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SUMQAYIT ŞӘHӘRİNDӘ SӘNAYENİN MÖVCUD VӘZİYYӘTININ TӘHLİLİ VӘ 

STRUKTURUNUN TӘKMİLLӘŞMӘSİİSTİQAMӘTLӘRİ 

 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – Sumqayıt şəhərində iqtisadi inkişaf səviyyəsinin nisbətən aşağı olması səbəb-

lərini  müəyyən etmək 

Tədqiqatın metodologiyası – sistemli yanaşma, müqayisəli və statistik təhlil. 

Tədqiqatın nəticələri – Sumqayıt şəhərində yalnız sənaye sahələrinin deyil, iqtisadiyyatın ümumi 

inkişaf səviyyəsinin aşağı olması şəhərdə sənaye potensialın bir istiqamətdə cəmlənməsi ilə bağlıdır. 

Açar sözlər: sənaye məhsulu, qeyri-neft sektoru, sahə strukturu, etilen-polietilen, sənaye zonası, 

innovasiya texnologiyası. 

 

GİRİŞ 

Son minilliklərdə şəhərlər sosial-iqtisadi 

aktivliyin, sivilizasiyanın mərkəzinə çevril-

miş, cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində 

daha mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başla-

mışdır. XX-ci əsrin ikinci yarısından isə so-

sial-iqtisadi inkişafın təşkiledici-tənzimləyici 

mərkəzi kimi şəhərlərin rolu artmışdır. Şə-

hərlərin sənaye inkişafı məhsuldar qüvvələrin 

səmərəli yerləşməsi və inkişafının, əhalinin 

həyat və mədəni – texniki səviyyəsinin yük-

səldilməsinin çox mühüm şərtidir. Müasir 

dünyada şəhərlər və onların təsir dairəsi ölkə-

lərin regionlarının ərazisini müəyyən edir və 

onun iqtisadiyyatını strukturlaşdırır. Bu sə-

bəbdən şəhərlərin sənayesinin inkişafına döv-

lət tərəfindən həmişə böyük diqqət yetirilir.  

25 sentyabr 2015-ci ildə keçirilən BMT-nin 

növbəti iclasında qarşıya qoyulmuş 16 məq-

səddən biri “Şəhərlərin və yaşayış məntəqə-

lərinin təhlükəsizliyinin, həyata davamlılı-

ğının, dayanıqlılığının və açıqlığının təmin 

olunması”-dır. Böyük şəhərlərdə davamlı, 

dayanıqlı inkişafın əsasında isə sənaye durur. 

Bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda 

da şəhərlərin sənaye inkişafı məsələsi çox 

aktualdır. Bu şəhərlərin içində Sumqayıt şə-

həri xüsusilə seçilir. Bu şəhər Sovet dövründə 

kimya, metallurgiya, energetika, maşınqayır-

ma sənaye mərkəzi olmaqla respublikanın 

sənaye məhsulunun 1990-cı ildə 13%-ni verir-

di. 2014-cü ildə isə Respublikanın sənaye 

məhsulunun cəmi 1,3%-i Sumqayıt şəhərinin 

payına düşmüşdür. 

1991-ci ildən başlayaraq Sumqayıt şəhəri-

nin sənayesi məlum səbəblər nəticəsində dərin 

böhrana düşdü və 2002-ci ilə dək sənaye məh-

sulu istehsalı ardıcıl olaraq azaldı, sonrakı il-

lərdə artım fasiləsiz xarakter daşımamışdır, 

sənaye məhsulunun ümumi artım sürəti nisbə-

tən aşağı düşmüşdür. Bunlara baxmayaraq 

Sumqayıt Azərbaycanın Bakıdan sonra ikinci 

sənaye şəhəri mövqeyini qoruyub saxlamışdır. 

Sumqayıt şəhərində sənaye işçilərinin sayı 

2013-cü ilədək azalmağa meyilli olmuşdur: 

2008-ci ildə 17068 nəfər olmuş, 2012-ci ildə 

isə azalaraq 12356 nəfər olmuşdur (müstəqil-

lik ərəfəsində şəhərdə sənaye işçilərinin sayı 

40 min nəfərdən çox idi). 2013-cü ildə işçilə-

rin sayı artaraq 15941 nəfər, 2014-cü ildə isə 

yenidən azalaraq 14349 nəfər olmuşdur. Qeyd 

edək ki, 2010, 2012-2013-cü illərdə işçilərin 

sayı daha çox azalmışdır. 

2014-cü ilin göstəricilərinə görə Azərbay-

canın ÜDM-də Sumqayıt şəhərinin xüsusi 

çəkisi 1,3% təşkil etmişdir. ÜDM-in 56%-ni 

qeyri-neft sektorunun məhsulları təşkil etmişdir 

(cədvəl 1). Qeyri-neft sektorunun məhsul isteh-

salında isə Sumqayıt şəhərinin xüsusi çəkisi 

2,4%-dir. Sumqayıt şəhərinin ümumi məhsul is-

tehsalının 53%-ni sənaye məhsulu təşkil edir. 

(421 mlyn.man.), bu isə ümumilikdə qeyri-neft 

sənaye sektorunun məhsul istehsalının 5%-dir. 

Sumqayıt şəhərinin emal sənayesi onun bütün 

UOT:338.45 

JEL:L 60 
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 sənaye məhsulunun 75%-ni, ölkənin  isə qeyri- neft emal sənayesinin 6%-ni verir. 

Cədvəl №1 

2014-cü ildə ÜDM-də Sumqayıt şəhərinin xüsusi çəkisi 

 

Sahələrin adı 

Azərbaycan Sumqayıt 

2014 2014 

Mlyn.man %-lə Mlyn.man %-lə 

Ümumi məhsul buraxılışı, 

O cümlədən: 

58978 100 787 100 

Qeyri-neft sektoru, 

O cümlədən: 

33038 56 787 100 

Qeyri-neft sənaye sektoru 

O cümlədən: 

8311 100 421 100 

Emal sənayesi 5218,9 63 315,4 75 

Elektrikenerjisi,qazvə buxar 

istehsalı,bölüşdürülməsi və təchizatı 

 

1824,4 

 

22 

 

95.0 

 

22,8 

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 233,4 3 8,4 2 

Mədənçıxarma 1020,6 12 1.1 0,2 

Mənbə:Cədvəl“ARDSK Azərbaycanın Milli Hesabları: 2015” və “ARDSK Azərbaycan 

Regionları. 2015 statistik göstəriciləri”dən istifadə etməklə müəllif tərəfindən tərtib olunub. 

 

Ölkə  elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və təchizatı sahəsinin 5%-i, su 

təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sa-

həsinin 3,6%-i və qeyri-neft mədənçıxarma sə-

nayesinin 0,1%-i Sumqayıt şəhərinin payına dü-

şür.Sumqayıt şəhərinin sənayesi çox sahəli qu-

ruluşa malikdir. 

Cədvəl №2 

                Sumqayıt şəhəri sənayesinin sahə quruluşu (min manatla, xüsusi çəki %-lə)                                                                                                                            

Göstəricilər 2013 2014 

Miqdarı %-lə Miqdarı %-lə 

Bütün sənaye 

Ondan: 

390871,3 100 421544,9 100 

Dövlət sektoru 249421,7 63,9 331959,5 74,1 

Qeyri dövlət sektoru 141449,6 36,1 124585,4 25,9 

 Sənaye sahələri: 

1.Mədənçıxarma 

 

332,4 

 

0,08 

 

2420 

 

0,5 

2.Kimya 153275,0 39,2 230369 50,46 

3.Qida məhsulları istehsalı 6066,2 1,5 20601,3 4,5 

4.Maşınqayırma 82045,2 20,99 51235,9 11,2 

5.Metallurgiya 13962,7 3,57 10566,9 2,31 

6.Yüngül sənaye 10570,7 2,7 11047,2 2,6 

7.Meşə,ağac emalı və kağız sellüloz 16123,2 4,1 23983 5,6 

8.Energetika 86544,3 22,1 95040,3 20,8 

9.Tikinti materialları 1915 0,4 3502 0,8 

10.Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 9860,1 2,52 9866,1 2,16 

11.Sair sənaye məhsulları istehsalı      104,0      ,027     84,4      0,018 

Mənbə: Sumqayıt Şəhər Statistika idarəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib 

edilmişdir. 

Şəhərin sənaye məhsulunda dövlət sektoru-

nun xüsusi çəkisi yüksəkdir- 2013-cü ildə 

64,8%, 2014-cü ildə 74,1% olmuşdur (cədvəl 

2). Bunun da əsas səbəbi bu şəhərdə  yeni sə-

naye sahələrinin yaradılmasında dövlətin ma-

liyyə  dəstəyinin  və müvafiq olaraq  dövlət 
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müəssisələrinin sayının artmasıdır. Qeyri-döv-

lət sektorunun payının artırılması üçün özəl-

ləşməni davam etdirmək, xüsusi sektorun in-

kişafına maliyyə, texnoloji diqqəti artırmaq 

lazımdır,daha şəffaf və səmərəli özəlləşdirmə 

prosesini həyata keçirmək və istehsal sahib-

karlığının dəstəklənməsi üzrə dünya təcrübə-

sində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilən təşkilati 

modelləri istifadə etmək zəruridir.  

Yaxın keçmişdə olduğu kimi yenə sənaye-

nin sahə quruluşunda kimya sənayesi birinci 

yeri tutur. Şəhərdə istehsal olunan bütün sə-

naye məhsulunun 2013-cü ildə 39,2%-i və 

2014-cü ildə 50,5 %-i kimya sənayesinin pa-

yına düşüb. Ümumiyyətlə kimya sənayesində 

məhsul və proses innovasiyalarına 3 il ərzində 

(2012-2014) 1150 min manat vəsait qoyul-

muşdur. Bu vəsaitin əksər hissəsi (70%) 

məhsul innovasiyalarına qoyulmuşdur. 

Kimya sənayesində istehsal olunan bütün 

əmtəəlik məhsulun 2013-cü ildə 90,5%-i , 

2014-cü ildə 78,7%-i Etilen-polietilen zavo-

dunun payına düşmüşdür (cədvəl 3). Kimya 

sənayesində məhsul istehsalında əsas yeri aşa-

ğı sıxlıqlı polietilen tutur. Bu məhsula tələbat 

çoxdur, odur ki, istehsal həcmi ildən-ilə artır. 

2012-ci ildə 67092 ton, 2013-cü ildə 76186 

ton və 2014-cü ildə 101035,5 ton polietilen is-

tehsal olunmuşdur. 

 

Cədvəl №3 

Kimya sənayesində Etilen-polietilen zavodunun mövqeyi 
 Göstəricilər                          İllər 

201-2 2013 2014 

 Kimya sənayesində cəmi məhsul istehsalı,min man. 

O cümlədən: 

- 153275,0 230369,0 

1. Etilen-polietilen zavodunda,ton 

Kimya sənayesində xüsusi çəkisi,%-lə 

 

- 

138809 

90,5 

181347,6 

78,7 

 Əsas məhsullar istehsalı,ton: 

Polietilen 

Əvvəlki ilə nisbətən %-lə 

 

67092 

- 

 

76186,4 

113,5 

 

101035,5 

132,6 

 Etilen,ton 

Əvvəlki ilə nisbətən %-lə 

69157,4 

- 

78468,9 

113,5 

104041,5 

132,6 

 Propilen,ton 

Əvvəlki ilə nisbətən %-lə 

35014 

- 

40848 

116,7 

56493 

138,3 

 Saf izopropil spirti,ton 

Əvvəlki ilə nisbətən %-lə 

7400,7 

- 

13825,6 

186,8 

10570,3 

76,5 

2. Digər kimya müəssisələrində məhsul istehsalı min man. 

Xüsusi çəkisi %-lə 

- 

- 

14466 

9,5 

49021,4 

21,3 

 Kalsium karbonat, min m
3 

Yuyucu maddələr, kq 

Dietil efiri, kq 

Arqon, min m
3
 

Oksigen, min m
3 

Azot, min m
3
 

Xlorid turşusu, ton 

Kaustik soda, min ton 

Sulfat turşusu, min ton 

Butilen-butadiyen, min. ton 

- 

- 

- 

- 

- 

18623 

100 

0,3 

6,2 

20,3 

636,0 

36271,0 

966730,0 

10,8 

971,4 

15846,2 

- 

- 

0,2 

24,9 

874,0 

37633,0 

770130 

8,8 

1143,7 

18948,4 

- 

- 

- 

30,3 

 Bərk polietilen borular, borucuqlar, şlanqlar,qollar, ton 

Bərk polipropilen borular, borucuqlar, şlanqlar, qollar, ton 

- 

- 

13746,6 

3058,5 

9197,8 

1683,5 

 Polietilen kisə və çantalar, ton                              - 503,0 8455,0 

Mənbə:  Etilen-polietilen zavodunun və Sumqayıt şəhər Statistika İdarəsinin məlumatları 

 

Zavodda istehsal edilən əsas məhsullar – 

polietilen, etilen, propilen və saf izopropil 

spirti əsasən xarici ölkələrə ixrac olunur. Bəzi 

hallarda hətta məhsul anbarlara daxil olmadan 
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 satılır. 2013-cü ilə nisbətən (30%) 2014-cü il-

də EP-300 piroliz qurğusunda olefinlərin fak-

tiki çıxım faizi 43% təşkil etmişdir. Ümu-

milikdə isə zavodun bütün məhsulunun 90%-ə 

qədəri Türkiyə, Çin Xalq Respublikası, Rusi-

ya Federasiyası, Polşa, Hollandiya, Ukrayna 

və digər ölkələrə ixrac olunur. İstehsal olunan 

məhsulun 10%-dən çoxu respublikanın daxili 

tələbatını ödəyir. Bunlarla yanaşı zavodda is-

tehsal olunan butilen-butadiyen fraksiyası  və  

maye pirroliz də əsasən xaricə ixrac olunur. 

Belə ki, 2013-cü ildə istehsal olunan 24,9 min 

ton butilen-butadiyen məhsulunun 24,8 min 

tonu, 2014-cü ildə 30,3 min ton məhsulun 

29,6 min tonu əmtəə xarakterli olmuşdur. Gö-

ründüyü kimi, yerdə qalan müəssisələrin məh-

sul istehsalında xüsusi çəkisi 2013-cü ildə cə-

mi 9,5%, 2014-cü ildə 21,3% olmuşdur. Bu 

müəssisələrdə istehsal həcminin artması stabil 

xarakter daşımır. Əsas qurğuların köhnəlməsi 

və sıradan çıxması  propilen oksidi, xlorid 

turşusu, sulfat turşusu, kaustik soda və digər 

məhsulların istehsalını çox ləngidir və məhsu-

lun keyfiyyətində də özünü göstərir. Etilen-

propilen zavodunda köməkçi-xidmətedici 

istehsalın inkişafına diqqət artırılmalıdır (am-

miak, xlorid turşusu istehsalının bərpası va-

cibdir). Bu köməkçi məhsulun xaricdən alın-

ması  (Gürcüstandan alınır) istehsalı ləngidir, 

əlavə nəqliyyat xərcləri tələb edir və s. Eyni 

zamanda zavodda yeni dövri su soyutma qur-

ğusu və azot-oksigen qurğusunun tikintisi nə-

zərdə tutulub. 

Bərk polietilen və bərk polipropilen boru-

lar, borucuqlar, şlanqlar, qollar istehsal etmək 

üçün polipropilen və yüksək sıxlıqlı polietilen 

xaricdən idxal edilir. 

“Azərkimya” şirkəti Sumqayıt şəhərinin 

ərazisində olan Sumqayıt Texnologiyalar Par-

kı, Sumqayıt ES, “Azpim” MMC, “Karba-

mid” zavodu, “Premium Assistance” MMC və 

i.a. kimi müəssisələrə texniki suyun ötürülmə-

si və icarə xidmətləri göstərir. 

Ümumiyyətlə bütün sənaye sahələri üzrə 

məhsul istehsalında artım qeydə alınmışdır 

(maşınqayırma və metallurgiya sahələrindən 

başqa). Qida sahəsində 2013-cü ilə nisbətən 

2014-cü ildə məhsul istehsalının həcmi 3 dəfə 

artmış və sahənin xüsusi çəkisi 4,5% təşkil 

etmişdir (cədvəl 2). Bu da əsasən makaron 

məmulatlarının istehsal həcminin 5 dəfə art-

ması hesabına olmuşdur. Yüngül sənayenin 

sahələrindən toxuculuq  və geyim istehsalında 

artım olsa da, dəri və dəri məmulatlarının, 

ayaqqabılarının  istehsal həcmi aşağı düşmüş-

dür. Elə bu səbəbdən sənayenin sahə qurulu-

şunda yüngül sənayenin xüsusi çəkisi demək 

olar ki dəyişməmişdir. 

Maşınqayırma sahəsinin məhsulları Sum-

qayıt Texnologiya Parkında istehsal olunur 

(Elektrik avadanlıqları zavodu, Maşınqayırma 

zavodu, Ağır maşınqayırma zavodu). 2013-cü 

ilə nisbətən 2014-cü ildə bu sahənin xüsusi 

çəkisi 2 dəfə azalaraq 11% təşkil etmişdir. 

Maşın və avadanlıqların və onlardan başqa 

hazır metal məmulatlarının istehsal həcmi art-

sa da, elektrik avadanlıqlarının istehsal həcmi 

2 dəfə azalmışdır. Ümumiyyətlə, STP-də 

məhsul istehsalının artım tempi qeyri-sabitdir, 

istehsal gücündən istifadə səviyyəsi çox aşa-

ğıdır. İstifadəyə verilmiş əsas fondların dəyə-

rilə hər il istehsal olunan məhsulun miqdarı 

arasında kəskin fərq nəzərə çarpır. İstehsalın 

həcmini artırmaq və məhsulun  rəqabət qabi-

liyyətinin artırılması  üçün yeni bazarların 

mənimsənilməsi məqsədəuyğundur. 

Sənayenin aparıcı sahələrindən biri olan 

qara metallurgiya müstəqillik ərəfəsində şəhə-

rin sənayesinin 12%-ni, əlvan metallurgiya isə 

7-8%-ni təşkil edirdi. Hal-hazırda isə onlar 

birlikdə şəhər sənayesinin 2,3%-ni təşkil edir. 

Ölkədə üç qara metallurgiya  zavodu var: 

Sumqayıt Boruyayma zavodu, "Baku Steel 

Company"-nin Bakı Polad Tökmə və "Azər-

texnolayn" MMC tərəfindən Sumqayıt Kimya 

Sənaye Parkında tikilmiş Polad Boru zavodu. 

Lakin onların mövcudluğuna baxmayaraq 

2014-cü ildə Azərbaycana 100 min ton polad 

və çuqun boru idxal olunub. İlk növbədə xam-

mal təminatı məsələsi həll olunmalıdır. Tikiş-

siz borular üçün boru məmulatlarının və tikişli 

borular üçün metal vərəqələrin istehsalı sahə-

lərinin Azərbaycanda olmadığı üçün, istehsal-

çılar bu məhsulu xaricdən almağa məcbur-

durlar. Hal-hazırda Sumqayıt Boru-yayma za-

vodu Rusiya xammalı üzərində işləyir və kon-

trakt əsasında fəaliyyət göstərir. Bu isə bir çox 

problemlər yaradır. Məsələn, Rusiyanın daxili 
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bazarında olan dəyişikliklər dərhal xammalın 

qiymətində əks olunur, xammal təminatında 

fasilələr yaranır. 

 

NӘTİCӘ 

Apardığımız tədqiqatın ümumiləşdirilməsi 

əsasında belə qənaətə gəlirik ki, Sumqayıt şə-

hərində sənayenin gələcək inkişafına iqtisa-

diyyatın digər sahələri ilə sıx əlaqədə komp-

leks yanaşmaq daha məqsədyönlü olar. Çünki 

Sumqayıt şəhərində yalnız sənaye deyil, iqti-

sadiyyatın ümumi inkişaf səviyyəsi nisbətən 

aşağıdır. 1987-ci ildə yalnız sənaye məhsu-

lunun həcminə görə Sumqayıtın Azərbaycan 

sənayesində tutduğu xüsusi çəki 12%, 1990-cı 

ildə 13% olmaqla əhalinin sayına görə tutdu-

ğu xüsusi çəkidən 3,3 dəfədən çox idi. Yuxa-

rıda göstərdiyimiz kimi, hazırda Azərbaycan 

əhalisinin 3,5%-i Sumqayıt şəhərinin payına 

düşdüyü halda ÜDM-in yalnız 1,3%-i, sənaye 

məhsulunun  1,3%-i düşür. Beləliklə əhalinin 

xüsusi çəkisinə nisbətən ÜDM-də xüsusi çəki 

3 dəfədən çox aşağıdır. Məhz əsasən bu sə-

bəbdən hazırda Sumqayıtdan Bakı şəhərinə 

gündəlik miqrasiya 80-ci illərdə olduğuna 

(təqribən 18 min nəfər) nisbətən azı 2 dəfə art-

mışdır. Əlbəttə, gündəlik miqrasiya obyektiv 

prosesdir və o, tədricən artır. Lakin gündəlik 

miqrasiya birtərəfli xarakter daşımamalıdır. 

Beləliklə, Sumqayıt şəhərinin ümumi inki-

şafına diqqətin artırılması bu gün qarşıda 

duran mühüm vəzifələrdən biridir. Şəhər ətra-

fı ərazilərdə istehsal və xidmət sahələrinin 

inkişafının şəhərin sənayesinin inkişafı və 

əhalinin tələbatının ödənilməsilə sıx əlaqələn-

dirilməsi, kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün ayrıl-

mış sahələrdən səmərəli istifadə olunması, 

Sumqayıt şəhərinə mədəni-iqtisadi cəhətdən 

meyl edən ərazilərin düzgün müəyyənləşdiril-

məsi və Sumqayıt regionunun formalaşdırıl-

ması - bütün bunlar şəhər iqtisadiyyatının 

inkişafında kompleksliliyin təmin olunmasına 

əhəmiyyətli dərəcədə kömək edə bilər. 

Bununla yanaşı Sumqayıtda yeni sənaye 

məhəlləsinin təşkili məsələsi diqqətlə nəzər-

dən keçirilməlidir. Sumqayıt şəhəri Bakı şəhə-

rinin sənaye peyki kimi yaranmışdır. Bu və ya 

digər səbəblərdən Bakıda yerləşməsi mümkün 

olmayan müəssisələr kompleks şəklində, çox 

sıx əlaqədə burda yerləşdirilmişdir. Hazırda 

Sumqayıt şəhərinin sənaye potensialı demək 

olar ki, şəhərin şimal və qismən şimal-qərb 

hissəsində cəmlənmişdir. Bu şəhərdə iş yerləri 

ilə  yaşayış yerləri arasında böyük fərq yara-

dır, şəhərin cənub və cənub-şərq hissəsində 

(13, 17, 18-ci mikrorayonlar, Corat qəsəbə-

sinin bir hissəsi) əhalinin işsizlik səviyyəsinin 

yüksək olmasına, nəqliyyat vasitələrindən isti-

fadənin səmərəliliyinin aşağı düşməsinə səbəb 

olur. Odur ki, sənaye məhəlləsini Ceyranbatan 

qəsəbəsindən şimalda, Sumqayıt şəhərinin 

cənub-qərb hissəsində, dəmir yolu yaxınlığın-

da, Bakı-Dərbənd şosse yolunun sol sahilində 

salmaq daha məqsədyönlü olardı. Bu proses 

yaxın gələcəkdə Sumqayıt şəhərində inzibati 

rayonların təşkilinə, nəqliyyat vasitələrindən 

səmərəli istifadəyə və əhalinin işlə təmin 

olunmasına müsbət təsir edə bilər. 
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Направления усовершенствования структуры и анализ нынешнего состояния промыш-

ленности в городе Сумгайыте 

Резюме 

Цель исследования – определить основные  причины низкого уровня экономического разви-

тия города Сумгайыта 

Методология исследования – систематический подход, сравнительный и статистический ана-

лиз. 

Результаты исследования – низкий уровень развития  промышленности города Сумгайыта 

связан размещением всего промышленного потенциала на одной территории (в северной части 

города). 

Ключевые слова: промышленная продукция, не нефтяной сектор, отраслевая структура, эти-

лен-полиэтилен, промышленная зона, инновационная технология. 
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An analysis of the present state of industry in the city of Sumgait, and ways of improving its 

structure 

 

Abstract 

Aim of investigation - to determine  essential reasons of weak level lacksof economic development of 

the city Sumgait.  

Research Methodology - systematic approach a comparative and statistical analysis. 

The research results-  low level of development of  Sumgait city connected with lack of  distribution 

of the industrial potential in  territory 

Key words: industrial production, the non-oil sector, the sectoral structure, ethylene-polyethylene, In-

dustrial Zone, innovative technology. 
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