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Xülasə 

         Azərbaycan iqtiasdiyyatının inkişafında neftmaşınqayırma sənayesinin xüsusi 

əhəmiyyəti var. Qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin edilməsi və ölkənin maşınqyırma 

sənaye məhsullarının ixracının formalaşdırılması baxımından bu sahənin inkişafına diqqət 

artırılmalıdır. Məqalədə neftmaşınqayırma sənayesinin inkişaf tarixi tədqiq edilməklə, onun 

müasir inkişaf səviyysəi qiymətləndirilir. Nəticə olaraq bu sahənin inkişaf imkanları ilə bağlı 

fikirlər irəli sürülür. 

Açar sözlər: iqtisadi inkişaf, neftmaşınqayırma müəssisələri və sənayesi, iqtisadi əlaqələr 

 

 Giriş 
     Müasir dövrdə iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması və strukturunun 

təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda sənayenin inkişafına da yeni yanaşma amillərini qarşıya 

qoyur. Xüsuilədə ağır və neft maşınaqayırmasının olduğu ölkələrdə bu məsələ daha da 

qabarıq şəkildə özünü göstərir. Neft maşınqayırama sənayesinin tarixi ənənəsi olan 

Azərbayanda mövcud sahənin inkişafı daha da aktuallığı ilə çıxış edir. Çünki, həm xammalı 

resursu, həm də əvvəllər də müvafiq sahədə inkişafı olmuş Azərbaycanın neft 

maşınqayırmasının inkişafına hazırdada tələblər mövcuddur. Lakin, bu sənaye sahəsinin 

inkişafı öz özəllikləri və problemləri ilə də fərqlənir. 

 Azərbaycanda neftmaşınqayırma sənayesi inkişafının tarixi mərhələləri 

        Məlum mənbələr və təcürbə göstərir ki,  dünyada ilk dəfə Bakıda 1848-ci ildə neftin 

sənaye üsulu ilə hasilatı Azərbaycanda sənayeləşmənin başlanğıcını qoymuşdur. Belə ki, XIX 

əsrin ikinci yarısından neft hasilatının əhəmiyyətli dərəcədə artması sənayeləşmə prosesinə 

təkan vermiş, bu da öz növbəsində Azərbaycanda neftlə əlaqəli infrastrukturun və sənaye 

sahələrinin yaranması ilə nəticələnmişdir. Xüsuilə qeyd etmək olar ki,  ilkin olaraq bu 

dövrdən başalayaraq neftin mexaniki üsulla qazılmış quyulardan hasil edilməsi ilə başlanıb və 

1920-ci ilə kimi davam edir. Və 1850-ci illədən ilk dəfə Bibiheybət və sonra Balaxanı 

yataqlarında mexaniki üsulla qazılmış quyulardan sənaye əhəmiyyətli neft alınmış və həmin 

ildən də Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafı başlanır. Neft hasilatının artması artıq neft 

sənayesinin inkişafında yeni dövr açmış və 1859-cu ildə Bakıda ilk neftayırma zavodu 

tikilmış,  Cavad Məlikov Bakıda kerosin zavodu tikdirməklə, dünyada ilk dəfə neftayırma 

prosesində soyuduculardan istifadə etmişdir (3). 

Azərbaycanın maşınqayırma sənayesinin inkişafı Azərbaycanda neftçıxarma sənayesinin 

XIX əsrin sonlarında və XX əsrin əvvəllərində olan inkişafı ilə üzvi surətdə bağlıdır. Xaricdən 

idxal edilmiş avadanlıq sonrakı dövrlərdə Nobel qardaşlarının, Rotşildin, Tağıyevin, 

Muxtarovun, Benkendorfun emalatxanalarında təmir olunurdu. Bu emalatxanalar gələcək 

maşınqayırma zavodlarının əsasını təşkil etmişdir. Maşınqayırmanın aparıcı sahəsi kimi 

respublikanın neft maşınqayırması yüksək dərəcədə ixtisaslaşdırılmış istehsal kompleksi kimi 

çıxış edirdi. Burada ümumi metallurgiya, tökmə və metiz bazasına malik olan bir sıra iri 

zavodlar cəmləşmişdir. Sonrakı dövrlərdə keçmiş Sovetlər İttifaqının neftçıxarma sənayesinin 
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70%-ə qədər avadanlığının Azərbaycanın neft-maşınqayırma sənayesi tərəfindən istehsal 

olunması bu sürətli inkişafdan xəbər verirdi (4). 

       Azərbaycanda yerli və xarici sənayeçilərin neft emalı ilə bərabər, onun maşınqayırma 

sənayesinə də diqqəti artırmışdır. Xüsusilə, bu sahədə daha çox əməyi olmuş milli sahibkar 

kimi Murtuza Muxtarovun əməyi yüksək qiymətləndirilməlidir. Muxtarovun adı daha çox 

Bakıda neft çıxarılması texnologiyasının inkişafı ilə bağlıdır. Ali texniki təhsili olmasa da neft 

maqnatları içərisində neft yataqlarının sirrini və qazma işlərini onun kimi dərindən bilən 

ikinci bir sahibkar, çətin ki, tapılmayırdı. 1890-cı ildə yaratdığı "Podrat qazma" kontoru 

Bakının Balaxanı, Suraxanı, Ramana və Sabunçu neft rayonlarında neft quyularının 

qazılmasında böyük rol oynamışdır. Bu səhələrdəki quyuların əksəriyyəti onun "Podrat 

qazma" kontoru tərəfindən qazılmışdır. Onun həm də bundan əlavə özünün xüsusi mədənləri 

də vardı. 1895-ci ildə (dünyada ilk dəfə) metal ştanqlarla zərbə qazma dəzgahını quraşdırmış 

və bunu üçün də dövlətdən müəllif haqqı almışdır. O, bu vaxt ixtirasını "Bakı qazma sistemi" 

adlandırmışdı. Onun bir sıra ixtiraları da var idi. M. Muxtarov XIX əsrin axırlarında 

Bibiheybətdə qazma avadanlığı müəssiəsini işə salmışdı. Bu müəssisə həmin dövürdə ilk neft 

avadanlığı müəssiəsi sayılırdı. Muxtarov neft milyonçusu olmasına baxmayaraq, 1917-ci ildə 

ilk dəfə taxtayonan dəzgah da ixtira etmişdir. Muxtarov həm də artıq öz zavodunun buraxdığı 

dəzgah və avadanlığı xarici ölkələrə satırdı. Xaricdən, xüsusi ilə də Amçerikadan çoxlu 

avadanlıq alırdı  (5). 

         Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra maşınqayırma sənayesinin 

inkişafında ikinci mərhələ başlamışdır. Artıq 1920-ci illərin sonları üçün Azərbaycan 

sənayesində nəzərə çarpacaq dəyişikliklər var idi. Neft sənayesində mühüm nailiyyətlər əldə 

edilmiş, 1928-ci ildə Yeni Qaraçuxur mədəninin istismarı başlamışdı. Bu dövrdə SSRİ 

miqyasında ilk dəfə olaraq Bakıda güclü trubalı kerosin-benzin zavodu, sulfat turşusu, karbid 

və yağ zavodu tikildi. 

Maşınqayırma sahəsində də mühüm nailiyyətlər əldə edildi. 1927-ci ildə Leytenant Şmidt 

(Səttarxan) adına zavodda ilk elektrik poladəritmə sobası işə salındı. 

      Azərbaycanda ötən əsrin 70-80-ci illərində baş vermiş geniş sənayeləşmə ümummilli lider 

Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu dövrdə sənayenin inkişafına irihəcmli vəsaitlər 

yönəldilmiş, ittifaqmiqyaslı bir sıra iri sənaye müəssisələri qurulmuş, ölkə üçün ənənəvi 

olmayan yeni sənaye sahələri yaradılmış, sənayenin diversifikasiyası sürətlənmişdir.  

        1970-ci ildə Azərbaycan SSR-də sənayenin əsas istehsal fondlarının 70%-i, istehsal 

olunan məhsulun isə cəmi 40%-ə qədəri yanacaq, energetika, metallurgiya və kimya sənayesi 

sahələrinin hesabına əldə edilirdi. Keçən əsrin 70-ci illərində və 80-ci illərin birinci 

yarısında Azərbaycanda həm bütövlükdə respublika iqtisadiyyatının, həm də regionların 

gələcək sürətli inkişafını təmin edə bilən istehsal, elmi-texniki və kadr potensialı yaranmışdı. 

Keçmiş SSRİ əhalisinin yalnız 2,5%-nin yaşadığı Azərbaycan bir çox əsas sənaye məhsulları 

istehsalına görə ittifaq sənayesində nisbətən xeyli yüksək yer tuturdu. Belə ki, 1980-ci illərin 

ortalarında ittifaq üzrə neft mədən avadanlıqları istehsalının 70%-i, o cümlədən 1970 - 1985-

ci illərdə dərinlik nasosları istehsalının hamısı, elektrik qaynaq avadanlıqlarının 10,5%-i, 

kauçuk sodanın 7,8%-i, şərab və şərab məhsullarının 1/3 hissəsindən çoxu, məişət 

kondisionerlərinin hamısı, soyuducuların 5,7%-i, pambıq ipliyinin 9,6%-i, ipək xammalının 

11,7-i Azərbaycanın payına düşürdü (6). XX əsrin 80-ci illərində respublika 

neftmaşınqayırma sənayesinin məhsulları dünyanın 35 ölkəsinə ixrac olunurdu. 

        Azərbaycanda keçən əsrin 70-ci illərindən başlayan sənaye inkişaf dövrü artıq neft 

maşınqayırma sənayesinin, əsasən də avadanlıq istehsalının yüksəlişinə təsir etmişdi. Belə ki, 

keçmiş sovetlər birliyində, o cümlədən sovet blokuna daxil olan və neft hasil edən 

https://az.wikipedia.org/wiki/1970
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_SSR
https://az.wikipedia.org/wiki/Energetika
https://az.wikipedia.org/wiki/Metallurgiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/SSR%C4%B0
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft
https://az.wikipedia.org/wiki/1970
https://az.wikipedia.org/wiki/1985
https://az.wikipedia.org/wiki/Pamb%C4%B1q
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
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respublkikalara Məhz Azərbaycanda istehsal edilən neft maşınqayırma sənaye avadanlıqları 

ixrac edilirdi. 

       Ümumilikdə isə, bu mühüm sənaye sahələrinin müasir tarixi, Ümummili lider Heydər 

Əliyevin səyi ilə, 1997-ci ildən tədricən bərpa və inkişaf dövrünü yaşamaqla nəzərə çarpır. 

Ölkədə siyasi-iqtisadi sabitliyin bərqərar olması ilə bu dövrdən başlayaraq sənaye istehsalında 

artım müşahidə edilmişdir. Müstəqillik dövründə sənayenin inkişafında ilk növbədə neft-qaz 

sektoruna cəlb edilən xarici investisiyalar həlledici rol oynamış, bu sahənin inkişafı istər 

birbaşa, istərsə də dolayısı ilə sənayenin digər sahələrinin yenidən canlanmasına təkan 

vermişdir. Həmin dövrdə həmçinin sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsi həyata keçirilmiş 

və bazar iqtisadiyyatı institutlarının əsası qoyulmuşdur.  

          Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin ilk dövrlərindən başlayaraq Azərbaycanda 

sənayeləşmə templəri yüksəlmiş, sənayenin regional strukturunun təkmilləşdirilməsi əsas 

prioritetlərdən biri kimi müəyyən olunmuş, sənaye istehsalı üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən 

enerji təminatı məsələlərinin həlli istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmiş, 

respublika təbii qaz və elektrik enerjisi idxalçısından ixracatçıya çevrilmiş, sənayenin 

infrastruktur təminatı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır. Həyata keçirilən tədbirlər 

nəticəsində ölkədə sənaye yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş, bu mərhələnin başlanğıcı 

olaraq Azərbaycan Respublikasında 2014-cü il “Sənaye ili” elan edilmişdir. Sənayeləşmənin 

yeni mərhələsində mövcud potensialdan daha səmərəli istifadə etməklə Azərbaycanın 

regionda güclü sənaye mərkəzinə çevrilməsini təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan 2020: 

Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasında müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətləri nəzərə 

alınmaqla, “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün 

Dövlət Proqramı” qəbul edilərək, icra edilməkdədir. 

Azərbaycan neft maşınqayırma sənayesinin müasir inkişaf səviyyəsi 

      Azərbaycanda son on ildə həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində sənayeləşmə 

prosesi sürətlənməsi ilə nəzərə çarpır. Belə ki, məqsədəyönlü neft-qaz strategiyasının 

reallaşdırılması ölkənin dayanıqlı maliyyə resurslarının formalaşmasına və bununla da 

mövcud sənaye potensialından səmərəli istifadə imkanlarının genişləndirilməsinə şərait 

yaratmışdır. Nəticə olaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatında, o cümlədən sənaye sahəsində 

müvəffəq meyillər özünü göstərməkdədir. 

         Ölkə sənayesində son ildə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 

26,2 milyard manat təşkil etmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 2,4% artım deməkdir. 

Qeyri-neft sənayesi isə 7,7 milyard manat təşkil etmiş və ötən illə müqayisədə 8,4% artmışdır. 

Bu artım əsasən maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri (2,7 dəfə), hazır metal 

məmulatların istehsalı (54,1%), kimya sənayesi (43,2%), tikinti materiallarının istehsalı 

(6,3%), qida məhsullarının istehsalı (2,9%), elektrik avadanlıqlarının istehsalı (1,8%) 

sahələrində müşahidə olunmuşdur.  Sənaye məhsulunun 61,9% mədənçıxarma, 29,9% emal, 

7,3% elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,9% isə su 

təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı bölmələrində istehsal olunmuşdur (7; 8). 

       Ölkənin emal sənayesində məhsul istehsalının strukturunda ən yüksək xüsusi çəkiyə 

malik alt sahələr qida məhsullarının istehsalı (33,7%), neft məhsullarının istehsalı (31,0%), 

maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri (8,5%), tikinti materiallarının istehsalı 

(5,5%), kimya sənayesi (3,7%), metallurgiya sənayesi (2,9%), içki istehsalı (2,6%), maşın və 

avadanlıqların istehsalı (2,5%), hazır metal məmulatların istehsalı (1,5%), elektrik 

avadanlıqlarının istehsalı (1,3%), avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı (1,2%), rezin 

və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı (1,1%), kompyuter, elektron və optik məhsulların 

istehsalı (1,0%) olmuşdur, digər 11 alt sahənin birgə xüsusi çəkisi isə 3,4% təşkil etmişdir. 

Ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafına son ildə bütün maliyyə mənbələrindən əsas 
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kapitala 16 milyard manat vəsait yönəldilmişdir. Sənayedə neft sektoruna yönəldilmiş əsas 

kapitalın həcmi 7,2 milyard manat, qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş əsas kapitalın həcmi isə 

1,2 milyard manat təşkil etmişdir. Ümumi vəsaitin 52,6% sənaye sahələrinin inkişafına 

yönəlmiş, bu da 8,4 milyard manat təşkil etmişdir. Sənayedə əsas kapitala yönəldilmiş 

vəsaitlərin 85,8% mədənçıxarma sənayesi, 4,8% emal sənayesi, 2,3% elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sənayesinə, 7,0% isə su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı sənayesinə yönəldilmişdir (7; 8). 

        Qeyri-neft sənayesində yaradılan əlavə dəyərin strukturunda mədənçıxarma sənayesinin 

xüsusi çəkisi 1,4% və ya 43,7 milyon manat, emal sənayesinin xüsusi çəkisi 59,4% və ya 

1837,4 milyon manat, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatının 

xüsusi çəkisi 36,2% və ya 1121,1 milyon manat, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsinin 

xüsusi çəkisi isə 3% və ya 91,6 milyon manat təşkil etmişdir.  

     Azərbaycanda 2015-ci ildə qeyri-neft sənayesində 7660,3 milyon manatlıq məhsul istehsal 

edilmiş və əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,4% artmışdır. Qeyd olunan dövrdə 

qeyri-neft sənayesində istehsal edilən məhsulun ölkə üzrə bütün sənaye məhsullarında xüsusi 

çəkisi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,3 faiz artmış və 29,3%-ni təşkil etmiş, 

sənayenin 2,4%-lik artımına qeyri-neft sənayesi 1,9 faiz bəndi müsbət töhfə vermişdir. 

Həmçinin, dövründə qeyri-neft emal sənayesinin alt sahələri üzrə sənayenin artımına ən çox 

artırıcı təsiri maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri (1,4%), kimya sənayesi (0,3%), 

qida məhsullarının istehsalı (0,2%), hazır metal məmulatlarının istehsalı (0,2%) və kompüter 

və digər elektron avadanlıqların istehsalı (0,2 faiz bəndi) sahələri göstərmişdir (7; 8). 

 

Azərbaycan Respublikasında sənaye istehsalının sahə strukturu (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Bütün sənaye 100 100 100 100 100 

Mədənçıxarma sənayesi 78.9 80.5 78.8 77.2 73.0 

Qeyri-neft sənaeysi 15.9 14.3 15.3 16.5 20.2 
o cümlədən: 
Maşın və avadanlıqlardan  başqa 

hazır metal məmulatlarının istehsalı 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4 

Maşın və avadanlıqların istehsalı 0.6 0.5 0.5 0.8 0.9 

Avtomobil və qoşquların istehsalı 0.01 0.01 0.01 0.02 0.3 

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 
Elektrik enerjisi, qaz və  buxar 

istehsalı, 

 bölüşdürülməsi və təchizatı 4.6 4.7 5.3 5.6 6.0 

Su təchizatı, tullantıların  

təmizlənməsi və emalı 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 

      Qeyd: Cədvəl müəllif tərəfindən ölkənin rəsmi statistik informasiya qaynaqları əsasında 

tərtib edilmişdir. 

      Azərbaycanın ümumilkdə son beş ildə maşınqayırma sənayesində müəyyən irəliləyişlər 

əldə olunsada, lakin bu ümüumi iqtisadi və sənaye inkişafından yüksən nəticələr hesab edilə 

bilməz. Belə ki, 2010-cu ildə ölkədə maşınqayırma sənyesini vahid götürdükdə, onun ümümi 

sənayenin inkişafında xüsusi çəkisi 1,2% təşkil etmişdir.  Bu göstərici 2014 - cü ildə ümumi 

sənaye inkişafının 1,6%-i səviyyəsində olmaqla, son beş ildə cəmi 0,4% artım meyili 
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göstərmişdir. Müvafiq araşdırmada neftmaşınqayırma sənaysinin payı isə cüzi olmaqdadır. 

Azərbaycanda əvvəllər neft maşınqayırma sənayesinin yüksək inkişaf səviyyəsini, onun daha 

çox ixrac yönümlü olduğunu, müasir şəraitdə isə ölkədə neft və qaz hasilatının artığını (yəni 

bu sahədə avadanlıqlara ehtiyacın olduğunu) nəzərə alsaq təbii ki, müaviq sahənin müasir 

inkişafını yüksək qiymətləndirmək mümkün deyildir. Bu sənaye sahəsinin hələik daxili bazar, 

sonradan isə xarici bazarlar baxımdan inkişaf potensialları mövcuddur. 

Keçmiş sovetlər birliyinin süqutunadək Azərbaycanın neft-maşınqayırma sənayesinin 

müəssisələri istehsal prosesinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan xammal və materialları 

müttəfiq respublikalardan alırdı. Hazırda isə mövcud əlaqələrin kəsilməsi istehsalın həcminin, 

neft-maşınqayırmanın xüsusi çəkisinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur.  

Ölkə bu sahənin inkişafı ilə bağlı yaradılan “Azneftkimyamaş” ASC-nin müəssisələri 

yarım əsrdən artıqdır ki, fəaliyyətdədirlər və hal-hazırda köhnəlmiş texnologiya, əsas fondlar, 

struktur və idarəetmə metodları ilə xarakteizə edilir. Hətta texniki-texnoloji cəhətdən nisbətən 

qənaətbəxş müəssisələrin də təşkilati strukturu və idarəetmə metodları bazar şəraitinə uyğun 

deyildir. Neft-maşınqayırma sənayesi müəssisələrinə mənsub iqtisadi və sosial problemlər 

nəinki onların səmərəli inkişafına mane olur, həmçinin yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində 

onların bundan sonra da fəaliyyət göstərməsi məsələsini qarşıya qoyur. Tədqiqatlar göstərir 

ki, “Azneftkimyamaş” ASC-nin müəssisələrinin çoxu öz istehsal-təsərrüfat fəaliyyətlərinin 

normalaşdırılması üçün çətinlik çəkir  (9). 

Səhmdar cəmiyyətinin on müəssisəsi fəaliyyət göstərir ki, onların da əksəriyyəti 

şəhərdən kənara köçürülüb.  Əvvəllər dünyanın bir çox ölkələrinə neft-maşınqayırması 

avadanlıqlarını ixrac edən bu müəssisələrin müasir vəziyyəti qənaətbəxş deyildir. 

Müəssisələrin fəaliyyətində kifayətqədər problemlər mövcuddur. Belə ki, dövriyyə 

vəsaitlərinin çatışmazlığı, maliyyə göstəricilərinin qənaətbəxş olmaması, debitor və kreditor 

borclarının yüksək səviyyəsi, buraxılan məhsulların çeşidinin köhnəlməsi, potensial satış 

bazarlarının yoxluğu, marketinq strategiyasının işlənilməməsi, müəssisələrin bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində işləməyə uyğunlaşmayan təşkilati strukturlarının səmərəsizliyi, xarici 

partnyorların axtarışı və onlarla tərəfdaşlıq əlaqələrinin yaradılması sahəsində təcrübənin 

kifayət qədər olmaması kimi ciddi problemləri göstərmək olar. Həmçinin, istehsalın təşkili, 

məhsulun keyfiyyəti, ətraf mühitin qorunması, sosial sfera obyektlərinin saxlanılması və digər 

məsələlər də bu problem təsnifatına şamil edilsə, onda neftmaşınqayırma sənayesinin inkişafı 

ilə bağlı əsaslı islahatların aparılması zərurətinin vacibliyini əsaslandırmaq olar. 

Ölkənin inkişaf səviyyəsi nəzərə alınmaqla, neft-maşınqayırma müəssisələrinin 

restrukturizasiyası və rəqabətqabiliyyətli avadanlıqların istehsalı bu sənaye sahəsində mövcud 

istehsal-texniki potensialdan səmərəli istifadənin təmini üçün imkan yaratmış olar. 

    Artıq neft sənayesində beynəlxalq standartlar, İSO və APİ tətbiq olunmağa 

başlanmışdır. Və artıq onlarla neft məhsulları standartlaşdırılır və neft sənayesindəki şirkətlər 

buna daha ciddi meyillidirlər, çünki bu şirkətlər öz məhsullarını dünya bazarlarına çıxartmaq 

istəyirlər. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin ölkədə “Beynəlxalq 

standartlara” cavab verən məhsul istehsalına keçid və iqtisadiyyatın dünyaya inteqrasiya 

olunması haqqında göstərişləri həyata keçirilməkdədir. Bu da təbii ki, maşınqayırma 

müəssisələrinin fəaliyyət prioritetlərindəndir. Belə ki, maşınqayırma müəssisələri 

rəqabətqabiliyyətli yeni növ neft maşınqayırma sənayesi məhsullarının istehsalı sahəsində 

2004-cü ildə İSO 9001-2000 Beynəlxalq Keyfiyyət Sertifikatını, 2007-ci ildə isə Amerika 

Neft İnstitutunun APİ-Qİ keyfiyyət sertifikatını almışdır. Hazırda maşınqayırma 

müəssisələrində neft-qaz, neft-kimya sənayesi avadanlıqları, onlar üçün hər cür lazımi alət və 

ehtiyat hissələri hazırlamaq və xidmətlər göstərmək üçün texnoloji şərait yaradılmaqdadır. 
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Nəticə 

Azərbaycanın neft-maşınqayırma sənayesinin yenidən qurulmasına böyük ehtiyac 

vardır. İlikin olaraq bu amil onunla bağlıdır ki, Azərbaycan neft ölkəsidir və bu sahədə 

ənənəvi inkişaf tarixi var. Zənnimizcə, bu sahənin gələcək fəaliyyətini dərindən təhlil edərək 

ölkə daxilində ehtiyac duyulan neft-mədən avadanlıqlarının istehsalına qərar verməlidir. 

Həmçinin, sahəyə yeni investisiya mənbəyi kimi də xarici sərmayələr cəlb olunmalıdır. Bu 

işdə Dövlət Neft Şirkəti də öz köməyini əsirgəməməlidir. Xüsuilədə, Dövlət Neft Şirkəti 

fəaliyyəti ilə bağlı hansı növ məhsullara onun tələbatını müəyyən edib, bu müəssisələrə sifariş 

prosesini təşkil etməlidir. Eyni zamanda müəssisələrin xarici bazara çıxması barədə də ciddi 

düşünməlidir. İlk növbədə Orta Asiya və İrana neft-mədən avadanlıqları ixrac etmək 

mümkündür, tədricən isə növbəti mərhələlərdə isə dünyanın digər ölkələrinə məhsul ixracını 

qaydaya salmaq olar. Ölkənin neft-maşınqayırma sənayesinin yenidən dirçəlməsi 

Azərbaycanda geniş imkanları olan elektroenergetika sahəsinin inkişafına müsbət təsir 

göstərər, belə ki, bu sahələrin fəaliyyəti bir-biri ilə sıx bağlıdır.  

Zənnimizcə, neft-maşınqayırma sənayesinin fəaliyyəti təmin etməklə: qeyri-neft 

sektorunun vacib bir sahəsinin inkişafına şərait yaratmaq, hazırda xaricdən baha qiymətə 

valyuta ilə aldınan məhsulların ixracına son qoymaq və bu məhsulları istehsal edib xarici 

bazara çıxmaq, bir neçə min insanı, o cümlədən mütəxəssisləri işlə təmin etmək mümkündür. 

Və hesab edirik ki, bütün bunları reallaşdırmağa imkanlar var və ondan mütləq istifadə 

olunmalıdır. Xüsuilədə  nəzərə alınmalıdır ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin əsas 

göstəricilərindən biri də onun mükəmməl maşınqayırma sənayesi hesab olunur. 
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Алиев Джавид Мирза-Юсиф оглу 

Формирование и развитие потенциала нефтяного машиностроения Республики 

Азербайджан 

Резюме 

     Нефтяное машиностроение занимает значимое место в развитии экономики 

Азербайджана. С точки зрения обеспечения ненефтяного сектора и формирования 

экспорта страны машиностроительной промышленности, следует обратить 

внимание на развитие этой отрасли. Исследуя историю развития нефтяного 

машиностроения, оценили уровень современного развития. В результате выдвигаются 

рекомендации относительно возможностей развития.  

Ключевые слова: экономическое развитие, нефтяное машиностроение компании и 

отрасли, экономические связи 
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Aliyev Cavid Mirza-Yusif oqlu 

Formation and development of potential of oil mechanical engineering of the Republic 

Azerbaijan 

Abstract 

    The oil mechanical engineering takes the significant place in development of economy of 

Azerbaijan. From the point of view of the non-oil sector and the formation of the engineering 

industry in the country of export, should pay attention to the development of this industry. 

Exploring the history of the development of petroleum machinery, assessed the level of 

modern development. As a result, put forward views on the possibilities of development. 

Keywords: economic development, petroleum engineering companies and industries, 

economic ties 
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