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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

 
 
 

Σηµαία 

 

 

 
 

Θυρεός 
 

Πολίτευµα Προεδρική ∆ηµοκρατία 

Πληθυσµός 9,356.000 (1.1.2013)  

Εθνική εορτή 28 Μαΐου 

Πρωτεύουσα Μπακού 

Έκταση 86,600 τ.χλµ. 

Κύρια γλώσσα Αζερική (τουρκογενής) 

Κύρια θρησκεία Μουσουλµανική (κατά πλειοψηφία σιϊτική) 

Προσδόκιµο ζωής 71,2 (άντρες), 76,5 (γυναίκες)  

Νόµισµα ΜΑΝΑΤ (1.0377ΑΖΝ = 1 ΕΥΡΩ 
(31.12.2012) 

 

Κύριες εξαγωγές $ 23.907.972,19 δολ. ΗΠΑ (πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο, πετροχηµικά, φρούτα, χυµοί ) 

Κύριες εισαγωγές $ 9.652.870,18 δολ. ΗΠΑ (βιοµηχανικά 
αγαθά, δοµικά υλικά, τρόφιµα, φαρµακευτικά 

προϊόντα) 

ΑΕΠ 53,995 δις ΑΖΝ = $ 63,78 δις  δολ. ΗΠΑ (+2,2%) 

ΑΕΠ/Κάτοικο 5.884,5 ΑΖΝ = $ 7.490,5 δολ. ΗΠΑ(+0,8%) 

Συναλλαγµατικά αποθέµατα Κεντρ. Τράπεζας 12,243 δις δολ. ΗΠΑ (+9,7%) 

Πληθωρισµός 1,1% (επίσηµος) – 9,92% (ανεξάρτητοι 

παρατηρητές) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Το Αζερµπαϊτζάν συγκαταλέγεται ανάµεσα στις τρεις χώρες του Νότιου Καυκάσου 
και εκτείνεται στη δυτική ακτή της Κασπίας. Γεωγραφικά ανήκει στο σταυροδρόµι 
µεταξύ Ευρώπης και Ασίας, οι κάτοικοι θεωρούν τη χώρα τους ευρωπαϊκή.  
 
Η χώρα καλύπτει επιφάνεια 86,6 χιλ. τετραγωνικών χιλιοµέτρων (11,5% δάση, 1,6% 
υδάτινες επιφάνειες, 50% αγροτικές καλλιέργειες και 36,9% άλλες επιφάνειες). 
Μεγάλο µέρος της Κασπίας Θάλασσας ανήκει στο Αζερµπαϊτζάν. Η χώρα 
τοποθετείται σε γεωγραφικό µήκος 44’ και 52’ ανατολικά και 38’ και 42’ βόρεια, και 
η πρωτεύουσα, Μπακού, βρίσκεται στον 40ο παράλληλο. 
 
Το Αζερµπαϊτζάν συνορεύει νότια µε το Ιράν (765χλµ συνοριακή γραµµή), 
νοτιοανατολικά µε την Τουρκία (15χλµ), βόρεια µε τη Ρωσία (390χλµ), βορειοδυτικά 
µε τη Γεωργία (480χλµ) και δυτικά µε την Αρµενία (1.007χλµ). 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Στη ∆ηµοκρατία του Αζερµπαϊτζάν ασκούνται τρεις µορφές εξουσίας: 
 -  Εκτελεστική, η οποία ασκείται από τον Πρόεδρο 
 -  Νοµοθετική, η οποία ασκείται από το Κοινοβούλιο (125 βουλευτές) 
 -  ∆ικαστική, η οποία στο υψηλότερο επίπεδο ασκείται από το Ανώτατο ∆ικαστήριο.  

3. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το Αζερµπαϊτζάν διοικητικά αποτελείται από: την αυτόνοµη ∆ηµοκρατία του 
Ναχιτσεβάν, 77 πόλεις, 13 περιφέρειες πόλεων, 10 οικονοµικές περιοχές, 66 
περιφέρειες, 257 οικισµούς, 1719 αγροτικές εκλογικές περιφέρειες και 4260 
αγροτικούς οικισµούς. Πρωτεύουσα της χώρας είναι το Μπακού, µε πληθυσµό άνω 
των 3 εκατοµµυρίων.  
 
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του 20121, ο συνολικός πληθυσµός της χώρας 
ανέρχονταν σε 9,356.000 κατοίκους, εκ των οποίων το 52,9% ζουν σε αστικές 
περιοχές και το 47,1% στην επαρχία. Τρία εκατοµµύρια του πληθυσµού αποτελούν το 
εργατικό δυναµικό του Αζερµπαϊτζάν, εκ των οποίων το 35% απασχολείται µε 
αγροτικές εργασίες και το 26% εργάζεται στους τοµείς της βιοµηχανίας και των 
κατασκευών. 
 
Εκτός από τους Αζέρους του Αζερµπαϊτζάν, υπάρχει και µεγάλη διασπορά στο Ιράν, 
όπου υπολογίζεται ότι ζουν από 15 έως 30 εκατοµµύρια Αζέροι στο βόρειο τµήµα 
του. ∆εν υπάρχουν επιβεβαιωµένα επίσηµα στοιχεία, η διασπορά αυτή συµµετέχει και 
στην οικονοµική ζωή του Αζερµπαϊτζάν, κυρίως επενδύοντας χρήµατα σε αγορά 
κατοικίας στο Μπακού. 

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η επίσηµη γλώσσα του Αζερµπαϊτζάν είναι η αζερική, η οποία ανήκει στην 
οικογένεια των τουρκικών γλωσσών. Η επίσηµη ώρα της χώρας είναι +4 ώρες 
Γκρίνουϊτς και οι αζερικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις έχουν την κατάληξη .az. Ο 
τηλεφωνικός κωδικός διεθνών κλήσεων της χώρας είναι +994 και το επίσηµο εθνικό 

                                                 
1 http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/indexen.php#001  Στατιστική Υπηρεσία Αζερµπαϊτζάν 
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νόµισµα είναι το Νέο Αζερικό Μανάτ (ΑΖΝ). Η σηµαία της χώρας αποτελείται από 
τρεις οριζόντιες γραµµές (µπλε, κόκκινη, πράσινη) µέσα στην κόκκινη υπάρχει 
ηµισέληνος και αστέρι µε οκτώ άκρα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 
1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
Οι ρυθµοί ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας από το 2005 ως σήµερα είναι από 
τους υψηλότερους παγκοσµίως. Χαρακτηριστική µακροοικονοµική ένδειξη που 
χαρακτηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας είναι ότι και φέτος το ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά 2,2% ή κατά 1,1 δις µανάτ σε σχέση µε το 2011 και ανήλθε σε 54,0 
δις. AZN 2. Η συµµετοχή των κλάδων της οικονοµίας στη διαµόρφωση του ΑΕΠ 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Στοιχεία έτους 2012 

ΑΕΠ % συνεισφοράς 
στο ΑΕΠ 

Βιοµηχανία  50 

Γεωργία, κυνήγι και δασοκοµία 5,2 

Κατασκευαστικός τοµέας 9,2 

Εµπόριο και τοµέας υπηρεσιών 8,4 

Μεταφορές 5,5 

Φορολογία επί των προϊόντων και των 
εισαγωγών 

6,2 

Άλλες υπηρεσίες και κοινωνικός τοµέας 15,5 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αζερµπαϊτζάν3 
 

Ο µη-πετρελαϊκός τοµέας (non-oil sector) αυξήθηκε κατά 9,7% ενώ ο τοµέας 
πετρελαίου-φυσικού αερίου µειώθηκε κατά 5,0% το 2012. 

 
1.2 Πληθωρισµός 
Για το 2012, ο πληθωρισµός ανήλθε στο 1,1% σύµφωνα µε επίσηµες πηγές. Σε 
σύγκριση µε τον Ιανουάριο του 2011, ο επίσηµος πληθωρισµός τιµών καταναλωτή 
υπολογίζεται στο 4,8%. Ωστόσο, ανεξάρτητοι παρατηρητές τον τοποθετούν σε 
9,92%. 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία της εδώ Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι τιµές των 
τροφίµων αυξήθηκαν µε ετήσιο ρυθµό 1,9%, των µη εδώδιµων προϊόντων κατά 1,3% 
και των υπηρεσιών κατά 1,5%.  
 
Σηµειώνεται ότι το 2011 ο πληθωρισµός, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, ανήλθε σε 
7,9% (αν και ανεξάρτητοι παρατηρητές τον υπολόγιζαν σε 12% και ειδικότερα για τη 
διαβίωση στο Μπακού σε περίπου 16%).  
 
 
 
                                                 
2 ΑΖΝ= Νέο Αζερικό Μανάτ, µέση ισοτιµία ∆εκ. 2012, 1 $ ΗΠΑ= 0.7850ΑΖΝ 
3 Στοιχεία Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας Αζερµπαϊτζάν www.stat.gov.az 
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1.3 Εθνικό νόµισµα 
Από την 1η Ιανουαρίου 2006 το εθνικό νόµισµα του Αζερµπαϊτζάν (ΑΖΜ- παλαιό 
Μανάτ) αντικαταστάθηκε από το Νέο Μανάτ (ΑΖΝ), 1ΑΖΝ= 5.000ΑΖΜ. Η ισοτιµία 
του εθνικού νοµίσµατος µε το $ ΗΠΑ διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα µε µέσο όρο 
1$ ΗΠΑ=0,7850ΑΖΝ για το 2012 (το τοπικό νόµισµα είναι συνδεδεµένο µε την 
ισοτιµία του δολαρίου). 

 
Η µέση ισοτιµία Ευρώ-ΑΖΝ σηµείωσε αυξοµειώσεις κατά το διάστηµα Ιανουάριος -
∆εκέµβριος 2009, µε χαµηλότερη τιµή για το ΑΖΝ, 1Ευρώ=1,1666ΑΖΝ την 
14.01.2010 και µε υψηλότερη τιµή για το ΑΖΝ, 1Ευρώ=0,9561ΑΖΝ την 07.06.2010, 
καθιστώντας τα δύο νοµίσµατα σχεδόν ισότιµα. Στο τέλος του 2012 η ισοτιµία 
διαµορφώθηκε στο 1Ευρώ=1,0377ΑΖΝ4. 
  

1.4 Εµπορικές συναλλαγές 
 Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, το Αζερµπαϊτζάν έχει εµπορικές σχέσεις µε 154 
χώρες - εταίρους απ’ όλο τον κόσµο.  
 
Το 82,7% των ξένων εµπορικών συναλλαγών πραγµατοποιήθηκαν µε την Ιταλία, 
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Ρωσία, Τουρκία, Ισραήλ, Γαλλία, Ινδονησία, 
Ινδία, Γερµανία, Ελλάδα, Κίνα, Ταϊβάν, Μεγάλη Βρετανία, Γεωργία, Τσεχία, 
Βουλγαρία, Ουκρανία και τη Μαλαισία, ενώ το υπόλοιπο (17,3%) πραγµατοποιήθηκε 
µε άλλες χώρες (στοιχεία Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας Αζερµπαϊτζάν). 
 
Σηµειώνεται ότι οι εξαγωγές προϊόντων που ανήκουν στον µη-πετρελαϊκό τοµέα 
ανήλθαν στο ποσό των $ 1.477.800.000 δολ. ΗΠΑ και υπερέβησαν µε θετικό 
πρόσηµο τα επίπεδα για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 
2011 κατά 11,2%. 
 
Εισαγωγές – Εξαγωγές του Αζερµπαϊτζάν, Εµπορικό Ισοζύγιο 2012,  
σε $ δολ. ΗΠΑ.  

Αζερµπαϊτζάν 2012 
Εισαγωγές 9.652.870,18 

Εξαγωγές 23.907.972,19 

Θετικό ισοζύγιο 14.255.102,01 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αζερµπαϊτζάν5 

 
Από τον ως άνω πίνακα προκύπτει µείωση της αξίας των εξαγωγών για το 2012 σε 
σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, αν και το εµπορικό ισοζύγιο παραµένει θετικό. 
∆εν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία διαθέσιµα ανά κατηγορία προϊόντος για το 2012.  
 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2011 (σε χιλ. $ ΗΠΑ)  

Ορυκτά προϊόντα 25.112.498,4 

Ζωντανά ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης 657,1 

Λαχανικά 268.816,9 

Λίπη και έλαια ζωικής και φυτικής προέλευσης 173.756,9 

Τρόφιµα, ποτά, αναψυκτικά και καπνός 273.849,4 

Χηµικά προϊόντα  120.123,5 

Πλαστικά, καουτσούκ 124.021,0 

                                                 
4 www.cbar.az 
5 http://stat.gov.az/admin/news.php?id=1594 
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∆ερµάτινα είδη 11.028,7 

Ξύλο και τεχνουργήµατα από ξύλο 837,5 

Χαρτί  14.553,5 

Υποδήµατα, καπέλα, οµπρέλες, τεχνητά λουλούδια 444,7 

Τεχνουργήµατα από πέτρες, τσιµέντο και κεραµικά 3.972,2 

Μαργαριτάρια, πολύτιµοι λίθοι, πολύτιµα µέταλλα 92.093,3 

∆ιάφορα τεχνουργήµατα από κοινά µέταλλα 231.592,8 

Ηλεκτρικός τεχνολογικός εξοπλισµός 52.008,3 

Μηχανήµατα και εξοπλισµός µεταφορών 6.826,9 

Υφαντικές ύλες 58.056,0 

Μουσικά όργανα, ιατρικά είδη και άλλος εξοπλισµός 7.278,7 

∆ιάφορα βιοµηχανικά είδη 3.688,6 

Έργα τέχνης, συλλογή αρχαιοτήτων 80,5 

ΣΥΝΟΛΟ 26.570.898,3 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αζερµπαϊτζάν 

 
Όπως προκύπτει, οι εξαγωγές του Αζερµπαϊτζάν αποτελούνται, σχεδόν εξ’ 
ολοκλήρου από ορυκτά προϊόντα, οι οποίοι καλύπτουν περίπου το 94,5% επί του 
συνόλου της αξίας των εξαγωγών της χώρας.  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2011 (σε χιλ. $ ΗΠΑ)  

Ορυκτά προϊόντα 237.821,0 

Ζωντανά ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης 118.678,7 

Λαχανικά 519.598,0 

Λίπη και έλαια ζωικής και φυτικής προέλευσης 95.064,2 

Τρόφιµα, ποτά, αναψυκτικά και καπνός 659.761,8 

Χηµικά προϊόντα 625.695,7 

Πλαστικά, καουτσούκ  358.239,6 

∆ερµάτινα είδη 4.036,1 

Ξύλο και τεχνουργήµατα από ξύλο 258.307,5 

Χαρτί  131.485,8 

Υποδήµατα, καπέλα, οµπρέλες τεχνητά λουλούδια 8.444,6 

Τεχνουργήµατα από πέτρες, τσιµέντο και κεραµικά 215.273,7 

Μαργαριτάρια, πολύτιµοι λίθοι, πολύτιµα µέταλλα 29.500,1 

∆ιάφορα τεχνουργήµατα από κοινά µέταλλα 1.331.597,0 

Ηλεκτρολογικός τεχνολογικός εξοπλισµός  3.035.421,1 

Μηχανήµατα και εξοπλισµός µεταφορών 1.689.792,1 

Υφαντικές ύλες 74.879,7 

Μουσικά όργανα, ιατρικά είδη και άλλος εξοπλισµός 198.674,2 

∆ιάφορα βιοµηχανικά είδη 152.018,6 

Έργα τέχνης, συλλογή αρχαιοτήτων 4.714,4 

ΣΥΝΟΛΟ 9.755.968,7 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αζερµπαϊτζάν 
 
Όσον αφορά τις εισαγωγές στη χώρα, από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι αυτές 
αφορούν κυρίως ηλεκτρολογικό τεχνολογικό εξοπλισµό, καθώς και 
µηχανήµατα/εξοπλισµό µεταφορών. 
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Οι τιµές παραγωγής βιοµηχανικών αγαθών το 2012 αυξήθηκαν κατά 0,2% σε 
σύγκριση µε το 2011.  
 

Εµπορεύµατα Αύξηση τιµών παραγωγού (σε 
ποσοστά) 

Ακατέργαστο πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο 

0,4 % 

Πέτρα, άµµος, χαλίκι, αλάτι και 
παραγωγή άλλων προϊόντων 
µεταλλευτικής βιοµηχανίας 

0,1 % 

Μεταποιητική βιοµηχανία για την 
παραγωγή ετοίµων προϊόντων µετάλλου, 
εκτός από µηχανήµατα και λοιπό 
εξοπλισµό 

10,1 % 

Παραγωγή υπολογιστών και 
ηλεκτρονικών αυσκευών 

3,9 % 

Κλωστοϋφαντουργία 3,5 % 

Παραγωγή επίπλων 2,8 % 

Παραγωγή ενδυµάτων 0,6 % 

Βιοµηχανία, µεταλλουργία και παραγωγή 
φαρµακευτικών προϊόντων 

0,5 % 

Παραγωγή προϊόντων τροφίµων και  
ηλεκτρικού εξοπλισµού 

0,2 % 

Παραγωγή δοµικών υλικών 0,1 % 

Παραγωγή δέρµατος και δερµάτινων 
ειδών, υποδηµάτων 

2,6 % 

Παραγωγή µηχανών και µηχανολογικού 
εξοπλισµού 

2,4 % 

Παραγωγή χηµικών  2,0 % 

Παραγωγή προϊόντων πετρελαίου 1,3 % 

Εγκατάσταση και συντήρηση 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

1,1 % 

Παραγωγή προϊόντων καπνού 0,2 % 

Παραγωγή ποτών και υπηρεσιών 
εκτύπωσης 

0,1 % 

Παραγωγή, διανοµή και προµήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου 
και ατµού 

0,1 % 

1.5 Κυριότεροι Εµπορικοί Εταίροι του Αζερµπαϊτζάν  

Σύµφωνα µε στοιχεία της εδώ Κρατικής Τελωνειακής Υπηρεσίας (SCC), το 2012 ο 
κύκλος του εξωτερικού εµπορίου του Αζερµπαϊτζάν µε τις οµόλογες χώρες της ΚΑΚ 
(CIS) ανήλθε σε $ 3,629 δις. ευρώ ή 10,82% του συνολικού εξωτερικού εµπορίου του 
κύκλου εργασιών της χώρας ($33,56 δις) έναντι 15,1% το 2011, 14,47% το 2010, 
16,15% το 2009 και 7,21% το 20086. 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους κυριότερους εµπορικούς εταίρους του 
Αζερµπαϊτζάν για το έτος 2012 ($ ΗΠΑ). 
 
 

                                                 
6 www.abc.az 
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Χώρα Συνολικός 
κύκλος εµπορίου 

Εισαγωγές Εξαγωγές 

Ιταλία 5.809 δις. 5.547 δις. 261.600 εκατ. 
Ρωσία 2.338 δις. 959.838 εκατ. 1.378 δις. 
ΗΠΑ 2.316 δις. 1.600 δις. 715.660 εκατ. 

Τουρκία 2.100 δις. 600.025 εκατ. 1.500 δις. 
Γαλλία 1.960 δις. 1.775 δις. 185.800 εκατ. 
Ινδία 1.960 δις. 1.890 δις. 69.700 εκατ. 

Ινδονησία 1.780 δις. 1.757 δις. 37.270 εκατ. 
Γερµανία 1.700 δις. 964.767 εκατ. 779.867 εκατ. 
Ισραήλ 1.728 δις. 1.700 δις. 61.590 εκατ. 
Ελλάδα 849.039 εκατ. 833.800 εκατ. 15.200 εκατ. 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αζερµπαϊτζάν 
 
Τις τρεις πρώτες θέσεις µεταξύ των εµπορικών εταίρων το 2011 καταλάµβαναν 
Ιταλία, ΗΠΑ και Γαλλία, το 2010 - Ιταλία, Ρωσία και Γαλλία, το 2009 - Ιταλία, ΗΠΑ 
και Ρωσία, το 2008 - Ιταλία, ΗΠΑ και Ισραήλ. 
 
 

Γεωγραφική κατανοµή εξωτερικών εµπορικών σχέσεων κατά το 2011  
σε χιλ. $ ΗΠΑ 

Εισαγωγές Εξαγωγές 
Κατά 
Ήπειρο  Αξία  

Ποσοστό 
συµµετοχής 

% 
Αξία  

Ποσοστό 
συµµετοχής 

% 

Σύνολο  9.756.000 100 26.570.900 100 

Ευρώπη 5.645.100 57.9 18.999.800 71.5 

Ασία 3.182.200 32.6 5.019.100 18.9 

Αµερική 891.600 9.1 2.288.600 8.6 

Αφρική  14.400 0.2 263.200 1.0 

Ωκεανία  22.700 0.2 200,000 0.0 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αζερµπαϊτζάν 
 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος του 
Αζερµπαϊτζάν, ως προς το σκέλος των εισαγωγών και των εξαγωγών είναι οι χώρες 
της Ευρώπης που καλύπτουν ποσοστά συµµετοχής άνω του 57%.  

2. ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
2.1 Ιδιωτικός τοµέας και ιδιωτικοποιήσεις  
Ο νόµος περί ιδιωτικοποιήσεων κυρώθηκε τον Ιανουάριο του 1993. Οι 
ιδιωτικοποιήσεις στο Αζερµπαϊτζάν ξεκίνησαν σε µεταγενέστερο στάδιο από άλλες 
πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες. Επίσηµα οι ιδιωτικοποιήσεις ξεκίνησε το 1996 και  
πολίτες άρχισαν να λαµβάνουν επιταγές ιδιωτικοποίησης (κουπόνια) το 1997. 
 
Κατά το πρώτο στάδιο του προγράµµατος, έγιναν αποκρατικοποιήσεις µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, στη βιοµηχανία, στις κατασκευές, στον τοµέα των µεταφορών και του 
εµπορίου καθώς των υπηρεσιών.  
 
Το ισχύον νοµικό πλαίσιο περί ιδιωτικοποιήσεων παρέχει στην κυβέρνηση τη 
δυνατότητα να προβεί στην ιδιωτικοποίηση µεγάλων κρατικών επιχειρήσεων. Επίσης, 
παρέχει τη δυνατότητα να διατηρεί το κράτος την πλειοψηφία των µετοχών και να 
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ελέγχει τη λειτουργία της επιχείρησης. Ωστόσο, όλες οι µεγάλες βιοµηχανίες 
συνεχίζουν να ανήκουν στο κράτος. Ο τοµέας στον οποίον οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν 
σχεδόν ολοκληρωθεί είναι ο τοµέας του λιανικού εµπορίου. 

 
3. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
Ο εκσυγχρονισµός των πεπαλαιωµένων υποδοµών της χώρας, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται το οδικό, σιδηροδροµικό δίκτυο, γέφυρες, λιµάνια, αεροδρόµια, 
αγωγοί µεταφοράς πετρελαίου και αερίου,  αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την 
κυβέρνηση. Η ανάπτυξη των υποβαθµισµένων περιοχών της χώρας δεν είναι δυνατή 
χωρίς την ύπαρξη σύγχρονων υποδοµών. Τα περισσότερα έσοδα προερχόµενα από 
την πώληση υδρογονανθράκων καταλήγουν τα τελευταία χρόνια  στην αναβάθµιση 
και κατασκευή υποδοµών. Με τα χρήµατα αυτά κατασκευάστηκαν σηµαντικοί 
αυτοκινητόδροµοι, σταθµοί µετρό και γέφυρες. Επίσης, τα τελευταία χρόνια 
αγοράσθηκαν  νέα πλοία, επιβατικά και εµπορευµατικά και δόθηκαν σε λειτουργία 
δύο νέα διεθνή αεροδρόµια, στο Λενκαράν και στη Ζακατάλα. Στο στόχαστρο της 
κυβέρνησης βρίσκονται επίσης τα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, πόσιµου 
νερού, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, των οποίων η αναβάθµιση αποτελεί 
σηµαντικό βραχυπρόθεσµο στόχο.  

3.1 Οδικό δίκτυο 

Το οδικό δίκτυο της χώρας εκσυγχρονίζεται κάθε χρόνο. Εντός των τελευταίων ετών 
κατασκευάστηκαν νέες γέφυρες και επισκευάσθηκαν τµήµατα οδικών αρτηριών, 
παραταύτα η πλειοψηφία των δρόµων παραµένει σε κακή κατάσταση. Το συνολικό 
µήκος του οδικού δικτύου ξεπερνά τα 60.000 χλµ., εκ των οποίων µόνο το ήµισυ 
είναι ασφαλτοστρωµένο. 
 
Το α/ Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε πρόγραµµα για την επίλυση του 
κυκλοφοριακού προβλήµατος στην πρωτεύουσα του Αζερµπαϊτζάν, το Μπακού για 
την περίοδο 2013-2015. 
 
Το πρόγραµµα προβλέπει επίσης ειδικά µέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης στην 
στάθµευση, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας µιας ειδικής υπηρεσίας ελέγχου 
για τη στάθµευση στο Μπακού. Η βελτίωση στις δηµόσιες συγκοινωνίες, η 
κατασκευή υπόγειων διαβάσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας και εργασίες 
ανακατασκευής του υπάρχοντος οδικού δικτύου περιλαµβάνονται επίσης στο 
πρόγραµµα.  
 
Ο αριθµός των οχηµάτων αυξάνεται κατά 75,000-85,000 κάθε χρόνο στο 
Αζερµπαϊτζάν. 
 

3.2 Σιδηροδροµικό δίκτυο 

Το συνολικό µήκος του υφισταµένου σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας ανέρχεται 
σε πάνω από 2.932 χλµ. 
 
Η κυβέρνηση της χώρας επεξεργάστηκε πρόγραµµα ανάπτυξης κρατικών 
σιδηροδρόµων, το οποίο υλοποιείται κατά την περίοδο 2010-2014 και το κόστος του 
οποίου υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 1,2 δις. $ HΠA. Το πρόγραµµα αφορά τον 
εκσυγχρονισµό του δικτύου, καθώς και την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του 
Οργανισµού Σιδηροδρόµων της χώρας. Στην εκπόνηση του προγράµµατος 
συνεργάζονται και ειδικοί της Παγκόσµιας Τράπεζας και άλλων διεθνών οργανισµών.  
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Ήδη από το 2007 υπεγράφη συµφωνία µεταξύ Αζερµπαϊτζάν, Γεωργίας και Τουρκίας 
για την σιδηροδροµική σύνδεση Μπακού- Τιφλίδα- Καρς, έργο το οποίο υπολογίζεται 
ότι θα είναι πλήρως έτοιµο το 2014 ενώ αναµένεται να αυξήσει την εµπορευµατική 
κίνηση από την Ασία προς την Ευρώπη. 
 
Το σιδηροδροµικό έργο στοχεύει να συνδέσει άµεσα τα σιδηροδροµικά συστήµατα 
του Αζερµπαϊτζάν, της Γεωργίας και της Τουρκίας ώστε να µεταφέρουν µεγάλες 
ποσότητες εµπορευµάτων και επιβατών. Ο σιδηρόδροµος κατασκευάζεται βάσει 
διακυβερνητικής συµφωνίας που επιτεύχθηκε µεταξύ των τριών χωρών. Εξάλλου, το 
Τουρκµενιστάν και το Ουζµπεκιστάν εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την 
υλοποίηση σιδηροδροµικού έργου και σύνδεσης Ναβοί-Τουρκµενµπασί-Μπακού-
Τιφλίδα-Καρς. 
 
Το Αζερµπαϊτζάν χρηµατοδοτεί µε χαµηλότοκο δάνειο (επιτόκιο 1%), ύψους 200 
εκατ. $ ΗΠΑ το τµήµα της Γεωργίας. Το δάνειο πρόκειται να αποπληρωθεί µετά από 
25 χρόνια. Μειοδότης στο σχετικό διεθνή διαγωνισµό ήταν αζερική κατασκευαστική 
εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την κατασκευή των 29 χλµ. στο έδαφος της Γεωργίας. 

3.3 Μέσα µαζικής µεταφοράς πόλης  

Τα µέσα µαζικής µεταφοράς στο Μπακού αναπτύσσονται τελευταία, κυρίως όσον 
αφορά τα λεωφορεία. Συγκεκριµένα, ήδη από το Σεπτέµβριο του 2008 απαγορεύθηκε 
η κυκλοφορία µικρών λεωφορείων στο κέντρο της πόλης και δόθηκαν στην 
κυκλοφορία πάνω από 350 νέα λεωφορεία, ώστε να καλύψουν τις λεωφορειακές 
γραµµές της πρωτεύουσας. Μέσα στο 2009-2010 δόθηκαν στην κυκλοφορία ακόµα 
περισσότερα αστικά λεωφορεία, κορεατικής κυρίως προέλευσης και ως επί το 
πλείστον µεταχειρισµένα. 
 
Στα τέλη του 2012, ορισµένες κυβερνητικές υπηρεσίες του Αζερµπαϊτζάν άρχισαν να 
εξετάζουν την ιδέα της δηµιουργίας στο Μπακού (λεωφόρο Azadlig) γραµµής τραµ ή 
τρόλεϊ, αλλά µέχρι στιγµής τίποτε δεν έχει προχωρήσει.  
 
Ακόµη προγραµµατίζονται έργα µεταφορών µε χρήση τεχνολογίας φιλικής προς το 
περιβάλλον. 
 
Το Μετρό αποτελεί το παλαιότερο χρονολογικά αλλά και τεχνολογικά µέσο µαζικής 
µεταφοράς της πρωτεύουσας, τα συστήµατα ασφαλείας του οποίου δεν 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές. Το µετρό λειτουργεί από το 1967 και 
έχει 23 σταθµούς. 
 
Ενώ µέχρι και το 2008 αποτελούσε  το φθηνότερο µέσο µεταφοράς (0,05ΑΖΝ), η 
αύξηση του κόµιστρου ανά διαδροµή σε 0,20ΑΖΝ (αύξηση 300%) σε συνδυασµό µε 
την κυκλοφορία νέων λεωφορείων στην πόλη, έχει µειώσει κατά πολύ τον αριθµό 
των µετακινούµενων µε αυτό επιβατών. 
 
Μέχρι τον Σεπτέµβριο του 2013, το Μετρό Μπακού σχεδιάζει να αποκτήσει δύο 
νέους σταθµούς (Avtovagzal και Memar Ajami-2). Έως το 2016, το Μετρό Μπακού 
σκοπεύει να ανοίξει άλλους τρεις σταθµούς (Hazi Aslanov-2, Kohna Guneshli και 
Teze Guneshli). Οι διαδικασίες κατασκευής των νέων σταθµών αναµένονται 
χρονοβόρες και πολύπλοκες. 
 
Προς το παρόν, το µήκος των γραµµών του µετρό Μπακού είναι 34,6 χλµ. Τώρα έχει 
δύο γραµµές. Στο µέλλον, ο αριθµός των γραµµών του µετρό σχεδιάζεται να 
αυξηθούν σε πέντε, το µήκος θα είναι 119 χλµ. και ο αριθµός των σταθµών θα φτάνει 
τους 76. 
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3.4 Αεροπορικό δίκτυο 

Οι αζερικές αερογραµµές (AZAL, Azərbaycan Hava Yolları στα αζερικά) ανήκουν 
στην  «Hava Yollari» του Αζερµπαϊτζάν (Closed Joint Stock Company), είναι η 
µεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Αζερµπαϊτζάν και ο εθνικός αεροµεταφορέας 
του. Με έδρα το Μπακού, είναι µέλος της ∆ιεθνούς Ένωσης Αεροπορικών 
Μεταφορών (IATA). Ως βάση έχουν το αεροδρόµιο του Heydar Αliyev (∆ιεθνές 
Αεροδρόµιο Αζερµπαϊτζάν) που βρίσκεται 20 χλµ. βόρειο-ανατολικά του Μπακού. Η 
AZAL καταβάλει συνεχώς προσπάθειες για την αναβάθµιση του στόλου της, καθώς 
και τη διεύρυνση των προορισµών της. Αναβαθµίζει και το επίπεδο των υπηρεσιών 
της, έτσι ώστε να µπορέσει να συναγωνιστεί τις µεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όπως 
Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Aeroflot, οι οποίες πραγµατοποιούν 
πτήσεις προς και από το Μπακού. Προς το παρόν, λειτουργεί επιβατικές πτήσεις προς 
τις χώρες της Ευρώπης, ΚΑΚ, Μέση Ανατολή και Ασία. Το 2014, µετά την αγορά 
νέων αεροσκαφών Boeing για πτήσεις µεγάλων αποστάσεων, η αεροπορική εταιρεία 
σχεδιάζει να ανοίξει τακτικές πτήσεις προς προορισµούς στη Βόρεια Αµερική και τη 
Νοτιοανατολική Ασία. Ως εθνικός αεροµεταφορέας, η AZAL κατέχει τη θέση της 
στη διεθνή αεροπορική κοινότητα και µια ηγετική θέση στην ΚΑΚ. 
 
Στο τέλος του 2008 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των Υπηρεσιών 
Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδας και του Αζερµπαϊτζάν για τη διατύπωση του 
τελικού κειµένου της Συµφωνίας Αεροπορικής Συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών. 
Η εν λόγω συµφωνία θέτει, µεταξύ άλλων, και τις βάσεις για την απευθείας 
αεροπορική σύνδεση µεταξύ των δυο πρωτευουσών. Η συµφωνία υπεγράφη από τους 
αρµόδιους Υπουργούς στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης του Αζέρου Προέδρου 
στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 2009 και έχει ήδη κυρωθεί από την αζερική βουλή. 
 
Η ηγεσία των Κρατικών Αζερικών Αερογραµµών AZAL δεν προέβη στην εφαρµογή 
προγράµµατος απευθείας πτήσεων µεταξύ Μπακού και Αθηνών. Ωστόσο, στα τέλη 
Μαϊου 2013 και έως τα τέλη Οκτωβρίου 2013 αρχικά, εγκαινιάζεται πιλοτικό 
πρόγραµµα έναρξης απευθείας πτήσεων µεταξύ των δύο πόλεων, µε συχνότητα 
πτήσεων δύο φορές την εβδοµάδα, από την ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean 
Airlines. 
 
Η απευθείας σύνδεση θα διευκολύνει και θα προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη των 
διµερών σχέσεων γενικά και ειδικά στον τοµέα του τουρισµού. Αποτελεί πάγιο 
αίτηµα των Ελλήνων και Αζέρων επιχειρηµατιών, καθώς και, σύµφωνα µε σχετικές 
δηλώσεις, και των κυβερνητικών  αξιωµατούχων των δύο χωρών. 
 
Η χώρα διαθέτει έξι διεθνείς αερολιµένες στο Μπακού, στη Ganja, στο Gabala, στο 
Ναχιτσεβάν, στο Λενκαράν και στη Ζακατάλα, εκ των οποίων στις διεθνείς 
προδιαγραφές ανταποκρίνεται µόνο αυτός του Μπακού. Οι περισσότερες εσωτερικές 
πτήσεις είναι από Μπακού προς Ναχιτσεβάν και οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις 
είναι από Μπακού προς Κωνσταντινούπολη, Μόσχα και Ντουµπάι. 

3.5 Θαλάσσιες µεταφορές 

Το Αζερµπαϊτζάν έχει άµεσες θαλάσσιες συνδέσεις µόνο µε τα άλλα κράτη της 
Κασπίας. Εντούτοις, το κανάλι Βόλγα-Ντον παρέχει πρόσβαση στην Αζοφική και 
στις υπόλοιπες θάλασσες. Η µεταφορά φορτίων, κυρίως αργού πετρελαίου και 
λοιπών προϊόντων πετρελαίου αποτελεί την κύρια δραστηριότητα. Ο ∆ιεθνής 
θαλάσσιος Λιµένας του Μπακού είναι µεν είναι ο µεγαλύτερος λιµένας της Κασπίας 
θάλασσας, δεν ανταποκρίνεται όµως πλέον στις σύγχρονες απαιτήσεις. 
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Προβλέπεται η κατασκευή νέου λιµανιού, το οποίο πρόκειται να µεταφερθεί από το 
κέντρο του Μπακού, λόγω µη ύπαρξης περιθωρίων για την περαιτέρω ανάπτυξή του.  
Εταιρεία Ν. Κορέας ανέλαβε το 2007 την εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας, 
προκειµένου να διαπιστωθεί και το προβλεπόµενο κόστος κατασκευής. Η αρχική 
πρόβλεψη ήταν περίπου 400 εκατ. δολ. ΗΠΑ, ποσό το οποίο µέχρι σήµερα ξεπερνά 
ήδη το 1 δις. δολ. ΗΠΑ. Η αρχική συµφωνία προέβλεπε την ανάληψη κατασκευής 
του έργου από την εν λόγω εταιρεία, το απαιτούµενο εξαιρετικά υψηλό κόστος, όµως, 
οδήγησε την αζερική πλευρά στην απόφαση να µην προβεί στην ανάθεση του έργου 
στη συγκεκριµένη εταιρεία.  
 
Τον Ιούλιο του 2010 η Κυβέρνηση εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τις συνεχείς 
αναβολές στο έργο και υπεσχέθη την ολοκλήρωση αυτού µέχρι το 2016. Μέχρι 
στιγµής έχει ολοκληρωθεί µελέτη σκοπιµότητας (από Ολλανδική εταιρεία), καθώς 
και τα αρχικά σχέδια (από Κορεατική εταιρεία), χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκινήσει 
εργασίες στην περιοχή Alyat (70χλµ. ν.δ. πόλης), όπου θα κατασκευασθεί το νέο 
λιµάνι. 

3.6 Ηλεκτρική Ενέργεια 

Στο Αζερµπαϊτζάν η παραγωγή ενέργειας πραγµατοποιείται από την Κρατική 
Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Azerenergy JSC, η οποία, σύµφωνα µε 
τα τελευταία στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, ανήλθε σε 
περίπου 20 δις Κιλοβατώρες (KWh). Το µεγαλύτερο τµήµα προέρχεται από 
θερµοηλεκτρικούς σταθµούς (17,3 δις Κιλοβατώρες), και το υπόλοιπο 2,7 δις 
Κιλοβατώρες προέρχεται από υδροηλεκτρικούς σταθµούς. Μέσα στο 2009 τέθηκαν 
σε λειτουργία δύο νέοι θερµοηλεκτρικοί σταθµοί, ένας στην πόλη Sumgayit 
(δυναµικότητας 525 MegaWatt) και ένας στην πόλη Guba (δυναµικότητας 104 
MegaWatt). Μετά από σειρά µεγάλων επενδύσεων που έχει ήδη πραγµατοποιήσει η 
χώρα την τελευταία εξαετία µε σκοπό την εξασφάλιση της αυτάρκειας στον τοµέα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το 2011 το Αζερµπαϊτζάν κατάφερε επιπλέον να 
εξαγάγει ηλεκτρισµό που ανήλθε σε 794,497 εκ. ΚWh, αξίας 40,133 εκ. $ ΗΠΑ. To 
2012, πέραν των swaps, το Αζερµπαϊτζάν εξήγαγε 482,697 εκ. KWh, αξίας 24,756 εκ. 
δολ. ΗΠΑ. Στόχος του Αζερµπαϊτζάν είναι να ολοκληρώσει την κατασκευή 
ηλεκτρικής γραµµής προς την Γεωργία, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά 
ηλεκτρισµού της ανατολικής Τουρκίας και να εξάγει εκεί µεγάλες ποσότητες 
ηλεκτρισµού σε βάθος χρόνου. 

 
Το Αζερµπαϊτζάν συµµετέχει στο σύστηµα ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τις 
γειτονικές του χώρες: Ρωσία,  Ιράν, Τουρκία και Γεωργία ενώ στόχος του είναι να 
αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά ηλεκτρισµού της ανατολικής Τουρκίας και να 
εξάγει εκεί ηλεκτρική ενέργεια µέσω της ολοκλήρωσης κατασκευής ηλεκτρικής 
γραµµής προς την Γεωργία.. 
 
Τελευταία, το Αζερµπαϊτζάν επιχειρεί να παράξει ηλεκτρική ενέργεια και µέσω 
ανανεώσιµων πηγών (φωτοβολταϊκά, ανεµογεννήτριες κ.α.), ωστόσο οι προσπάθειες 
βρίσκονται σε εµβρυϊκό στάδιο. Σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η 
ίδρυση στο τέλος του 2009 της Υπηρεσίας Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (State 
Agency on Alternative and Renewable Energy Sources) υπό το Υπουργείο 
Βιοµηχανίας και Ενέργειας, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της από τον Ιανουάριο 
2010. Από τον Πρόεδρο της χώρας ανακοινώθηκε ότι, µέσω της Υπηρεσίας αυτής, θα 
επενδυθούν 40 εκατ. ευρώ για την εφαρµογή κάποιων αρχικών προγραµµάτων 
παραγωγής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Εξάλλου, το έτος 2010 είχε ανακηρυχθεί 
από τον ίδιο ως έτος ανάπτυξης ΑΠΕ. 
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3.7 Ύδρευση και αποχέτευση 

Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης στη χώρα εξακολουθεί να είναι προβληµατικό. 
Η ποιότητα πόσιµου νερού είναι χαµηλή, µε συνέπεια να προκαλούνται διάφορα 
προβλήµατα στην υγεία του πληθυσµού, δεδοµένου ότι το ευρύ καταναλωτικό κοινό 
δεν διαθέτει την οικονοµική ευχέρεια, η οποία θα του επέτρεπε τη χρήση 
εµφιαλωµένου νερού.  
 
Με Προεδρικό διάταγµα πρόκειται να υλοποιηθούν έργα αναβάθµισης δικτύου και 
εξασφάλισης πόσιµου νερού για αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας. 
 
Στον τοµέα της αποχέτευσης είναι απαραίτητη η δηµιουργία σταθµών για την 
επεξεργασία των ληµµάτων, δεδοµένου ότι τα περισσότερα καταλήγουν στην ήδη 
µολυσµένη Κασπία Θάλασσα. Η ΕΕ και οι ∆ιεθνείς οργανισµοί προτίθενται να 
συνδράµουν την κυβέρνηση της χώρας στην επίλυση του προβλήµατος, µέσω της 
εκπόνησης και συγχρηµατοδότησης ειδικών προγραµµάτων για την ύδρευση και την 
αποχέτευση. 
 
Το 2012, 300.000 επιπλέον κάτοικοι του Μπακού άρχισαν να έχουν πόσιµο νερό όλο 
το εικοσιτετράωρο. 
 
Ακόµη, σύµφωνα µε έκθεση της δηµόσιας επιχείρησης νερού. Azersu, το 2013 
200.000 κάτοικοι σε τέσσερις συνοικίες της πρωτεύουσας (Khatai, Nizami, Subunchi 
και Surakhani) θα έχουν αδιάλειπτη παροχή νερού. 
 
Συνολικά, το 2013 αναµένεται να βελτιωθεί η παροχή φρέσκου νερού για 400.000 
άτοµα, 30.000 εκ των οποίων ζουν σε αγροτικές περιοχές. Αξιοσηµείωτο είναι το 
γεγονός ότι σε πολλά χωριά ο πληθυσµός της χώρας χρησιµοποιεί νερό από πηγές.  
 
Η κυβέρνηση αυτή τη στιγµή χρηµατοδοτείται από την Παγκόσµια Τράπεζα, από την 
Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης και την KfW για την κατασκευή  των υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης σε 23 πόλεις και περιφερειακά κέντρα καθώς και την 
ανακατασκευή των αντίστοιχων υπηρεσιών σε 277 οικισµούς και χωριά.  
 
3.8 Τηλεπικοινωνίες 
Ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους τοµείς που 
συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη στο Αζερµπαϊτζάν.  
 
Εκτός από τη σταθερή τηλεφωνία, η οποία εξακολουθεί να παραµένει κρατική, 
δραστηριοποιούνται στη χώρα και τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας: Azercell,  
Bakcell και Azerfon. 
 
Το Υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής έχει λάβει άδεια 
εγκατάστασης ασύρµατων υπηρεσιών, µέσω δορυφόρου, γεγονός που θα επιτρέψει τη 
δηµιουργία ποιοτικής και αξιόπιστης επικοινωνίας και θα δώσει περισσότερες 
γραµµές τηλεπικοινωνιών. 
 
Επενδύσεις γίνονται κυρίως στην αναβάθµιση των γραµµών τηλεπικοινωνίας και στην 
κατασκευή νέων γραµµών οπτικών ινών. Ο αριθµός των συνδέσεων σταθερής 
τηλεφωνίας ανέρχεται σε 67 συνδέσεις ανά 100 οικογένειες κατοίκων. Ο αριθµός των 
συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας στη χώρα ανέρχεται σε 88 ανά 100 κατοίκους.  
 
Ο τοµέας υπηρεσιών διαδικτύου (internet) αναπτύσσεται δυναµικά και είναι 
διαθέσιµος σε όλες τις µεγάλες πόλεις και ορισµένες αποµακρυσµένες πόλεις. Οι 
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προσφερόµενες υπηρεσίες, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα, είναι κατά γενική 
οµολογία αρκετά ικανοποιητικές. 
 

4. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
4.1 Επενδύσεις 
Προς στιγµήν, δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το 2012. Ωστόσο, σύµφωνα µε 
επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικής Ανάπτυξης του Αζερµπαϊτζάν, κατά 
το διάστηµα 2005-2011 επενδύθηκαν στην οικονοµία της χώρας συνολικά 
(συµπεριλαµβανοµένων των ξένων επενδύσεων) 87,08 δις $ ΗΠΑ (ήτοι 72, 2 δις 
ΑΖΝ). 
 
Η συµµετοχή των ξένων επενδύσεων το 2011 ανήλθε  στα 7.986,3 εκατ. ΗΠΑ ή 
6.277,2 εκατ. ΑΖΝ. Οι επενδύσεις, προερχόµενες από εγχώρια κεφάλαια, για το 2011 
ανήλθαν στα 9.343,6 εκατ. $ ΗΠΑ (7..344,06 εκατ. ΑΖΝ), αυξηµένες σε ποσοστό 
26% σε σχέση µε το 2010. Κατά την τελευταία εξαετία, η συµµετοχή των ξένων 
επενδύσεων στην οικονοµία της χώρας ανήλθε στα 40.805,2 δις $ ΗΠΑ ή 33.846,1 
δις ΑΖΝ και των επενδύσεων από εγχώρια κεφάλαια στα 46.273,3 δις $ ΗΠΑ ή 
38.273,3 δις ΑΖΝ. 
 

     

Σύνολο ξένων επενδύσεων (εκατ. $ ΗΠΑ) 2011 
Χρηµατοδοτικές πιστώσεις 3.692,5  

Βιοµηχανία πετρελαίου 3.407,8  

Ξένες εταιρείες και κοινοπραξίες 886,0  

Σύνολο ξένων επενδύσεων 7.986,3 

 
 
4.2 Επενδυτικό κλίµα 
Για αρκετά χρόνια το Αζερµπαϊτζάν αποτελεί, σε παγκόσµιο επίπεδο, έναν από τους 
σηµαντικότερους προορισµούς άµεσων ξένων επενδύσεων, γεγονός που αποδεικνύει 
το µεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών του εξωτερικού, που θεωρούν δελεαστικές τις 
ευκαιρίες για την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους.   
 
Το Αζερµπαϊτζάν έχει υπογράψει τη Σύµβαση της Παγκόσµιας Τράπεζας για την 
επίλυση των διαφορών από Επενδύσεις µεταξύ Κρατών και Υπηκόων Άλλων Κρατών 
και είναι µέλος της Πολυµερούς Συµφωνίας για την Εγγύηση των Επενδύσεων 
(MIGA),  συµµετέχει δε  και σε άλλες διεθνείς συµφωνίες, καθώς και στο ∆ιαιτητικό 
∆ικαστήριο των Χωρών ΚΑΚ. 
 
Η µετάβαση του Αζερµπαϊτζάν από κατευθυνόµενη οικονοµία της σοβιετικής 
περιόδου προς ελεύθερη οικονοµία της αγοράς, οδήγησε, συχνά, στην ύπαρξη 
αλληλοσυγκρουόµενων νόµων που ρυθµίζουν  ένα συγκεκριµένο θέµα. Η συνεχής και 
ασυντόνιστη αλλαγή της νοµοθεσίας, η ασάφεια των νόµων, η µη προσήκουσα 
ερµηνεία και εφαρµογή των διεθνών συµφωνιών, η ύπαρξη γραφειοκρατίας, η 
έλλειψη διαφάνειας και η µεγάλη διαφθορά στη δηµόσια διοίκηση είναι τα αρνητικά 
φαινόµενα που συνόδευσαν την αλλαγή του κοινωνικού και οικονοµικού συστήµατος 
στη χώρα. Παράλληλα, παρατηρείται η παροχή επισφαλούς εννόµου προστασίας από 
τα δικαστήρια, καθόσον οι δικονοµικές διαδικασίες είναι µακροχρόνιες, δαπανηρές 
και µε αµφίβολα αποτελέσµατα. Μέχρι σήµερα, οι  αποφάσεις των αλλοδαπών 
δικαστηρίων δεν αναγνωρίζονται από τα αζερικά δικαστήρια. 



 18 

4.3 Νοµοθετικό πλαίσιο επενδυτικής δραστηριότητας 

Η επενδυτική δραστηριότητα στο Αζερµπαϊτζάν διέπεται από την εξής νοµοθεσία: 
 
-  Νόµος της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την επενδυτική δραστηριότητα 
Νο952 (Μπακού, 13 Ιανουαρίου 1995), στον οποίο έχει γίνει σειρά τροπολογιών, µε 
τελευταία αυτήν του Μαρτίου 2004. 
- Νόµος της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για την προστασία των ξένων 
επενδύσεων, Μπακού, 15 Ιανουαρίου 1992, µε σειρά τροπολογιών, µε πιο πρόσφατη 
αυτήν της 10ης Ιουνίου 2005. 
- Προεδρικό ∆ιάταγµα της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις πρόσθετες 
ενέργειες, µε σκοπό την προώθηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων, Μπακού, 30 
Μαρτίου 2006. 
 
Υπάρχει νοµοθεσία που προστατεύει την ευρεσιτεχνία, το εµπορικό σήµα, καθώς και 
την πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία. Το Αζερµπαϊτζάν είναι µέλος της 
∆ιεθνούς Σύµβασης  των Παρισίων για την Προστασία της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας 
και της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Βέρνης για την Προστασία των Λογοτεχνικών και 
Καλλιτεχνικών ∆ικαιωµάτων.  

4.4 Προστασία των επενδύσεων 

Ο ως άνω Νόµος περί προστασίας ξένων επενδύσεων εγγυάται την ίση µεταχείριση 
των επενδύσεων ανεξαρτήτως προέλευσης. Οι ξένοι επενδυτές προστατεύονται από 
τυχόν εθνικοποίηση ή απαλλοτρίωση της περιουσίας τους, εκτός αν τούτο 
επιβάλλεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και κατόπιν πλήρους αποζηµίωσής 
τους. 
 
Το Αζερµπαϊτζάν προέβη σε σύναψη σειράς διµερών συµφωνιών για την αµοιβαία 
προστασία των επενδύσεων, προσπαθώντας έτσι να δηµιουργήσει κλίµα 
εµπιστοσύνης για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές των εκάστοτε χωρών. Εκκρεµούν 
υπογραφές τέτοιου είδους συµφωνιών, π.χ µε τη Ρωσία, γεγονός που δυσχεραίνει την 
προσέλκυση επενδύσεων από τη Ρωσία. Με την Ελλάδα εν λόγω συµφωνία έχει 
υπογραφεί το 2004. 

4.5 Μορφές επενδυτικής δραστηριότητας 

Οι ξένοι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τη µορφή που θα λάβει η 
επένδυσή τους στη χώρα, µεταξύ είτε συµµετοχής σε κοινοπραξίες µε ηµεδαπές 
εταιρείες, είτε δηµιουργίας αµιγώς αλλοδαπών εταιρειών, είτε µέσω αντιπροσωπειών, 
είτε µέσω των Συµφωνιών Συνεκµετάλλευσης- Production Sharing Agreements 
(PSAs) που αφορούν όµως αποκλειστικά στην παραγωγή και εκµετάλλευση του 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου τυγχάνουν ειδικού 
προνοµιακού καθεστώτος στα πλαίσια διεθνών συµβάσεων µεταξύ του Αζερµπαϊτζάν 
και ξένων πολυεθνικών κοινοπραξιών (PSAs).  
 
H απόκτηση κυριότητας επί του αζερικού εδάφους από αλλοδαπό, καθώς και η 
συµµετοχή ξένων επενδυτών σε ορισµένους τοµείς µεγάλης εθνικής σηµασίας, όπως ο 
ενεργειακός, επιτρέπεται µόνο µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ή µε 
Προεδρικό ∆ιάταγµα. Είναι όµως νόµιµη η µίσθωση γης από εταιρείες υπό µορφή 
κοινοπραξιών  για απεριόριστο χρονικό διάστηµα. Επίσης, είναι δυνατή η συµµετοχή 
ξένων επενδυτών σε µαζικές ιδιωτικοποιήσεις µε την εξαγορά µετοχών των υπό 
ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων. 
 
Από τον Ιανουάριο του 2008 τέθηκε σε εφαρµογή και το απλουστευµένο σύστηµα 
ίδρυσης εταιρείας µέσω διαδικασιών one-stop shop, το οποίο µειώνει τη 
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γραφειοκρατία και το χρόνο διεκπεραίωσης σε 3 ηµέρες. Το νέο σύστηµα αφορά και 
την ίδρυση ξένων επιχειρήσεων και θεωρείται δελεαστικό, εφόσον πλέον µόνο 
ελάχιστα πιστοποιητικά απαιτούνται από τη µία και µοναδική υπηρεσία που 
στεγάζεται στο Υπουργείο Φόρων της χώρας. 

4.6 Επενδυτικά κίνητρα 

Οι επενδύσεις που προέρχονται από το εξωτερικό δεν απολαµβάνουν, όπως αυτό 
συµβαίνει λ.χ. στην Ελλάδα, ιδιαιτέρων φορολογικών προνοµίων. Αυτά παρέχονται 
αποκλειστικά στις αλλοδαπές πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν µε την 
µορφή των PSAs.   
 
Σε ξένες εταιρείες, όµως, παρέχονται άλλης µορφής διευκολύνσεις, όπως η 
δυνατότητα να προµηθεύονται από όπου θέλουν αγαθά, υπηρεσίες και εργατικό 
δυναµικό. Ακόµη, επιχειρήσεις µε αλλοδαπή συµµετοχή που υπερβαίνει το 30% του 
κεφαλαίου έχουν δικαίωµα εξαγωγής αγαθών και υπηρεσιών τους χωρίς 
συγκεκριµένη άδεια, έχοντας µόνο την υποχρέωση να έχουν κατατεθειµένο ως 
αποθεµατικό το 15-25% του λειτουργικού τους κεφαλαίου. Επιπλέον αλλοδαποί 
επενδυτές έχουν το δικαίωµα να εισάγουν χωρίς άδεια αγαθά που χρησιµοποιούν στην 
επιχείρησή τους. 

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ∆ΑΣΜΟΙ 

5.1 Φορολογία Νοµικών και Φυσικών προσώπων 

Οι κύριοι φόροι που επιβάλλονται στο Αζερµπαϊτζάν είναι οι ακόλουθοι7 (8):  
 

Φόροι Κλίµακα Σηµειώσεις 
Φόρος κερδών 20% Υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης 

κάποιων εξόδων από το 
φορολογητέο ποσό  

ΦΠΑ 18% Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και 
µηδενική κατηγορία 

Φόρος περιουσίας 1% Για επιχειρήσεις. Άλλη κλίµακα 
ισχύει για φυσικά πρόσωπα 

Φόρος γαιοκτησίας Ανάλογα µε έκταση, 
περιοχή και χρήση 

Π.χ. στο Μπακού, η κλίµακα είναι 
10ΑΖΝ ανά 100 τ.µ. γης εµπορικής, 
κατασκευαστικής και βιοµηχανικής 
χρήσης 

Τέλη κυκλοφορίας Ανάλογα µε ιπποδύναµη, 
φορτίο και απόσταση 
διαδροµής οχήµατος 

Π.χ 0,01ΑΖΝ ανά κυβ.εκατοστό για 
οχήµατα ως 2.000 κυβ. εκατοστά  

Φόρος εξόρυξης Ανάλογα µε τύπο και 
όγκο εξόρυξης 

Π.χ 0,02ΑΖΝ ανά κυβ. µέτρο στην 
εξόρυξη υδάτων ιωδίου / βρωµίου 

Φόρος κατανάλωσης Ποικιλία διαφορετικών 
ποσοστών 

Επιβάλλεται σε: µπύρα, αλκοόλ, 
καπνό, οχήµατα, σκάφη, προϊόντα 
πετρελαίου κ.α. Φόρος κατανάλωσης 
για τον καπνό εγχώριας παραγωγής 
ανέρχεται στο 12,5% της τιµής 
πώλησης 

 

                                                 
7 Πηγή: Υπουργείο Φόρων του Αζερµπαϊτζάν (www.taxes.gov.az) 
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Οι φόροι εισοδήµατος για εισοδήµατα έως 2.000 ΑΖΝ ανέρχονται στο 14%. Για 
εισοδήµατα άνω των 2.000 ΑΖΝ ο φόρος αποτελείται από το σταθερό ποσό των 
280ΑΖΝ συν 30% επί του ποσού που ξεπερνά το δεδοµένο όριο.  
 
Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων και των εργοδοτών στο σύστηµα 
κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από ειδικό νόµο και κυµαίνονται στο 22% και 
3%, αντίστοιχα.  
 
Ειδική φορολογία ισχύει για την φορολόγηση των δραστηριοτήτων στον 
πετρελαιοπαραγωγικό τοµέα. Οι αλλοδαποί επενδυτές, ανάλογα µε την µορφή της 
επιχείρησης ή της επένδυσης, υπόκεινται σε δύο διαφορετικά είδη φορολόγησης. Στην 
περίπτωση των Production Sharing Agreements (PSA), η φορολόγησή τους 
ρυθµίζεται µε ειδικό πρωτόκολλο που αφορά στη συγκεκριµένη συµφωνία. 
 
Οι επιχειρήσεις (εκτός PSAs) επιβαρύνονται µε: φόρο της τάξεως του 22% επί των 
καθαρών κερδών, φόρο της τάξεως του 10% επί των µερισµάτων που διανέµονται 
εκτός της επικράτειας του Αζερµπαϊτζάν, φόρο της τάξεως του 4% επί των 
ασφαλίστρων, καθώς και φόρο 10% επί άλλων αµοιβών και εισοδηµάτων, ΦΠΑ 
(VAT) της τάξης του 18% και φόρο εισοδήµατος, ο οποίος κυµαίνεται προοδευτικά, 
µε έµφαση στα υψηλά εισοδήµατα, µεταξύ 14-35%.  Η φορολόγηση του εισοδήµατος 
από µισθωτές υπηρεσίες γίνεται απευθείας στην πηγή. 

5.2 Φόροι και δασµοί επί των αγαθών και υπηρεσιών 

Σύµφωνα µε τον Τελωνειακό  Κώδικα όλα τα προϊόντα (ανάλογα µε το είδος τους)  
υπόκεινται σε  εισαγωγικούς δασµούς προοδευτικής κλίµακας 3%, 5% και 15%. Κατά 
κανόνα ο εισαγωγικός δασµός ανέρχεται σε 15%. 
 
Από εισαγωγικούς δασµούς απαλλάσσονται προϊόντα που προέρχονται από χώρες µε 
τις οποίες το Αζερµπαϊτζάν έχει υπογράψει διµερείς συµφωνίες ελεύθερου εµπορίου, 
προϊόντα που εισάγονται προσωρινά για να επανεξαχθούν ή προωθούνται προς 
επεξεργασία και προϊόντα που εισάγονται από διεθνείς οργανισµούς και ξένες 
διπλωµατικές και προξενικές αρχές καθώς και από το προσωπικό αυτών. Εκτός από 
τους εισαγωγικούς δασµούς, ΦΠΑ της τάξης του 18% επιβάλλεται στις εισαγωγές 
από όλες τις χώρες .  
 
Όσον αφορά τις εισαγωγές αγαθών και εξοπλισµού βάσει συµφωνιών PSAs,  το 
καθεστώς τους ρυθµίζεται ειδικά στην οικεία συµφωνία. Στην ουσία, όλες οι 
εισαγωγές αγαθών, υπηρεσιών, εργαλείων, εξοπλισµού, προµηθειών κ.ά. εκ µέρους 
των PSAs απαλλάσσονται από κάθε εισαγωγικό δασµό.  
 
Οι εξαγωγές στρατηγικής σηµασίας αγαθών, π.χ. πετρελαιοειδή, βαµβάκι, ηλεκτρική 
ενέργεια και µη σιδηρούχα µέταλλα διέπονται από ειδικές ρυθµίσεις και απαιτείται 
έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Επιτήρησης Οικονοµικών Σχέσεων. 

 

6. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το επίπεδο ανάπτυξης του τραπεζικού συστήµατος εξακολουθεί να µην είναι 
ικανοποιητικό, συγκρίνοντας το µε τις προδιαγραφές των τραπεζικών ιδρυµάτων των 
ανεπτυγµένων χωρών. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η έκδοση άδειας λειτουργίας σε 
ξένη τράπεζα, δεδοµένου ότι η κυβέρνηση της χώρας επιθυµεί την διατήρηση του 
πλήρους ελέγχου του τραπεζικού συστήµατος. 
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Ωστόσο, µέσα στο 2010 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους υποκαταστήµατα 3 διεθνών 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 
 
Κατά το 2012 στο Αζερµπαϊτζάν δραστηριοποιούνταν 47 τράπεζες, µε συνολικά 631 
τραπεζικά υποκαταστήµατα. Το 2011, µία νέα τράπεζα ιδρύθηκε µε κρατικά 
κεφάλαια, ενώ 23 τράπεζες ιδρύθηκαν µε ιδιωτικά κεφάλαια. Επίσης, κατά το υπό 
εξέταση διάστηµα, στη χώρα δραστηριοποιούνταν 98 µη τραπεζικοί πιστωτικοί 
οργανισµοί. 
 
Η αύξηση των εισοδηµάτων του πληθυσµού, οι βελτιώσεις στο νοµικό καθεστώς που 
αφορά στην προστασία των πιστωτών και των δανειζόµενων και ειδικότερα η 
δηµιουργία «ταµείου Ασφάλισης Καταθέσεων» οδήγησε σε ραγδαία αύξηση των 
καταθέσεων. 

6.1 Συνάλλαγµα 

 ∆εν υπάρχουν περιορισµοί για την απόκτηση ξένου συναλλάγµατος. Το εθνικό 
νόµισµα ΑΖΝ (Νέο Αζερικό Μανάτ) είναι ελευθέρως µετατρέψιµο στα πολυάριθµα 
ανταλλακτήρια που υπάρχουν. Όπως προαναφέρθηκε, το ΑΖΝ είναι συνδεδεµένο µε 
το $ ΗΠΑ, η ισοτιµία του κυµάνθηκε από 0,7977 $ ΗΠΑ (µέγιστη τιµή) έως 0,7862 $ 
ΗΠΑ (ελάχιστη τιµή)8.  
 
Η Κρατική Τράπεζα του Αζερµπαϊτζάν προβαίνει καθηµερινά στον ορισµό της 
ηµερήσιας ισοτιµίας του εγχωρίου νοµίσµατος έναντι των βασικών ξένων 
νοµισµάτων. 
 
Ο επαναπατρισµός κερδών από επιχειρήσεις ξένων κεφαλαίων γίνεται χωρίς  
επιβάρυνση και περιορισµό. 
 

7. ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΛΙΕΙΑ 

Ο ρόλος της αγροτικής οικονοµίας στη διαµόρφωση του ΑΕΠ παραµένει σε χαµηλά 
επίπεδα και η συνεισφορά του ανήλθε σε 5,2% για το 2012.  
 
Η καλλιεργήσιµη έκταση ανέρχεται στο 23,13% της συνολικής επιφάνειας του 
Αζερµπαϊτζάν. Τα 14.550 τετραγωνικά χλµ. από τα 86.600 τετραγωνικά χλµ. είναι 
ποτιστικά. Οι κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας επιτρέπουν την καλλιέργεια 
σιτηρών, καλαµποκιού, πατατών, ελαιόσπορων, ποικίλων φρούτων, εσπεριδοειδών, 
καρπουζιών, οπωροκηπευτικών, τσαγιού κλπ. Η εγχώρια φυτική παραγωγή δεν 
καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσµού και συνεπώς, πραγµατοποιούνται εισαγωγές, 
κυρίως σιτηρών, ρυζιού και ζάχαρης.  
 
Από όλες τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µόνο στο Αζερµπαϊτζάν υπήρχαν 
ελαιοκαλλιέργειες, οι οποίες φυτεύτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 50. Στο τέλος 
της δεκαετίας του 90 υπήρχαν 2.600 εκτάρια ελαιοκαλλιεργειών, συγκεντρωµένα 
κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Μπακού. Πολλά από αυτά έχουν φυτευτεί για 
διακοσµητικούς λόγους. Στη σηµερινή εποχή καταβάλλονται προσπάθειες για τον 
εκσυγχρονισµό των ελαιοκαλλιεργειών και τη διάδοση στην εγχώρια αγορά των 
προϊόντων ελιάς και του ελαιολάδου, τα οποία συµπεριλαµβάνονται ελάχιστα στις 
διατροφικές συνήθεις του αζερικού πληθυσµού. 
 

                                                 
8 http://ibar.az/ 
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Η βιοµηχανία µεταποίησης αγροτικών προϊόντων δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
των καιρών. Η πεπαλαιωµένη υποδοµή που κληρονοµήθηκε από την περίοδο της 
Σοβιετικής Ένωσης δεν έτυχε σχεδόν κανενός εκσυγχρονισµού. Απαιτούνται 
επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες που θα εξασφαλίσουν την επεξεργασία και 
διατήρηση των αγροτικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης υψηλών 
ποιοτικών προδιαγραφών, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί και η δυνατότητα πρόσβασης 
των προϊόντων αυτών στις ευρωπαϊκές αγορές.  
 
Με προεδρικά διατάγµατα αποφασίσθηκε σε ανώτατο επίπεδο η ανάπτυξη του 
αγροτικού τοµέα της χώρας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια υπέστη περαιτέρω 
υποβάθµιση. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής αναπτύσσεται τελευταία η καλλιέργεια 
φρούτων και κυρίως λαχανικών σε θερµοκήπια, µε σκοπό την εξασφάλιση 
συγκοµιδής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και την ακόλουθη εξαγωγή µεγάλου 
τµήµατος της παραγωγής αυτής στις γειτονικές χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
κυρίως στη Ρωσία. 
 
Τα τελευταία χρόνια επενδύθηκαν αρκετά κεφάλαια στην κατασκευή συγχρόνων 
µονάδων επεξεργασίας ψαριών, εισαγόµενων και ντόπιων, καθώς και παραγωγής 
χαβιαριού. Λόγω µικρής διαθέσιµης ποσότητας, υπολογίζεται ότι τα προσεχή χρόνια 
το χαβιάρι θα παράγεται από ψάρια ιχθυοτροφείου. Σύµφωνα µε δηλώσεις εδώ 
αξιωµατούχων το 90% της παγκόσµια παραγωγής χαβιαριού ανώτατης ποιότητας 
παράγεται στο Αζερµπαϊτζάν. 
 

8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Ο τοµέας των ακινήτων υπέστη, ως ένας από τους πρώτους τοµείς της εθνικής 
οικονοµίας του Αζερµπαϊτζάν, τις συνέπειες της χρηµατοοικονοµικής κρίσης το 2009. 
Κατά το 2010 σηµειώθηκε µερική αναστροφή του αρνητικού κλίµατος και η αγορά 
κατοικίας παρουσίασε κάποια σηµεία ανάκαµψης, η οποία, ωστόσο, δεν συνεχίστηκε 
κατά το 2011 αλλά επανήλθε δυναµικά το 2012. 
 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της 
χώρας για το 2012, οι κατασκευές αποτέλεσαν το 9,2% του συνολικού ΑΕΠ. 
 
Το 2001-2005, 108 βιοµηχανικά ιδρύµατα και εργαστήρια παραγωγής 
κατασκευάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, γεγονός το οποίο διαδραµάτισε σηµαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας. 55-65% του κόστους κατασκευής των έργων 
περιλαµβάνει τις δαπάνες για τα οικοδοµικά υλικά και τις κατασκευές. 80% της 
ζήτησης για τους υλικούς πόρους της κατασκευής καλύπτεται από τα υλικά 
κατασκευής της βιοµηχανίας, µεταλλουργίας, της επεξεργασίας ξύλου και 
χαρτοπολτού και χαρτιού πεδία. 
 

9. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Σύµφωνα µε την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία του Αζερµπαϊτζάν, η τοµεακή 
διάρθρωση της βιοµηχανικής παραγωγής για το 2012 είναι η ακόλουθη:  78,2% 
εξόρυξη υδρογονανθράκων και 17,9% µεταποιητική βιοµηχανία.  

9.1 Πετρελαϊκός τοµέας 

Η βιοµηχανία στο Αζερµπαϊτζάν κυριαρχείται από τον ενεργειακό τοµέα και 
ειδικότερα τους τοµείς εξόρυξης και εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων 
υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου). Μετά την ανακήρυξη της 
ανεξαρτησίας, το 1991, η ενεργειακή πολιτική του Αζερµπαϊτζάν διαµορφώθηκε µε 
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σκοπό α) σε οικονοµικο-εµπορικό επίπεδο, την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση από 
το Αζερµπαϊτζάν των υποθαλάσσιων ενεργειακών κοιτασµάτων του, η οποία, λόγω 
έλλειψης σύγχρονης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, ήταν περιορισµένη µέχρι τότε και 
β) σε πολιτικό επίπεδο, την ανάµιξη των δυτικών κυβερνήσεων, µέσω των εταιρειών 
τους, για να δηµιουργηθούν ισχυροί δεσµοί αλληλεξάρτησης. Όχηµα για την επίτευξη  
της παραπάνω στρατηγικής ήταν η σύναψη των λεγόµενων PSAs (Production Sharing 
Agreements), µακροχρόνιων συµφωνιών συνεκµετάλλευσης και συµπαραγωγής µε 
τις πετρελαϊκές εταιρείες. Η πρώτη συµφωνία υπεγράφη το 1994 µε δέκα εταιρείες 
από εφτά χώρες για τα κοιτάσµατα πετρελαίου Αzeri, Chirag και Guneshli (ΑCG) και 
ακολούθησαν 33 µέχρι σήµερα παρόµοιες συµφωνίες.  
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου του Αζερµπαϊτζάν 
(SOCAR- State Oil Company of Azerbaijan Republic) υπάρχουν 61 κοιτάσµατα 
πετρελαίου και αερίου, 40 επίγεια (onshore) και 21 υποθαλάσσια (offshore). Από 
αυτά, η SOCAR εκµεταλλεύεται µόνη της είκοσι επίγεια κοιτάσµατα και δεκαπέντε 
υποθαλάσσια ενώ όλα τα υπόλοιπα κοιτάσµατα αποτελούν αντικείµενο 
συνεκµετάλλευσης µε βάση PSAs. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της κρατικής 
ενεργειακής εταιρείας SOCAR, στο έδαφος του Αζερµπαϊτζάν και στα υπό την 
δικαιοδοσία του ύδατα της Κασπίας υπάρχουν σήµερα διαπιστωµένα αποθέµατα 2 δις 
τόνων πετρελαίου και 2,6 τρις κυβ. µέτρων αερίου. Οι συνολικές επενδύσεις στους 
τοµείς πετρελαίου και αερίου για το 2011 ανήλθαν σε 3,772 δις $ ΗΠΑ. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι ο κρατικός φορέας στον οποίο καταλήγουν τα κέρδη του Αζερµπαϊτζάν 
από εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, συγκέντρωσε το ποσό των 29,8 δις $ 
ΗΠΑ στο τέλος του 2011, σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 30,9% συγκριτικά 
µε το 2010. 
 
Η ποιότητα του παραγόµενου αζερικού αργού πετρελαίου θεωρείται από τους 
ειδικούς ως εξαιρετική. Πρόκειται για το πετρέλαιο µε την επωνυµία «Azeri Light», 
το οποίο εκµεταλλεύεται κυρίως η κοινοπραξία AIOC (Azerbaijan International 
Operating Company) µε την οποία υπεγράφη η προαναφερόµενη συµφωνία το 1994. 
Η σηµερινή εταιρική σύνθεση της ΑΙΟC είναι η ακόλουθη: ΒP 35,79%, SOCAR 
11,65%, Chevron 11,27%, INPEX 10,96%, Statoil 8,56%, Exxon Mobil 8%, TPAO 
6,75%, Itochu 4,30% και Hess 2,72%. Το 2008 ολοκληρώθηκε η απόσβεση των 
αρχικών επενδύσεων της κοινοπραξίας που ανήλθαν σε 21,4 δις $ ΗΠΑ. Το κόστος 
εξόρυξης και µεταφοράς µέχρι το Ceyhan ανέρχεται σε 10 $ ΗΠΑ/βαρέλι (όταν η 
µέση τιµή πώλησης είναι 113,57 $ ΗΠΑ/βαρέλι), γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή 
κερδοφορία των κοιτασµάτων. Η λήψη του συµβολαίου προβλέπεται για το 2024 µε 
δυνατότητα πενταετούς παράτασης. 
 
Κατά το 2012, οι σχέσεις της ΒΡ µε την α/κυβέρνηση δοκιµάσθηκαν, όταν στις 
11.10.2012 ο Πρόεδρος Aliyev εξέφρασε δηµόσια την δυσαρέσκειά του, διότι η 
παραγωγή από τα κοιτάσµατα ACG άρχισε να υποχωρεί κατά τα έτη 2011 και 2012, 
σε σχέση µε το κορυφαίο ύψος παραγωγής που επετεύχθη το 2010. Ακολούθησε 
σειρά συναντήσεων σε πολλά επίπεδα, αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό η ηγεσία 
της (θυγατρικής) ΒΡ-Azerbaijan και τα δύο µέρη φαίνεται ότι έχουν συµφωνήσει σε 
σειρά µέτρων που θα σταθεροποιήσουν την ετήσια παραγωγή των τριών 
κοιτασµάτων στο επίπεδο των 33 εκ. τόνων ετησίως κατά την προσεχή δεκαετία. 
Στην επίτευξη αυτού του στόχου θα συµβάλει η έναρξη λειτουργίας νέας εξέδρας στο 
κοίτασµα Chirag κατά το 2013. Πάντως, η προαναφερθείσα κρίση στις σχέσεις 
Αζερµπαϊτζάν – ΒΡ έφερε στην επιφάνεια δύο ενδιαφέροντα στοιχεία : Πρώτον, ότι 
το Αζερµπαϊτζάν είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό για την παγκόσµια στρατηγική της ΒΡ 
και δεύτερον, ότι η ΒΡ και οι εταίροι της δαπανούν κάθε χρόνο µεγάλα ποσά µόνο 
και µόνο για να κρατήσουν την παραγωγή του αργού στα ίδια επίπεδα. Τούτο εξηγεί 
σε κάποιο βαθµό την πτώση της παραγωγής (µείωση ενδιαφέροντος και επενδύσεων), 
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την στιγµή που, βάσει της PSA, από το τέλος του 2008 η SOCAR, µε εταιρική 
συµµετοχή µόνο 11,6061% στην AIOC, λαµβάνει πλέον το 75% της παραγωγής 
αργού, το οποίο κυρίως εξάγει. 

9.2 Μη πετρελαϊκοί τοµείς 

Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης επήλθε πλήρης αποβιοµηχάνιση του 
Αζερµπαϊτζάν µε τον παράλληλο εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη του τοµέα των 
υδρογονανθράκων, στον οποίο επικεντρώθηκε η προσοχή των κυβερνήσεων, εφόσον 
και όλες οι επενδύσεις προερχόµενες από το εξωτερικό αλλά και εντός της χώρας 
κατέληξαν σε αυτόν.  
 
Η αποβιοµηχάνιση της χώρας οδήγησε στην αύξηση της ανεργίας, κυρίως στην 
περιφέρεια, µε αποτέλεσµα η πρωτεύουσα να αποτελεί τόπο έλξης για τους ανέργους, 
µεταφέροντας έτσι το πρόβληµα και στην πρωτεύουσα. Τα τελευταία χρόνια 
καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια, µε απόφαση του ίδιου του Προέδρου, για την 
ανάπτυξη των µη πετρελαιοπαραγωγικών τοµέων της βιοµηχανίας, αλλά και της 
αγροτικής οικονοµίας, όπου αναζητούνται ευκαιρίες από τους αρµόδιους φορείς και 
συνδέσµους για ανταλλαγή τεχνογνωσίας µε ξένες χώρες. Το αρµόδιο Υπουργείο 
Οικονοµικής Ανάπτυξης εκπόνησε προς την κατεύθυνση αυτή πενταετές πρόγραµµα, 
το οποίο πρόκειται να οδηγήσει στην επαναλειτουργία και εγκατάσταση νέων 
βιοµηχανικών µονάδων, µε σκοπό την παραµονή του πληθυσµού στην περιφέρεια, 
κυρίως των νέων, και τη µείωση των υπαρχουσών ανισοτήτων. 
 
Η κυβέρνηση του Αζερµπαϊτζάν καλεί ξένους επενδυτές, οι οποίοι διαθέτουν κυρίως 
υψηλό know-how, σύγχρονη τεχνογνωσία και τεχνολογία, έτσι ώστε µε την 
εφαρµογή τους να εξασφαλισθεί το υψηλό επίπεδο των νέων βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων.  
  

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το Αζερµπαϊτζάν, και συγκεκριµένα η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας 
(χερσόνησος Αbsheron) συγκαταλέγεται στις οικολογικά πιο βεβαρηµένες περιοχές 
του κόσµου. Η µόλυνση του εδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας 
κληρονοµήθηκε από τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, δυστυχώς όµως δεν 
ελήφθησαν τα αναγκαία µέτρα για την αναχαίτιση της τάσης αυτής κατά τα 21 χρόνια 
της ανεξαρτησίας της χώρας.  
 
Στον οικιστικό ιστό του Μπακού των τριών εκατοµµυρίων κατοίκων σήµερα 
συνυπάρχουν δύο παλαιάς τεχνολογίας διυλιστήρια της SOCAR, µεγάλος αριθµός 
αποθηκευτικών χώρων πετρελαιοειδών και το εµπορικό λιµάνι. Ακόµη, πολλές on 
shore αντλίες αργού πετρελαίου βρίσκονται σε άµεση επαφή µε την πόλη. Η άναρχη 
οικιστική ανάπτυξη και ο σταθερός πολλαπλασιασµός των αυτοκινήτων έρχονται να 
προστεθούν στα παραπάνω µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία έντονων κυκλοφοριακών 
προβληµάτων. 
 
Η σηµερινή κυβέρνηση αντιλαµβάνεται την ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων για τη 
βελτίωση της κατάστασης, η οποία δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε το ελάχιστο 
πράσινο της πόλης και της γύρω περιοχής. Υπάρχει σχεδιασµός για τη µεταφορά του 
λιµανιού εκτός πολεοδοµικού ιστού τα επόµενα χρόνια (η οποία ωστόσο καθυστερεί 
συνεχώς) και την έναρξη κατασκευής ενός νέου ναυπηγείου της SOCAR µακριά από 
την πόλη. Ακόµη, αναφορικά µε τα διυλιστήρια, αναµένεται η αντικατάστασή τους 
από το νέο διυλιστήριο και πετροχηµικό συγκρότηµα SOCAR που θα ανεγερθεί 
νοτιοδυτικά του Μπακού, ωστόσο η παραµονή τους εντός του πολεοδοµικού ιστού θα 
συνεχισθεί τουλάχιστον µέχρι το 2018. Προτεραιότητα δίνεται ακόµη στην 
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εξασφάλιση πόσιµου νερού, η διανοµή του οποίου γίνεται µέσα από πεπαλαιωµένο 
δίκτυο ύδρευσης. Προτεραιότητα αποτελεί και η ανάπτυξη νέων µορφών ενέργειας, 
φιλικών προς το περιβάλλον.  
 
Η τεράστια επιβάρυνση της ατµόσφαιρας εξακολουθεί να υφίσταται λόγω µη ύπαρξης 
βιοµηχανικών φίλτρων, αλλά και λόγω αχρήστευσης των καταλυτών των σύγχρονων 
αυτοκινήτων, δεδοµένου ότι δεν παράγεται από τα διυλιστήρια (αδυνατούν να την 
παράγουν ακόµη καθώς παράγουν µόνο φθηνή βενζίνη Euro-2) και δεν πωλείται στα 
πρατήρια αµόλυβδη βενζίνη. Η µόλυνση επιτείνεται από ποσότητες αερίων που 
απελευθερώνονται από τις εγκαταστάσεις onshore και offshore εξόρυξης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και από αυξηµένες ποσότητες αιωρούµενης σκόνης λόγω της 
συνεχούς κατασκευής νέων κτηρίων και λόγω του τριψίµατος των πέτρινων 
επιφανειών των προσόψεων παλαιών οικοδοµών για να καθαρίσουν. Συνεπώς, η πόλη 
κατατάσσεται µεταξύ των πλέον µολυσµένων και ανθυγιεινών του πλανήτη.   
  
Η µόλυνση της θάλασσας είναι, επίσης, ένα θέµα για το οποίο αναζητείται λύση και 
απασχολεί όχι µόνο την κυβέρνηση της χώρας αλλά και τις µεγάλες ξένες πετρελαϊκές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Αζερµπαϊτζάν. Ο τοµέας του περιβάλλοντος 
αποτελεί πεδίο δράσης για αζερικές και ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν την 
απαραίτητη σύγχρονη τεχνογνωσία και τεχνολογία για την αντιµετώπιση της 
περιβαλλοντολογικής ζηµιάς µεγάλου µεγέθους, όπως αυτής που έχει προκληθεί στη 
χώρα.  
 
Ωστόσο, σήµερα εκπονούνται πολλά διαφορετικά προγράµµατα για τη βελτίωση της 
κατάστασης. Προκειµένου να επιλυθούν τα οικολογικά προβλήµατα της περιοχής µε 
προγραµµατισµένο τρόπο, «πολύπλοκο σχέδιο δράσης για τα έτη 2006 - 2010 µε 
στόχο τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης στη ∆ηµοκρατία του Αζερµπαϊτζάν", 
εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν στις 28 Σεπτεµβρίου 
2005. Το εν λόγω σχέδιο δράσης στόχευε στη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης 
στο Μπακού και χερσόνησο Absheron. 
 
Οι σχετικές αρχές λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα µε στόχο τη δηµιουργία των 
συστηµάτων αποχέτευσης στις κατοικηµένες περιοχές της πόλης του Μπακού και 
χερσόνησο Absheron, ανακατασκευή των υφιστάµενων εγκαταστάσεων καθαρισµού 
και την εγκατάσταση νέων εγκαταστάσεων καθαρισµού. 
 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και µε 
σκοπό την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας αναζητούνται νέες µορφές, 
παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει ακόµη αρκετούς κλασικούς ενεργειακούς 
πόρους. ∆ιαθέτει, επίσης, υδάτινους πόρους, µεγάλη ηλιοφάνεια και ισχυρούς 
ανέµους που θα µπορούσαν να µετατραπούν, µε τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας,  
σε νέες µορφές ενέργειας. Εκτός από όλα τα επιχειρησιακά µέτρα, απαραίτητα για τη 
αποκατάσταση της περιβαλλοντολογικής ισορροπίας στο Αζερµπαϊτζάν απαιτείται, 
κυρίως, η απόκτηση οικολογικής συνείδησης του πληθυσµού, η οποία σήµερα ακόµη 
δεν υπάρχει. Οι περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες, όπως αυτές  αναπτύσσονται στον 
δυτικό κόσµο, είναι ανύπαρκτες.  
  

11. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ο τουριστικός τοµέας στο Αζερµπαϊτζάν δεν ανταποκρίνεται ούτε στις δυνατότητες 
που προσφέρει  η µορφολογία της χώρας ούτε στις προσδοκίες για την αξιοποίησή 
τους. ∆εν υπάρχει σύγχρονη ξενοδοχειακή υποδοµή στην επαρχία αλλά ούτε και στην 
πρωτεύουσα. Αλλά η κατάσταση αυτή αλλάζει µε την κατασκευή και λειτουργία 
τεσσάρων νέων σύγχρονων ξενοδοχείων διεθνών αλυσίδων στο Μπακού (Hilton, 
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Marriott, Sheraton, Four Seasons) µέσα στο 2011-2012 και αυτό δίνει στο 
Αζερµπαϊτζάν τη δυνατότητα να  µπει  δυναµικά στον τουριστικό τοµέα µε µεγάλα 
επιχειρηµατικά συγκροτήµατα της χώρας. 
 
Η µολυσµένη θάλασσα δεν προσφέρεται για την προσέλκυση ξένων τουριστών,  ως 
εκ τούτου χτίζονται πολλά διαφορετικά συγκροτήµατα νέων χώρων αναψυχής στις 
ακτές της Κασπίας Θάλασσας, όχι µόνο γύρω από το Μπακού, αλλά και σε όλες τις 
περιοχές του Αζερµπαϊτζάν, και αυτό προσφέρει τη δυνατότητα χώρων αναψυχής όχι 
µόνο στους τους ξένους τουρίστες, αλλά  και στους κατοίκους του Αζερµπαϊτζάν. 
 
Η ανάπτυξη του τουρισµού δεν διευκολύνεται, επίσης, από τις υπάρχουσες υποδοµές, 
δεδοµένου ότι η πρόσβαση στις αποµακρυσµένες, κυρίως ορεινές περιοχές, είναι 
εξαιρετικά δύσκολη. Με την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό του οδικού και 
σιδηροδροµικού δικτύου αναµένεται να προχωρήσει και η ανάπτυξη των τουριστικών 
υποδοµών. Στην κατεύθυνση αυτή αναµένεται να βοηθήσει και η βελτίωση της 
επαγγελµατικής κατάρτισης των ατόµων που ασχολούνται µε τον τουριστικό τοµέα 
στη χώρα.  
 
Οι Αζέροι τουρίστες υψηλής εισοδηµατικής στάθµης ιεραρχούν τον τουρισµό ως µία 
από τις πρώτες προτεραιότητές τους, πραγµατοποιώντας τουλάχιστον ένα ταξίδι στο 
εξωτερικό ετησίως. Ο κύριος προορισµός µέχρι σήµερα είναι η Τουρκία και τα 
παράλια της Μεσογείου, ακολουθούν οι γειτονικές χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης. Τελευταία καταγράφεται τάση αύξησης τουριστικού ρεύµατος, κυρίως προς 
το Ντουµπάι, όπου το θέµα θεώρησης εισόδου δεν αποτελεί εµπόδιο.  
 
Μέχρι στιγµής, ο αριθµός τουριστών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά 
το µεγάλο ενδιαφέρον που υφίσταται, είναι περιορισµένος, λόγω των περιορισµών 
που τίθενται από τις διατάξεις Schengen. Το ενδιαφέρον που διαγράφεται είναι 
συνεχώς αυξανόµενο, εφόσον οι υψηλόµισθοι Αζέροι τουρίστες επιθυµούν να 
αλλάξουν τον παραδοσιακό τους πρώτο προορισµό και να κάνουν διακοπές σε 
ευρωπαϊκές χώρες και όχι µόνο στην Τουρκία. Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους 
πρώτους στόχους, κυρίως λόγω της ιστορίας αλλά και των φυσικών καλλονών της.  
 
Αξίζει να συγκρατηθεί εδώ η συστηµατική προσπάθεια που καταβάλλεται από το 
Γραφείο µας σε συνεργασία µε την Πρεσβεία για το άνοιγµα της αγοράς στον 
τουριστικό τοµέα και την προσέλκυση Αζέρων τουριστών υψηλής εισοδηµατικής 
στάθµης, γεγονός το οποίο αρχίζει να έχει ορατά αποτελέσµατα. Η έναρξη των 
απευθείας αεροπορικών πτήσεων Αθήνας-Μπακού µέσω της Aegean Airlines και η 
πώληση τουριστικών πακέτων αναµένεται να αλλάξει το τοπίο σ’αυτόν τον τοµέα. 
 

12. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Ήδη από τον Ιανουάριο 2001, το Αζερµπαϊτζάν είναι µέλος του Συµβουλίου της 
Ευρώπης. Είναι επίσης µέλος της Παγκοσµίου Τραπέζης Ανασυγκροτήσεως και 
Αναπτύξεως (IBRD) από το Σεπτέµβριο 1992, της ∆ιεθνούς Ενώσεως Αναπτύξεως 
(IDA) από το Μάρτιο 1995, του Οργανισµού Εγγυήσεων Πολυµερούς Επενδυτικής 
∆ραστηριότητος (MIGA), καθώς και της ∆ιεθνούς Οικονοµικής Εταιρείας (IFC) από 
το 1992 και 1995 αντίστοιχα, ενώ από το 2001 είναι µέλος του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Τουρισµού (World Tourism Organization). Παράλληλα, η χώρα έχει 
καθεστώς παρατηρητή στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) και καταβάλλει  
προσπάθειες για την ένταξή της ως αναπτυσσόµενης χώρας στο προσεχές µέλλον. Ο 
δεδηλωµένος στόχος, η πλήρης ένταξη της χώρας στον ΠΟΕ µέχρι το τέλος του 2009 
δεν επετεύχθη και η κυβέρνηση δεν δείχνει να προβληµατίζεται από το γεγονός αυτό. 
Το καθεστώς αδιαφάνειας που επικρατεί και στις εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις της 
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χώρας προφανώς θα συνεχίσει να υπάρχει, εφόσον δε θα είναι αναγκαία η τήρηση 
των κανόνων  του ΠΟΕ. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

Οι µεγαλύτερες ποσότητες αργού πετρελαίου στο Αζερµπαϊτζάν  παράγονται από δύο 
κυρίως κοιτάσµατα: το χερσαίο κοίτασµα που βρίσκεται στη χερσόνησο Absheron 
και το θαλάσσιο κοίτασµα Azeri-Shiraz-Guneshli στην Κασπία Θάλασσα. 
 
Το αζερικό πετρέλαιο είναι γνωστό µε την ονοµασία “Azeri Light». Η κερδοφορία 
των κοιτασµάτων πετρελαίου του Αζερµπαϊτζάν αναµένεται να φθάσει στο µέγιστο 
κατά την περίοδο 2011-2019, οπότε και αναµένεται ετήσια παραγωγή 50 εκατ. τόνων. 
Μετά την περίοδο αυτή υπολογίζεται ότι θα αρχίσει η σταδιακή µείωση της 
παραγωγής. 
  

2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

Στο χώρο της εξόρυξης φυσικού αερίου δραστηριοποιούνται στο Αζερµπαϊτζάν οι 
εταιρείες: Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου του Αζερµπαϊτζάν (SOCAR), εταιρείες OC 
και JV καθώς και η AIOC (Azerbaijan International Operating Company). Τα 
σηµαντικότερα κοιτάσµατα είναι αυτά των Azeri-Shirag-Guneshli. Το τεράστιο 
offshore κοίτασµα φυσικού αερίου Shah Deniz παρουσιάζει µέχρι στιγµής αποθέµατα 
που ανέρχονται σε 1,2 τρις κυβ. µέτρα φυσικού αερίου. 
 

3. ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Στον χάρτη που ακολουθεί απεικονίζονται οι σηµαντικότεροι αγωγοί πετρελαίου και 
φυσικού αερίου που διέρχονται από το Αζερµπαϊτζάν: 
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3.1 Αγωγοί πετρελαίου 

Το πετρέλαιο από τα κοιτάσµατα του Αζερµπαϊτζάν µεταφέρεται αρχικά στον 
τερµατικό σταθµό Shangachal, στην χερσόνησο Absheron, όπου γίνεται η 
επεξεργασία του και η περαιτέρω προώθησή του, µε τους εξής εναλλακτικούς 
τρόπους προς τους διεθνείς καταναλωτές: 
 
1. µε τον αγωγό Μπακού –Τιφλίδος- Τσεϋχάν (BTC), µήκους 1.768 χλµ (εκ των 
οποίων 443 στο Αζερµπαϊτζάν, 249 στη Γεωργία και 1.076 στην Τουρκία). Τα 
ποσοστά που αναλογούν σε κάθε εταιρεία για τα δικαιώµατα του αγωγού έχουν ως 
εξής: BP 30,1%, SOCAR 25%, Chevron 8,9%, Statoil 8,71%, TPAO 6,53%, ENI 5%, 
Total 5%, Itochu 3,4%, INPEX 2,5%, Conoco Philips 2,5% και Hess 2,36%. Οι 
επενδύσεις για την κατασκευή του έφθασαν τα 5 δις $ ΗΠΑ. Οι επενδύσεις για την 
κατασκευή του έφθασαν τα 5 δις $ ΗΠΑ. Άρχισε να λειτουργεί το 2006 και η 
µεταφορική δυναµικότητά του φθάνει τους 60 εκ. τόνους ετησίως. Το 2012 
µεταφέρθηκαν 32,9 εκ. τόνοι πετρελαίου ενώ το 2011 µεταφέρθηκαν συνολικά 
32,225 εκ. τόνοι α/πετρελαίου.  
 
2. µε τον αγωγό Μπακού-Σούπσα (Western Route Export Pipeline-WREP), ο 
οποίος έχει τη δυνατότητα µεταφοράς 7 εκατ. τόνων πετρελαίου ετησίως. Είναι σε 
σχετικά καλή κατάσταση και χρησιµοποιείται από την κοινοπραξία AIOC. Ο αγωγός 
αυτός έχει µήκος 833 χλµ. και λειτουργεί από το 1999. Κατά το 2012 εξήχθησαν 
µέσω του αγωγού αυτού 3,924 εκ. τόνοι πετρελαίου από την παραγωγή της AIOC, 
ενώ κατά το 2011 εξήχθησαν 2,65 εκ. τόνοι. 
 
3. µε τον «βόρειο» αγωγό Μπακού –Νοβοροσίσκ (North Route Export Pipeline-
NREP), µέσω Ρωσίας, ο οποίος λειτουργεί από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης. 
Είναι ο παλαιότερος αγωγός µήκους 1330 χλµ., µε δυνατότητα µεταφοράς, 
θεωρητικά, 12 εκατ. τόνων ετησίως. Ωστόσο, η πραγµατική δυνατότητα του αγωγού 
δεν ξεπερνά τους 5 εκατ. τόνους πετρελαίου. Κατά την περίοδο 1998-2000 είχε 
διακοπεί η µεταφορά αζερικού πετρελαίου µέσω αυτού, η οποία συνεχίστηκε από το 
2001. Η αζερική πλευρά δεν επιθυµoύσε τη µεταφορά πετρελαίου της µέσω του 
αγωγού αυτού για δύο κυρίως λόγους: καταρχήν, εξαιτίας της ανάµιξης του αζερικού 
πετρελαίου, το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας (blue light) µε άλλα πετρέλαια 
χαµηλής ποιότητας, µε αποτέλεσµα να εξάγεται από το Νοβοροσίσκ ως «Export 
Blend Urals», η τιµή του οποίου είναι ιδιαίτερα µειωµένη στη διεθνή αγορά και κατά 
δεύτερον το γεγονός ότι η Ρωσία απαιτεί υψηλό κόµιστρο διέλευσης. Στις αρχές 
Φεβρουαρίου 2007, το Αζερµπαϊτζάν διέκοψε τη διοχέτευση αργού πετρελαίου από 
αυτόν τον αγωγό για να την επαναλάβει το Φεβρουάριο του 2008. Κατά το 2012 
εξήχθησαν 2,064 εκ. τόνοι πετρελαίου µέσω του NREP, ενώ το 2011 εξήχθησαν 
µέσω αυτού 1,99 εκ. τόνοι.  
 
4. Καζαχικό πετρέλαιο εξάγεται µέσω σιδηροδροµικής σύνδεσης (διαδροµή 
Μπακού-Βατούµι/Batumi), µεταξύ Αζερµπαϊτζάν και Γεωργίας µε τα γεωργιανά 
λιµάνια Kulevi που ανήκει στη SOCAR και Batumi που ανήκει στην καζαχική 
Kazmunaygaz . Η µεταφορά του αργού πετρελαίου γίνεται µε ειδικά διαµορφωµένα 
βαγόνια, ενώ µετά την άφιξή τους στο λιµάνι του Βατούµι, το αργό πετρέλαιο 
διοχετεύεται, µέσω του εκεί τερµατικού σταθµού σε πλοία (τάνκερς) και µεταφέρεται 
στους τελικούς του αποδέκτες. Κατά το 2012 εξήχθησαν µέσω αυτού 1,015 εκ. τόνοι 
πετρελαίου ενώ το 2011 εξήχθησαν 3,34 εκ. τόνοι καζαχικού πετρελαίου.  
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3.2 Αγωγοί φυσικού αερίου 

Το Αζερµπαϊτζάν, ως χώρα παραγωγός φυσικού αερίου, σε ιδιαίτερα κρίσιµη 
γεωπολιτική περιοχή, συνολικά, κατά το 2012, παρήγαγε 26,77 bcm, εκ των οποίων 
εµπορεύσιµα ήταν τα 17,24 bcm (στο εσωτερικό και για εξαγωγές). Κατά το 2011 
εξήγαγε συνολικά 7,092 bcm αερίου προς κάθε κατεύθυνση. ∆ιαθέτει τρεις κύριους 
αγωγούς µεταφοράς φυσικού αερίου προς τις διεθνείς αγορές:  
 
-Ο παλαιός αλλά επισκευασµένος σοβιετικός αγωγός Kazi Magomed – Novo Filya, 
από τον οποίο λάµβανε φυσικό αέριο το Αζερµπαϊτζάν από τη Ρωσία µέχρι το 2006. 
Ο εν λόγω αγωγός, δυναµικότητας 7,7 bcm ετησίως, πλέον χρησιµοποιείται από το 
2009 από την αντίστροφη φορά του προς βορρά. To 2011 το Αζερµπαϊτζάν παρέδωσε 
1,5 bcm στη Ρωσία ενώ για το 2012 της παρέδωσε 1,6 bcm (κατ’ άλλες πληροφορίες 
2,01 bcm), έναντι της αρχικής συµφωνηθείσας ποσότητος 3 bcm.  
 
-Αγωγός φυσικού αερίου Μπακού-Τιφλίδος- Ερζερούµ (BTE ή South Caucasus 
Pipeline-SCP). Κατασκευάστηκε από τη διεθνή εταιρεία του Shah Deniz παράλληλα 
µε την ανάπτυξη του Shah Deniz -1, κατά µήκος του πετρελαιαγωγού Μπακού, 
Τιφλίδας, Τζεϋχάν. Το συνολικό µήκος του αγωγού είναι 971 χλµ., εκ των οποίων 
443χλµ. στο Αζερµπαϊτζάν, 248 στη Γεωργία και 280 στην Τουρκία. Την κατασκευή 
του Αζερικού τµήµατος του αγωγού διεκπεραίωσε η εταιρεία CCC (λιβανικών 
συµφερόντων), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα. Η κατασκευή του γεωργιανού 
τµήµατος διεκπεραιώθηκε από το αµερικανο-γαλλικό consortium εταιρειών SPIE 
CAPAG/PETROFAC και την Τουρκική εταιρεία BOTAS, η οποία κατασκεύασε το 
τουρκικό τµήµα του αγωγού.  Η συνολική επένδυση κατασκευής των δύο αυτών 
τµηµάτων υπολογίζεται σε 1,1 δις δολλάρια. Οι εργασίες κατασκευής του αγωγού 
ξεκίνησαν το 2004 και ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2007. Ο αγωγός που 
λειτουργεί µε ευθύνη της ΒΡ έχει χωρητικότητα 8,8 δις κυβικά µέτρα ετησίως και 
µεγίστη χωρητικότητα 20 δις κυβικών µέτρων ανά έτος ενώ ήδη χρησιµοποιείται για 
εξαγωγές στην Τουρκία και τη Γεωργία. Σηµειώνεται ότι η Γεωργία παρακρατεί, ως 
κόµιστρο, το 5% της ποσότητας αερίου που διέρχεται µέσω του εδάφους της (δηλ. 
µέσω του αγωγού BTE). Το 2012 µέσω του αγωγού αυτού διακινήθηκαν 4 bcm 
αερίου προς την Γεωργία και την Τουρκία. 
 
-Παλαιός αγωγός Hajigabul-Gardabani από το 1981, ο οποίος έχει δυναµικότητα 
1,1 δις κυβικά µέτρα ετησίως.  
 
Τέλος, το Αζερµπαϊτζάν διατηρεί διαρκώς σχεδόν γεµάτoυς 2 υπόγειους 
αποθηκευτικούς χώρους χωρητικότητος περίπου 3 bcm και έχει δροµολογήσει την 
αύξηση της χωρητικότητος τους σε 5 bcm, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε 
παρουσιαζόµενη εµπορική ευκαιρία. Τέλος, συνεχίζει να παραδίδει αέριο στο Ιράν, 
το οποίο, παρακρατώντας ποσότητα 15%, το αποδίδει µέσω άλλου αγωγού στο 
Ναχτσιβάν, έδαφος του Αζερµπαϊτζάν χωρίς εδαφική σύνδεση (σύµβαση τύπου 
swap). 
 

4. ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου Αζερµπαϊτζάν – SOCAR (State Oil Company of 
Azerbaijan Republic): Είναι ο µεγαλύτερος βιοµηχανικός και εµπορικός όµιλος 
εταιρειών της χώρας. Ιδρύθηκε το 1992 και το 1994 απέκτησε το καταστατικό της, το 
οποίο τροποποιήθηκε µε δύο Προεδρικά ∆ιατάγµατα τον Ιανουάριο 2003 και το 
Σεπτέµβριο 2004. Η εταιρεία τελεί υπό τον άµεσο έλεγχο του Προέδρου της χώρας, ο 
οποίος και διορίζει την ηγεσία της. Απασχολεί συνολικά 79.569 άτοµα. 
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Η SOCAR συνεργάζεται µε τις εξής εταιρείες: BP Azerbaijan, STATOIL, EXXON 
MOBIL, ITOCHU OIL, AGIP, LUKOIL, SAIPEM, MC DERMOTT, TOTAL,GDF 
Suez S.A., AMERADA HESS, EIF AZERBAIJAN, LUKOIL, CNODC (Chinese 
National Oil Company). 
  
H SOCAR έχει συνολικά συνυπογράψει 33 PSAs, στα οποία συµπεριλαµβάνεται η 
ανάπτυξη των σηµαντικών κοιτασµάτων Azeri-Chirag-Guneshli (πετρέλαιο) και Shah 
Deniz (κυρίως κοίτασµα φυσικού αερίου στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ένα µικρό 
κοίτασµα πετρελαίου περίπου 2,1 εκ τόνων). Η SOCAR αποτελεί την ατµοµηχανή 
της οικονοµίας της χώρας. Το 2011, τα κέρδη της SOCAR που αποτέλεσαν έσοδα του 
κράτους έφθασαν τα 1,69 δις $ ΗΠΑ.   
 
Στις αρµοδιότητες της SOCAR έχει προστεθεί και η αζερική επιχείρηση αερίου 
(Azerigas), που σηµαίνει ότι η διαχείριση των υδρογονανθράκων περνάει σε έναν 
διαχειριστή γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσµα τη βελτίωση του εσωτερικού 
δικτύου διανοµής.  
 
Το όραµα του Προέδρου Αliyev είναι να µετατρέψει τον όµιλο της SOCAR από έναν 
εθνικό σε ένα περιφερειακό ενεργειακό όµιλο.  Έτσι η SOCAR τα τελευταία χρόνια 
έχει αναλάβει σειρά αυτόνοµων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών όπως, µεταξύ 
άλλων, την ίδρυση το 2008 στη Γενεύη της εταιρείας Socar Trading µέσω της οποίας 
η SOCAR εµπορεύεται διεθνώς τόσο το πετρέλαιό της όσο και ποσότητες πετρελαίου 
από άλλες πηγές, την απόκτηση το 2008 του ελέγχου του ΡΕΤΚΙΜ (του µεγαλύτερου 
πετροχηµικού συγκροτήµατος της Τουρκίας) και του τερµατικού σταθµού πετρελαίου 
και πετρελαιοειδών του γεωργιανού λιµένος Kulevi, την απόκτηση 23 τοπικών 
δικτύων διανοµής φυσικού αερίου από τη γεωργιανή θυγατρική της SOCAR καθώς 
και τη δηµιουργία δικτύου σταθµών πετρελαιοειδών υπό την επωνυµία SOCAR στο 
Αζερµπαϊτζάν, στη Γεωργία, στην Ουκρανία και τη Ρουµανία. Παράλληλα, από τα 
τέλη του 2011, η SOCAR µε προεδρικό διάταγµα παρέδωσε το σύνολο των µη 
παραγωγικών υποδοµών της σε διάφορες κρατικές επιχειρήσεις ώστε να επικεντρωθεί 
στις κύριες επιχειρηµατικές του δραστηριότητες. 
 
Κατά το 2012 συνέχισαν να λειτουργούν τα δύο παλαιάς τεχνολογίας δυιλιστήρια της 
SOCAR. Από το θέρος 2010, η παραγωγή βενζίνης γίνεται µε βάση το πρότυπο 
EURO-2 και µελετάται η µετάβαση στο πρότυπο EURO-3. ΄Αλλες µικρές επενδύσεις 
εκσυγχρονισµού τους ευρίσκονται επίσης σε εξέλιξη. 
 
Κατά το 2012 συνεχίστηκε η δηµιουργία δικτύου σταθµών πετρελαιοειδών υπό την 
επωνυµία SOCAR στο Αζερµπαϊτζάν, στη Γεωργία (όπως προαναφέρθηκε), στην 
Ουκρανία (έφθασαν τους 60, µε στόχο το 2013 να φθάσουν τους 100) και στη 
Ρουµανία (έφθασαν τους 14). 
 
Κατά το 2012, εξ άλλου, η SOCAR εξαγόρασε το δίκτυο της ESSO στην Ελβετία, 
αποκτώντας εκεί, µεταξύ άλλων, 173 σταθµούς πετρελαιοειδών. 
 
Το 2012, η SOCAR άνοιξε γραφεία αντιπροσώπευσης στην Ουάσιγκτων και στις 
Βρυξέλλες. 

 
Τέλος, το 2012 θυγατρική της SOCAR άρχισε να συµµετέχει σε ερευνητικές 
γεωτρήσεις στην ΑΟΖ του Ισραήλ. 
 
Περισσότερα στοιχεία για την εταιρεία και τις δραστηριότητές της µπορούν να 
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο: http://socar.az.   



 31 

 
Κοινοπραξία AIOC (Azerbaijan International Operating Company): Η 
κοινοπραξία εκµεταλλεύεται το πετρελαϊκό κοίτασµα Azeri-Chirag-Guneshli, το 
οποίο το 2010 ανερχόταν σε 737 εκ. τόνους. Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα στοιχεία 
και το ρυθµό άντλησης του κοιτάσµατος, η ποσότητα αυτή θα επαρκέσει για 14 έτη, 
µε πλήρη χωρητικότητα του αγωγού για την πρώτη εξαετία. Στη συνέχεια, και αν δεν 
εξευρεθούν νέα αποθέµατα, θα αρχίσει η σταδιακή µείωση της παραγωγής. Σχετικές 
αναφορές για την ΑΙΟC έγιναν και στο υποκεφάλαιο 9.1. 
 
Κοινοπραξία SALYAN (operator SOCAR): Εκµεταλλεύεται τα χερσαία 
κοιτάσµατα Kursengi και Garabaghli µε σχετικά χαµηλή περιεκτικότητα αργού 
πετρελαίου. Μετέχουν οι εταιρείες SOCAR (50%), CNODC (25%) και Fortunate 
(25%). 
 
Karasu Operating Company - KOC (operator Global Energy): Εκµεταλλεύεται 
τα χερσαία κοιτάσµατα Kelameddin Mishovdagh µε εκτιµώµενη ποσότητα αργού 200 
εκ. βαρέλια. To κοίτασµα τείνει να εξαντληθεί και η περιεκτικότητά του σε αργό δεν 
υπερβαίνει το 50%. Μετέχουν οι εταιρείες Global Energy (85%) και SOCAR (15%). 
 
Gobustan Operating Company (operator Commonwealth): Αφορά στην 
εκµετάλλευση του χερσαίου κοιτάσµατος South West Gobustan (SWG) στην 
χερσόνησο της πρωτευούσης µε συµµετοχή των εταιρειών Commonwealth (40%), 
Union Texas (40%) και SOCAR (20%). H εκτιµώµενη ποσότητα ανέρχεται σε 300 
εκατ. βαρέλια.  
 

5. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  

Μία είναι η κύρια κοινοπραξία φυσικού αερίου και αφορά στην εκµετάλλευση του 
µεγάλου θαλάσσιου κοιτάσµατος Shah Deniz. Σύµφωνα µε αζερικές πηγές, τα µέχρι 
σήµερα αποθέµατα ανέρχονται σε 1,2 τρις κυβικά µέτρα αερίου. Στην εν λόγω 
κοινοπραξία (συµφωνία συµπαραγωγής και ανάπτυξης, PSDA, του Shah Deniz, το 
οποίο υπεγράφη στις 4 Ιουνίου 1996) συµµετέχουν οι εταιρείες ΒΡ (25,5%), 
STATOIL (25,5%), SOCAR, Total, LukAgip, NIOC (10% εκάστη) και TPAO (9%), 
ενώ τη διαχείριση της κοινοπραξίας διατηρεί η STATOIL.  Οι µέχρι τώρα επενδύσεις 
για την α’ φάση εκµετάλλευσης, η παραγωγή της οποίας  άρχισε το 2006 ανερχόµενη 
σε 4 bcm ετησίως, έχουν ξεπεράσει τα 4 δις δολλάρια. Τον ∆εκέµβριο 2010 
υπεγράφη πενταετής παράταση της συµφωνίας (θα λήξει το 2036).  
 
Από το κυρίως κοίτασµα του Shah Deniz, το Αζερµπαϊτζάν αναµένει να εξάγει πάνω 
από 1,2 τρις κυβικά µέτρα φυσικού αερίου, η παραγωγή του οποίου θα ολοκληρωθεί 
σε δύο στάδια.  Κατά την Α΄ φάση, η παραγωγή του φυσικού αερίου υπολογίζεται ότι 
θα ανέλθει σε 9,1 δις κυβικά µέτρα. Η ΒΡ ανακοίνωσε στο τέλος του 2007  την 
ανακάλυψη νέου µεγάλου αποθέµατος αερίου στο  Shah Deniz, το οποίο  αναµένεται 
να διπλασιάσει την ποσότητα φυσικού αερίου που θα αντληθεί κατά τη Β΄φάση 
εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος (Shah Deniz 2) σε βάθος 475 µέτρων. Υπολογίζεται 
ότι θα απαιτηθούν επενδύσεις ύψους 25 δις δολλαρίων, µε εκτιµώµενο χρόνο 
υλοποίησης την πενταετία από τη στιγµή που θα αποφασισθούν.  Με τον τρόπο αυτό, 
στην σηµερινή παραγωγή θα προστεθούν 16bcm ετησίως. Ως χρονική έναρξη της 
παραγωγής εκτιµάται το 2018 και επίτευξη του ανωτέρω ετήσιου ρυθµού παραγωγής 
την διετία 2019-2020.  
 
Αξίζει  να σηµειωθεί ότι χάρη στο πολλαπλό δίκτυο αγωγών που διέρχεται από το 
έδαφός του, το Αζερµπαϊτζάν φιλοδοξεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο όχι µόνο ως 
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παραγωγού χώρας και εναλλακτικού προµηθευτή της ∆ύσης, αλλά και ως 
διακοµιστού.  
 
Στοιχεία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου 2011 και 2012: 
 

Πετρέλαιο (εκ. τόνοι) 2011 2012 

SOCAR + PSAs    8,5  8,3 

AIOC + Shah Deniz 36,9          34,686 

Σύνολο 45,4 42,986* 

Φυσικό αέριο (δις κυβ. µέτρα)  6,000 

SOCAR + PSAs               7,1         7,462  

Shah Deniz+AIOC   9,572         9,778  

Σύνολο εµπορευσίµου αερίου 16,672   17,24** 

 
*   Μέση τιµή πώλησης 112,77 δολ. ΗΠΑ/βαρέλι.  
** Συνολικά 26,77 bcm, µαζί µε αέριο που επανεισάγεται σε πηγάδια 
     πετρελαίου για αύξηση της απαραίτητης για την άντληση πίεσής τους. 
 
6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2012  
 
- Στις 13 Ιανουαρίου 2011 υπεγράφη στο Μπακού η Κοινή ∆ήλωση για τον Νότιο 
∆ιάδροµο Αερίου από τον Πρόεδρο Aliyev και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Barroso, η οποία θεωρείται εφαλτήριο για την υλοποίηση του ∆ιαδρόµου. 
 
- Στις 9 Σεπτεµβρίου 2011 ανακοινώθηκε η ανακάλυψη από την Total του εδώ 
υποθαλάσσιου κοιτάσµατος αερίου, µε εκτιµώµενο απόθεµα 350 bcm και έναρξη 
παραγωγής το 2022. 
 
- Στις 25 Οκτωβρίου 2011 υπεγράφη στη Σµύρνη το πακέτο συµφωνιών 
Αζερµπαϊτζάν – Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα αερίου, το οποίο έθεσε τις 
προϋποθέσεις για την διαµετακόµιση του αζερικού αερίου του Shah Deniz – 2 µέσω 
του εδάφους της Τουρκίας προς την Ευρώπη (6 bcm θα διατίθενται στην Τουρκία 
ετησίως και 10 bcm θα εξάγονται προς κάθε άλλη κατεύθυνση ετησίως). 
 
- Στις 26 ∆εκεµβρίου 2011 υπεγράφη στην Άγκυρα µνηµόνιο κατανόησης µεταξύ 
Αζερµπαϊτζάν και Τουρκίας για την κατασκευή του Trans Anatolia Pipeline 
(TANAP) που θα ξεκινάει από Erzurum µε δυτική κατεύθυνση.  
 
Με την υπογραφή των ανωτέρω, άνοιξε ο δρόµος για την υπογραφή της συµφωνίας 
για την κατασκευή του ΤΑΝΑΡ που έλαβε χώρα στις 26.06.2012. Οι διεθνείς 
εµπειρογνώµονες στον τοµέα της ενέργειας θεωρούν ότι ο ΤΑΝΑΡ αποτελεί το 
επόµενο µεγάλο βήµα (µετά την κατασκευή του BTC για την µεταφορά του 
πετρελαίου), προκειµένου το Αζερµπαϊτζάν να µεταφέρει το αέριό του στην Ευρώπη, 
όχι µόνο της παραγωγής του Shah Deniz-2, αλλά και των νέων κοιτασµάτων που 
µελλοντικά θα τίθενται σε εκµετάλλευση. 
 
Ο ΤΑΝΑΡ θα αποτελέσει συνέχεια του αγωγού ΒΤΕ, παράλληλα µε τον οποίο η 
SOCAR θα κατασκευάσει δεύτερο – δικό της – αγωγό. Στον ΤΑΝΑΡ θα 
συµµετέχουν, σύµφωνα µε τις έως τώρα διαθέσιµες πληροφορίες, η SOCAR (µε 
51%), η ΤΡΑΟ (µε 15%), οι ΒΡ και Statoil (µε 12% εκάστη) και οι Total και Botas 
(µε 5% εκάστη). Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 7 δις δολλ. ΗΠΑ, αλλά 
υφίστανται και εκτιµήσεις που τον αναβιβάζουν έως 10 δις δολλ. ΗΠΑ. Θα αρχίσει 
από το Ερζουρούµ και θα καταλήγει στα ελληνο-τουρκικά ή στα βουλγαρο-τουρκικά 
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σύνορα, αναλόγως αν επιλεγεί το σχέδιο αγωγού ΤΑΡ ή το σχέδιο αγωγού Nabucco 
West. 
 
- Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2012 συνεχίστηκε ο «αγώνας» αγωγών για τη διάθεση 
της µελλοντικής παραγωγής αερίου του Shah Deniz -2. Τον Αύγουστο 2011, η 
διεθνής εταιρεία Shah Deniz ξεκίνησε τη διαγωνιστική διαδικασία, ζητώντας από τις 
εταιρείες που συµµετέχουν στα σχέδια των αγωγών Nabucco, ITGI  και TAP να 
υποβάλουν προσφορές, πράγµα το οποίο έλαβε χώρα στις αρχές Οκτωβρίου 2011. 
Ακόµη, υπήρξε µια προσφορά από την εταιρεία ΒΡ σε αρχικό, ωστόσο, στάδιο 
σχεδίασης µε την ονοµασία South East Europe Pipeline (SEEP). Συµπληρωµατικές 
προσφορές ζητήθηκαν στα τέλη του έτους. Η διεθνής εταιρεία Shah Deniz που έχει 
την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισµού ξεκίνησε τη διαδικασία κατάρτισης short 
list, επιλέγοντας τον Φεβρουάριο του 2011, µεταξύ των δύο σχεδίων που οδεύουν 
προς Ιταλία, το σχέδιο ΤΑΡ, παραµερίζοντας έτσι το σχέδιο ΙΤGI. Ακόµη, επελέγη ο 
Nabucco West ως το άλλο σχέδιο της short list που θα οδεύει βορειοδυτικά προς 
Αυστρία, παραµερίζοντας τον SEEP. Η τελική απόφαση της διεθνούς εταιρείας Shah 
Deniz, για την επιλογή ενός από τα δύο σχέδια που θα συµπεριλαµβάνονται στον 
ανωτέρω κατάλογο, αναµένεται να ληφθεί µέχρι τον Ιούνιο του 2013 µε την έγκριση 
του Προέδρου Aliyev. Στη συνέχεια θα ληφθεί µέχρι τον Οκτώβριο 2013 η τελική 
επενδυτική απόφαση για την υλοποίηση του Shah Deniz-2. 
 

7. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

 
Οι διπλωµατικές σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών ξεκίνησαν το 1992, οπότε φέτος 
συµπληρώνονται 21 χρόνια από την εγκαθίδρυσή τους. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο 
Μπακού άρχισε να λειτουργεί το 1993 και η Πρεσβεία του Αζερµπαϊτζάν στην Αθήνα 
άνοιξε τις πόρτες της το 2004. 
 
Οι διµερείς σχέσεις είναι καλές, µε υψηλού επιπέδου πολιτικό διάλογο που έχει 
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Προεδρικές και υπουργικές επισκέψεις στις δύο 
χώρες έχουν συµβάλει σε αυτό. Η επίσηµη επίσκεψη στο Μπακού του Προέδρου της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, κ. Καρόλου Παπούλια, τον Απρίλιο του 2011, ήταν πολύ 
επιτυχής και συνέβαλε στην περαιτέρω εµβάθυνση αυτών των σχέσεων στο σηµείο 
µιας πραγµατικής εταιρικής σχέσης. 
 
Το 2002 υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ ∆ΕΠΑ – SOCAR για τη µεταφορά 
φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν, µέσω Τουρκίας και Ελλάδος, στην ∆υτική 
Ευρώπη, το οποίο δεν έχει προς το παρόν αξιοποιηθεί.   
 
Ακολούθησε η υπογραφή «Μνηµονίου Συνεργασίας στον τοµέα Φυσικού Αερίου και 
Πετρελαίου», το οποίο υπεγράφη τον Αύγουστο του 2007, καθώς και η υπογραφή 
κοινής «∆ήλωσης προθέσεων µεταξύ Ελλάδος και Αζερµπαϊτζάν σχετικά µε την 
προµήθεια φυσικού αερίου της Ελλάδας από το Αζερµπαϊτζάν» το Σεπτέµβριο του 
2008. Το ανωτέρω κείµενο αποτελεί σηµαντικό βήµα για την πώληση φυσικού 
αερίου καταρχάς στην Ελλάδα, ενώ έθεσε και τις βάσεις για επέκταση συνεργασίας 
των δύο χώρων και στον τοµέα του πετρελαίου. Η Ελλάδα καθίσταται η πρώτη 
Ευρωπαϊκή χώρα, η οποία  έχει  συνάψει διµερή συµφωνία  µε το Αζερµπαϊτζάν για 
την προµήθεια φυσικού αερίου. 
 
Επίσης, το Σεπτέµβριο του 2008 πραγµατοποιήθηκε στο Μπακού η σύγκλιση της 1ης 
Μικτής Ελληνο-Αζερικής Υποεπιτροπής σε θέµατα ενέργειας, µε συµµετοχή 
εκπροσώπων του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και του Αζερικού Υπουργείου 
Οικονοµικής Ανάπτυξης.  
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Από τότε µέχρι σήµερα, η χώρα µας αφενός επεδίωξε την απευθείας προµήθεια 
αζερικού αερίου χωρίς τη µεσολάβηση της Τουρκίας και την προώθηση του σχεδίου 
αγωγού ITGI (του αγωγού που θα συνέδεε την Τουρκία µε την Ιταλία µέσω του 
ελληνικού εδάφους και υποθαλάσσιας σύνδεσης). Το 2012, το σχέδιο του εν λόγω 
αγωγού, όπως προαναφέρθηκε, δεν συµπεριελήφθη τελικά από τη διεθνή εταιρεία 
Shaz Deniz, κατά το διαγωνισµό που βρίσκεται σε εξέλιξη για την επιλογή του 
αγωγού που θα µεταφέρει στην Ευρώπη τη µελλοντική παραγωγή αερίου από το 
κοίτασµα Shaz Deniz-2. Κατόπιν αυτού, ελήφθη η απόφαση για την υποστήριξη του 
σχεδίου αγωγού ΤΑΡ, µεγάλο µέρος του οποίου προβλέπεται να διέρχεται από 
ελληνικό έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό, σχετικό Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ 
Ελλάδος, Ιταλίας και Αλβανίας υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 27/09/2012. 
 
Τέλος, καταγράφεται το ενδιαφέρον της αζερικής κρατικής εταιρείας ενέργειας 
SOCAR να αποκτήσει την ∆ΕΣΦΑ και ήδη µετέχει στον σχετικό διαγωνισµό που έχει 
προκηρύξει το ΤΑΙΠΕ∆. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΞΎ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΑΖΕΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Η γεωστρατηγική θέση του Αζερµπαϊτζάν και τα αποθέµατα ενεργειακών πρώτων 
υλών που διαθέτει το τελευταίο προσελκύουν το µεγαλύτερο όγκο ξένων επενδύσεων 
στον ενεργειακό τοµέα, που αποτελεί τον κύριο µοχλό ανάπτυξης της αζερικής 
οικονοµίας. Ο πλούτος της χώρας σε υδρογονάνθρακες  επιτρέπει θετικά πρόσηµα 
στο ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, παρά τις διαστάσεις της παγκόσµιας οικονοµικής 
κρίσης. Το ίδιο ισχύει και για το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας, το οποίο, εξαρτώµενο 
από τις εξαγωγές πετρελαίου, παραµένει θετικό. Επισηµαίνεται όµως ότι στους 
σηµαντικότερους τοµείς της οικονοµίας δεσπόζουν κρατικά µονοπώλια και ότι το 
επίπεδο ανάπτυξης του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού τοµέα δεν είναι ιδιαίτερα 
υψηλό. 
 
2. ∆ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 
Οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των δύο χωρών δεν εξελίσσονται ικανοποιητικά για 
την ελληνική πλευρά. Τα παρακάτω στοιχεία που παραθέτουµε προέρχονται 
αποκλειστικά από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σηµειώνεται ότι τα στατιστικά 
στοιχεία των αρµοδίων στατιστικών των δύο χωρών παρουσιάζουν µεγάλες 
αποκλίσεις τα τελευταία χρόνια, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από στατιστικό λάθος 
και δεν οφείλονται στην εφαρµογή διαφορετικής µεθοδολογίας.  Επικεντρώνονται 
κυρίως στον τοµέα των αζερικών εξαγωγών προς την Ελλάδα, οι οποίες αποτελούνται 
σχεδόν στο σύνολό τους από υδρογονάνθρακες και τα παράγωγά τους. Η µόνη 
επιµέρους αιτιολογία που µπορεί να δοθεί είναι ότι η Κρατική Στατιστική Επιτροπή 
του Αζερµπαϊτζάν δεν καταχωρεί εισαγωγές αξίας µικρότερης των 250 χιλ. δολαρίων 
και συνεπώς τα εισαγωγικά µεγέθη είναι µικρότερα από τα αντίστοιχα της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. 
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(σε $ ΗΠΑ) 2006 2007 2008 2009 
 

2010  
 

 
2011 

(σε ευρώ) 

 
     2012  
 (σε ευρώ) 

Εξαγωγές 
προς 
Αζερµπαϊτζάν 

   
5.143.740 

 
10.073.295 

 
 9.586.854 

 
10.679.418 

 
12.846.885 

 
8.094.245 

 
 11.078.267 

Εισαγωγές 
από 
Αζερµπαϊτζάν 

 
70.804.460 

 
51.876.182 

 
88.754.419 

 
73.573.279 

 
13.210.044 

 
116.810.820 

 
493.820.777 

Όγκος 
Εµπορίου 

 
75.948.200 61.949.477 98.341.273 84.252.697 26.056.929 

 
   
124.905.065 

 
 
504.899.044 

Εµπορικό 
Ισοζύγιο 

                 -                         
65.660.720 

-
41.802.887 -79.167.565 

-
62.893.861 

       
-   363.159 

 
                 - 
108.716.575 

 
                  - 
482.742.510 

 

3. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

Σύµφωνα µε στοιχεία, τα οποία περιήλθαν στο Γραφείο µας από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή, κατά τo 2012, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε 
11.078.267 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 27,2 % σε σχέση µε 
το αντίστοιχο διάστηµα 2011. Την πρώτη θέση µεταξύ των εξαγώγιµων ειδών 
καταλαµβάνουν οι σωλήνες (πρόκειται για εξαγωγή που πραγµατοποίησαν τα 
Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.), τα φαρµακευτικά προϊόντα, οι πέτρες (πρόκειται για 
εξαγωγή διακοσµητικής πέτρας που πραγµατοποίησε ελληνική εταιρεία για επένδυση 
ξενοδοχειακής µονάδας στο Αζερµπαϊτζάν), τα γλυκά, τα ενδύµατα από 
γουνοδέρµατα (οι δύο µεγαλύτερες εδώ εισαγωγικές εταιρείες διατηρούν άριστη 
συνεργασία µε τις ελληνικές επιχειρήσεις γουνοποιών την τελευταία δεκαετία, καθώς 
η ελληνική γούνα απολαµβάνει εξαιρετικής φήµης στο Αζερµπαϊτζάν), τα χαρτικά 
και οι συσκευές κλιµατισµού (αφορά σταθερή τα τελευταία χρόνια συνεργασία 
γνωστής ελληνικής εταιρείας µε εδώ τοπικούς εταίρους). Άλλα προϊόντα που εξάγει η 
χώρα µας στο Αζερµπαϊτζάν είναι οχήµατα ειδικών χρήσεων, αλουµίνιο, κόλλες, 
ενδύµατα, βερνίκια κ.ά. (σε µικρές ποσότητες).   
 
 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΣ 
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ    

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΜΟΝ 

'7306' Σωλήνες και κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή  2.771.872 2.792.310 0 

'3004' Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002) 972.652 55.733 0 

'6802' Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδοµή 830.244 1.001.474 0 

'2007' Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί  710.660 754.823 0 

'4303' 
Ενδύµατα, εξαρτήµατα της ένδυσης και άλλα είδη από 
γουνοδέρµατα 587.669 562 0 

'4823' Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάµβακας  477.254 226.105 0 

'6810' Τεχνουργήµατα από τσιµέντο και από σκυρόδεµα 474.968 556.958 0 

'8415' Συσκευές τεχνητού κλίµατος 455.231 62.803 0 

'8705' Αυτοκίνητα και οχήµατα ειδικών χρήσεων 309.000 105.802 6 

'7604' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή από αργίλιο 296.352 90.627 0 

'3506' Κόλλες και άλλα παρασκευασµένα συγκολλητικά, π.δ.κ 256.303 25.256 0 

'8428' Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση,φόρτωση  κτλ 234.322 50.530 0 

'6206' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα "σεµιζιέ" 222.149 2.897 6315 

'3208' Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά  213.407 72.760 0 

'8704' Αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα 190.500 167.960 8 
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'1510' Λάδια και τα κλάσµατά τους 167.238 75.740 0 

'6805' Λειαντικές ύλες, φυσικές ή τεχνητές 154.368 25.370 0 

'3402' Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης  130.800 70.975 0 

'8474' 
Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή και το 
κοσκίνισµα 130.000 25.000 0 

'6211' Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια  125.098 1.230 0 

'6205' Πουκάµισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών)  118.934 934 2718 

'8528' Τηλεοπτικοί δέκτες 98.800 905 1300 

'9990' Εµπιστευτικά προϊόντα 93.095 8.505 0 

'3824' Συνδετικά παρασκευασµένα για καλούπια ή πυρήνες 85.063 33.225 0 

'1509' Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του 83.912 19.366 0 

'7324' Είδη υγιεινής 83.435 7.106 0 

'7607' Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο 55.918 21.114 0 

'8302' Σιδηρικά και παρόµοια είδη, από κοινά µέταλλα 48.573 9.055 0 

'3214' Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης  43.240 76.000 0 

'2402' Πούρα 42.843 2.149 1960 

'2005' Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι  41.317 18.647 5877 

'2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά  38.529 18.974 0 

'8413' Αντλίες για υγρά, έστω και µε µετρική διάταξη  37.500 4.315 1 

'7606' Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2  34.524 10.696 0 

'1207' Σπέρµατα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασµένα  33.200 20.000 0 

'8427' 
Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα 
φορεία 32.000 12.270 1 

'8414' Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών) 30.416 7.334 925 

'3209' Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά 29.836 15.889 0 

'9405' Συσκευές φωτισµού (ό. συµπ. οι προβολείς)  28.105 1.820 0 

'9303' Πυροβόλα όπλα και παρόµοια είδη 27.594 197 32 

'7013' Γυάλινα αντικείµενα που προορίζονται για το τραπέζι 27.345 697 967 

'3304' Προϊόντα οµορφιάς ή µακιγιάζ 27.313 395 0 

'4202' Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια 20.651 1.337 308 

'8429' Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούµενοι (µπουλντόζες) 20.000 7.600 1 

'1902' Ζυµαρικά εν γένει έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα  17.221 17.838 0 

'2515' Μάρµαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι  14.752 21.700 0 

'9015' Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας 13.859 40 0 

'3920' Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες 11.886 4.858 0 

'3926' Τεχνουργήµατα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες  11.182 2.235 0 

'7113' Κοσµήµατα και µέρη αυτών από πολύτιµα µέταλλα 10.445 2 1640 

'8418' Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες 10.000 800 6 

'7610' Κατασκευές και µέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες) 9.294 551 0 

'7308' Κατασκευές και µέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες) 8.143 2.500 14 

'3919' Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλα 8.119 1.365 0 

'8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προο 5.947 32 0 

'4016' 
Τεχνουργήµατα από καουτσούκ µη σκληρυµένο, 
π.δ.κ.α 5.480 1.005 0 

'3405' Στιλβώµατα και κρέµες για παπούτσια, για πατώµατα  5.328 1.891 0 

'3905' Πολυµερή του οξικού βινυλίου 5.072 2.550 0 

'9021' Ορθοπεδικές συσκευές  4.303 3 0 

'2103' 
Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες 
παρασκευασµένες 4.043 495 0 

'3820' 
Αντιψυκτικά παρασκευάσµατα και υγρά 
παρασκευασµένα 3.521 3.525 0 

'8431' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστ 3.452 547 0 

'8423' Ζυγαριές  2.851 70 376 

'2002' Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες χωρίς ξίδι 2.779 432 0 

'2209' Ξίδια, βρώσιµα, που προέρχονται από ζύµωση  2.509 182 390 

'8215' 
Κουτάλια, πηρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, 
σπάτουλες 2.501 90 0 

'8481' Ρυθµιστικοί κρουνοί και παρόµοιες συσκευές 2.420 30 0 

'8443' Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης 2.289 12 0 
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'6913' Αγαλµατίδια και άλλα αντικείµενα διακόσµησης 2.149 205 0 

'3809' Προϊόντα για το κολλάρισµα 2.145 967 0 

'3307' Παρασκευάσµατα για πριν το ξύρισµα, για το ξύρισµα 1.984 964 0 

'8467' Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισµού 1.903 4 1 

'9003' Σκελετοί για µατογυάλια ή για παρόµοια είδη  1.523 19 122 

'3808' Εντοµοκτόνα, ποντικοφάρµακα, µυκητοκτόνα, ζιζανιοκ 1.489 717 0 

'3306' Παρασκευάσµατα για την υγιεινή του στόµατος  1.400 17 0 

'6307' Υφαντουργικά είδη 1.350 40 0 

'7321' Θερµάστρες, λέβητες µε εστία, µαγειρεία  1.260 135 15 

'9004' Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα)  1.099 8 107 

'7017' Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρµακείου 850 1 0 

'3102' Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα  624 1.730 779 

'3924' Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού  374 30 0 

'6403' 
Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από 
καουτσούκ 205 20 12 

'2208' Αιθυλική αλκοόλη  118 8 6 

'7326' Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. 100 10 0 

'2204' Κρασιά από νωπά σταφύλια 36 6 7 

'4911' Εντυπα, στα οποία περιλαµβάνονται και οι εικόνες 21 700 0 

'2205' Βερµούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια 11 2 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 11.078.267 6.531.781 23.896 

  
Η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στους σηµαντικούς προµηθευτές του Αζερµπαϊτζάν, η 
δε συµµετοχή της στην κάλυψη αναγκών της χώρας από εισαγωγές είναι ελάχιστη. Η 
αζερική οικονοµία, λόγω µη αυτάρκειας στην παραγωγή, πραγµατοποιεί µεγάλες 
εισαγωγές όλων των κατηγοριών ήτοι κεφαλαιουχικά αγαθά, καταναλωτικά είδη και 
τρόφιµα. Η Ελλάδα διαθέτει σειρά προϊόντων, τα οποία αποτελούν αντικείµενο 
εισαγωγών στο Αζερµπαϊτζάν από ανταγωνίστριες χώρες. Οι χώρες αυτές όµως 
καταβάλλουν ουσιαστικές, συστηµατικές και αποτελεσµατικές προσπάθειες 
διείσδυσης στην εδώ αγορά. Τα επιχειρήµατα περί µεγάλης γεωγραφικής απόστασης 
και δύσκολης πρόσβασης στην εγχώρια αγορά του Αζερµπαϊτζάν καταρρίπτονται από 
τα ίδια τα αποτελέσµατα που σηµειώνουν οι ανταγωνίστριές µας ευρωπαϊκές χώρες.  
 
4. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 
 
Η συνολική αξία των ελληνικών εισαγωγών από το Αζερµπαϊτζάν, σύµφωνα µε την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανέρχεται σε 493.820.777 εκατ. Ευρώ για το 2012. Οι 
εισαγωγές της Ελλάδος από το Αζερµπαϊτζάν περιορίζονται σε ελάχιστες οµάδες 
προϊόντων. Συγκεκριµένα, αφορούν κυρίως ακατέργαστο πετρέλαιο, ακατέργαστα 
λάδια από πετρέλαιο και ασφαλτούχα ορυκτά και δευτερευόντως αλουµίνιο, 
προκειµένου να γίνει επεξεργασία του και να επανεξαχθεί.και χυµούς φρούτων.  
 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή στα στοιχεία δωδεκάµηνου 2012 αναδεικνύει πολύ 
σηµαντική αύξηση των αζερικών εξαγωγών προς τη χώρα µας, σε σχέση µε το 2011, 
σε ποσοστό 67,8%. Το εµπορικό ισοζύγιο µεταξύ των δύο χωρών είναι παραδοσιακά 
ελλειµµατικό για την Ελλάδα (- 482.742.510 εκατ. Ευρώ για το 2012).  
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΠΟ 
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

Κατηγορία προϊόντος ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΚΙΛΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

‘2709’ Λάδια ακατέργαστα, από 
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 752.226.165 470.325.226 

‘7601’ Αργίλιο σε ακατέργαστη µορφή 7.064.381 12.507.813 

‘2710’ Λάδια από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 
ακατέργαστα λάδια) 14.458.493 10.906.568 

‘2009’ Χυµοί φρούτων 20.000 81.170 

ΣΥΝΟΛΟ 773.769.039 493.820.777 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

Οι δύο χώρες υπέγραψαν, κατά την επίσηµη επίσκεψη του τότε Προέδρου της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στο Μπακού (Ιούνιος 2004) Συµφωνία για την Αµοιβαία 
Προστασία των Επενδύσεων, ενώ η Συµφωνία Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας 
υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2009 µετά από πολλά χρόνια, κατά τα οποία η εν 
λόγω συµφωνία παρέµενε σε εκκρεµότητα.. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να προβούν 
στην επαναδιαπραγµάτευση της Συµφωνίας Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας στο τέλος 
του 2008, εν όψει της επικείµενης επίσηµης επίσκεψης του Προέδρου του 
Αζερµπαϊτζάν στην Αθήνα, κατά την οποία και υπεγράφη η εν λόγω συµφωνία.  
 
Μέχρι στιγµής δεν υπάρχουν επενδυτικά προγράµµατα που να αφορούν έργα σε µία 
από τις δύο χώρες.  
 

6. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των δύο χωρών δεν 
εξελίσσονται ικανοποιητικά για την ελληνική πλευρά. Ενώ το Αζερµπαϊτζάν 
πραγµατοποιεί ετησίως εισαγωγές προϊόντων ύψους 9,65 δις. δολ. (2012), η Ελλάδα 
παραµένει ασήµαντος εµπορικός του εταίρος, παρά το γεγονός ότι το εύρος των 
εξαγώγιµων προϊόντων της θα επέτρεπε, κατόπιν καταβολής αναγκαίων 
συστηµατικών προσπαθειών, τη διείσδυσή τους στην εδώ αγορά.  
  
Αναφερόµενοι σε συστηµατικές προσπάθειες, εννοούµε την αύξηση του βαθµού 
γνωριµίας των ελληνικών προϊόντων στο αζερικό καταναλωτικό κοινό, µέσα από 
στοχευµένες εκδηλώσεις (ενηµερωτικές ηµερίδες, εκδηλώσεις 
γευσιγνωσίας/οινογνωσίας, διαφηµιστικές καταχωρήσεις, εκθέσεις, επιχειρηµατικές 
αποστολές, προσκλήσεις εµπορικών επισκεπτών, καλλιέργεια επαφών κ.α.), τις 
οποίες θα έπρεπε να επιδιώκει η ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα. Όλες οι ως άνω 
ενέργειες θεωρούνται αυτονόητες και υλοποιούνται από τις ανταγωνίστριές µας 
χώρες, µε αποτέλεσµα τα προϊόντα τους να βρίσκονται στα ράφια των αζερικών 
καταστηµάτων. Αν δεν πετύχουµε την αλλαγή της σηµερινής κατάστασης, θα 
αντιµετωπίζουµε πάντα το φαινόµενο του χαµηλού επιπέδου των εµπορικών µας 
σχέσεων. 
 
Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζουµε ότι το χαµηλό επίπεδο των ελληνικών 
εξαγωγών προς το Αζερµπαϊτζάν µπορεί να δικαιολογηθεί από την  ύπαρξη εµποδίων, 
δασµολογικών και µη, τα οποία όµως συναντούν όλοι οι ξένοι επιχειρηµατίες, 
προσπαθώντας να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην εδώ αγορά. Σηµειώνονται, 
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ωστόσο, ορισµένα µη δασµολογικά εµπόδια εξαιτίας των οποίων η αγορά παραµένει 
δύσκολη στην πρόσβασή της από τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως οι πολύ αργές 
διαδικασίες στα τελωνεία, η παντελής απουσία επιχειρηµατικής κουλτούρας δυτικού 
τύπου, η νοοτροπία ενός µουσουλµανικού στην πλειονότητά τους κόσµου µε πολύ 
ισχυρές ακόµη πρώην σοβιετικές δοµές, η γλώσσα επικοινωνίας στις συναλλαγές 
(σχεδόν αποκλειστικά η αζερική και η ρωσική – η αγγλική και µόνο οµιλείται από 
πολύ µικρό αριθµό µέρος του πληθυσµού περιλαµβανοµένων των περισσοτέρων 
αζέρων επιχειρηµατιών),  τα κλειστά και άτυπα κυκλώµατα διακίνησης προϊόντων 
και ο µονοπωλιακός ή ο ολιγοπωλιακός χαρακτήρας της αγοράς σε αρκετές 
κατηγορίες προϊόντων.   
 
Ακόµη, τα οικονοµικά κριτήρια δεν είναι τα µόνα που λαµβάνονται υπόψη από τους 
εδώ παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο επιχειρηµατικής συνεργασίας. 
Πολλοί µεταξύ των τελευταίων επηρεάζονται από στερεότυπα του παρελθόντος, που 
θέλουν την Ελλάδα να ακολουθεί αντιτουρκική και φιλοαρµενική πολιτική και, 
συνεπώς, αντιµετωπίζουν αρνητικά την ανάπτυξη στενότερων επιχειρηµατικών 
σχέσεων µε τη χώρα µας. Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί η ύπαρξη επενδύσεων της 
τάξης των 17 δις $ ΗΠΑ που έχει δροµολογήσει το Αζερµπαϊτζάν στην Τουρκία.  
 
Τα παραπάνω εξηγούν τους λόγους για τους οποίους οι εξαγωγές µας προς το 
Αζερµπαϊτζάν παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα, αν και  µε αυξητική τάση για το 2012 
δεδοµένων των προσπαθειών που καταβάλλονται τόσο από την ελληνική 
επιχειρηµατική κοινότητα όσο και από το Γραφείο ΟΕΥ σε συνεργασία µε την 
Πρεσβεία. Εκτίµησή µας είναι ότι µόνο µια σηµαντική εξέλιξη στις διµερείς σχέσεις 
(όπως λ.χ. η επιλογή του ενεργειακού αγωγού TAP, µε εταιρική συµµετοχή της α/ 
κρατικής εταιρείας Socar) θα µπορούσε να ανατρέψει τη σηµερινή εικόνα, καθώς θα 
περνούσε στον αζερικό επιχειρηµατικό κόσµο το µήνυµα έναρξης πραγµατοποίησης 
επενδύσεων στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα τη διεύρυνση και εµβάθυνση των 
οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων των δύο χωρών. 
 
Λόγω όλων των προαναφερόµενων ιδιαιτεροτήτων της τοπικής αγοράς, η ύπαρξη 
τοπικού εταίρου και η συµµετοχή εταιρειών σε εδώ διεθνείς εκθέσεις µε την εκ 
παραλλήλου συστηµατική καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων µε τους αζέρους 
επιχειρηµατίες και τον εγκλιµατισµό των ελλήνων επιχειρηµατιών στην αζερική 
πραγµατικότητα και νοοτροπία θεωρούνται ως οι πλέον απαραίτητες µέθοδοι για τη 
δραστηριοποίηση ξένων εταιρειών σε αυτήν.   
 
Βελτιωµένες συνθήκες για τις µεταφορές εµπορευµάτων αναµένεται να 
δηµιουργηθούν και µε την ολοκλήρωση της κατασκευής της σιδηροδροµικής 
γραµµής Μπακού-Τιφλίδας-Καρς (2013-14), η οποία θα επιτρέψει και την απευθείας 
σύνδεση µε τα ευρωπαϊκά σιδηροδροµικά δίκτυα.  
 
Θεωρούµε, επίσης, ότι η προσχώρηση του Αζερµπαϊτζάν στον Παγκόσµιο Οργανισµό 
Εµπορίου (WTO) θα εξασφαλίσει ξεκάθαρο δασµολογικό πλαίσιο και θα οδηγήσει 
σταδιακά τη διοίκηση της χώρας σε συµµόρφωση προς στις αρχές του εν λόγω 
Οργανισµού. Προς το παρόν, κατά τις διαπραγµατεύσεις ένταξης στο WTO,η αζερική 
κυβέρνηση συνεχίζει να υποστηρίζει το αίτηµά της για απόδοση καθεστώτος 
αναπτυσσόµενης χώρας (και όχι ανεπτυγµένης), µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.  
 
Ας σηµειωθεί δε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και άλλοι διεθνείς οργανισµοί 
(Παγκόσµια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης κ.α.) 
καταβάλλουν προσπάθειες, µέσω συγκεκριµένων προγραµµάτων, προς την 
κατεύθυνση της εναρµόνισης όχι µόνο του νοµικού καθεστώτος αλλά και της 
καλύτερης δυνατής πρακτικής εφαρµογής της νοµοθεσίας της χώρας, µε βάση τα 
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δυτικά πρότυπα. Όλες αυτές οι προσπάθειες γίνονται µε στόχο την διευκόλυνση της 
πρόσβασης ξένων προϊόντων, υπηρεσιών και επενδύσεων στην αγορά του 
Αζερµπαϊτζάν, η οποία παρουσιάζει πολλές ανάγκες στον τοµέα του κεφαλαιουχικού 
εξοπλισµού, των καταναλωτικών αγαθών, καθώς και των τροφίµων, δεδοµένου ότι ο 
παραγωγικός ιστός της χώρας τελεί υπό ανάπτυξη. 

 

7. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 
 
-Προϊόντα: 
 
Προτείνεται η ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών σε µεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών 
προϊόντων και από µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
φάρµακα, τρόφιµα (φρούτα, ελαιόλαδο, ελιές, γαλακτοκοµικά-φέτα, γλυκά, µπισκότα 
κ.ά.), οικοδοµικά υλικά (µάρµαρο, αλουµίνιο, µονωτικά υλικά, είδη υγιεινής, 
υδραυλικά κ.ά.), γεωργικά µηχανήµατα, ανελκυστήρες, κλιµατιστικά, ένδυση, 
γούνες, φωτιστικά, ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρολογικό υλικό, καλλυντικά, 
καλώδια κ.ά.  
 
-Επενδύσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας: 
 
-Συµµετοχή ελληνικών εταιρειών στον κατασκευαστικό τοµέα (οδικοί άξονες, έργα 
υποδοµής σε υδροηλεκτρικούς σταθµούς, άλλα έργα υποδοµής στην ενέργεια), 
-συµµετοχή σε έργα ΑΠΕ (η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αποτελεί 
µία από τις προτεραιότητες της αζερικής κυβέρνησης για τα προσεχή χρόνια), 
-µεταφορά τεχνογνωσίας στον τοµέα παραγωγής και επεξεργασίας τροφίµων, 
-ενίσχυση συνεργασίας στον τοµέα της υγείας (φαρµακευτική βιοµηχανία, έργα 
υποδοµής νοσοκοµείων, ιδιωτικά διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα), 
-ενίσχυση του τουρισµού (ενόψει ιδίως της από 28/5/2013 εγκαινίασης απευθείας 
αεροπορικής σύνδεσης Αθηνών – Μπακού από την Aegean Airlines σε συνεργασία 
µε το ελληνικό τουριστικό γραφείο Nomos Travel), 
-συµβουλευτικές υπηρεσίες, 
-µεταφορά τεχνογνωσίας στον τοµέα της γεωργίας, ιδίως για την ενισχυσης της 
παραγωγικότητας (χρήση κατάλληλων λιπασµάτων, σπόρων, γεωργικών 
µηχανηµάτων κ.ά.), αλλά και στους τοµείς ελαφριάς βιοµηχανίας, 
- συνεργασία στους τοµείς ναυτιλίας και τηλεπικοινωνιών, 
-ενίσχυση πολιτικής για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα. 
 
- Η ίδρυση του νεοσυσταθέντος σωµατείου "Ελληνοαζερικό εµπορικό και 
οικονοµικό επιµελητήριο", µε έδρα την Αθήνα (εκκρεµεί η διαδικασία στοΥπουργείο 
Ανάπτυξης, προκειµένου να λάβει επισήµως το καθεστώς επιµελητηρίου) µε την 
προοπτική να ενισχύσει την εµβάθυνση της οικονοµικής και εµπορικής συνεργασίας 
µεταξύ των δύο χωρών. Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του Επιµελητηρίου έχουν 
αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών 
http://agora.mfa.gr/az48. 
 
- Το ισχύον δασµολογικό και θεσµικό πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδος – 
Αζερµπαϊτζάν αναφέρεται αναλυτικά σε παράρτηµα της ετήσιας έκθεσης 2012 του 
Γραφείου ΟΕΥ, η οποία επίσης έχει αναρτηθεί στην προαναφερόµενη ιστοσελίδα.  
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8. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και η περαιτέρω δραστηριοποίηση της ελληνικής 
επιχειρηµατικής κοινότητας µε σκοπό τον µεγαλύτερο βαθµό παρουσίας στην εδώ 
αγορά, όχι µόνο ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και νέων µορφών 
συνεργασίας είναι και θα παραµείνει ο βασικός στόχος των δράσεων του Γραφείου 
ΟΕΥ της Πρεσβείας. Από την άλλη πλευρά, οι έλληνες επιχειρηµατίες θα πρέπει να 
επιδείξουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη αγορά και τις δυνατότητες 
που παρουσιάζει για συνεργασίες, κυρίως στους µη πετρελαιοπαραγωγικούς τοµείς 
της οικονοµίας. Η κυβέρνηση της χώρας εφαρµόζει προγράµµατα ανάπτυξης των 
υποδοµών και της βιοµηχανίας, κυρίως στην περιφέρεια. 
 
Οι µορφές συµµετοχής ξένων επιχειρήσεων είναι ποικίλες. Μέσο συνεργασίας µε 
σχετικά µειωµένη ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου αποτελεί η Κρατική Εταιρεία 
Επενδύσεων (Azerbaijan Investment Company), όπου εταίρος είναι το ίδιο το κράτος 
(συγκεκριµένα το Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης της χώρας). Τούτο παρέχει ένα 
σχετικά υψηλό βαθµό ασφάλειας για τον ξένο επενδυτή. Σε κάθε περίπτωση, είναι 
απαραίτητη η σύσταση µικτής επιχείρησης (joint venture), µε αξιόπιστο τοπικό 
εταίρο, ο οποίος, µε τη γνώση της αγοράς, µπορεί να διευκολύνει την συγκεκριµένη 
προσπάθεια. Στην περίπτωση που επιδιώκεται µόνο εξαγωγική δραστηριότητα, είναι 
απαραίτητη η ανεύρεση αξιόπιστου τοπικού αντιπροσώπου, που να έχει πρόσβαση σε 
δίκτυα διανοµής. 
 
Επιπλέον, σκόπιµη κρίνεται η εξέταση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά του 
Αζερµπαϊτζάν, µέσω συνεργασιών µε εταιρείες τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν ήδη 
εξασφαλίσει την επιτυχηµένη εγκατάστασή τους στην εδώ αγορά, µε τη µορφή 
υπεργολαβιών ή τριγωνικών συνεργασιών. 

 
Τέλος, ενδείκνυται η συµµετοχή όσων ελληνικών εταιρειών έχουν πραγµατικό 
ενδιαφέρον για την αγορά του Αζερµπαϊτζάν στις εδώ οργανούµενες διεθνείς 
εκθέσεις, προκειµένου να αποκτήσουν χρήσιµες επαφές µε τον εδώ επιχειρηµατικό 
κόσµο. 

9. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΠΑΚΟΥ 

Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας Μπακού 
προέβη µέσα στο 2012 –όσο και κατά τα προηγούµενα έτη- σε ποικίλες 
δραστηριότητες, προκειµένου να ενισχύσει τις οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις της 
χώρας µας µε το Αζερµπαϊτζάν. 

    
Οι δράσεις αυτές για το 2012 συνοψίζονται ως εξής: 
 
1. Αναπτυξιακή Συνεργασία – Παρακολούθηση προγραµµάτων διακρατικής 
συνεργασίας και άλλων συµφωνιών 
 

- Η Ελλάδα παρέσχε στο Αζερµπαϊτζάν αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια 
µέσω του Υπουργείου Εξωτερικών (Υ∆ΑΣ) και σε συνεργασία µε ελληνικούς 
δηµόσιους φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις, ελληνικές και εγχώριες. Το ύψος της 
εν λόγω βοήθειας, για την περίοδο 2001-2009 ανήλθε σε 2,3 εκατ. ευρώ, µε την εξής 
ανάλυση:  
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006-2009 Σύνολο (σε €) 

100.000 90.000 220.000 680.000 520.000 717.302 2.327.302  
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Τα προγράµµατα που στήριξε η Ελλάδα είχαν σχέση µε την εκπαιδευτική υποδοµή 
(ανακαίνιση σχολικών κτιρίων), την παροχή εκπαιδευτικού εξοπλισµού, τη βελτίωση 
νοσοκοµειακών υποδοµών, την εκπαίδευση σε θέµατα υγείας κ.ά. Εξάλλου, ελληνικά 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και οργανισµοί διαχειρίστηκαν και προσέφεραν βοήθεια εκ 
µέρους της Ε.Ε, κυρίως στον τοµέα εκπαίδευσης στελεχών και εφαρµογής 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε διάφορους τοµείς στο Αζερµπαϊτζάν. Ελληνική ΜΚΟ 
διοργάνωσε, σε συνεργασία µε το εδώ Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, εκπαιδευτικές 
ηµερίδες για δικαστές και δικαστικούς επιµελητές, αναπτύσσοντάς τους τις αρχές του 
ευρωπαϊκού δικαίου. Τέλος, το Πανεπιστήµιο Πατρών, σε συνεργασία µε ΜΚΟ, 
εφήρµοσε πρόγραµµα καταπολέµησης της ιωδιοπενίας και εφαρµόζει πρόγραµµα 
αντιµετώπισης της φυµατίωσης. Από το 2010 έπαψαν να εγκρίνονται νέες 
χρηµατοδοτήσεις. 

 
- Κατά το 2011 έτος ολοκληρώθηκε πρόγραµµα διετούς διάρκειας υποστήριξης του 
Αζερικού Υπουργείου Οικονοµικής Ανάπτυξης, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από την 
Ε.Ε. (πρόγραµµα TACIS) µε σεµινάρια για εκπαιδευτές σε θέµατα θερµοκηπιακής 
αγροτικής παραγωγής. Τα εν λόγω σεµινάρια οργανώθηκαν σε συνεργασία µε τον 
ΕΟΜΜΕΧ, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Τα 
σεµινάρια πραγµατοποιήθηκαν στο Λενκοράν (Νότιο Αζερµπαϊτζάν) και στο 
Μπακού.  
  
- Το Γραφείο ΟΕΥ συνέχισε να συνεργάζεται µε το Ελληνικό Κέντρο Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και την Κρατική Υπηρεσία Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας του Αζερµπαϊτζάν για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου από το 
Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταµείο ΟΣΕΠ, προγράµµατος αύξησης ενεργειακής 
αποδοτικότητας δύο σχολικών κτηρίων, (“Greening Public Buildings in Azerbaijan: 
Promotion of energy efficient materials and technologies”). Η υπογραφή του 
συµβολαίου υλοποίησης του προγράµµατος που εκκρεµούσε από το 2010 έγινε στις 
αρχές Μαΐου του 2012 µε την υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ και της Πρεσβείας. 
Στη συνέχεια, άρχισε η υλοποίηση του προγράµµατος, το οποίο αναµένεται να 
ολοκληρωθεί  έως τα τέλη Απριλίου 2013. 

 
- Το Γραφείο ΟΕΥ συνέχισε να στηρίζει και να παρακολουθεί την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος διδυµοποίησης (Twinning Project) στον τοµέα 
προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στο Αζερµπαϊτζάν, µε τίτλο: 
"Capacity Development for Enhancing Enforcement of Copyright and Related Rights 
in the Republic of Azerbaijan". Το πρόγραµµα υλοποιείται από οµάδα φορέων µε 
επικεφαλής το "Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίου ∆ικαίου", το οποίο εδρεύει στην 
Αθήνα και συµµετέχοντες εταίρους από Γερµανία και Ισπανία. Το πρόγραµµα - 
µοναδικό µέχρι στιγµής µε εµπλοκή φορέα από τη χώρα µας, του οποίου η εφαρµογή 
άρχισε στις 22 Αυγούστου 2011 - στοχεύει στη θωράκιση του θεσµικού πλαισίου και 
των τεχνολογικών δυνατοτήτων του Αζερικού Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, 
τη βελτίωση του νοµικού και ρυθµιστικού πλαισίου, την επιµόρφωση/εκπαίδευση 
των κυριότερων εµπλεκόµενων φορέων και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης 
σε θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί το Μάιο 2013 
και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση µε προϋπολογισµό 1.099.783,80 
ευρώ. Ακόµη, σηµειώνεται, ότι κατά το 2012, το Γραφείο ΟΕΥ και η Πρεσβεία 
υποστήριξαν δύο ακόµη προσπάθειες για ανάληψη προγραµµάτων διδυµοποίησης 
από ελληνικούς φορείς. 
 
- Το Γραφείο ΟΕΥ συνέδραµε στελέχη των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων Α.Ε. κατά 
τη διάρκεια επίσκεψής τους στο Μπακού για την υπογραφή Μνηµονίου Κατανόησης 
για ανταλλαγή πληροφόρησης και συνεργασίας µεταξύ του «Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν» και των «Ελληνικών Χρηµατιστηρίων 
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Α.Ε.» (Μemorandum of Understanding between the National Depository Center of 
the Republic of Azerbaijan and the Hellenic Exchanges S.A. on the Information 
Sharing and cooperation).  H υπογραφή του µνηµονίου έλαβε χώρα στις 5 Οκτωβρίου 
2012 στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργάνωσε το ως άνω αζερικό κέντρο µεταξύ 4-6 
Οκτωβρίου 2012. 
 
2. Στήριξη επιχειρηµατικών σχέσεων, παρακολούθηση διεθνών εκθέσεων στη 
χώρα διαπίστευσης και ανταλλαγή τεχνογνωσίας  
 
- Η Προϊσταµένη του Γραφείου ΟΕΥ µετείχε σε ενηµερωτική ηµερίδα που 
διοργάνωσε ο ΟΠΕ στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου 2012, σε συνεργασία µε την εδώ 
εταιρεία οργάνωσης διεθνών εκθέσεων (ITECA), για τις διεθνείς εκθέσεις χωρών 
ΚΑΚ που επρόκειτο να συµπεριλάβει στο πρόγραµµά του το β΄ εξάµηνο 2012 και 
ενηµέρωσε τους παρόντες επιχειρηµατίες για την έκθεση Bakubuild 2012 και το 
οικονοµικό περιβάλλον του Αζερµπαϊτζάν.  

 
- Πραγµατοποιήθηκε η 18η ∆ιεθνής Έκθεση ∆οµικών Υλικών και Κατασκευών 
(Bakubuild 2012) στο Μπακού από 17 έως 20 Οκτωβρίου 2012, στην οποία η Ελλάδα 
µετείχε µε οκτώ εταιρείες (εκ των οποίων πέντε σε συνεργασία µε τον "Ελληνικό 
Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου" και τρεις ανεξαρτήτως αυτού. Το Γραφείο ΟΕΥ 
παρακολούθησε την Έκθεση και στήριξε συστηµατικά τις ελληνικές συµµετοχές 
πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση της Έκθεσης (ενηµέρωση των 
εκθετών για την αζερική αγορά, προετοιµασία φακέλων µε επικαιροποιηµένο 
πληροφοριακό υλικό που είχε ήδη αποσταλεί στους εκθέτες, προγραµµατισµός 
συναντήσεων των εκθετών µε σηµαντικούς παράγοντες του κατασκευαστικού κλάδου 
της χώρας, παροχή διερµηνέων προς διευκόλυνση των εκθετών και της 
διοργανώτριας εταιρείας της έκθεσης ITECA).  
 
-  Κατά τη διάρκεια του 2012, το Γραφείο ΟΕΥ και η Πρεσβεία συνεργάστηκαν πολύ 
συχνά µε τους ιδιοκτήτες του ελληνικού τουριστικού γραφείου Nomos Travel, οι 
οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλία για τη σύσταση του προαναφερθέντος ελληνοαζερικού 
οικονοµικού και εµπορικού επιµελητηρίου. Το Επιµελητήριο συστήθηκε το Νοέµβριο 
2012 και στις 18 ∆εκεµβρίου 2012 οργάνωσε στην Αθήνα ηµερίδα για την ανάπτυξη 
των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων Ελλάδας- Αζερµπαϊτζάν. Στις 6-8 Μαρτίου 
2013 έλαβε χώρα η διοργάνωση από το Επιµελητήριο ελληνο-αζερικού 
επιχειρηµατικού φόρουµ στο Μπακού, το οποίο πραγµατοποιήθηκε µε τη συνδροµή 
του Γραφείου ΟΕΥ. Συµπερασµατικώς, το Γραφείο ΟΕΥ παρακολουθεί και 
υποστηρίζει από την πρώτη στιγµή την ίδρυση του ως άνω Επιµελητηρίου και την 
πραγµατοποίηση του εν λόγω φόρουµ. 
 
- Η Προϊσταµένη του Γραφείου επισκέφθηκε 18 από τις 26 ∆ιεθνείς Κλαδικές 
Εκθέσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο Μπακού κατά τη διάρκεια του 2012 (πολλές 
από τις οποίες προτάθηκαν κατά περίπτωση για συµµετοχή στους Έλληνες 
επιχειρηµατίες).  
 
- Το  Γραφείο  ΟΕΥ  συνέδραµε  τον  κ.  Ιωάννη  Μανάκο,  ερευνητή  στο Ινστιτούτο 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου 'Ερευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης για να παράσχει εκπαιδευτικά σεµινάρια σε 
στελέχη της αζερικής εταιρείας Azerkosmos, η οποία έχει την ευθύνη για την 
εκτόξευση και εκµετάλλευση του πρώτου αζερικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου. 
Η εκτόξευση έλαβε χώρα την 8η Φεβρουαρίου 2013 και τα σεµινάρια αναµένεται να 
πραγµατοποιηθούν την προσεχή άνοιξη στη Θεσσαλονίκη. 
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3. Πληροφόρηση επιχειρηµατιών και κλαδικών φορέων στην Ελλάδα 
 
- Κατά  το 2012,  το Γραφείο ΟΕΥ απάντησε αναλυτικά και συστηµατικά στο σύνολο 
των 223 υποβληθέντων εµπορικών αιτηµάτων, ενώ κατά το 2011 είχε απαντήσει σε 
136 (παρουσιάστηκε αύξηση υποβολής αιτηµάτων κατά 67%), παρέχοντας έγκυρους 
καταλόγους εδώ εισαγωγέων (συνήθως κατόπιν πολυήµερων αναζητήσεων σε 
αζερικές βάσεις δεδοµένων) και άλλων επίκαιρων αρχείων (στοιχεία κρατικών και 
κλαδικών φορέων – χρήσιµων διευθύνσεων κ.ά.), παρά την έλλειψη επιτόπιου 
προσωπικού στο Γραφείο.  

 
- Το Γραφείο ΟΕΥ ενηµερώνει τακτικά τη διαδικτυακή πύλη Agora και την επίσηµη 
ιστοσελίδα τουΥπουργείου Εξωτερικών http://agora.mfa.gr/az48 . Kατά τη διάρκεια 
του έτους, το Γραφείο προχώρησε σε 125 καταχωρήσεις σε διάφορα πεδία 
ενηµέρωσης της πύλης. 
 
- Τον  Οκτώβριο  του  2012  το  Γραφείο  ξεκίνησε κλαδική µελέτη για τα προϊόντα 
των ελαιών και του ελαιόλαδου (ο τοµέας τροφίµων θεωρείται κατά προτεραιότητα 
κλάδος που προτείνει το Γραφείο ΟΕΥ για εξαγωγική δραστηριότητα των Ελλήνων 
επιχειρηµατιών προς το Αζερµπαϊτζάν).  Η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 31-01-2013.  
 
4. Προσέλκυση επενδύσεων   

 
- Τον Ιούνιο του 2012, το Γραφείο ΟΕΥ υποστήριξε ενεργώς την αποστολή 
εκπροσώπων της κρατικής αζερικής εταιρείας παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας Azerenerji στην Ελλάδα, κατά την οποία διερευνήθηκαν ενδεχόµενα 
αζερικών επενδύσεων σε τοµείς ενέργειας και ακίνητης περιουσίας στη χώρα µας 
(πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε µεγάλο αριθµό τραπεζών, το ΤΑΙΠΕ∆, 
οµίλους ΤΕΡΝΑ και ΜΕΤΚΑ κατόπιν σχετικής καθοδήγησης του Γραφείου).  

           
5.  Συνεργασία µε συλλογικούς και κλαδικούς φορείς στο Αζερµπαϊτζάν  
 
- Το Γραφείο ΟΕΥ διατηρεί  τακτική  επαφή  µε το σύνολο των φορέων του εδώ 
επιχειρηµατικού κόσµου περιλαµβανοµένης της αγγλικών συµφερόντων µοναδικής 
εδώ εταιρείας οργάνωσης διεθνών εκθέσεων (ITECA). Ενηµερώνει δε συνεχώς τους 
εδώ φορείς και τα κλαδικά επιµελητήρια για τη διοργάνωση των διεθνών εκθέσεων 
που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα και συνεργάζεται µαζί τους για την αποστολή 
ενδιαφερόµενων µελών/εκπροσώπων τους σε αυτές (όπως στο 1ο Παρευξείνιο 
Επιχειρηµατικό Φόρουµ ΣΕΒ-ΣΒΒΕ-ΣΕΒΕ, Θεσσαλονίκη, 23-02-2012 και στην 37η 
∆ιεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς, Καστοριά, 4-7 Μαϊου 2012).  

 
- H  Προϊσταµένη  του  Γραφείου πραγµατοποίησε επισκέψεις και στους πέντε (5) 
εδώ επιχειρηµατικούς φορείς (τον κρατικό AZPROMO και τα Chamber of Commerce 
and Industry of Azerbaijan, National Confederation of Entrepreneurs’ Οrganization of 
Azerbaijan, National Center for Productivity and Competitiveness of Azerbaijan, 
EEIG). Οι σχέσεις του Γραφείου είναι σε πολύ καλό επίπεδο µε όλους τους 
παραπάνω φορείς.  
 
6. Στήριξη σχέσεων µε οικονοµικούς εταίρους και συνεργάτες 
 
- ∆εν υπάρχουν εδώ θυγατρικές εταιρείες ελληνικών επιχειρήσεων, ή άλλες ελληνικές 
επενδύσεις.  
-  ∆εν υπάρχουν εδώ οµογενείς επιχειρηµατίες. 
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- Κατά  το  2012  δεν  εγκρίθηκαν  από την κεντρική υπηρεσία κονδύλια για εδώ 
εκδήλωση προς τιµήν οικονοµικών  συνεργατών σε τοµέα τροφίµων – ποτών, παρά 
τη σχετική εισήγηση του Γραφείου ΟΕΥ στην οποία συνηγόρησε θετικά η Πρεσβεία.  
- ∆ιατηρούνται  συχνές  επαφές  µε 'Ελληνες εξαγωγείς προς το Αζερµπαϊτζάν και µε 
εδώ επιχειρηµατίες που εισάγουν προϊόντα από τη χώρα µας και είναι γνωστοί στο 
Γραφείο ΟΕΥ και στηνΠρεσβεία. 

 
7. ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων 
              
Το Γραφείο ΟΕΥ συνεργάστηκε και συνέδραµε την Πρεσβεία στη διοργάνωση των 
ακόλουθων ηµερίδων και εκδηλώσεων: 
  
- Ηµερίδα  µε  την  ευκαιρία της επετείου των 20 χρόνων διπλωµατικών σχέσεων 
Ελλάδος – Αζερµπαϊτζάν (27-03-2012) 
 
- Παρουσίαση  της χώρας µας  σε ειδικό περίπτερο κατά τη διάρκεια του 2ου Ετήσιου 
∆ιεθνούς Φεστιβάλ της εδώ ∆ιπλωµατικής Ακαδηµίας (27-04-2012) 
 
- Eκδήλωση υποδοχής µε παράθεση µικρής δεξίωσης στους χώρους της Πρεσβείας 
για την ελληνική και κυπριακή αντιπροσωπεία που ταξίδεψαν στο Μπακού, ενόψει 
της συµµετοχής τους στον διαγωνισµό τραγουδιού της Eurovision (16-05-2012) 
 
- Eκδηλώσεις / επιδείξεις ελληνικής γούνας που διοργανώθηκαν από τις δύο 
κυριότερες αζερικές εισαγωγικές εταιρείες ελληνικής γούνας στο Αζερµπαϊτζάν, 
Κarolina Valiant και Femina (20-09-2012 και 10-10-2012) µε την στήριξη του 
Γραφείου ΟΕΥ. 
 
Η Προϊσταµένη του Γραφείου ΟΕΥ παρακολούθησε είτε ως προσκεκληµένη είτε ως 
εκπρόσωπος της Πρεσβείας τα ακόλουθα διεθνή συνέδρια, ηµερίδες και εκδηλώσεις 
που έλαβαν χώρα στο Μπακού το 2012: 

 
- Ε.U. – Azerbaijani facilitations talks organized by the EU Delegation to 

Azerbaijan (1-3-2012) 
- National Day Commemoration, Baku Slavic University (28-03-2012) 
- Βiannual FAO Regional Conference on Europe and European Commission on 

Agriculture Conference, Baku Hilton Hotel (17-20/4/2012) 
- Conference on the occasion of the Heydar Aliyev Anniversary, Baku Slavic 

University (02-05-2012) 
- Cebebration of Europe Day, EU Ambassador’s Residence (17-05-2012) 
- Ηµιτελικός διαγωνισµού τραγουδιού Eurovision (22-05-2012) 
- Tελετή υποδοχής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Εurovision, Βaku Slavic 

University (23-05-2012) 
- Τελικός διαγωνισµού τραγουδιού Eurovision (26-05-2012) 
- Crans Montana Forum, Baku J. W. Marriott Hotel (28/6 – 01/07, 2012) 
- 40th Annual Meeting of Rectors and Deans of Diplomatic Academies and 

Institutes of International Affairs, hosted by the Azerbaijan Diplomatic 
Academy, ADA (September 26-29, 2012). 

 
                         
8. Λοιπές δράσεις 
 
-   To Γραφείο ΟΕΥ σε συνεργασία µε την Πρεσβεία κατέβαλαν πολλές προσπάθειες 
για προσέλκυση Αζέρων τουριστών στη χώρα µας (αυτές επικεντρώθηκαν κυρίως σε 
συνεργασία µε το ATA Travel, µέλος του ισχυρού αζερικού οµίλου ATA HOLDING 
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GROUP). Πάντως, κατά το 2012 δεν σηµειώθηκε αξιοσηµείωτη αύξηση τουριστικού 
ρεύµατος προς ελληνικούς προορισµούς. Οι προσπάθειες αυτές ενδέχεται να 
τελεσφορήσουν το 2013, όταν εγκαινιασθεί η απευθείας αεροπορική σύνδεση 
Αθηνών - Μπακού από την εταιρεία Aegean Airlines, σε συνεργασία µε την εταιρεία 
Nomos Travel. 
 
- Κατά τη διάρκεια του έτους, το Γραφείο ΟΕΥ συνέδραµε συστηµατικά 
µεµονωµένες ελληνικές εταιρείες, των οποίων οµάδες στελεχών επισκέφθηκαν το 
Μπακού, µε σκοπό τη διερεύνηση εδώ επιχειρηµατικών συνεργασιών (ενδεικτικά 
αναφέρονται οι εταιρείες European Profiles, NU* Age, Space Hellas, Alumil, 
Aluminco, Mαθιός Πυρίµαχα Α.Ε., ΝΕL Lines).  

 
- Καθ’ όλη  τη  διάρκεια του έτους, το Γραφείο ΟΕΥ  συµµετείχε στις συναντήσεις 
Οικονοµικών και Εµπορικών Συµβούλων των κ-µ της Ε.Ε. που πραγµατοποιήθηκαν 
στο Μπακού. 
 
- Το Γραφείο ΟΕΥ διατηρεί άριστες σχέσεις µε στελέχη ευρωπαϊκών και διεθνών 
οργανισµών/τραπεζών/χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και οργανισµών που 
διατηρούν παραρτήµατα στο Αζερµπαϊτζάν (World Bank, ΙΟΜ, European Bank for 
Development and Reconstruction / EBRD, OSCE, Ernst & Young, 
PriceCooperWaterHouse, Deloitte & Touche, κ.ά.) και µε στελέχη µεγάλων εδώ 
ξένων εταιρειών (ΤOTAL, BP, CCC, κ.ά.). 
 
- Το Γραφείο υποστηρίζει το Κέντρο Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού του 
Σλαβικού Πανεπιστηµίου του Μπακού, ήταν παρόν σε όλες τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που αυτοδιοργάνωσε κατά τη διάρκεια του 2012 και προσέφερε βοήθεια 
όπου του ζητήθηκε σε συνεργασία µε την Πρεσβεία. 
 
- Το  Γραφείο  διατηρεί επαφή µε την ∆ιπλωµατική Ακαδηµία του Αζερµπαϊτζάν 
(Αzerbaijan Diplomatic Academy, ADA) και µετείχε συχνά, κατά τη διάρκεια του 
έτους, σε οµιλίες και εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ακαδηµία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ  
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

 
Ίδρυση εταιρείας: Υπάρχει υπηρεσία ενός «παραθύρου» (one window shop) στο 
Υπουργείο Φόρων, η οποία εκδίδει άδεια για την ίδρυση νέας εταιρείας µέσα σε 3 
µέρες από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σκόπιµη κρίνεται η 
εξεύρεση  Αζέρου συνεργάτη για την επίλυση και του προβλήµατος της γλώσσας, 
καθώς και άλλων διευκολύνσεων, δεδοµένης της γνώσης εκ µέρους του της εγχώριας 
αγοράς.. 
 
Εισαγωγές-δασµοί: όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασµούς 
προοδευτικής κλίµακας 3%, 5% και 15%. Κατά κανόνα, ο εισαγωγικός δασµός 
ανέρχεται σε 15%. Επιπλέον, ΦΠΑ της τάξης του 18% επιβάλλεται στις εισαγωγές 
από όλες τις χώρες. Απαλλαγές και ελαφρύνσεις αφορούν χώρες µε τις οποίες το 
Αζερµπαϊτζάν έχει υπογράψει διµερείς συµφωνίες ελεύθερου εµπορίου (η Ελλάδα δεν 
έχει υπογράψει τέτοια συµφωνία), προϊόντα που εισάγονται προσωρινά για να 
επανεξαχθούν ή προωθούνται προς επεξεργασία και προϊόντα που εισάγονται από 
διεθνείς οργανισµούς και ξένες διπλωµατικές και προξενικές αρχές, καθώς και 
µεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που έχουν συνάψει ειδικές συµφωνίες. 
 
Φορολογία επιχειρήσεων: Οι επιχειρήσεις (εκτός πετρελαϊκών) επιβαρύνονται µε 
φόρο της τάξεως του 20% επί των καθαρών κερδών, φόρο της τάξεως του 10% επί 
των µερισµάτων που διανέµονται εκτός της επικράτειας του Αζερµπαϊτζάν, φόρο της 
τάξεως του 4% επί των ασφαλίστρων, καθώς και  φόρο 10%  επί άλλων αµοιβών και 
εισοδηµάτων, Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (VAT) της τάξης του 18% και φόρο 
Εισοδήµατος, ο οποίος κυµαίνεται προοδευτικά µε έµφαση στα υψηλά εισοδήµατα 
µεταξύ 14-30%.  Η φορολόγηση του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες γίνεται 
απευθείας από την πηγή. Επιπλέον, στη χώρα επιβάλλονται ΦΠΑ (18%), Φόρος 
περιουσίας (1%), Φόρος γαιοκτησίας (ανάλογα µε έκταση, περιοχή και χρήση), 
Φόρος κατανάλωσης (σε µπύρα, αλκοόλ, καπνό, οχήµατα, σκάφη, προϊόντα 
πετρελαίου κ.α.), Φόρος εξόρυξης, Τέλη κυκλοφορίας (ανάλογα µε ιπποδύναµη, 
φορτίο και απόσταση διαδροµής οχήµατος). 
 
Συµβατικό πλαίσιο: Μεταξύ Ελλάδος και Αζερµπαϊτζάν έχουν τεθεί σε ισχύ, µεταξύ 
άλλων, οι ακόλουθες συµφωνίες: Αµοιβαίας Προστασίας και Προώθησης 
Επενδύσεων και Αµοιβαίας Συνδροµής σε Τελωνειακά Θέµατα.  
 
Πνευµατικά ∆ικαιώµατα: Υπάρχει νοµοθεσία που προστατεύει την ευρεσιτεχνία, το 
εµπορικό σήµα, καθώς και την πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία. Υπάρχει 
επίσης, ειδική Κρατική Υπηρεσία για την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας (State Copyright Agency). Το Αζερµπαϊτζάν είναι µέλος της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης  των Παρισίων για την Προστασία της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, της 
∆ιεθνούς Σύµβασης της Βέρνης για την Προστασία των Λογοτεχνικών και 
Καλλιτεχνικών ∆ικαιωµάτων κ.α.    
 
Προστασία Επενδύσεων: Υπάρχουν νόµοι περί επενδυτικής δραστηριότητας και 
περί προστασίας ξένων επενδύσεων, οι οποίοι εγγυούνται την ίση µεταχείριση των 
επενδύσεων, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Το Αζερµπαϊτζάν έχει υπογράψει τη Σύµβαση 
της Παγκόσµιας Τράπεζας για την επίλυση των διαφορών από Επενδύσεις µεταξύ 
Κρατών και Υπηκόων Άλλων Κρατών, η οποία αφορά αποκλειστικά σε διαφορές που 
προκύπτουν από επενδύσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων κρατών και υπηκόων άλλων 
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κρατών. Είναι επίσης µέλος της Πολυµερούς Συµφωνίας για την Εγγύηση των 
Επενδύσεων (MIGA),  συµµετέχει δε  και σε άλλες διεθνείς συµφωνίες, καθώς και 
στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο των Χωρών ΚΑΚ.  
 
Συγκεκριµένα, οι ξένοι επενδυτές προστατεύονται από τυχόν εθνικοποίηση ή 
απαλλοτρίωση της περιουσίας τους, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος και κατόπιν πλήρους αποζηµίωσής τους. Πράγµατι, τέτοιου είδους 
πράξεις δεν έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία έτη. 
 
Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάµενης νοµοθεσίας επί το δυσµενέστερο,  
για τους ξένους επενδυτές εξακολουθεί επί µία 10ετία να ισχύει, βάσει ειδικής ρήτρας, 
η προηγούµενη ευµενέστερη για αυτούς νοµοθεσία. 
 
Μορφές επενδυτικής δραστηριότητας: Οι ξένοι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να 
επιλέξουν την µορφή που θα λάβει η επένδυσή τους στη χώρα: µε συµµετοχή σε 
κοινοπραξίες µε ηµεδαπές εταιρείες, µε τη δηµιουργία αµιγώς αλλοδαπών εταιρειών, 
µέσω αντιπροσωπειών είτε µέσω των Συµφωνιών Συνεκµετάλλευσης-Production 
Sharing Agreements (PSAs) (αφορούν αποκλειστικά  στην παραγωγή και 
εκµετάλλευση  του πετρελαίου και φυσικού αερίου). 
 
Ασφαλιστικές εισφορές: Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων και των 
εργοδοτών καθορίζονται από το νόµο στο 22% και 3%, αντίστοιχα.  
  
Τραπεζικό σύστηµα: δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένο. 
 
Εθνικό νόµισµα: το ΑΖΝ (Νέο Αζερικό Μανάτ) είναι ελευθέρως µετατρέψιµο στα 
ανταλλακτήρια (ισοτιµία τέλους του 2012: 1Ευρώ=1,0377ΑΖΝ).  
 
Συνάλλαγµα: ∆εν υπάρχουν περιορισµοί για την απόκτηση ξένου συναλλάγµατος. Οι 
επιχειρήσεις ξένων κεφαλαίων µπορούν ελεύθερα να επαναπατρίζουν τα κέρδη τους 
χωρίς  επιβάρυνση και περιορισµό.  
 
Τηλεπικοινωνίες: Υπάρχει σχετικά διευρυµένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, το οποίο 
στις περισσότερες περιπτώσεις υποκαθιστά το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας, κυρίως 
εκτός της πρωτεύουσας. 
 
Γλώσσα επικοινωνίας: Αζερικά (σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να γίνει 
συνεννόηση και στα Τουρκικά), Ρωσικά και Αγγλικά, σε πολύ πιο περιορισµένη 
κλίµακα. 
 
Χορήγηση Θεώρησης εισόδου: Η διαδικασία χορήγησης θεώρησης εισόδου στο 
Αζερµπαϊτζάν για Έλληνες πολίτες, κατόχους απλών διαβατηρίων, έχει υποστεί 
αλλαγές κατά το τελευταίο διάστηµα, οπότε θα συνιστούσαµε, πριν από το ταξίδι στη 
χώρα να συµβουλευθείτε το Προξενείο του Αζερµπαϊτζάν στην Αθήνα: 
http://www.azembassy.gr/?page_id=24&lang=el (Βασ. Σοφίας 23, 10674 Αθήνα, 
τηλ/φαξ: 210 724 82 36, E-mail: embassy@azembassy.gr ) ή/και το Γραφείο µας (e-
mail: ecocom-baku@mfa.gr, τηλ: 00994 12 4920119) για την ισχύουσα κατάσταση 
κατά την περίοδο που επιθυµείτε να ταξιδέψετε. 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 
(2012) 

 

ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέµενης Αξίας) 
Κανονικός συντελεστής 0% Απαλλαγή από τον φόρο 

 

18% • Εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών 
σε µορφή αναπτυξιακής βοήθειας 
(επιχορηγήσεων κτλ) που λαµβάνεται 
από το εξωτερικό 
• διεθνείς µεταφορές εµπορευµάτων 
και επιβατών (εξαιρούνται οι διεθνείς 
ταχυδροµικές υπηρεσίες) 
• υπηρεσίες που συνδέονται άµεσα µε 
διεθνείς πτήσεις, διαµετακόµιση, κλπ.  
• Εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών 
που αναφέρονται στον Φορολογικό 
Κώδικα 

• χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 
• παραγωγή κειµένου: βιβλία για τα σχολεία, 
παιδική λογοτεχνία, εκδόσεις που 
χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό 
προϋπολογισµό, κλπ.  

Εταιρικός φόρος εισοδήµατος 
Κανονικός συντελεστής Εξαιρέσεις  Μειωµένος φορολογικός συντελεστής 

 

20% 
 

Έσοδα από φιλανθρωπικές 
οργανώσεις - επιχορηγήσεις, 
συνδροµές µελών και δωρεών από 
µη εµπορικούς οργανισµούς, 
διεθνείς, διακρατικούς 
και διακυβερνητικούς οργανισµούς 
(εκτός από τα έσοδα από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα) 

10% (για τις παραγωγικές επιχειρήσεις που 
ανήκουν σε δηµόσιους οργανισµούς για άτοµα 
µε αναπηρία, ή παιδιά µε συγκεκριµένες 
ασθένειες) 
 

Φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων 
Ποσό µηνιαίου φορολογητέου εισοδήµατος Ποσοστό φόρου 

Μέχρι 2,000 AZN 
 

14% 

Πάνω από 2,000 AZN  280 AZN + 30% του ποσού που υπερβαίνει τα 2,000 AZN 
 

Συνταξιοδοτικά Ταµεία  
Ασφαλιστικές εισφορές εργαζοµένων Ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών (ποσοστό επί των µικτών 

αποδοχών) 

3% 22% 

Παρακρατούµενος φόρος 
Μερίσµατα που 
καταβάλλονται από 
ηµεδαπές 
επιχειρήσεις 

Πληρωµές ενοικίων 
(καταβάλλεται σε µη 
µόνιµους κατοίκους 
της χώρας) 

Ασφάλιστρα 
πληρωτέα από 
επιχειρήσεις  µε 
µόνιµη έδρα στη 
χώρα ή 
αντασφαλιστικές 
συµφωνίες 
 

Τηλεπικοινωνίες ή 
υπηρεσίες 
µεταφορών κατά τη 
διάρκεια διεθνών 
επικοινωνιών ή  
µεταφορών µεταξύ 
της ∆ηµοκρατίας του 
Αζερµπαϊτζάν και 
άλλους κράτους 

Ποσό καθαρού 
εισοδήµατος 
οργανισµού/επιχείρησης 
µη µονίµου κατοίκου 
που µεταφέρεται στο 
εξωτερικό υπέρ αυτού 

10% 14% 4% 6% 10% 

Ο φόρος ακίνητης περιουσίας 
Η µέση ετήσια αξία της ιδιοκτησίας µιας επιχείρησης 
(εκτός από τα οδικά οχήµατα) 

1% της µέσης ετήσιας αξίας της ιδιοκτησίας µιας επιχείρησης 
 

Φόροι στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας 
Περιγραφή φορολογίας ανά κατηγορία Οδικός φορολογικός συντελεστής 
Ελαφρά οχήµατα:  
Οχήµατα έως 2000 κυβικά εκατοστά Για κάθε κυβικό εκατοστό του οχήµατος - 0,01 AZN 

Οχήµατα άνω των 2000 κυβικών εκατοστών 20 AZN + 0,02 AZN για κάθε κυβικό εκατοστό για οχήµατα 
άνω των 2000 κυβικά εκατοστά 
 

Λεωφορεία και άλλα οδικά οχήµατα Για κάθε κυβικό εκατοστό - 0,02 AZN 

Απλουστευµένος φόρος 
Επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών για την Για το Μπακού - 4% 
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τελευταία 12µηνη περίοδο έως 150, 000 AZN Για τις υπόλοιπες περιφέρειες και πόλεις, για την  Αυτονοµία 
∆ηµοκρατία του Ναχιτσεβάν - 2% 

Πηγή: Baltic Caspian Audit LLC, Member Donoway Group  

 

3.  ∆ΙΜΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

(ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΜΕΤΑΞΥ   ΕΛΛΑ∆ΟΣ - 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ) 

A. ΣΕ ΙΣΧΥ: 

 
1. Κοινό ανακοινωθέν σύναψης διπλωµατικών σχέσεων (Μόσχα 2-4-1992), 

ΦΕΚ Α΄ 82/26-5-1992 
 

2. Συµφωνία Οικονοµικής, Βιοµηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας 
(Μπακού 26-7-1994), Ν 2316/95, ΦΕΚ Α΄ 124/19-5-1995, τέθηκε σε ισχύ 1-
8-1996 

 
3. Πρωτόκολλο συνεργασίας (για διεξαγωγή διαβουλεύσεων) µεταξύ 

Υπουργείων Εξωτερικών (Μπακού 11-4-1997), ΦΕΚ Α΄ 149/14-7-1997 
 

4. Προξενική Συµφωνία (Μπακού 11-4-1997), Ν 2611/98, ΦΕΚ Α΄ 111/25-5-
1998, τέθηκε σε ισχύ 21-7-1998  

 
5. Συµφωνία για συνεργασία στους τοµείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισµού και 

της Επιστήµης (Μπακού 11-4-1997), Ν 2712/1999, ΦΕΚ Α΄ 84/16-4-1999, 
τέθηκε σε ισχύ 21-3-1999 

 
6. Πρωτόκολλο 1ης συνόδου Μ∆Ε (Μπακού 10-04-2003), ΦΕΚ Α΄ 253/4-11-03 

 
7. Α΄ Πρόγραµµα επιστηµονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας 

ετών 2002-2005 (Μπακού 11-04-2003), ΦΕΚ Α΄ 262/18-11-2003 
 

8. Συµφωνία Οδικών Μεταφορών (Μπακού 21-6-2004), Ν.3311/05, ΦΕΚ Α΄ 
34/15-2-2005, τέθηκε σε ισχύ την 2-4-2005 

 
9. Συµφωνία για την αµοιβαία προστασία των επενδύσεων (Μπακού 21-6-2004), 

Ν. 3291/2004, ΦΕΚ Α΄ 229/26-11-2004, τέθηκε σε ισχύ 3-9-2006 
 

10. Συµφωνία Τελωνειακής Συνεργασίας (Μπακού 21-6-2004), Ν. 3642/2008, 
ΦΕΚ Ά 24/14-2-2008, τέθηκε σε ισχύ 26-2-2008 

 
11. Συµφωνία Τουριστικής Συνεργασίας (Μπακού 7-4-2005), Ν. 3437/2006, ΦΕΚ 

Α΄ 32/14-2-2006, τέθηκε σε ισχύ 15-2-2007 
 

12. Πρωτόκολλο 2ης συνόδου Μ∆Ε (Αθήνα 5-07-2007), ΦΕΚ Α΄ 110/13-06-2008  
 

13. Πρωτόκολλο 1ης συνόδου Μικτής Επιτροπής Τουρισµού (Αθήνα 27-07-2007), 
ΦΕΚ Α΄ 248/7-11-2007 

 
14. Μνηµόνιο Συνεργασίας στον τοµέα Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου 

(Μπακού 2-8-2007), Ν. 3638/2008, ΦΕΚ Α΄ 15/7-2-2008, τέθηκε σε ισχύ 22-
2-2008 
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15. Συµφωνία Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας (Αθήνα 16-02-2009) Ν.3826/2010, 
ΦΕΚ Α΄29/25-2-2010 –τέθηκε σε ισχύ 1.01.2011 

 
16. Συµφωνία στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

(Αθήνα 16-02-2009), Ν. 3957, ΦΕΚ Α’91/20.4.2011, τέθηκε σε ισχύ 
13.05.2011  

 
17. Συµφωνία Αεροπορικών Μεταφορών (Αθήνα 16-02-2009), Ν. 3972/2011, 

ΦΕΚ 126 Α΄/26-5-2011, τέθηκε σε ισχύ 23-06-2011 
 

18. Πρωτόκολλο 2ης συνόδου Μικτής Επιτροπής Τουρισµού (Μπακού 29-09-
2009), ΦΕΚ Α΄12/9-2-2010 

 
19. Β΄ Πρόγραµµα επιστηµονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας 

2011-2013 (Μπακού 05-04-2011. ∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄32/23.2.2012) 
 
 
ΙΙ.  Συµφωνίες κυρωθείσες από αζερική πλευρά, των οποίων η κύρωση  από 
      ελληνικής πλευράς εκκρεµµεί : 

 
1. Μνηµόνιο Συνεργασίας στον τοµέα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και 

ενεργειακής αποτελεσµατικότητας (Αθήνα 16-02-2009) 
 
2. Συµφωνία Αµοιβαίας Συνεργασίας στον τοµέα των εκτάκτων αναγκών 

(Αθήνα 23-02-2010) 
 

3. Πρωτόκολλο 3ης Συνόδου Μ∆Ε Οικονοµικής, Βιοµηχανικής και 
Τεχνολογικής Συνεργασίας (Μπακού 02-02-2011) 

 
4. Συµφωνία για τις θαλάσσιες µεταφορές (Μπακού 05-04-2011) 
 
5. Συµφωνία για την προστασία του περιβάλλοντος (Μπακού 05-04-2011) 
 

III.   Συµφωνία και µνηµόνιο που σχετίζεται µε το Αζερµπαϊτζάν:  
 
     1.  Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ Ελλάδος, Ιταλίας και Αλβανίας για συνεργασία 
          αναφορικά µε την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ (Νέα Υόρκη 27.9.2012) 
 

2. Συµφωνία µεταξύ Ελλάδος, Ιταλίας και Αλβανίας για συνεργασία αναφορικά 
      µε την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ (Αθήνα 13.02.2013) 

 
 IV. Μνηµόνια Συνεργασίας µεταξύ Πανεπιστηµίων: 
 

1. Μεταξύ ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και Κρατικού Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Μπακού 

 
2. Μεταξύ Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, εδρεύοντος στη Θεσσαλονίκη, και 

Σλαβικού Πανεπιστηµίου Μπακού, υπογραφέν τον Μάρτιο 2004 
 

3. Μεταξύ Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, εδρεύοντος στη Θεσσαλονίκη, και 
Κρατικού Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Μπακού, υπογραφέν τον Μάρτιο 2004 

 
4. Μεταξύ Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και Κρατικού Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αζερµπαϊτζάν, υπογραφέν στις 21.06.2004 
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5. Μεταξύ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και Σλαβικού 

Πανεπιστηµίου Μπακού, υπογραφέν στις 17.02.2011 
 

6. Μεταξύ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
Πανεπιστηµίου Γλωσσών Μπακού, υπογραφέν στις 16.3.2012 

 
7. Μεταξύ Εθνικής Βιβλιοθήκης Αζερµπαϊτζάν και Εθνικής Βιβλιοθήκης 

Ελλάδος, υπογραφέν στις 3.12.2012 
 
V. Μνηµόνια Κατανόησης µεταξύ επιχειρηµατικών φορέων   Ελλάδος και 

Αζερµπαϊτζάν: 
 

1. Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ ΟΠΕ (Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού 
Εµπορίου)- ACCI (Azerbaijan Chamber of Commerce and Industry), 
υπογραφέν στο Μπακού, την 11η Απριλίου 2003 

 
2. Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ ΣΕΒ (Συνδέσµου Επιχειρήσεων 

Βιοµηχανιών)- ASK (Confederation of Entrepreneurs’ Association of 
Azerbaijan), υπογραφέν στο Μπακού, την 21η Ιουνίου 2004 

 
3. Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ Συνδέσµου Franchise της Ελλάδος – 

Συνδέσµου Franchise του Αζερµπαϊτζάν, υπογραφέν στην Αθήνα, την   17η  
Φεβρουαρίου 2009 

 
4. Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ ΣΕΒ (Συνδέσµου Επιχειρήσεων 

Βιοµηχανιών)- ΑΤΙΒ (Azerbaijan-Turkey Business Association), υπογραφέν 
στο Μπακού, την 12η Μαΐου 2009 

 
5. Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ ΣΕΒ (Συνδέσµου Επιχειρήσεων 

Βιοµηχανιών)- AZPROMO (Azerbaijan Export and Investment Promotion 
Foundation), υπογραφέν στο Μπακού, την 12η Μαΐου 2009 

 
6. Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ εταιρειών ∆ΕΠΑ και SOCAR, υπογραφέν στο 

Μπακού, την 5η Απριλίου 2011 
 

7. Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ ΟΠΕ (Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού 
Εµπορίου)- AZPROMO (Azerbaijan Export and Investment Promotion 
Foundation), υπογραφέν στο Μπακού, την 6η Απριλίου 2011 

 
8. Καταστατικό ίδρυσης «Ελληνο-Αζερικού Οικονοµικού και Εµπορικού 

Επιµελητηρίου», εδρεύοντος στην Αθήνα, υπογραφέν στην Αθήνα την 8η 
Αυγούστου 2012 

 
9.  Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ National Depository Center – Hellenic  
     Exchanges S.A., υπογραφέν στο Μπακού, την 5η Οκτωβρίου 2012 

 

4. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Πρόεδρος: κ Shahin Mustafayev 
∆/νση: 40, U.Hacibeyov str. 
Τηλ:  (0099 412) 493 88 67 
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Φαξ: (0099 412) 492 58 95 
Ηλ. δ/νση: office@economy.gov.az 
Web: http://www.economy.gov.az/ 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΦΟΡΩΝ  
Πρόεδρος: k Fazil A. Mammadov 
∆/νση: Az1073, 16, Landau str. 
Τηλ:  (0099 412) 403 8970 
Φαξ: (0099 412) 403 8971 
Ηλ. δ/νση: office@taxes.gov.az 
Web: http://www.taxes.gov.az 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ  
Πρόεδρος: k Samir R. Sharifov 
∆/νση: Az1022, 83, S.Vurgun str. 
Τηλ:  (0099 412) 4044708 
Φαξ: (0099 412) 4044720, 4044721 
Ηλ. δ/νση: office@maliyye.gov.az 
Web: www.maliyye.gov.az,  www.finance.gov.az 
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Πρόεδρος: k Natig A. Aliyev 
∆/νση: Az1016, Government House, 40, Uzeyir Hajibeyov str. 
Τηλ:  (0099 412) 5981653, 5981654, 5981655 
Φαξ: (0099 412) 5981678 
Ηλ. δ/νση: mie@mie.gov.az 
Web: http://www.mie.gov.az 
 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Πρόεδρος: k.Aydin A. Aliyev 
∆/νση: AZ1073, 2, Inshaatchilar ave. 
Τηλ:  (99412) 438-80-80 
Φαξ: (99412) 498-18-36 
Ηλ. δ/νση: international@customs.gov.az 
Web: www.customs.gov.az 
 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Πρόεδρος: k Arif M. Valiyev 
∆/νση: Az1136, Inshaatchilar ave. 
Τηλ:  (0099 412) 538 6498, 538 9376, 538 - 52 - 48 
Φαξ: (0099 412) 538 2442 
Ηλ. δ/νση:  sc@azstat.org 
Web: http://www.stat.gov.az  
 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (SOCAR) 
Πρόεδρος: k Rovneg Abdullayev 
∆/νση: AZ1000, 73 Neftchilar ave. 
Τηλ:  (0099 412) 492 0745 
Φαξ: (0099 412) 493 64 92 
Ηλ. δ/νση:  socar 1@socar.az 
Web: www.socar.az    
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Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (AZPROMO) 
Πρόεδρος: κ. Adil Mammadov 
∆/νση: 44, Neftchilar ave., Baku Business Center 
Τηλ:  00994 12 598 0147, 598 0148 
Φαξ: 00994 12 598 0152 
Ηλ. δ/νση:  office@azpromo.az   , amammadova@azpromo.az      
Web: www.azpromo.org  
 

1. Εµπορικά & Βιοµηχανικά Επιµελητήρια και επιχειρηµατικοί φορείς 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ  
National Confederation of Enterpreneurs’ Organisation of Azerbaijan (ASK) 
Πρόεδρος: κ. M. Musayev 
∆/νση: 57, Ac. Hasan Aliyev str., 3th floor, AZ 1110 
Τηλ: (+99412) 465 72 42 / 465 72 43 / 465 72 44 / 465 72 45 / 465 72 46 
Φαξ: (+99412) 465 72 42 / 465 72 43 
E-mail: office@ask.org.az , aqrar@baku-az.net   
Web: www.ask.org.az 
 
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  
Azerbaijan Export & Investment Promotion Foundation (AZPROMO) 
Πρόεδρος: κ. Adil Mammadov 
∆/νση: 44, Neftchilar ave., Baku Business Center 
Τηλ:  00994 12 598 0147, 598 0148 
Φαξ: 00994 12 598 0152 
Ηλ. δ/νση:  office@azpromo.az , amammadova@azpromo.az   
Web: www.azpromo.org 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ 
Chamber of Commerce and Industry of Azerbaijan 
Πρόεδρος: κ. Suleyman B. Tatliyev 
∆/νση:, 31, Istiglaliyyat str. AZ 1001 
Τηλ:  (0099 412) 492 8912 
Φαξ: (0099 412) 497 1997 
Ηλ. δ/νση:  expo@chamber.az 
Web: www.chamber.az 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  
(National Center for productivity and Competitiveness of Azerbaijan) 
Πρόεδρος: κ. Alakbar Mammadov 
∆/νση:, 85/189, C.Mammadquluzadeh str., Falez Plaza, 5th floor, AZ 1078 
Τηλ:  (0099 412) 596 7998, 597 0518/ (0099 455) 633 2449 
Φαξ: (0099 412) 596 7998 
Ηλ. δ/νση:  president@mrmm.az, office@mrmm.az, farid@mrmm.az, 
sadagat@mrmm.az , ilgar@mrmm.az   
Web: www.mrmm.az  
 
ΕΝΩΣΗ FRANCHISE ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ  
(Franchise Association of Azerbaijan) 
Πρόεδρος: κ. Elshan Musayev 
∆/νση: 44, J.Jabbali str., Caspian Plaza, 9th floor, Baku, AZ 1065 
Τηλ:  (0099 412) 436 7750 
Φαξ: (0099 412) 436 7751 
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Ηλ. δ/νση:  nheyderova@franchise.az , chairman@franchise.az 
Web: www.franchise.az 
 
ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 
Πρόεδρος: κ. Eldar Ismayilov 
∆/νση: 29, Suleyman Dadashov str., AZ 1073 
Τηλ: (0099 412) 497 6169, 497 1515, 510  8406 
Φαξ: (0099 412) 497 1515 
Ηλ. δ/νση:  office@aba.az  
Web : www.aba.az 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (EEIG) 
Πρόεδρος: κ. Nizami Piriyev 
∆/νση: Boyuk Gala str. 3, Old City, Baku AZ 109 
Τηλ:  (0099 412) 4972591 
Φαξ: (0099 412) 4972591 
Ηλ. δ/νση:  info@eeig.az  
Web: www.eeig.az  
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ (AZEUROCHAM) 
Πρόεδρος: κ. Ali Nazarov 
∆/νση: 35, Zarifa aliyeva str, AZ 1000 
Τηλ:  (0099 412) 498 0186/98 
Τηλ:  (0099 412) 598 0697 
Ηλ. δ/νση:  info@azeurocham.org 
Web : www.azeurocham.org 
 

2. Τράπεζες 
ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 
Πρόεδρος: κ. Eldar Ismayilov 
∆/νση: 29, Suleyman Dadashov str., AZ 1073 
Τηλ: (0099 412) 497 6169, 497 1515, 510  8406 
Φαξ: (0099 412) 497 1515 
Ηλ. δ/νση:  office@aba.az  
Web : www.aba.az 
 

3. ∆ιοργανωτές Εκθέσεων 

ITECA Caspian 
Πρόεδρος: k Edward Strachan 

∆/νση: 15, Nobel Avenue, 7th floor, Azure Business Center, Baku, Azerbaijan, 
AZ1025 

Τηλ : +994 12 4041000 

Φαξ: +994 12 4041001 
E-mail: office@iteca.az 
Web: www.iteca.az 
 
 

4. Ξενοδοχεία (ενδεικτικά) 

 
Hilton Hotel  
∆/νση: Azadlig Av. 1B, Baku, Azerbaijan AZ1000 
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Τηλ: 994-12-4645000 
Φαξ: 994-12-4645001  
Ηλ. δ/νση: baku.sales@hilton.com   
Web: http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/GYDHBHI-Hilton-
Baku/index.do?ctyhocn=GYDHBHI 
 
Four Seasons Hotel Baku 
 
∆/νση: 77/79 Neftchilar Avenue, Baku Azerbaijan Azerbaijan AZ1095 
Τηλ: +994 12 404 2424 
Φαξ: +994 12 404 2425 
Web: http://www.fourseasons.com/content/fourseasons/en/properties/baku/  
 
JW Marriott Absheron Hotel 
 
∆/νση: AZ1010, Baku Azadlig Square 674  
Τηλ: (+99412) 499-88-88  
Φαξ: (+99412) 499-88-89  
Web: www.jwmarriottbaku.com  
 
Hyatt Regency Baku 
∆/νση: 1 Bakikhanov, AZ1065, Baku, Azerbaijan 1065  
Τηλ: +994 12 496 1234   
Φαξ: +994 12 496 1235  
Ηλ. δ/νση:  baku.hotels@hyatt.com   
Web:  http://www.baku.regency.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp?null 
 
Excelsior Hotel  
∆/νση: AZ1154, Baku Heydar Aliyev avenue. 2 Narimanov district 
Τηλ: (+994) 12-496.8000 
Φαξ: (+994) 12-496.8008 
Ηλ. δ/νση: info@excelsiorhotelbaku.az 
Web:  http://www.excelsiorhotelbaku.az/index2.php 
 
Hotel Park Inn 
∆/νση: 1 Azadlig Avenue, Baku AZ1000, Azerbaijan 
Τηλ: +994 12 490 6000 
Fax: +994 12 496 8900 
Ηλ. δ/νση: reservations.baku@rezidorparkinn.com  
Meetings & Events: 
Τηλ: +994 12 490 6000 
Φαξ: +994 12 496 8900 
Ηλ. δ/νση:  conference.baku@rezidorparkinn.com  
Web: http://www.parkinn.com/hotel-baku 
 
Kafkas Point Hotel  
∆/νση: Yasamal district, K.Kazimzade st. 118-560, Baku - AZERBAIJAN 
Τηλ: + (99 412) 510 78 78 
Φαξ: + (99 412) 537 08 02 
Ηλ. δ/νση:  info@qafqazpointhotel.com 
Web: http://www.qafqazpointhotel.com/ 
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Radisson SAS  
∆/νση: Baku, Nizami str. 69 
Τηλ: (+99412) 498 24 02 
Φαξ: (+99412) 497 24 51 
Ηλ. δ/νση:  reservations.baku@radissonblu.com 
Web: http://www.radissonblu.com/hotel-baku 
 
The Landmark Hotel  
∆/νση: AZ1010, Baku Nizami 90 A, Sabail District  
Τηλ: (+99412) 465-20-00  
Φαξ: (+99412) 465-20-10  
Web: http://www.thelandmarkhotel.az/site/?sec=mdata&mid=49&lang=2    
 

 
 
ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 

 
Hyatt Regency Hotel Baku: 

http://www.baku.regency.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp?null  

Hotel Park Inn: http://www.parkinn.com/hotel-baku 

Kafkas Point Hotel Baku: http://www.qafqazpointhotel.com/ 

Radisson SAS Baku: http://www.radissonblu.com/hotel-baku 

The Landmark Hotel 

Baku:http://www.thelandmarkhotel.az/site/?sec=mdata&mid=49&lang=2 

Excelsior Hotel Baku: http://www.excelsiorhotelbaku.az/index2.php 

Hilton Hotel Baku: http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/GYDHBHI-Hilton-

Baku/index.do?ctyhocn=GYDHBHI 

JW Marriott Hotel Absheron Baku http://www.marriott.com/hotels/travel/gydjw-jw-

marriott-hotel-absheron-baku/  

Sheraton Baku Airport Hotel 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=

3688&EM=VTY_SI_3688_BAKUAIRPORT_PROP_OVERVIEW 

Four Seasons Luxury Hotel Baku http://www.fourseasons.com/baku/  

 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 
 
Turan News Agency: http://turan.az 
Azerbaijan Today News Agency: http://www.today.az 
Azer Press News Agency: http://en.apa.az  


