
Charakterystyka rynku

INFORMACJE GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA RYNKOWE

RYNKI ZAGRANICZNE
Azerbejdżan
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Eksport Import

Ropa naftowa, produkty naftowe

14 mld USD (0,00% do Polski)

Gaz, ziemny i wytwarzany

5,56 mld USD (0,00% do Polski)

Warzywa i owoce

0,66 mld USD (0,21% do Polski)

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych

0,43 mld USD (0,14% do Polski)

Metale nieżelazne

0,24 mld USD (0,17% do Polski)

Pojazdy drogowe

1,13 mld USD (0,19% z Polski)

Maszyny ogólnego zastosowania przemysłowego

0,93 mld USD (1,02% z Polski)

Urządzenia elektryczne

0,61 mld USD (1,39% z Polski)

Żeliwo i stal

0,59 mld USD (0,14% z Polski)

Produkty medyczne i farmaceutyczne

0,53 mld USD (1,81% z Polski)

PKB per capita PPP (2021, MFW): 15 900,37 Int$

Import kraju – TOP 5 (2021)Eksport kraju – TOP 5  (2021) Wymiana handlowa kraju ogółem

Źródło: MFW | Wzrosty CAGR | Int$ - dolar międzynarodowy (PPP)

UDZIAŁ SEKTORÓW W GOSPODARCE (Bank Światowy*)

Index of Economic
Freedom 2022

The Heritage Foundation

Źródło: UN Comtrade
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Wolność

handlu
66,6 79,2

Wolność

inwestycji
70 80

Wolność

prowadzenia

biznesu
64,6 78,7

Kategoria: Wynik kraju Polska
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WZROST:

2013-2021: -0,1%

PROGNOZOWANY WZROST:

2021-2027: 5,8%

DEP. STRATEGII I PROMOCJI GOSP.

AKTUALIZACJA: 31.12.2022UWARUNKOWANIA RYNKOWEAzerbejdżan

(w tym eksport do Polski) (w tym import z Polski)(mld USD)



Azerbejdżan
ZBH BAKU

AKTUALIZACJA: 31.12.2022UWARUNKOWANIA RYNKOWE

ELEMENTY KULTURY BIZNESU

W RA (Republice Azerbejdżanu) liczą się
kontakty osobiste i bezpośrednie spotkania
z kontrahentami. W tym celu warto zaplanować
przyjazd do kraju oraz udział w targach.

Ranga ma ogromne znaczenie w kulturze
biznesowej Azerbejdżanu, a umowy biznesowe
są wdrażane przez szefów firm i organizacji.

Prezenty podczas spotkań są mile widziane.

W RA państwowym językiem jest azerbej-
dżański. Jednak oferty biznesowe warto
przygotować w języku rosyjskim lub angielskim.
Przed spotkaniem warto upewnić się w jakim
języku odbędzie się spotkanie.

MOCNE I SŁABE STRONY

Korzystne położenie geograficzne oraz szybko
rozwijająca się infrastruktura. Łatwy dostęp do
rynków w krajach WNP, na Bliskim Wschodzie
i Azji Centralnej.

Atrakcyjny klimat inwestycyjny oraz stabilność
polityczna: brak dyskryminacji inwestorów
zagranicznych, brak wymagań lokalnego
partnera, brak wymagań co do wielkości
kapitału zagranicznego w przedsiębiorstwach.

Poparcie rządowe, tworzenie dogodnych
warunków dla inwestorów w parkach
przemysłowych: towary wyprodukowane w RA
przez inwestorów zagranicznych w całości
zwolnione są z cła eksportowego.

Trzystopniowa skała cła importowego (0%, 5%,
15%). Brak pewności prawnej i kontrowersyjny
system sądowniczy, brak przejrzystości
w zamówieniach publicznych, korupcja.

PERSPEKTYWY DLA BRANŻ

Sektor rolno-spożywczy: bogate zasoby
i korzystna lokalizacja; liczne rządowe programy
motywacyjne dla rolników, przetwórców
i handlarzy produktami rolnymi; zwolnienia
podatkowe i celne, dotacje i rabaty.

Sektor farmaceutyczny/medyczny: ponad 90%  
sektora farmaceutycznego/medycznego 
uzależniony jest od importu zagranicznego. 

Sektor budowlany: jeden z motorów
gospodarki, po przemyśle naftowym i gazowym.
W ostatnich latach budowane są nowoczesne
centra diagnostyczne i inne zakłady opieki
zdrowotnej, olimpijskie kompleksy sportowe
w pełnej zgodności z normami europejskimi,
setki wysokich budynków mieszkalnych itd.

PRZYDATNE LINKI:
Doing Business:
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbaijan/AZE.pdf
Azerbejdżańskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne: https://aic.az/en/pages/id:32

Ministerstwo Gospodarki RA: 
https://www.economy.gov.az/en/article/investisiya-teshviqi-senedi-mexanizmi-barede/28434
Państwowy Komitet Celny: https://customs.gov.az/
Formularz kontaktowy PAIH:  https://www.paih.gov.pl/kontakt

Najważniejsze miejsce w gospodarce Azerbejdżanu zajmuje ropa i gaz. Dane statystyczne Państwowego Komitetu Celnego pozwalają zauważyć, że w grupach produktów: maszyny, mechanizmy,
sprzęt elektryczny, produkty spożywcze, pojazdy samochodowe, metale żelazne, tworzywa sztuczne, drewno i artykuły z drewna, odzież i akcesoria, tytoń, nawóz i meble, Azerbejdżan zgłosił
największe potrzeby zakupowe. W tych grupach produktowych należałoby szukać szansy na zwiększenie polskiego udziału w imporcie.

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbaijan/AZE.pdf
https://aic.az/en/pages/id:32
https://www.economy.gov.az/en/article/investisiya-teshviqi-senedi-mexanizmi-barede/28434
https://customs.gov.az/
https://www.paih.gov.pl/kontakt


RYNKI ZAGRANICZNE
Przegląd wybranych gospodarek

Przygotowanie:
Departament Strategii i Promocji Gospodarczej
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH

Materiał zawiera grafiki pochodzące z serwisu flaticon.com.

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815

Kontakt:
tel.: 22 334 99 55

paih24@paih.gov.pl
paih.gov.pl/kontakt

tel:+48223349955
mailto:paih24@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/kontakt
https://www.paih.gov.pl/pl
https://twitter.com/PAIH_pl
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
https://www.facebook.com/PAIH.gov/
https://www.youtube.com/user/polandinvest/videos
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