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Xülasə. Məqalədə neft-kimya sənayesinin təşkilat quruluşu haqqında 

məlumat verilmiş, bu sənaye sahələrinin əsas həlqəsi olan “Etilen-Polietilen” 

zavodunun 2011-2016-ci illər üzrə məhsul istehsalı və satışı təhlil edilmişdir. 

Zavodun məhsul vahidinə düşən maya dəyəri və əsas vəsaitlərin təhlili 

məqalədə öz əksini tapmışdır.  

 

Açar sözlər: neft-kimya sənayesi, əsas vəsaitlər, müəssisə. 

 

ORGANIZATION AND ANALYSIS OF  

FIXED ASSETS OF PETROCHEMICAL 

ENTERPRISES 

 

Dilara Amiraslanova 
Sumgayit State University, 

Sumgayit, Azerbaijan  
 

Abstract. Information on the organizational 

structure of the petrochemical industry, was given 

in the article commodity production and sales of 

the Ethylene-Polyethylene plant for 2011-2016, 

which is the main link in these industries. The 

article gives the analysis of fixed assets and the 

cost of the unit of the plant. 
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Резюме. В статье дается информация об 

организационной структуре нефтехимической 

промышленности, анализируется товаропроиз-

водство и продажи Этилен-Полиэтиленового 

завода за 2011-2016 годы, который является 

основным звеном этих промышленных сфер. 

Здесь нашел свое отражение анализ основных 

средств и себестоимость товарной единицы 

завода. 

Ключевые cлова: нефтехимическая промыш-

ленность, основные фонды, предприятие.  

 

 

1. Giriş 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın  qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri 

ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsinə imkan  verən layihələrin həyata keçirilməsindən 

ibarət idi. Çünki iqtisadiyyatı dirçəltmədən müstəqil dövlət quruculuğu prosesini uğurla 

davam  etdirmək, eyni zamanda ciddi siyasi nailiyyətlərə imza atmaq mümkün  deyildir. 

Lakin  müstəqilliyin ilk illərində bunun gerçəkləşdirilməsi kifayət qədər mürəkkəb vəzifə 

olaraq qarşıda  dururdu. 1993-cü ilin ortalarınadək bir-birini əvəz edən hakimiyyətlərin 

səriştəsiz siyasəti  və qeyri-professional davranışları bu ali məqsədin reallaşdırılmasına imkan 

vermədi, əksinə Azərbaycanın perspektivinə əsaslı şübhələr yaratdı ki, bu da qlobal iqtisadi 

layihələrin baş  tutmasına mane olurdu. Daxili qeyri-sabitlik, xarici siyasətdə buraxılmış 
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nöqsanlar  buna şərait yaratmadığından ölkənin iqtisadiyyatının müxtəlif  iqtisadi sahələrinə 

sərmayə qoyulması problemə çevrilmişdir. 

Nəhayət, 1993-cü ildə ölkədə baş vermiş  hakimiyyət dəyişikliyi mövcud sosial-siyasi 

çətinliklərin aradan qaldırılması üçün stimul oldu. Çox qısa vaxt ərzində siyasi sabitliyin 

bərqərar edilməsi, dayanıqlı və etibarlı iqtisadi münasibətlər sisteminin  yaradılması xarici 

sərmayədarların  ölkəyə cəlb  olunmasına əlverişli şərait yaratdı. Ulu öndər Heydər Əliyev 

cənablarının rəhbərliyi ilə 1994-cü  ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” Azərbayanın  iqtisadi  

perspektivinin konseptual inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən çox mühüm  razılaşma 

kimi tarixə düşdü 1. Bu əlbəttə ki, təsadüfi deyildi. Azərbaycanın regionda  yerinin 

möhkəmləndirilməsinə, dünyanın ən aparıcı dövlətləri ilə strateji tərəfdaşlıq əlaqələri yarada 

bilməsinə imkan verən bu unikal layihə öz siyasi və iqtisadi səmərəliliyinə görə analoqu 

olmayan  böyük bir prosesin əsasını qoymuşdu.  

 

2. Neft-kimya müəssisələrinin təşkilati quruluşu 

Həyata keçirilən Neft Strategiyası  başqa sənaye sahələri ilə yanaşı neft-kimya 

sənayesinin də inkişafını  şərtləndirir. Bazar  iqtisadi modelinə müvafiq olaraq neft-kimya 

sənaye müəssisələrinin də fəaliyyətində yeni çalarlar  meydana  gəldi. Planlı təsərrüfat  

sistemi  şəraitində işləyən həmin müəssisələr suverenlik illərində öz ənənəvi xammal 

təchizatçılarını və məhsul tələbatçılarını itirdiklərindən istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti 

göstəriciləri kəskin  pisləşmiş, istehsal edilən neft-kimya  məhsullarının  həcmi, çeşidi və 

ixracı müstəqilliyə qədərki dövrə nisbətən əsaslı şəkildə  azalmışdır. Belə ki, əgər 2000-ci ildə 

sənaye istehsalının sahə strukturunda  neft-kimya sənayesinin  xüsusi çəkisi 3,3% təşkil 

edirdisə, bu 2005-ci ildə 2,4%, 2010-cu ildə 0,45% olmuşdur. Sonrakı illərdə bu göstərici 

demək olar ki, kəskin dəyişməmiş 0,6-0,8%  cıvarında  qərar tutmuşdur. 

Təşkilati baxımdan ölkənin neft-kimya  sənayesini təmsil edən “Azərkimya” İstehsalat 

Birliyinin strukturu aşağıdakı kimidir 2: 

1. “Etilen-Polietilen”zavodu; 

2. “Səthi Aktiv Maddələr” zavodu; 

3. “Üzvi sintez” zavodu; 

4. “Mexaniki Təmir” zavodu; 

5. “Kimya layihə” İnstitutu; 

6. Təmir-tikinti İdarəsi; 

7. Nəqliyyat və Xüsusi Texnika İdarəsi; 

8. Anbar Təsərrüfatı 

Hal-hazırda  “Azərkimya” İB-nın  nəzdindəki zavodlardan ancaq “Etilen-Polietilen” 

zavodu fəaliyyət göstərir və odur ki, tədqiqatımızda  bu zavodun  faktiki məlumatlarından 

istifadə olunacaqdır. 
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Belə ki, bu sənayenin  tərkib hissəsi olan  “Etilen-Polietilen” zavodunun iqtisadi 

vəziyyətinin  təhlili aktual məsələlərdəndir, bu zavodun  fəaliyyəti, onun göstəricilər sistemi 

bütövlükdə neft-kimya  kompleksi üçün də maraqlı məqamları ilə səciyyələnir. 

“Etilen-Polietilen” zavodu Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24 

avqust 1994-cü il tarixli 318 saylı qərarına əsasən keçmiş “Azərkimya” DŞ-nin 

“Sintezkauçuk” İstehsalat Birliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən “EP-300” və “Üzvi Sintez” 

İstehsalat  Birliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən “Polimer-120” zavodlarının birləşdirilməsi 

əsasında yaradılmışdır. EP-300 və Polimer-120 qurğularının ilk fəaliyyət dövründə xarici 

mütəxəssislərlə birlikdə milli kadrlar da  çalışmağa başladı. Ümumiyyətlə, müəssisədə milli 

kadrların  yetişdirilməsi və daha  məsul, aparıcı işlərə cəlb edilməsinə xüsusi diqqət yetirildi. 

Mütərəqqi iş üsullarının və yüksək səviyyəli texnologiyanın qısa bir zamanda yerli kadrlar  

tərəfindən peşəkarlıqla mənimsənilərək öz işlərinə tətbiqi qısa zaman kəsiyində öz bəhrəsini 

verdi. Belə ki, müəssisədə fəhlə və MTİ-də (mühəndis-texniki işçilər) yerli  və milli kadrlar 

sayca çoxluq təşkil  etməyə başladı. 

“Etilen-Polietilen” zavodunda müxtəlif adda və çeşiddə neft-kimya məhsulları istehsal 

olunur. Bu məhsullar sırasına  etilen, polietilen, butilen-butadien fraksiyası (BBF), yüngül 

piroliz qətranı (pirokondensat), ağır piroliz qətranı, mütləqləşdirilmiş izopropil spirti və digər 

məhsullar daxildir.  

 

3. “Etilen-Polietilen” zavodunun  əsas vəsaitlərinin təhlili 

“Etilen-Polietilen” zavodunun  2011-2016-cı illərdə çeşidlər üzrə məhsul  istehsalı və 

satışı aşağıdakı kimi  olmuşdur (Cədvəl 1) 

 Cədvəl 1-dən  göründüyü kimi, “Etilen-Polietilen” zavodunda 2011-2016-cı illərdə 

məhsul  istehsalı enib-qalxmalarla  müşayət olunmuşdur. Belə ki, zavodun əsas  məhsulu olan 

“Polietilen” istehsalı təhlil dövründə 24,97 min ton və ya 33,17% artmışdır. Xüsusi çəkisinə 

görə bu zavodda istehsal olunan  məhsullardan “propilen” və  “maye piroliz qətranını” 

göstərmək olar ki, bu məhsullarda 2011-2016-cı illərdə uyğun olaraq 11,95 min  ton (və ya 

29,69%) və 11,55 min ton (və ya 19,77%) artmışdır. Təhlil dövründə  zavodun istehsal etdiyi 

“ağır qətran” məhsulu da 4,83 min ton  və ya  39,12% artmışdır. Lakin, zavodda  istehsal 

olunan digər məhsulların həcmində azalma müşahidə olunur. Belə  ki, 2011-2016-cı illərdə 

“Bitium-butilenfraksiyası” 5,27 minton (və ya 19,20%), “Safspirt” 1,95 minton (və ya 

17,88%), “Safefir” 0,34 minton (və ya 36,56%) azalmışdır. “Etilen-Polietilenzavodunda 

2015-ciildən “ingibərləşmiş xlorid turşusu” adlı məhsul istehsal edilir və 2016-cı ildə əvvəlki 

illə müqayisədə bu məhsulun həcmi 21,3 ton (və ya 6,1%) azalmışdır. 

Məsələ burasındadır ki, 2011-2016-cı illər üzrə məlumatların  təhlili göstərir ki, 

“Etilen-Polietilen” zavodunda istehsal olunan bütün  məhsullar heç də tam  həcmdə 

reallaşdırılmamışdır (Cədvəl 2). 
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Cədvəl 1. “Etilen-Polietilen” zavodunda 2011-2016-cı illərdə məhsul  istehsalı 

 
№  

Məhsulların adları 

 

Ölçü 

vahidləri 

İ  l  l  ə  r  

2011 2012 2013 2014 2015 2016  

1. Polietilen ton 75292,50 67092,10 76186,29 101035,57 103495,89 100256,73 

2. Propilen ton 40241,00 35014,00 40848,00 56493,00 56392,02 52188,66 

3. Maye piroliz qətranı ton 58433,30 54185,00 55385,00 71770,00 73350,10 69987,20 

4. Ağır qətran ton 12323,29 13056,77 15295,06 18723,34 22077,73 17143,80 

5. Bitium-butilen 

fraksiyası 

ton 27436,00 20278,00 24815,00 30164,00 24785,00 22167,63 

6. Saf spirt ton 10889,72 7400,56 13825,49 10570,32 12253,82 8942,33 

7. Saf efir ton 931,00 571,05 866,61 685,03 818,23 590,66 

8. İngibirləşmiş xlorid 

turşusu 

ton - - - -      350,36    329,06 

           Zavodun məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Cədvəl 2. “Etilen-Polietilen” zavodunda 2011-2016-cı illərdə məhsul satışı 

 

Sıra 

№ 

 

Məhsulların  

adları 

 

Ölçü 

vahidi 

 

İllər 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

1. Polietilen ton 72381,58 67702,76 77008,80 99832,42 101483,05 101829,78 

2. Propilen ton 19568,70 28505,50 30989,30 45595,07 43455,05 43837,60 

3. Maye piroliz 

qətranı 

ton 56898,32 52074,42 56403,04 73257,39 69891,68 70004,83 

4. Ağır qətran ton 11138,42 15281,04 15295,06 19382,82 21701,85 16863,35 

5. Bitium-butilen 

fraksiyası 

ton 27005,40 20017,30 27269,34 25789,40 28043,22 23347,20 

6. Saf spirt ton 11192,08 5905,52 14460,37 10525,83 10996,22 10207,63 

7. Saf efir ton 1048,26 421,69 630,27 572,36 695,46 559,46 

8. İngibərləşmiş xlorid 

turşusu 

ton - - - - 352,84 305,35 

Zavodun məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Cədvəl 2-dən görünür ki, məhsul istehsalında olduğu kimi, bəzi məhsullar üzrə satış 

həcmi  baxılan dövrdə artmış, bəzi məhsullar üzrə isə əksinə azalmışdır. Belə ki, 2-dən 

göründüyü kimi, polietilen, propilen, maye piroliz qətranı, ağır qətran məhsulları üzrə satış 

həcmi artmış, digər məhsullar üzrə isə azalmışdır. Yəni, 2011-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə 

polietilenin satışı 29,4  min ton (və ya 40,7%), propilen satışı 24,3 min ton (və ya 1,24 dəfə), 

maye piroliz qətranı satışı 13,1 min ton (və ya 23,0%), ağır qətranın satışı 5,72 min ton (və ya 

51,4%) artmışdır.  Bitum-butilen  fraksiyası üzrə məhsul  satışı 3,7 min ton (və ya 13,5%), saf 

spirt satışı 0,98 min  ton (və ya 8,8%), saf efir satışı 0,49 min ton (və ya 46,6%),  

ingibirləşmiş xlorid turşusu isə 2016-cı ildə 2015-ci  ilə nisbətən 46 ton (və ya 13,3%) 

azalmışdır. 
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Cədvəl 1 və cədvəl 2-nin müqayisəsi göstərir ki, istehsal olunan məhsul həcmi ilə satış 

həcmi heç də uyğun gəlmir. Məsələn, 2011-ci ildə polietilen  istehsalı 75,29 min ton olmuş, 

satış həcmi ilə 72,38 min ton  təşkil etmişdir (fərq 2,91 min ton və ya 3,9% az), 2016-cı ildə 

isə əksinə 100,3 min ton istehsala qarşı satış həcmi 101,8 min ton olmuşdur. Məhsul istehsalı 

və satış arasında bir  uyğunluq, ritmlik, ahəngdarlıq olmalıdır. Çünki müəssisənin bütün 

iqtisadi nəticələri reallaşdırılmış məhsulla ölçülür. 

Burada bir məqamada  fikir  verilməlidir. Belə ki, iqtisadi potensial baxımından bütün  

yuxarıda  sadalananlar sənaye müəssisənin imkanlarının tərkib hissəsinə daxildir və onlarda 

daha  maksimum istifadə, başqa şərtlər  eyni olduqda, onun  bazardakı mövqeyini də müəyyən 

edir. 

Bununla belə, “Etilen-Polietilen” zavodunda məhsul istehsalı, onun qarşısında 

qoyduğu  strategiyaya  uyğun  yerinə yetirilər. İstehsal proqramının tam yerinə yetirilməsinin 

başlıca səbəbləri isə ona təsir edən aşağıdakı amillərlə şərtlənir: 

-müəssisənin əmək resursları ilə təmin  olunması və onlardan  istifadə ilə əlaqəli 

amillər; 

-müəssisənin  əsas fondlarla təmin olunması və onlardan istifadə ilə əlaqədar amillər; 

-müəssisənin xammal və materiallarla təmin  olunması və onlardan istifadə ilə 

əlaqədar amillər. 

Təhlil göstərir ki, baxılan dövr ərzində “Etilen-Polietilen” zavodunda istehsal  olunan 

məhsul vahidlərinin satış qiymətləri də ilbəil dəyişmişdir (cədvəl 3). 

Cədvəldən göründüyü kimi, “Etilen-Polietilen” zavodunda 2011-2016-cı illərdə ayrı-

ayrı məhsulların satış qiyməti gah artıb, gah da azalmışdır. Məsələ burasındadır ki, 

iqtisadiyyatda baş verən inflyasiya bazar  konyukturasının nəzərə alınması məhsulların  

qiymətlərindəki fərqləri yaratmışdır. Bütövlükdə, satış qiymətlərinin artması istiqamətində bir 

“trend” izləmək mümkündür. Bununla belə “Etilen-Polietilen” zavodunda məhsul vahidinin 

maya dəyəri haqqında məlumatın  təhlili bəzi məqamları ilə səciyyələnir (cədvəl 4). 

 

Cədvəl 3. Etilen-Polietilen” zavodunda 2011-2016-cı illər ərzində 

məhsulların satış qiyməti, manatla 

 

 

№ 

 

Məhsulların adları 

İllər 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Polietilen 936,30 867,92 916,11 821,00 1008,57 1517,79 

2. Propilen 549,88 498,03 466,60 522,74 261,70 307,34 

3. Saf spirt 907,12 743,63 784,28 867,27 633,66 811,33 

4. Saf efir 403,41 432,34 479,03 621,84 502,48 578,62 

Zavodun  məlumatları əsasında müəllif  tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Cədvəl 4.  “Etilen-Polietilen” zavodunda 2011-2016-cı illərdə məhsul 

vahidinin maya dəyəri 

 

 

№ 

 

Məhsulların  adları 

 

Ölçü 

vahidi 

İllər 

2011 

 

2012 2013 2014 

 

2015 2016 

1. Polietilen man/tn 595,83 684,69 719,56 593,17 706,76 703,84 

2. Propilen “____” 336,43 382,42 441,50 377,83 471,10 446,51 

3. Maye piroliz qətranı “____” 561,70 559,56 550,22 480,87 306,77 339,17 

4. Ağır qətran “____” 286,71 171,67 118,64 194,80 254,24 254,24 

5. Bitum-butilen 

fraksiyası 

“____” 446,90 569,85 446,88 413,87 205,93 595,38 

6. Sırf spirt “____” 535,56 727,74 666,96 557,25 629,68 649,78 

7. Sırf efir “____” 361,28 368,78 363,81 364,31 364,65 363,57 

8. İngibərləşmiş xlorid 

turşusu 

“____”     361,27 445,91 

 Zavodun məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Cədvəl 4-dən göründüyü kimi, 2011-2016-cı illərdə “maye piroliz qətranı” və “ağır 

qətran” istehsalı üzrə məhsul vahidinin maya dəyərində azalma meyli  müşahidə olunur. Belə 

ki, əgər bir ton maye  piroliz qətranının maya dəyəri 2011-ci ildə 561,70 man/tn olmuşdursa, 

2016-cı ildə bu 339,17 man/ton təşkil etmişdir. Yəni maya piroliz qətranın hər tonu 222,53 

man/ton (və ya 39,62%) ucuz başa gəlmişdir. Ancaq həmin məhsulun maya dəyərinin əvvəlki, 

yəni 2015-ci illə müqayisəsi  göstərir ki, məhsul vahidinin   maya dəyəri 32,4 man/ton (və ya 

10,6%) artmışdır. Ağır qətran istehsalında da məhsul vahidinin  maya dəyərinin azalması baş 

vermiş, 2016-cı ildə 2011-ci illə müqayisədə, bu 32,44 man/ton (və ya 11,32%) azalma təşkil 

etmişdir. 

 Lakin, məhsul vahidinin maya dəyərinin ən böyük artımı polietilen istehsalında baş 

vermişdir. Belə ki, 2011-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə məhsul vahidinin maya dəyərinin 

artımı 108,01 man/ton (və ya 18,13%) təşkil etmişdir. Lakin bu maya  dəyərinin 2015-ci illə 

müqayisəsi göstərir ki, 2016-cı ildə polietilen istehsalında məhsul vahidinin  maya dəyəri 2,92 

man/ton (və ya 0,4%) azalmışdır. Məhsul vahidinin maya dəyəri ilə onun satış qiymətinin 

müqayisəsi, bəzi məqamları ortaya çıxarmışdır. Belə ki, 3-cü cədvəl və 4-cü cədvəlin 

müqayisəsinə baxsaq, polietilen istehsalında 2011-ci ildə əgər məhsulun  satış qiyməti 

(936,30 man/ton) onun maya dəyərindən (595,83 man/ton) 340,47 man/ton (və ya 57,14%) 

çoxdursa, 2016-cı ildə bu uyğun olaraq 813,95 man/ton (və ya 1,16) dəfə böyük olmuşdur. 

Belə  tendensiya həmcinin saf spirt və saf efir məhsullarında xasdır. Amma propilen 

istehsalına nəzər yetirsək görürük ki, 2011-ci ildə məhsulun satış qiyməti (549,88 man/ton), 

onun maya  dəyərindən (561,70 man/ton), yəni 11,82 man/ton (və ya 2,1%) azdır. Təhlil 
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göstərir ki, 2016-cı ildə məhsulun qiyməti (307,34 man/ton) onun maya dəyərindən (339,17 

man/tn) 38,83 man/ton (və ya 9,38%) azdır. Məhsul vahidi qiymətinin  təqribən 80%-ə yaxın 

məhsul vahidinə çəkilən  xərclərdən formalaşdığını nəzərə alsaq bu tendensiyanın izahını 

iqtisadi  mənada vermək çətinlik  törədir. 

Məlumdur ki, sənaye müəssisələrində məhsul vahidinin maya dəyərinin aşağı 

salınması, rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalı, müəssisənin iqtisadi potensialının əmlak 

tərkibini təşkil edən əsas fondlardan səmərəli istifadə ilə bağlıdır. 

Təbiidir ki, Etilen-Polietilen zavodunun perspektiv inkişafında müəssisənin iqtisadi 

potensialı baxımından bu məqamlara daha çox diqqət etmək lazımdır. 

“Etilen-Polietilen” zavodunda əsas vəsaitlər, onların ilkin, qalıq dəyəri haqqında 

məlumat  cədvəl 5-də verilmişdir. 

Cədvəl 5-dən  görünür ki, 2011-2016-cı illər ərzində “Etilen-Polietilen” zavodunda 

əsas vəsaitlərin ilkin (bərpa) və  köhnəlmə dəyəri artma, qalıq dəyər ilə artma (azalma) 

tendensiyasına malikdir. Belə ki, əgər 2011-ci ildə ilin əvvəlinə əsas vəsaitlərin  ilk (bərpa) 

dəyəri 250,5 mln.manat təşkil edirdisə, 2016-cı ildə bu 313,9 mln.manat olmuş, artım 63,4 

mln.manat (və ya 25,3%) olmuşdur. Əsas vəsaitlərin  köhnəlmə dəyəri isə ilin əvvəlinə 120,9 

mln.manat olmuşdursa, 2016-cı ildə bu 184,4 mln.manat, yəni 63,5 mln.manat (və ya 52,5%) 

təşkil etmişdir. Əsas vəsaitlərin  ilin əvvəlinə qalıq dəyəri 2011-ci ildə 129,6 mln.manat, 

2016-cı ildə 129,5 mln.manat olmuşdur. Bu  göstəriciləri ilin  sonuna olan məlumatlar 

əsasında təhlil etsək aşağıdakıları aşkar edərik. Belə ki, ilin sonuna uyğun olaraq əsas 

vəsaitlərin ilk (bərpa) dəyəri 72,7 mln.manat (və ya 29,4%), köhnəlməsi 65,5 mln.manat (və 

ya 50,1%), qalıq dəyəri  isə 7,2 mln manat (və ya 6,2%) təşkil etmişdir. 

Təbiidir ki, Etilen-Polietilen zavodunun perspektiv inkişafında müəssisənin iqtisadi 

potensialı baxımından bu məqamlara daha çox diqqət etmək lazımdır. 

 

Cədvəl 5. “Azərikimya” İB-nin “Etilen-Polietilen” zavodunda əsas vəsaitləri haqqında məlumat,  

mln.manatla 

 

Aktivlər 

İllər 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Əsas vəsaitlər: ilk 

(bərpa) dəyəri 

250,5 247,6 247,6 234,1 234,1 263,3 263,3 294,0 294,0 313,9 313,9 320,3 

Köhnəlmə  120,9 130,8 130,8 127,6 127,6 143,2 143,2 163,8 163,8 184,4 184,4 196,3 

Qalıq dəyəri 129,6 116,8 116,8 106,5 106,5 120,1 120,1 130,2 130,2 129,5 129,5 124,0 

Qeyri-maddi 

aktivlər: 

ilk (bərpa) dəyəri 

         0,02 0,02 0,02 

Köhnəlmə qalıq 

dəyəri 

         0,02 0,02 0,02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Quraşdırılmış 

avadanlıqlar 

 0,07 0,07          

Başa 

çatdırılmayan 

kapital 

qoyuluşları 

18,3 0,79 0,79 14,8 14,8 1,2 1,2 3,1 3,1 4,1 4,1 21,9 

Uzun müddətli 

maliyyə 

qoyuluşları 

            

Təsisçilərlə  

hesablaşmalar 

            

Cari 

dövriyyədənkənar 

aktivlər 

            

Bölmə üzrə cəmi 147,9 117,7 117,7 121,3 121,3 121,3 121,3 133,3 133,3 133,6 133,6 145,9 

Zavodun məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Nəticə. “Azərkimya” İB-nin ümumi istehsal həcminin təxminən 80%-dən çoxu “Etilen-

Polietilen” zavodunun payına düşür, istehsal olunan məhsulların böyük miqdarı dünyanın 30-

a yaxın ölkəsinə ixrac edilir. Bu zavod, həmçinin “Azərkimya” İB-nə daxil olan müəssisələrin 

xammal bazasıdır. Bütün bunlar isə “Azərkimya” İB-də xammal, işçi qüvvəsi və əsas 

fondlardan səmərəli istifadə edilməsini şərtləndirir. Bu məqsədlərə nail olamaq üçün isə 

aşağıdakılar təmin edilməlidir:  

-birincisi, müasir istehsal şəraitində avadanlıqlardan, xammal və enerji resurslarından 

səmərəli istifadə  olunması, məhsil keyfiyyətinin yüksəldilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bunun üçün isə vaxtamuzd əmək haqqından istifadəyə üstünlük verilməlidir; 

-ikincisi, ölkədə işsizliyin mövcud  olması vaxtamuzd əmək haqqının tətbiqini və daha 

səmərəli işləməyi zəruri edir. 
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