdır, bir pillədir. Biz daim 

gələcəyə baxırıq və ölkəmizin uğurlu və dayanıqlı inkişafı üçün uzunmüddətli proqram çərçivəsində 

addımlarımızı planlaşdırırıq.  

Beləliklə, qarşımızda duran ikinci vacib məsələ ondan ibarət idi ki, Azərbaycanı dünyada nəinki neft dövləti 

kimi, qaz dövləti kimi də tanıdaq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, o vaxta qədər 1996-cı ildə imzalanmış “Şahdəniz” 

qaz yatağı üzrə kontrakt icra edilməyə başlamışdır və Azərbaycanda çox böyük qaz yataqları aşkarlanmışdır. 

Deyə bilərəm ki, “Şahdəniz” qaz yatağının kəşfi o dövrdə o qədər də böyük diqqət cəlb etməmişdi. Çünki o vaxt 

dünyada, xüsusi ilə Avropada qaz amilinə o qədər də böyük diqqət göstərilmirdi. Ondan sonrakı dövrdə - bir neçə 

il bundan əvvəl qaz amilinin ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə nə qədər təsir edən məsələ olduğunu hamımız daha 

da yaxşı başa düşdük. Ancaq Azərbaycan öz tərəfindən bütün lazımi tədbirləri görmüşdür və “Şahdəniz” qaz 

yatağının aşkarlanması deyə bilərəm ki, dünya enerji bazarında çox təsirli bir hadisə olmuşdur. Biz hazırda enerji 

siyasətimizi daha çox qaz amili üzərində qururuq. Çünki neft sahəsində, dediyim kimi, bütün layihələr icra edilib. 

Bundan sonra biz yalnız hasilatı sabit saxlamaqla öz siyasətimizi davam etdirəcəyik.  

Qaz bazarı istiqamətində çalışmalarımız çox məqsədyönlü xarakter daşıyır. Yaradılmış, şaxələndirilmiş 

ixrac infrastrukturumuz bu gün həm Azərbaycanın maraqlarına xidmət edir, həm də qonşu bazarlara da dəstəkdir. 

Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin tikintisi də tarixi hadisə idi. Əvvəlki fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, əgər Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəməri tikilməsəydi və bu dəhliz açılmasaydı, sınaqdan keçməsəydi, əlbəttə qaz dəhlizinin 

açılması da böyük problemlərlə üzləşə bilərdi.  

Yəni, biz artıq mövcud dəhliz üzərindən qaz kəmərini də çəkdik və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri bu 

gün böyük bir amildir, regional və qitə miqyasında ciddi bir amildir. Ondan sonra əvvəlki dövrdə mövcud olan 

qaz kəməri infrastrukturu təmir edildi. Bu gün Azərbaycan qazı dörd istiqamətdə dünya bazarlarına çıxarılır. Biz 

qonşu dövlətlərə qazı ixrac edirik və artıq neft-qaz kəmərlərimizin sayı yeddiyə çatmışdır.  

Əlbəttə, zəngin qaz yataqlarımızdan səmərəli şəkildə istifadə etmək üçün bizə böyük, etibarlı bazarlar 

lazımdır. O bazarlar ki, qanunlarla tənzimlənir, o bazarlar ki, bizim qazımıza orada ehtiyac vardır. Azərbaycan bu 

istiqamətdə ardıcıl siyasət aparır. Bir neçə ildir ki, biz “Cənub” qaz dəhlizi ilə əlaqədar çox fəal siyasət aparırıq. 

Bir neçə ildir ki, həm ciddi müzakirələr aparılır, eyni zamanda, konkret addımlar atılır. Hələ 2006-cı ildə Avropa 

İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində əməkdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır. Bu, birinci addım 

idi. Bu, daha çox hər iki tərəfin niyyətini ifadə edirdi. Ondan sonrakı dövrdə müxtəlif beynəlxalq forumlarda 

Azərbaycan öz qaz resurslarını təqdim edə bilmişdir. Bu gün bizim təsdiq edilmiş qaz ehtiyatlarımız 2,2 trilyon 

kubmetrə bərabərdir.  

Bu ilin yanvarında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni vacib sənəd - “Cənub qaz dəhlizi haqqında 

Birgə Bəyannamə” imzalanmışdır. Bu bəyannamə sadəcə olaraq niyyətin ifadəsi deyildir. Bu, konkret sənəddir. 

Biz bu sənəd üzərində işləyirik. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında işçi qrupu yaradılmışdır. Bu işçi qrupu 

çox səmərəli işləyir. Ümid edirəm ki, bütün lazımi sənədlər yaxın zamanlarda imzalanacaqdır. Beləliklə, 

“Şahdəniz” layihəsinin ikinci mərhələsinin işlənməsi üçün bizdə əsas olacaqdır.  

Mən şübhə etmirəm ki, qarşıda duran bütün vəzifələr icra ediləcəkdir. Bizim keçmişimiz, tariximiz, əldə 

edilmiş təcrübə və siyasi iradə onu göstərir ki, biz daha da çətin vəziyyətdə daha da mürəkkəb layihələri uğurla 

icra edə bilmişik. Ona görə, hesab edirəm ki, “Cənub” qaz dəhlizinin gələcəyi çox gözəl olacaqdır.  

Hazırda bildiyiniz kimi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında tranzit məsələlərinin həlli üçün danışıqlar aparılır. 

Bu danışıqlar son mərhələdədir. Düz bir il bundan əvvəl – keçən ilin iyun ayında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 

qaz tranziti haqqında protokol imzalanmışdır. O protokolda bütün lazımi məsələlər öz əksini tapmışdır. Sadəcə 

olaraq, biz ümid edirik ki, yaxın zamanlarda o protokolda göstərilən və sadalanan maddələr son sənədə 

çevriləcəkdir. Beləliklə, tranzit sazişinin imzalanmasından sonra artıq böyük Azərbaycan qazı üçün bütün 

maneələr aradan qaldırılacaqdır.  

Bizim qaz ehtiyatlarımız, bir daha demək istəyirəm ki, kifayət qədərdir. Ən azı yüz il bundan sonra həm 

bizə, həm istehlakçılara kifayət edəcəkdir.  

Neft sahəsində ilkin proqnozlardan bu gün bəlkə də iki dəfə çox neft əldə etdiyimizi nəzərə alsaq, mən tam 

əminliklə deyə bilərəm ki, 2,2 trilyon kubmetr qaz ehtiyatlarımız, necə deyərlər, təvazökar bir rəqəmdir. 

Proqnozlar daha da çoxdur və əminəm ki, qazma işlərinin nəticəsində daha da böyük həcmdə qaz aşkarlanacaqdır.  
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Keçən sərgidən bu günə qədər Azərbaycanın enerji siyasətində bir neçə vacib hadisə baş vermişdir. Mən 

onlardan ikisini xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Birincisi, dediyim kimi, yanvar ayında Avropa İttifaqı ilə 

Azərbaycan arasında “Cənub” qaz dəhlizi haqqında imzalanmış Bəyannamə, ikincisi isə, Azərbaycan neftçiləri 

tərəfindən kəşf edilmiş böyük “Ümid” qaz yatağıdır. Bu, birinci növbədə onu göstərir ki, bizim “Şahdəniz”dən 

başqa da böyük ehtiyatlarımız vardır. Neftçilərimiz və geoloqlarımız həmişə bunu vurğulayırlar. İkinci tərəfdən, 

“Ümid” yatağının önəmi ondadır ki, bu yataq Azərbaycan neftçiləri, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən 

aşkarlanmışdır. Neftçilərimizin müasir təcrübəsi və xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq nəticəsində əldə edilmiş təcrübə 

artıq konkret nəticələr vermişdir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti “Ümid” yatağında həm investordur, həm də 

operatordur. “Ümid” yatağının aşkarlanması göstərir ki, onun yanında yerləşən perspektiv strukturlarda da kifayət 

qədər qaz vardır. Biz buna əminik. Ümid edirəm ki, növbəti mərhələlərdə Azərbaycanda qaz yataqlarının 

kəşfiyyatı davam edəcəkdir.  

Enerji təhlükəsizliyi məsələləri bu gün dünya gündəliyində dayanan vacib məsələlərdən biridir. Azərbaycan 

tərəfdaşlarımızın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün öz üzərinə düşən vəzifələrini ardıcılıqla və böyük 

iradə ilə icra edir. Mən hesab edirəm ki, hazırda istehlakçılar, tranzit ölkələr və istehsalçılar arasında yaranan 

əməkdaşlıq yaxşı nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Çünki məhz bu üç tərəfin birgə fəaliyyəti nəticəsində biz uğura 

nail ola biləcəyik.  

Məhz buna görə bir də demək istəyirəm ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında işçi qrupu yaradılmışdır. 

Bu qrupda potensial investorlar, istehlakçılar və istehsalçılar birgə çalışırlar.  

Beləliklə, bu il müstəqilliyimizin 20-ci ildönümünü qeyd edərkən tam əminliklə deyə bilərik ki, neft-qaz 

sektorunda enerji təhlükəsizliyi sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər ölkəmizi böyük dərəcədə möhkəmləndirə 

bilmişdir. Azərbaycan özünü tam şəkildə təmin edən ölkədir. Valyuta ehtiyatlarımız artır və hazırda onun 

səviyyəsi təqribən 35 milyard dollara çatmışdır. İqtisadiyyatımız artır və son 7 il ərzində ümumi daxili məhsul 3 

dəfə artmışdır. Büdcə xərcləri 2003-cü ildə 1,2 milyard dollar idi, 2011-ci ildə bu rəqəm 20 milyard dollara 

çatmışdır.  

Ölkədə çox güclü sosial siyasət aparılır, işsizliyə qarşı mübarizə güclənir, yoxsulluq azalır. Sənaye 

potensialımız və qeyri-neft sektoru inkişaf edir. Bütün bu uğurların təməlində birmənalı deyə bilərəm ki, 1994-cü 

ildə imzalanmış “Əsrin kontraktı” dayanır. Ona görə bu gün bu sərgi və konfransın açılışında 1994-cü ildə bizə 

inanan, Azərbaycanın gələcəyinə inanan xarici neft şirkətlərinə bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Deyə bilərəm ki, son illər ərzində ARDNŞ ilə xarici tərəfdaşlar arasında çox işgüzar münasibətlər qurulmuşdur. 

Bu münasibətlərin çox gözəl gələcəyi vardır. Çünki yenə də demək istəyirəm ki, “Cənub” qaz dəhlizinin uğurlu 

icrası da bizim üçün yalnız növbəti mərhələ olacaqdır. Bizim planlarımız çoxdur, biz gələcəyə ümidlərlə baxırıq 

və əldə edilmiş uğurlar bu ümidləri daha da gücləndirir.  

Bir daha, əziz dostlar, sizi sərginin və konfransın açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Sərgiyə və konfransa 

uğurlar arzulayıram. Sağ olun.  
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BAKIDA XIX BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA, NEFT KİMYASI 

SƏRGİ VƏ KONFRANSI İŞƏ BAŞLAMIŞDIR 

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR 

 

5 iyun 2012-ci il 
 

Bakı, 5 iyun (AzərTAc). İyunun 5-də Bakı Sərgi Mərkəzində XIX Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, 

neft kimyası sərgi və konfransı işə başlamışdır.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

Sərgidə dünyanın 35 ölkəsindən 304 şirkət təmsil olunur. Ekspozisiyanın 40 faizindən çoxu dünyada 

tanınmış iqtisadi qurumların payına düşür. Onların əksəriyyəti bu sərginin daimi iştirakçılarıdır. Almaniya, Böyük 

Britaniya, Çin, Rusiya və Türkiyənin milli qrupları üçün pavilyonlar əvvəlcədən sifariş olunmuşdur. Sərgidə 

iştirak etmək arzusunda olan MDB, Avropa və Şərqi Asiya ölkələrində fəaliyyət göstərən şirkətlərin sayı xeyli 

artmışdır. İlk dəfə olaraq, bu il sərgidə Vyetnam milli neft şirkəti də iştirak edir.  

Ekspozisiya sahəsinin 59 faizi xarici şirkətlər üçün ayrılmışdır. Qalan ekspozisiya sahəsi isə yerli 

istehsalçılar və xarici şirkətlərin yerli nümayəndəlikləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sərgiyə olan daimi marağı 

sübut edən əsas fakt ondan ibarətdir ki, ekspozisiyanın 10 faizini əvvəllər Azərbaycan bazarında fəaliyyət 

göstərməmiş yeni şirkətlərin stendləri təşkil edir.  

Bütövlükdə, bütün sərgi ekspozisiyasının ümumi artımı 15 faizdir. Sərgi sahəsinin və iştirakçı şirkətlərin 

sayının artması Azərbaycanın neft və qaz sahəsinin sürətlə inkişaf etdiyini və dünya miqyasında böyük nüfuz 

qazandığını deməyə əsas verir. 

Bu il sərgi və konfransa rekord sayda - 21 şirkət sponsorluq edir ki, bu da tədbirin yüksək statusunu göstərir. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrindən onlarla aparıcı kütləvi informasiya vasitəsi sərgi və konfransa informasiya 

dəstəyi göstərir. 

Ekspozisiya Bakı Sərgi Mərkəzinin iki pavilyonunda yerləşir. Burada ən yeni neft-qaz avadanlığı, 

neftçıxarma və enerji daşıyıcılarının nəqli sahəsində qabaqcıl texnologiyalar nümayiş etdirilir. Bundan başqa, 

sərgi iştirakçılarına Azərbaycanda hazırda reallaşdırılan və gələcək layihələr də təqdim olunur.  

Sərgi çərçivəsində keçiriləcək konfransın işgüzar proqramı genişdir. Bu il konfrans neft-qaz bazarının yeni inkişaf 

təmayülləri, Xəzər dənizi regionunun potensialı və üstünlükləri, habelə dünyada enerji təhlükəsizliyi 

problemlərinin həlli perspektivlərini qiymətləndirmək üçün imkan yaradacaqdır.  

Böyük Britaniyanın İTE Group Plc şirkətinin baş məsləhətçisi Endryu VUD sərgi və konfransı açaraq dedi: 

- Cənab Prezident! 

Zati-aliləri, xanımlar və cənablar! 

Bu gün burada olmaqdan, İTE Group şirkətini təmsil etməkdən, XIX Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, 

neftayırma, neft kimyası sərgisi və konfransını təşkil etməkdən çox məmnunam. 

Bu sərgi ənənəvi olaraq keçirilən bir tədbir kimi beynəlxalq təqvimdə öz əksini tapmış, neft və qaz sənayesi 

üçün mühüm platformaya çevrilərək 1994-cü ildən etibarən sabiq Prezident Heydər Əliyevin təşkilatçılığı ilə ilk 

dəfə olaraq reallaşmışdır. 

Biz növbəti illərin sərgilərində neft sektorunda davamlı inkişafın və artımın şahidi olmuşuq. Biz çox şadıq 

ki, builki sərgidə 35 ölkədən 304 şirkət iştirak edir. İştirakçıların sırasına Almaniyanın, Birləşmiş Krallığın, Çinin, 

Rusiyanın milli şirkətləri daxildir.  

Bir çox şirkətlər artıq bir neçə ildir ki, bu sərgidə iştirak edirlər. Lakin bir sıra şirkətlər vardır ki, onlar bu 

sərgiyə ilk dəfə qatılırlar. Sözsüz ki, illər keçdikcə biz davamlı artımın şahidi olmuşuq. Düşünürəm ki, bu, çox 

mühüm bir haldır, bunu qeyd etmək lazımdır. Bu sərgidə Azərbaycanı müştərək şirkətlərlə bərabər, yerli istehsalçı 

şirkətlər də təmsil edir. 

Builki sərgidə 75 Azərbaycan şirkəti iştirak edir. Son 20 ildə Azərbaycanda neft və qaz sektoru sürətli 

inkişaf edib. Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası sərgiləri bu inkişafa daha çox töhfə vermişdir. Bu, başqa 

sektorların inkişafına da təsir göstərmişdir. 

İTE Group dünyada sərgi təşkili ilə məşğul olan çox nüfuzlu şirkətdir. 19 ildir ki, Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərir və iqtisadi inkişafın, eyni zamanda, bütövlükdə inkişafın şahidi olur, fəaliyyətini daha da fəallaşdırmışdır. 

İTE Group şirkəti il ərzində Bakıda 12 sərgi təşkil edir. Bu 12 sərgidə bütün sektorlar təmsil olunur. Bu il artıq 

qida və turizm sərgiləri keçirilmişdir. İlin sonunadək səhiyyə, ekologiya, inşaat və s. sərgilərin də keçirilməsi 

planlaşdırılır.  

Şirkətimizin Azərbaycandakı işi Bakı Sərgi Mərkəzinin təqdim etdiyi şəraitdən asılı olaraq çox 

müvəffəqiyyətli olmuşdur. Bu gün bu imkandan istifadə edərək neft və qaz sərgisinin təşkilində və müvəffəqiyyət 

qazanmasında bizə kömək göstərən bütün qurumlara minnətdarlığımı bildirmək istərdim. İlin ən mühüm 

tədbirlərindən biri olan bu sərgi də əminəm ki, böyük müvəffəqiyyət qazanacaqdır. İTE Group şirkəti neftayırma 
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və neft kimyası sahələrində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə fəal əməkdaşlıq etmişdir. Düşünürəm 

ki, bu sərgi boyunca biz paralel şəkildə keçirdiyimiz konfransda bu barədə ciddi müzakirələr aparacağıq. 

Mən bu böyük sərginin təşkilinə və keçirilməsinə verdiyi önəmli dəstəyə tədbirə görə, hörmətli cənab 

Prezidentə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Biz bu sərginin hər bir iştirakçısını təbrik edirik. Düşünürük ki, 

İTE Group şirkətinin ölkədə gördüyü işlərin, keçirdiyi sərgilərin çox mühüm rolu olmuşdur. Cənab Prezident, bu 

sərginin davamlı ənənəyə çevrilməsi Sizin bu vacib tədbirə, bu vacib sahəyə, sənayenin inkişafına göstərdiyiniz 

diqqətin təsdiqidir. 

Azərbaycan artıq neft sektoru üzrə vacib regional mərkəzə çevrilmişdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatında 

neft-qaz sənayesi mühüm sahələrdən biri olaraq qalır.  

Zati-aliləri, vaxt ayırıb Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası sərgisi və konfransının açılışında iştirak 

etdiyinizə görə Sizə təşkilatçılar, iştirakçılar və qonaqlar adından minnətdarlığımızı bildiririk. 

Bu, bir daha göstərir ki, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq, əlaqələr inkişaf etdiriləcək və neft-qaz sənayesinin 

regional mərkəzi olaraq Azərbaycanın nüfuzu daha da artacaqdır.  

Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. 

 

X X X 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərgi və konfransın açılış mərasimində nitq söylədi.  

ABŞ-ın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterlinq Prezident Barak Obamanın dövlətimizin başçısına 

təbrik məktubunu oxudu. 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı səfiri Piter Beytman isə Baş 

nazir Devid Kemeronun Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubunu oxudu. 

 

X X X 

 

Açılış mərasimindən sonra Prezident İlham Əliyev sərginin pavilyonları ilə tanış oldu.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev və şirkətin birinci vitse-prezidenti 

Xoşbəxt Yusifzadə dövlətimizin başçısına ARDNŞ-in ekspozisiyası barədə ətraflı məlumat verdilər. Qeyd olundu 

ki, beynəlxalq səviyyəli şirkətə çevrilən ARDNŞ 2010-2015-ci illəri əhatə edən nanoneft proqramını və digər 

silsilə layihələri reallaşdırır. Bundan əlavə, Dövlət Neft Şirkətində ölkədə inşası nəzərdə tutulan yeni neft-qaz 

emalı və neft kimyası kompleksinin layihəsi hazırlanmışdır. Bu layihə istismar müddətini başa vuran və ekoloji 

tələblərə cavab verməyən neft-qaz və neft kimyası müəssisələrinin şəhərdən çıxarılmasını və vahid kompleksdə 

cəmlənməsini nəzərdə tutur. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən, layihənin hazırlanmasına xarici 

şirkətlər də cəlb olunmuşdur. Kompleksin Qaradağ və Abşeron rayonlarının sərhədində salınması nəzərdə tutulur. 

Yeni kompleksdə müasir texnologiyalar tətbiq olunacaqdır. Bu da keyfiyyətli məhsul istehsalına imkan 

verəcəkdir.  

Dövlətimizin başçısı bp şirkətinin ekspozisiyası ilə də tanış oldu. Diqqətə çatdırıldı ki, Xəzərin Azərbaycan 

sektorunda iri neft və qaz yataqlarının işlənilməsində, Səngəçal, Supsa və Ceyhan kimi böyük terminalların 

inşasında, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəmərlərinin tikintisində mühüm xidmətləri olan 

bp şirkəti bundan sonra da Azərbaycan ilə sıx əməkdaşlıq edəcəkdir. 

Bunu təsdiqləyən ən mühüm amil bu il bp şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətinin 20 illiyinin tamam 

olmasıdır. Bu müddət ərzində qarşıya qoyulmuş bütün məqsədləri həyata keçirən şirkət hazırda təhsil, əməyin 

təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi və icma proqramları ilə bağlı layihələr reallaşdırır. 

Dünyanın 80-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərən Fransa-Amerika birgə şirkəti olan “Schlumberger”in 

ekspozisiyası ilə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, bu iqtisadi qurum Azərbaycanda 

reallaşdırılan iri neft-qaz layihələrində yaxından iştirak edir. Şirkət bütün dünyanın neft və qaz müəssisələri üçün 

yüksək nəticələrin, təkmilləşdirilmiş kəşfiyyat və hasilat göstəricilərinin təmin edilməsində etibarlı və sınanılmış 

öncül xidmət təchizatçısıdır.  

Sonra Azərbaycan Prezidenti “BOS Şelf” şirkətinin ekspozisiyasına baxdı. Bildirildi ki, “Azəri-Çıraq-

Günəşli” neft yataqlarının tammiqyaslı işlənilməsinin birinci mərhələsi olan “Mərkəzi Azəri” sahəsində 

müvəffəqiyyətlə çalışan şirkət həyata keçirdiyi təlim proqramları sayəsində təcrübəli işçi qüvvəsi yaratmışdır. 

Dövlətimizin başçısına Azərbaycanın Türkiyədə özəlləşdirdiyi “Petkim” şirkətinin genişləndirilməsi və yenidən 

qurulması ilə bağlı görülən kompleks işlər barədə ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki, 1965-ci ildə təsis olunmuş 

şirkətin əsas hədəfi Türkiyə bazarında liderliyini daha da genişləndirərək davam etdirmək və regional gücə 

çevrilməkdir. “Petkim” hazırda öz məhsullarını dünyanın 70-dən çox ölkəsinə ixrac edir. 

Azərbaycan Prezidentinə ölkəmizin neft-qaz sektorunda yaxından iştirak edən Fransanın “Total” şirkətinin 

yenilikləri və perspektiv planları barədə məlumat verildi. 
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“Eni Saipem” şirkətinin pavilyonu ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, 1957-ci ildə 

yaradılan müəssisənin fəaliyyəti ötən dövrdə xeyli genişlənmişdir. Azərbaycan ilə əməkdaşlığa böyük önəm verən 

şirkət dünyanın bir çox regionlarında da karbohidrogen ehtiyatlarının çıxarılmasında yaxından iştirak edir. 

Rusiyanın “Rosneft” şirkəti də Azərbaycan ilə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlıdır. Qonşu ölkənin böyük 

neft-qaz şirkətlərindən sayılan “Rosneft” Bakıdakı sərgidə ən son elmi-texniki yeniliklərini nümayiş etdirir. 

Türk Petrolları Anonim Şirkəti (TPAO) də 1994-cü ildən bəri Azərbaycan ilə birgə beynəlxalq neft-qaz 

layihələrinin uğurla reallaşmasında yaxından iştirak edir. Bildirildi ki, iki qardaş ölkənin iqtisadi qurumları 

bundan sonra da istər regional, istərsə də beynəlxalq səviyyədə birgə uğurlu əməkdaşlıqlarını davam etdirəcəklər. 

Almaniyanın RWE şirkətinin pavilyonu ilə tanış olan dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 2009-cu 

ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bu iqtisadi qurum ölkəmizdə fəaliyyətini genişləndirmək əzmindədir və 

bunun üçün müxtəlif layihələr təqdim edir. 

Azərbaycan Prezidenti Norveçin “Statoil” şirkətinin pavilyonu ilə də tanış oldu. Bildirildi ki, 

“Qazprom”dan sonra Avropada ikinci böyük təbii qaz şirkəti olan “Statoil” Azərbaycan ilə sıx əməkdaşlıq edir. 

Dünyanın 36 ölkəsində fəaliyyət göstərən “Statoil”un başlıca məqsədi yüksək texnologiyaların tətbiq olunması 

ilə istehlakçıların enerji tələbatını məsuliyyətli və innovativ şəkildə təmin etməkdir. Qeyd olundu ki, bu şirkət 

Azərbaycan ilə yeni əməkdaşlıq imkanları üzərində konkret iş aparır. 

Bu il Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgisində ilk dəfə Vyetnam da təmsil olunur. 

Bu ölkənin “Petrovietnam” neft-qaz şirkəti 2010-cu ildə Azərbaycanda nümayəndəliyini açmışdır. 1975-ci ildə 

yaradılan şirkət yaxın gələcəkdə “Muradxanlı-Cəfərli-Zərdab” neft yataqları blokunda axtarış-kəşfiyyat işlərinə 

başlayacaqdır. 

Rusiyanın “İnterpayp” şirkəti də builki sərgidə uğurla təmsil olunur. Neft-qaz yataqlarının işlənilməsində 

istifadə olunan boruların hazırlanması üzrə ixtisaslaşan şirkətin məhsullarından tikinti və maşınqayırmada da 

istifadə edilir. 

Builki sərgidə diqqəti cəlb edən əsas məqamlarından biri də alternativ enerji mənbələri ilə bağlı 

ekspozisiyanın təşkil olunmasıdır. Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Şirkəti tərəfindən 

təşkil olunan pavilyonda külək və günəş enerjisindən istifadə edilməsi məqsədilə ölkəmizdə həyata keçirilən 

layihələr barədə məlumat verilir, bu sahənin hazırda dünyada ekoloji cəhətdən ən səmərəli vasitə hesab olunduğu 

qonaqların diqqətinə çatdırılır.  

Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Avstriyanın OMV şirkəti də Azərbaycan ilə əməkdaşlığın 

genişləndirilməsində maraqlıdır və bu istiqamətdə səylərini əsirgəmir.  

Ekspozisiya ilə tanış olan dövlətimizin başçısı Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgisi 

və konfransının fəxri qonaqlar kitabını imzaladı. 

Prezident İlham Əliyev pavilyonlarla tanışlıqdan sonra sərgi və konfransın işinə uğurlar arzuladı. 

 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN 

NİTQİ 

 

- Hörmətli xanımlar və cənablar!  

Əziz dostlar!  

Mən Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram.  

Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransının keçirilməsi ölkəmiz üçün böyük hadisədir. 

Bu sərgi və konfransın artıq böyük tarixi vardır. Bu sərgi 19-cu dəfə keçirilir. Deyə bilərəm ki, maraq azalmır, 

artır. Bunun nəticəsidir ki, bu dəfə sərgidə 300-dən artıq şirkət iştirak edir.  

Buraya gələrkən mən birinci sərgini xatırlayırdım. O sərgi 1994-cü ildə təşkil edilmişdi. Birinci sərginin 

Azərbaycanın nəinki neft-qaz sənayesində, ümumi inkişafında çox böyük rolu olmuşdur. Çünki Azərbaycan gənc 

müstəqil dövlət idi. Dünyaya hələ özünü tanıtdıra bilməmişdi. Azərbaycanın zəngin neft-qaz yataqları haqqında, 

əlbəttə ki, mütəxəssis dairələrində bilgilər var idi. Ancaq geniş biznes dairələri bundan xəbərsiz idi. Məhz sərginin 

1994-cü ildə keçirilməsi ilə Azərbaycanın imkanları, xüsusilə neft sektorundakı imkanları dünyaya təqdim edildi. 

Azərbaycana çox böyük maraq göstərilməyə başlandı. Təsadüfi deyildir ki, sərgidən bir neçə ay sonra “Əsrin 

kontraktı” imzalanmışdır ki, bu gün biz hamımız onun nəticələrini görməkdəyik.  

O vaxt ölkəmiz gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyən edirdi. Azərbaycan necə inkişaf edəcək, hansı 

ölkəyə çevriləcəkdir?! Əlbəttə ki, bizim əsas potensialımız olan neft ölkənin ümumi inkişafına xidmət göstərməli 

idi. Bunu etmək üçün mütləq xarici tərəfdaşlar Azərbaycana sərmayə qoymalı idilər. Çünki o vaxt Azərbaycanın 

maddi imkanları çox məhdud idi. Biz buna nail ola bildik. Qısa müddət ərzində müxtəlif irimiqyaslı, böyük 

şirkətlər Azərbaycana gəldilər, sərmayə qoymağa başladılar. Beləliklə, Azərbaycanın uğurlu inkişafı başlandı.  

Məhz 1994-cü ildə ulu öndər tərəfindən Heydər Əliyev neft strategiyası elan edilmişdir ki, bu gün də bu strategiya 
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davam etdirilir. Əlbəttə, 19 il ərzində bu strategiya inkişafdadır, bu strategiyaya yeni istiqamətlər cəlb edilir. 

Beləliklə, bu gün Azərbaycanın enerji resursları tam şəkildə Azərbaycan xalqının maraqlarının xidmətindədir.  

1994-cü ildə isə biz bu böyük yolun əvvəlində idik. Mən çox şadam ki, o vaxt qarşımıza qoyduğumuz bütün 

vəzifələr uğurla icra edildi. Azərbaycana böyük sərmayə qoyulmuşdur. Hazırda neft-qaz sektoruna qoyulan 

investisiyalar təxminən 50 milyard dollar səviyyəsindədir. Ancaq bütövlükdə 1995-ci ildən bu günə qədər ölkə 

iqtisadiyyatına təxminən 120 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur. Yəni, biz neft amilindən çox məharətlə və 

böyük səmərə ilə istifadə edə bildik. Neftdən əldə edilən gəlirləri qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldə bildik. 

Ölkə iqtisadiyyatını çoxşaxəli iqtisadiyyat kimi təşkil edə bildik. Bu gün bu proses davam etdirilir. Ancaq 1990-

cı illərin ortalarında həm neft sənayesində, ümumiyyətlə, iqtisadi sahədə köklü islahatlar aparılmağa başlanmışdır. 

O vaxt həm geosiyasi, həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan Azərbaycan indiki kimi güclü dövlət deyildi. 

Azərbaycana təzyiqlər də, təhdidlər də var idi. Biz gənc ölkə idik. Bizim maddi imkanlarımız çox məhdud idi. 

Amma buna baxmayaraq, Heydər Əliyevin qətiyyəti və cəsarəti sayəsində, düzgün təşkil edilmiş strategiya 

nəticəsində biz bütün hədəflərə çatdıq.  

2003-cü ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təməli qoyulmuşdur. 2006-cı ildə kəmər istifadəyə 

verilmişdir. Bu kəmər bütövlükdə bölgənin və bəlkə də qitənin enerji xəritəsini əsaslı şəkildə dəyişdirə bilmişdir. 

Bu kəmər təkcə Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün deyil, eyni zamanda, yeni dəhlizin 

açılması üçün çox vacib, tarixi bir addım idi. Artıq bu dəhliz işə düşəndən sonra növbəti mərhələdə böyük 

“Şahdəniz” yatağının qaz ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması üçün Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri 

tikilmişdir. 

“Şahdəniz” üzrə kontraktın imzalanması “Azəri-Çıraq-Günəşli” kontraktının imzalanmasından iki il sonra 

baş vermişdir. O vaxt Azərbaycanın qaz potensialı haqqında dünyada heç bir məlumat yox idi. Çünki sovet 

dövründə bizim qaz imkanlarımız araşdırılmamışdır. Geoloqlarımız, mütəxəssislərimiz, əlbəttə, bilirdilər ki, 

bizim zəngin qaz ehtiyatlarımız vardır. Amma heç vaxt Azərbaycan xarici investorlar tərəfindən qaz ölkəsi kimi 

maraq doğurmurdu. Ancaq “Şahdəniz” qaz yatağının kəşfindən sonra, - bu yataq dünya miqyasında ən böyük 

yataqlardan biridir, - əlbəttə ki, bu sahəyə diqqət daha da çox olmuşdur. Beləliklə, düzgün strategiyanın icra 

edilməsi nəticəsində dəhlizin açılması, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi nəticəsində biz artıq 

pəncərədən başlayaraq böyük qapı açdıq. Azərbaycanı beynəlxalq enerji ailəsinə daxil etdirə bildik. Həm siyasi, 

həm iqtisadi baxımdan böyük uğurlar əldə edə bilmişik.  

Eyni zamanda, bu, bizim üçün böyük təcrübə idi. Çünki bizim Dövlət Neft Şirkətimiz – SOCAR o vaxt 

sadəcə olaraq daxili bazarda fəaliyyət göstərən adi bir şirkət idi. Başqa dövlət qurumlarından heç nə ilə 

fərqlənmirdi. Amma bizim məqsədimiz ondan ibarət idi ki, SOCAR-ı dünya miqyaslı nəhəng enerji şirkətinə 

çevirək. Hazırda biz bu məqsədə də çatmışıq. Bundan sonra SOCAR-ın həm ölkə daxilindəki, həm xaricdəki 

fəaliyyəti daha da genişmiqyaslı olacaqdır.  

Biz təcrübə toplamışıq. Bizim gənc mütəxəssislərimiz xaricdə təhsil almışlar. “Əsrin müqaviləsi”nə əsasən 

bu əməliyyatlarda iştirak edən insanların mütləq əksəriyyəti yerli vətəndaşlardır. Yəni, burada məşğulluq 

məsələlərinə də diqqət göstərilmişdir. Bir sözlə, uğurlu neft strategiyamız həm 1990-cı illər üçün, həm bu gün 

üçün çox əhəmiyyətlidir və bizə imkan verdi ki, ölkə qarşısında duran əsas iqtisadi və sosial məsələləri uğurla 

inkişaf etdirək. Əlbəttə, biz bu strategiyanı icra edərkən bir neçə hədəfi qarşımıza qoymuşduq. İlk növbədə, 

məqsəd Azərbaycanın zəngin neft-qaz potensialını tam şəkildə realizə etmək idi. Digər tərəfdən, neft amilindən 

sadəcə olaraq istifadə edib qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək məsələsi gündəlikdə idi. Hələ o illərdə mən 

demişdim ki, neft bizim üçün məqsəd deyil, vasitədir - ölkəmizi inkişaf etdirmək, müasir dövlət yaratmaq üçün 

vasitədir.  

Hesab edirəm ki, biz bu imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə edə bilmişik. Xüsusilə Dövlət Neft Fondunun 

yaradılması bu istiqamətdə atılan çox vacib addım idi. Çünki bu qurumun fəaliyyətə başlaması həm şəffaflığı 

təmin etdi, eyni zamanda, bizə imkan verdi ki, neftdən və indi qazdan əldə edilən gəlirlər əhəmiyyətli şəkildə 

qorunsun, saxlanılsın və ölkənin qeyri-neft sektoruna investisiya şəklində qoyulsun.  

Biz valyuta ehtiyatlarımızı ildən-ilə artırırıq. Hazırda valyuta ehtiyatlarımız 40 milyard dolları ötübdür. Gələcəkdə 

bu məbləğ daha da böyük olacaqdır. Bu, bizə imkan verir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılılığını 

maksimum dərəcədə aşağı salaq. Buna nail oluruq. Çünki bu ilin birinci rübünün iqtisadi göstəriciləri deməyə 

əsas verir ki, biz bu yolda artıq uğurlara nail olmuşuq, Qeyri-neft sənayemiz birinci üç ayda 16 faiz artmışdır.  

Ölkənin uğurlu inkişafı, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi bizim prioritetlər sırasında idi. Beləliklə, bu məqsəd 

də qarşıya qoyulmuşdur. Digər məqsəd dünya birliyi ilə əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirmək idi. Dost, 

tərəfdaş ölkələrlə ikitərəfli əsasda əlaqələrimizi gücləndirmək işində də neft-qaz amili öz rolunu oynamışdır. 

Bu gün bir neçə ölkənin enerji balansında Azərbaycan neftinin payı 25-30-35 faiz təşkil edir. Bu gün biz 

dostlarımız üçün, Avropa istehlakçıları üçün etibarlı tərəfdaş qismində çıxış edirik. Bu rol getdikcə artır. Biz, eyni 

zamanda, neftlə, qazla zəngin olan hər bir ölkə qarşısında duran digər məsələni də icra etdik. Bu da ixrac 
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imkanlarımızın şaxələndirilməsi məsələsidir. Hazırda bizim yeddi neft və qaz kəmərimiz vardır ki, resurslarımızı 

bütün istiqamətlərə ixrac edir. Biz bir marşrutdan, bir yoldan asılı deyilik. 

Hazırda Avropa istehlakçıları da bu məsələ ilə bağlı müəyyən tədbirlər görürlər. Onlar üçün də 

şaxələndirmə mühüm amildir. Bir mənbədən asılı olmaq, əlbəttə ki, o qədər məqbul variant sayıla bilməz. Ancaq 

biz Azərbaycan olaraq bu vəzifəni icra etmişik. Bu gün bizim neftimiz və qazımız müxtəlif istiqamətlər üzrə ixrac 

edilir. Əlbəttə, biz gələcəkdə tərəfdaşlarla bu sahədə işimizi daha da sürətləndirəcəyik.  

Neft-qaz sahəsində istehsalçılar, tranzit ölkələr və istehlakçılar bir yerdə olmalıdırlar. Burada rəqabətə, 

yaxud da ki, qarşıdurmaya yol vermək olmaz. Əksinə, burada maksimum əməkdaşlıq olmalıdır. Çünki əməkdaşlıq 

olduqda hər üç tərəf öz mənfəətini götürür. Biz bu məsələyə bu fəlsəfə ilə yanaşırıq.  

Bütövlükdə bizim enerji siyasətimiz çox açıqdır və xoşniyyətlidir. Biz hesab edirik ki, enerji siyasəti 

ölkələri birləşdirməlidir, ayırmamalıdır. Enerji amilindən qarşıya hansısa siyasi məqsədlər qoymaq və onlara 

çatmaq üçün istifadə edilməməlidir. Bizim yanaşmamız bundan ibarətdir. Bizim üçün dost olan ölkələrin enerji 

təhlükəsizliyi məsələlərinə də töhfəmiz buna dəlalət edir. Biz bəzi hallarda bəzi ölkələrin çətinliklərini nəzərə 

alaraq onlara yardım etmək üçün əlimizi uzatmışıq. Həm dostluğumuzu möhkəmləndirmişik, həm də iqtisadi və 

siyasi maraqlarımızı təmin edə bilmişik. Hesab edirəm ki, indiki mərhələdə və gələcək illərdə dünyada enerji 

siyasətində bu səpkidə meyillər güclənərsə, onda bütün məsələləri proqnozlaşdırmaq daha asan olacaqdır. Bir 

sözlə, enerji resursları ölkələri ayırmamalıdır, birləşdirməlidir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan təcrübəsi bu 

sahədə çox məqbul ola və öyrənilə bilər. Eyni zamanda, digər sahədə - xarici investorlar, yerli şirkətlər və yerli 

hakimiyyət orqanları arasında əməkdaşlıq baxımından hesab edirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət nümunəvidir.  

Biz əsas enerji tərəfdaşımız olan bp şirkəti ilə artıq 20 ilə yaxındır ki, əməkdaşlıq edirik. Bu əməkdaşlıq 

hər iki tərəfin maraqlarını təmin edir. bp bizim strateji partnyorumuzdur. Bir nömrəli investordur. Həm “Azəri-

Çıraq-Günəşli”də, həm “Şahdəniz”də və digər yataqlarda bizimlə birgə işləyir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-

Ərzurum neft-qaz kəmərlərində əsas oyunçudur. Bu, 20 ilə yaxın olan əməkdaşlıq onu sübut edir ki, investorların 

maraqları və ölkənin, xalqın maraqları üst-üstə düşə bilər. Bu əməkdaşlıq və bu təcrübə hesab edirəm ki, müəyyən 

mənada dünyada nadir təcrübədir. Bu da öyrənilə bilər və biz hesab edirik ki, bu sahədə də uğurlu əməkdaşlığa 

nail ola bilmişik.  

Bizim üçün dövlət olaraq, ilk növbədə Azərbaycanın milli maraqlarıdır. Biz nail ola bilmişik ki, 

Azərbaycan zəngin neft yataqlarımızdan artıq nefti, qazı hasil və ixrac edir. Bu, ölkə iqtisadiyyatına əvəzedilməz 

bir töhfədir. Təsəvvür etmək çətindir ki, əgər 1994-cü ildə o cəsarətli addım atılmasaydı, indi bizim vəziyyətimiz 

necə olacaqdı?!  

Enerji təhlükəsizliyi enerji müstəqilliyini şərtləndirir. Enerji müstəqilliyi isə bütövlükdə ölkələrin iqtisadi 

müstəqilliyinə böyük töhfə verir. İqtisadi müstəqillik olmadan siyasi müstəqillikdən söhbət gedə bilməz. Mən 

dəfələrlə qeyd etmişəm və artıq bu, reallıqdır ki, Azərbaycan bütün sahələrdə müstəqil siyasət aparır. Bu siyasəti 

aparmaq üçün bizə güc verən əlbəttə ki, xalqla iqtidar arasında olan birlikdir və eyni zamanda, iqtisadi 

müstəqilliyimizdir. Biz iqtisadi cəhətdən tam müstəqil ölkəyik. Biz enerji resurslarının ixracı məsələlərində tam 

müstəqilik. Çünki qeyd etdiyim kimi, çoxşaxəli neft-qaz kəmərlərimiz vardır, bir yoldan asılı deyilik. Bu, bizə 

imkan verir ki, siyasi müstəvidə siyasətimizi inamla və cəsarətlə aparaq. Beləliklə, keçən il müstəqilliyimizin 

bərpasının 20 illik yubileyində qeyd etdiyim kimi, bu gün Azərbaycanda müstəqillik tamdır, şərtsizdir.  

Yenə də qayıdıram 1994-cü ilə. Bugünkü uğurların təməli məhz o vaxt qoyulmuşdur. Əlbəttə, biz bu 

imkanlardan maksimum səmərə ilə istifadə edə bilmişik. Biz elə ölkələr tanıyırıq ki, orada bizdən daha çox neft-

qaz yataqları, resurslar vardır. Ancaq orada iqtisadiyyat birtərəflidir, çoxşaxəli deyil, neftdən, qazdan asılılıq 

mütləqdir. Ancaq bizdə belə deyildir. Biz qarşıya hədəf qoymuşuq ki, neft-qaz sadəcə olaraq iqtisadi 

şaxələndirməni təmin edən vasitədir və buna nail olmuşuq. Əgər bizim ümumi iqtisadi göstəricilərə nəzər salsaq 

görərik ki, dünya miqyasında bu templər ən sürətli templərdir. Son səkkiz il ərzində iqtisadiyyat üç dəfə artmışdır. 

Sənaye istehsalı da üç dəfə artmışdır. Yoxsulluq isə beş dəfə azalmışdır. Artıq yoxsullar təbəqəsi Azərbaycanda 

getdikcə azalır. Əminəm ki, bir neçə ildən sonra biz bu böyük bəladan canımızı qurtaracağıq. Bu, nəyi göstərir? 

Onu göstərir ki, vaxtilə Azərbaycanda iqtisadiyyatın birtərəfli şəkildə inkişafı ilə bağlı verilən bəzi mülahizələr 

özünü doğrultmadı. Vaxtilə bizi “Holland sindromu” ilə hədələyən bəzi təhrikçilər öz səhvlərini etiraf 

etməlidirlər. Çünki biz iqtisadi şaxələndirməyə nail ola bilmişik. 

Neft-qaz sektoru o qədər də böyük sayda iş yerlərinin açılmasına gətirmir. Ancaq Azərbaycanda son səkkiz 

il ərzində bir milyon yeni iş yeri açılmışdır. Harada? Qeyri-neft sektorunda, kənd təsərrüfatında, xidmət 

sektorunda. İnfrastruktur layihələrinə böyük həcmdə investisiya qoyulmuşdur. Bütövlükdə neft amili ölkəmizə 

böyük canlanma gətirdi. Yenə də deyirəm, həm resurslar vacibdir, həm onlardan səmərəli istifadə qaydaları. Mən 

hesab edirəm ki, biz Azərbaycanın timsalında uğurlu neft siyasətinin təzahürünü görürük. Bu siyasət bu gün də 

davam etdirilir. Əminəm ki, gələcək illərdə biz yalnız və yalnız inkişaf yolu ilə gedəcəyik.  

O ki qaldı gələcək planlarımıza, mən bu gün buraya daxil olarkən sərgini təşkil edənlərlə qısa söhbət 

əsnasında qeyd etdim ki, hər il sərgidən-sərgiyə Azərbaycanın enerji sektorunda çox vacib hadisələr baş verir. 
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Son bir il ərzində, keçən sərgidən ötən dövrdə bir neçə vacib hadisə baş vermişdir. Onların içində SOCAR-ın yeni 

neft, kimya, neftayırma kompleksinin yaradılması layihəsi artıq təqdimat şəklində göstərilmişdir. Bu, böyük 

layihədir. Ölkə iqtisadiyyatı üçün, bundan sonra onilliklər ərzində enerji sahəsində və qeyri-neft sahəsində 

iqtisadiyyatın inkişafı üçün çox vacib layihədir. SOCAR, eyni zamanda, xarici bazarlara investisiyaları artırır. Bu 

investisiyalar milyardlarla dollar səviyyəsindədir. 

Son iki il ərzində iki böyük qaz yatağının aşkarlanması qaz potensialımızı böyük dərəcədə artıra bilmişdir. 

“Ümid” və “Abşeron” qaz yataqlarında ilkin hesablamalara görə 600, bəlkə də 700 milyard kubmetr qaz 

ehtiyatları vardır. Beləliklə, Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrə bərabərdir.  

Son bir il ərzində ilk alternativ və bərpa olunan enerji sektorunda böyük dəyişikliklər baş vermişdir. 

Azərbaycanın yeni hibrid tipli külək-günəş elektrik stansiyasının açılışı olmuşdur. Azərbaycanda artıq günəş 

panelləri zavodu fəaliyyət göstərir. Mənim göstərişimlə yaxın zamanlarda yüksək texnologiyalar parkının 

yaradılmasına başlanacaqdır. Mən çox şadam ki, bu sərgidə alternativ və bərpa olunan enerjiyə aid stendlər vardır 

və bu gün biz onunla tanış olacağıq.  

Bu məsuliyyəti biz öz üzərimizə götürmüşük. Ola bilər ki, neftlə, qazla zəngin olan ölkələr üçün bu, o qədər 

də xas deyildir. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu, bizim məsuliyyətimizdir. Ətraf mühitin qorunmasına verilən 

töhfədir. Mən hesab edirəm ki, neftlə, qazla zəngin olan, enerji təhlükəsizliyini təmin edə bilən ölkələr, ilk 

növbədə, bərpa olunan enerji növlərinə investisiya qoymalıdır. Yəni, biz bunu məcburən qoymuruq. Biz bunsuz 

da yaşaya bilərik. Qeyd etdiyim kimi, qaz yataqlarımız bundan sonra bəlkə də yüz il, neft resurslarımız isə 50 

ildən çox bizə xidmət edəcəkdir. Çünki “Azəri-Çıraq-Günəşli” yatağında daha da çox neft ehtiyatları vardır.  

Ancaq biz bu addımları, ilk növbədə ona görə atırıq ki, hesab edirik bunu etməliyik. Digər tərəfdən bərpa 

olunan enerjinin bizim enerji balansında payı artarsa, əlbəttə ki, ənənəvi enerji növlərinə qənaət ediləcək və daha 

da çox iqtisadi səmərə görəcəyik. Ekoloji tədbirlərin gücləndirilməsi üçün bu addımların böyük əhəmiyyəti vardır.  

Çıxışımın sonunda qaz sahəsində gələcək planlarla bağlı bir-iki kəlmə demək istəyirəm. Biz bu sahədə 

həlledici məqama gəlib çatmışıq. Bu gün, əlbəttə, Azərbaycanın qaz imkanları artıq dünyaya təqdim edilib. Biz 

qaz resurslarını müxtəlif istiqamətlər üzrə çatdırırıq. Dörd qaz kəmərimiz var, dördü də işlək vəziyyətdədir. Ancaq 

biz “Şahdəniz-2” layihəsinin işlənilməsinə yaxınlaşırıq. Eyni zamanda, “Ümid”, “Abşeron” və digər yataqlardan 

çıxarıla biləcək qaz ehtiyatlarını nəzərə almalıyıq. Biz uzunmüddətli qaz strategiyamızı indi hazırlayırıq. Demək 

olar ki, bu strategiya hazırdır. Burada əlbəttə ki, qarşılıqlı inam və qarşılıqlı maraqlar ön plana çıxır. Çünki bir 

daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyini təmin edib. Ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr 

icra edilib. Əgər biz bu səviyyədə irəliləsək, neftin və qazın hasilatını indiki səviyyədə saxlasaq və buna imkan 

vardır, onilliklər bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyik. Yəni, bir tərəfdən hansısa əlavə təşəbbüslərə bəlkə də 

ehtiyac yoxdur. Ancaq digər tərəfdən, biz bölgədə, Cənubi Qafqazda aparıcı ölkəyik. Cənubi Qafqazın 

iqtisadiyyatının 80 faizi Azərbaycanın payına düşür. Belə olan halda biz 10 il, 20 il, 30 il qabağa baxmalıyıq. Elə 

etməliyik ki, qaz ehtiyatlarımız maksimum şəkildə realizə edilsin. Beləliklə, uzunmüddətli qaz strategiyamız buna 

yönəlib. Hesab edirəm ki, əgər bu sahədə investorlar, hasilatçılar, tranzit ölkələri, istehlakçılar arasında işbirliyi, 

əməkdaşlıq olarsa, bu məsələlər öz həllini lazımi səviyyədə tapa bilər. Hər halda, bildiyiniz kimi, keçən ilin 

əvvəlində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji-qaz sahəsində bəyannamə imzalanmışdır, işçi qrupu 

yaradılmışdır. İşçi qrupu işləyir. Biz bu işçi qrupunun işinin nəticələrini gözləyirik.  

Bir daha demək istəyirəm, Azərbaycan neft-qaz sahəsində xoşniyyətli, xoşməramlı siyasət aparır. Bu 

siyasət əməkdaşlığa, qarşılıqlı maraqların nəzərə alınmasına yönəldilib. Nəticə etibarilə bu siyasət hər bir tərəfin 

marağına xidmət edəcəkdir.  

Mən bir daha bugünkü açılış mərasiminə toplaşmış bütün qonaqları ürəkdən salamlayıram, sərginin 

təşkilatçılarına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, onların fəaliyyəti ölkəmiz 

üçün çox vacibdir, önəmlidir. Həm işin əvvəlində, 90-cı illərin ortalarında, həm bu gün. Çünki bu gün bir daha 

demək istəyirəm ki, Azərbaycana maraq daha da böyükdür və nəinki neft-qaz sektoruna, bütün başqa sahələrə. 

Azərbaycan əməkdaşlığa həmişə olduğu kimi hazırdır. Sağ olun. 

 

Xalq qəzeti.-2012.-6 iyun. - № 123.- S. 1-2. 
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BAKIDA XX BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA, NEFT KİMYASI SƏRGİ 

VƏ KONFRANSI İŞƏ BAŞLAMIŞDIR 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK 

ETMİŞDİR 

 

4 iyun 2013-cü il 
 

Bakı, 4 iyun (AzərTAc). İyunun 4-də Bakı Sərgi Mərkəzində Xəzəryanı regionun neft-qaz sahəsində ən 

böyük tədbiri olan və öz uğurlu fəaliyyətinin 20 illik yubileyini qeyd edən Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, 

neft kimyası sərgi və konfransı işə başlamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva açılış mərasimində 

iştirak etmişlər. 

Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft 

kimyası sərgi və konfransının 20 illik yubileyi ulu öndərin 90 illik yubileyi ilə üst-üstə düşür. Ötən müddətdə 

sərgidə 70-dən çox ölkədən 5 min 600-dək şirkət iştirak etmişdir. Sərgi beynəlxalq standartlara cavab verən Bakı 

Ekspo Mərkəzində keçirilməyə başlayandan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. XX Beynəlxalq Xəzər 

neft, qaz, neftayırma və neft kimyası sərgisində 28 ölkədən 386 şirkət iştirak edir. Tədbir Bakı Ekspo Mərkəzinin 

3 pavilyonu ilə yanaşı, açıq meydançada da keçirilir. Ötən illə müqayisədə sərginin meydançasının sahəsi 22 faiz 

artmışdır. Bu tədbirdə ölkəmizin şirkətləri də ildən-ilə daha geniş təmsil olunur və cari sərgidə iştirakçıların 30 

faizini yerli iqtisadi qurumlar təşkil edir. Əvvəlki sərgi ilə müqayisədə ekspozisiyaların sahəsi 25 faiz çoxdur. 

Sərgi iştirakçılarından 20 faizi isə bu tədbirə ilk dəfə qatılmışdır. Tədbirin təşkilatçıları Böyük Britaniyanın “İTE 

Group Plc” şirkəti və onun tərəfdaşı “İteca Caspian” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, baş sponsoru isə 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətidir. Təşkilatçılar sərginin beynəlxalq səviyyədə də dolğun 

işıqlandırılması üçün hərtərəfli iş aparmışlar. Sərgi və konfransın işgüzar proqramı genişdir, əməkdaşlığın daha 

da möhkəmləndirilməsinə hərtərəfli imkanlar açır.  

Böyük Britaniyanın İTE Group Plc şirkətinin baş məsləhətçisi Endryu VUD sərgi və konfransı açaraq 

dedi:  

- Cənab Prezident! Hörmətli xanım Əliyeva!  

Xanımlar və cənablar! 

Mən çox sevinirəm ki, bu gün sizləri Bakıda XX neft, qaz sərgi və konfransında salamlayıram. Biz çox 

sevinirik ki, bu sərgi-konfrans daha böyük, daha möhtəşəm bir tədbirə çevrilmişdir və eyni zamanda, onu cənab 

Prezident İlham Əliyevin, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin bütün rəsmi şəxslərinin iştirakı ilə 

açırıq.  

Biz 20 il bundan əvvələ baxarkən görürük ki, çox böyük bir yol keçmişik. Bu, elə bir uzun yol olmuşdur ki, 

əsasında beynəlxalq şirkətlər, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan müəssisələri və sahibkarları bir-biri ilə sıx əlaqədə 

olmuşlar. Mən düşünürəm ki, bu il, eyni zamanda, sərgi zalında xüsusi bir bölmənin açılması çox uğurlu haldır. 

Bu bölmədə Azərbaycanın 90-dan artıq şirkəti və müəssisəsi bir yerə cəm olaraq bp-nin layihəsi çərçivəsində 

proqram iştirakçılarına çevrilir.  

Mən qeyd etdim ki, 20 il ərzində çox böyük bir yol qət etmişik. Növbəti 20 il, zənnimcə, daha səmərəli, 

daha maraqlı olacaqdır. Biz artıq dünya enerji sistemində baş vermiş böyük dəyişikliklərin şahidi olmuşuq. Mən 

inanıram ki, yalnız birgə işləməklə, birgə əməkdaşlıqla və bütün təcrübələrimizin mübadiləsini təmin etməklə, 

birgə səylərimizlə biz daha davamlı, daha müvəffəqiyyətli layihələrə nail ola bilərik. 

Mən burada işləməklə, sizinlə əməkdaşlıq etməklə istərdim növbəti iki onillikdə görəcəyimiz işlər 

münasibətilə sizləri təbrik edim.  

İndi isə, cənab Prezident, mən çox böyük məmnuniyyətlə Sizi çıxış etmək üçün tribunaya dəvət edirəm. 

Çox sağ olun. 

 

X X X 

 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN 

NİTQİ 
 

- Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bu gün Xəzər neft-qaz sərgisinin 20-ci ildönümüdür. Bu, 

böyük tarixi hadisədir. İyirmi il ərzində bu sərgi hər il daha da çox şirkəti cəlb etmişdir. Builki sərgidə 400-ə yaxın 

şirkət iştirak edir.  
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Yəni, bu, özlüyündə bir göstəricidir, onu göstərir ki, 20 il keçməsinə baxmayaraq, sərgi öz əhəmiyyətini 

itirməyib, əksinə onun əhəmiyyəti daha da artmışdır. Baxmayaraq ki, əsas neft və qaz müqavilələri artıq 

imzalanmışdır. Xarici şirkətlər uzun illər ərzində Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərirlər. Buna baxmayaraq, 

sərginin əhəmiyyəti artmaqdadır. Əlbəttə, ənənəvi olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidentinin və Böyük 

Britaniyanın Baş nazirinin göndərdikləri təbrik məktubları sərginin nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bir 

daha sübut edir.  

İyirmi il ərzində Azərbaycan da böyük yol keçmişdir. Azərbaycanda enerji sektorunda böyük nailiyyətlər 

əldə edilmişdir. İyirmi il bundan əvvəl isə biz işin ilkin mərhələsində idik. Sərginin Azərbaycanın neft-qaz 

sektorunun inkişafı üçün çox böyük dəstəyi, çox böyük əhəmiyyəti olmuşdur. 1994-cü ildə ilk sərgi keçirilərkən 

Azərbaycan haqqında dünyada o qədər də böyük bilgilər yox idi. Yəni, neft dünyasında fəaliyyət göstərən şirkətlər 

bilirdilər ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir, ancaq ölkəmizin real potensialı və gələcək inkişaf planları haqqında 

kifayət qədər məlumatlar yox idi. Biz özümüz də o vaxt bəlkə də tam şəkildə gələcəyi görə bilmirdik ki, necə 

olacaq, Azərbaycan necə inkişaf edəcəkdir? Halbuki, 1990-cı illərin ortalarında Azərbaycanda Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi ilə yeni neft strategiyası işlənmiş və təqdim edilmişdi. 

Məhz bu strategiyanın nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan qarşıda duran bütün əsas enerji məsələlərini 

uğurla icra edibdir. Azərbaycan öz müstəqil iqtisadiyyatını təmin edibdir, müstəqilliyini möhkəmləndirə bilibdir. 

Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlıq üçün çox gözəl məkandır. Növbəti illər üçün də bizim dəqiq planlarımız, 

konkret proqramlarımız vardır. İyirmi il əvvəl isə Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı, sadəcə olaraq, proqramlar, 

niyyətlər var idi.  

Əlbəttə, “Əsrin kontraktı”nın imzalanması tarixi hadisə, yəni, dönüş nöqtəsi idi. Təsadüfi deyil ki, 1994-

cü ildə bu müqaviləyə “Əsrin kontraktı” adı verilmişdir. İndi - XXI əsrdə biz deyə bilərik ki, bu, iki əsrin 

kontraktıdır. Çünki bu gün də “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqları üzrə imzalanmış kontrakt öz əhəmiyyətini itirmir. 

Əksinə, bu kontraktın icrası nəticəsində açılmış yeni dəhlizlər bu gün digər layihələrin uğurlu inkişafına və 

reallaşmasına zəmin yaradır.  

“Əsrin kontraktı”nın əhəmiyyəti haqqında kifayət qədər danışılıbdır, deyilibdir, təkrar etməyə ehtiyac 

yoxdur. Sadəcə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan Xəzər dənizini birgə işlənilmək üçün 

xarici şirkətlərə açmışdır. İlk dəfə olaraq Xəzər dənizini Qara dəniz və Aralıq dənizi ilə birləşdirən nəqliyyat 

infrastrukturu yaradılmışdır ki, bu da öz növbəsində, bu gün digər layihələrin uğurlu icrasına təkan vermişdir.  

Biz beynəlxalq əməkdaşlıqda böyük təcrübə toplamışıq. Azərbaycanda “Əsrin kontraktı”nın icrası 

nəticəsində digər sektorlarda da canlanma baş vermişdir. Çox gözəl investisiya mühiti yaradılmışdır. Bu gün də 

Azərbaycan MDB məkanında birbaşa xarici sərmayələrin qoyuluşuna görə birinci yerdədir.  

Biz neft kapitalını insan kapitalına, neft sektorunda əldə edilmiş gəlirləri qeyri-neft sektorunun inkişafına 

yönəldə bilmişik. Vaxtilə bəzi təhlilçilər tərəfindən deyilən Azərbaycanı “Holland sindromu”, yaxud da ki, “neft 

lənəti” gözləyir fikirlərinin heç biri reallaşmadı. Çünki bizim düşünülmüş siyasətimiz vardır. Bizim siyasətimiz 

tam şəkildə Azərbaycan xalqının maraqlarını təmin edir. 

Düz 17 il bundan əvvəl, 1996-cı ildə sərgi zamanı “Şahdəniz” kontraktı da imzalanmışdır. O vaxt dünyada 

və Avropada ümumiyyətlə, qaz amili o qədər də ciddi qəbul edilmirdi. Ona görə “Şahdəniz” kontraktının 

imzalanması demək olar ki, dünya miqyasında o qədər də böyük əks-səda yaratmadı. Halbuki biz bilirdik ki, vaxt 

gələcək Azərbaycan nəinki neft ölkəsi kimi, qaz ölkəsi kimi də özünü dünyaya təqdim edəcəkdir. Bilirdik ki, 

bizim çox zəngin qaz yataqlarımız vardır. Bilirdik ki, bu yataqların işlənilməsi nəticəsində ölkəmizin 

uzunmüddətli, dayanıqlı inkişafı təmin ediləcəkdir. 

“Şahdəniz” layihəsinin icrası nəticəsində və uğurlu beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsində bu gün məhz 

“Şahdəniz” qaz yatağı bölgədə gedən enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı proseslərə həlledici təsir edir. Bu gün 

“Şahdəniz” layihəsi olmadan bölgənin enerji təhlükəsizliyini təsəvvür etmək mümkün deyildir. Çünki biz enerji 

təhlükəsizliyi deyəndə ilk növbədə təbii qazı nəzərə alırıq. Əgər “Əsrin kontraktı” imzalanmasaydı və Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəməri tikilməsəydi, yəni bu dəhliz yaradılmasaydı, “Şahdəniz” layihəsinin icrası böyük sual 

altında ola bilərdi. Məhz dəhlizlərin mövcudluğu, Azərbaycan ilə Gürcüstan və Türkiyə arasındakı üçtərəfli 

uğurlu əməkdaşlıq nəticəsində biz “Şahdəniz” layihəsinin icrasına nail ola bildik. 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsindən sonra Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri də eyni dəhlizdə tikilmişdir. Bu 

gün bu kəmər və bu kəmərlə bağlı gələcək planlarımız Azərbaycan ilə Avropa arasındakı əlaqələrdə də mühüm 

rol oynayır. 

“Şahdəniz” qaz yatağı və layihəsi dünya miqyasında ən böyük enerji layihəsidir. “Şahdəniz”in birinci 

fazası uğurla icra edilir. Biz ikinci fazanın reallaşmasına yaxınıq. Bütün tərəfdaşlarla SOCAR-ın çox gözəl 

əməkdaşlığı vardır. Bu əməkdaşlığın yaranması da məhz “Əsrin kontraktı”ndan başlamışdır. Bu kontraktın 

imzalanması ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də beynəlxalq şirkətə çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan Dövlət 

Neft Şirkətinin həm ölkə daxilində, həm dünyada çox güclü mövqeləri vardır.  
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Mən bu yubiley günündə xüsusilə bizim əsas tərəfdaş olan bp şirkətinin fəaliyyətini qeyd etmək istəyirəm. 

bp bizim strateji tərəfdaşımızdır. 1994-cü ildən bu günə qədər 20 il ərzində bp ilə SOCAR arasında çox gözəl 

münasibətlər yaradılmışdır. bp həm “Azəri-Çıraq-Günəşli”, həm də “Şahdəniz” layihələrinin operatorudur. Digər 

layihələrdə də iştirak edir. Ötən 20 il ərzində bu strateji tərəfdaşlıq yüksək zirvələrə qalxmışdır. Bundan sonra da 

- ən azı 20 il bundan sonra da, bəlkə də ondan da çox müddət ərzində bu strateji tərəfdaşlıq davam edəcəkdir.  

Bu kontraktların icrası və görülən bütün işlər, eyni zamanda, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə də imkan 

verdi ki, o da beynəlxalq şirkətlər kimi dünyada öz fəaliyyətini genişləndirsin.  

Bu gün SOCAR-ın nəinki Azərbaycanda, müxtəlif yerlərdə böyük investisiya layihələri vardır. Bu 

investisiyalar Türkiyədə, Gürcüstanda, İsveçrədə, Ukraynada, Rumıniyada, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində uğurla 

icra edilir və SOCAR öz investisiya layihələrini genişləndirir. Bu, bizim üçün böyük təcrübə idi. Eyni zamanda, 

kontraktlar əsasında Azərbaycan kadrlarının hazırlanması işi də yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir. Bu gün 

beynəlxalq konsorsiumlarda çalışanların mütləq əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlarıdır. “Əsrin kontraktı”nın 

imzalandığı 1994-cü ildə ölkəmizin imkanları o qədər də böyük deyildi, yəni indiki kimi deyildi. Buna 

baxmayaraq, biz Azərbaycan üçün maksimum məqbul şərtlər təmin edə bilmişik. Eyni zamanda, investorlar üçün 

də gözəl şərtlər təqdim edilmişdir. Məhz buna görə bu gün mənfəət neftinin 75 faizi və gələcəkdə 80 faizi 

Azərbaycanın payına düşəcəkdir. Kontraktlarda Azərbaycan mütəxəssislərinin fəaliyyəti xüsusilə təsbit edilibdir.  

Biz son 20 il ərzində doğrudan da böyük və uğurlu yol keçmişik. Biz hər növbəti sərgidə keçən il ərzində 

görülmüş işlər haqqında fikir mübadiləsi aparırıq. Yadımdadır, əvvəlki sərgilərdə biz yeni yataqların aşkarlanması 

haqqında danışmışıq. Çox şadam ki, “Şahdəniz” qaz yatağından sonra “Ümid” və “Abşeron” yataqları kəşf 

edilmişdir. Bu da ölkəmizin qaz potensialına böyük töhfədir. Hazırda Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 

2,6 trilyon kubmetrdir. Çox güman ki, yeni məlumatlar bu həcmi daha da artıracaqdır.  

Builki sərgidə isə mən son bir il ərzində bu sahədə ən vacib hadisə olan TANAP layihəsinin başlanmasını 

xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Ötən sərgidən bir ay keçməmiş Türkiyə ilə Azərbaycan arasında TANAP 

müqaviləsi bağlanmışdır. TANAP layihəsinin çox böyük tarixi əhəmiyyəti vardır. Çox şadam ki, Azərbaycan əsas 

maliyyə yükünü öz üzərinə götürmüşdür. Beləliklə, TANAP layihəsinin icrası üçün bütün imkanlar vardır. 

TANAP layihəsi “Cənub qaz dəhlizi”nin tərkib hissəsidir, bəlkə də bunun əsas hissəsidir. TANAP böyük maliyyə 

xərcləri tələb edən layihədir. Çox böyük texniki imkanlar da ortaya qoyulmalıdır. Biz tərəfdaşlarla birlikdə bunu 

etməyə hazırıq və edəcəyik. TANAP layihəsi “Cənub qaz dəhlizi”nin uğurlu icrası üçün əsas şərtdir. 

Eyni zamanda, TANAP layihəsinin başlanması o deməkdir ki, “Cənub qaz dəhlizi” reallaşacaqdır. Çünki 

“Cənub qaz dəhlizi” ilə bağlı müxtəlif fikirlər irəli sürülür. Əvvəllər də olubdur, bu gün də belədir ki, bu, 

reallaşacaq, ya reallaşmayacaqdır? Nə qədər böyük problemlər vardır? Doğrudan da kifayət qədər problemlər 

vardır. Bildiyiniz kimi, uzun illərdir ki, “Cənub qaz dəhlizi” ilə bağlı müzakirələr gedir. Müzakirələrdən başqa 

real addımlar atılmır. Belə olan halda biz gördük ki, əgər Azərbaycan bu dəfə də əsas məsuliyyəti öz üzərinə 

götürməsə, çox güman ki, elə bu danışıqlar hələ bir neçə il davam edəcəkdir. Amma biz vaxt itirə bilmərik. Çünki 

bu məsələlərlə bağlı zaman amili də çox önəmli rol oynayır. Ona görə Azərbaycan bu böyük məsuliyyəti öz 

üzərinə götürmüşdür. Bu gün TANAP layihəsinin icrası üçün heç bir əngəl yoxdur.  

TANAP layihəsi, eyni zamanda, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün də çox vacib 

amildir. Əlbəttə, ölkəmizin bundan sonra da uzunmüddətli inkişafını təmin edəcəkdir. Bizim zəngin neft 

yataqlarımız vardır. Hələ onilliklər bundan sonra bu neft yataqları bizə xidmət edəcəkdir. Ancaq biz gələcəyə 

baxmalıyıq ki, 50 il, 60 il, 70 il bundan sonra Azərbaycan necə inkişaf edəcəkdir?! 

Ona görə böyük qaz yataqlarının mövcudluğu bizə diktə edir: Bu gün biz bu böyük layihəyə böyük 

sərmayə qoymalıyıq ki, gələcək nəsillər bu imkanlardan istifadə etsinlər. Azərbaycanın qaz ehtiyatları ən azı bizə 

yüz ilə kifayət edəcəkdir, bəlkə də ondan da çox. Beləliklə, Azərbaycan Avropa üçün əvəzolunmaz qaz ixrac edən 

ölkəyə çevriləcəkdir. Əlbəttə, bunun həm iqtisadi, həm də digər aspektləri vardır və beləliklə, “Cənub qaz 

dəhlizi”nin reallaşması bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Şadam ki, bu layihənin icrası ilə məşğul olan bütün tərəflər eyni fikirdədir. Hesab edirəm ki, biz burada 

dünyanın enerji ailəsinin uğurlu fəaliyyəti üçün də bir nümunə göstəririk. Çünki bizim timsalımızda istehsalçılar, 

tranzitçilər və istehlakçılar bir komanda şəklində fəaliyyət göstərirlər. Bizim aramızda heç bir fikir ayrılığı yoxdur. 

Ancaq bu üç tərəfin balanslaşdırılmış maraqlarının təmin edilməsi uğura gətirib çıxara bilər. Hesab edirəm ki, 

bizim bu sahədəki uğurlu təcrübəmiz öyrənilə bilər. Bu təcrübə bir daha göstərir ki, enerji siyasəti döyüş 

meydanına çevrilməməlidir. Enerji siyasəti əməkdaşlıq meydanına çevrilməlidir. Biz buna bu cür yanaşırıq. 

Hesab edirəm bizim 20 il ərzindəki təcrübəmiz sübut edir ki, əməkdaşlıq vasitəsilə böyük uğurlara nail ola bilərik.  

Beləliklə, Azərbaycan, tranzit ölkələr və Avropa ölkələri “Cənub qaz dəhlizi”nin həyata keçirilməsində 

israrlıdırlar. 2011-ci ilin əvvəlində Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında “Cənub qaz dəhlizi” ilə bağlı strateji 

tərəfdaşlıq üzrə memorandum imzalanmışdır və bu memorandum uğurla icra edilir. Bir daha demək istəyirəm ki, 

bu, çox böyük layihədir. Bu, geosiyasi, geoiqtisadi bir layihədir. Bu layihə Avropanın enerji xəritəsinə yeni 

məqamlar gətirəcəkdir. Yəni, biz enerji xəritəsini birgə tərtib edirik. Əlbəttə, biz bütün məsuliyyəti çox yaxşı dərk 
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edirik. Qürur hissi ilə deyə bilərik çox şadıq ki, Azərbaycanda verilən qərarlar, o cümlədən bu sərgilər zamanı 

aparılan danışıqlar və verilən qərarlar dünya miqyasında böyük əhəmiyyətə malik olan hadisələrə çevrilir.  

Bir sözlə, ölkəmizin uğurlu enerji siyasəti çoxdan Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxmışdır. Biz öz 

enerji təhlükəsizliyimizlə bağlı bütün məsələləri uğurla icra etmişik. Bir dənə də olsun həll edilməmiş məsələ 

yoxdur. İndi bizim bütün səylərimiz beynəlxalq enerji əməkdaşlığına verəcəyimiz töhfələrlə və qeyd etdiyim kimi, 

ölkəmizin bundan sonrakı uzunmüddətli inkişafını təmin etmək üçün layihələrin icrası ilə bağlıdır.  

Qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü Azərbaycan ölkəmizdə enerji sektorunda görülən işlərin ən gözəl 

nümunəsidir. Ölkəmizin uğurlu inkişafı ilə bağlı çox söz deyilə bilər. Sadəcə olaraq Azərbaycan şəhərlərinə 

baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün, doğrudan da, Azərbaycan nefti Azərbaycan xalqının milli maraqlarına 

xidmət edir. Hesab edirəm ki, biz çox düşünülmüş siyasətlə neftdən əldə edilmiş gəlirləri qeyri-neft sektorunun 

inkişafına yönəldə bilmişik. Biz insan kapitalına böyük sərmayələr qoya bilmişik. Biz bu sahədə tam şəkildə 

şəffaflığı təmin edə bilmişik. Bu gün 15 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərən Dövlət Neft Fondumuz dünya 

miqyasında suveren fondlar arasında ən qabaqcıl yerlərdədir. Şəffaflığa, idarəçiliyə və ümumiyyətlə, bütün 

meyarlara uyğunluğuna görə Azərbaycan Dövlət Neft Fondu sözün əsl mənasında fərqlənir.  

Enerji sektorunda yaradılmış şəffaflıq əlbəttə, bizə imkan verir ki, bu müsbət təcrübəni bütün digər 

sahələrdə də həyata keçirək və başqa sahələrdə də bu şəffaflığı təmin edək. Biz hazırda bu məsələlər üzərində 

işləyirik. Neft Fondunun uğurlu fəaliyyəti bizim üçün bir stimuldur və gözəl əsasdır.  

Gəlirlərin şəffaf şəkildə yığılması və şəffaf şəkildə xərclənməsi əlbəttə, şəffaflığı təmin edir, eyni 

zamanda, imkan verir ki, əldə edilmiş hər bir manat düzgün istifadə olunsun və Azərbaycan xalqının, ölkəmizin 

inkişafına yönəldilsin.  

Əlbəttə, biz bu gəlirlərdən istifadə etmişik və edirik ki, ölkəmizi inkişaf etdirək. İldən-ilə Neft Fondunun 

gəlirləri artır. Hesab edirəm ki, bu da bizim gözəl təcrübəmizdir. Bu, ildən-ilə artır, eyni zamanda, ölkənin əsas 

problemlərini həll etmək üçün vəsait hər il digər sahələrə yönəldilir. Məhz buna görə hesab edirəm ki, biz indi 

neft amilindən asılılığımızı böyük dərəcədə azalda bilmişik. Məhz ona görə hazırda Azərbaycanın ümumi daxili 

məhsulunun əsas hissəsi qeyri-neft sektorunda formalaşır. Bu, çox gözəl göstəricidir, onu göstərir ki, 

şaxələndirmə siyasətimiz öz bəhrəsini verir. Bu ilin dörd ayının yekunları dediklərimi bir daha təsdiqləyir. Bu 

dörd ayda qeyri-neft sektorumuz 11 faiz artmışdır. Bu, artıq onu göstərir ki, şaxələndirmə ilə bağlı bizim bütün 

təşəbbüslərimiz reallaşır və ölkəmizin dayanıqlı inkişafı təmin edilir. 

Biz infrastruktur layihələrinə, yeni texnologiyalara böyük vəsait qoyuruq. Biz fəzaya peyk buraxırıq. Biz 

ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdiririk. Hesab edirəm ki, növbəti illərdə “Azərbaycan - 2020” Konsepsiyasının icrası 

ilə bağlı ölkəmiz inkişaf etmiş ölkələrin sırasına daxil edilməlidir. Yəni, bu, bizim əsas hədəfimizdir.  

Bu gün artıq Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatları arasında rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 46-

cı yerdədir. Bu gün Azərbaycanın bütün maliyyə göstəriciləri hər bir ölkə üçün nümunə ola bilər. İşsizlik 5,2 faiz, 

yoxsulluq 6 faiz, strateji valyuta ehtiyatları ümumi daxili məhsulun 70 faizini, xarici dövlət borcu ümumi daxili 

məhsulun 7 faizini təşkil edir. Bir milyondan çox yeni iş yerləri açılıbdır. Bütün bunlar reallıqdır. Əlbəttə, bu 

nailiyyətlərin təməlində neft amili dayanır. Amma sadəcə olaraq neft amili kimi deyil, neftdən uğurla istifadə 

edən dövlət siyasəti dayanır. Çünki dünyada neft-qaz hasil edən, ixrac edən ölkələr çoxdur. Hesab edirəm ki, 

Azərbaycan təcrübəsi böyük təqdirə layiqdir. 

Əminəm ki, ölkəmizin uğurlu inkişafı gələcək illərdə də davam edəcəkdir. Əminəm ki, enerji 

məsələlərinin həlli ilə bağlı bütün təşəbbüslərimiz reallaşacaqdır. İyirmi il ərzində görülən işlər və təcrübə onu 

göstərir ki, başladığımız istənilən layihə uğurla nəticələnir. O ki qaldı ölkəmizin uğurlu inkişafına, bu məsələlərlə 

bağlı konkret proqramlar vardır və bu proqramlar icra edilir. 

Bu yubiley tədbirində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və xüsusilə ilk illərdə - 1990-cı illərin ortalarında 

bizə inanmış, Azərbaycana investisiya qoymuş və beləliklə, iqtisadi inkişafa təkan vermiş bütün şirkətlərə xüsusi 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Demək istəyirəm ki, Azərbaycan bundan sonra da öz strateji tərəfdaşları ilə 

uğurla işləyəcək, fəaliyyət göstərəcəkdir. Əminəm ki, bu sərginin əhəmiyyəti daim artacaq və gələn il biz daha da 

çox şirkət görəcəyik.  

Sərgiyə və konfransa uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Riçard MORNİNQSTAR çıxış edərək dedi:  

- Cənab Prezident! Xanım Əliyeva! 

Hörmətli xanımlar, cənablar və qonaqlar! 

Mənim üçün çox xoşdur ki, bu gün çox mühüm tədbirdə - XX yubiley sərgi və konfransında iştirak 

edirəm.  
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Mən bir sıra konfranslarda iştirak etmişəm və bir sıra təbrik məktubları da oxumuşam. Lakin ilk dəfədir 

ki, mən ABŞ-ın Azərbaycanda səfiri olaraq Birləşmiş Ştatların Prezidenti Barak Obamanın təbrik məktubunu Sizə 

oxuyacağam.  

Riçard Morninqstar ABŞ Prezidenti Barak Obamanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik 

məktubunu oxudu. 

 

X X X 

 

Böyük Britaniya Parlamentinin üzvü, Baş nazirin Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan ölkələrində 

ticarət məsələləri üzrə elçisi Çarlz HENDRİ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və mərasim iştirakçılarını 

salamlayaraq Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Devid Kemeronun təbrik 

məktubunu oxudu. 

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva sərginin pavilyonları ilə tanış oldular.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev və şirkətin birinci vitse-prezidenti 

Xoşbəxt Yusifzadə Prezident İlham Əliyevə axtarış-kəşfiyyat, qazma, nanotexnologiyalar, qaz təchizatı, neft 

kimyası, neft emalı, ekologiya, sosial və digər məsələlərlə bağlı həyata keçirilən tədbirlər barədə ətraflı məlumat 

verdilər. Geniş neft və qaz ixrac kəmərləri şəbəkəsinə malik Azərbaycanın strateji tərəfdaşları ilə birlikdə TANAP 

layihəsinin həyata keçirilməsi üçün görülən işlər dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı.  

Azərbaycan Prezidenti və xanımı ARDNŞ-in pavilyonunda ümummilli lider Heydər Əliyevin neft 

strategiyasının əsas məqamlarına həsr olunan bölmə ilə tanış oldular.  

Böyük Britaniyanın bp şirkəti də respublikamızda səmərəli fəaliyyət göstərir, bir sıra layihələrin icrasında 

ARDNŞ ilə uğurla əməkdaşlıq edir. Dövlətimizin başçısına bp-nin kəşfiyyat və hasilat üzrə əsas texnoloji 

proqramları barədə məlumat verildi.  

İqtisadi inkişaf naziri Şahin Mustafayev Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Sumqayıt 

Kimya Sənaye Parkının yaradılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər haqqında məlumat verdi. Qeyd 

olundu ki, ölkəmizdə innovativ və yüksək texnologiyaların tətbiqi əsasında rəqabətədavamlı sənaye məhsullarının 

istehsalı üçün silsilə tədbirlər görülür. Bu baxımdan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı tezliklə nəinki ölkəmizdə, 

eləcə də Cənubi Qafqazda və Yaxın Şərq regionunda əsas kimya sənayesi mərkəzlərindən biri olacaqdır. 

Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya ARDNŞ-in Türkiyədə “Petkim” şirkətinin neft 

kimyası sahəsində dünyanın ən müasir iqtisadi qurumlarından birinə çevrilməsi üçün nəzərdə tutduğu silsilə 

layihələr və sosial tədbirlər barədə geniş məlumat verildi.  

Fransanın 15 ildən çoxdur Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərən “Total” şirkəti də ölkəmizlə 

əməkdaşlığını daha da möhkəmləndirmək əzmindədir və bir sıra layihələr üzərində iş aparır. 

İtaliyanın SAİPEM şirkəti dənizdə və quruda genişmiqyaslı layihələrin işlənib hazırlanması və icrasında böyük 

təcrübəyə malikdir. Bu iqtisadi qurum ölkəmizdə “Günəşli” yatağının işlənilməsində və digər layihələrdə iştirak 

edir.  

“Rossneft” də respublikamızın neft bazarında geniş təmsil olunmaq üçün səylərini artırır. On yeddi 

mindən çox əməkdaşı olan bu iqtisadi qurum neft sənayesində zəngin təcrübəyə malikdir. 

“Global Energy Azerbaijan” respublikamızda quruda neft hasilatı sahəsində fəal mövqeyi ilə seçilir. Quruda neft 

hasilatı ilə məşğul olan bir neçə qurumun birləşərək yaratdığı bu şirkət yeni layihələr üzərində iş aparır.  

On yeddi ildir fəaliyyət göstərən “Caspian Drilling Company LTD” Xəzər dənizində qazma, quyu inşası 

və kompleks-layihə idarəetmə xidmətləri ilə məşğuldur, gələcəkdə beynəlxalq neft və qaz layihələrində də təmsil 

olunmaq üçün konkret iş aparır. 

Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva “Türkiyə Petrolları” şirkətinin pavilyonu ilə də tanış 

oldular. Diqqətə çatdırıldı ki, “Əsrin müqaviləsi” imzalanandan bəri ölkəmizin neft sənayesində səmərəli fəaliyyət 

göstərən bu iqtisadi qurum da Azərbaycan ilə sıx əməkdaşlıq edir.  

Dünyanın 36 ölkəsində fəaliyyət göstərən Norveçin “Statoil” şirkətinin pavilyonu da zənginliyi ilə seçilir. 

Azərbaycanda bir sıra layihələrin icrasında fəallıq göstərən bu şirkət qabaqcıl texnologiyalarını respublikamızın 

neft-qaz sənayesində tətbiq edir. 

ABŞ-ın “Halliburton Eurasia Limited” şirkəti dünyanın enerji sektorunda ən qabaqcıl iqtisadi 

qurumlardan biri sayılır. Dövlətimizin başçısına və xanımına 80-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən bu şirkətin 

müvafiq layihələri barədə məlumat verildi.  
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Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri ilə bağlı hərtərəfli iş aparılır. Həmin sahədə 

reallaşdırılan və nəzərdə tutulan silsilə layihələr Prezident İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın 

diqqətinə çatdırıldı.  

Bildirildi ki, Bakı Ekspo Mərkəzində bp-nin təşkilatçılığı ilə “Alıcı ilə tanış ol” tədbiri də keçirilir. Başlıca 

məqsəd yerli şirkətlərin rəqabət qabiliyyətinin artırılması yolu ilə ölkəmizdə həyata keçirilən beynəlxalq neft-qaz 

layihələrində daha geniş təmsil olunmalarına təkan verməkdir.  

Dövlətimizin başçısı və xanımı OMV iqtisadi qurumunun pavilyonu ilə də tanış oldular. Avstriyanın ən 

böyük sənaye şirkətlərindən biri olan OMV respublikamızla əməkdaşlığını genişləndirir.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə Bakı Ekspo Mərkəzində xüsusi stend 

yaradılmışdır. Burada 1994-cü ildən bəri Xəzər neft-qaz sərgisinin keçdiyi inkişaf yolu geniş əksini tapmışdır. 

Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransının fəxri 

qonaqlar kitabını imzaladı.  

Sərginin açıq havada nümayiş etdirilən ekspozisiyasında dövlətimizin başçısına “Azneftemaş” ASC-nin 

neft və qaz sənayesində istifadə olunan texnika və avadanlığı təqdim olundu. Qeyd edildi ki, hazırda müəssisənin 

məhsulları Azərbaycan və MDB bazarlarına çıxarılır. Bu məhsulların dünya bazarlarına ixracı üçün iş görülür.  

Prezident İlham Əliyev sərgi və konfrans iştirakçılarına uğurlar arzuladı. 

 

Xalq qəzeti.-2013.- 5 iyun.-№ 121.-S.1-2. 
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BAKI SƏRGİ MƏRKƏZİNDƏ XXI BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT 

KİMYASI SƏRGİ VƏ KONFRANSI İŞƏ BAŞLAMIŞDIR: 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR:  

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ 

 

3 iyun 2014-cü il 

  

Bakı, 3 iyun (AzərTAc). İyunun 3-də Bakı Sərgi Mərkəzində XXI Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma 

və neft kimyası sərgi və konfransı işə başlamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

Respublikamızın paytaxtında ənənəvi olaraq keçirilən neft-qaz sərgi və konfransı Xəzəryanı regionda ən böyük 

belə mötəbər tədbirdir. Burada neft, qaz hasilatı və emalı, həmçinin nəqletmə, logistika və servis sahəsində 

qabaqcıl texnologiyalar nümayiş etdirilir. Sərgi beynəlxalq standartlara cavab verən Bakı Sərgi Mərkəzində 

keçirilməyə başlayandan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. XXI Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, 

neftayırma və neft kimyası sərgisində 29 ölkədən 400-dən çox şirkət təmsil olunur. Bunların əksəriyyəti dünyanın 

ən nüfuzlu şirkətləridir və onların bir qismini “Əsrin Müqaviləsi”nin iştirakçıları təşkil edir. 

Budəfəki sərgidə Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, İtaliya, Çin və 

Rusiyadan 8 milli qrup təmsil olunur. Bu tədbirdə ölkəmizin şirkətləri ildən-ilə daha geniş təmsil olunur və cari 

sərgidə də iştirakçıların təqribən 30 faizdən çoxunu yerli iqtisadi qurumlar təşkil edir. Əvvəlki sərgi ilə 

müqayisədə ekspozisiyaların sahəsi 10 faiz çoxdur. Sərginin bir sıra iştirakçıları bu tədbirə ilk dəfə qatılmışdır. 

Təşkilatçılar sərginin beynəlxalq səviyyədə də dolğun işıqlandırılması üçün hərtərəfli iş aparmışlar. Sərgi və 

konfransın işgüzar proqramı genişdir və əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə hərtərəfli imkanlar açır. 

Böyük Britaniyanın İTE Group Plc şirkətinin baş məsləhətçisi Endryu VUD sərgi və konfransı açaraq 

dedi: 

- Zati-aliləri, cənab Prezident. 

Xanımlar və cənablar. 

Mənim adım Endryu Vuddur və mən burada “İTECA-nı təmsil edirəm. Hər birinizi salamlayıram. Çox 

mühüm bir gündür. Bu, 21-ci sərginin açılışıdır və “Əsrin Müqaviləsi”nin imzalanmasının 20-ci ildönümüdür. 

Bunu qeyd etmək üçün səbəbimiz çoxdur. Mən 1993-cü ildə burada olanda Bakının simasını görmüşdüm. Bu gün 

isə Bakı qürur duymaq üçün böyük bir şəhərdir. Bu şəhərlə təkcə Azərbaycan xalqı deyil, eyni zamanda, bu 

ölkənin firavanlığı naminə çalışanlar fəxr edirlər. Sizin hər birinizi salamlayıram, gəldiyinizə görə təşəkkür 

edirəm. Eyni zamanda, qarşılıqlı nailiyyətlərimizlə bağlı hər birinizi təbrik edirəm. 

Mən Azərbaycan Respublikası Hökumətinin fəaliyyətini təqdir edirəm. Azərbaycan Hökuməti ölkənin 

sərvətlərinin bütün əhali üçün bərabər şəkildə paylanmasını və insanların firavanlığını təmin etmişdir. Hər birinizə 

davamlı tərəfdaşlığımızın uzunmüddətli olması üçün uğurlar arzulayıram. Eyni zamanda, Azərbaycan xalqına və 

Hökumətinə davamlı tərəqqi və firavanlıq diləyirəm. 

İcazənizlə Zati-aliləri cənab Prezident İlham Əliyevi tribunaya dəvət edərək onun gələcək planlarını 

eşitmək istərdik. Təşəkkür edirəm. 

Dövlətimizin başçısı mərasimdə nitq söylədi. 

 

X X X 

 

-Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Əziz qonaqlar. 

Mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. Bu gün Xəzər neft-qaz sərgisinin açılışı 

münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Çünki bu sərgi ölkəmizin müasir həyatında çox önəmli rol 

oynayır. Əslində bu sərgi müstəqil Azərbaycana dünyanın diqqətini cəlb edən birinci ən önəmli addım olmuşdur. 

Bu sərgi 21-ci dəfədir ki, keçirilir. Sərgiyə isə maraq azalmır, artır. Bu gün sərgidə 400-dən artıq şirkət təmsil 

olunur. Onlardan bəziləri ilk dəfə iştirak edir, bəziləri isə bizim ənənəvi tərəfdaşlarımızdır. 

Sərgidə iştirak edən şirkətlərin sayı ildən-ilə artmaqdadır və bu, çox gözəl hadisədir, çox önəmli 

əlamətdir. Çünki Azərbaycanın neft-qaz sektoru imkanlarını və fəaliyyətini ildən-ilə genişləndirir. Çünki bizim 

qarşımızda duran vəzifələr icra edilir, yeni vəzifələr ortaya çıxır və biz çalışacağıq ki, bütün vəzifələri eyni 

qətiyyətlə və səmərə ilə icra edək. 

Əlbəttə, sərginin önəmini artıran amil ondan ibarətdir ki, ənənəvi olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının 

Prezidenti və Böyük Britaniyanın Baş naziri sərgiyə öz təbriklərini göndərirlər. Bu, sərginin önəmini böyük 

dərəcədə artırır. Çünki dünyanın iki aparıcı ölkəsinin dövlət və hökumət başçıları sərgiyə öz diqqətini 

əsirgəmirlər. Hesab edirəm ki, bizim sərgimiz dünya miqyasında öz nadir rolunu saxlamaqdadır. 



 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

74 
 

Onu da qeyd etməliyəm ki, biz son illər ərzində qazanılmış uğurları tərəfdaşlarımızla birgə əldə etmişik. 

Çünki 1994-cü ildə dünyada Azərbaycan haqqında təsəvvür o qədər də geniş deyildi. Azərbaycan gənc müstəqil 

dövlət idi və müstəqilliyimizin ilk illəri ölkəmiz, xalqımız üçün çox ağır keçmişdir. Vətəndaş müharibəsi, daxili 

qarşıdurmalar, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı siyasəti, iqtisadi tənəzzül, bütün bunlar hamımızın 

yadındadır. 

1993-cü il əslində müstəqil və gənc Azərbaycan dövlətinin inkişafında bir dönüş ili kimi yadda qalacaqdır. 

Çünki o ildən başlayaraq Azərbaycan uğurlu inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin 

apardığı islahatlar bütün sahələri əhatə etmişdir. O cümlədən Azərbaycanın neft strategiyası məhz o illərdə 

müəyyən edilmişdir və bu günə qədər uğurla icra edilir. 

1994-cü ildə sərginin birinci tədbiri, əlbəttə, dünyanın neft-qaz şirkətlərinin Azərbaycan iqtisadiyyatına 

diqqətini artırmışdır və şadam ki, bu diqqət bu günə qədər qüvvədədir. Son 20 il ərzində Azərbaycan neft-qaz 

sənayesinin inkişafı üçün və dünya enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfələrə görə əlbəttə ki, diqqət mərkəzindədir. 

1994-cü ildə ilk sərgi keçirilmişdir və ondan bir neçə ay sonra bizim bugünkü uğurlu inkişafımızı böyük dərəcədə 

müəyyən edən “Əsrin Kontraktı” imzalanmışdır. Bu, tarixi hadisə idi. Çünki bu gün təsəvvür etmək çətindir ki, 

əgər “Əsrin Kontraktı” imzalanmasaydı, - Azərbaycanın pulu yox idi, iqtisadiyyat dağılmış vəziyyətdə idi, sənaye 

inkişafından söhbət gedə bilməzdi, - bizim müstəqil dövlət kimi inkişaf yolumuz yalnız xarici sərmayələrin cəlb 

edilməsindən asılı olaraq qalacaqdı. Mən bu gün o vaxt bizə inanan, bizimlə işləmək arzularını ifadə edən bütün 

şirkətlərə, investorlara minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, onlar bizə inandılar, Azərbaycanın sabit, uğurlu 

gələcəyinə inandılar, bizim yanımızda oldular və bizimlə bərabər bugünkü reallıqları təmin etdilər. Mən bp 

şirkətinin fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. bp bizim ən böyük investorumuzdur, ən böyük 

tərəfdaşımızdır. İyirmi ildir bu tərəfdaşlıq uğurla davam edir və bu gün birlikdə həyata keçirdiyimiz layihələr 

deməyə əsas verir ki, bundan sonra ən azı 20 il, bəlkə ondan da çox bp-SOCAR əməkdaşlığı, tərəfdaşlığı 

Azərbaycanın və bölgənin neft-qaz sektorunun inkişafını müəyyən edəcəkdir. 

Mən çox şadam ki, bizim bp kimi tərəfdaşımız var və biz birlikdə bütün layihələrdə çiyin-çiyinə iştirak 

edirik, bütün əsas iqtisadi və texniki riskləri də öz üzərimizə götürürük. 

1994-cü ildə biz yeni siyasətə qədəm qoyduq və o ildən başlayaraq bu günə qədər Azərbaycan neft-qaz 

sektorunda böyük uğurlara imza atmışdır. Deyə bilərəm ki, kontrakt imzalanandan sonra dünya tarixində bəlkə 

də ən qısa müddət ərzində ilk neftin çıxarılmasına qədər cəmi üç il vaxt keçmişdir. Bu da dünya miqyasında 

rekord göstəricidir. 1997-ci ildə “Çıraq” platformasından ilk neft çıxarılmışdır. Mən o günü yaxşı xatırlayıram. O 

gün doğrudan da, bir bayram günü idi. Bəlkə də çoxları o vaxt anlamırdı ki, bu nəyə gətirib çıxaracaqdır. Ancaq 

bugünkü reallıq, Azərbaycanın bugünkü uğurlu inkişafı məhz o ildən, o gündən başlamışdır. Ondan sonra ardıcıl 

olaraq Azərbaycan öz neft və sonra qaz potensialını dünya bazarına təqdim etməyə başlamışdır. Bakı-

Novorossiysk neft kəməri təmir edildi, Bakı-Supsa neft kəməri tikildi ki, ilk dəfə olaraq Xəzər dənizi Qara dənizlə 

neft kəməri ilə birləşdi. Ondan sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri tikilmişdir. Bu da tarixi hadisə idi, çünki 

bu gün əgər o kəmər olmasaydı, Azərbaycan öz neft və ondan sonra qaz potensialını dünya bazarlarına çatdıra 

bilməzdi. Beləliklə, dəhliz yaradıldı. Xəzər dənizi-Qara dəniz-Aralıq dənizi əməkdaşlıq formatı formalaşmışdır. 

Xəzər dənizini Aralıq dənizi ilə birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan bu gün uğurla fəaliyyət göstərir və başqa ölkələrə 

də xidmət edir. Dəhliz formalaşandan sonra əlbəttə ki, Azərbaycan öz tranzit rolunu oynamağa başlamışdır. Bu 

gün biz qeyd edə bilərik ki, artıq Azərbaycan öz coğrafi vəziyyətindən və logistika imkanlarından tam şəkildə 

istifadə edir. Azərbaycan Xəzər sahilinin şərq hissəsində yerləşən istehsalçılara da öz xidmətlərini göstərir. 

Azərbaycan ərazisindən nəql edilən neft və neft məhsullarının həcmi ildən-ilə artmaqdadır. Azərbaycan etibarlı 

tranzit ölkəsidir. Hesab edirəm, son 20 il ərzində neft-qaz sənayesində qazandığımız ən böyük uğurlardan biri də 

ondan ibarətdir ki, biz etibarlı tərəfdaşıq, bizim sözümüz imzamız qədər dəyərlidir və biz həmişə verdiyimiz sözə 

sadiq qalmışıq. 

Beləliklə, Azərbaycanın neft-qaz sənayesinə qoyulan sərmayə, yaradılmış gözəl investisiya iqlimi, xarici 

investorların sərmayələrinin qorunması, güclü siyasi iradə və qurulan gözəl beynəlxalq əməkdaşlıq bugünkü 

reallıqları mümkün etmişdir. Bu gün bizim imkanlarımız nəinki ölkə daxilində məsələlərin həlli üçün, eyni 

zamanda, regionda və geniş mənada bölgədə neft-qaz siyasətinin müəyyən edilməsində də öz rolunu oynayır. 

Azərbaycan əlbəttə ki, getdikcə öz imkanlarını genişləndirəcəkdir. 

Hesab edirəm, bizim neft siyasətimizin önəmli əlaməti ondan ibarətdir ki, biz həmişə çalışırıq 

istehsalçıların, tranzit ölkələrin və istehlakçıların maraqlarını bir-biri ilə bağlayaq ki, burada heç bir ziddiyyət 

olmasın və tərəflər ancaq fayda götürsün. Hesab edirəm ki, biz buna nail ola bilmişik. Digər əlamət ondan ibarətdir 

ki, biz heç vaxt öz neft və qaz imkanlarımızdan hansısa başqa məqsədlər üçün istifadə etməmişik. Sadəcə olaraq 

öz resurslarımızı dünya bazarlarına və regional bazarlara çıxarmaqla əməkdaşlığı dərinləşdirmişik. Bu gün gözəl 

bir əməkdaşlıq mühiti vardır və bu əməkdaşlıq mühitinin coğrafiyası getdikcə genişlənir. Çünki biz növbəti illərdə 

yeni tərəfdaşlarla uzunmüddətli əməkdaşlığa başlayacağıq. 
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Azərbaycan dünyada neft ölkəsi kimi tanınır. Bildiyiniz kimi, ilk neft dünyada Azərbaycanda hasil 

edilmişdir və dəniz yataqlarından da ilk neft məhz Azərbaycanda, Neft daşlarında çıxarılmışdır. Bu gün 

Azərbaycanın neft ölkəsi kimi şöhrəti tam şəkildə bərpa edilib və bu, özünü əvvəlki illərdəkindən daha da çox 

büruzə verir. 

Ancaq bu gün Azərbaycan dünyada və Avropada daha çox qaz hasil edən ölkə kimi tanınır. Bu gün təbii 

qaz ölkələrin enerji təhlükəsizliyini təmin edən əsas amildir. Hər bir ölkənin enerji təhlükəsizliyi bu gün bilavasitə 

ölkələrin milli təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Bu iki amili bir-birindən ayırmaq mümkün deyildir. 1996-cı ildə - “Əsrin 

Kontraktı”nın imzalanmasından cəmi iki il sonra “Şahdəniz” qaz yatağının işlənilməsi ilə bağlı imzalanmış 

müqavilə bu gün əlbəttə ki, xüsusi məna daşıyır. O illərdə də biz bilirik ki, Azərbaycanın zəngin qaz yataqları var 

idi və məhz “Şahdəniz” qaz yatağının işlənilməsi bunu təsdiq etdi. 

“Şahdəniz” qaz yatağı dünyanın ən böyük yataqlarından biridir və bizim qaz potensialımızın ən azı 50 

faizini təşkil edir. Özlüyündə böyük yataqdır. Ancaq bizim digər böyük qaz yataqlarımız da vardır. Son illərdə 

uğurlu kəşfiyyat işləri nəticəsində “Ümid” və “Abşeron” qaz yataqları aşkarlanıb. “Şahdəniz”, “Ümid”, 

“Abşeron” və digər yataqlarda olan qaz ehtiyatlarımız ən azı 2,5 trilyon kubmetrə bərabərdir. Bu da həm 

Azərbaycanın, həm də Avropanın uzun müddət enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün öz rolunu oynayacaq 

və şadam ki, artıq bu istiqamətdə də çox vacib addımlar atılmışdır. 

2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri istifadəyə verilmişdir. Artıq 7 ildir ki, Azərbaycan öz 

qazını dünya bazarlarına, daha doğrusu, regional bazarlara çıxarır. Bizim neft, qaz kəmərlərimizin çoxşaxəli 

vəziyyətdə fəaliyyət göstərməsi bu sahədə şaxələndirməni tam şəkildə təmin edir. Çünki bizim 7 neft-qaz 

kəmərimiz var ki, bu da enerji resurslarımızı bütün istiqamətlər üzrə nəql edir. Əlbəttə ki, biz yeni bazarlara 

çıxmalıyıq. Çünki bizdə olan böyük qaz potensialı ancaq regional bazarla məhdudlaşa bilməz. Bizim üçün böyük 

bazarlar lazımdır və o bazarlarda da Azərbaycan qazına tələbat vardır. Biz son illər ərzində bu məsələlər üzərində 

çox ciddi işləmişik. Bu gün “Cənub” qaz dəhlizinin reallaşması böyük dərəcədə “Şahdəniz” yatağının 

işlənilməsindən asılıdır. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, “Şahdəniz” qaz yatağının işlənilməsi ilə bağlı bütün 

məsələlər öz həllini tapıb. “Şahdəniz-2” layihəsinə start verilib. O vaxta qədər TANAP layihəsi imzalanıb və 

beləliklə, bizim qarşımızda hazırda heç bir maneə yoxdur. 

Ancaq biz yaxşı xatırlayırıq ki, uzun illər ərzində Azərbaycan qazını Avropaya nəql etmək üçün danışıqlar 

gedirdi, söhbətlər aparılırdı, müxtəlif konfranslar, simpoziumlar təşkil edilirdi. Ancaq əfsuslar olsun ki, onların 

real nəticələri olmamışdır və sadəcə olaraq ildən-ilə müşahidə edilən müzakirələr, bəyanatlar, amma ortada bir 

şey yox idi. Biz isə istəyirdik ki, bu layihə reallaşsın. Çünki bizim həyata keçirdiyimiz bütün layihələr vaxtında, 

hətta vaxtından əvvəl reallaşır. Ona görə, biz heç vaxt imkan verə bilməzdik ki, “Cənub” qaz layihəsi gözəl bir 

layihə, ideya kimi qalsın. 

Ona görə, həlledici anlarda biz bütün məsuliyyəti öz üzərimizə götürmüşdük və yeni layihənin icrası ilə 

bağlı təkliflərimizi vermişdik. Bu layihənin adını da biz vermişik – TANAP, Trans- Anadolu qaz kəməri. Bu 

layihənin reallaşması üçün biz çox böyük səylər göstərmişik və nəticə etibarilə 2012-ci ildə Azərbaycan və 

Türkiyə arasında müqavilə bağlandı. Bu gün TANAP layihəsi artıq reallıqdır. TANAP layihəsinin həyata 

keçirilməsi üçün artıq praktiki işlər başlamışdır və bu layihəyə diqqət artmaqdadır. 

Mən çox şadam ki, bizim tərəfdaşımız bp şirkəti də TANAP-ın səhmlərinə sahib olubdur və beləliklə, bu böyük 

beynəlxalq layihə “Cənub” qaz dəhlizinin reallaşmasına həlledici təsirini göstərəcəkdir. Əlbəttə, biz fikirləşə 

bilərdik ki, TANAP layihəsinin icrası ilə bağlı bütün məsələləri həll etmişik. Neft hasilatı sabitdir. İxrac imkanları 

genişdir. Biz qaz bazarına da çıxmışıq. Ancaq biz çalışırıq ki, beynəlxalq əməkdaşlığı maksimum dərəcədə 

genişləndirək və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün öz dəstəyimizi verək. Bu məqsədlə keçən 

il Trans-Adriatik qaz kəmərinin reallaşması üçün bütün məsələlər öz həllini tapdı və beləliklə, Bakıdan Avropaya, 

İtaliyaya qədər yeni böyük qaz kəməri tikiləcəkdir. 

TAP layihəsi də əməkdaşlığın yeni formatına gətirib çıxarır. Burada əlbəttə ki, bütün ölkələr arasında çox 

ciddi əlaqələndirmə işləri aparılmalıdır. Çünki bu günə qədər biz bütün layihələri əsasən üç ölkə arasında həll 

etmişik - Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə. Bu gün isə bir neçə Avropa ölkəsi bizim layihələrimizə qoşulur. 

Əlbəttə ki, bu ölkələr arasındakı qarşılıqlı inam, əlaqələndirmə və birgə fəaliyyət bu layihələrin uğurlu 

reallaşmasına gətirib çıxaracaqdır. Əminəm ki, belə də olacaqdır, çünki bizim böyük təcrübəmiz vardır. Artıq bir 

neçə kəmər tikilibdir və ümid edirəm ki, beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsində bu layihə də vaxtında öz həllini 

tapacaq və beləliklə, Avropa üçün yeni qaz mənbəyi təmin ediləcəkdir. 

Onu da qeyd etməliyəm ki, TANAP və TAP layihələri Avropaya qazı yeni mənbədən gətirəcəkdir. Bu, sadəcə 

olaraq yeni marşrut deyildir. Bu, yeni marşrut, yeni mənbədir və bu layihənin xüsusiyyəti məhz ondan ibarətdir. 

Əlbəttə ki, layihənin həcmi də çox böyükdür. 

İlkin hesablamalara görə, 45 milyard dollar vəsait nəzərdə tutulubdur. Azərbaycan da öz maliyyə 

imkanlarını ortaya qoyur. Hər halda TANAP layihəsində səhmlərin böyük hissəsi Azərbaycana məxsusdur, yəni, 

biz ən böyük investoruq. TAP layihəsində, “Şahdəniz”də də biz iştirak edirik. Yəni ki, Azərbaycan həm siyasi 
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iradəni ortaya qoyur, öz düşünülmüş neft strategiyasını həyata keçirir, eyni zamanda, maliyyə resurslarını da 

təmin edir. 

Maliyyə resurslarının mənbəyi də neft sənayesi olmuşdur. Burada cənab Vudun qeyd etdiyi kimi, bizim 

ən böyük uğurlarımızdan biri ondan ibarətdir ki, əldə edilmiş gəlirlər xalqın rifah halının yaxşılaşmasına, 

infrastruktur layihələrinin icrasına və ölkəmizin inkişafına yönəldilmişdir. 

Bizim vəsaitimiz ildən-ilə artır. Şəffaflıq bizim üçün ən böyük prioritetdir. Əgər şəffaflıq təmin edilməsə 

idi, biz bu qədər vəsaiti yığa bilməzdik. Bu gün neft-qaz sektorunda və hasilat sənayesində şəffaflıq layihələrində 

Azərbaycanın iştirakı imkan verib ki, biz böyük maliyyə resurslarına sahib olmuşuq və onlardan səmərəli şəkildə 

istifadə edirik. Biz həm ölkə daxilində həllini gözləyən layihələrə, insanların sosial rifahının yaxşılaşmasına və 

qlobal layihələrə - “Şahdəniz-2”, TANAP, TAP kimi layihələrə öz vəsaitimizi sərf edirik. 

Bu layihələr Azərbaycanın gücünü daha da artıracaqdır. Çünki bu gün Azərbaycan əlbəttə ki, sürətlə 

inkişaf edən ölkədir. Ancaq “Şahdəniz-2” layihəsi bundan sonra uzunmüddətli dayanıqlı inkişafımızı təmin 

edəcəkdir. Milyardlarla dollar investisiya qoyulacaqdır. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə yeni Azərbaycan şirkəti 

podratçı kimi çalışacaqdır. Bu, öz növbəsində on minlərlə yeni iş yerinin açılmasına gətirib çıxaracaq və 

ölkəmizin qeyri-neft sektoru inkişaf edəcəkdir. Çünki tikinti-quraşdırma, infrastruktur layihələrində qeyri-neft 

sektorunun inkişafı təmin ediləcəkdir. Bizim də əsas məqsədimiz bundan ibarətdir ki, biz qeyri-neft sektorumuzu 

inkişaf etdirək. Son illərin nəticələri bunu göstərir. Azərbaycanın qeyri-neft sektoru hər il ən azı 9-10 faiz artır və 

beləliklə ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi təmin edilir. 

Əlbəttə ki, bizim bu gün iqtisadi vəziyyətimizin əsas təməli 1994-cü ildə qoyulmuşdur. Biz bunu 

unutmamalıyıq və yadda saxlamalıyıq. Bizim bütün uğurlarımızın başlanğıcı məhz 1994-cü ildə “Əsrin 

Kontraktı”nın imzalanmasından və bu sərginin təşkil edilməsindən sonra başlamışdır. Biz isə bu vəziyyətdən çox 

böyük səmərə ilə istifadə etdik. Biz neft kapitalını insan kapitalına çevirdik. Bu gün Azərbaycan tərəfindən 

qoyulan investisiyalar ölkəmizin ümumi inkişafını təmin edir. Təhsilə, müasir texnologiyalara, kosmik sənayeyə, 

digər sahələrə qoyulan sərmayələr ölkəmizi gələcəyə aparır. 

Bizim maliyyə vəziyyətimiz çox sabitdir. İqtisadi islahatlar baxımından Azərbaycan son illər ərzində 

uğurlu yol keçmişdir. Bizim xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun 8 faizini təşkil edir. İşsizlik 5 faiz 

səviyyəsindədir. Valyuta ehtiyatlarımız ümumi daxili məhsulun 70 faizini təşkil edir. Ölkəmizin rəqabət 

qabiliyyətliliyi artır. Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə, Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət 

qabiliyyətliliyi üzrə dünyada 39-cu yerdədir. Biz bütün bunlara islahatların aparılması ilə nail ola bilmişik. Ancaq 

əgər neft amili, bizim zəngin yataqlarımız, resurslarımız olmasa idi və onlardan səmərəli şəkildə istifadə etməsə 

idik, buna nail olmaq üçün çox vaxt lazım olacaqdı. 

Ona görə biz keçmişə böyük hörmətlə yanaşırıq. Biz dostlarımızın, tərəfdaşlarımızın - həm xarici neft 

şirkətlərinin, həm bu sərgini təşkil edənlərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk. Bu, bizim ümumi uğurumuza 

gətirib çıxardı və bunun nəticəsidir ki, bu gün sərgidə 400-dən artıq şirkət iştirak edir. 

Mən əminəm ki, növbəti sərgidə biz yeni uğurlardan danışacağıq. Çünki biz keçən il sərgidə görüşəndə 

hələ “Şahdəniz-2” son investisiya qərarı qəbul edilməmişdi. Yəni, bu, son 7-8 ay ərzində baş vermişdi. Əminəm 

ki, gələn ilin iyun ayında biz yeni uğurlar haqqında danışacağıq. 

Sərgiyə böyük uğurlar arzulayıram. Bütün qonaqlara bir daha “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Riçard Morninqstar Prezident Barak Obamanın 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubunu oxudu. 

 

X X X 

 

Böyük Britaniya parlamentinin üzvü, Baş nazirin Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan ilə ticarət 

məsələləri üzrə elçisi Çarlz Hendri Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Devid 

Kemeronun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubunu oxudu. 

 

X X X 

 

Norveç Krallığının neft və enerji nazirinin müavini Kare Fostervold ölkəsinin Baş naziri xanım Erna 

Solberqin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubunu oxudu. 

 

X X X 
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Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri xanım Malena Mard qurumun enerji 

məsələləri üzrə komissarı Günter Ottingerin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubunu oxudu. 

Məktubda deyilir: 

“Cənab Prezident, “Cənub” qaz dəhlizi Xəzər qazını və Avropa bazarlarını birbaşa birləşdirərək Avropa 

İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcək tarixi layihədir. Eyni zamanda, bu layihə 

yalnız enerji təhlükəsizliyi deyil, həm də yeni iş yerlərinin yaradılması, sosial və iqtisadi inkişaf baxımından 

mühüm qarşılıqlı fayda verəcəkdir. 

Avropa ikitərəfli əməkdaşlığımıza və bu layihənin reallaşdırılmasına çox böyük əhəmiyyət verir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Avropa Komissiyasının sədri Xose Manuel Barrozunun “Cənub” qaz 

dəhlizi üzrə imzaladıqları birgə bəyannamədən sonra əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunmuşdur. Ötən ilin dekabrında 

“Şahdəniz -2” üzrə yekun investisiya qərarının imzalanması bu işlərin təntənəsi olmuşdur. Bununla yanaşı, 

Azərbaycan qazının 2019-cu ilə qədər Avropaya çatdırılması istiqamətində qarşımızda mühüm vəzifələr durur. 

Biz xüsusilə əmin olmalıyıq ki, dəhliz boyu bütün infrastruktur layihələri vaxtında yerinə yetirilmiş olsun. 

“Cənub” qaz dəhlizi enerji təhlükəsizliyimiz baxımından bizim üçün siyasi prioritet olaraq qalır və 

Avropa İttifaqı bundan sonra da onun həyata keçirilməsi və genişləndirilməsini dəstəkləyəcəkdir. Komissiya bu 

niyyəti bir daha vurğulayaraq ötən ilin oktyabrında “Cənub” qaz dəhlizi boyu müxtəlif layihələrin də daxil olduğu 

qarşılıqlı maraq kəsb edən layihələr siyahısını tərtib etmişdir. Ötən həftə isə Avropa İttifaqı Şurasının xüsusi 

tapşırığı ilə Avropa Komissiyası enerji asılılığının azaldılması üzrə müfəssəl plan qəbul etmişdir. Bununla 

“Cənub” qaz dəhlizinin rolu aydın şəkildə vurğulanmış və enerji təchizatımızın şaxələndirilməsi üçün prioritet 

layihələrin sürətləndirilməsinə xüsusi diqqət ayrılmışdır. 2011-ci ilin yanvar ayında imzalanmış birgə 

bəyannaməmiz Xəzər regionundan daha da geniş məkandan böyük həcmdə qaz ehtiyatlarını daşıyacaq “Cənub” 

qaz dəhlizinin yaradılmasının əsasını qoydu. Bu mənada Avropa İttifaqının baxışı dəyişməmişdir. Biz inanırıq ki, 

“Cənub” qaz dəhlizi Avropanın illik 550 milyard kubmetrlik tələbatının ən azı 10 faizi, ideal halda isə 20 faizini 

təmin etməlidir. 

Azərbaycan “Cənub” qaz dəhlizinin icraçısı və əhəmiyyətli iştirakçısı olacaqdır. Mən əminəm ki, sizin 

iştirakınız Türkiyə və Avropaya daha çox qaz həcminin sürətlə ötürülməsi üçün əlavə sərmayə qoyuluşuna səbəb 

olacaqdır. Bu kontekstdə Avropa Komissiyası “Cənub” qaz dəhlizinin daha da genişləndirilməsi məsələsinə 

sadiqdir. Bu, Türkmənistan ilə Transxəzər qaz kəməri üzrə üçtərəfli danışıqların aparılmasına da şamil olunur. 

Bizim enerji əməkdaşlığımız çox güclü zəmin üzərində qurulub. Enerji təhlükəsizliyi sahəsində birgə 

məqsədlərimiz qarşılıqlı və uzunmüddətli fayda üzərində qurulmuş səmərəli əməkdaşlıq üçün münbit şərait 

yaradır. 

Komissiya adından və Avropa adından qeyd etmək istərdim ki, biz gələcəkdə daha geniş əməkdaşlığa 

nikbin baxırıq”. 

 

X X X 

 

Sonra bp şirkətinin baş icraçı direktoru Robert DADLİ təmsil etdiyi şirkətlə ölkəmiz arasındakı fəal və 

səmərəli əməkdaşlığın bəhrələrindən danışaraq dedi: 

- Zati-aliləri cənab Prezident. 

- Nazirlər, səfirlər, hörmətli qonaqlar. 

- Xanımlar və cənablar. 

Cənab Prezident, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Burada olmağımdan məmnunam. Qeyd etməliyəm ki, 

bu tədbir çox mötəbər olmuşdur. İyirmi il ərzində həcminə görə böyümüş və neft sənayesi təqvimində əlamətdar 

tarixə çevrilmişdir. 

İyirmi il bundan öncə bu sərgi yeni yaranırdı. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndən sonra 

neft və qaz sərgisinin dirçəlişini özündə əks etdirdi. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi nəticəsində 

üç il sonra bp və onun tərəfdaşları ilə Azərbaycan Hökuməti arasında “Əsrin Müqaviləsi” imzalandı. Bildiyiniz 

kimi, bununla da ölkə dünyanın aparıcı neft və qaz istehsalçısı kimi yenidən səhnəyə çıxdı. İstərdim deyim ki, 

sonrakılar ancaq tarixdir, lakin bu, belə deyildir. Tarix davam edir və bu tarix keçmişlə bağlı olduğu qədər də 

gələcəklə bağlıdır. Biz “Əsrin Müqaviləsi”nin imzalanmasının 20 illiyini qeyd edirik. 1994-cü ildən etibarən 

nailiyyətlərimiz misilsiz olmuşdur. Bunlar Azərbaycan üçün faydalı olmuşdur. Bu, eyni zamanda, bp və bizim 

tərəfdaş şirkətlər üçün də faydalı olmuşdur. Bizim layihələrdə çalışmış on minlərlə yerli vətəndaş da bundan 

faydalanmışdır. Eyni zamanda, yüzlərlə Azərbaycan şirkəti də bu işlərdən faydalanmışdır. 

Məqsədlərə sadiqlikdən qaynaqlanan bir sıra uğurları qeyd etmək olar. Onların bir neçəsini diqqətinizə 

çatdırıram: Güclü və inkişaf edən iqtisadiyyata töhfə, iqtisadi artımın təməlində duran yeni gəlirlər axınının təmin 

edilməsi, dünyanın müxtəlif ölkələri ilə yeni ticarət əlaqələrinin yaranması, karbohidrogen resurslarının dənizdə 

hasilatının bərpa edilməsi, dünyanın ən müasir neft və qaz zavodlarından birinin yaradılması, dünya səviyyəli 
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təlim-tədris və istehsalat sahələrinin və peşəkar milli kadrların hazırlanması, kənd yerlərində insan kapitalının və 

infrastrukturun yaradılması. 

Olduqca geniş bir siyahıdır. Təbii ki, bunların heç biri Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi, hökumətin, 

ARDNŞ-in, tərəfdaşlarımızın və əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının dəstəyi olmadan mümkün olmazdı. Bu, bir neft 

sərgisidir və bu işlə məşğul olanlar 20 il ərzində buradakı nailiyyətlərlə fəxr edə bilərlər. 

Biz Azərbaycanda uğurun əsl nümunəsi olmuşuq və bütün dünya bundan xəbərdar olmalıdır. Beynəlxalq 

səviyyəli infrastruktura gəldikdə, biz Xəzər dənizində ən böyük platformalar qurmuşuq. “Azəri-Çıraq-Günəşli” 

və “Şahdəniz” yataqlarını 20 il ərzində təhlükəsiz istismar etmişik. Biz Səngəçalda nəhəng karbohidrogen emalı 

terminalı inşa etmişik və ondan təhlükəsiz şəkildə istifadə edirik. Biz Xəzərdən Türkiyəyə qədər uzanan Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Cənubi Qafqaz qaz kəmərini inşa etmişik. Onları 2005-ci ildən uğurla istismar 

edirik. 

Daha bir neçə fakt və rəqəmi diqqətinizə təqdim edirəm. 1997-ci ildən etibarən “Azəri-Çıraq-Günəşli” 

yatağından 2,5 milyard barrel neft hasil olunubdur. Ötən 9 il ərzində həmin yataqdan hasil edilən neftlə dolu 2500 

tanker Ceyhan terminalından yola salınmışdır. Biz 20 il ərzində tərəfdaşlarımızla birlikdə ölkə vətəndaşları ilə 

bağlı layihələrə 60 milyon dollar vəsait xərcləmişik. Keçən 10 il ərzində biz “Azəri-Çıraq-Günəşli” və “Şahdəniz” 

yataqlarından 43 milyard kubmetr qaz hasil etmişik. 

Zənnimcə, bizim sənaye özünü sosial və ətraf mühitin qorunması ilə bağlı öhdəliklərini yerinə 

yetirməkdədir. Bir nümunəni diqqətinizə çatdırım. Son 20 il “Azəri-Çıraq-Günəşli”də ətraf mühitə ziyanla bağlı 

90-dan artıq dəyərləndirmə və quruda, dənizdə və dənizkənarı ərazilərdə 190-dan çox monitorinq keçirilmişdir. 

Keçən ilin sonunda biz daha bir mühüm addım atdıq. bp, ARDNŞ və tərəfdaşlarımız “Şahdəniz” yatağının 

ikinci mərhələsi ilə bağlı sərmayəmizin artırılmasına və işlərin davam etdirilməsinə dair qərar qəbul etmişlər. Bu, 

indiyə qədər neft və qaz sənayesində başlanılacaq ən mürəkkəb layihələrdən biridir. Bu, Azərbaycana birbaşa 

yatırılmış ən böyük xarici sərmayədir. Bu, Xəzər dənizində ilk sualtı istehsalat infrastrukturu olmaqla texniki 

baxımdan da bir yenilik olacaqdır. 

Kəmərlər şəbəkəsinə gəldikdə, onların uzunluğu 3 min 500 kilometr təşkil edəcəkdir ki, bu da Bakı-

Tbilisi-Ceyhan kəmərindən iki dəfə uzundur. Tikinti mərhələsinin qızğın çağlarında Azərbaycanda 10 mindən 

artıq yeni iş yeri yaranacaqdır. Bundan 2 dəfə artıq yeni iş yerləri “Cənub” qaz dəhlizi boyu yerləşən ölkələrdə 

yaranacaqdır. 

Bu layihə yalnız iştirakçı şirkətlər üçün deyil, həm də Azərbaycanın beynəlxalq rolu baxımından mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. “Cənub” dəhlizi ilə nəql olunacaq qazdan bəhrələnəcək Avropa ölkələri ilə Azərbaycan 

arasında yeni əlaqələr yaranacaqdır. Təmsil etdiyimiz sənaye belə strateji və nüfuzlu layihələrdə iştirak etdiyinə 

görə biz iqtisadiyyatın tərkib hissəsi oluruq. Bu isə cəmiyyətdə daha geniş rol oynamağı tələb edir. Bu baxımdan 

şadam ki, bp Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi ilə tərəfdaşlıq Sazişi imzalamışdır, ölkənin istedadlı oğlan və 

qızlarını dəstəkləyir. Biz Avropa Gənclərinin qarşıdan gələn Bakı Olimpiya Sınaq Oyunlarını dəstəkləyirik. Gələn 

il Bakının ev sahibliyi edəcəyi birinci Avropa Oyunlarının rəsmi tərəfdaşı olmağı planlaşdırırıq. Bu, bizim üçün 

böyük şərəfdir. Bu, gənclər üçün yeni imkanların yaradılması və Azərbaycanın gələcəyi üçün xüsusən 

əhəmiyyətlidir. Həqiqətən də gördüyünüz bütün işlər gələcəyə hesablanmış sərmayədir. Biz Azərbaycanda və 

dünyada olan bütün dost və tərəfdaşlarımız ilə bu işləri davam edəcəyik. Təşəkkür edirəm. 

 

X X X 

 

Daha sonra Prezident İlham Əliyev sərginin pavilyonları ilə tanış oldu. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin ekspozisiyasında “Əsrin Müqaviləsi”nin 

imzalanmasından ötən 20 ildə qazanılan nailiyyətlər geniş əksini tapmışdır. Dövlətimizin başçısının tapşırığına 

uyğun olaraq ötən illərdə aparılan məqsədyönlü və ardıcıl iş sayəsində SOCAR artıq beynəlxalq səviyyəli şirkətə 

çevrilmişdir. Hazırda SOCAR-ın müxtəlif ölkələrdə 13 nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, Dövlət 

Neft Şirkəti xaricdə alğı-satqı ilə məşğul olan qurumlarını açır, həmçinin ölkəmizin Gürcüstanda və bir sıra 

Avropa dövlətlərində 340-dan çox yanacaqdoldurma məntəqəsi fəaliyyət göstərir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, ötən illərdə Dövlət Neft Şirkətinin sifarişi və maliyyə dəstəyi ilə respublikamızda 

43 sosial obyekt istismara verilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevə şirkətin perspektiv planları barədə də ətraflı məlumat verildi. 

“Əsrin Müqaviləsi” imzalanandan bəri Böyük Britaniyanın bp şirkəti də ölkəmiz ilə sıx əməkdaşlıq edir. 

Dünyada xüsusi nüfuz sahibi olan bu iqtisadi qurum respublikamızın neft-qaz sektorunun əsaslı şəkildə 

inkişafında və ən müasir standartlar səviyyəsində yenidən qurulmasında səyini əsirgəmir. 

Dövlətimizin başçısına bp şirkətinin yaxın illərdə həyata keçirəcəyi layihələr barədə də məlumat verildi. 

SOCAR-ın təsis etdiyi Bos Shelf şirkəti də respublikamızın neft-qaz sektorunda həyata keçirilən ən mühüm 
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layihələrdə yaxından təmsil olunmuşdur. Həmin iqtisadi qurum “Şahdəniz-2” mərhələsi çərçivəsində dərin özüllər 

zavodunun daha da müasirləşdirilməsi və bir sıra digər layihələrdə müvafiq işlər görəcəkdir. 

“SOCAR Türkiyə” şirkəti də qardaş ölkədə ildən-ilə daha geniş təmsil olunur. SOCAR xaricdə ən böyük 

məbləğdə investisiyasını da məhz Türkiyənin iqtisadiyyatına qoyur. 

Fransanın GDF Suez şirkəti artıq 5 ildən çoxdur ki, Azərbaycan ilə neft-qaz sektorunda fəal əməkdaşlıq 

edir. Bu iqtisadi qurum da ölkəmizdə hər il keçirilən neft-qaz sərgi və konfransının daimi iştirakçılarından biridir 

və ən son yeniliklərini respublikamızda tətbiq edir. 

İtaliyanın SAİPEM şirkəti 2001-ci ildən Azərbaycanda çalışır. Həmin iqtisadi qurum “Şahdəniz-2” 

mərhələsində də bir sıra layihələrdə iştirak edir və əsasən inşaat işləri ilə məşğul olur. 

RussNeft də Azərbaycanın neft-qaz bazarında geniş təmsil olunur və Rusiyanın 10 ən iri neft-qaz şirkətindən 

biridir. Bu iqtisadi qurum geoloji kəşfiyyat və digər işlərin yerinə yetirilməsində öz yeniliklərini və qabaqcıl 

təcrübəsini ölkəmizlə bölüşür. 

Türkiyə Petrolları şirkəti də “Əsrin Müqaviləsi” imzalanandan bəri Azərbaycan bazarında ən fəal iqtisadi 

qurumlardan və etibarlı tərəfdaşlardan biri sayılır. Bu yaxınlarda Fransanın TOTAL şirkətinin 10 faizlik payını 

alan Türkiyə Petrolları “Şahdəniz-2” çərçivəsində payını 19 faizə çatdırmışdır. 

Norveçin Statoil şirkəti də neft-qaz sektorunda Azərbaycanın ən əsas tərəfdaşlarından biridir. Ötən illərdə 

Statoil SOCAR və digər iqtisadi qurumlarla birgə silsilə nailiyyətlərə imza atmış, xüsusilə respublikamızda qaz 

hasilatının artırılmasına mühüm töhfələr vermişdir. 

Prezident İlham Əliyev IV Xəzər Beynəlxalq energetika və alternativ enerji sərgisinin ekspozisiyaları ilə 

də tanış oldu. 

Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi bu sərgi də qısa müddətdə dünyanın ən nüfuzlu tədbirlərindən birinə 

çevrilmişdir. Dünyanın energetika və alternativ enerji sahəsində ixtisaslaşan tanınmış şirkətləri ildən-ilə bu 

sərgiyə daha çox maraq göstərirlər. Burada energetika, elektrotexnika, alternativ enerji mənbələri, enerjiyə qənaət, 

enerjidən səmərəli istifadə, müasir işıqlandırma və bir sıra digər sahələrlə bağlı ən son elmi-texniki yeniliklər və 

qabaqcıl təcrübə nümayiş etdirilir. Qısa müddətdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, sərginin bazarı maksimum 

əhatə etməsi üçün ardıcıl tədbirlər reallaşdırılır. Burada elektroenergetika sənayesinin nümayəndələri ətraflı fikir 

mübadiləsi aparmaq imkanı qazanırlar. Zəngin ekspozisiyası ilə seçilən bu sərgi işgüzar əlaqələrin qurulması və 

yeni satış bazarlarının əldə olunması baxımından böyük potensial imkanlara malikdir. 

XXI Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası, eləcə də, IV Xəzər Beynəlxalq energetika 

və alternativ enerji sərgiləri ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev sərgi və konfrans iştirakçılarına bir daha uğurlar 

arzuladı, fəxri qonaqlar kitabını imzaladı. 

 

Xalq qəzeti.-2014.- 4 iyun.-№ 116.-S.1-2. 
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV XXII BEYNƏLXALQ “XƏZƏR NEFT VƏ QAZ 

2015” SƏRGİSİNİN AÇILIŞINDA İŞTİRAK EDİB  

 

2 iyun 2015-ci il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva iyunun 2-də Bakı 

Sərgi Mərkəzində XXII Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz 2015” sərgisinin açılış mərasimində iştirak ediblər. 

Mərasimi açan “ITE Group Plc” şirkətinin baş məsləhətçisi Endryu VUD dedi: 

- Zati-aliləri cənab Prezident Əliyev. 

Xanımlar və cənablar. 

Bu gün burada “ITE Group Plc” adından və eyni zamanda, XXII Xəzər Neft və Qaz Sərgi və Konfransının 

təşkilatçı komitəsi kimi iştirak etməkdən çox böyük məmnunluq duyuram. 

Bu sərgi beynəlxalq gündəmdə artıq bir ənənəyə çevrilib. Neft və qaz sənayesi sahəsində ilk sərginin 

təməli sabiq Prezident cənab Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Burada enerji sektoruna aid fürsətlər və imkanlar 

əvvəlki illərdə olduğu kimi, bu ilin də əhəmiyyətini artırır və bizim buraya gəlməyimizi daha önəmli edir. Bu 

sərgidə 300-dən çox şirkət iştirak edir, 20-dən artıq ölkə təmsil olunur. Eyni zamanda, bu sərgidə Almaniyadan, 

Rusiyadan, Çindən və digər ölkələrdən şirkətlər iştirak edir. İlk dəfə Çexiyadan və Polşadan şirkətlər bu sərgidə 

təmsil olunur. 

Azərbaycan hər zaman bu cür sərgilərə və konfranslara öz dəstəyini verib. Buna görə biz Azərbaycan 

hökumətinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Biz Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə işimizi böyük 

məmnuniyyətlə davam etdiririk və buna görə də təşəkkür edirik. 

Lakin Zati-aliləri, biz xüsusilə Sizə öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Sizin bizə verdiyiniz dəstək və 

Azərbaycanda keçirilən bütün tədbirlərə yüksək diqqət və qayğınız çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu gün Sizin 

bu mərasimdə iştirakınız sərgi və konfransımızın nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu bir daha vurğulayır. 

Sonda mən bu fürsətdən istifadə edərək, Zati-aliləri, təşkilatçılar adından Sizi və Azərbaycan xalqını ilk 

Avropa Oyunlarının keçirilməsi münasibətilə təbrik edirəm. Bu, nəinki mühüm tədbirdir, eyni zamanda, idman 

tarixində qalacaq böyük bir hadisədir. 

Xanımlar və cənablar, bu sərgi-konfransda iştirak edənlərin hamısına uğurlar arzu edirəm. Hesab edirəm 

ki, biz birlikdə yeni-yeni fürsətlər axtarmalıyıq ki, bu sahəni daha da inkişaf etdirək. Çox sağ olun. Təşəkkür 

edirik. 

 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı açılış mərasimində nitq söylədi. 

 

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN 

NİTQİ 

  

- Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Əziz qonaqlar. 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Qonaqlara Azərbaycana “Xoş gəlmisiniz” deyirəm. 

Bu gün Xəzər neft-qaz sərgisinin açılışı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Çünki 

bu sərginin ölkəmizin həyatında çox böyük rolu vardır. 

Birinci sərginin 1994-cü ildə keçirilməsi çox əlamətdar hadisə idi. Çünki o vaxt Azərbaycan çox gənc 

müstəqil dövlət idi. Məhz 1994-cü ildən sonra Azərbaycanda inkişafa doğru ciddi addımlar atılmağa başlanmışdır. 

Müstəqilliyimiz 1991-ci ildə bərpa edilmişdir. Ancaq 1991-1993-cü illərdə vəziyyət çox ağır idi, ölkəmizi 

böhran bürümüşdü - həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi böhran. İqtisadiyyat iflic vəziyyətində idi və sənaye 

istehsalında, o cümlədən neft hasilatında tənəzzül müşahidə edilirdi. Ona görə, 1994-cü ildə birinci sərginin 

keçirilməsi Azərbaycanı dünyaya təqdim etdi, tanıtdı. 

Mən sərginin təşkilatçılarına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Onlar 22 il ərzində bu sərgini təşkil 

edir, Azərbaycanın artan enerji potensialını dünyaya nümayiş etdirir və bizimlə bərabər tərəfdaşlıq şəraitində fəal 

işləyirlər ki, Azərbaycan daha da sürətlə inkişaf etsin. 

Artıq qeyd olundu ki, sərgidə 300-dən çox şirkət iştirak edir. Bu, onu göstərir ki, baxmayaraq, birinci 

sərgidən 22 il ötür, sərgiyə maraq azalmır və beləliklə, Azərbaycan dünyaya öz imkanlarını təqdim etməyə davam 

edir. 
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1994-cü ildə birinci sərginin keçirilməsindən sonra Azərbaycanın yeni neft strategiyası 

formalaşdırılmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Azərbaycanın yeni neft strategiyası 

bu gün ölkəmizin uğurlu inkişafını təmin edir. 

1994-cü ilin sentyabr ayında tarixi müqavilə - “Əsrin kontraktı” imzalanmışdır və bu, ölkəmizə böyük 

həcmdə xarici sərmayənin yatırılmasına gətirib çıxarmışdır. Əgər 1994-cü ildə o tarixi addım atılmasaydı, indi 

ölkəmizin inkişafını təsəvvür etmək çox çətin olardı. 

O illərdə xarici investorlar bizə inandılar. Baxmayaraq ki, Azərbaycan o vaxt çox riskli bir ölkə kimi 

tanınırdı. Xarici sərmayələrin qoyuluşu, investorlara çox yaxşı şəraitin yaradılması, eyni zamanda, imzalanmış 

bütün kontraktlarda Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması bu uğurlu əməkdaşlığımızın əsas şərti idi. Həm 

investorların, həm dövlətin, həm də Azərbaycan xalqının maraqları üst-üstə düşürdü. Məhz bu gözəl əməkdaşlıq 

ruhu bu gün Azərbaycanın, nəinki neft-qaz sektorunda, bütün başqa sahələrdə uğurlu inkişafını təmin edir. Neft-

qaz sahəsində xarici tərəfdaşlarla qazandığımız təcrübə bizə imkan verir ki, başqa sahələrdə də investisiyaları cəlb 

edək, xarici şirkətlərlə uğurla əməkdaşlıq edək və ölkəmizin şaxələndirilmiş inkişafını təmin edək. 

“Əsrin müqaviləsi” XX əsrin kontraktı idi. Bu gün biz artıq XXI əsrin kontraktını icra edirik. “Cənub” 

qaz dəhlizi XXI əsrin kontraktıdır və məhz 1994-cü ildə imzalanmış müqavilə və ondan sonra əldə olunan uğurlar 

bugünkü reallığı mümkün etmişdir. 1996-cı ildə “Şahdəniz” qaz yatağı üzrə Beynəlxalq konsorsiumla müqavilə 

bağlanmışdır. O vaxt dünyanın neft-qaz sektorunda qaz amili o qədər də böyük əhəmiyyət daşımırdı. Ölkələrin 

enerji təhlükəsizliyi o vaxt bilavasitə qaz ehtiyatları ilə bağlı deyildi. 

“Şahdəniz” qaz yatağı dünyanın ən böyük yataqlarından biridir və onun işlənilməsi bu gün “Cənub” qaz 

dəhlizinin əsas resurs bazasını təmin edir. O vaxta qədər isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-

Supsa neft və qaz kəmərləri inşa edilmişdir. Beləliklə, tarixdə ilk dəfə olaraq Xəzər dənizi Qara dənizlə və Aralıq 

dənizi ilə çoxşaxəli kəmərlər şəbəkəsi ilə bağlandı. Bu da tarixi hadisə idi. Xəzər dənizi-Qara dəniz-Aralıq dənizi 

əməkdaşlığı formalaşdı. Bu əməkdaşlıq başqa sahələrdə də özünü büruzə verməyə başlamışdır. Bu gün məhz bu 

dəhliz vasitəsilə böyük infrastruktur layihəsi olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu inşa edilir. Əgər biz enerji 

siyasətimizi düzgün qurmasaydıq, bu, mümkün olmaya bilərdi. 

Beləliklə, 1990-cı illərin sonlarında görülmüş işlər və 2000-ci illərin əvvəllərində açılmış Bakı-Tbilisi-

Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərləri əlbəttə ki, böyük tarixi nailiyyət idi. Bu kəmərlər imkan 

verdi ki, Azərbaycan böyük həcmdə valyuta ehtiyatları əldə etsin. Biz bu valyuta ehtiyatlarımızdan səmərəli 

istifadə edərək, onları ölkəmizin əsas inkişaf istiqamətlərinə yönəltdik. İnsanların rifah halı yaxşılaşdı, ölkəmizin 

iqtisadi inkişafı təmin edildi. Son 10 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya miqyasında ən yüksək templərlə 

inkişaf etmiş, 300 faiz artmışdır. Eyni zamanda, ölkə qarşısında duran infrastruktur layihələri icra edilmiş, sosial 

məsələlər öz həllini tapmışdır. Biz düşünülmüş iqtisadi siyasət apararaq neftdən asılılığı böyük dərəcədə azalda 

bilmişik. Bu gün ümumi daxili məhsulumuzda neft amili təxminən cəmi 30 faiz təşkil edir. Beləliklə, biz ölkə 

iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi işində böyük nailiyyətlərə imza atmışıq. 

Bütün bunların təməlində əlbəttə ki, ölkəmizə 1990-cı, 2000-ci illərdə qoyulan böyük sərmayədir. 

Beləliklə, bu gün biz iqtisadi sahədə neft amilindən daha da az asılı vəziyyətdəyik. Məhz buna görə bu il 

iqtisadiyyatımız 5 faizdən çox artmışdır, baxmayaraq ki, neftin qiyməti iki dəfəyə yaxın azalmışdır. Yəni, 

ölkəmizin şaxələndirilmiş şəkildə inkişafı, iqtisadiyyatımızın dayanıqlılığı artıq reallıqdır. Bu gün bizim 

qarşımızda duran əsas vəzifələr əlbəttə ki, neft-qaz sektoru ilə bağlı deyil. Əsas vəzifələr iqtisadiyyatı 

şaxələndirmək, neft amilindən asılılığı daha da azaltmaq, Azərbaycan xalqının rifah halını yaxşılaşdırmaq, hələ 

icra edilməmiş böyük infrastruktur layihələrini icra etmək və beləliklə, uzunmüddətli inkişaf üçün daha da güclü 

zəmin yaratmaqdır. Bununla bərabər, əlbəttə, enerji sektorunda qarşımızda duran ciddi vəzifələr təbii ki, öz həllini 

tapacaq. Çünki bunun çox böyük əsası var. Bir daha demək istəyirəm, neft-qaz sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq 

bu gün onu göstərir ki, Azərbaycanın xarici tərəfdaşları ilə əməkdaşlığı çox sağlam zəmində qurulub. Burada mən 

SOCAR-bp əlaqələrini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. bp bizim əsas tərəfdaşımızdır, ən böyük sərmayə yatıran 

şirkətdir. bp həm “Əsrin kontraktı”nın icrasında, həm də “Şahdəniz” layihəsində aparıcı xarici investordur, 

tərəfdaşdır. Digər layihələr üzrə SOCAR-bp əməkdaşlığı davam edir və bu əməkdaşlığın artıq 20 ildən çox tarixi 

vardır. 

SOCAR-bp əməkdaşlığı bundan sonra onilliklər ərzində davam edəcək. Bu, həm dövlətimiz, həm də 

xarici tərəfdaşlar üçün fayda gətirir. Bax, Azərbaycanda belə gözəl mühit yaranmışdır. Bütün xarici sərmayələr 

layiqincə qorunur. Bildiyiniz kimi, bütün neft-qaz kontraktları parlament tərəfindən təsdiq edilir və qanun 

qüvvəsinə minir. Bu, əlbəttə ki, investorlarda bizə inamı daha da artırır. 

Bu gün artıq keçmişə baxaraq qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan enerji sahəsində qarşıda duran 

bütün vəzifələri ləyaqətlə, vaxtında icra etmişdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri, 

“Şahdəniz” qaz, “Azəri-Çıraq” neft yataqlarının işlənilməsi – bu layihələrin hər biri özlüyündə nəhəng enerji 

layihəsidir. Bununla bərabər, “Cənub” qaz dəhlizinin icrası prosesi də başlamışdır. Bu da tarixi hadisədir. Qeyd 

etməliyəm ki, Azərbaycan bu layihənin icrasında öz liderlik keyfiyyətlərini və rolunu bir daha göstərmişdir. 
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Bildiyiniz kimi, Xəzər hövzəsindən Avropaya çatdırılacaq qazın marşrutu uzun illərdir ki, müzakirə mövzusu idi 

və Azərbaycan bu müzakirələrdə iştirak edirdi. Ancaq görəndə ki, bu müzakirələr konkret nəticəyə gətirib 

çıxarmır, biz öz təşəbbüsümüzü irəli sürmüşük və 2012-ci ildə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında TANAP qaz 

kəməri layihəsi haqqında müqavilə imzalanmışdır. Ondan sonra proseslər daha da sürətlə getməyə başlamışdır. 

Trans-Adriatik qaz kəməri Avropaya gedən əsas ixrac marşrutu kimi seçilmişdir və “Cənub” qaz dəhlizinin icrası 

başlamışdır. “Şahdəniz-2” layihəsinə start verilmişdir. 

Bütün bu nailiyyətləri biz son üç il ərzində əldə edə bilmişik. Mən xatırlayıram, keçən il, düz bir il bundan 

əvvəl sərgidə çıxış edərkən demişdim ki, əminəm, gələn sərgidə biz yeni uğurlar haqqında xalqımıza hesabat 

verəcəyik. Həqiqətən bu, belədir. Baxın, keçən XXI sərgidən ötən dövr ərzində “Cənub” qaz dəhlizinin Bakıda, 

Səngəçal terminalında təntənəli şəkildə təməli qoyuldu, özü də sentyabrın 20-də, “Əsrin kontraktı”nın imzalandığı 

bir gündə. Bu, özlüyündə böyük rəmzi məna daşıyan bir hadisə idi. Ondan sonra Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bu 

ilin fevralında Bakıda “Cənub” qaz dəhlizinin Məşvərət Şurasının birinci iclası keçirilmişdir. “Cənub” qaz 

dəhlizində iştirak edən bütün ölkələrin yüksək vəzifəli şəxsləri, eyni zamanda, Avropa Komissiyasının vitse-

prezidenti və digər məsul şəxslər bu tədbirdə iştirak etmişlər. 

Mart ayında biz Türkiyənin Qars şəhərində TANAP layihəsinə start verdik. Baxın, bütün bu hadisələr son 

bir il ərzində, yəni, keçən sərgidən sonra ötən dövr ərzində baş vermişdir. “Cənub” qaz dəhlizi artıq reallıqdır və 

icra edilir. Əminəm ki, Cənubi Qafqaz qaz kəmərinin genişləndirilməsi işləri, - əslində bu, yeni kəmərin tikintisi 

deməkdir, - və 3 ildən sonra istifadəyə veriləcək TANAP layihəsinin icrası vaxtında yerinə yetiriləcək. Beləliklə, 

Azərbaycan “Şahdəniz-2”-dən qazı həm Gürcüstana, həm Türkiyəyə nəql edə biləcək. Bununla bərabər, ümid 

edirəm ki, TAP layihəsinin icrasında da heç bir problem yaşanmayacaq. Hesab edirəm ki, burada bütün tərəflər 

böyük məsuliyyət göstərməlidirlər. Çünki bu, bizim ümumi işimizdir. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bu ilin 

fevralında Bakıda keçirilmiş “Cənub” qaz dəhlizinin Məşvərət Şurasının müzakirələri və qəbul edilmiş mətbuata 

bəyanat onu göstərir ki, iştirak edən bütün tərəflər öz məsuliyyətini dərk edirlər. O bəyanatda Azərbaycanın rəhbər 

rolu, yəni, xüsusi rolu qeyd edilmişdir. 

Ona görə, hesab edirəm ki, bu layihənin icrası zamanı əlaqələndirmə işlərinə daha böyük ehtiyac var. Mən 

bunu Məşvərət Şurasının iclasında da demişəm. Bu layihəni həyata keçirmək üçün qarşılıqlı inam mütləq yüksək 

səviyyədə olmalıdır. İştirak edən bütün ölkələr bir nöqtəyə vurmalıdır və burada heç kim əlavə imtiyaz əldə etmək 

istəməməlidir. Çünki burada hər şey göz qabağındadır. Bütün kontraktlar imzalanmışdır və bu qlobal layihədə 

iştirak edən bütün tərəflər, şirkətlər, ölkələr böyük xeyir götürəcəklər. Əlbəttə ki, biz indi yeni bir əməkdaşlıq 

formatına başlayırıq. Əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçtərəfli formatı yaranmışdır və biz çox 

böyük səmərə ilə işləyirik. Bütün layihələri üç qardaş ölkə sıx əməkdaşlıq şəraitində icra etmişdir. İndi isə format 

daha da genişlənir və buraya yeni oyunçular daxil olunur. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan, 

Bolqarıstan, Albaniya və İtaliya “Cənub” qaz dəhlizinin üzvləridir. Eyni zamanda, bir neçə Balkan ölkəsinin 

“Cənub” qaz dəhlizində iştirakı ilə bağlı memorandumlar imzalanmışdır. Yəni, görün bizim dairəmiz nə qədər 

genişlənir. Bir tərəfdən bu, böyük üstünlükdür. Digər tərəfdən əlbəttə ki, müəyyən mərhələlərdə bəzi məsələlər 

ortaya çıxa bilər. Bütün bu məsələlər gərək dostluq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində müzakirə olunsun və həll 

edilsin. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim qarşımızda heç bir süni maneə olmamalıdır və əminəm, olmayacaq. 

Belə olan halda biz TAP layihəsini də vaxtında icra edəcəyik. Beləliklə, Azərbaycan qazı Avropa məkanına nəql 

edilməyə başlanacaqdır. Bu da tarixi hadisə olacaq, həm bizim üçün, - çünki biz çox böyük qaz bazarına çıxış 

əldə edəcəyik, - həm də Avropa istehlakçıları üçün. Çünki onlar üçün də alternativ mənbədən böyük həcmdə və 

artan templə qaz daxil olacaqdır. 

“Cənub” qaz dəhlizinin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada yeni qaz mənbəyindən söhbət gedir. 

Marşrutların şaxələndirilməsi əlbəttə ki, vacib məsələdir. Hər bir ölkə çalışır ki, çoxşaxəli kəmərlər şəbəkəsi 

olsun, o cümlədən Azərbaycan. Çünki bizim hazırda 7 neft-qaz kəmərimiz var və beləliklə, biz heç bir 

istiqamətdən 100 faiz asılı deyilik. Təbii, istehlakçılar da istəyirlər ki, onlara çatacaq enerji resursları müxtəlif 

yollarla gəlsin. Ona görə, marşrutların şaxələndirilməsi əlbəttə, enerji təhlükəsizliyini gücləndirir. Ancaq əgər 

mənbənin şaxələndirilməsi yoxdursa, bu, o qədər də böyük əhəmiyyət daşımır. Bizim üstünlüyümüz ondan 

ibarətdir ki, qaz Avropaya həm yeni marşrutla nəql ediləcək, eyni zamanda, bu qaz yeni mənbədən hasil 

olunacaqdır və bu mənbə çox böyükdür. “Cənub” qaz dəhlizinin hazırda yeganə resurs bazası olan “Şahdəniz” 

yatağı 1,2 trilyon kubmetr qaz ehtiyatlarına malikdir. Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları hazırda 2,6 

trilyon kubmetrdir və əminəm ki, bu, son rəqəm deyil. Bu rəqəm artacaq, çünki hazırda bir çox yataqlarda 

qiymətləndirmə işləri gedir. Bir neçə yataqda kəşfiyyat işləri aparılır və əminəm ki, bizim təsdiq edilmiş qaz 

resurslarımız daha da böyük olacaq. 

Ona görə, enerji təhlükəsizliyi deyəndə əlbəttə ki, marşrutların, mənbələrin şaxələndirilməsindən söhbət 

gedir. Burada Azərbaycanın çox nadir rolu var və bu rol layiqincə qiymətləndirilir. Hələ 2011-ci ildə Avropa 

İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq üzrə Memorandum imzalanmışdır. Bu 

yaxınlarda Avropa İttifaqının enerji siyasətində gedən proseslər onu göstərir ki, Azərbaycan çox önəmli tərəfdaş 
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kimi qəbul edilir və müvafiq sənədlərdə Azərbaycanın adı xüsusi qeyd olunur. Biz əlbəttə ki, öz rolumuzu yaxşı 

bilirik, eyni zamanda, öz məsuliyyətimizi də dərk edirik. Ona görə, Azərbaycan özünü Avropa üçün etibarlı 

tərəfdaş kimi göstərir. Gələcəkdə enerji sahəsində görüləcək işlər Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında olan 

əlaqələri daha da yüksək səviyyəyə qaldıracaqdır. Bizim niyyətimiz ondan ibarətdir ki, strateji tərəfdaşlıq formatı 

təşkil edilsin. Ondan sonra hər bir tərəf uzunmüddətli strategiyanı müəyyən edə bilər və əlbəttə ki, bütün məsələlər 

ciddi əlaqələndirmə şəklində öz həllini tapa bilər. 

Azərbaycanın həm zəngin neft-qaz resursları, həm cəsarətli siyasəti və düşünülmüş addımları Avropanın 

enerji xəritəsini yenidən tərtib edir. Bu, reallıqdır və bizim rolumuz getdikcə artacaq. Bu, ölkəmizi daha da 

gücləndirəcək. Bu, ölkəmizə həm siyasi, həm iqtisadi dividendlər gətirəcək və nəticə etibarilə Azərbaycan 

xalqının daha da yaxşı yaşamasını təmin edəcək. 

Bununla bərabər, dediyim kimi, biz iqtisadi sahədə islahatlar aparırıq. Azərbaycanda həyata keçirilən 

islahatlar dünyanın aparıcı beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Bütün iqtisadi 

göstəricilərimiz ən yüksək səviyyədədir. Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə, Azərbaycan 

iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi üzrə 38-ci yerdədir. Xarici borc cəmi 10 faiz, işsizlik 5 faiz səviyyəsindədir. 

Valyuta ehtiyatları ümumi daxili məhsulumuzun 75 faizini, bəlkə də ondan da çox hissəsini təşkil edir. Neftin 

qiymətinin kəskin düşməsinə baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadi inkişafını təmin edir. Bu ilin 4 ayında iqtisadiyyat 

5,3 faiz artmışdır. Qeyri-neft sektorumuz isə təxminən 7 faiz artmışdır. 

Azərbaycan böyük, mötəbər beynəlxalq tədbirlər də keçirir. On gündən sonra tarixdə ilk dəfə olaraq məhz 

Azərbaycanda, Bakıda birinci Avropa Oyunları keçiriləcəkdir. Bu, tarixi hadisədir və cəmi 2 il ərzində biz bu 

Oyunlara hazırlıq işləri gördük. Qısa bir vaxt çərçivəsində biz Olimpiya Oyunları səviyyəsində keçiriləcək 

Oyunları təşkil etdik. Bu, ölkəmizin gücünü, güclü siyasi iradəmizi göstərir. Onu göstərir ki, baxmayaraq, biz 

müstəqil ölkə kimi gəncik, amma artıq dünya xəritəsində öz yerimizi tuta bilmişik və bu yer möhkəm yerdir. 

Mən sərginin iştirakçılarına uğurlar arzulayıram. Sərgini təşkil edən şəxslərə bir daha minnətdarlığımı 

bildirirəm. Əminəm ki, sərgi müvəffəqiyyətlə keçəcək və bizim beynəlxalq şirkətlərlə tərəfdaşlığımız uğurla 

davam edəcəkdir. Sağ olun. 

 

X X X 

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Devid Kemeronun sərgi-konfransa 

təbrik məktubunu oxuyan London şəhərinin Lord meri Alderman Alan YARROU dedi: 

- Zati-aliləri cənab Prezident. 

Xanımlar və cənablar. 

Mən burada olmaqdan böyük məmnunluq duyuram. Bu gün möhtəşəm XXII Beynəlxalq “Xəzər Neft və 

Qaz 2015” sərgisində iştirak edirik. Bu, bizim üçün şərəfdir. 

Mən Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Devid Kemeronun təbrik 

məktubunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məktubda deyilir: 

“Zati-aliləri, 

Mən Sizi və Azərbaycan xalqını XXII “Xəzər Neft və Qaz” sərgisi və konfransı münasibətilə hökumətim 

adından təbrik edirəm. Ölkələrimiz arasındakı güclü və davamlı qarşılıqlı münasibətləri yüksək qiymətləndirirəm. 

Azərbaycanın enerji ehtiyatları dünya iqtisadiyyatının inkişafında, eləcə də Avropanın enerji 

təhlükəsizliyinin təminatında həyati əhəmiyyətə malikdir. Mən çox şadam ki, Birləşmiş Krallığın şirkətləri 

Azərbaycanın karbohidrogen sektorunun davamlı inkişafında mühüm rol oynamaqdadırlar. 

Avropa özünün enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün həm enerji marşrutlarını, həm də enerji 

mənbələrini şaxələndirməlidir. Bu baxımdan “Cənub” qaz dəhlizi mühüm rola malikdir. Mən “Cənub” qaz dəhlizi 

Məşvərət Şurasının fevral ayında keçirilən ilk uğurlu görüşünə görə, eyni zamanda, Trans-Anadolu boru 

kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə Azərbaycan Hökumətini təbrik etmək istəyirəm. Artıq əsas məsələ 

odur ki, biz TANAP layihəsinin vaxtında və səmərəli şəkildə başa çatdırılmasını təmin etməliyik. Əminəm ki, bu 

perspektivli, ambisiyalı layihə reallığa çevriləcək. Çox şadam ki, bp şirkəti bu mühüm işdə çox yaxından iştirak 

etməkdədir. 

Azərbaycanın yaxın dostu kimi biz gələcək uzun illər üçün sabit enerji mənbəyini təmin etmək 

baxımından bütün tərəfdaşlara xoş arzularımızı bildiririk. Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, bu il keçirilən XXII 

“Xəzər Neft və Qaz” sərgisinin bütün iştirakçılarına uğurlar arzu edirəm. 

Hörmətlə, 

Devid Kemeron 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya 

Birləşmiş Krallığının Baş naziri”. 
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 Lord mer Alderman Alan YARROU çıxışına davam edərək dedi: Bir daha vurğulayıram ki, Azərbaycan 

Respublikası ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı arasındakı əlaqələr həqiqətən də çox 

mühümdür, xüsusilə də enerji nöqteyi-nəzərindən. Hesab edirəm ki, sərgi bu münasibətlərin daha da 

dərinləşdirilməsi baxımından bizim üçün böyük fürsətlər yaradacaq. Məni bura dəvət etdiyinizə görə Sizə 

təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. 

 

X X X 

 

Polşa Respublikasının Baş nazirinin müavini, iqtisadiyyat naziri Yanuş PEXOÇİNSKİ çıxış edərək dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident. 

Xanımlar və cənablar. 

Qlobal enerji sektoru çox böyük çağırışlarla üzləşir. Yanacağın ənənəvi daşıma marşrutları və bununla 

əlaqədar ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı öhdəliklər, iqlimin qorunmasına dair tədbirlər, nəqletmə 

infrastrukturuna böyük sərmayələrin yatırılması zərurəti bizi enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi rəqabət sahəsində 

böhranların qarşısının alınması üçün qəti tədbirlərin həyata keçirilməsinə vadar edir. Bu mənada mən Cənubi 

Qafqazın qlobal enerji sənayesi üçün əhəmiyyətini vurğulamaya bilmərəm. Bu, onun strateji coğrafi 

yerləşməsindən qaynaqlanır. Bu region kəşfiyyat və hasilat layihələri, habelə enerji resurslarının daşınması 

baxımından əlverişli məkana çevrilib və onun rolu bundan sonra da artacaq. 

Mən bu regionun enerji sektorunun mühüm hadisəsi – Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisində 

iştirakımdan məmnunluq duyuram. Ümid edirəm ki, qarşıdan gələn və konfrans çərçivəsindəki müzakirələr bizi 

yeni, çox dəyərli mütəxəssis bilikləri ilə təmin edəcək, dövlət qurumları və şirkətlər arasında bilik və təcrübə 

mübadiləsi üçün Azərbaycanın regional mərkəz mövqeyinin güclənməsinə xidmət göstərəcək. 

Bilik və ən münasib fəaliyyət metodlarının mübadiləsi bu gün hər iki sektor üçün çox aktualdır. Çünki bu 

gün biz böyük transformasiyaların astanasındayıq və vahid, qlobal enerji bazarının yaradılması prosesində 

səylərimizi birləşdiririk. 

Neft və təbii qazın nəqli dəhlizlərinin gələcək geosiyasi arxitekturasının inkişafı baxımından 

Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın həlledici rolunu vurğulamaq yerinə düşərdi. Azərbaycan bu prosesdə xüsusi 

rol oynayır. On ildən çoxdur ki, Avropa İttifaqı enerji mənbələrinin, təchizat marşrutlarının şaxələndirilməsi 

siyasətini həyata keçirməyə çalışır və Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməkdə çox 

maraqlıdır. Avropa dövlətləri üçün alternativ enerji resurslarına çıxışın əldə edilməsinin nə dərəcədə vacib 

olduğunu görmək üçün Avropa İttifaqı ölkələrinin enerji balanslarında neft və təbii qazdan asılılığı əks etdirən 

statistikaya nəzər salmaq kifayətdir. 

Mərkəzi Avropanın inkişafda olan dövlətinin Baş nazirinin müavini və iqtisadiyyat naziri kimi 

vurğulamaq istərdim ki, mənbələrin və marşrutların şaxələndirilməsi regionumuzun enerji siyasətinin prioritetidir. 

Polşa ümumi daxili məhsulun 3,6 faiz artımını nümayiş etdirib və sərmayələrin cəlb olunması baxımından yaxşı 

göstəricilərə malikdir. Polşa, eyni zamanda, şaxələndirmə sahəsində də uğurlu siyasət aparır. Mən Mərkəzi 

Avropanın idxal imkanlarının çox böyük olduğunu vurğulamaq istərdim. İnanıram ki, bu sərgidə ilk dəfə iştirak 

edən Polşa şirkətləri işgüzar təmaslar yaradacaq və ya Qafqaz regionunda artıq fəaliyyət göstərən investorlarla 

müxtəlif layihələr çərçivəsində işgüzar əlaqələri daha da dərinləşdirəcək. 

Xanımlar və cənablar, sərgidə iştirak edən bəzi qonaqlar xəbərsiz ola bilər ki, XIX əsrin sonu XX əsrin 

əvvəlində polşalılar yalnız Bakının memarlıq intibahına deyil, həm də neft sənayesinin inkişafına töhfələrini 

vermişlər. Polşalı Stanislav Zenoviç Azərbaycan Neft Akademiyasından öncə müvafiq məktəbi təsis edib və bu 

gün bu akademiya daha bir polşalı Yozef Qoslavskinin memarı olduğu həmin binada yerləşir. Daha bir polşalı, 

təcrübəli mühəndis Pavel Pototski dəniz quyularından neftin hasil edilməsi üsulunu ilk dəfə burada tətbiq edib. 

Öz vəsiyyətinə görə, o, 1930-cu illərin əvvəlində məhz burada dəfn edilib. Onun abidəsinin yaradılmasını 

Azərbaycan Hökuməti maliyyələşdirib. Buna görə də Azərbaycan Hökumətinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 

Biz polşalılara gözəl gələcək nəsib olmasını arzu edirik. Azərbaycana da daha böyük uğurlar diləyirik. 

Cənab Prezident, Sizə Avropa İttifaqı ilə hökumətlərarası və işgüzar səviyyədə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə 

görə minnətdarlığımı bildirirəm. Hesab edirəm ki, bu gün açılışını qeyd etdiyimiz bu tədbir Avropada daha güclü 

enerji təhlükəsizliyi istiqamətində atılan növbəti addım olacaq. Mən hər kəsi beynəlxalq çərçivə və standartlar 

daxilində Azərbaycana sərmayə qoymağa dəvət edirəm. 

Uğurlu siyasət hər zaman xalqa xidmət edir. Bu isə iqtisadiyyatın inkişafına töhfəsini verir. Azərbaycanı 

bu nailiyyətlərə görə təbrik edirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram. 

 

X X X 

 

İraqın neft naziri Adil ƏBDÜLMEHDİ çıxış edərək dedi: 
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- Zati-aliləri cənab Prezident. 

Xanım Əliyeva. 

Xanımlar və cənablar. 

XXII Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisinə dəvət olunmağım mənim üçün şərəfdir. Mən iki gün 

yarımdır ki, buradayam və Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu və cənab 

Prezident, Sizin rəhbərliyinizlə davam etdirilən siyasət nəticəsində təkcə neft-qaz sahəsində deyil, bütün sahələrdə 

baş verən müasirləşmənin, qazanılan uğurların şahidi olmuşam. Mən bu təcrübəni öz ölkəmdə - İraqda tətbiq 

edəcəyəm. 

Azərbaycan dünyada sənaye üsulu ilə neft çıxaran ilk ölkədir. Bildiyimə görə, ilk quyu 1847-ci ildə 

qazılıb. Dənizdə ilk neft quyusu Azərbaycanda qazılıb. Azərbaycan XX əsrdə uğurlu dövrünü yaşamışdır. Sovet 

İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan çətin vaxtlar yaşayıb. Son 20 il ərzində mənzərə dəyişib, yüksəliş aydın 

görünür. Azərbaycanlı mühəndis və işçilərin az sayda əcnəbilərlə birlikdə dənizdə qaz hasil edən ən böyük 

platformanı tikməsi məndə dərin təəssürat yaratdı. Azərbaycan öz qazını bir çox ölkələrə satmaq iqtidarındadır. 

Cənab Prezident, Siz üç dənizin - Xəzər dənizi, Qara dəniz və Aralıq dənizinin birləşdirilməsini tarixi 

nailiyyət adlandırdınız. Ümid edirəm ki, qarşıdakı illərdə Siz Körfəzin Türkiyədən keçərək Avropaya gedən 

kəmərlər şəbəkəsinə qoşulması ilə dördüncü dənizin birləşdirildiyini bəyan edəcəksiniz. 

Hazırda biz Bəsrədə Fars körfəzindən Aralıq dənizinə neft və qaz ixrac etmək üçün İordaniya və Misirlə 

danışıqlar aparırıq. Düşünürəm ki, Sizin Xəzər və Qara dəniz ölkələri ilə əməkdaşlıq təcrübənizə uyğun olaraq, 

biz də qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq vasitəsilə Fars Körfəzini, Oman dənizini və Hind okeanını birləşdirməklə 

dördüncü nailiyyəti əldə edəcəyik. 

Azərbaycan regional və bəlkə də qlobal oyunçuya çevrilməkdədir. Son 20 il ərzində Azərbaycanın neft 

və qazı bu transformasiyanın mühüm komponenti olub. Mən azərbaycanlı həmkarlarımla keçirilən məhsuldar 

görüşlərdən çox şadam. Dünən biz energetika naziri ilə neftin kəşfiyyatı, hasilatı, nəqli, emalı və satışı ilə bağlı 

bütün növ fəaliyyətlərə yol açacaq Anlaşma Memorandumunu imzaladıq. 

SOCAR artıq bu işin mərkəzindədir və bizim ölkəmizdə fəaliyyət göstərir. Bizim bir çox birgə 

layihələrimiz var. Azərbaycanın və İraqın oxşar keçmişi var. İraq çətin vaxtlar yaşayır. Lakin dünən Zati-alilərinə 

dediyim kimi, əgər SOCAR, bp, “Shell”, “ExxonMobil”, “LUKoyl” kimi böyük xarici şirkətlər İraqda fəaliyyət 

göstərə bilirsə bu, o deməkdir ki, bizdə kifayət qədər sabitlik var, investisiya mühiti əlverişlidir və dayanıqlı ola 

bilər. Ölkənin əksər hissəsində -18 əyalətdən 15-də vəziyyət sabitdir və ora böyük investisiyalar yatırılır. 

İraqın neft sektoru artıq dəyişikliklərin katalizatoru rolunu oynayır və gələcəkdə onun rolu daha da 

artacaq. İstehsal daim artır və bu meyil davam edəcək. Ötən ay biz 3,1 milyon barreldən artıq neft ixrac etmişik. 

Hazırda istehsal həcmi 4 milyon barrelə yaxındır. İraq dünyada qaz istehsalının həcminə görə öncül 

mövqelərdədir. Hazırda biz ehtiyatlarımızın həcminə görə 11-ci yerdəyik. Lakin biz bütün lazımi kəşfiyyat işlərini 

başa çatdırandan sonra ölkəmiz 5-ci yerdə olacaq. 

İraqın neft və qaz sahəsində böyük potensialı var. Biz öhdəliklərimizi yerinə yetirmək üçün 

tərəfdaşlarımızla onların özlərini daha çox inamlı hiss etdiyi sahələr üzrə birgə işləyirik. Dediyim kimi, tezliklə 

SOCAR bizim neft-qaz sahəsində daha böyük bir tərəfdaşımız olacaq. Yayda neftin qiyməti aşağı düşsə də, 

hazırda bu qiymət bizim üçün qənaətbəxşdir. Neft öz bazarını, bazardakı payını müdafiə etməlidir, baxmayaraq 

ki, vaxtaşırı olaraq bu, çox ağrılı proses ola bilər. Bütün bunlara baxmayaraq, Neft Nazirliyi istehsalı artırmaq, 

infrastruktur potensialını bərpa etmək, İraq xalqının xeyrinə yeni investorların cəlb edilməsi məqsədilə etimad 

mühiti yaratmaq üçün tədbirlər görür. Bu baxımdan mən beynəlxalq neft şirkətlərinin hamısını qarşılıqlı mənfəət 

naminə İraqda fəaliyyət göstərməyə dəvət edirəm. 

Cənab Prezident, bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanda olmaqdan məmnunam və biz ölkələrimizin 

maraqları naminə SOCAR ilə birgə fəaliyyət göstərməyi səbirsizliklə gözləyirik. Təşəkkür edirəm. 

 

X X X 

 

 Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva XXII Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi 

ilə tanış oldular. Respublikamızın paytaxtında ənənəvi olaraq keçirilən neft-qaz sərgi və konfransı Xəzəryanı 

regionda bu cür ən böyük tədbirdir. 

Dövlətimizin başçısına SOCAR-ın ekspozisiyası təqdim olundu. Prezident İlham Əliyevə axtarış və 

kəşfiyyat işləri, neft və qaz hasilatı, “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində görülən işlər, “Cənub” qaz dəhlizinin icrası 

vəziyyəti, Azərbaycanda neftin və qazın ixrac marşrutları ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, neft emalı və neft-

kimya sənayesi, Heydər Əliyev adına Bakı dərin özüllər zavodunda görülən işlər barədə geniş məlumat verildi. 

Bundan başqa, SOCAR-ın xətti ilə nanotexnologiyaların tətbiqi, neft-qaz sahəsində aparılan elmi işlər və kadr 

hazırlığı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər də dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırıldı. SOCAR-ın xarici 

sərmayələrlə bağlı siyasəti və ekoloji layihələr barədə də Prezident İlham Əliyevə ətraflı məlumat verildi. 
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Böyük Britaniyanın bp şirkəti “Əsrin müqaviləsi”nin başlanğıcından Azərbaycan ilə sıx əməkdaşlıq edir. 

Dövlətimizin başçısına “Şahdəniz-2” və digər layihələrlə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat 

verildi və qısa videoçarx nümayiş etdirildi. 

bp şirkəti Azərbaycanda keçiriləcək birinci Avropa Oyunlarının rəsmi tərəfdaşlarından biridir. Bu şirkət 

Azərbaycanın milli atletlərini dəstəkləyir və idmançılarımızdan altısı bp-nin atlet səfirləri sayılır. 

Malayziyanın “PETRONAS” şirkəti də Azərbaycanda yeni fəaliyyətə başlayıb. Bu iqtisadi qurum 

dünyanın 30-dan çox ölkəsinin neft-qaz sektorunda çalışır. “PETRONAS” şirkəti də Azərbaycan ilə 

əməkdaşlığını genişləndirməkdə maraqlıdır. 

“Türkiyə Petrolları” şirkəti də “Əsrin müqaviləsi”nə start veriləndən Azərbaycanda geniş fəaliyyət 

göstərir. Ümumilikdə, Türkiyə Azərbaycanın enerji sektorunda həyata keçirilən bütün layihələrdə ölkəmizlə 

hərtərəfli və uğurlu əməkdaşlıq edir. “Türkiyə Petrolları” Azərbaycanda bundan sonra da reallaşdırılacaq 

layihələrdə yaxından iştirak etməyə və sərmayə yatırmağa hazırdır. Dövlətimizin başçısına “SOCAR Türkiyə” 

şirkətinin Türkiyə iqtisadiyyatına, o cümlədən neft-qaz sektoruna qoyduğu sərmayələr barədə məlumat verildi. 

Qeyd edildi ki, İzmirdəki limanın tikintisi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bundan başqa, SOCAR-ın xətti ilə qardaş 

ölkədə elektrik stansiyalarının inşa edildiyi Azərbaycan Prezidentinin diqqətinə çatdırıldı. 

Fransanın dünyada böyük nüfuz sahibi olan “Total” şirkəti də Azərbaycanın ənənəvi tərəfdaşlarından 

biridir. Bu şirkət ən müasir texnologiyalarla bağlı zəngin təcrübəsini bundan sonra da ölkəmizlə bölüşməyə 

hazırdır. “Total” şirkəti “Abşeron”, “Ümid” və “Babək” qaz yataqlarında ölkəmizlə yaxından əməkdaşlıq edir. 

Şirkətin ekspozisiyasında “Formula” yarışları ilə bağlı yeniliklər də Prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. 

Fransanın “GDF Suez” şirkəti artıq “ENGIE” adlanır. Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, 

dünyanın 70-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərən bu şirkət Xəzərin neft-qaz ehtiyatlarının işlənilməsində, o 

cümlədən “Abşeron” qaz yatağında Azərbaycan ilə sıx əməkdaşlığını davam etdirmək əzmi ilə çalışır. 

Respublikamızda 7 ildir fəaliyyət göstərən bu iqtisadi qurumun müxtəlif ölkələrdə 153 mindən çox işçisi var. 

“RUSNEFT” şirkəti də respublikamızın neft-qaz sektorunda fəaliyyətini genişləndirir. Rusiyada fəaliyyət 

göstərən 10 ən iri neft-qaz şirkətlərindən biri olan “RUSNEFT” ilə ölkəmiz arasında son illərdə həyata keçirilən 

birgə layihələrin xüsusi əhəmiyyəti var. 

Ümumilikdə, XXII Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisində 27 ölkədən 315 şirkət təmsil olunur. 

Bunların böyük əksəriyyəti dünyanın ən nüfuzlu şirkətləridir və onların bir qismi “Əsrin müqaviləsi”nin 

iştirakçılarıdır. SOCAR-ın “Caspian Drilling Company” şirkətinin yeni nəsil qurğusu da dövlətimizin başçısına 

təqdim edildi. Qeyd olundu ki, bu müasir qurğunun tikintisi qrafik üzrə gedir. 

Çin Xalq Respublikasının “Jereh” şirkəti planetin 60-dan çox ölkəsində fəaliyyət göstərir. Şirkət neft-qaz 

avadanlığı üzrə ixtisaslaşıb və ölkəmizlə geniş əməkdaşlıqda maraqlıdır. 

“North Drilling” şirkəti İran İslam Respublikasının tanınmış iqtisadi qurumlarından biridir. Bu şirkət 

İranın neft-qaz sənayesinin inkişafında mühüm rol oynayır və Azərbaycan ilə əməkdaşlıq imkanlarını araşdırır. 

Almaniya şirkətləri də uzun müddətdir ki, respublikamız ilə sıx əməkdaşlıq edir. Sərgidə Almaniya 

şirkətləri də geniş təmsil olunub. 

Azərbaycanın neft-qaz bazarına Polşa şirkətləri də böyük maraq göstərir. Bu ölkə sərgidə 15 şirkətlə 

təmsil olunub. 

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi artıq 10 ildir dalbadal Ümumdünya Sərgi Sənayesi 

Assosiasiyasının fərqlənmə nişanına layiq görülür. 

Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva “Nobel qardaşları və Bakı nefti. Mükafat” 

mövzusunda rəsm sərgisi ilə tanış oldular. Bu rəsm kolleksiyası Nobel qardaşlarına məxsus neft şirkətinin 

Azərbaycandakı fəaliyyətinin 136-cı ildönümünə həsr olunub. Sərgi Nobel qardaşları irsini dolğun əks etdirir. 

Sərgi ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev XXII Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgi və 

Konfransının xatirə kitabını imzaladı. 

 

Xalq qəzeti.- 2015.- 3 iyun .- S.1-3. 
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV XXIII BEYNƏLXALQ “XƏZƏR NEFT VƏ QAZ 

2016” SƏRGİ VƏ KONFRANSININ AÇILIŞINDA İŞTİRAK EDİB: 

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİ 

 

1 iyun 2016-cı il 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 1-də Bakı Sərgi Mərkəzində XXIII 

Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz 2016” sərgi və konfransının, həmçinin VI Xəzər Beynəlxalq energetika və 

alternativ enerji sərgisinin açılışında iştirak edib. 

Xəzəryanı regionda energetika sektorunun ən əhəmiyyətli tədbiri olan XXIII Beynəlxalq “Xəzər Neft və 

Qaz 2016” sərgisi Azərbaycanın Energetika Nazirliyi və Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR-ın dəstəyi, “ITECA 

Caspian” və “ITE Group” şirkətlərinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Bu il sərgidə dünyanın 30 ölkəsini təmsil edən 

240 şirkət iştirak edir. Bütövlükdə sərginin ekspozisiya sahəsinin 63,7 faizini xarici iştirakçılar tutur. VI Xəzər 

Beynəlxalq energetika və alternativ enerji sərgisi Xəzəryanı regionun enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerji 

sahəsində yeganə ixtisaslaşmış tədbiridir. 

Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz 2016” sərgi və konfransında çıxış edən “ITE Group Plc” şirkətinin xüsusi 

məsləhətçisi Endryu VUD dedi: 

-Zati-aliləri cənab Prezident. 

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. 

Mənim üçün böyük şərəfdir ki, bu vacib tədbirin təşkilatçılarından olan “ITE Group” şirkəti adından hər 

birinizə, xüsusən də Azərbaycan Hökumətinə, Dövlət Neft Şirkətinə bu sərginin keçirilməsinə verdikləri dəstəyə 

görə minnətdarlığımı bildirim. Builki sərgi də keçən illərdə olduğu kimi, çox əhəmiyyətlidir. Çünki ötən illərdə, 

xüsusən də son illərdə dünya iqtisadiyyatında, o cümlədən neft, qaz, energetika sahələrində böyük dəyişikliklər 

baş verib. Düşünürəm ki, biz bu tədbirin yaratdığı imkandan istifadə edərək, birgə fikir mübadiləsi, səmərəli 

müzakirələr aparmalıyıq. 

Bizim sərgi tezliklə Azərbaycanda təşkil ediləcək çox möhtəşəm idman tədbiri ərəfəsində açılıb. Biz bu 

ayın ortalarında Bakıda Formula-1 Avropa Qran-prisini izləyəcəyik. Sərgi və konfransın bu yarışlar ərəfəsində 

keçirilməsi çox sevindiricidir. 

İndi isə mən çıxış üçün sözü Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevə verirəm. 

 

X X X 

 

Dövlətimizin başçısı açılış mərasimində nitq söylədi. 
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-Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz qonaqlar. 

Mən sizin hamınızı salamlayıram. Bu gün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür. XXIII Xəzər Neft 

və Qaz Sərgisi öz işinə başlayır. Bu sərginin təşkilində rol oynayan bütün insanlara, qurumlara öz minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm. 

Sərginin Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizin ümumi inkişafı üçün çox mühüm rol oynayır. Bildiyiniz 

kimi, birinci sərgi 1994-cü ildə keçirilmişdir. O vaxt Azərbaycanı demək olar ki, dünyada tanımırdılar. 

Azərbaycan gənc müstəqil dövlət idi. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, müstəqilliyimizin ilk illəri çox ağır keçirdi, 

Azərbaycanda iqtisadi, siyasi və hərbi böhran hökm sürürdü. Ermənistan torpaqlarımızı işğal etmişdir, 1993-cü 

ildə vətəndaş müharibəsi başlamışdır. Yəni, bütün bu amilləri nəzərə alsaq, bir daha görürük ki, sərginin nə qədər 

böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Çünki o vaxt bu sərgi vasitəsilə Azərbaycan öz neft potensialını dünyaya təqdim 

etdi. Azərbaycan bəyan etdi ki, o, investisiyalara açıq bir ölkədir. Azərbaycan inkişaf yolu ilə getmək, müasir 

dövlətə çevrilmək istəyir. Buna nail olmaq üçün əlbəttə ki, ilk növbədə ölkəmizə xarici sərmayə qoyulmalı idi. 

Xarici sərmayə üçün ən cəlbedici sahə təbii ki, neft sahəsi idi. 

Azərbaycan qədim neft dövlətidir. Dünyada ilk dəfə sənaye üsulu ilə neft XIX əsrdə Azərbaycanda hasil 

edilmişdir. XX əsrdə isə ilk dəfə olaraq, dünyada dəniz yataqlarından neft yenə də Xəzər dənizində, Azərbaycanda 

hasil edilmişdir. Ancaq 1990-cı illərin əvvəllərində yaranmış vəziyyət, əlbəttə, o qədər də ümidverici deyildi. 

Ölkə çox böyük çətinliklərlə üzləşmişdi və Azərbaycanın, ümumiyyətlə, uzunmüddətli inkişaf perspektivləri çox 

qaranlıq idi. 

Məhz belə bir şəraitdə birinci sərginin keçirilməsi, bir daha demək istəyirəm, çox önəmli bir hadisə idi. Bir 

daha bu fürsətdən istifadə edərək, bu sərgini uzun illər keçirən təşkilata minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Eyni 

zamanda, o şirkətlərə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bizə inandılar və bizimlə əməkdaşlıq etməyə 
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başladılar. İlk növbədə, mən BP şirkətinin fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Artıq 22 ildir ki, BP və 

SOCAR etibarlı tərəfdaşlar kimi birgə işləyirlər. Bir çox layihələrdə - ölkəmiz üçün ən önəmli layihələr olan 

“Azəri-Çıraq-Günəşli”, “Şahdəniz”, “Cənub Qaz Dəhlizi” layihələrində, neft və qaz kəmərlərinin tikintisində 

birgə işləyirlər və bu əməkdaşlığın çox gözəl gələcəyi vardır. Çünki qeyd etdiyim layihələrlə yanaşı, digər 

perspektiv layihələr üzərində də birgə iş aparılır. 

Bu illər ərzində SOCAR – Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də beynəlxalq enerji şirkətinə çevrilib. İlk 

növbədə ona görə ki, Azərbaycanda belə genişmiqyaslı böyük layihələr icra edilmişdir. Artıq SOCAR həm ölkə 

daxilində, həm xaricdə fəal iş aparır, böyük investisiyalar qoyur. Vaxtilə Azərbaycana yatırılan milyardlarla 

investisiyaları indi Azərbaycan xarici məkanlara qoyur. Beləliklə, həm bizim iqtisadi maraqlarımız təmin edilir 

və eyni zamanda, əlbəttə ki, xarici ölkəyə qoyulan investisiya o ölkə ilə bütün əlaqələrin inkişafına xidmət 

göstərir. 

1994-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan bütün sahələrdə olduğu kimi, neft-qaz sahəsində də çox uğurlu 

və şərəfli yol keçmişdir. Qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr icra edilmişdir. Planlaşdırdığımız bir dənə də 

layihə yarımçıq qalmamışdır. Biz bütün layihələri icra etdik. Bu layihələri icra etmək üçün çox böyük səylər, 

həmçinin siyasi səylər göstərildi, eyni zamanda, böyük maliyyə resursları ayrıldı. Bu böyük layihələr bir çox 

ölkələrlə razılıq əsasında icra edildi. Çünki ilk növbədə qarşıda nefti Xəzər dənizindən çıxarmaq, sahilə gətirmək, 

onu dünya bazarlarına nəql etmək məsələləri dayanmışdı. Burada əlbəttə ki, beynəlxalq əməkdaşlıq olmadan bu 

məsələləri həll etmək mümkün olmazdı. Eyni zamanda, regionda sabitlik olmalı idi. İnvestorların inamı artmalı 

idi ki, bu layihələr icra edilsin. Əks təqdirdə, nə beynəlxalq maliyyə qurumları, nə də ki, şirkətlər öz vəsaitlərini 

qoymazdılar. Məhz bu istiqamətdə çox ciddi iş aparılmışdır və 1990-cı illərin ortalarında Azərbaycanda sabitlik 

tam təmin edilmişdir. İnvestorlar bizə inandılar və Azərbaycana milyardlarla dollar məbləğində sərmayə 

qoyulmağa başlanmışdır. 

Biz də bu imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə etdik. Neftdən əldə edilən gəlirləri qeyri-neft sektoruna 

yönəltdik. Ölkə iqtisadiyyatını şaxələndirmək üçün böyük səylər göstərildi və bu gün Azərbaycanın ümumi daxili 

məhsulunda neft amili təxminən 30 faizdən bir qədər çoxdur. Ümumi gəlirlərimizin əksəriyyəti qeyri-neft sektoru 

hesabına formalaşır. Ona görə vəsaitin şəffaf saxlanması və idarə edilməsi üçün Dövlət Neft Fondu yaradılmışdır. 

Bu gün bu Fond dünya miqyasında ən şəffaf, suveren neft fondlarından biridir. Aparılan bütün infrastruktur və 

yenidənqurma işləri bir məqsədi güdürdü ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxşaxəli olsun, biznes imkanları 

genişlənsin, neftdən və qazdan asılılıq daha da aşağı düşsün. Biz bu istiqamətdə bu gün də işləyirik. Bizim üçün 

bu gün ən önəmli vəzifə məhz bundan ibarətdir ki, uzunmüddətli dayanıqlı iqtisadi inkişaf konsepsiyamızı icra 

edək və gələcəkdə, ümumiyyətlə, neftin qiymətindən asılı olmayaq. 

1990-cı illərin ortalarında isə qarşımızda tam başqa vəzifələr dururdu. O vəzifələr ki, biz həm neft, həm 

qaz potensialımızı maksimum dərəcədə dünya bazarlarına çıxarmalı idik. Təsadüfi deyil ki, 1994-cü ildə “Əsrin 

kontraktı”nın imzalanmasından iki il keçməmiş – 1996-cı ilin iyununda “Şahdəniz” qaz yatağı üzrə hasilatın pay 

bölgüsü kontraktı imzalanmışdır. Bu gün “Şahdəniz” qaz yatağı dünya miqyasında ən böyük qaz yataqlarından 

biridir. Artıq “Şahdəniz”dən hasil olunan qaz regional bazarlara çıxarılır. “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin icrası 

bizə imkan verəcək ki, həm “Şahdəniz” qazı, həm digər qaz yataqlarından hasil olunacaq Azərbaycan qazı dünya 

bazarlarına çıxarılsın və beləliklə, biz həm neft, həm qaz proqramlarımızı tam şəkildə icra edək. 

Təbii ki, bu gün “Cənub Qaz Dəhlizi” haqqında danışarkən biz 1990-cı illərdə görülmüş işləri mütləq qeyd 

etməliyik. Çünki əgər o vaxt Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri tikilməsə idi, onda əlbəttə ki, bu dəhliz də 

yaranmazdı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri Xəzər dənizini Aralıq dənizi ilə birləşdirdi və enerji dəhlizini 

formalaşdırdı. İndi Azərbaycan qazı həmin dəhliz vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılacaq. Demək olar ki, o 

dəhlizlərin coğrafiyası böyük dərəcədə eynidir və bu dəhliz hazırda nəqliyyat dəhlizinə çevrilir. Çünki biz neftdən 

əldə olunan gəlirləri nəqliyyat infrastrukturuna yönəldərək, çox ciddi nəqliyyat bağlantıları yaratmışıq. Şərq-Qərb 

nəqliyyat dəhlizi bu gün reallaşır və əminəm ki, bu ilin sonuna qədər tam istifadəyə veriləcək. Beləliklə, neft, qaz, 

nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycan ərazisindən keçəcək. Bu müddətdə biz elektrik enerjisinin ixracı ilə də bağlı 

lazımi addımlar atmışıq və bu gün Azərbaycan elektrik enerjisi də ixrac edir. 

Yəni, bizim coğrafi vəziyyətimiz, qoyulan sərmayə və düşünülmüş siyasət, tərəfdaşlarla apardığımız birgə 

fəaliyyət bax, bu reallıqları yaradıbdır. Bu reallıqlar həm Azərbaycan dövlətinə, xalqına xidmət edir, həm qonşu 

dövlətlərin maraqlarını təmin edir və geniş coğrafiya baxımından beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirir. Beynəlxalq 

əməkdaşlıq olmadan, əlbəttə ki, biz heç bir layihəni icra edə bilmərik. Çünki Azərbaycanın açıq dənizlərə, dünya 

bazarlarına çıxışı yoxdur. Məhz buna görə neft və qaz kəmərlərinin tikintisinə böyük vəsait yönəldilir və 

beynəlxalq əməkdaşlığın təşəbbüskarı da biz olmuşuq. Bu da təbiidir. Çünki bu, bizə lazım idi ki, neft-qaz 

kəmərləri tikilsin, bu resurslar dünya bazarlarına çıxsın. Tranzit, istehlakçı ölkələr də bu layihələrə böyük maraq 

göstərirlər. Əlbəttə ki, onlar da bu layihələrdən bəhrələnirlər. Tranzit ölkələr onilliklər bundan sonra böyük 

mənfəət götürəcəklər, istehlakçı ölkələr əlavə alternativ qaz mənbələrinə çıxış əldə edəcəklər. Yəni, burada bütün 

tərəflər ancaq qazanır və əlbəttə, bu beynəlxalq əməkdaşlığı formalaşdırmaq üçün, ilk növbədə, Azərbaycan öz 
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səylərini göstərməli idi və göstərdi. Əgər 1990-cı illərin ortalarında üçtərəfli format yaranıbdısa, – Azərbaycan-

Gürcüstan-Türkiyə, - bu gün bu format genişlənir və “Cənub Qaz Dəhlizi”nin üzv ölkələri müxtəlif qurumları 

təmsil edirlər. Yenə də Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə və Avropa İttifaqına üzv ölkələr – Bolqarıstan, 

Yunanıstan, İtaliya və Albaniya - artıq 7 ölkə “Cənub Qaz Dəhlizi”nin üzvüdür və Balkan ölkələri də bu layihəyə 

maraq göstərirlər. Bəzi Balkan ölkələri ilə artıq memorandumlar da imzalanmışdır ki, gələcəkdə biz “Cənub Qaz 

Dəhlizi”nin qollarını açaq. Çünki indi əsas xətt Bakıdan İtaliya sahillərinə qədər uzanan bir xətdir. Ancaq bu 

xətdən kənara çıxan qollar da olmalıdır. Biz bu məsələlər üzərində də işləyirik. 

Bizim kifayət qədər qaz resurslarımız var. Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrə 

bərabərdir. Hazırda “Abşeron”, “Ümid” yataqlarının işlənilməsi ilə bağlı hazırlıq işləri aparılır. Əminəm ki, bu 

layihələr də uğurla nəticələnəcək və beləliklə, Azərbaycanın qaz hasilatı daha da artacaq. “Azəri-Çıraq-Günəşli” 

yatağının dərin laylarında böyük qaz yataqları var və biz onların da hasilatı ilə bağlı ciddi addımlar atırıq. Yəni, 

onu demək istəyirəm ki, biz öz fəaliyyətimizi “Cənub Qaz Dəhlizi”nin mövcud formatı ilə məhdudlaşdırmaq 

istəmirik. Biz istəyirik ki, daha da geniş coğrafiyaya çıxaq. Buna nail olmaq üçün qaz resursları var və artıq 

beynəlxalq əməkdaşlıq formatı da yaranıbdır. 

Siz yaxşı bilirsiniz, artıq ikinci dəfədir ki, Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının iclası keçirilib. 

Bu ilin fevralında keçirilən ikinci iclasda bütün üzv ölkələrin nümayəndələri yüksək səviyyədə təmsil olunub. 

Avropa Komissiyasının iki vitse-prezidentinin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın yüksək 

vəzifəli nümayəndələrinin iştirak etdikləri iclasda Yekun Bəyannamə imzalanmışdır. Bu Bəyannamədə 

Azərbaycanın “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin icrasında liderlik rolu qeyd edilir. Əlbəttə, bu, bizim üçün böyük 

şərəfdir, eyni zamanda, böyük məsuliyyətdir. Məşvərət Şurasının yaradılması da məhz bizim təşəbbüsümüz idi. 

Mən şadam ki, Avropa Komissiyası da bu təşəbbüsə öz dəstəyini göstərdi. Beləliklə, biz artıq çox ciddi 

koordinasiya formatı çərçivəsində işləyirik və şadam ki, bütün hədəflərə çatırıq. 

Yadımdadır, keçən il bu sərginin açılışında iştirak edərkən demişdim ki, 2015-ci ildə TANAP layihəsinin 

təməli qoyuldu. Bu gün məmnunluq hissi ilə qeyd etməliyəm ki, keçən ay, iki həftə bundan əvvəl TAP layihəsinin 

təməli qoyuldu. Yəni, biz öz hədəflərimizə çatmaq üçün ardıcıllıqla irəliyə gedirik və bütün hədəflərə çatırıq. 

Əgər həyata keçirdiyimiz işlərin xronologiyasına baxsaq görərik ki, biz öz hədəflərimizə çatmaq üçün çox böyük 

ardıcıllıqla, məqsədyönlü, planlı şəkildə irəliləyirik. 

1994-cü ildə “Əsrin kontraktı”nın, 1996-cı ildə “Şahdəniz” layihəsi üzrə kontraktın imzalanması, 1997-ci 

ildə “Çıraq” yatağından ilk neftin çıxarılması, 1999-cu ildə Qara dəniz limanları ilə bizi birləşdirən Bakı-Supsa 

neft kəmərinin tikilməsi, 2003-cü ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təməlqoyma mərasimi, 2006-2007-ci 

illərdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin istifadəyə verilməsi, 2012-ci ildə 

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında TANAP layihəsinin imzalanması, ondan sonra 2014-cü ildə “Cənub” qaz 

dəhlizinin təməl daşının qoyulması, 2015-ci ildə TANAP-ın təməlinin qoyulması və nəhayət, 2016-cı ildə TAP 

layihəsinin təməlqoyma mərasimi. Bax, budur xronologiya. Yəni, bugünkü vəziyyət öz-özünə yaranmayıb. Əldə 

edilmiş bu uğurlar göydən düşməyib. Bu, gərgin, məqsədyönlü iş nəticəsində mümkün olub. Bir daha demək 

istəyirəm ki, biz ancaq beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində bu nailiyyətlərə çata bilərdik. 

Bu gün vəziyyət ondan ibarətdir ki, “Cənub” qaz dəhlizinin icrası qrafik üzrə gedir. Hazırda enerji 

sahəsində qarşımızda duran əsas vəzifə “Cənub” qaz dəhlizinin icrasıdır. Əminəm ki, bu proses qrafik üzrə 

gedəcək. “Cənub” qaz dəhlizinin bütün 4 seqmentində də - “Şahdəniz”, Cənubi Qafqaz qaz kəməri, TANAP və 

TAP layihələrində işlər gedir və əminəm ki, vaxtında icra ediləcək. 

“Cənub Qaz Dəhlizi” iqtisadi layihədir, eyni zamanda, təhlükəsizlik layihəsidir. Çünki bu gün dünyada 

enerji təhlükəsizliyi məsələləri ön plana çıxır. Hər kəs artıq başa düşür ki, enerji təhlükəsizliyi olmadan ölkələrin 

milli təhlükəsizliyi haqqında danışmaq mümkün deyil. O ölkələr ki, enerji resursları ilə zəngin deyillər, əlbəttə, 

onlar digər resurslardan asılıdır. Bizim vəzifəmiz həmişə ondan ibarət olub ki, əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün 

enerji amilindən istifadə edək. Azərbaycan heç vaxt öz potensialından başqa məqsədlər üçün istifadə etməyib. 

Bizim istəyimiz və arzumuz ondan ibarət olub ki, əməkdaşlığı dərinləşdirək, qonşuluğumuzda vəziyyət sabit 

olsun. Bu sabit vəziyyət imkan versin ki, biz transmilli layihələri icra edək və Azərbaycan xalqının rifah halını 

yaxşılaşdıraq, ölkəmizin qüdrətini artıraq. Buna görə də Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasında müzakirə 

olunan məsələlərlə bağlı heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Nəyə görə? Ona görə ki, orada bütün maraqlar təmin edilir. 

İstehsalçı ölkənin – Azərbaycanın maraqları, tranzit ölkələrin maraqları və istehlakçı ölkələrin maraqları. Biz 

ancaq bu maraqların uzlaşması şəraitində istədiyimizə nail ola bilərik. Əgər bu üç tərəfdən hər hansı biri ancaq öz 

maraqlarını güdsəydi, biz bu uğura nail ola bilməzdik. Bu, çox gözəl bir nümunədir. Enerji siyasəti və bu sahədə 

uzunmüddətli əməkdaşlıq ancaq bu sağlam zəmində qurulmalıdır. Enerji amilindən heç vaxt başqa məqsədlər - 

şantaj, hansısa sahədə imtiyazlara nail olmaq üçün alət kimi istifadə edilməməlidir. Hesab edirəm ki, burada 

Azərbaycanın mövqeyi artıq dünya miqyasında rəğbət qazanıb. 

Digər tərəfdən, bu mövqe öz haqqını artıq nümayiş etdirir və göstərir ki, ancaq belə yanaşma uğur gətirə 

bilər. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda inkişaf daha da sürətlə getsin. İstəyirik ki, bölgədə sabitlik möhkəmlənsin. 
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Bu gün dünyada baş verən hadisələr, təbii ki, bizi də narahat edir. Dünyanın müxtəlif yerlərində yeni münaqişə 

ocaqları yaranır, müharibələr, qarşıdurmalar, ziddiyyətlər, toqquşmalar baş verir. Əlbəttə ki, bu, arzuolunan 

mənzərə deyil. 

Biz isə çalışırıq ki, bölgəmizdə sabitlik olsun. Ancaq ölkələr sabitlik şəraitində inkişaf edə bilər. Ancaq 

ölkələrə sabitlik şəraitində investisiya qoyula bilər. Ancaq sabitlik şəraitində xalqlar rahat, təhlükəsizlik, rifah 

içində yaşaya bilər. Azərbaycan nümunəsi, hesab edirəm ki, bir çox ölkələr üçün maraqlı ola bilər. 

Bu il biz müstəqilliyimizin bərpasının 25 illiyini qeyd edəcəyik. İyirmi beş il ərzində Azərbaycan sübut 

edib ki, müstəqil ölkə kimi yaşaya bilər, yaxşı yaşaya bilər, öz taleyinin sahibi ola bilər, bütün ölkələr ilə normal 

münasibətlər qura bilər. Ən əsası ondan ibarətdir ki, bizim gələcəyə də çox dəqiq və aydın baxışlarımız var. 

Biz hazırda “Cənub” qaz dəhlizinin icrası ilə ciddi məşğuluq. Bununla bərabər, biz iqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsi ilə daha da ciddi məşğuluq ki, neft amilindən asılılığı tam aradan götürək və Azərbaycan 

iqtisadiyyatı uzunmüddətli dayanıqlı iqtisadiyyat ola bilsin. Bu istiqamətdə görüləsi işlər hələ çoxdur. 2016-cı il 

bizim üçün, neftlə zəngin olan bütün ölkələr üçün sınaq ilidir. Neftin qiyməti bir neçə dəfə aşağı düşüb, təbii ki, 

bu, bütün ölkələr üçün sınaqdır. Ancaq hesab edirəm ki, Azərbaycan bu sınaqdan şərəflə çıxır. 2016-cı il 

sabitləşmə ili olmalıdır və artıq biz bunu görürük. Əminəm ki, gələn ildən iqtisadi artım bərpa ediləcək. 

Biz son 10 il ərzində çox yüksək iqtisadi artım şəraitində yaşamışıq. Azərbaycan iqtisadiyyatı 3 dəfədən 

çox artıbdır. Əlbəttə, bizim iqtisadiyyatımız, əhalimiz buna öyrəşib, indi yeni dövr başlayıb. Ancaq biz istənilən 

şəraitdən üzüağ çıxa bilərik və çıxırıq. Bizim əsas vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, dünyada yaranmış bu böhrandan 

Azərbaycan xalqı əziyyət çəkməsin. Ona görə də bütün sosial proqramlar icra edilir. Maaşlar, pensiyalar bu il 10 

faiz qaldırılıbdır. Bütün sosial infrastrukturun yaradılması istiqamətində işlər gedir və əlbəttə ki, gələcək illər üçün 

gözəl zəmin yaradılır. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi bir stress vəziyyəti yaratmışdır və hesab edirəm ki, bu, 

bizim xeyrimizə oldu. Bir çox qurumlar, o cümlədən dövlət qurumları öyrəşmişdilər ki, müxtəlif layihələrin icrası 

üçün onlara çox böyük həcmdə vəsait ayrılır. İndi biz bu məsələlərə daha qənaətlə yanaşırıq. Ancaq prioritet 

məsələlərə dövlət vəsaiti ayrılır. Əsas vəsait isə özəl sektordan gəlməlidir. Daxili və xarici investorlar vəsait 

qoyurlar, bizə inanırlar və hesab edirəm ki, bu illər ərzində biz etibarlı tərəfdaş kimi gözəl reputasiya qazanmışıq. 

Bilirsiniz ki, neft sahəsində bütün kontraktlar hasilatın pay bölgüsü əsasında imzalanıbdır və biz orada bir nöqtəni 

və vergülü belə dəyişə bilmərik və dəyişmək fikrimiz də yoxdur. Bu, inamı artırır. Neft sahəsində olan şəffaflıq 

və proqnozlaşdırma meyilləri bütün başqa sahələrdə daha da güclənməlidir. 

Mən sərgidə iştirak edən bütün şirkətlərin nümayəndələrini bir daha salamlayıram. Sərgi həm Azərbaycan, 

həm dünya üçün doğrudan da çox önəmli, mötəbər tədbirdir. Ona görə ki, sərgi 23-cü dəfədir keçirilir. Ona görə 

ki, sərgiyə maraq artır. Eyni zamanda və ən başlıcası ona görə ki, dünyanın aparıcı ölkələrinin rəhbərləri bu 

sərgiyə çox böyük diqqət göstərirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti, Böyük Britaniyanın Baş naziri 

sərgiyə öz səmimi təbriklərini göndəriblər. Bu təbriklərə görə mən həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının 

Prezidentinə, həm Böyük Britaniyanın Baş nazirinə minnətdaram. Onların təbrikləri bir daha sərginin 

əhəmiyyətini göstərir. Sərgiyə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 

 

ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini xanım Robin DUNNİGAN mərasimdə çıxış edərək dedi: 

-Sabahınız xeyir, cənab Prezident. 

Hörmətli nazirlər, səfirlər, qonaqlar. 

“Xəzər Neft və Qaz 2016” sərgisində iştirak etmək mənim üçün çox böyük şərəfdir. Son 20 ildə ABŞ 

şirkətləri bu sərgidə çox böyük məmnuniyyətlə və fəallıqla iştirak edirlər. Azərbaycan ilə ABŞ arasında həm 

iqtisadi, həm siyasi münasibətlər inkişaf edir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin tikintisi və “Cənub Qaz 

Dəhlizi” layihəsinin həyata keçirilməsi uzunmüddətli əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın bir nümunəsidir. 

Mən XXIII Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz 2016” sərgi və konfransı münasibətilə Prezident Barak 

Obamanın Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə ünvanlandığı təbrik məktubunu 

diqqətinizə çatdırmaq istərdim. 

Robin Dunnigan Prezident Barak Obamanın təbrik məktubunu oxudu.  

 

X X X 

 

Sonra Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Devid Kemeronun XXIII 

Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz 2016” sərgi və konfransı münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevə ünvanlandığı təbrik məktubunu oxuyan Baş nazirin ticarət üzrə elçisi xanım Baronessa Emma 

NİKOLSON dedi: 

-Zati-aliləri cənab Prezident. 
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Hörmətli qonaqlar. 

Mən Birləşmiş Krallığın Baş nazirinin təyin etdiyi səfir olaraq istərdim ki, çox mühüm tədbir olan XXIII 

Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz 2016” sərgisinin açılışında hər birinizi salamlayım. Sevinirəm ki, Baş nazir Devid 

Kemeronun məktubunu sizin diqqətinizə mən təqdim edəcəyəm. 

Xanım Baronessa Emma Nikolson Baş nazir Devid Kemeronun təbrik məktubunu oxudu.  

 

X X X 

 

Sonra Prezident İlham Əliyev sərgilərlə tanış oldu. 

SOCAR-ın stendi ilə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına şirkətin layihələri barədə məlumat verildi. 

Bildirildi ki, SOCAR bir sıra uğurlu sosial və ekoloji proqramlar həyata keçirir. Bu proqramlar çərçivəsində 

tullantı mərkəzinin genişləndirilməsi layihəsi də var. Prezident İlham Əliyevə SOCAR-ın təlim və təhsil 

proqramları, Bakı Ali Neft Məktəbinin fəaliyyəti, elmi-tədqiqat işləri və şirkətin işində əsas götürdüyü nano 

texnologiyalar barədə məlumat verildi. SOCAR-ın stendində Azərbaycanın neft emalı və neft kimyası 

müəssisələri, neft və qaz ixracı marşrutları, həmçinin sərmayələr barədə də geniş məlumat var. Hazırda 

Azərbaycan, İsveçrə, Gürcüstan, Rumıniya və Ukraynada “SOCAR” ticarət markası altında 370-dən artıq 

yanacaqdoldurma məntəqəsi xidmət göstərir. Stenddə, həmçinin “Şahdəniz Mərhələ-2”, “Cənub” qaz dəhlizi, 

“Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqları, neft və qaz hasilatı, axtarış və kəşfiyyat işləri barədə dolğun məlumatlar yer alıb. 

BP şirkəti də uzun illərdir ki, Azərbaycanda neft-qaz sənayesində uğurla fəaliyyət göstərir. Prezident İlham 

Əliyevə burada “Şahdəniz” layihəsi ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat verildi. Qeyd edildi ki, “Şahdəniz 

Mərhələ-2” və Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi layihələri üzrə işlərin 70 faizdən çoxu 

tamamlanıb. Şirkət SOCAR ilə birgə yeni yataqların kəşfi istiqamətində axtarışları davam etdirir. 

“Türkiyə Petrolları” şirkəti “Əsrin müqaviləsi”nə start veriləndən Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərən 

şirkətlərdəndir. Bu qurum Azərbaycanda bundan sonra da reallaşdırılacaq layihələrdə yaxından iştirak etməyə və 

sərmayə yatırmağa hazırdır. Ümumilikdə, Türkiyə Azərbaycanın enerji sektorunda həyata keçirilən layihələrdə 

ölkəmizlə hərtərəfli və uğurlu əməkdaşlıq edir. 

Prezident İlham Əliyev SOCAR-Türkiyə stendinə baxdı. Burada dövlətimizin başçısına SOCAR-ın 

Türkiyədə həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumat verildi. SOCAR 2015-ci ildə Türkiyənin ən böyük xarici 

investoru olub. Bildirildi ki, “Petkim” Türkiyənin ilk və yeganə neft-kimya zavodudur. Burada 60 növdə məhsul 

istehsal edilir. Məhsullar dünyanın 50-dən artıq ölkəsinə ixrac olunur və Türkiyədə 6 min müəssisə tərəfindən 

istifadə edilir. 

STAR neft emalı zavodu Türkiyədə özəl sektorun inşa etdiyi ilk neft emalı müəssisəsidir. Zavodun 2 il 

sonra istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. “Petkim” isə Egey dənizi bölgəsinin ən böyük konteyner limanıdır. 

Layihənin reallaşdırılması ilə dünyanın ən böyük gəmiləri limana yan ala biləcək. 

Builki sərgiyə Çin də böyük maraq göstərir. Bu ölkənin Neft üzrə Texnologiya və İnkişaf Korporasiyası 

sərgidə öz xidmət və məhsullarını təqdim edir. Dünyada məşhur olan bu şirkət əsasən neft avadanlığının təchizatı 

ilə məşğuldur. Şirkət artıq 12 ildir ki, Azərbaycan bazarındadır. 

Prezident İlham Əliyev “Rusneft” şirkətinin stendinə də baxdı. Bu şirkət Rusiyanın ən böyük 10 neft 

şirkətindən biridir. “Rusneft” Azərbaycan ilə yanaşı, Qazaxıstanda, Afrika ölkələrində və dünyanın digər 

bölgələrində fəaliyyət göstərir. 

“SOCAR-Polimer” müəssisəsi nəinki Azərbaycanda, regionda ən böyük investisiya layihələrindən biridir. 

Layihə son 40 ildə öz növünə və miqyasına görə Azərbaycanın neft-kimya sənayesində həyata keçirilən ilk 

layihədir. Azərbaycanda kimya sənayesinin inkişafını sürətləndirmək üçün 2013-cü ildə təsis edilən “SOCAR-

Polimer” şirkətinin polipropilen və yüksək sıxlıqlı polietilen qurğuları Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 

yaradılan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında inşa olunur. Şirkətin iki qurğusu hər il 180 min ton polipropilen və 

120 min ton yüksək sıxlıqlı polietilen istehsal edəcək. 

SOCAR-ın “Caspian Driling Company” şirkəti 17 ildir fəaliyyət göstərir. Şirkətin fəaliyyətində əsas 

məqsəd qurğularla əlaqədar quyu tikintisi və kompleks layihə idarəetməsi xidmətlərini təmin edən dəniz qazma 

əməliyyatçısı olmaqdır. Şirkət artıq özünü Xəzər dənizinin qazma sənayesində təsdiq edə bilib. 

Almaniya sərgidə milli stendlə təmsil olunur. Bu ölkənin 8 şirkəti sərgidə öz xidmət və məhsullarını təqdim 

edir. Bu şirkətlər nəinki Almaniyanın, eləcə də dünyanın tanınmış şirkətləridir. Onlar əsasən qazma, neft hasilatı, 

kəşfiyyat, gəmi təmiri və xidmətlər, ölçü və avtomatlaşdırılmış texnika, dəniz platformaları, enerji təchizatı kimi 

xidmətlərini təqdim edir. 

Qazaxıstanın “Caspian Offshore Construction” şirkəti 2003-cü ildə yaradılıb. Şirkət Xəzər dənizində 

gəmilərin idarə edilməsini, istismarını və texniki xidmətlərini həyata keçirir. Dünyanın tanınmış şirkətləri 

“Caspian Offshore Construction” ilə əməkdaşlıq edir. Şirkət fəaliyyətində əsas meyar kimi keyfiyyət və 

operativliyi seçib. 
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İtaliya da sərgiyə böyük maraq göstərir. Bu ölkənin 8 şirkəti sərgidə neft-qaz sahəsinə aid məhsulları 

nümayiş etdirir. İtaliyanın şirkətləri ölkəmizdə neft-qaz sahəsində həyata keçirilən layihələrdə yaxından iştirak 

edir. 

Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası da sərgidə təmsil olunur. Palatanın missiyası Azərbaycanda biznes 

mühitinin təkmilləşdirilməsinə və üzvlərə xidmətlər göstərməklə onların biznes maraqlarını artırmağı təmin 

etməkdir. 1996-cı ildə yaradılmış palata Azərbaycan iqtisadiyyatının hər bir sektorunda fəal olan 280-dən çox 

üzvdən və müxbir üzvdən ibarətdir. 

Sərgidə məhsullarını nümayiş etdirən İranın “Qaz Souzan” şirkəti 1980-ci ildə yaradılıb və qaz avadanlığı 

istehsal edir. Onun məhsulları arasında yüksək təzyiqli qaz tənzimləyiciləri, sənaye üçün qaz qızdırıcıları və qaz 

sayğacları sərgidə təqdim olunur. 

Norveçin “Hexagon Composites” şirkəti də sərgiyə böyük maraq göstərir. Burada şirkətin sıxılmış qaz üçün 

balonları nümayiş etdirilir. 

Belarusun Minsk elektrotexnika zavodu məhsullarını sərgidə təqdim edir. 1956-cı ildə yaradılan müəssisə 

böyük təcrübəyə əsaslanaraq keyfiyyətli məhsul istehsal edir. Zavodda güc, ölçü və çoxfunksiyalı 

transformatorlar, ayırıcı qurğular və digər avadanlıqlar istehsal olunur. 

Prezident İlham Əliyev “Azalternativenerji” MMC-nin stendinə də baxdı. Son illərdə alternativ və bərpa 

olunan enerjidən istifadə sahəsində çox mühüm layihələr reallaşdırılıb. Ümumilikdə, Azərbaycanın bərpa olunan 

enerji mənbələrindən istifadə sahəsində də kifayət qədər zəngin təcrübəsi var. 

Fransanın dünyada böyük nüfuz sahibi olan “Total” şirkəti Azərbaycanın ənənəvi tərəfdaşlarından biridir. 

Bu şirkət ən müasir texnologiyalarla bağlı zəngin təcrübəsini bundan sonra da ölkəmizlə bölüşməyə hazırdır. 

“Total” şirkəti “Abşeron”, “Ümid” və “Babək” qaz yataqlarında ölkəmizlə yaxından əməkdaşlıq edir. 

Sərgilərlə tanış olan Prezident İlham Əliyev XXIII Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz 2016” sərgi və 

konfransının xatirə kitabını imzaladı. 

 

Xalq qəzeti.-2016.-2 iyun.-№117.-S.1-3. 
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV XXIV BEYNƏLXALQ “XƏZƏR NEFT VƏ QAZ-

2017” SƏRGİ VƏ KONFRANSININ AÇILIŞINDA İŞTİRAK EDİB:  

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN  

NİTQİ 

 

31 may 2017-ci il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mayın 31-də Bakı 

Sərgi Mərkəzində XXIV Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2017” sərgi və konfransının, həmçinin VII Xəzər 

Beynəlxalq energetika və alternativ enerji sərgisinin açılışında iştirak ediblər. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Xəzəryanı regionda energetika sektorunun ən əhəmiyyətli tədbiri olan XXIV 

Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2017” sərgisi Azərbaycanın Energetika Nazirliyinin və Dövlət Neft Şirkətinin - 

SOCAR-ın dəstəyi, “ITECA Caspian” və “ITE Group” şirkətlərinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Bu il sərgidə 

dünyanın 30 ölkəsini təmsil edən 300-dək şirkət iştirak edir. Onların arasında Azərbaycan, ABŞ, Belarus, Belçika, 

İspaniya, İtaliya, Qazaxıstan, Çin, Niderland Krallığı, Polşa, Yaponiya və digər ölkələr var. İtaliya sərgidə öz 

milli pavilyonu ilə iştirak edir. İştirakçıların ümumi sayının 15 faizini təşkil edən debütantlar arasında ABŞ, 

Böyük Britaniya, Rumıniya və digər ölkələri təmsil edən şirkətlər yer alıb. 

Şirkətlər sərgidə neft hasilatı, enerji daşıyıcılarının nəqli, neft-qaz saxlama sistemlərinin təmin edilməsi, 

habelə platformalar və üzən qazma qurğuları, eləcə də boruların çəkilməsi və boru xətlərinin təhlükəsizlik 

sistemlərinin təmin edilməsi ilə yanaşı, texniki qulluq xidmətləri üzrə avadanlıqlar, xidmətlər və innovativ 

texnologiyaların geniş çeşidini təqdim edirlər. Bir sıra ekspozisiyalar yanacağın təmizlənməsi və xammaldan 

istifadə üçün hazır məhsulların istehsalı üzrə texnologiyalara həsr olunub. Sərgidə böyük sahəni kimya sənayesi 

üçün xammal təklif edən şirkətlər tutur. 

XXIV “Xəzər Neft və Qaz-2017” beynəlxalq konfransı neft-qaz sahəsinin aktual mövzularının müzakirəsi 

üçün ənənəvi platformadır. Aparıcı şirkətlərin rəhbər menecerlərini, habelə sahə nazirliklərinin nümayəndələrini 

və nüfuzlu ixtisas ekspertlərini vahid müzakirə platformasında bir araya gətirən neft-qaz forumu bu sənaye 

sahəsinin inkişafı üzrə aktual məsələlər haqqında fikir mübadiləsi üçün imkan yaradır. Konfransda dünyanın 30 

ölkəsini təmsil edən 400-dək nümayəndə iştirak edəcək. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən 40-dan çox məruzəçi, o 

cümlədən aparıcı ekspertlər, dövlət strukturlarının nümayəndələri, iri neft-qaz şirkətlərinin rəhbərləri aşağı neft 

qiymətləri şəraitində enerji daşıyıcılarının hasilatı, idarə olunması və nəqli üzrə əsas məsələlərlə bağlı çıxışlar 

edəcəklər. 

XXIV Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2017” sərgi və konfransında çıxış edən “ITE Group Plc” şirkətinin 

xüsusi məsləhətçisi Endryu VUD dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident. 

Hörmətli xanım Mehriban Əliyeva. 

Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Mən məmnuniyyət və iftixar hissi ilə Sizləri burada - Azərbaycanın paytaxtı Bakıda sayca XXIV Beynəlxalq 

“Xəzər Neft və Qaz-2017” sərgi və konfransında salamlayıram. Həqiqətən də məhz birinci sərginin keçirildiyi 

gündən bəri nəinki Azərbaycanın neft və qaz sənayesi, eləcə də ölkə iqtisadiyyatı geniş miqyasda inkişaf edib və 

dəyişib. Bu inkişaf məhz ölkə rəhbərliyinin təşəbbüsləri və əməyi, eləcə də burada təmsil olunan şirkətlərin birgə 

səyləri, həmçinin təkcə neft və qaz sənayesinin deyil, ümumilikdə, ölkə iqtisadiyyatının daha geniş kontekstdə 

inkişafı sayəsində mümkün olub. Bu inkişaf karbohidrogen sektorunda getdikcə mürəkkəbləşən proseslərin 

fonunda daha mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 

Biz bu uğurlara görə, cənab Prezident, Sizə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim burada iştirakımızın, 

təmsil olunmağımızın əsas təşəbbüskarı Sizsiniz, Sizin fədakarlığınızdır. Biz bu uğurlara görə, həmçinin SOCAR-

a, Energetika Nazirliyinə və bu sərgi-konfransın keçirilməsində əməyi olan qurumlara minnətdarlığımızı 

bildiririk. 

Builki sərgidə keçən ildəkindən daha çox – 300-dən artıq şirkət öz stendi ilə təmsil olunub. Səhv etmirəmsə, 

builki sərgiyə 37 yeni şirkət qatılıb. Əminəm ki, bu il də bizim tədbirimiz böyük uğur və müvəffəqiyyətlə müşayiət 

olunacaq və belə demək olarsa, çox mürəkkəb karbohidrogen sektoruna, ölkə iqtisadiyyatına mühüm töhfə 

verəcək. 

Beləliklə, Sizə sərgi və konfransın təşkilatçıları adından uğurlar diləyirəm. Həmçinin bu təşəbbüsdə əməyi 

olanların hamısına müvəffəqiyyətlər arzulayıram. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, tribunaya buyursun. 

 

X X X 
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Dövlətimizin başçısı tədbirdə nitq söylədi. 

 

* * * 

 

-Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Əziz dostlar. 

Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, Xəzər neft və qaz sərgisinin açılışı münasibətilə sizi təbrik edirəm. 

Bu sərginin Azərbaycanda keçirilməsi çox əlamətdar bir hadisədir. Ölkəmizdə XXIV sərgi keçirilir, bu, özlüyündə 

bir göstəricidir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan dünyada neft-qaz hasil edən, bazarlara ixrac edən etibarlı tərəfdaş 

kimi tanınır. Sərgiyə maraq azalmır, əksinə artır. İndi qeyd olundu ki, bu sərgidə 300-ə yaxın şirkət iştirak edir. 

Qəti əminəm ki, builki sərgi də uğurlu olacaqdır. 

Amma əlbəttə ki, birinci sərginin keçirilməsi ölkəmizi dünyada tanıtmaq üçün xüsusi rol oynamışdır. Çünki 

o vaxt Azərbaycanı tanımırdılar, Azərbaycan gənc müstəqil dövlət idi. Ölkəmizdə kifayət qədər çox problemlər 

var idi və Azərbaycanın neft-qaz potensialını dünyaya təqdim etmək üçün sərginin əvəzolunmaz rolu olmuşdur. 

Mən sərginin təşkilatçılarına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Onlar Azərbaycan ilə 24 ildir ki, əməkdaşlıq 

edirlər, ölkəmizin inkişafına böyük töhfələr verirlər. 

Birinci sərgi isə Azərbaycanı dünyaya böyük potensialı olan ölkə kimi təqdim etmək üçün xüsusi məna 

daşıyırdı. O vaxtdan bu günə qədər Azərbaycan neft-qaz sahəsində xarici investorlarla çox uğurlu əməkdaşlıq 

qura bilibdir. Bu əməkdaşlıq qarşılıqlı maraqlar əsasında qurulub, həm dövlət, həm sərmayədarlar öz mənfəətini 

götürür və beləliklə, Azərbaycanda xarici investorlarla çox gözəl əməkdaşlıq formatı yaradılmışdır. Bu format bu 

gün digər sahələrdə də özünü büruzə verir. Bildiyiniz kimi, hazırda bizim əsas prioritetimiz qeyri-neft sektorunun 

inkişafıdır. Biz neft sektorunda əldə etdiyimiz təcrübəni, xüsusilə xarici sərmayədarlarla əməkdaşlıq təcrübəmizi 

indi qeyri-neft sektoruna da tətbiq etməyə çalışırıq və bu sahədə də uğurlara nail ola bilmişik. 

Azərbaycan neftin vətənidir. Sənaye üsulu ilə neft ilk dəfə 1846-cı ildə Azərbaycanda çıxarılmışdır. Bu il 

yeni tarixi sənədlər aşkarlandı. Mən bir müddət bundan əvvəl göstəriş vermişdim ki, dünyanın müxtəlif 

kitabxanalarında, muzeylərdə mövcud olan sənədlər bir daha nəzərdən keçirilsin və daha dəqiq məlumat əldə 

edilsin. Bu məlumat əsasında yeni tarixi sənədlər üzə çıxıb. Bu sənədlər göstərir ki, 1846-cı ildə Azərbaycanda, 

Bakının Bibiheybət ərazisində dünyada sənaye üsulu ilə qazılmış ilk quyudan neft çıxarılmışdır. Bu il biz o 

əlamətdar hadisəni qeyd etmək üçün həmin ərazidə o köhnə neft quyusunun abidəsini ucaltdıq və əminəm ki, 

Bakıya gələn turistlər üçün bu sahə çox böyük maraq doğuracaqdır. 

Eyni zamanda, keçən əsrin ortalarında dünya miqyasında ilk dəfə dənizdə neft Azərbaycanda - Xəzər 

dənizində çıxarılmışdır. Bu sahədə də - dənizdə neft hasilatının vətəni də demək olar ki, Azərbaycandır, Xəzər 

dənizidir. 

Neft sənayesi Azərbaycanda sovet dövründə də inkişaf edibdir. İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində 

Qələbədə Azərbaycan neftçilərinin töhfəsi əvəzolunmazdır. Yanacağın 70-80 faizi Azərbaycan neftçiləri 

tərəfindən təmin edilmişdir və əgər belə olmasaydı, müharibənin nəticələri başqa cür ola bilərdi. 

1970-ci illərdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı daha geniş vüsət 

almışdır. Bir çox önəmli layihələr icra edilmişdir. O layihələr ki, bu gün də müstəqil Azərbaycana xidmət göstərir. 

Ancaq əfsuslar olsun ki, müstəqillik ərəfəsində və müstəqilliyimizin ilk illərində neft sənayesi Azərbaycanda 

tənəzzülə uğradı. Neft və qaz hasilatı kəskin aşağı düşmüşdür. Azərbaycan dinamik inkişaf templərini demək olar 

ki, itirmişdi. Eyni zamanda, vaxtilə heç bir ekoloji standartlara uyğun olmayan hasilat nəticəsində Bakının və 

Abşeron yarımadasının böyük əraziləri neftlə çirklənmişdir. Hazırda biz o çirklənmiş yerləri təmizləyirik, orada 

çox böyük ekoloji layihələr icra edilir və o cümlədən məşhur Bibiheybət ərazisi bu gün ekoloji məkana, yaşıl 

məkana çevrilibdir. 

Bax, belə bir vəziyyətdə müstəqilliyə yaxınlaşan Azərbaycan əlbəttə ki, dünya üçün öz cəlbediciliyini 

itirmişdi. Əgər biz müstəqilliyin ilk illərində yaşanan böhranı da əlavə etsək, - hərc-mərclik, xaos, anarxiya, 

qanunsuz silahlı birləşmələr, vətəndaş müharibəsi, erməni işğalı, - bütün bu amillər əlbəttə ki, Azərbaycanı xarici 

investorlar üçün çox riskli, təhlükəli bir ölkəyə çevirmişdi. Belə olan halda bizim yeganə inkişaf yolumuz xarici 

investisiyaları cəlb etməkdən ibarət idi. Xoşbəxtlikdən Azərbaycan xalqı 1993-cü ildə bir daha öz müdrikliyini 

göstərərək ulu öndər Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etdi, prezident vəzifəsinə seçdi və ondan sonra 

Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoydu. 

1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda sabitlik istiqamətində çox önəmli addımlar atılmışdır və bir neçə il 

ərzində sabitlik tam bərpa olunmuşdur, Azərbaycan dünyada öz layiqli yerini tutmağa başlamışdır. Ancaq o vaxt 

iqtisadiyyat demək olar ki, dağılmışdı. İnflyasiya 1000 faizdən çox idi. Sənaye istehsalı demək olar ki, dağılmışdı 

və iqtisadi cəhətdən inkişaf üçün böyük perspektivlər yox idi. Aydındır ki, iqtisadiyyatı olmayan ölkə heç vaxt 

real müstəqilliyə nail ola bilməz. Bax, bu gün bizim müstəqilliyimiz təkcə dövlət atributları ilə ölçülmür. Bizim 

müstəqil xarici siyasətimiz var, müstəqil daxili siyasətimiz var. Bizim güclü iqtisadiyyatımız var, maliyyə 
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resurslarımız var. Biz öz hesabımıza yaşayırıq və buna görə də müstəqil ölkə kimi səsimizi bütün tribunalardan 

ucalda bilirik, mövqeyimizi müdafiə edə bilirik. O vaxt isə Azərbaycan müəyyən dərəcədə asılı vəziyyətdə idi, 

pulumuz yox idi, xəzinə boş idi, iqtisadiyyat iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Odur ki, Heydər Əliyevin neft 

strategiyasının nə dərəcədə əhəmiyyətli olması bir daha gözümüzün önündə canlanır. Çünki o vaxt “Əsrin 

kontraktı”nın imzalanması ilə vəziyyət tamamilə dəyişildi və Azərbaycan böyük həcmdə xarici sərmayəni cəlb 

edə bildi. 

1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin kontraktı” tarixi layihədir. Əgər o vaxt “Əsrin kontraktı” imzalanmasaydı, 

Azərbaycanda neft-qaz sahəsinə investisiyalar, “Şahdəniz” yatağına heç bir sərmayə qoyulmazdı. Əgər neft-qaz 

kəmərləri tikilməsəydi, bu gün Cənub Qaz Dəhlizi icra edilə bilməzdi. Əgər nəqliyyat layihələri icra olunmasa 

idi, - bu gün Bakı-Tbilisi-Qars nəqliyyat dəhlizi reallaşır, - heç kim heç vaxt bu layihəyə vəsait qoymazdı. Özü 

də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bu layihəyə 1 milyarda yaxın vəsait qoyub. Bizim pulumuz olmasaydı, əlbəttə ki, 

heç kim bu layihəyə vəsait qoymazdı. Ona görə “Əsrin kontraktı”nın Azərbaycan dövlətinin inkişafında müstəsna 

yeri var. Bu kontraktın uğurla icra edilməsi imkan verdi ki, biz neftdən əldə edilən vəsaiti insan kapitalına, qeyri-

neft sektoruna, infrastruktur layihələrinə yönəldək və ölkəmizi inkişaf etdirək. Bugünkü Azərbaycan, 

bölgələrimiz, çiçəklənən şəhərlərimiz və dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan Bakı, bax, gördüyümüz işlərin 

bariz nümunəsidir. Görülən işlər göz qabağındadır. Bütün bu işləri biz düşünülmüş siyasət nəticəsində görmüşük 

və əlbəttə ki, iqtisadi potensialımızı gücləndirərək ölkəmizi böyük dərəcədə qabağa apara bilmişik. 

“Əsrin kontraktı”nın icrası da uğurlu istiqamətdə aparılır. Bu gün biz “Azəri-Çıraq-Günəşli” nəhəng neft 

yatağının gələcək fəaliyyəti haqqında düşünürük və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu layihənin uzadılması 

haqqında xarici investorlarla razılığa gələcəyik. Çünki “Azəri-Çıraq-Günəşli” yatağının çox böyük potensialı var, 

hələ hasil edilməmiş neft kifayət qədər çoxdur. Ona görə uzunmüddətli dayanıqlı hasilat səviyyəsini saxlamaq 

üçün biz indi xarici tərəfdaşlarla danışıqların son mərhələsindəyik. 

Azərbaycana yatırılan sərmayə şəffaf şəkildə saxlanılır və qorunur. Dövlət Neft Fondunun xətti ilə ölkəmiz 

üçün ən önəmli layihələrin icrası nəzərdə tutulur. Onlardan birincisi məcburi köçkünlərin problemlərinin həllidir. 

Son illər ərzində məhz Neft Fondunun vəsaiti hesabına məcburi köçkünlər üçün 100-ə yaxın qəsəbə salınıbdır. 

Bu vəsait, əlbəttə, neft əməliyyatlarının gəlirlərindən formalaşır və bu gün biz özümüzü dünyada müasir, dinamik 

inkişaf edən ölkə kimi təqdim edə bilmişik. 

Sərginin əhəmiyyətindən danışarkən biz “Şahdəniz” layihəsini mütləq qeyd etməliyik. Çünki bəlkə çoxları 

unudub ki, “Şahdəniz” layihəsi üzrə kontrakt 1996-cı ildə məhz neft-qaz sərgisi zamanı imzalanmışdır. O vaxt 

Azərbaycan ancaq neft ölkəsi kimi tanınırdı. “Şahdəniz” layihəsinin icrası Azərbaycanı həm neft, həm qaz hasil 

edən, ixrac edən ölkəyə çevirdi. Bu gün “Şahdəniz” layihəsi olmadan biz regional əməkdaşlığı təsəvvür edə 

bilmərik. Çünki “Şahdəniz” layihəsi məhz enerji təhlükəsizliyi məsələlərini həll edən layihədir. Bu gün enerji 

təhlükəsizliyi məsələləri ölkələrin milli təhlükəsizliyi məsələləridir. Hər şey enerjidən asılıdır. Təbii qaz, - əlbəttə, 

əgər biz bərpaolunan enerjiləri nəzərə almasaq, - ən ucuz və ekoloji cəhətdən ən təmiz enerji mənbəyidir. İnkişaf 

etmiş ölkələrin iqtisadi yüksəlişi də enerji mənbələri ilə bilavasitə əlaqəlidir. Xoşbəxtlikdən Azərbaycanın həm 

neft, həm qaz ehtiyatları kifayət qədər böyükdür. Təsdiq edilmiş qaz ehtiyatlarımız 2,6 trilyon kubmetrdir. 

Beləliklə, Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyini tam təmin edərək dost, tərəfdaş ölkələrin enerji təhlükəsizliyi 

məsələlərinin həllində də öz rolunu oynayır. 

“Şahdəniz” yatağının işlənilməsi artıq neçə ildir ki, davam etdirilir. Biz, eyni zamanda, bu illər ərzində 

çoxşaxəli neft-qaz nəqliyyatı şəbəkəsini yarada bilmişik. Onların içində əlbəttə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-

Supsa neft kəmərləri xüsusi yer tutur. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri artıq on ildir ki, istismardadır. Bütün 

bunlar tarixi layihələrdir. Əgər bunlar olmasaydı, o layihələrə sərmayə qoyulmasaydı, biz öz enerji resurslarımızı 

heç bir yerə ixrac edə bilməzdik. Çünki biz qapalı bir ərazidə yaşayırıq, okeanlara, açıq dənizlərə çıxışımız 

yoxdur. Belə olan halda neft-qaz kəmərləri bizim enerji resurslarımızı xarici bazarlara çıxarır. Burada təkcə 

iqtisadi tərəf kifayət etməz, burada mütləq regional əməkdaşlıq olmalıdır. Biz tərəfdaşlarla birlikdə bu 

əməkdaşlığı yaratmışıq və möhkəmləndiririk. Azərbaycanın neft-qaz layihələri, eyni zamanda, regionda 

təhlükəsizliyin, sabitliyin, inkişafın təminatçısıdır. Çünki bu layihələrdə on minlərlə insan işləyib. Bu gün bizimlə 

bərabər bu layihələri icra edən ölkələrdə bu sahədə inkişaf sürətlənir. Əlbəttə, bunun ölkələr arasındakı 

münasibətlərə də çox müsbət təsiri var. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Supsa neft-qaz 

kəmərləri böyük sərvətimizdir. 

“Şahdəniz” layihəsinin ikinci fazasının işlənilməsi də uğurla davam etdirilir. Bildiyiniz kimi, bu gün biz 

Cənub Qaz Dəhlizinin icrası ilə məşğuluq və bu, dünya miqyasında nadir bir layihədir, Avropa məkanında 

infrastruktur layihələri arasında birincidir. Bu layihəyə 40 milyard dollar sərmayə qoyuluşu nəzərdə tutulur. Onun 

böyük hissəsi artıq qoyulubdur. Cənub Qaz Dəhlizinin dörd seqmentində işlər uğurla gedir. Mən bu yaxınlarda 

bu rəqəmləri səsləndirdim. Bir daha o rəqəmləri səsləndirmək istəyirəm ki, sərgi iştirakçıları bunu bilsinlər. 

“Şahdəniz-2” layihəsinin icrası 93 faiz səviyyəsindədir. Biz bu yaxınlarda “Şahdəniz” platformasının üst hissəsini 

də dənizə yola salacağıq. Cənubi Qafqaz kəmərinin icrası 85 faiz səviyyəsindədir. Bu kəmər Azərbaycanı 
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Gürcüstan ilə birləşdirir. TANAP layihəsi, - hansı ki, artıq 2012-ci ildə müqavilə bağlanmışdır, - uğurla icra edilir. 

TANAP layihəsinin icrası 72 faiz səviyyəsindədir. Biz gözləyirik ki, gələn il TANAP layihəsinin istifadəyə 

verilməsini qeyd edək. Dördüncü layihə TAP layihəsidir. Orada da icra səviyyəsi 42 faizdir. Yəni, bu rəqəmlər 

özlüyündə bir göstəricidir. Bu rəqəmlər göstərir ki, bütün işlər plan üzrə gedir və biz “Cənub Qaz Dəhlizi” 

layihəsinin icrasının tamamlanmasına yaxınlaşırıq. 

Bu il Bakıda Cənub Qaz Dəhlizinin üçüncü Məşvərət Şurası keçirilmişdir. Qəbul edilmiş qətnamə bir daha 

göstərir ki, Azərbaycan bu layihənin lideridir. Məşvərət Şurasında bu layihənin tərəfdaşı olan yeddi ölkənin 

yüksək vəzifəli nümayəndələri iştirak etmişlər. Həmçinin Balkan ölkələrindən bizim potensial tərəfdaşların 

təmsilçiləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Böyük Britaniyadan yüksək vəzifəli nümayəndələr, Avropa 

Komissiyasının vitse-prezidenti iştirak etmişlər. Yəni, bu, böyük bir toplantı idi. Bu toplantının nəticəsində qəbul 

edilmiş qətnamə, bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanın bu sahədə liderlik rolunu qeyd etmişdir. 

Onu da qeyd etməliyəm ki, Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının toplantıları Azərbaycanın təşəbbüsü 

ilə artıq üçüncü dəfədir keçirilir və bu toplantıların çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki bu görüşlərdə bütün 

görülmüş işlər təhlil edilir və ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, gələcək fəaliyyət üçün biz birgə proqram tuturuq və 

onu icra edirik. Əminəm ki, gələn ilin əvvəlində keçiriləcək dördüncü Şuranın iclasında biz artıq yeni uğurlar 

haqqında danışacağıq. 

Enerji təhlükəsizliyi məsələləri qeyd etdiyim kimi, ölkələrin milli təhlükəsizlik məsələləridir və Azərbaycan 

bu sahədə həm bölgədə, həm Avropada önəmli rol oynayır. Enerji şaxələndirilməsi istiqamətində atılan 

addımlarımız öz bəhrəsini verir. Çünki bu da çox önəmlidir. Azərbaycanın icra etdiyi layihələr, onların üstünlüyü 

ondan ibarətdir ki, bizdə həm marşrutlar, həm mənbələr çoxşaxəlidir. Çünki bu gün bizim üçün əsas bazar Avropa 

bazarıdır və Avropa üçün də yeni mənbələr böyük əhəmiyyət daşıyır. Əlbəttə, marşrutlar da önəmlidir. Ancaq 

əsas enerji təhlükəsizliyi və enerji şaxələndirilməsi deyəndə, ilk növbədə, yeni mənbələr nəzərdə tutulur. Avropa 

ölkələri üçün yeganə yeni mənbə Azərbaycandır. Çünki qalan bütün mənbələr artıq uzun illərdir ki, Avropanı 

təbii qazla qidalandırır. Yeganə yeni mənbə Azərbaycandır. Böyük mənbədir, yaxında yerləşən mənbədir. 

Ən önəmlisi isə odur ki, Cənub Qaz Dəhlizini tərəfdaşlarla birlikdə icra etmək üçün Azərbaycan dövlətinin 

güclü siyasi iradəsi, maliyyə resursları var. Onu da qeyd etməliyəm ki, əgər Azərbaycan dövləti bu dörd layihənin 

icrasına sərmayə qoymasaydı, əminəm, heç bir investor sərmayə qoymazdı. Çünki Azərbaycan qazını Avropaya 

çıxarmaq üçün müxtəlif layihələr azı 10 ildir ki, müzakirə mövzusu idi. Bu müzakirələrin ona görə heç bir nəticəsi 

olmamışdır ki, vəsait qoymaq üçün heç kim ilk addım atmırdı. Hamı gözləyirdi ki, kimsə bu addımı atacaq. Biz 

görəndə ki, artıq ildən-ilə bu müzakirə heç bir nəticəyə gətirib çıxarmır, o vaxt - 2012-ci ildə biz Türkiyə tərəfi 

ilə TANAP layihəsinə imza atdıq. Ondan sonra “Şahdəniz-2” layihəsinə start verildi. Ondan sonra TAP layihəsi 

seçildi və biz artıq işə başlamışıq. Ona görə, Azərbaycan burada həm siyasi iradə göstərir, eyni zamanda, iqtisadi 

töhfə, maliyyə töhfəsi verir ki, “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi icra edilsin. Bu layihə bizim üçün tarixi əhəmiyyət 

daşıyır. Çünki Cənub Qaz Dəhlizi bizim uzunmüddətli inkişafımızı gücləndirəcək, bizə əlavə böyük mənfəət 

gətirəcək. 

“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin icrası artıq yeni layihələrə də start verdi. Hazırda növbədə “Böyük 

Abşeron” layihəsinin işə başlamasıdır. Əslində, işlər başlamışdır. Biz “Abşeron” layihəsindən, - təqribən 350 

milyard kubmetr qaz ehtiyatları var, - 2-3 ildən sonra ilk qazı gözləyirik. Eyni zamanda, paralel olaraq “Ümid-

Babək” və “Dayaz sulu” layihələri də icra edilir. Bu layihələrin də yaxın illərdə fəaliyyətə başlaması, yəni, 

hasilatın başlaması gözlənilir. Yəni, biz öz neft-qaz potensialımızı gücləndiririk. Biz daha da böyük həcmdə təbii 

qaz, neft ixrac etməyi planlaşdırırıq. Bununla paralel olaraq, biz bu gün tranzit ölkə kimi önəmli tərəfdaşa 

çevrilmişik. Azərbaycan ərazisindən neft, neft məhsulları Xəzərin şərq hissəsindən dünya bazarlarına çıxarılır. 

Bizim rolumuz artır. Nəqliyyat infrastrukturumuz genişlənir. Hər şey - həm Xəzər Gəmiçiliyi, həm Bakı Limanı, 

dəmir yolları, terminallar hazırdır. Biz hər şeyi etmişik. Əminəm ki, bundan sonra neft-qaz sahəsində layihələr 

Azərbaycana daha da böyük xeyir gətirəcək. Həm bizim iqtisadi mənfəətimiz, eyni zamanda, bölgədəki, 

dünyadakı rolumuz artacaq. 

Biz bütün bu işləri ona görə edirik ki, ölkəmiz daha da güclü, mövqelərimiz daha da möhkəm olsun, dünyada 

daha da böyük nüfuza malik olaq və ən önəmlisi, Azərbaycan xalqı daha da yaxşı yaşasın. Ona görə də biz neftdən 

əldə edilmiş gəlirləri digər sektorlara sərmayə kimi yatırırıq və bunun gözəl nəticələrini görürük. Bu ilin dörd 

ayında Azərbaycan ixracı 41 faiz artmışdır. O cümlədən qeyri-neft ixracımız 22 faiz artmışdır. Kənd təsərrüfatı 

ixracımız isə 44 faiz artmışdır. Bizim zəngin neft-qaz yataqlarımız bundan sonra uzun illər ölkəmizin inkişafını 

təmin edəcək. Azərbaycan bundan sonra da çoxşaxəli şəkildə inkişaf edəcək. 

Mən bütün qonaqları bir daha salamlayıram, sərgi və konfransa uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

X X X 
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ABŞ Dövlət katibinin enerji diplomatiyası üzrə köməkçisinin müavini xanım Robin DANNİQAN çıxış 

etdi və Birləşmiş Ştatların Prezidenti Donald Trampın təbrik məktubunu oxudu: 

- Sabahınız xeyir. 

Cənab Prezident. 

Nazirlər, səfirlər, şirkət nümayəndələri. 

Xanımlar və cənablar. 

Bakıya yenidən gəlməkdən böyük şərəf hissi duyuram. Gözəl Bakıda Xəzər neft və qaz sərgisində iştirak 

edirəm. Görürəm ki, nə qədər çox iştirakçı var. 

Birləşmiş Ştatlar son 20 il ərzində hər il bu tədbirdə böyük məmnuniyyətlə iştirak edib. Son 20 il ərzində biz 

Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər görmüşük. Bu dəyişikliklər həm siyasi, həm iqtisadi sahələrdə baş veribdir. 

Birləşmiş Ştatlar əslində bu prosesləri Azərbaycan Hökuməti ilə birgə izləyib. Lap ilk vaxtlardan – Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft boru kəməri işə salınandan ta Cənub Qaz Dəhlizinin qurulmasına qədər biz Azərbaycana dəstək 

olmuşuq. Birləşmiş Ştatlar bu dəstəyini bundan sonra da davam etdirmək fikrindədir və istəyir ki, öz tərəfdaşlığını 

və əməkdaşlığını Azərbaycan Hökuməti və xalqı ilə daha da genişləndirsin. 

İndi isə böyük şərəf hissi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti cənab Donald Trampın Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə məktubunu diqqətinizə çatdırıram. Xanım Robin Danniqan 

Prezident Donald Trampın məktubunu oxudu.  

 

X X X 

 

Sonra Avropa Komissiyasının enerji birliyi üzrə vitse-prezidenti Maroş ŞEFÇOVİÇİN videomüraciəti 

təqdim olundu. Videomüraciətdə deyilir:  

- Zati-aliləri cənab Prezident. 

Nazirlər, xanımlar və cənablar. 

Əfsuslar olsun ki, mən XXIV Xəzər neft və qaz sərgi və konfransında iştirak edə bilmədiyimdən məhz bu 

videomüraciətlə Sizə səmimi qəlbdən salamlarımı çatdırıram. 

Artıq 24-cü dəfədir ki, bu tədbir keçirilir. Ona görə bu səbəbdən mən təşkilatçıları belə yüksək səviyyəli 

mühüm tədbirin, enerji proqramı ilə bağlı vacib məsələlərin müzakirəsinə həsr olunan tədbirin keçirilməsi 

münasibətilə təbrik edirəm. Avropa Komissiyasının məsul şəxsi kimi mən ümumi enerji məkanının təhlükəsiz, 

rəqabətədavamlı, əlverişli və dayanıqlı bir şəkildə təmin olunmasının tərəfdarıyam. Avropa İttifaqı iki mühüm 

daxili təməl sütun üzərində dayanıb. Avropa İttifaqının üzvləri daxildən və xaricdən bizim enerji tərəfdaşlarımızla 

əməkdaşlıq etməkdədirlər. Azərbaycan da Avropanın ən mühüm tərəfdaşlarından biridir. Azərbaycan Cənub Qaz 

Dəhlizini reallaşdırmaqla, Avropa İttifaqının öz enerji mənbələrini strateji cəhətdən şaxələndirməsi üçün əlverişli 

mühit yaratmaqla öz hədəflərinə nail olmağa çalışır, Avropada geosiyasi balansın və sabitliyin qorunmasına 

mühüm töhfə verir. 

Azərbaycan qazının Avropaya 2020-ci ilədək çatdırılacağına bu gün qəti əminik. Bu da bizim qeyd etdiyim 

ümumi hədəflərimizə nail olmağa kömək etməklə yanaşı, bütün iştirakçı ölkələrə, həmçinin Avropa İttifaqından 

kənardakı ölkələrə yardım edəcək. Bu qaz mühüm gəlir mənbəyi, eləcə də sabitliyin, təhlükəsizliyin qarantı olaraq 

Azərbaycan ilə etibarlı tərəfdaşlıqdan qaynaqlanır. Bu, kifayət qədər geniş miqyası olan bir layihədir. Məhz bu 

səbəbdən də bizim gündəliyimizdə nəzərəçarpan bir vaxt çərçivəsində mühüm yer tutmuşdur. Əslində, Cənub 

Qaz Dəhlizi ilə bağlı ümumi bəyannamə məhz cənab Prezident İlham Əliyev ilə altı il əvvəl – 2011-ci ildə 

imzalanıb. Vaxtı və bu layihəyə qoyulan sərmayəni üst-üstə gəlsək, siyasi səviyyədə görülən və təşviq olunan 

işlərin həqiqətən tarixi əhəmiyyət daşıdığını aydın şəkildə görə bilərik. 

Mən son üç ildə Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının hər bir iclasında, cənab Prezident İlham Əliyevin, 

eləcə də Azərbaycan Respublikası Hökumətinin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən tədbirlərdə şəxsən iştirak 

etmişəm. Artıq son illər ərzində istər suyun, torpağın üzərində və altında, sözün həqiqi mənasında, konkret 

nəzərəçarpan dəyişikliklər olmuşdur. Artıq “Şahdəniz” layihəsinin ikinci fazası, Cənubi Qafqaz, Trans-Anadolu 

və Trans-Adriatik kəmərlərinin tikintisi üzrə mühüm işlər görülüb. Son illər ərzində qazanılan bu uğurlar müvafiq 

iştirakçı şirkətlərin, aidiyyəti qurumların, bu sərgi-konfransda iştirak edənlərin, hökumət və agentliklərin 

nümayəndələrinin çox əlverişli bir mühitdə birgə əməkdaşlığı sayəsində mümkün olmuşdur. Bütün bu kəmər 

layihələri artıq Avropa İttifaqının ümumi maraqlarını özünə cəlb edib, eləcə də mühüm layihələr siyahısına düşüb. 

Trans-Adriatik qaz kəməri bildiyiniz kimi, Avropanı birləşdirən layihə çərçivəsində mümkün olub. Çox 

sevindirici haldır ki, Avropa, eləcə də maliyyə təsisatları mühüm prosedurlarla qənaətbəxş nəticənin əldə 

olunmasına rəvac verəcəklər. Beləliklə, mən artıq yeni Avropa İttifaqı-Azərbaycan müfəssəl çərçivə sazişi ilə 

bağlı nailiyyətləri qeyd etmək istərdim. Bu təşəbbüs cənab Prezident İlham Əliyevin bu ilin fevralında səfəri 

zamanı irəli sürülüb. Sevindirici haldır ki, sazişin istər Avropa İttifaqında, istərsə də Azərbaycan Respublikasında 

qarşılıqlı əməkdaşlığa, tərəfdaşlığa mühüm töhfə verəcəyinə inanırıq. 
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İcazə verin, çıxışımın sonunda Azərbaycan ilə bizim əməkdaşlığımızın sadaladığım bütün prinsiplərinin - 

enerji birliyinin təhlükəsizlik, rəqabətədavamlılıq və dayanıqlılıq hədəflərinə xidmət etdiyini vurğulayım. Amma 

bizim görəcəyimiz işlər hələ çoxdur. Xüsusilə də ekologiya və iqlim məsələləri ilə bağlı bir çox işlər görülə bilər. 

Keçən il Avropa Komissiyası bizim bu məsələlərlə nə dərəcədə ciddi məşğul olduğumuzu gördü. 

Alternativ enerji mənbələrinin istifadəyə verilməsi istiqamətində görülən işlərdən, qarşıda duran vəzifələrdən 

danışan Maroş Şefçoviç bildirdi ki, enerjinin bu təmiz növü ölkələrin sərmayə ehtiyatlarının artmasına, 

iqtisadiyyatının yüksəlməsinə, yeni iş yerlərinin açılmasına imkan yaradacaq. Avropa İttifaqı bu sahədəki 

təcrübəsini başqa ölkələrlə də bölüşməyə hazırdır. Biz Azərbaycanın bu sahədəki təşəbbüslərinə də töhfə verməyə 

hazırıq. 

Avropa Komissiyasının enerji birliyi üzrə vitse-prezidenti videomüraciətinin sonunda dedi: “Sonda ev 

sahibinə Xəzər neft və qaz sərgi və konfransını yüksək səviyyədə təşkil etdiyinə görə minnətdarlığımı və 

təbriklərimi çatdırmaq istəyirəm. Konfrans iştirakçılarına maraqlı və məhsuldar müzakirələr arzu edirəm. Sağ 

olun”. 

 

X X X 

 

Çıxışlardan sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sərgilərlə tanış oldular. 

SOCAR-ın stendi ilə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına şirkətin layihələri barədə məlumat verildi. 

Bildirildi ki, SOCAR bir sıra uğurlu sosial və ekoloji proqramlar həyata keçirir. Burada Bibiheybət mədəni 

ərazisində yerləşən, dünyada sənaye üsulu ilə qazılmış ilk neft quyusu barədə də geniş məlumat var. Stenddə, 

həmçinin SOCAR-ın axtarış-kəşfiyyat və ehtiyatlar sahələrində gördüyü işlər də əks olunur. 

Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya SOCAR-ın təlim və təhsil proqramları, Bakı 

Ali Neft Məktəbinin fəaliyyəti, onun Bibiheybətdəki yeni kampusu, elmi-tədqiqat işləri və şirkətin fəaliyyətində 

əsas götürdüyü nanotexnologiyalar barədə məlumat verildi. SOCAR-ın stendində Azərbaycanın neft emalı və neft 

kimyası müəssisələri, neft və qaz ixracı marşrutları, həmçinin sərmayələr barədə geniş məlumatlar yer alıb. 

Bildirildi ki, Azərbaycanda bu günə qədər 1 milyard 971 milyon 500 min ton neft çıxarılıb ki, bunun da 971,5 

milyon tonu quruda, təqribən 1 milyard tonu isə dənizdə hasil edilib. 2017-ci ilin sonuna qədər respublika üzrə 

hasilatın 2 milyard tona çatdırılması nəzərdə tutulur. 

BP şirkəti də uzun illərdir ki, Azərbaycanda neft-qaz sənayesində uğurla fəaliyyət göstərir. Ötən dövrdə 

Azərbaycan Hökuməti ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində BP-nin əməliyyatçısı olduğu dünya səviyyəli layihələr – 

“Azəri-Çıraq-Günəşli”, “Şahdəniz”, “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” və “Cənubi Qafqaz Boru Kəməri” layihələri Xəzər 

dənizini müasir karbohidrogen bölgəsinə çevirməklə bu sahənin inkişafına töhfə verib. Bu günə qədər BP-

Azərbaycan tərəfindən 3 milyard barrel neft və kondensat, həmçinin 80 milyard kubmetr qaz hasil edilib. Bütün 

bu uğurlar şirkətin Azərbaycanda qurduğu mükəmməl əməkdaşlıqdan və ölkə qarşısında etibarlı tərəfdaş kimi 

götürdüyü uzunmüddətli öhdəlikdən irəli gəlir. 

Sonra dövlətimizin başçısı BP-Azərbaycanın əməkdaşları ilə görüşdü. 

Prezident İlham Əliyev dedi: 

-İndi baxdığımız qısa videoda nümayiş etdirilənlər təqdirəlayiq idi. Bizim əməkdaşlığımızın 23 il tarixi var. 

İnanmıram ki, dünyanın hansısa yerində belə bir uğurlu əməkdaşlıq olsun. BP bizim strateji tərəfdaşımızdır və 

indi əməkdaşların 80 faizi yerli vətəndaşlardır. Mən xatırlayıram ki, biz Hyustonda müqavilə bağlayanda 

şərtlərdən biri o idi ki, tədricən yerli işçilərin sayı çoxalsın, indi bu, reallıqdır. 

Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Belarusun Neft və Kimya üzrə Dövlət Konserninin - “Belneftekhim”in 

stendi ilə də tanış oldular. Bildirildi ki, bu konsern 500-dən artıq adda xam neft və kimyəvi məhsul istehsal edir. 

Konsernə daxil olan müəssisələr xam neftin kəşfiyyatı, hasilatı, daşınması və emalı, eləcə də neft məhsullarının 

satışı ilə əlaqədar kompleks işləri yerinə yetirir. 

Almaniyanın “LİEBHERR” şirkəti də sərgiyə maraq göstərir. Şirkət eyni adla yük qaldırma gücü 42 tondan 

308 tona qədər olan müxtəlif növ mobil liman kranları seriyasını təqdim edir. 

Fransanın dünyada böyük nüfuz sahibi olan “Total” şirkəti Azərbaycanın ənənəvi tərəfdaşlarından biridir. 

“Total” Azərbaycanda kəşfiyyat və hasilat işlərinə 1996-cı ildə başlayıb. 2009-cu ilin fevralında şirkət SOCAR-

la Xəzər dənizinin dərin sularında yerləşən “Abşeron” bloku üzrə hasilat və pay bölgüsü sazişi imzalayıb. 2011-

ci ildə şirkət tərəfindən qazma işləri aparılıb və kifayət qədər karbohidrogen ehtiyatları aşkarlanıb. Bu kəşf 

“Total”ın Azərbaycandakı fəaliyyətinin yeni mərhələsinin başlanmasına imkan verib. “Total” regionda neft 

hasilatının ixracat imkanlarını təmin edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan şirkətinin də payçısıdır. 

ABB şirkəti xidmət sektorunda, sənaye, nəqliyyat və infrastruktur sahəsində elektrikləşdirmə, sənaye 

avtomatlaşdırma və qabaqcıl robot texnologiyaları üzrə dünya lideridir. Bütün müştəri seqmentləri arasında 

quraşdırılmış avadanlıq bazası vasitəsilə sayı 70 mindən çox olan nəzarət sistemlərinə birləşən 70 milyondan artıq 

cihazı ilə ABB sənaye rəqəmsallaşması işində mühüm rol oynayır. 



 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

99 
 

Norveçin 30-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərən “Statoil” şirkəti 1992-ci ildə Azərbaycan bazarına daxil olub. 

Həmin vaxtdan ölkəmiz bu şirkətin beynəlxalq inkişafında mühüm rol oynayıb. Belə ki, şirkətin Xəzərdə nəhəng 

layihələrdə aparılan planlaşdırma, işlənmə və əməliyyat proseslərində rolu hər iki tərəf üçün mənfəətli olub. 

Azərbaycan üçün yeni neft-qaz hasilatı dövrü başlayıb, “Statoil” isə geniş beynəlxalq enerji arenasında etibarlı 

tərəfdaş kimi tanınıb. 

Hallibörton şirkəti enerji sektorunda fəaliyyət göstərən ən böyük məhsul və xidmət təchizatçılarından biridir. 

Şirkət karbohidrogenlərin axtarılması və geoloji məlumatların idarə edilməsi ilə yanaşı, qazma işləri və layihələrin 

qiymətləndirilməsi, quyuların tikilməsi, tamamlanması və digər xidmətlərin göstərildiyi müddət ərzində istehsalın 

optimallaşdırılmasına maksimum dərəcədə töhfə verməklə dünyanın neft və qaz sektorunda önəmli rol oynayır. 

SOCAR-Türkiyə stendinə baxan Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya məlumat 

verildi ki, SOCAR Türkiyənin ən böyük xarici investorlarından biridir. Builki sərgidə ilk dəfə olaraq AMEA-nın 

yüksək texnologiyalar parkı da iştirak edib. Bu park 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə yaradılıb. 

Bu parkın fəaliyyəti fiziki və hüquqi şəxslər üçün biznes və texnoloji inkubatorlar, fondlar və elmi-tədqiqat 

mərkəzləri vasitəsilə əlverişli şəraitin yaradılmasına, onların dəstəklənməsi, təmini və idarə olunmasına yönəlib. 

Özbəkistanın “Uzbekneftegaz NHC" korporasiyası da builki sərgiyə qatılıb. Bu qurum 200-dən çox şirkəti, 

o cümlədən 20 birgə müəssisəni, 6 səhmdar cəmiyyətini və bir sıra digər təşkilatları özündə birləşdirən müasir, 

çoxpilləli korporasiyadır. Holdinqin hazırkı strukturu istehsal və texnologiyanın bütün mərhələlərini əhatə edən 

qarşılıqlı əlaqəli və yaxşı işlənmiş layihələri səmərəli idarə etməyə imkan verir. 

Çinin “Şanqay Şinkaye petrolium” şirkəti də sərgiyə böyük maraq göstərir. Şirkət Çinin fərdi olaraq neft 

avadanlıqlarının istehsalı üzrə ixtisaslaşan dövlət müəssisələrindən biridir. 

İtaliya da sərgidə öz stendi ilə çıxış edir. Bu ölkənin 7 şirkəti sərgiyə neft-qaz sahəsinə aid məhsullarını 

çıxarıb. İtaliya şirkətləri ölkəmizdə neft-qaz sahəsində həyata keçirilən layihələrdə yaxından iştirak edir. 

Əlli il əvvəl təsis edilən İran milli qaz şirkəti təbii qazın emalı, ötürülməsi, paylanması və yeraltı anbarlarda 

saxlanılması ilə məşğuldur. Şirkət İran və qonşu ölkələr arasında qazın alqı-satqısını da həyata keçirir. 

“Türkiyə Petrolları” şirkəti “Əsrin müqaviləsi”nə start veriləndən Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərən 

şirkətlərdəndir. Bu qurum Azərbaycanda bundan sonra da reallaşdırılacaq layihələrdə yaxından iştirak etməyə və 

sərmayə yatırmağa hazırdır. Ümumilikdə, Türkiyə Azərbaycanın enerji sektorunda həyata keçirilən layihələrdə 

ölkəmizlə hərtərəfli və uğurlu əməkdaşlıq edir. 

Sərgilərlə tanış olduqdan sonra Prezident İlham Əliyev sərgi və konfransın xatirə kitabını imzaladı. 

XXIV Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2017” sərgi və konfransı iyunun 3-də başa çatacaq. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-1 iyun.- № 116.-S.1-2. 
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PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV XXV YUBILEY BEYNƏLXALQ “XƏZƏR NEFT VƏ QAZ-2018” 

SƏRGISI ILƏ TANIŞ OLUB 

 

29 may 2018-ci il 

 
Mayın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 

Bakı Ekspo Mərkəzində XXV yubiley Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2018” sərgisi ilə tanış olublar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısına və xanımına sərgi barədə məlumat verildi. 

Bildirildi ki, bu il “Xəzər Neft və Qaz” sərgisinin yubileyi sərginin keçirildiyi ilk gündən bu tədbiri 

dəstəkləyən və onun təşəbbüskarı olan ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illik yubileyinə 

təsadüf edir. Birinci sərgi 1994-cü ildə, elə həmin ilin sentyabr ayında Xəzər hövzəsində karbohidrogen 

ehtiyatlarının genişmiqyaslı işlənilməsinin əsas istiqamətlərini müəyyən edən və ölkəmizin neft tarixində yeni 

səhifə açan “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ərəfəsində keçirilib. O vaxtdan etibarən “Xəzər Neft və Qaz” 

sərgisi neft, qaz və energetika sahəsinin aparıcı mütəxəssislərinin görüşdüyü, əməkdaşlığa dair saziş və 

müqavilələrin imzalandığı platformaya çevrilib. Ötən dövrdə sərgilərdə dünyanın 70-dən çox ölkəsini təmsil edən 

təxminən 7500 şirkət iştirak edib. Hər il sərginin açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevin iştirak etməsi bu 

beynəlxalq tədbirin yüksək statusunu bir daha təsdiq edir. 

Builki sərgidə 38 ölkədən 312 neft-qaz şirkəti iştirak edir. Belarus, İtaliya və Rusiya tədbirdə milli 

qruplarla təmsil olunur. 

Fransanı builki sərgidə dünyada böyük nüfuza malik “Total” şirkəti ilə təmsil edir. “Total” Azərbaycanda 

kəşfiyyat və hasilat işlərinə 1996-cı ildə başlayıb. 2009-cu ilin fevralında şirkət SOCAR ilə Xəzər dənizinin dərin 

sulu sahəsində yerləşən “Abşeron” bloku üzrə hasilat və pay bölgüsü sazişi imzalayıb. 2011-ci ildə şirkət 

tərəfindən qazma işləri aparılıb və kifayət qədər karbohidrogen ehtiyatları aşkarlanıb. Bu kəşf “Total”ın 

Azərbaycandakı fəaliyyətinin yeni mərhələsinin başlanmasına imkan verib. 

Norveçin “Statoil” şirkəti yeni strategiyaya uyğun olaraq fəaliyyətini artıq “Equinor” adı ilə davam etdirir. 

Bu şirkət 1992-ci ildə Azərbaycan bazarına daxil olub. Həmin vaxtdan ölkəmiz bu şirkətin beynəlxalq inkişafında 

mühüm rol oynayıb. Belə ki, şirkətin Xəzərdə nəhəng layihələrdə aparılan planlaşdırma, işlənmə və əməliyyat 

proseslərində rolu hər iki tərəf üçün mənfəətli olub. Azərbaycan üçün yeni neft-qaz hasilatı dövrü başlayıb, şirkət 

isə geniş beynəlxalq enerji arenasında etibarlı tərəfdaş kimi tanınıb. 

“SOCAR Polymer” investisiya layihəsi son 40 il ərzində öz növünə və miqyasına görə Azərbaycanın neft-

kimya sənayesində həyata keçirilən ilk layihədir. Şirkətin polipropilen və yüksək sıxlıqlı polietilen qurğuları 

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində tikilir. Bu il istismara verildikdən sonra zavodlar hər il 180 min ton 

polipropilen və 120 min ton yüksək sıxlıqlı polietilen istehsal edəcək. 

Özbəkistanın “Uzbeknefteqaz" korporasiyası mütəmadi olaraq sərgidə iştirak edir. Bu qurum 200-dən 

çox şirkəti, o cümlədən 20 birgə müəssisəni, 6 səhmdar cəmiyyəti və bir sıra digər təşkilatları birləşdirən müasir, 

çoxpilləli korporasiyadır. Holdinqin hazırkı strukturu istehsal və texnologiyanın bütün mərhələlərini əhatə edən 

qarşılıqlı əlaqəli və yaxşı işlənmiş layihələri səmərəli idarə etməyə imkan verir. 

Sərgidə iştirak edən yerli “Baku Steel Company” MMC Qafqazın ən böyük metallurgiya zavodudur. 

Hazırda zavodun istehsal gücü 180 min ton olmaqla 114-245 diametrli tikişsiz, qoruyucu və ümumi təyinatlı 

borular istehsal edir. Şirkət Rusiya, İran, Türkiyə, Qazaxıstan, Gürcüstan, Ukrayna, Türkmənistan və digər 

ölkələrə öz məhsullarını ixrac edir. 

SOCAR-ın stendi ilə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına şirkətin layihələri barədə məlumat verildi. 

Bildirildi ki, SOCAR bir sıra uğurlu sosial və ekoloji proqramlar həyata keçirir. Mayın 29-da rəsmi açılış mərasimi 

keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi layihəsində fəal tərəfdaşlardan olan SOCAR müasir dövrdə ölkəmizin neft 

strategiyasının uğurla reallaşmasına töhfə verir. 

SOCAR-ın stendində Azərbaycanın neft emalı və neft kimyası müəssisələri, neft və qaz ixracı marşrutları, 

həmçinin sərmayələr barədə geniş məlumatlar yer alıb. Bu layihələrin başa çatması Azərbaycan iqtisadiyyatının 

daha da şaxələndirilməsinə mühüm töhfə olacaq, həmçinin ölkəyə əlavə valyuta həcmlərinin axınını təmin 

etməklə yeni iş yerlərinin yaradılmasına, respublikamızda və region ölkələrində sürətli iqtisadi inkişafa təkan 

verəcək. 

Onu da deyək ki, SOCAR son 15 ildə ümumilikdə 126,8 milyon ton neft, 92 milyard kubmetr qaz hasil 

edib, 2 milyon metrdən çox qazma işi həyata keçirib. Bundan əlavə, SOCAR-ın təlim və təhsil proqramları yüksək 

ixtisaslı kadrların hazırlanmasında mühüm rol oynayıb. 

Növbəti dəfə sərgidə iştirak edən “Türkiyə Petrolları” “Əsrin müqaviləsi”nə start veriləndən 

Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərir. Bu qurum Azərbaycanda bundan sonra da reallaşdırılacaq layihələrdə 

yaxından iştirak etməyə və sərmayə yatırmağa hazırdır. Ümumilikdə, Türkiyə Azərbaycanın enerji sektorunda 

həyata keçirilən layihələrdə ölkəmizlə hərtərəfli və uğurlu əməkdaşlıq edir. 

http://azertag.az/
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BP şirkəti də uzun illərdir ki, Azərbaycanda neft-qaz sənayesində uğurla fəaliyyət göstərir. Ötən dövrdə 

Azərbaycan Hökuməti ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində BP-nin əməliyyatçısı olduğu dünya səviyyəli layihələr - “Azəri-

Çıraq-Günəşli”, “Şahdəniz”, “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” və “Cənub Qaz Dəhlizi” layihələri uğurla icra olunub. Ötən 

dövrdə “Azəri-Çıraq-Günəşli” layihəsi üzrə 33 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub. 3,3 milyard barel neft və 

təqribən 32 milyard kubmetrdən çox səmt qazı hasil edilib. 

Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz” yatağı isə BP-nin bu vaxtadək aşkar etdiyi ən böyük qaz 

yatağıdır. “Şahdəniz bravo” platforması ilə canlı bağlantı zamanı işəsalma üzrə rəis Elxan Dalqılıcov görülən 

işlərlə bağlı dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, “Şahdəniz 2” layihəsinin uğurla həyata 

keçirilməsində bu platforma önəmli rol oynayır. 

Prezident İlham Əliyev BP-nin əməkdaşlarına uğurlar arzuladı. 

İranın Təhsil, Tədqiqat və Mədəniyyət üzrə Akademik Mərkəzi də sərgidə iştirak edir. Bu mərkəz İranda 

yerli neft sənayesi üçün tələb olunan texnologiyaların hazırlanması sahəsində fəaliyyətə başlayan ilk təşkilatdır. 

Mərkəz mexaniki avadanlıqlar, qazma qurğuları, kiçik diametrli elastik nasos-kompressor boruları və digər 

məhsullar üzrə məsləhət verir. 

Sərgidə təmsil olunan Bakı Rusiya İxrac Mərkəzinin stendi ziyarətçilər tərəfindən maraqla qarşılanır. 

Burada Rusiya müəssisələri haqqında ətraflı məlumatlar almaq mümkündür. 

Rusiyada aparıcı müəssisə olan “REP Holding” mexaniki intiqallı qabaqcıl maşınların layihələndiricisi, 

istehsalçısı və dəstləşdiricisidir. 

“Global Energy Azerbaijan” şirkəti də ölkəmizdə uğurla fəaliyyət göstərir. Onun tərəfindən istismar 

edilən 10 neft yatağı Abşeron yarımadasında, digər neft yataqları isə Azərbaycanın Aran iqtisadi rayonunda 

yerləşir. 

“Schulumberger” şirkəti dünyada neft-qaz sənayesi üçün kollektorların xarakteristikası, eləcə də qazma, 

hasilat və emal üzrə texnologiyaların aparıcı təchizatçısıdır. Şirkət hasilatdan tutmuş sənayedə mövcud olan 

məhsul və xidmətlərin ən geniş çeşidini təchiz edir. 

Məlumat verildi ki, “Hallibörton” şirkəti enerji sektorunda fəaliyyət göstərən ən böyük məhsul və xidmət 

təchizatçılarından biridir. Şirkət karbohidrogenlərin axtarılması və geoloji məlumatların idarə edilməsi ilə yanaşı, 

qazma işləri və layihələrin qiymətləndirilməsi, quyuların tikilməsi və digər xidmətlərin göstərildiyi müddətdə 

istehsalın optimallaşdırılmasına maksimum dərəcədə töhfə verməklə dünyanın neft və qaz sektorunda önəmli rol 

oynayır. 

BOTAŞ-EQUİNER “Belneftekhim” şirkəti xam neft hasilatı, neftayırma və daşıma, neft məhsullarının 

satışı ilə məşğul olan müəssisə və təşkilatlardan, kimya və neft-kimya, bir sıra elmi-tədqiqat və təkmilləşdirmə, 

tikinti, texniki baxış təşkilatlarından, eləcə də xarici bazarlarda geniş nümayəndəlik şəbəkəsindən ibarətdir. Şirkət 

500-dən çox adda xam neft və kimyəvi məhsul istehsal edir. Şirkətin tərkibinə xam neftin kəşfiyyatı, hasilatı və 

daşınması, həmçinin neftayırma və neft məhsullarının satışı ilə məşğul olan müəssisələr daxildir. 

Diqqətə çatdırıldı ki, “Saipem” şirkəti neft-qaz bazarında quruda və dənizdə qazma xidmətləri, həmçinin 

mühəndislik, təchizat, boru kəmərlərinin inşası və quraşdırılması, mürəkkəb layihələrin icrası üzrə dünya 

liderlərindəndir. Şirkət çətin şəraitdə uzaq sahələrdə və dərin sularda əməliyyat aparmaq uçun xüsusi imkanlara 

malikdir. 

Sərgi təşkilatçıları Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə xatirə şəkli çəkdirdilər. 

Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı sərgi və konfransın xatirə kitabını imzaladılar. 

Azərbaycanın ilk beynəlxalq ixtisaslaşmış “Xəzər Neft və Qaz" sərgi və konfransının 25 illik yubileyi 

münasibəti ilə nadir poçt markaları buraxılıb. Marka növlərindən birində “Xəzər Neft və Qaz” sərgisinin yubiley 

loqotipi və rəmzi neft platforması təsvir edilib. Digər markada isə Xəzərin sahilində Bakını təsvir edən rəsm 

əsərinin reproduksiyası verilib. Bundan əlavə, birinci sərgiyə həsr olunmuş poçt zərfi və xüsusi poçt ştempeli 

hazırlanıb. 

Prezident İlham Əliyev poçt markalarına möhür vurdu. 

Sərgi təşkilatçıları adından dövlətimizin başçısına və birinci xanıma xatirə hədiyyələri təqdim olundu. 

Sonra Prezident İlham Əliyev “Xəzər Neft və Qaz” sərgi-konfransının 25 illiyi münasibətilə 

Azərbaycanın nailiyyətlərinin təbliğində və xarici ölkələrlə əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə 

görə “ITE Group Plc” şirkətinin baş məsləhətçisi Endryu Vuda və “ITE Group Plc” şirkətinin regional direktoru 

Strahan Edvard Corc Dankana “Dostluq” ordenini təqdim etdi. 

Dövlətimizin başçısı “Xəzər Neft və Qaz” sərgi-konfransının 25 illiyi münasibəti ilə və ölkəmizdə 

sərgilərin təşkilindəki xidmətlərinə görə “İTECA Caspian” şirkətinin icraçı direktoru Fərid Məmmədova 

“Tərəqqi” medalını təqdim etdi. 

Sonda xatirə şəkilləri çəkdirildi. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-30 may.-№ 120.-S.7. 
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PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV XXVI BEYNƏLXALQ “XƏZƏR NEFT VƏ QAZ-2019” SƏRGİ VƏ 

KONFRANSININ AÇILIŞINDA İŞTİRAK EDİB 

 

29 may 2019-cu il 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 29-da Bakı Sərgi Mərkəzində XXVI 

Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2019” sərgi və konfransının, həmçinin IX Xəzər Beynəlxalq energetika və 

alternativ enerji sərgisinin açılışında iştirak edib. 

Sonra dövlətimizin başçısı açılış mərasimində nitq söylədi. 

 
PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN  

NİTQİ 

 
-Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Əziz dostlar. 

Bu gün Xəzər Neft-Qaz Sərgisi öz işinə başlayır. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Bu, çox əlamətdar 

hadisədir. Bu sərgi dünya miqyasında çox önəmli beynəlxalq tədbirlərdən biridir. 

Bu sərgi 26-cı dəfədir keçirilir və sərgiyə maraq azalmır. Çünki bu il sərgidə 30-dan çox ölkədən 300-ə 

yaxın şirkət iştirak edir və bu, çox gözəl göstəricidir. İyirmi altı il ərzində sərgi dünyanın neft şirkətlərinin 

diqqətini cəlb edir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanın neft-qaz resursları bu gün və gələcəkdə xarici şirkətlər üçün 

böyük maraq kəsb edəcək. 

Mən birinci sərgini xüsusilə qeyd etmək istərdim. 1994-cü ildə keçirilmiş birinci sərgi Azərbaycanı 

dünyaya təqdim etdi, Azərbaycanın zəngin neft-qaz resursları haqqında dünyaya məlumat verdi. Çünki o vaxt 

Azərbaycan haqqında məlumat çox məhdud idi, bizim ölkəmiz gənc müstəqil dövlət idi, müstəqilliyinin ilk illərini 

yaşayırdı. Əlbəttə, dünyada, xüsusilə neft-qaz aləmində Azərbaycanın potensialı haqqında məlumat demək olar 

ki, yox idi. Sərginin keçirilməsi, Azərbaycana diqqətin cəlb edilməsi gələcəkdə Azərbaycanın neft-qaz sektorunun 

inkişafı üçün çox önəmli rol oynadı. Mən bunu nəzərə alaraq sərginin iştirakçılarına bir daha minnətdarlığımı 

bildirmək istəyirəm. Çünki onların bu qərarı, Bakıda bu sərginin keçirilməsi və ondan sonra uzun illər ərzində 

bizimlə əməkdaşlıq etmələri əlbəttə ki, təqdirəlayiq bir haldır. 

1994-cü ildə ilk sərgi keçiriləndə ölkəmizdə vəziyyət tam fərqli idi. Azərbaycan çox ağır iqtisadi vəziyyətdə 

idi, siyasi müstəvidə sabitlik təzə-təzə bərpa edilmişdi. Çünki müstəqilliyimizin ilk illəri ölkəmiz, xalqımız üçün 

çox ağır keçmişdir. Vətəndaş müharibəsi, torpaqlarımızın işğal altına düşməsi, iqtisadi, siyasi böhran demək olar 

ki, ölkəmizin inkişafına böyük zərbə vurmuşdu, ölkəmizin inkişafı ilə bağlı aydın təsəvvür yox idi. Əlbəttə, zəngin 

neft-qaz resurslarına malik olan ölkə üçün yeganə çıxış yolu sabitliyin bərpası və neft resurslarından səmərəli 

istifadə edilməsi idi ki, sərmayə qoyuluşu gəlsin və ölkəmizin iqtisadi potensialı artsın. 1994-cü ildə sərgidən 

yaranan mənfəət, o cümlədən siyasi mənfəət bu gün də bizə imkan verir ki, həm neft-qaz sektorumuzu, eyni 

zamanda, ümumiyyətlə ölkəmizi inkişaf etdirək. 

Müasir neft siyasətimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki məhz o, Azərbaycan rəhbərliyinə gələndən 

sonra ölkəmizdə vəziyyət sabitləşdi, Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoydu və xarici investorlar bizə inandı. 

Çünki o vaxt bu inam əsas şərt idi. Bu inam olmasaydı, Azərbaycana heç kim böyük sərmayə qoymazdı. Çünki 

Azərbaycan o vaxt çox riskli bir ölkə kimi tanınırdı və investorları buraya cəlb etmək üçün böyük səylər 

göstərilmişdir. 1994-cü ilin sentyabr ayında “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yataqları üzrə imzalanmış kontrakt demək 

olar ki, bizim inkişafımıza çox böyük təkan verdi. Təsadüfi deyil ki, bu kontraktın miqyasına və əhəmiyyətinə 

görə ona “Ərsin kontraktı” adı verilmişdir. “Əsrin kontraktı”nın imzalanmasından sonra Azərbaycana böyük 

həcmdə sərmayə qoyuluşu başlamışdır və eyni zamanda, ondan sonra digər kontraktlar da imzalandı. “Əsrin 

kontraktı”nın çox böyük əhəmiyyəti var. Bu gün də bu əhəmiyyət kifayət qədər böyükdür. İki il bundan əvvəl 

kontraktın müddəti uzadıldı, 2050-ci ilə qədər bu kontrakt qüvvədə olacaq. Yəni, bu, o deməkdir ki, Azərbaycanın 

neft-qaz resursları, eləcə də “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarından çıxarılacaq neft-qaz bundan sonra da uzun illər 

ərzində Azərbaycan xalqına, dövlətinə xidmət göstərəcək. 

Onu da bildirməliyəm ki, sərginin “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağı üzrə imzalanmış Sazişə də çox böyük 

dəstəyi olmuşdur. Çünki o Saziş məhz 1996-cı ildə keçirilmiş sərgi zamanı imzalanmışdır. O vaxt “Şahdəniz” 

yatağına xarici investorları cəlb etmək o qədər də asan məsələ deyildi. Çünki xarici şirkətlərin əsas hissəsi neft 

yataqlarına daha böyük maraq göstərirdi. Çünki mənfəət baxımından əlbəttə ki, bu, daha cəlbedicidir. Qaz 

yataqlarına isə maraq o qədər də böyük deyildi. O vaxt bütövlükdə qaz amili enerji təhlükəsizliyi baxımından o 

qədər də böyük əhəmiyyət kəsb etmirdi. Buna görə “Şahdəniz” yatağı üzrə imzalanmış kontraktın da ölkəmiz 

üçün çox böyük faydası oldu və bu gün biz bunun xeyrini görürük. Çünki bu gün “Şahdəniz”dən çıxarılan qaz 

həm daxili bazara göndərilir, eyni zamanda, bizim ixrac potensialımızı artırır. “Şahdəniz” bu gün Cənub Qaz 
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Dəhlizinin resurs bazasıdır. Məhz “Şahdəniz” yatağının mövcudluğuna, yatağın işlənilməsinə görə bu gün nəhəng 

Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi icra edilir. 

“Azəri-Çıraq-Günəşli” və “Şahdəniz” yataqları üzrə imzalanmış kontraktlar tarixi əhəmiyyət daşıyır. 

Ondan sonra da kontraktlar imzalanmışdır. Onların bəzilərinə xitam verildi. Çünki biz beynəlxalq təcrübədə də 

kifayət qədər tez-tez bu vəziyyətlə rastlaşırıq ki, qazma işləri aparılır, amma kifayət qədər mənbə aşkar olunmur. 

Amma yenə də deyirəm, “Şahdəniz” və “Azəri-Çıraq-Günəşli” bizim neft-qaz sektorumuzun əsas hissəsini təşkil 

edir. 

Əlbəttə ki, növbəti mərhələdə neft-qaz kəmərlərinin tikintisi məsələsi gündəliyə çıxmışdır və bu məsələ də 

uğurla həll olundu. Hesab edirəm ki, bu da tarixi layihədir. 2006-2007-ci illərdə nəhəng neft-qaz kəmərlərinin 

istifadəyə verilməsindən sonra Azərbaycanın böyük ixrac imkanları olmuşdur və Xəzər dənizindən çıxarılan neft-

qaz həm daxili bazara, həm də ki, xarici bazarlara göndərilməyə başlanılmışdır. 

“Əsrin kontraktı”nın əhəmiyyəti, eyni zamanda, onda idi ki, ilk dəfə olaraq Xəzər dənizinə xarici neft 

şirkətləri dəvət olundu və onlar Xəzər dənizinin zəngin neft-qaz yataqlarının işlənilməsi ilə məşğul olmağa 

başladılar. İxrac neft-qaz kəmərlərinin tikintisindən sonra əlbəttə ki, Azərbaycan yeni mərhələyə qədəm qoydu və 

digər yataqlar üzrə danışıqlar aparılmağa başlanmışdır. Onların bir neçəsi artıq qüvvədədir və hesab edirəm ki, 

yaxın illərdə biz yeni yataqlardan enerji resurslarımızı hasil edəcəyik. 

Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşması tarixi hadisədir. Bu, nəhəng infrastruktur layihəsi həm ölkəmiz, həm də 

digər ölkələr üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşması üçün bir çox önəmli addımlar 

atılmışdır və əlbəttə ki, burada beynəlxalq əməkdaşlıq xüsusi yer tutur. Çünki əgər genişmiqyaslı beynəlxalq 

əməkdaşlıq olmasaydı, bu nəhəng layihəni icra etmək mümkün olmazdı. 2012-ci ildə Azərbaycan ilə Türkiyə 

arasında imzalanmış TANAP layihəsi Cənub Qaz Dəhlizinin önəmli hissəsidir. Keçən il - düz bir il bundan əvvəl 

mayın 29-da Səngəçal terminalında Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışı olmuşdur. Beləliklə, bu böyük layihənin 

icrası istiqamətində çox önəmli addımlar atılmışdır. Bildiyiniz kimi, Cənub Qaz Dəhlizi dörd hissədən ibarətdir. 

Onlardan üçü artıq reallaşıb, dördüncü layihə də uğurla icra edilir. Keçən il TANAP-ın istifadəyə verilməsindən 

sonra Azərbaycan öz qaz resurslarını xarici bazarlara daha böyük həcmdə ixrac etməyə başlamışdır. Beləliklə, 

Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşması üçün çox önəmli şərait yaradılmış və addımlar atılmışdır. 

Azərbaycan bir çox xarici enerji şirkətləri ilə uğurlu əməkdaşlıq aparır və bu əməkdaşlığın böyük tarixçəsi 

var. Hər bir şirkətlə əməkdaşlıq aparmaq bizim üçün çox önəmlidir, ancaq mən xüsusilə BP şirkətini qeyd etmək 

istərdim. Çünki BP şirkəti bizim strateji tərəfdaşımızdır, strateji investordur. Biz 25 ildir ki, əməkdaşlıq edirik. 

Bu əməkdaşlıq həm ölkəmiz, həm də şirkət üçün çox uğurludur. Hesab edirəm ki, bu əməkdaşlıq nümunəvi 

xarakter daşıyır və bu əməkdaşlığın gözəl gələcəyi var. Çünki qeyd etdiyim kimi, təkcə “Azəri-Çıraq-Günəşli” 

yatağı üzrə işlər ən azı 2050-ci ilə qədər aparılacaqdır. “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının işlənilməsi də bundan 

sonra onilliklər ərzində aparılacaqdır. Beləliklə, bizim strateji tərəfdaşlığımızın çox gözəl perspektivləri vardır. 

Biz bu layihələri əlbəttə ki, o cümlədən xarici maliyyə resurslarının hesabına icra etdik. Həm öz vəsaitimizi 

qoyduq, eyni zamanda, beynəlxalq maliyyə qurumlarından kredit şəklində vəsait aldıq. Bu münasibətlə bu 

qurumların Azərbaycana dəstəyi haqqında danışmaq istərdim. Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 

Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı – dünyanın bu aparıcı maliyyə qurumları Cənub Qaz 

Dəhlizinin reallaşmasına öz maliyyə vəsaitini ayırıb və beləliklə, layihənin icrası üçün çox önəmli dəstək vermiş 

olublar. Eyni zamanda, bu kreditlərin ayrılması Azərbaycanın uğurlu gələcəyinə inamın təzahürüdür. 

Biz bu layihənin həyata keçirilməsi üçün Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq aparırıq. 2011-ci ildə Avropa 

İttifaqı ilə Azərbaycan arasında Cənub Qaz Dəhlizi ilə əlaqədar Birgə Bəyannamə qəbul edilmişdir. Bizim 

təşəbbüsümüzlə hər il Bakıda Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurası keçirilir. Bu ilin fevral ayında 5-ci toplantı 

keçirilmişdir. Bu toplantılarda həm görülmüş işlərə yekun vurulur, eyni zamanda, ən önəmlisi odur ki, görüləcək 

işlər haqqında danışılır. Əlbəttə, biz əminik ki, bu nəhəng layihənin uğurla icra edilməsinə nail olacağıq. Çünki 

bu gün həm beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından, həm də maliyyə resursları baxımından bu layihənin reallaşması 

üçün heç bir problem qalmır. 

Mən bir qədər əvvəl beynəlxalq əməkdaşlıq haqqında fikirlərimi bildirdim. Bir daha demək istəyirəm, çünki 

belə nəhəng layihələri biz ancaq beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində həll edə bilərik. Çünki əgər o olmasa, o 

layihələri icra etmək mümkün olmaz. Neft-qaz kəmərləri, investisiya qoyuluşu, beynəlxalq maliyyə qurumlarının 

iştirakı və əlbəttə ki, birgə səylərimiz nəticəsində biz buna nail ola bilmişik. Hesab edirəm ki, Azərbaycan bu 

məsələ ilə bağlı istədiyinə tam nail ola bildi. 

Sirr deyil ki, bu gün enerji təhlükəsizliyi məsələləri böyük əhəmiyyət daşıyır. Enerji təhlükəsizliyi 

məsələləri ölkələrin milli təhlükəsizliyi məsələləridir. Bu baxımdan Azərbaycan tərəfindən reallaşan və bizim 

təşəbbüsümüzlə həyata keçirilən layihələr həm ölkəmizin, həm də bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyini təmin 

edir. Bu gün Azərbaycan nefti və qazı dünya bazarlarına müxtəlif yollarla ixrac edilir. Enerji təhlükəsizliyi və 

enerji resurslarının şaxələndirilməsi məsələləri bu gün çox böyük əhəmiyyət daşıyan məsələlərdir. Ölkəmizin bu 

sahədəki rolu qiymətləndirilir. Azərbaycan bu məsələlərlə bağlı ardıcıl və uğurlu siyasət aparır. 
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Ölkə iqtisadiyyatı üçün bu layihələrin çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki təsəvvür edin, əgər 1994-cü ildə 

“Əsrin kontraktı” imzalanmasaydı və Azərbaycan öz zəngin neft-qaz resurslarını dünya bazarlarına ixrac 

etməsəydi, bizim iqtisadi vəziyyətimiz tam fərqli ola bilərdi. Ona görə bu layihələr ölkə iqtisadiyyatına çox böyük 

təkan vermişdir. Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, kadr hazırlığı üçün yeni imkanlar 

yaradılmışdır. Bu gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdə və neft-qaz əməliyyatlarında iştirak 

edənlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Gözəl təlim və təhsil almış gənc Azərbaycan 

mütəxəssisləri bu gün ölkəmiz üçün çox böyük işlər görürlər. Kadr hazırlığı, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, 

beynəlxalq əməkdaşlıq – bütün bunlar bu layihələrin nəticəsində mümkün olmuşdur və ölkəmizə böyük fayda 

vermişdir. 

Dövlət Neft Fondunun yaradılması və Dövlət Neft Fondunun xətti ilə ən vacib məsələlərin həlli – bu da 

uğurlu neft siyasətimizin nəticəsində olmuşdur. Yüzdən çox köçkün şəhərciyi Dövlət Neft Fondunun xətti ilə inşa 

edilmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və infrastruktur layihələrinə investisiya qoyuluşu da 

məhz bu layihələrlə bağlıdır. Biz son illər ərzində əsas infrastruktur layihələrimizi icra etdik və bu istiqamətdə 

işlər davam etdirilir. Həm yol tikintisi, həm qazlaşdırma, həm də elektrik enerjisi ilə bağlı olan məsələlər 

Azərbaycanda uğurla icra edilir. Qazlaşdırma 95 faizə çatıb. Əgər kifayət qədər qaz resurslarımız olmasaydı, bu, 

mümkün olmazdı. Yəni, bu layihələrin icrası və ümumiyyətlə, Azərbaycanın əsası Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulmuş neft strategiyasının icrası tamamilə yeni bir vəziyyət yaratmış və ölkəmiz sürətlə inkişaf etməyə 

başlamışdır. Biz neftdən əldə edilən gəlirləri qeyri-neft sektorunun inkişafına, insan kapitalına qoymağa 

başlamışıq. Üç mindən çox məktəb, 600-dən çox tibb ocağının tikilməsi, yeniləşən infrastruktur, sosial layihələrin, 

vətəndaşların sosial problemlərinin həlli – bütün bunların təməlində bizim uğurlu neft siyasətimiz dayanır. Bu 

gün isə ölkə qarşısında duran əsas vəzifə neft-qaz amilindən asılılığı azaltmaq və qeyri-neft sektorunu inkişaf 

etdirməkdir. Bu istiqamətdə də önəmli addımlar atılır. Dünya Bankının son hesabatında biznes mühitinə görə 

Azərbaycan dünya miqyasında 25-ci yerdədir. Yəni, bu, onu göstərir ki, biz bu gün iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 

istiqamətində çox önəmli addımlar atırıq. Eyni zamanda, bilməliyik ki, neft-qaz sektoru bundan sonra da ölkə 

iqtisadiyyatında çox önəmli rol oynayacaqdır. 

Mən bu gün Azərbaycan neftçilərinin əməyini qeyd etmək istərdim. Azərbaycanda neftçi peşəsi həmişə 

böyük hörmətə malik olub, bu gün də bu, belədir. Azərbaycan neftçiləri ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün çox böyük 

işlər görürlər, qəhrəmanlıq göstərirlər, ağır şəraitdə, dənizdə ölkəmizin qüdrətini artırırlar. 

Bugünkü Azərbaycan reallıqları onu göstərir ki, biz düzgün yoldayıq. 1994-cü ildə başlanmış və uğurla 

davam etdirilən neft-qaz siyasətimiz bu gün Azərbaycanın reallıqlarını şərtləndirən əsas amillərdən biridir. Bu 

gün Bakı şəhəri dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Biz regional inkişaf proqramını uğurla icra edirik. 

Əlbəttə, bundan sonra da çalışmalıyıq ki, büdcəmizi daha çox qeyri-neft sektorunun hesabına təmin edək və buna 

yaxınlaşırıq. Ancaq onu da bilməliyik ki, neft-qaz sektoru bizim üçün prioritet sektor olaraq qalacaqdır. 

Mən sərginin keçirilməsi münasibətilə sizi bir daha təbrik etmək istəyirəm. Sərginin təşkilatçılarına 

təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sərgiyə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. 

 

Xalq qəzeti.-2019.- 30 may.-№ 117.-S.1-3. 
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PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV BAKI ENERJİ HƏFTƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ  

27-Cİ BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT VƏ QAZ SƏRGİSİNİN RƏSMİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ 

İŞTİRAK EDİB 

 

1 iyun 2022-ci il 

 

Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 27-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin 

rəsmi açılış mərasimi keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. 

Böyük Britaniyanın “ICA Group” şirkətinin İdarə Heyətinin məsləhətçisi Rassel Teylor çıxış edərək dedi: 

- Zati-aliləri, Prezident Əliyev. 

Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. 

Bu gün Bakı Enerji Həftəsinin təşkilat komitəsinin nümayəndəsi kimi çıxış etmək mənim üçün şərəfdir. 

Xüsusilə də ona görə ki, ötən iki il ərzində koronavirus epidemiyası səbəbindən bu tədbiri keçirə bilməmişik. Bu 

tədbir bizə qeyri-rəsmi mühitdə təkbətək görüşlərin, beynəlxalq və regional sənaye liderləri ilə görüşlərin 

keçirilməsinin mühüm əhəmiyyət kəsb etməsini göstərir. Azərbaycan koronavirusa qarşı mübarizədə çox ayıq-

sayıq olmuşdur və nəticə etibarilə hazırda əhalinin peyvəndlənməsi baxımından aparıcı ölkələrdən biri kimi çıxış 

edir və məhz buna görə biz bu gün bu tədbiri keçirə bilirik. 

Enerji sənayesində cari meyilləri nəzərə alaraq, Bakı Enerji Həftəsi tədbiri özündə üç ayrı layihəni ehtiva 

edir - 27-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz, 10-cu Yubiley Xəzər Beynəlxalq Energetika və Bərpa Olunan Enerji 

sərgilərini və əlbəttə ki, sabah keçiriləcək əvvəllər Xəzər Neft və Qaz Konfransı adı ilə tanınan Bakı Enerji 

Forumunu. Təbii ki, ənənələrə uyğun olaraq bütün bu tədbirlər davam edəcək. 

Bakı region üçün əhəmiyyəti artmaqda olan tədbirlərin keçirildiyi mərkəzdir. Bakı təkcə regionda ən böyük 

olan bu sənaye tədbirinə ev sahibliyi etmir. Eyni zamanda, gələn həftə baş tutacaq Formula 1 kimi beynəlxalq 

yarışın keçirildiyi məkandır. 

Bu gün biz sərgidə 30 müxtəlif ölkəni təmsil edən 249 şirkəti salamlamaqdan məmnunluq hissi keçiririk. 

Əlbəttə ki, bu tədbirə sadiq olaraq davamlı dəstək göstərdiyi üçün təşkilat komitəsinin adından Azərbaycan 

Respublikasının Energetika Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə dərin təşəkkürümü 

bildirmək istəyirəm. 

Zati-aliləri, Bakıda keçirdiyimiz sərgilərə davamlı olaraq dəstək verdiyiniz və bu mühüm sənaye tədbirinin 

açılışında ənənəvi olaraq iştirak etdiyiniz üçün mən, həmçinin Sizə öz dərin minnətdarlığımızı ifadə etmək 

istəyirəm. Bu, hər kəsə həm bu sənaye sahəsinin region üçün əhəmiyyətini və eyni zamanda, həmin sənaye 

sahəsinin daxilində bu tədbirin əhəmiyyətini göstərir. 

İndi isə auditoriya qarşısında çıxış etmək üçün Zati-alilərini dəvət etmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. 

 

x x x 

 

Dövlətimizin başçısı açılış mərasimində çıxış edib. 

 

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN 

ÇIXIŞI 

 

-Hörmətli xanımlar və cənablar. 

Əvvəlcə mən pandemiya səbəbindən ikiillik fasilədən sonra Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin yenidən 

başlanmasına görə təşkilatçılara təşəkkürümü bildirmək istərdim. Şadam ki, bu gün bütün dünyadan gəlmiş 

qonaqlarımız buraya toplaşıblar. Ümid edirəm ki, Neft və Qaz Sərgisində və Bakı Enerji Həftəsində keçiriləcək 

müzakirələr enerji təhlükəsizliyi və enerji ehtiyatlarının şaxələndirilməsi kimi mühüm məsələlərlə bağlı dialoqu 

gücləndirəcək. 

Azərbaycan müstəqillik illərində öz enerji təhlükəsizliyinə sərmayə yatırıb, daxili bazarda tələbatları tam 

təmin edib və sayı artan ölkələrin enerji təhlükəsizliyində get-gedə daha mühüm rol oynamağa çalışır. 

Müstəqilliyimizin ilk illərində vəziyyət belə olmayıb. Həmçinin bildirmək istərdim ki, artıq 27-ci dəfədir keçirilən 

Xəzər Neft və Qaz Sərgi və Konfransı qlobal enerji şirkətlərinin o vaxt müstəqilliyini yenicə qazanmış, bir çox 

çətinliklərlə üzləşmiş, ərazisinin əhəmiyyətli hissəsi işğal olunmuş və bir çox çağırışlarla üzləşmiş Azərbaycana 

diqqətinin cəlb edilməsində çox əhəmiyyətli rol oynayıb. 

Bu səbəbdən, Xəzər Neft və Qaz Sərgisi təşkilatçılarının rolu həqiqətən çox vacib idi ki, diqqəti və 

sərmayələri cəlb etmək mümkün olsun. Bu konfransın keçirildiyi ilk ildən etibarən Azərbaycan özünün dünyaya 

açıq olduğunu elan etdi. Biz elan etdik ki, Xəzər dənizini əməkdaşlıq və sərmayələr məkanı kimi görmək istəyirik. 

https://azertag.az/
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Xəzərin neft və qaz yataqlarına yatırılan ilk xarici sərmayələr bizim tərəfdən və tərəfdaşlarımız tərəfindən təmin 

edilmişdir. 

Lakin, söylədiyim kimi, həmin vaxt enerji təhlükəsizliyi tam təmin edilməmişdir. Elektrik enerjisinin və 

qazın təchizatında fasilələr yaranırdı. Enerjinin verilməsi dayanırdı. Biz ürəkdən çalışmağa başladıq ki, öz enerji 

təhlükəsizliyimizi təmin edək. Bu iş icra olundu. Eyni zamanda, paralel olaraq, biz neft hasilatını artırmaq və 

beynəlxalq bazarlara çatdırmaq məqsədilə beynəlxalq sərmayədarlarla, dünyanın aparıcı enerji şirkətləri ilə fəal 

işləyirdik. 

Ötən əsrin sonunda, fikrimcə, mühüm hadisə baş verdi. Azərbaycandan Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa 

limanına gedən birinci neft boru kəmərinin açılışı baş tutdu. Bunun sayəsində biz ixraca başlaya bildik və bir çox 

ölkələrin tələbatlarını təmin etdik. Eyni zamanda, biz tərəfdaşlarımızla birgə qaz yataqlarının, xüsusən də, 

dünyada ən iri qaz yataqlarından biri sayılan “Şahdəniz” yatağının kəşfiyyatına başladıq. 2007-ci ildə Bakı-

Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri istismara verildi, Azərbaycan qazı, ilk dəfə olaraq, Türkiyənin və Gürcüstanın 

regional bazarlarına nəql olunmağa başladı. Bir il əvvəl - 2006-cı ildə isə biz Xəzər dənizini Aralıq dənizi ilə 

birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin tikintisinə müvəffəq olduq. Həmin vaxt və indi də, fikrimcə, 

o, əlamətdar hadisə idi. Bu, neftin beynəlxalq bazarlara çıxarılmasında yeni marşrut və mənbə idi. Həmin vaxtdan 

etibarən, Bakı–Tbilisi–Ceyhan və Azərbaycanın bütün digər enerjinin nəql olunması infrastrukturu hər hansı 

fasilə olmadan istismar edilir. Bu, əlbəttə ki, proqnozlaşdırmanın, etibarlılığın və bu cür nəhəng, texniki və 

maliyyə baxımından çətin infrastruktur layihələrin icrasında bacarığımızın təzahürüdür. Həmçinin bu layihələr 

çox mürəkkəb siyasi mühitdə həyata keçirilmişdir. 

Bu, regional enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə aid olan mühüm tarixi hadisə idi. Əlbəttə ki, o, Azərbaycan 

ilə onun qonşuları - Türkiyə və Gürcüstan arasında regional əməkdaşlığı gücləndirdi. Bununla belə, planlarımız 

bundan da böyük idi. Təbii ki, biz Azərbaycanın nəhəng qaz ehtiyatlarını istifadə etmək istəyirdik və əlbəttə, bu 

məqsədlə bizə yeni boru kəməri lazım idi. Mən deyərdim, XXI əsrin boru kəməri – Cənub Qaz Dəhlizinə ehtiyac 

duyulurdu. Cənub Qaz Dəhlizinin 2020-ci ilin sonuncu günündə uğurla tamamlanması ümumi iradəmizi, 

komanda daxilində işləmək və böyük uğurları qazanmaq bacarığımızı nümayiş etdirir. Bir çox ölkələri keçən, 

dənizin dibindən tutmuş uca dağ zirvələrinə qədər gedən 3500 kilometrlik vahid boru kəmərləri sistemi 

qüdrətimizin və dostluğumuzun təzahürüdür. Buna görə, Azərbaycanın ilkin mərhələdə başlatdığı enerji layihələri 

regional əməkdaşlıq üçün çərçivə yaratdı və onlar hazırda qlobal enerji layihələrinə çevrilib. 

Cənub Qaz Dəhlizi fərəhlənə biləcəyimiz layihədir. Eyni zamanda, o, bizə nəhəng “Şahdəniz” qaz-

kondensat yatağında hasilatı artırmağa imkan yaradır. Bu, artıq baş verdi. Cəmi bir il beş aydır ki, Azərbaycan 

həmin tamamilə yeni müasir infrastrukturdan öz qaz ehtiyatlarının nəqlində istifadə edir. Avropa qitəsində təbii 

sərvətlərimizlə bağlı fəaliyyətimizin genişləndirilməsi həm bizim, həm tərəfdaşlarımız üçün zəruridir. Biz 

hasilatın və ixracımızın artırılmasına müvəffəq olduq. Ötən il Azərbaycan 22 milyard kubmetr təbii qaz ixrac 

etmişdir. Bu il gözlənilir ki, bu rəqəm 24 milyard kubmetr olacaq. Gələn il, o, daha da çox olacaq. Göstəricilər 

hasilat işlərindən və Azərbaycanın Xəzərdəki sektorunda yerləşən digər yataqların istismarından asılı olaraq, 

fərqli ola bilər. Bizim qaz potensialımız yalnız “Şahdəniz”lə məhdudlaşmır. Digər yataqlar da çox perspektivlidir. 

Gələn il onların bəzilərində hasilat başlayacaq. Bu, enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə olacaq. Xüsusən də, indiki 

dövrə gəldikdə, Azərbaycanın karbohidrogenlərinə olan tələbat heç zaman görünmədiyi kimi böyükdür. 

Məsuliyyətli ölkə kimi biz bunu nəzərə alırıq və müxtəlif səbəblərə görə çətinliklərlə üzləşən ölkələri 

dəstəkləməyə çalışırıq. Hazırda Azərbaycanın müvafiq strukturları sayı artan ölkələrlə daim təmasdadır. 

Cənub Qaz Dəhlizinin icrası ilə məşğul olduğumuz zaman biz boru kəməri ərazisindən keçən ölkələrlə, 

eləcə də beynəlxalq maliyyə təsisatları, enerji şirkətləri, aparıcı ölkələrin hökumətləri və Avropa Komissiyası ilə 

çox sıx əməkdaşlıq qurmuşuq. Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının hər ilin fevralında Bakıda keçirilən illik 

toplantısı həmin komanda işinin bariz nümunəsidir. Bu il fevralın 4-də Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 

illik toplantısı keçirildiyi zaman biz anladıq ki, planlarımızın ən böyük hissəsi artıq icra olunub və Cənub Qaz 

Dəhlizi artıq işləyir. İndi isə bizə, sadəcə, işləmək, yeni körpüləri salmaq, yeni əlaqələri qurmaq, 

interkonnektorları yaratmaq və Avropanın qaz bazarında fəaliyyətimizi genişləndirmək qalır. 

Əlbəttə ki, hazırda - iyunun 1-də söhbət apardığımız zaman vəziyyət tamamilə fərqlidir və Azərbaycan 

qazına olan tələbat sürətlə artır. Təbii ki, biz bunu nəzərə almalıyıq. Lakin, eyni zamanda, potensial istehlakçılar 

anlamalıdırlar ki, bir il ərzində qazı böyük həcmdə hasil etmək mümkün deyil. Bunun üçün bizə müqavilələr 

lazımdır. Biz danışıqlara başlamalı və onları sürətləndirməliyik. Biz ənənəvi tərəfdaşlar və sərmayədarla, eləcə 

də enerji şirkətləri ilə çalışmalıyıq ki, hasilat artsın. Həmçinin biz mövcud qurğuları genişləndirməliyik. Bu 

məsələləri biz gələn illərdə planlaşdırmırdıq, çünki Cənub Qaz Dəhlizi, artıq söylədiyim kimi, üç boru kəmərindən 

ibarət vahid boru kəmərləri sistemidir. Onun sonuncu hissəsi – Trans-Adriatik boru kəmərinin buraxıcılıq 

qabiliyyəti 10 milyard kubmetrdir. İndi isə biz onun genişləndirilməsi haqqında düşünürük, çünki buna ehtiyac 

var. Əlbəttə, bu, vaxt və çoxlu maliyyə vəsaitlərini, o cümlədən sıx əlaqələndirməni, əməkdaşlığı və bütün 
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iştirakçı ölkələrlə fəal dialoqu tələb edəcək. Biz buna hazırıq. Azərbaycanın Energetika Nazirliyi və Dövlət Neft 

Şirkəti artıq bütün təlimatlarımı alıblar və onlar fəal danışıqlar aparırlar. 

Yeri gəlmişkən, Bakı Enerji Həftəsi gözəl fürsət olacaq, çünki həmin mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün 

qonaqlarımız arasında bir çox ölkələrdən yüksək səviyyəli rəsmilər var. Eyni zamanda, əlbəttə, biz Cənub Qaz 

Dəhlizinin komanda üzvləri, o cümlədən hökumətləri ilə fəal dialoqu davam etdirməliyik. Mən Cənub Qaz 

Dəhlizində iştirak edən ölkələrin - Türkiyənin, Gürcüstanın, Bolqarıstanın, Yunanıstanın, Albaniyanın, İtaliyanın 

hökumətlərinə fəal əməkdaşlıq etdiklərinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hazırda yeni çağırışların və 

tələbatların olduğunu nəzərə alaraq, əlbəttə, biz artıq digər potensial istehlakçı ilə danışıqlar prosesindəyik. Lakin 

bunun üçün yalnız bizim səylər kifayət olmayacaq. Avropada infrastruktura, yeni interkonnektorların tikintisinə 

yatırımlar olmalıdır və yeni şərtlər üzərində razılıq əldə edilməlidir. Çünki hamımız bilirik ki, qaz biznesində siz 

birincisi qazı satırsınız, müqaviləni imzalayırsınız, sonra isə, sərmayə yatıraraq hasilata başlayırsınız. 

Lakin bütün söylədiklərimin məqsədi ümumi vəziyyəti öz nöqteyi-nəzərimizdən təqdim etməkdən ibarət 

idi. Bununla belə, eyni zamanda, biz prosesin sürətləndirilməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik və bu, artıq 

başlayıb. 

Mən, həmçinin Birləşmiş Ştatların və Birləşmiş Krallığın hökumətlərinə təşəkkürümü bildirmək istərdim. 

Onlar enerji siyasətimizin və fəaliyyətimizin bütün mərhələlərində bizə hər zaman böyük dəstək veriblər. Biz 

həmin böyük dəstəklə bu nəticələrə nail ola bildik. Mən, həmçinin beynəlxalq maliyyə təsisatlarına – Dünya 

Bankına, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankına, Asiya İnkişaf Bankına, Avropa İnvestisiya Bankına, 

Asiyanın İnfrastruktur və İnvestisiya Bankına, yəni Cənub Qaz Dəhlizini maliyyələşdirmiş bütün banklara 

təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, onlar, həmçinin bizim yeni planlarımızın həyata keçirilməsinə, 

xüsusilə də Trans-Adriatik boru kəmərinin genişləndirilməsinə də maliyyə dəstəyi verəcəklər. Həmçinin biz 

TANAP-ın genişləndirilməsi haqqında da düşünə bilərik. Çünki mən artıq dediyim kimi, Azərbaycan qazına 

tələbat artır, bunun üçün potensial var, siyasi iradə var. Beləliklə, biz təbii qazın nəqli ilə bağlı infrastruktur 

imkanlarımızın potensial tələbatın səviyyəsinə gətirilməsi üçün vaxt itirməməliyik. Burada yalnız TAP deyil, həm 

də Cənubi Qafqaz boru kəməri və TANAP sürətli qaydada genişləndirilməlidir və biz bunun üzərində çalışırıq. 

Bundan əlavə, mən Azərbaycan və Avropa Komissiyası arasında məhsuldar əməkdaşlığı qeyd etmək 

istəyirəm. Bu da, “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin icrasında vacib rol oynayıb və gələcək planlarımızın 

reallaşdırılmasında da mühüm rol oynayacaq. Biz bununla bağlı Avropa Komissiyası ilə daimi təmasdayıq və cari 

ilin fevral ayının əvvəlində Bakıda Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı və bizim energetika naziri 

arasında aparılmış müzakirələr nəticəsində Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında enerji dialoqunu yaratdıq. 

Gündəlik olduqca genişdir, buraya neft və qaz kimi ənənəvi sahələr daxildir. Bununla yanaşı, elektrik enerjisi, 

bərpaolunan enerji, hidrogen və enerjinin səmərəliliyi məsələləri də gündəmdədir. Hesab edirəm, geniş spektrli 

mövzular və bu məsələlərdə fəal əməkdaşlıq bizə imkan verəcək ki, ixrac üçün daha çox qaz həcmlərimiz olsun. 

Çünki bizim gündəlikdə duran növbəti planımız yenilənən enerjidir və artıq bu sahədə işlər görülür. Bu 

sahədə Azərbaycan çox gözəl nəticələr nümayiş etdirir. Çünki biz artıq özümüzü etibarlı ölkə olaraq təsdiq 

etmişik, o ölkə ki, öz öhdəliklərinə hörmət edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, hasilatın pay bölgüsünə dair 1994-cü 

ildə xarici şirkətlərlə imzalanmış ilk sazişdən bu günə qədər müqavilələrdə bir söz belə dəyişdirilməyib. Bu isə 

bizim mövqeyimizin təzahürüdür. Biz öz öhdəliklərimizə hörmət edirik və tərəfdaşlarımızdan öz öhdəliklərinə 

hörmət etməyi gözləyirik. 

Beləliklə, etibarlılıq vacib amil idi. İkincisi isə əlbəttə ki, Azərbaycanda olan siyasi və iqtisadi sabitlik, neft, 

qaz və elektrik enerjisi ilə bağlı infrastrukturun yaradılmasında gözəl nəticələrimizdir. Yeri gəlmişkən, 

Azərbaycan təkcə neft və qaz deyil, eyni zamanda, elektrik enerjisi ixrac edən ölkədir. Nəhəng potensial və 

təcrübə - bütün bu amillər mühüm enerji şirkətlərini cəlb etməyə və yenilənən enerjiyə investisiya yatırmağa 

imkan verib. 

Bu il biz artıq dünyanın aparıcı enerji şirkətləri olan “ACWA Power” və “Masdar” şirkətləri ilə iki 

təməlqoyma mərasimi keçirmişik. Hazırda biri günəş, digəri isə külək olmaqla, iki elektrik stansiyası inşa olunur 

ki, onların birgə istehsal gücü 470 meqavatdır. Gələn il bu iki stansiya istifadəyə veriləcəkdir və bu, yalnız 

başlanğıcdır. Çünki biz artıq yenilənən enerji sahəsində bir çox aparıcı enerji şirkətləri ilə fəal danışıqlar 

mərhələsindəyik. 

Xəzər dənizinin nəhəng potensialı var və artıq bu hesablama aparılıb. Mənə verilən məlumata görə, Xəzər 

dənizinin Azərbaycan sektorunun potensialı 150 min meqavat təşkil edir, yəni, bu, nəhəng həcmdir. 

Eyni zamanda, İkinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində işğaldan azad olunan ərazilərin, xüsusilə də Kəlbəcər 

və Laçının potensialının 9-10 min meqavat olduğunu hesab edirik. Burada söhbət külək və günəş enerjisindən 

gedir. Buraya hidroelektrik enerjini əlavə etsək, - hansı ki, onun da böyük potensialı var, - buraya daha 1000 

meqavat və ya artıq güc əlavə etmək olar. 

Bütün bunlar bizim hökumətimiz tərəfindən ciddi şəkildə nəzərdən keçirilir və bərpaolunan enerjiyə nə 

qədər çox sərmayə qoyulacaq, bir o qədər qaza qənaət ediləcək və ixrac olunacaq, bu, təbiidir. 



 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Əsrin müqaviləsi 

 

109 
 

 

Beləliklə, bütün bu amillərin vəhdəti, o cümlədən enerjinin səmərəliliyi və bizim şəbəkəmizdə itkilərin 

aradan qaldırılması Azərbaycandan qaz ixracının artırılması ilə nəticələnəcək. Bu, bizim hədəfimizdir və əminəm 

ki, biz buna nail olacağıq. Çünki bu günədək planlaşdırdıqlarımızın hamısı reallaşıb. Yalnız neft və qaz sahəsində 

yox, hökumətimiz bütün planlarına nail olub. Biz bütün bunlara maksimal dərəcədə səmərəliliklə nail olmuşuq. 

Ənənəvi Xəzər Neft-Qaz Sərgisi və Konfransı, həmçinin Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində bütün bu vacib 

məsələlər müzakirə ediləcəkdir. Neft təchizatı həcminin artırılması müzakirə olunacaq. Bu gün artıq Azərbaycan 

digər ölkələr üçün vacib tranzit imkanlarını təqdim edir. Bu potensialdan da maksimum dərəcədə istifadə oluna 

bilər. Təəssüf ki, bu günədək bu potensialdan tam istifadə edilməyib. Təəssüf ki, Azərbaycanın mühüm tranzit 

ölkəsi qismində potensialı təchizatçılar tərəfindən düzgün qiymətləndirilməmişdir. 

Hesab edirəm ki, bu gün artıq onlar fikirlərini dəyişiblər. Çünki hər kəs anlayır ki, şaxələndirmə enerji 

təhlükəsizliyinin başlıca amillərindəndir. Biz isə enerji strategiyamızın həyata keçirilməsinin ilk günündən 

etibarən şaxələndirmə üzərində çalışmışıq. Bunun nəticəsində bizim şaxələndirilmiş ixrac marşrutlarımız var – 

müxtəlif istiqamətə uzanan 3 neft boru kəməri və 4 qaz boru kəmərimiz mövcuddur. Elektrik enerjisi xətlərinə 

gəldikdə isə biz 4 qonşu ölkəyə elektrik enerjisi ixrac edirik və Avropaya elektrik enerjisi ixrac etməyi 

planlaşdırırıq. 

Biz Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətinə start vermək istəyirik. Bu da yalnız yüklər üçün deyil, elektrik enerjisi 

üçün mühüm ixrac marşrutu ola bilər. Biz işlərə başlamışıq və bu istiqamətdə investisiya ilə bağlı artıq praktiki 

addımlar atırıq. Beləliklə, hər bir məsələdə şaxələndirmə vacibdir. 

Bu səbəbdən vaxtilə Azərbaycanın etibarlı tranzit ölkəsi kimi potensialını düzgün qiymətləndirməyənlər 

fikirlərini dəyişəcəklər. Biz artıq müəyyən eyhamlar görürük və biz buna hazırıq. Biz köməyə ehtiyacı olan hər 

kəsə yardım etməyə hazırıq. Bunun üçün bizdə siyasi iradə var. Hər zaman bizim siyasətimiz körpülər qurmaqdan 

və əməkdaşlığı gücləndirməkdən ibarət olub. 

Bundan əlavə, biz zəruri infrastruktura malikik. Yeni dəniz limanı, bütün istiqamətlərlə bizi birləşdirən 

dəmir yolu, avtomobil yolları və hava limanları. Azad olunmuş ərazilərdə üç yeni hava limanımız olacaq. 

Onlardan biri artıq istifadəyə verilib. Beləliklə, Azərbaycan 9 beynəlxalq hava limanına sahib olacaq. Nəhayət 

ölkəmizin coğrafi yerləşməsi, yəni, neft və qaz sahəsində əməkdaşlıqla bağlı planlar qurarkən Azərbaycanın 

tranzit potensialı nəzərə alınmalıdır. 

Burada söylədiklərim beynəlxalq tərəfdaşlarımız üçün də önəmlidir. Burada SOCAR və BP arasında strateji 

tərəfdaşlığı xüsusi vurğulamaq istərdim. Bizim üçün neft və qaz sahəsində BP strateji tərəfdaş və aparıcı 

investordur. Mən çox məmnunam ki, BP bərpaolunan enerji sahəsinə maraq göstərir. Hazırda SOCAR və BP azad 

olunmuş Cəbrayıl rayonunda 200 meqavatdan artıq gücə malik elektrik enerjisi stansiyasının inşasını müzakirə 

edir və ümidvaram ki, tezliklə yaxşı nəticələr olacaq. 

Perspektiv planlarımıza gəldikdə, onların reallaşdırılması ənənəvi enerji tərəfdaşlarımızın iştirakı olmadan 

mümkün olmazdı. Biz bu mühüm dövrdə, dünyada geosiyasi vəziyyətin bir neçə ay bundan öncə ilə müqayisədə 

kəskin şəkildə fərqli olduğu bir vaxtda istənilən ölkədən olan hər bir şirkətlə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. 

Burada qeyd etdiklərimin hamısı daxili inkişafımız üçün də çox əhəmiyyətlidir. Enerji amili, enerji 

diplomatiyası və bütün layihələr bizim iqtisadi potensialımızı gücləndirir, bizə imkan yaradır ki, cəsarətli 

islahatlarla yanaşı, neft-qaz sektorundan əldə etdiyimiz gəlirlər iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektoruna 

yönəldilsin. Biz bunun nəticəsini görürük və diqqətinizə cari ilin bəzi göstəricilərini təqdim etmək istəyirəm. Bu 

il ümumi daxili məhsul 7.2 faiz artıb. Qeyri-neft sektorunda artım 11.5 faiz, qeyri-neft sənayesində artım 15 

faizdən artıq olub. Bütün bunlar islahatların və topladığımız gəlirlərin yönləndirilməsinin təzahürüdür. 

Yəni, şaxələndirmə yalnız enerji təchizatına aid deyil. Bu, bizim iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsidir və 

biz buna nail oluruq. Hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycanda biznes mühiti tamamilə lazımi səviyyədir və 

Azərbaycan xarici investisiya üçün olduqca cəlbedici ölkələrdəndir. Dediyim kimi, birincisi, bizim neft-qaz 

sahəsində nəhəng təcrübəmiz var, biz ənənəvi şirkətlərlə tərəfdaşlığımıza böyük dəyər veririk. Biz heç vaxt imza 

atdığımız müqavilənin bir sözünü belə dəyişməmişik. Biz sürətlə inkişaf edirik və əlbəttə ki, Qarabağda və 

Zəngəzurda aparılan yenidənqurma işləri iqtisadi potensialımızı artıracaqdır. 

Xarici borcumuzun aşağı səviyyədə olması – ümumi daxili məhsulun yalnız 12.5 faizini təşkil etməsi də 

münbit iqtisadi şərait yaradır. Biz əlavə kreditlər götürə bilərik, sadəcə, bunu etmirik, çünki buna ehtiyac yoxdur. 

Biz xarici borcumuzu ümumi daxili məhsulun 10 faizi səviyyəsinə salmaq istəyirik və bununla bağlı hökumətə 

göstəriş vermişəm. 

Bununla yanaşı, görsək ki, Azərbaycan üçün vacib olan qlobal əhəmiyyətli layihələr var, əlbəttə, biz 

ənənəvi tərəfdaşlarımıza, aparıcı maliyyə institutlarına müraciət edəcəyik ki, bizə dəstək olsunlar. Bizim bununla 

bağlı Cənub Qaz Dəhlizi və digər layihələrdə təcrübəmiz var. 
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Biz bu gözəl tədbir üçün darıxmışdıq və artıq dediyim kimi, bu, regionun aparıcı beynəlxalq enerji 

tədbiridir. Mən bir daha qonaqlarımıza bizimlə olduqlarına görə təşəkkür edirəm və Bakı Enerji Həftəsinin işinə 

uğurlar diləyirəm. Sağ olun. 

 

x x x 

 

Moderator: Təşəkkür edirəm, Zati-aliləri. İndi isə auditoriya qarşısında çıxış etmək üçün ABŞ dövlət 

katibinin enerji diplomatiyası üzrə müavininin müşaviri xanım Laura Loxmanı dəvət edirəm. 

Xanım Laura Loxman çıxış edərək dedi: 

- Çox sağ olun, sabahınız xeyir Prezident Əliyev, nazirlər və qonaqlar. 

Bu gün burada olmaq mənim üçün şərəfdir və Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 27-ci illik sərgi 

çərçivəsində sizə qoşulmaqdan məmnunluq hissi keçirirəm. Bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatları və 

Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illik ildönümünü qeyd etdik. 

Ölkələrimiz uzun müddətdir ki, yaxın tərəfdaşdırlar və Cənubi Qafqazda müstəqillik və demokratiyanı Amerika 

Birləşmiş Ştatlarından çox heç kim dəstəkləmir. Azərbaycan regionda enerji təhlükəsizliyinin irəliləməsində 

güclü tərəfdaş olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatları həm də bizim mühüm iqlim məqsədlərinə dəstək olan etibarlı 

enerji mənbələrinin yaradılması strategiyaları üzərində Azərbaycanla işləməyə davam etmək əzmindədir. İndi isə 

ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevə məktubunu sizin diqqətinizə 

çatdırmaq istəyirəm. 

Xanım Laura Loxman ABŞ Prezidentinin Azərbaycan Prezidentinə məktubunu oxudu. Məktubun mətni 

ilə AZƏRTAC-ın saytının “Rəsmi xronika” bölməsində tanış ola bilərsiniz. 

 

x x x 

 

Moderator: Təşəkkür edirəm. İndi isə mən Avropa Komissiyasının enerji siyasəti strategiyası və 

koordinasiya üzrə direktoru xanım Kristina Lobillo Borreronu təqdim etmək istərdim. 

Xanım Kristina Lobillo Borrero dedi: 

-Sabahınız xeyir, Zati-aliləri Prezident Əliyev. 

Hörmətli nazirlər və qonaqlar. 

Mən çıxışıma öz adımdan, həm də enerji məsələləri üzrə komissar Kadri Simsonun adından bizi Bakı 

Forumunda iştirak etmək üçün dəvət etdiyinizə görə sizə dərin minnətdarlığımı ifadə etməklə başlamaq istəyirəm. 

Bakı Enerji Həftəsi qlobal enerji rəqabəti, eləcə də bizim ikitərəfli enerji əlaqələrimiz üçün aktual bir vaxtda 

keçirilir. Bunun üçün bundan daha yaxşı vaxt ola bilməzdi. Bizim enerji bazarımız bir sıra çağırışlarla üzləşib, 

COVID pandemiyası, eləcə də enerji qiymətlərinin kəskin şəkildə artması, geosiyasi gərginliklər, 

iqtisadiyyatlarımızın karbonsuzlaşdırılması və böhranın mümkün qədər tez bir zamanda imkanlara çevrilməsinin 

zərurəti. 

Cənub Qaz Dəhlizi Avropa İttifaqı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və Azərbaycanın oynadığı rol bizim 

Avropa İttifaqında qaz təchizatının şaxələndirilməsi səylərimiz baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu, enerji 

qiymətlərinin sabitliyi, həmçinin təchizat təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir və biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Bizim Azərbaycanla enerji sahəsində münasibətlərimiz uzunmüddətli 

müsbət enerji dialoqu üzərində qurulub ki, bunun da tarixi Zati-aliləri, Prezident Əliyev və ovaxtkı Prezident 

Barrozu tərəfindən 2006-cı ildə enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq təklif edən Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 

arasında imzalanmış ikitərəfli anlaşma memorandumuna təsadüf edir. 

Bizim siyasi, idarəçilik və texniki səviyyələrdə siyasət üzrə dialoqumuz enerji siyasətindəki fəaliyyətimizin 

sübutudur. Komissar Kadri Simson bu ilin fevralında Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının toplantısında iştirak 

edib və biz qaz, eləcə də bərpaolunan enerji, elektrik enerjisi, enerji səmərəliliyi və hidrogenlə bağlı yüksək 

səviyyədə dialoq kontekstində müzakirələri davam etdirmişik. Hazırda hər iki tərəf ümumi enerji keçidi və iqlim 

çağırışları ilə üzləşməklə yanaşı, eyni zamanda, bu prosesdə enerji üzrə bəzi ikitərəfli qarşılıqlı səylər və bir-birini 

tamamlayan addımlar da atır. Bu mühüm dönüş nöqtəsində geosiyasi səviyyədə gərginlik və enerjinin səbəb 

olduğu gərginliklər kontekstində biz Avropa İttifaqının şaxələndirmə və təchizatın təhlükəsizliyinə töhfənin 

davam etdirilməsində, xüsusilə bizim “repowereu” prioritetləri ilə üst-üstə düşən enerji mənbələrində çox maraqlı 

olduğunu vurğulamaq istərdik. Burada biz 3 müxtəlif sahədə işləməyi planlaşdırırıq. Birincisi, yerli bərpaolunan 

enerji istehsalının daha da inkişaf etdirilməsi və enerjiyə qənaətin artırılması üçün Avropa İttifaqında qaz 

təchizatını şaxələndirməkdir. Avropa İttifaqı tərəfindən biz şaxələndirməni gücləndirməklə Avropanın qaza olan 

ehtiyacını qarşılamaq üçün adekvat qaz təchizatı təmin etməkdə çox maraqlıyıq. Biz, həmçinin uzunmüddətli 

dayanıqlı enerji tərəfdaşlığı üçün təməl yaradırıq. Avropa İttifaqı qarşılıqlı mənfəət, o cümlədən bərpaolunan 
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enerji mənbələrinin inkişafı və daxili inkişaf üçün hidrogen istehsalı, beynəlxalq ticarət baxımından öz enerji 

tərəfdaşlarını uzunmüddətli güclü əlaqələrlə təmin etmək əzmindədir. 

Biz Azərbaycanla enerji sahəsində uzunmüddətli tərəfdaşlığımızı həm strateji enerji davamlılığı, həm də 

yaşıl enerji ambisiyalarımıza mühüm töhfə kimi görürük. Biz enerji sistemlərimizin struktur transformasiyasının 

sürətləndirilməsi, enerji səmərəliliyi istiqamətində səylərimizin, məhsuldarlığımızın, iqtisadi artımın və sənaye 

bazamızın gücləndirilməsi, həmçinin 2050-ci ilə qədər ölkələrimizin iqlim neytrallığı yoluna qədəm qoyması 

baxımından Azərbaycan və beynəlxalq tərəfdaşlarla işləməyi səbirsizliklə gözləyirik. 

Təşəkkür edirəm, Zati-aliləri. Enerji forumunda iştirakı səbirsizliklə gözləyirəm. Təşəkkür edirəm. 

 

x x x 

 

Moderator: Təşəkkür edirəm. İndi isə Böyük Britaniyanın biznes, enerji və təmiz inkişaf üzrə dövlət naziri 

Qreqori Uilyam Hendsin videomüraciətini təqdim edirik. 

Nazir Qreqori Uilyam Hends videomüraciətində dedi: 

-Cənab Prezident, Zati-aliləri, Bakı Enerji Həftəsinə müraciət etmək imkanı yaratdığınıza görə təşəkkür 

edirəm. Mən, həmçinin Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə hər 

iki ölkəni təbrik etmək istəyirəm. Bu tədbir Avropanın enerji təhlükəsizliyi və iqlimimiz üçün mühüm vaxta 

təsadüf edir. Biz Ukraynanın Rusiya tərəfindən işğalı səbəbindən qarşılaşdığımız qeyri-adi vəziyyəti dərk edirik. 

Bu yeni reallıq bizim enerji sahəsində qarşılaşdığımız mühüm seçimlərə diqqət çəkir. Biz təmiz enerji istehsalı 

və sıfır karbon tullantıları olan iqtisadiyyata keçidi sürətləndirmək üçün indi hər zaman olduğundan daha çox 

birlikdə çalışmalıyıq. Bu gün Azərbaycan Gürcüstan, Türkiyə və Avropadakı tərəfdaşları üçün etibarlı və sabit 

təbii qaz təchizatçısıdır. Azərbaycandan başlayan Cənub Qaz Dəhlizi mühüm nailiyyəti əks etdirir. Cənub Qaz 

Dəhlizinin genişlənməsi Avropaya qaz təchizatının şaxələndirilməsini dəstəkləyəcək. Biz kömürdən imtina 

edərək təmiz enerjiyə keçərkən təbii qaz həlledici rol oynamaqda davam edəcək. Ötən il Birləşmiş Krallığın 

sədrliyi ilə keçirilən COP26 İqlim Dəyişikliyi Konfransında biz ciddi öhdəliklərin şahidi olduq. Biz Azərbaycan 

hökuməti də daxil olmaqla, tərəfdaşlarımızın COP26-da üzərilərinə götürdükləri öhdəlikləri alqışlayırıq və iqlim 

dəyişikliyi ilə mübarizədə daha çox səylərin göstərilməsini səbirsizliklə gözləyirik. 

Birləşmiş Krallıq, həmçinin təmiz enerjiyə keçidlə bağlı Azərbaycanın öhdəliyini alqışlayır. Sıfır karbon 

kursunun üstünlüklərindən biri onun enerji təhlükəsizliyi ilə uyğunluğudur. Sıfır karbon, həmçinin çiçəklənmə 

deməkdir. Neft və qazın qiymətlərinin qalxması təmiz enerjiyə investisiya yatırılmasını daha da əsaslandırır. Son 

30 ildə Azərbaycanın yaxın tərəfdaşı olmuş Birləşmiş Krallığın BP kimi şirkətləri 2050-ci ilədək sıfır karbon 

tullantılarına nail olmaq üçün iddialı planlar qəbul edib. Azərbaycan kimi ölkələrin sıfır karbon tullantılarını 

təşviq edən ölkə olmaq üçün yüksək potensialı var. Qlobal istiləşməni 1,5 dərəcə səviyyəsində saxlamaq üçün 

bizim əlimizdə olan vaxt pəncərəsi sürətlə daralır. Ötən il imzalanmış Qlazqo İqlim Paktını reallaşdırmaq üçün 

bizim hərəkətə keçməyimiz vacibdir. Hər bir ölkə emissiyanın azaldılması üzrə öz hədəflərini yenidən nəzərdən 

keçirmək və gücləndirmək üçün çağırışa cavab verməlidir. Biz vədlərimizi yerinə yetirmək və öhdəliklərimizin 

reallığa çevrilməsini təmin etmək üçün öhdəliklərimizin necə həyata keçirilməsi yolları üzərində birlikdə işləməyə 

davam etməliyik. 

Zati-aliləri cənab Prezident, Birləşmiş Krallıq enerji təhlükəsizliyini təmin edəcək və iqlim dəyişikliyi 

probleminin həllinə kömək göstərəcək qlobal miqyasda təmiz enerjiyə keçidi sürətləndirmək üçün bütün 

tərəfdaşlarla işləməyə hazırdır. Təşəkkür edirəm. 

 

x x x 

 

Moderator: Cənab Prezident, xanımlar və cənablar, bununla tədbirin rəsmi hissəsi sona çatır. 

Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində sizə uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, sizin bir çoxunuzu sabah 

açılacaq Bakı Enerji Forumunda görəcəyik. İştirakınız və diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. 

 

x x x 

 

Sonda dövlətimizin başçısı Sərginin xatirə kitabını imzaladı. 
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