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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi  - Bakı şəhərinin eko-iqtisadi vəziyyətinin tədqiqi və onun yaxşılaşdırılması

mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsidir.
Tədqiqatın metodologiyası - emal sənayesi müəssisələrinin eko-iqtisadi dayanıqlığının təminatının

metod və üsullarının təklif edilməsidir.
Tədqiqatın nəticələri  - emal sənayesi müəssisələrinin eko-iqtisadi dayanıqlığının təminatı, ölkə-

mizdə sənaye müəssisələrinin səmərəli  iqtisadi inkişafına və onun dünya sənayesi müəssislərinə inteqra-
siyasına səbəb olar.

Açar sözləri - sənaye,  iqtisadi inkişaf,  müəssisə, ekologiya, innovasiya.

GİRİŞ
Əsrimiz innovasiya və güclü inkişaf əsri-

dir. Dünya iqtisadiyyatının güclü inkişafı ilə
yanaşı, ölkəmizdədə dinamik inkişaf sürətlə
gedir. Güclü sənaye  potensiallarının   yaran-
ması, elmi-texniki tərəqqinin inkişafı,  isteh-
salgüclərinin artması, yeni sənaye müəsisə-
lərinin yaranması, yeni iş yerlərinin   açılması,
vətəndaşlarımızın işlə təmin olunması kimi
müsbət hallar ölkəmizigüclü iqtisadiyyata
malik ölkəyə  çevirir ki, bu  da öz növbəsində
insanların maddi rifahını yüksəldir və yaşam
tərzini yaxşılaşdırır.

Əlbəttə bu çox müsbət haldır. Hələ illər ön-
cə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin dediyi
“İqtisadiyyatı güclü olan ölkə hər şeyə qadir-
dir” cümləsi öz təsdiqini tapmışdır.

Ancaq bununla yanaşı güclü istehsal zama-
nı ətraf mühitin ekoloji problemləri ortaya
çıxır ki, bu da öz növbəsində planetimizin
çirkləndirilməsinə gətirib çıxarır.

Nəzərə alsaq ki, bizim ölkəmiz neft səna-
yesi ölkəsidir və çox güclü dinamik inkişaf
gedir, ələlxüsus da Bakı ve Abşeron yarıma-
dasında yerləşən Neft istehsalı müəsisələrin-
dən istehsal zamanı atmosferə atılan zərərli
qazlar, dənizə axıdılan çirkli tullantılar, şəhər
yerlerinde avtomobillərdən ayrılan zərərli
qazlar insanların sağlamlığına çox pis təsir

edir ki, bu da öz növbəsində ağır xəstəliklərin
yaranmasına gətirib çıxarır!

Bütün bunlar onu göstərir ki, Ətraf  Mühi-
tin Mühafizəsi məsələsi dövrümüzün ən bö-
yük problemlərindən biridir.

Problemlərin ciddiliyini nəzərə alaraq ətraf
mühitin mühafizəsinin həlli, dünya ölkələrinin
iqtisadi və hüquqi qanunları əsasında aparılır
o cümlədən bizim ölkəmizdə də. BMT-nin Ət-
raf  Mühitin Mühafizəsi üzrə (ƏMM) proq-
ramına əsasən planetimizdə dörd mindən çox
müxtəlif kimya, sənaye, tikinti, kənd təsər-
rüfatı məhsulları və maddələri istehsal olunur.
Hər il dünya bazarına yeddi mindən çox yeni
məhsul daxil olur. Bütün bunları nəzərə alsaq
görərik ki, ekoloji problemlərin həlli məsələsi
dövrümüzün ən vacib və mühüm məsələlərin-
dən biridir.

Məqsəd və vəzifələr
Ona görə də qarşıda duran ən vacib məsələ

ilk növbədə təbii sərvətlərdən səmərəli istifa-
də edilməsi, alınan  yeni məhsulların ekoloji
cəhətdən təmiz və təbabat baxımından  sağ-
lam olmasıdır.Onların təkrar istehsal olunması
üçün bütün mümkün imkanlardan istifadə
olunmalıdır. Ətraf Mühitin Mühafizəsinə
nəzarəti gücləndirmək,  qaydaları sərtləşdir-
mək və tətbiq olunan cərimləri artırmaq məq-
sədə uygundur.
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Artıq əlli ildən çoxdur ki, təbiəti mühafizə
sahəsində dünyada 530-dan çox beynəlxalq
təşkilat ətraf mühitin qorunması (ƏMQ) mə-
sələləri  ilə məşğul olur. Ölkəmizin təbii ehi-
yatlardan səmərəli istifadə olunması məsələsi
görkəmli iqtisadçı və coğrafiyaşünas  alimlər
tərəfindən layiqincə  araşdırılmışdır. Hələ illər
öncə görkəmli akademikimiz Həsən Əliyev
təbii resuslardan səmərəli istifadə, meşələrin
qorunması, yeni yaşıllıqların salınmasının ilk
təbilini vurmuş və ömrünün sonunadək sosial-
bioloji sferanın sağlamlaşdırılması məsəllələri
ilə məşğul olmuşdur. Bu günədək onun ya-
ratdığı əsərlər ətraf  mühitin  mühafizəsi işlə-
rində öz əhəmiyyətli rolunu oynayır. Azərbay-
cana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlər boyu
Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev ətraf  mü-
hitin  mühafizəsinə və insanların sağlamlığına
təminat yaradan mütərəqqi texnologiyaya
malik yeni müəssisələrin tikilməsinə, köhnə
texnolgiyanın yenisi  ilə əvəz olunmasına,
yaşıllıqların və parkların salınmasına, mütə-
xəssislərin hazırlanmasına xüsusi diqqət
yetirmişdir.

Son illər ətraf mühitin qorunması üzrə
respublikamızda  da təşkilati-iqtisadi və hüqu-
qi baxımdan xeyli işlər görülmüşdür. Belə ki,
1999-cu ildə “Ətraf mühitin Mühafizəsi haq-
qında”, “Energetika2 haqqında", 2000-ci ildə
“Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunları qəbul edilmiş,
2001-ci ildə ölkəmizdə mövcud olan eyni tə-
yinatlı nazirlik və komitələrin bazasında
“Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi" yeni-
dən təşkil edilmiş və 18 sentyabr 2001-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fər-
manı ilə həmin nazirliyin əsasnaməsi  təsdiq
olunmuşdur.

Son 10 ildə Respublikamızın sənayə müəs-
sisələrinin 30-35%  güclə işləməsi nəticəsində
atmosferə buraxılan maddələrin və birləşmə-
lərin miqadarı xeyli azalmışdır.

Lakin, bizim məqsədimiz sənaye müəsisə-
lərinin  istehsal gücünün azaldılması  yox,
əksinə güclü istehsala malik olan müəsisələrin
gücünu artırmaqla bərabər, eyni zamanda yeni
texnalogiyanın tətbiqi nəticəsində ətraf mühitə
atıla biləcək zərərli maddələrin minimum
həddini aşmamaq, istehsal olunan məhsulların

sağlam olmasına nəzarət etmək, təbii sərvət-
lərdən səmərəli istifadə etməklə yanaşı yeni-
yeni istesal müəsisələri yaratmaqdan ibarətdir.
Elə əlverişli bir istehsal sahəsi yaratmaq
lazımdır ki, ölkəmiz həmişə qüdrətli və güclü
bir ölkə olaraq inkişaf etsin və gələcək nəsillər
gördüyümüz bu işlərdən bəhrələnsinlər.
Bundan əlavə insanlar arasında maarif-
ləndirici tədbirlərin aparılması, uşaq bağçala-
rından başlayaraq orta məktəblərdə, ali təhsil
ocaqlarında və iş yerlərində cəmiyyətlə təbi-
ətin qarşılıqlı münasibətinin öyrədilməsi isti-
qamətində işlər aparılmalıdır. Aparıcı ölkələ-
rin iş təcürbəsini bilən ixtisaslı kadrların
hazırlanması məsələsi də ən vacib məsələdir.

Eko-İqtisadi tədbirlərin layihəsi
Suverinlik illərində mövcud ekoloji gən-

ginliyin qarşısını almaq üçün təbii ehiyyat-
lardan səmərəli istifadə edilməsi və ətraf mü-
hitin mühafizəsi üzrə ayrı-ayrı layihələr hazır-
lanmışdır.  Bunlardan daha mühüm əhəmiyyət
kəsb edəni “Ətraf Mühitin MühafizəsininMilli
fəaliyyət proqramı”1 və “Xəzər dənizinin
hidrometeorologiyası və çirkləndirilməsinin
monitorinq  proqramı”  layihəsidir.

1.Azərbaycan Respublikası regionlarının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət proqramının tədbirlər planı. Bakı, 2014.

Azərbaycan Respublikasının dövlət və icti-
mai təşkilatları ümumi bəşəri dioksin təhlü-
kəsinə qarşı mübarizəyə qoşulmaq üçün bir
sıra tədbirlər görməkdədirlər. Ancaq bunlara
baxmayaraq hələdə ölkəmizin adı coğrafi və-
ziyyətinə və sənayə strukturuna görə dioksin
və çirkli regionların sırasında çəkilir. Bunun
başlıca səbəbi illərlə Xəzər dənizinə Volqa və
Kür çayları vasitəsi ilə MDB məkanındakı iri
şəhərlərin dioksinli çirkab sularının axıdıl-
ması, Respublikamızda Xlor və Xlor üzvi
məhsulların böyük miqdarda istehsalı və işlə-
dilməsi, içməli suların xlor üsulu ilə dezinfek-
siyası, sənayə və məişət tullantılarının qeyri-
standart şəraitdə yandırılması və lazımınca
zərərsizləşdirilməməsidir. Ölkə ərazisində
torpaq örtüyü  də antropegen yükün  altın-
dadır. İnkişaf etmiş dünya ölkələrinin təcrü-
bəsi göstərir ki, ekologiyaya ayrılan vəsait
müəssisənin inkişafı üçün ayrılmış vəsaitin 5-
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25% miqdarındadır. Ancaq qeyd etməliyik ki,
istər dövlət səviyyəsində, istərsə də sənaye
sahələri üzrə həmin məqsəd üçün ayrılmış
vəsaitin məbləği mövcud ekoloji gərginliyin
aradan qaldırılmasına təminat yaratmır. Yeni
sənaye müəssisələri yaradılarkən və köhnə
müəssisələrin iş rejimindəki qüsurları aradan
qaldırarkən elmi-texniki tərəqqinin inkişafı
sahəsində yaradılmış yeni və müasir texnologi-
yadan istifadə  olunmasını təmin etmək, təbii
sərvətlərdən səmərəli istifadə edərkən onların
təkrar istehsal mexanizminidə öyrənib tətbiq
etmək, atmosferə atıla biləcək zərərli maddələ-
rin buraxıla biləcək minumum həddini hesabla-
maq, tullantıların ətrafa atılmasının qarşısını
almaq istiqamətində işlərin görülməsi istehsal
müəssisələrinin eko-iqtisadi dayanıqlılığı me-
xanizminin yaxşılaşdıracaq.

Bundan əlavə sənayə müəssisələrinin
ətrafına mühafizə zolağı adlandırılan yaşıllıq-
ların əkilməsi, istehsal zamanı atmosferə atı-
lan qazların qarşısnın alınması istiqamətində
mühüm və vacib tədbirlərdən biridir. Bizim
əsas hədəfimiz ekoloji cəhətdən dayanıqlı so-
sial-iqtisadi inkişafa nail olmaqdır. Bunun
üçün “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış”
İnkişaf  Konsepsiyasına[1] yönəldilməlməsi,
ətraf mühitin mühafizəsinə dair qanunveri-
ciliyin qabaqcıl Beynəlxalq təcrübəyə uyğun
təkmilləşdirilməsi, səmərəli monitorinq və
nəzarət mexanizmlərinin yaradılması, iqtisa-
diyyatın bütün sahələrinin inkişafına nail
olmaq məqsədi ilə bu problemin ön plana
keçməsi və daimi olması vacib şərtlərdən biri
hesab olunur.

Məhz bu günlər iqtisadi və ekoloji prob-
lemlərin dahada sıx münasibətlərinin yaran-
ması ilə bağlı təbiəti mühafizə tədbirlərinə
sərf olunan xərclər, istehsal xərclərinin dahada
da artmasına səbəb olur ki,  bu da məhsulun
maya dəyərini artırır. Bu səbəbdən də isteh-
salın eko-iqtisadi səmərəliyinə nail olmaq
üçün təbiətə təsirin yol verilən hədləri daxi-
lində ətraf mühitin mühafizəsi məsrəflərinin
optimallaşdırılması daha da aktuallaşır.
Müəyyən iqtisadi qərarların qəbul olunma-
sında ekoloji və iqtisadi amillərin inteq-

rasiyasına nail olunmaması, həyata keçirilən
layihələr də iqtisadçılar tərəfindən ekoloji
fəsadların təsirinin düzgün qiymətləndirilmə-
məsi, ekoloqların isə təbiəti mühafizəsi məsə-
lələrində iqtisadi amili nəzərə almamaları
problemlərin yeni tələblər baxımından işlən-
məsini zəruri etmişdir. Aparılan4 tədqiqatların
nəticəsi olaraq  aşağıdakı cədvəldə illər üzrə
atmosfer havasına atılan çirkləndirici maddəl-
lərin miqdarı göstərilmişdir.

Cədvəl 1-də  son 10 il ərzində sənayedən
atılan çirkləndirici maddələrin miqdarı göstə-
rilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi, atmos-
ferə atılan çirkab maddələrin miqdarında
xeyli artım vardır.

 Ancaq bununla yanaşı aparılan yenidən
qurma işlərinin nəticəsi olaraq bəzi göstə-
ricilərdə müsbət dəyişikliklər olmuşdur .

Ekspertlər hesablamışdır ki, çirklənmə
nəticəsində dəyən ziyan milli gəlirin 23%-ni
təşkil edir. Onuda qeyd etmək lazımdır ki,
sosial-iqtisadi ziyan əsasən sağlamlıq üçün
çəkilən xərclər hesab edilir. Dünya səhiyyə
təşkilatlarının məlumatına görə insan sağla-
mlığının 25-30% ətraf mühitin vəziyyətilə
əlaqələndirir ki, buda əlverişsiz hava mühiti,
su hövzələrinin çirklənməsi, torpağın zəhər-
lənməsilə bağlıdır. Son illər ölkəmizdə aparı-
lan iqtisadi inkişaf planına uyğun Bakıda Tə-
miz Şəhər  ASC yaradılmışdır. Onun  təkibin-
də Bəzək Məişət Tullantılarının Çeşidləndiril-
məsi Zavodu, Bəzək Məişət tullantılarının
yandırılması zavodu, Balaxanı Sənaye parkı,
Yuma Dezinfeksiyası məntəqəsi və sair işlər
ekoloji problemlərin həllində mühüm rol
oynayır. Bundan əlavə alternativ enerği mən-
bəyinin yaradılması istiqamətində aparılan
işlərdə öz müsbət nəticəsini verməkdədir. Xızı
rayonunda quraşdırılan külək enerjisilə işlə-
yən qurğular, Mərəzədə tikilən günəş ener-
ğisilə işləyən elektrik stansiyası bunların bariz
nümunəsidir.
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Cədvəl №1
Sənaye müəssisələrindən atmosferə atılan çirkli maddələr

Atmosferə
atılan

çirkləndirici
maddələrin-

cəmi

o cümlədən:

bər
k

Qaz şəkilli və
maye

onlardan:

Kükürd
anhidridi

Karbon
oksidiləri

Azot
oksidləri

karbohidrogenlər
(uç.üzvibirl-siz)

Sənaye - cəmi
2006 320.2 22.1 298.2 12.2 14.9 28.8 233.3
2007 358.3 27.3 331.0 9.0 24.2 22.7 265.6
2008 269.5 30.6 238.9 7.8 36.2 33.1 147.9
2009 266.0 19.4 246.6 4.1 26.5 23.9 183.8
2010 181.3 18.8 162.5 2.0 25.8 19.2 104.3
2011 184.7 17.2 165.7 2.3 31.3 20.5 101.7
2012 169.7 9.1 160.3 2.8 29.8 22.9 93.5
2013 144.8 9.7 135.0 4.7 27.4 31.8 60.7
2014 133,5 7.2 126.3 1.1 29.4 18.8 66.7

Mədənçıxarma sənayesi
2006 227.8 5.4 222.4 0.1 3.6 1.8 216.7
2007 253.5 6.5 247.0 0.1 4.2 1.7 240.8
2008 165.6 6.4 159.2 1.0 9.6 14.4 129.3
2009 186.1 6.6 179.5 0.6 10.1 8.0 158.0
2010 111.6 6.6 105.0 0.3 9.2 8.0 83.2
2011 104.9 4.0 100.9 0.4 8.9 7.3 81.5
2012 87.2 4.0 83.1 0.7 8.5 7.2 64.2
2013 75.8 5.5 70.2 3.7 7.2 20.3 37.5
2014 73.0 5.0 68.0 0.3 8.3 8.8 48.5

Emal sənayesi
2006 56.2 16.1 40.1 2.5 9.2 4.2 15.5
2007 64.0 20.3 43.7 2.4 9.9 3.6 19.0
2008 64.0 23.9 40.1 3.3 12.8 3.9 11.8
2009 42.2 12.5 29.7 1.8 3.1 2.5 17.4
2010 40.4 12.0 28.4 1.4 1.8 2.5 16.0
2011 41.8 11.9 29.9 1.3 2.2 3.3 14.3
2012 42.8 4.8 37.9 1.1 1.8 4.5 21.6
2013 29.1 4.0 25.1 0.8 2.2 1.6 12.1
2014 28.6 2.1 26.5 0.7 4.9 1.3 12.5

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsivətəchizatı
2006 36.1 0.6 35.6 9.6 2.0 22.8 1.1
2007 40.6 0.5 40.1 6.5 10.0 17.4 5.8
2008 39.7 0.3 39.4 3.5 13.7 14.8 6.8
2009 37.1 0.3 36.8 1.7 13.0 13.3 8.3
2010 28.9 0.2 28.7 0.3 14.5 8.7 5.0
2011 37.2 1.3 35.9 0.6 19.7 9.8 5.7
2012 39.2 0.3 38.8 1.0 19.1 11.1 7.6
2013 39.5 0.2 39.3 0.15 17.7 9.9 11
2014 31.4 0.1 31.3 0.1 15.9 8.6 5.6

Sutəchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı
2005 0.06 0.0 0.05 0.01 0.04 0.0 0.0
2006 0.1 0.0 0.1 0.0 0.05 0.0 0.03
2007 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.02 0.03
2008 0.2 0.0 0.2 0.01 0.1 0.02 0.03
2009 0.6 0.02 0.6 0.01 0.3 0.1 0.1
2010 0.4 0.01 0.4 0.002 0.3 0.04 0.07

2011 0.8 0.01 0.8 0.01 0.5 0.07 0.2

2012 0.5 0.01 0.5 0.002 0.4 0.05 0.1
2013 0.4 0.008 0.4 0.003 0.3 0.04 0.1
2013 0.5 0.008 0.5 0.003 0.3 0.09 0.1

Mənbə:Azərbaycanın statistik göstəriciləri. Bakl, 2016
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Eko-iqtisadi dayanıqlığın nəticələri
Biz bilirik ki, dünyada oksigen istehsal

edən yeganə canlı yalnız bitkilərdir. Alimlər
müəyyən etmişlər ki, 1 hektar qovaq əkilmiş
yaşıllıq zolağı 1 il ərzində 13200 kq karbon
qazını udur.

Bunu nəzərə alaraq sənayə müəssisələrin
ətrafında  yaşıllıqların salınmasının vacibliyi-
nin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu görürük.
Normalara görə şəhər ətrafında istirahət üçün
1 adama 750-1000m2, şəhər daxili isə 25-30
m2 yaşıllıq sahəsi tələb olunur.

Beş ay ərzində 1 ədəd 25 illik palıd ağacı-
28 kq, cökə- 16 kq, şam-10 kq, qovaq - 44 kq,
karbon qazını udur. Eyni zamanda alimlərin
hesablamalarına görə yaşıllıq əkinlərindən
keçən günəş radiyasiyası 10 dəfə azalır ki, bu
da onların altında optimal temperaturun və
nəmliyin olmasını təmin edir. Yaşıllıqların
böyük sanitar-gigeynik effekti həmdə ondan
ibarətdir ki, onlar çox böyük həcmdə zərərli
qazları udur, havanın oksigenlə zənginləşdirir-
lər. Havada insan üçün xeyirli və vacib olan
mənfi yüklü ionların çoxalmasını təmin
edirler. Müəyyən edilib ki, 1 hektar yaşıllıq
sahəsi bir il ərazində 18 milyon m3  havanı
zəhərli qatışıqdan təmizləyir. Xüsusəndə şəhər
yerlərində sənaye müəssisələrindən əlavə
minik avtomobillərindən də əhəmiyyətli
dərəcədə atmosferə zərərli qazlar atılır ki, bu
meqapolis şəhərlərdə ürək-qan damar xəstə-
liklərinin artmasına səbəb olur. Bu yönümdə
yaşıllıqların planetimiz üçün nə qədər
əhəmiyyətli olduğunu görürük. Tədqiqatın
məqsədi davamlı iqtisadi inkişaf şəraitində
regionda ekoloji-iqitisadi proseslərin  nəzəri
əsaslarının öyrənilməsi mövcud vəziyyətin
qiymətləndirilməsi əsasında onun inkişaf
istiqamətləri üzrə təkliflərinin hazırlanmasın-
dan ibarətdir. Tədqiqat zamanı, tədqiqatın
obyekti və predmeti seçilmçəli, nəzəri və me-
todoloji əsasları öyrənilməli, informasiya ba-
zası yaradılmalı, tədqiqatın elmi yeniliyinin
əsasları dzgün seçilməlidir. Ümumiyyətlə is-
tənilən halda məsələlərin həll olunmasında
bütün amillər nəzərə alınmalıdır.Bunlar coğ-
rafi, riyazı iqtisadi və ekoloji amillərdir ki, bu-
da ölkəmizin eko-iqtisadi dayanıqlığına bir
başa təsir edir.

Müasir dövrün əsas problemlərindən biri
ətraf mühitin keyfiyyətinə insanın mənfi
təsirinin aradan qaldırılması problemidir.
Təhlükəli ekoloji şərait ölkənin sənaye cəhət-
dən inkişaf etmiş regionlarına, əsasəndə Bakı
və Abşeron yarmadasına aid edilir. Yüksək
dərəcədə çirklənməyə məruz qalan bu region
ekoloji cəhətdən əlverişli olmamsının əsas
səbəbi iri sənaye müəssisələrinin - ilk növ-
bədə neftçıxarma, neftayırma və neft emalı
müəssisələrinin, emaletmə və enerji istehsalı
obyektlərinin toplanması ilə əlaqədardır.

Sənaye tullantılarının əmələ gəlməsi, bas-
dırılması, yenidən işlənərək zərərləşdirilməsi
və təkrar istehsalı ilə əlaqədar ciddi problem-
lər hələdə qalmaqdadır. Ölkəmizdə son za-
manlara qədər təkrar emal müəssisələrinin
olmamasıda bizi bir çox ekoloji problemlərlə
qarşılaşdırılmışdır.

NƏTİCƏ
Nəticə etibarı ilə deyə bilərik ki, Ölkəmiz-

də son illər aparılan yenidənqurma işləri
çərçivəsində bütün sahələr, Ölkə Başçısının
apardıgı düzgün və qətiyyətli siyasəti nəticə-
sində hərtərəfli əhatə olunmuşdur. Yeni mü-
asir tipli sənaye müəsisələri yaradılmış, de-
mək olar ki, ölkənin bütün rayonlarında yeni
texnoparklar salınmış, kənd təsərrüfatı əhə-
miyyətli torpaqlardan səmərəli istifadə edil-
məsi, Azərbaycanda baramaçılığın yenidən in-
kişaf etdirilməsi və bərpası istiqamətlərində
çox mühüm işlər görülmüşdür. Yeni-yeni
parkların, meşə zolaqlarının  salınması istiqa-
mətində mühüm  işlər görülmüş və  davam
etdirilir.

Bütün görülən bu mühüm və vacib işlər
ölkəmizi eko-iqtisadi dayanıqlı ölkəyə çevirir.
Əbəs yerə deyil ki, ölkəmiz regionun ən güclü
ölkəsidir və insanların yaşayış rifahı region
ölkələrindın qat-qat yüksəkdir.
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Механизмы обеспечения эко - экономической  устойчивости
предприятий обрабатывающей промышленности города Бaкy

Резюме
Цель исследования - исследование эколо-экономического положения города Баку и

определение механизмов его улучшения.
Mетодология исследования-  предложение методов и способов обеспечения эколо-

экономическoй устойчивости предприятий обрабатывающей промышленности.
Результaты исследования  - обеспечение эколо - экономической устойчивости пред-

приятий обрабатывающей промышленности способствует эффективному экономическому
развитию промышленных предприятий нашей страны и их интеграции в  предприятия
мировой промышленности.

Ключевые слова- промышленноcть, экономическое развитие,  предприятие,  эколо-
гия, инновация
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Mechanisms to ensure the eco - economic sustainability of manufacturing industry en-

terprises of Baky city

Abstract
Purpose of the research -  the analysis of eco-economic situation of Baku city and the identi-

fication of mechanisms to improve it.
Methodology of the research-  to offer methods and ways to ensure the eco - economic sus-

tainability of manufacturing industry enterprises
Results of the research –  ensuring the eco-economic sustainability of  manufacturing indus-

try enterprises promotes the efficient economic development of manufacturing enterprises in our
country and their integration in the world’s industrial enterprises.

Key words - industry, economic development, enterprise, environment, innovation
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