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Alapadatok
Hivatalos név: Azerbajdzsáni Köztársaság
Főváros

Baku

Közigazgatási felosztás

59 körzet vagy járás, 11 körzeti jogú város és 1 autonóm köztársaság

Államforma

köztársaság

Kormányzat

Félelnöki rendszerű, unitárius köztársaság. A végrehajtó hatalom az
elnök kezében összpontosul; a kormány az elnöknek felelős – ő
nevezi ki a minisztereket és a miniszterelnököt is (elnöki
köztársaság)

Pénznem *

Azeri manat (AZN), (1 USD= 1,7 AZN)

Hivatalos nyelv

azeri

Beszélt nyelvek

orosz, örmény

Területe

86 600 km²

Lakossága **

10 319 931

Éves népességszaporulat**

1.39 %

Időeltolódás

GMT + 3 óra

Etnikai megoszlás

azeri 90,6%, lezguin 2,2%, orosz 1,8%, örmény 1,5%, egyéb 3,9%

Vallások

muzulmán 93,4%, orosz ortodox 2,5%, örmény apostoli 2,3%, egyéb
1,8%

Nemzeti ünnep

május 28. (Köztársaság Napja, az 1918-as független köztársasággá
válás évfordulója)

Forrás: Wikipédia
* xe.com
** Worldometer

Azerbajdzsán a Kaukázus legnagyobb országa. Keleten a Kaszpi-tenger, északon
Oroszország, északnyugaton Grúzia, nyugaton Örményország és Törökország, délen Irán
határolja. Legnagyobb városai Baku, Sumqait, Ganja, Mingachevir és Lankaran.
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Gazdasági helyzet
1. Legfontosabb indikátorok
Legfontosabb indikátorok
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

GDP (milliárd
USD)

52,9

65,9

69,7

74,1

75,2

53,1

37,9

40,9

47,1

48,1

42,6,

Egy főre jutó
GDP (USD)

5 843

7 190

7 496

7 876

7 891

5 500

3 881

4 174

4 740

4 806

4 214

5 460

6 410

7 410

7 690

6 570

4 760

4 090

4 060

4 490

4 450

-1,6

2,2

5,8

2,8

1,1

-3,1

-0,2

1,5

2,5

-4,3

-5,5

-0,8

4,6

0,2

-2,3

-4,2

-3,5

-0,7

-3,5

-0,7

7,9

1,1

2,4

1,4

4,0

12,4

12,9

2,2

1,0

-6,3

37,2

36,9

35,9

32,6

20,0

17,6

19,9

25,5

23,6

15,2

0,732

0,731

0,736

0,741

0,746

0,749

0,749

0,752

0,754

0,755

0,756

4,3

4,28

4,31

4,41

4,51

4,53

4,5

60,28

60,04

62,72

n/a

Egy főre jutó
5 370
GNI (USD)
GDP
növekedési
4,8
üteme (%,
év/év)
Ipari termelés
növekedési
3,9
üteme (%)
Infláció
5,8
(fogyasztói
árak, %)
Exportvolumen
28,7
(milliárd USD)
HDI (Emberi
Fejlettségi
Index)*
GCI (Globális
Versenyképess
égi Index)**
Forrás: Világbank

* UN Development Programme
** Tradingeconomics

2. A külkereskedelem fő jellemzői
A külkereskedelem fő jellemzői
Exportvolumen

19,635 milliárd USD

Legfontosabb exportpartnerek

Olaszország (28,7%), Törökország (14,6%), Izrael (6,8%),
India (4,9%), Németország (4,7%)

Legfontosabb exporttermékek

kőolaj (75,4%), földgáz (12,1%), kőolaj származékok (2,4%), paradicsom
(1,0%),
arany (0,9%)
13,650 milliárd
USD

Importvolumen
Legfontosabb importpartnerek

Oroszország (16,8%), Törökország (12,1%), Kína (10,5%),
Svájc (8,8%), USA (5,6%)

Legfontosabb importtermékek

arany (15,5%), kőolaj származékok (2,9%), tönköly, közönséges búza és
meslin (2,4%), szállító járművek (2,1%), távközlési eszközök (1,7%)

Forrás: WITS
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3. Gazdasági helyzet
Azerbajdzsán a Dél-Kaukázus régió legnagyobb potenciálú gazdasága, amely az elmúlt tíz
évben dinamikus fejlődést mutatott. Döntően a jelentős szénhidrogénkészleteknek és a
magas olajáraknak köszönhetően 2004-2014 között a GDP 3,5 szeresére nőtt, az országban
eddig közel 240 Mrd USD beruházás valósult meg. Tudatos gazdasági diverzifikációs és
infrastruktúra-fejlesztési programok zajlottak, így a „non oil” szektor aránya fokozatosan
nő, bár a szénhidrogénszektortól való függés erős maradt.
Az új gazdaságpolitikai irányokat és célszektorait a 2016 decemberében elfogadott un.
„Stratégiai fejlesztési útiterv” fogalmazza meg. Az útiterv időtávlatban 3 periódust ölel föl:
a 2020-ig szóló időszakot, a 2020-25 közöttit és a 2025 utánit. 2025-ig éves átlagban 3% GDP
bővülést prognosztizálnak és összesen 450 ezer új munkahely létrehozását tervezik.
Emellett 5 éves un. Regionális fejlesztési programokat is hirdetnek, amelyek a komplex
vidékfejlesztést célozzák. A gazdaságpolitika általános céljai: a pénzügyi stabilitás
biztosítása, a költségvetési szemlélet átalakítása, a privatizáció új hullámának elindítása, és
az állami vagyon gazdálkodás új alapokra helyezése, az üzleti környezet és a vállalkozások
működési feltételeinek javítása.
Az ország még nem tagja a WTO-nak. A csatlakozási tárgyalások 1997. július óta zajlanak,
eddig tizennégy tárgyalási körrel. A tizenötödik kör előkészületei most folynak.
Azerbajdzsánban az elmúlt 3 évben sokat fejlődött az üzleti környezet és a
befektetésösztönzés rendszere. Elindult az ipari és agrárpark program. Az állam külön
ösztönözi a „non-oil” szektorokba irányuló külföldi beruházásokat. Az ipari parkokban
kedvezményrendszert működtetnek: 7 évre nyereségadó és földadó mentességet hirdetnek,
a berendezések importja VÁM mentes. A gazdaságfejlesztésre és befektetésösztönzésre több
állami intézmény szolgál így az AZPROMO ügynökség, az Azerbaijan Investment
Company, a Sumgayt Ipari Park, az Agroleasing társaság, vagy az Állami
Vállalkozásfejlesztési Alap.
Azerbajdzsán üzleti életét néhány nagy, jellemzően magánkézben lévő holding ill. állami
vállalat határozza meg. Az olajszektort leszámítva a multik szerepe kisebb. Ezek közül a
jelentősebbek:
• A Pasha Holding Azerbajdzsán meghatározó magánvállalata, mintegy 2500 főt
foglalkoztat. Fő tevékenységi köre: pénzügyi szektor, építőipar és ingatlanfejlesztés,
vendéglátás- turizmus, az agrárszektor és újabban a kereskedelem (Bravó üzletlánc)
• A Gilan Holding közel 300 vállalatot tömörítő cégcsoport, amely mintegy 12.000 embert
alkalmaz. Fő tevékenységi köre: építőipar és építőanyag gyártás, az ipar különböző
területei, vendéglátás- turizmus, agrárszektor és élelmiszeripar.
• Azersun Holding Azerbajdzsán vezető agrár-élelmiszeripari egyesülése erős török üzleti
háttérrel.
• SOCAR Azerbajdzsán 100%-ban állami tulajdonú olajvállalata, amely átfogja a szektor
teljes vertikumát és 55.000 embert foglalkoztat. A SOCAR a Kaszpi térségben (de azon kívül
is) egyedülálló portfólióval rendelkező olajtársaság, ahol egy szervezetben összpontosul a
kutatás, kitermelés, feldolgozás, belföldi ellátás és az export. Emellett az azeri
olajholdingnak 36 vegyes vállalata van, 6 országban működnek leányvállalatai,
benzinkúthálózatot üzemeltet sok országban. Minden nagy azeri szénhidrogén projektnek
részese.
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A 2020-as évre vonatkozó gazdasági kilátások a 2019-es évhez képest még inkább pozitívak
voltak, ezt a tendenciát azonban a COVID-19 járvány, valamint a tartós olajár-zuhanás
együttes negatív hatása azazerbajdzsáni gazdaságot előreláthatólag erősen visszavetette. A
koronavírus következtében az ország gazdaságára, a makrogazdasági stabilitásra, a
foglalkoztatási kérdésekre és az üzleti egységekre gyakorolt negatív hatásainak
csökkentésére létrehozott gazdaságvédelmi programterv összességében négy fő ágazatot és
20 különböző üzletágat fed le. Az érintett gazdasági ágazatoknak nyújtott állami támogatás
az állami költségvetés körülbelül 10%-át teszi ki.
Az IMF előrejelzései szerint a világjárvány globális gazdasági hatásai leginkább az
exportbevételek csökkenéséhez járulnak majd hozzá. Az előrejelzések alapján a gazdasági
növekedésnek vissza kell térnie jövő évre, a külpiaci kereslet és a szénhidrogén árak
élénkülése miatt. A gazdasági szakértői előrejelzések alapján egy lassú, de folyamatos
gazdasági fellendülést várhatunk, 2021-ben a GDP 2,9%-os, 2022-ben pedig 2,6 %-os
növekedésével számolnak, melyek mellett is az azeri gazdaságnak a COVID-19 előtti szintre
való visszatérése csak 2022 év végére várható.
2021 május 26-án a Minisztertanács az Azerbajdzsán területén érvényben lévő különleges
karantén rezsimet 2021. augusztus 1-ig meghosszabbította. Május 25-én a Minisztertanács
alatt működő Operatív Törzs a járványügyi korlátozások enyhítéséről döntött.
Forrás: Export Hungary országismertető
4. További hasznos gazdasági információk
Magyar állami intézmények:
Export Hungary országismertető
EXIM Bank országkockázati térkép
HEPA
Helyi államigazgatási oldalak:
Azerbajdzsán Köztársaság Elnökének honlapja
Gazdasági Minisztérium
Azeri Állami Statisztikai Bizottság
AZPROMO (Azeri Exportot és Befektetéseket Támogató Alapítvány)
Azerb.com
Nemzetközi szervezetek:
Az ENSZ adatbázisa
A Világbank adatbázisa
CIA Factbook az országról
Economic Freedom Index és üzleti környezet
A Világbank Doing Business adatbázisa az üzleti környezet minőségéről
A Transparency International Korrupció Érzékelési Index (Corruption Perception Index) éves
listáján 2020-ban Azerbajdzsán a 180 ország közül a 129. helyet foglalta el.
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Kétoldalú kapcsolatok Magyarországgal
1. Politikai, államközi kapcsolatok
Magyarország a független Azerbajdzsánt annak megalakulásának évében, 1991. december
26-án ismerte el. A két ország 1992. április 27-én diplomáciai kapcsolatba lépett egymással;
állandó magyar nagykövetség Bakuban 2009 óta, azeri nagykövetség Budapesten pedig
2004 óta működik. A két ország politikai és gazdasági vezetői rendszeres találkozókon
vesznek részt. A legutóbbi felsőszintű találkozóra 2016. március 6-án Bakuban került sor.
2007-ben a felek beruházásvédelmi megállapodást írtak alá, 2008-ban egyezmény született
a kettős adóztatás elkerüléséről, 2012-ben pedig katasztrófavédelmi kölcsönös
segítségnyújtási, valamint igazságügyi tárcaközi együttműködési, adóügyi, katonai
tárcaközi, illetve meteorológiai és szabadalmi együttműködési megállapodások jöttek létre.
2. Gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok
A dél-kaukázusi régióban Magyarország külkereskedelmi forgalma a legdinamikusabban
Azerbajdzsánnal fejlődik, a régió három országával folytatott áruforgalom mintegy felét
teszi ki a magyar-azeri kereskedelem. 2013-tól kezdődően a magyar-azeri áruforgalom
növekedési pályára állt. A növekedésben szerepet játszik a magas szintű politikai és
szaktárcák közötti párbeszéd élénkülése, a magyar gazdaságdiplomáciai aktivitás (GVB
ülések), és a kereskedelemfejlesztési tevékenység (kiállítások, üzletember találkozók)
fellendülése.
A gazdasági kapcsolatok fejlesztésének egyik meghatározó fóruma a Magyar-Azeri
Kormányközi Gazdasági Vegyesbizottság (KKB), aminek jogalapját a 2008-ban aláírt
kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás adja. Az alakuló ülésre 2010. február
23-án került sor Budapesten, a legutóbbi ülés 2020. februárban volt, szintén Budapesten.
Ilham Alijev azeri államfő 2014. november 11-i magyarországi látogatása során közös
stratégiai együttműködési nyilatkozat és számos új kétoldalú megállapodás született. A
stratégiai partnerség keretében novemberben a két ország egy légi közlekedési okmányt írt
alá, amelynek nyomán a WizzAir 2016 márciusában újraindította Baku-Budapest járatát;
egy felsőoktatási együttműködésről szóló megállapodást, amelynek keretében 200 azeri
ösztöndíjas hallgatót fogad majd Magyarország; illetve egy sport- és ifjúsági, valamint egy
turisztikai egyezményt is.
Orbán Viktor miniszterelnök 2016. márciusi, bakui látogatása alkalmával a felek
megerősítették, hogy az elmúlt időszak világgazdasági és világpolitikai fejleményei
következtében szükség van a magyar-azeri gazdasági együttműködés struktúrájának
átalakítására: az egyszerű termékexportról át kell állni a magas hozzáadott értékű
exporttermékek és szolgáltatások értékesítésére. Ennek megfelelően a felek öt területet
azonosítottak be, amelyeken szorosabbra lehet fűzni a kapcsolatokat, ezek: az IT-szektor, az
infrastruktúrafejlesztés, a vízgazdálkodás, az energetika és a mezőgazdaság. A
miniszterelnöki látogatáshoz kapcsolódóan Bakuban üzleti fórumra és több vállalatközi
együttműködési megállapodás aláírására került sor az agrár-élelmiszeripar, az ICT szektor,
a közlekedés-logisztika és a szolgáltatások terén.
2017-ben Magyarország 3 legfőbb export terméke az ital (elsősorban ásványvíz) (a teljes
kivitelünk 37,8%-a), a gyógyszer, gyógyszerészeti termék (a teljes kivitelünk 34,8%-a),
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valamint az általános rendeltetésű ipari gép és berendezés (a teljes kivitelünk 5,3%-a) volt.
2017-ben Magyarország 3 legfőbb import terméke az általános rendeltetésű ipari gép és
berendezés (a teljes behozatalunk 68%-a), az irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés (a
teljes behozatalunk 17%-a), valamint a színesfém (a teljes behozatalunk 7,3%-a) volt.
2018-ban a magyar export növekedést mutatott a gépipari termékek kivitele által (11,3 M
USD), azonban 2019-ban mintegy 30%-os visszaesés történt az élelmiszer-export drasztikus
esése miatt. Az import 2019-ben közel 10 millió dollárral nőtt az energiahordozók
behozatalnak köszönhetően.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) aktívan támogatja a magyar-azeri
gazdasági kapcsolatok fejlődését. Az MKIK és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kereskedelmi
és
Iparkamarája
között
2011-ben
született
együttműködési
megállapodás.
Az MKIK 2019. október 14-én részt vett a Türk Tanács 7. üléséhez kapcsolódó üzleti
fórumon Bakuban, melynek keretein belül együttműködési megállapodást írt alá az „ASK”
– Azerbajdzsán Vállalkozói Nemzeti Szövetségével, valamint a Türk Kereskedelmi és
Iparkamarával is, ez utóbbival megfigyelői státuszról. Az MKIK az azeri
társintézményekkel folyamatos információcserét valósít meg, valamint gazdasági
fórumokat és üzletember-találkozókat is szervez.
2020. február 13-14. között tartotta meg a Magyar-Azerbajdzsáni Gazdasági
Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság (KKB) a hetedik ülését Budapesten.
Ugyanakkor az „ASK” – Azerbajdzsán Vállalkozói Nemzeti Szövetségének alelnöke,
valamint az Azerbajdzsán Köztársaság Kis- és Középvállalkozási Fejlesztési
Ügynökségének elnöke látogatást tettek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarába az
együttműködési lehetőségek megvitatása érdekében.
A magyar-azeri külkereskedelem alakulása (millió USD)
Kivitel

Megnevezés

Behozatal

Összesen

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

46,4

59,7

40,5

42,3

1,3

0,4

0,4

0,4

47,6

60,1

40,9

42,7

21,0

24,5

7,8

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

21,0

24,5

7,8

9,5

Nyersanyagok

0,2

0,2

0,2

0,2

-

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

Energiahordozók

0,5

0,7

0,7

0,1

0,0

-

-

-

0,5

0,7

0,7

0,1

20,0

22,9

25,5

27,8

0,1

0,0

0,0

0,0

20,1

23,0

25,5

27,9

4,7

11,3

6,3

4,6

1,1

0,3

0,3

0,3

5,8

11,7

6,6

4,9

Összesen
Élelmiszer,
dohány

ital,

Feldolgozott
termékek
Gépek,
gépi
berendezések

Forrás: KSH

3. Idegenforgalmi kapcsolatok
A Magyarország és Azerbajdzsán között a nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló megállapodás 2018. július 19-én lépett hatályba.
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Magyarország az Európai Unió tagállamai közül elsőként vezetett be speciális
vízumrendszert az azeri polgárok számára 2014-ben. Ennek értelmében nem csak
diplomáciai kiküldetésekhez lehetne vízumot igényelni, hanem bizonyos vállalatoktól is,
amelyek így beutazási engedély kiadására lesznek jogosultak.
A Budapest-Baku útvonalon először 2013-ban repült a Wizz Air, de később, valamivel több,
mint egyévnyi működés után felfüggesztette a járatok üzemeltetését a magyar és azeri
főváros között. A járatokat 2016. március 27-től indították újra.

Jogi, szabályozási környezet
Azerbajdzsán jogrendszere a polgári jogon alapul. Az alábbiakban néhány jellegzetes üzleti
szempont alapján csoportosítva közöljük a vonatkozó szabályozási jellemzőket.
1. Export Azerbajdzsánba
Az azeri vámszabályok szerint az országba 600 db cigaretta és 3 liter alkoholtartalmú ital,
illetve az összességében 1500 dollárnál nem értékesebb áru vihető be szabadon. Többek
között tilos kábítószereket, pornográf termékeket, fegyvereket, állatokat és speciális
kommunikációs felszereléseket az országba vinni. Korlátozások érvényesek az ékszerekre
és háziállatokra. Valuták bevitele 10 000 USD egyenértékig bejelentés nélkül, afelett
bejelentéssel engedélyezett.
2016-ban magasabb vámokat vetettek ki számos importált árura, beleértve a mezőgazdasági
termékeket is, hogy az import helyettesítésével elősegítse a hazai termelést. 2018-ban új
vámtarifát fogadtak el, egyszerűsítve a rendszert, ami csak három kulcsot tartalmaz: 0%,
5%vagy 15%, az import típusától függően. Az új rendszer szerint a nyersanyagok és gépek
többsége mentes a vám alól. A késztermékekre és a mezőgazdasági termékekre jellemzően
15% -os vámot számítanak fel. Az energiaszektorban alkalmazott termelésmegosztási
megállapodás (PSA) szerződéses rendszere értelmében a vállalkozók, megbízottjaik és
alvállalkozóik importvámok vagy korlátozások nélkül jogosultak az Azerbajdzsánból
származó, szénhidrogéntevékenységhez használt áruk behozatalára és újrakivitelére.
Forrás: International Trade Administration
Azerbajdzsán a karabahi területek örmény megszállása miatt, gazdasági embargót tart fenn
Örményországgal szemben. A határon történő belépésnél az azeri hatóságok minden
örmény eredetű árucikket elkoboznak.
2. Import Azerbajdzsánból
Azerbajdzsánban 18 százalékos forgalmi adó van; a termékek többségére nincs exportadó.
Forrás: PwC
Az adózásról bővebben az alábbi linkeken olvashat (angol nyelven):
Wikipedia
Azerbajdzsán Központi Információs oldala
A Magyar Köztársaság és az Azerbajdzsáni Köztársaság közötti kettős adóztatás
elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén az 2008. évi LXXXIX. törvény
rendelkezik.
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3. Vállalatalapítás
Azerbajdzsánban a vállalatoknak 20 százalékos társasági jövedelemdót kell fizetniük
kereskedelmi vagy pénzügyi tevékenységből, illetve tőkenyereségből származó nettó
jövedelmük alapján. Ha az alapítástól eltelt egy évben az adóköteles jövedelem nem több
mint 200 ezer AZN, akkor lehetővé válik az egyszerűsített adófizetés, jelentősen
alacsonyabb adókulcsokkal.
Az Azerbajdzsánban bejegyzett kereskedelmi szervezetek fő típusai a korlátolt felelősségű
társaság, a részvénytársaság és a a társulás (általános és betéti társaság). A gyakorlatban a
legtöbb vállalkozás a korlátolt felelősségű társaság (LLC) forma létrehozását választja.
Az azerbajdzsáni törvények 100%-os külföldi tulajdonjogot engedélyeznek a helyi
vállalkozásokban, és nem írnak elő konkrét összeget az alaptőkére. Nincsenek
követelmények, korlátozások az igazgató állampolgárságára vagy a helyi alkalmazottak
felvételére bizonyos pozíciókra vonatkozóan sem.
A következő dokumentumokat, folyamatokat és költségeket kell figyelembe venni egy
vállalkozás azerbajdzsáni bejegyzéséhez:
Jelentkezési űrlap - az Adóügyi Minisztérium (jogi személyek regisztrációs hatósága) által
biztosított űrlap, amit közjegyzővel kell hitelesíteni. Ezt a formanyomtatványt az erre
megfelelően felhatalmazott személy is beadhatja.
Társaság alapítási dokumentumai – ide tartozik a társaság alapító okirata, a részvényesek
határozata az LLC létrehozásáról és a jogi képviselő kinevezéséről.
Információ a részvényesekről, alapítókról - az alapítók személyazonosító igazolványai, útlevelei.
Ha a tulajdonosok (részvényesek) külföldi jogi személyek, akkor szükség van az
alapszabályra, az alapító okiratra és a cégbírósági bejegyzés igazolására is.
Az állami regisztrációs díj és az alapító okirat befizetését igazoló nyugta - az új vállalkozás
hivatalos regisztrációs díja 11 AZN, és azt be kell fizetni a bejegyzés előtt. A külföldi jogi
személyek képviseleti irodáinak és fióktelepeinek nyilvántartási kötelezettsége 220 AZN.
Az alapító okiratot azonban a társaság bejegyzésétől számított 3 hónapon belül be kell
fizetni, feltéve, hogy ezt az alapokmány előírja.
Mindezeket a dokumentumokat be kell nyújtani az adóügyi minisztérium jogi személyek
nyilvántartási osztályához.
Bár ezek a dokumentumok szükségesek a vállalkozás regisztrálásához, a társaság alapítása
után a következő kérdéseket is rendezni kell:
• a cég vállalati pecsétjének elkészítése;
• e-aláírás megszerzése a vállalat számára;
• bankszámlák megnyitása;
• munkaszerződések
regisztrálása
(beleértve
a
vállalat
igazgatójának
munkaszerződését)
• bejelentések az állami hatóságoknak (adó, társadalombiztosítás, statisztika)
Az országban ugyanakkor bizonyos tevékenységek folytatása, illetve termékek forgalomba
hozatala díjfizetéshez és speciális engedélyhez kötött. Ezeket, valamint az engedélyt kiadó
hatóságok felsorolását az AZPROMO „Doing Business in Azerbaijan 2019” című kiadvány
tartalmazza.
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Azerbajdzsán kifejezetten kedvező feltételeket kíván teremteni az FDI típusú
beruházásoknak. Ennek elősegítésére 2019. május 8-án aláírták "Az Azerbajdzsáni
Köztársaság Gazdasági Minisztériuma és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) közötti
együttműködési megállapodást" ír elő a közvetlen külföldi befektetések vonzása
stratégiájáról a 2021-2025 közti időszakban. Ennek célja, hogy fejlessze az ország importhelyettesítő és export-orientált árui és szolgáltatásai előállítását fejlett technológiák és
gyakorlatok alkalmazásával a külföldi befektetések bevonzása, valamint a nem-olaj szektor
exportpotenciáljának növelése révén.
A közvetlen külföldi befektetések vonzásának stratégiájának végrehajtásával kapcsolatos
várható eredmények a következők:
• gazdasági diverzifikáció erősítése
• versenyképes termékek és szolgáltatások termelésének növelése a nem
olajszektorban
• közvetlen külföldi befektetések országba vonzásának folyamatának megerősítése a
fenntartható gazdasági fejlődés biztosítása érdekében
4. Egyéb
Ingatlanvásárlás
Külföldiek is vásárolhatnak ingatlant Azerbajdzsánban, a föld kivételével. Nem szükséges
hozzá állandó lakóhellyel rendelkezni az országban. Bármely külföldinek ugyanolyan jogai
vannak, mint helyi állampolgároknak az Azerbajdzsánban lévő ingatlan megvásárlásával
kapcsolatban.
Azerbajdzsánban a földtulajdonlás az állam, a helyi igazgatási egységek, s az azerbajdzsáni
magán- és jogi személyek privilégiuma. Földterületet ezért csak bérelni lehet (bármely
földtulajdonostól). A tulajdonjogok regisztrációja rend szerint 20 napnál nem hosszabb
folyamat.
Forrás: Caspianlegalcenter.com
Szerzői jogok védelme
A szellemi termékeket, szerzői jogokat és szabadalmakat törvények védik, melyekket két
állami intézet - a The State Committee for Standardization a Metrology and Patents, és a
State Copyright Agency - foglalkozik. A szabadalmi védelemmel kapcsolatos vitákban az
állam azt a felet támogatja, aki hamarabb regisztráltatta az innovációt, nem pedig azt, aki
elsőként alkalmazta.
5. További hasznos jogi információk
Ernst & Young: Doing Business in Azerbaijan
PwC: Doing Business and Investing in Azerbaijan Guide
Doing Business: Azerbaijan Economic Profile 2020
Azerbajdzsán Polgári Törvénykönyve
Nemzetközi tulajdonjogi rangsor
The World Law Guide
Expertsm.com
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Vállalatfinanszírozás, üzletfejlesztés
1. Exim országkockázati besorolás
Az Exim 2021. május 27-től hatályos országkockázati besorolása és a biztosíthatósági
szabályok szerint Azerbajdzsán (kivéve Hegyi-Karabah Köztársaság területe) a 5-ös
országkockázati kategóriába esik, vagyis finanszírozható vagy biztosítható ST; M/LT
ügyletek esetében.
2. Helyi fejlesztési bank
Azerbajdzsán Központi Bankja
Rashida Beybutova u. 90, Baku
Tel.: +994 12 493 43 20
Asian Development Bank
Khagani u. 6, II. épület, 3. emelet, Baku
Tel.: +994 12 437 34 77
3. Helyi befektetésösztönzési szervezetek
Az Azeri Export- és Befektetésösztönzési Alap (AZPROMO) 2003-ban jött létre; az
intézmény a nem szénhidrogén alapú ágazatok fejlesztését igyekszik segíteni az ezen
szektorokba áramló befektetések ösztönzése által. Az AZPROMO munkatársai készségesen
állnak rendelkezésre az azeri vállalatalapítás során. A befektetések mellett az azeri
vállalatok külpiacokra jutását is támogatják. Tájékoztatásuk szerint a repülőtértől a
szerződés aláírásáig „kézen fogják” a beruházót. Mivel nonprofit szervezet, szolgáltatásuk
ingyenes.
4. Üzletfejlesztés
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kereskedelmi és Iparkamarája (AKKI) az Azerbajdzsánban
működő nemzetközi és azeri vállalatok helyi szervezete, melynek célja a gazdasági
társaságok érdekeinek képviselete; tevékenysége pedig többek között az üzleti
tapasztalatok és gyakorlatok megosztása, a kormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel és
helyi médiával való kapcsolattartás, illetve rendezvények szervezése. Az azeri kamara
elnöke Niyaz Ali-zade.
Azerbajdzsáni Köztársaság Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: Azerbajdzsán, Baku, AZ 1001, Istiglaiyat str. 47.
E-mail: azerbaijancci@gmail.com; expo@chamber.az
Telefon: +994 012 492 89 12, +994-12-97 19 97
Azerbajdzsánban továbbá jelen van az Azerbajdzsáni Köztársaság Vállalkozók és
Munkáltatók Szövetsége (ASK), amely a kamarához hasonló feladatokat lát el - önkéntes
alapon koordinálja a vállalkozói tevékenységet folytató jogi személyek és magánszemélyek
tevékenységét, megvédi azoknak a jogi és gazdasági érdekeiket. Az ASK elnöke Mammad
Musayev.
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Azerbajdzsáni Vállalkozások és Munkáltatók Szövetsége (ASK)
Azerbajdzsán, Baku, AZ 1010
Nizami utca 90A
E-mail: office@ask.org.az
Telefonszám: +994 12 465 76 92 / 93
5. Tenderlehetőségek
A privatizációs törvény értelmében a következő kategóriák minősülnek külföldi
befektetőknek: külföldi jogi személyek és leányvállalataik; azerbajdzsáni jogi személyek,
amelyekben az alaptőke 50%-a feletti a külföldi tőke aránya; külföldi természetes személyek
és hontalan személyek. A törvény a privatizálható ágazatok esetében nem tesz különbséget
külföldi vagy belföldi nemzetiségűek között.
Privatizációs módszer a stratégiai beruházó részére közvetlen értékesítés, a tenderen
keresztül történő értékesítés, a különleges készpénz vagy voucher aukció, az általános
aukció és a kedvezményes feltételekkel alkalmazottaknak történő értékesítés.
Az azerbajdzsáni tenderlehetőségeket tartalmazó fontosabb weboldalak:
CISbids
CIStenders
Globaltenders
Tendersinfo
E-tender
Állami Ingatlankezelési Szolgálat

Praktikus információk
1. Nagykövetségek és konzuli hivatalok
Magyarország nagykövetsége Azerbajdzsánban:
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Szederkényi Viktor
Nagykövetség címe: 1004 Baku, Icheri Sheher, Mirza Mansur u. 72. (minden hónap utolsó
munkanapján, illetve az azeri és magyar ünnepnapokon is zárva)
Telefon: +994 12 497 45 81 és 82
Fax: +994 12 492 12 73
E-mail: mission.bku@mfa.gov.hu
Azerbajdzsán magyarországi nagykövetsége:
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Dr. Vilayat M. Guliyev
Nagykövetség címe: 1067 Budapest, Eötvös utca 14
Telefon: +36 1 374 60 70 és 71
Fax: +36 1 302 35 35
E-mail: budapest@mission.mfa.gov.az
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2. Beutazási feltételek
Azerbajdzsán 2017. január 10-től új, ASAN Visa nevű, online vízumkiadási rendszert
vezetett be. Az online rendszer harminc napos, egyszeri beutazásra jogosító turista vízum
igénylésére ad lehetőséget egyének és családok részére. Az így kérelmezett vízumok díja 20
USD, melynek megfizetése szintén a weboldalon, biztonságos formában megoldható. A
beadott kérelmeket az azerbajdzsáni hatóságok 3 nap alatt bírálják el, és ennek eredményét
a kérelmező által megadott e-mail címre megküldik. A megküldött e-vízumokat ki kell
nyomtatni, és az utazónak magával kell hoznia. Az e-vízum igénylésénél rendkívül
figyelmesen kell eljárni, mert a hibás adatokkal megkért, és kiállított e-vízum
felmutatásakor az azerbajdzsáni határőrizeti szervek megtagadhatják az országba történő
beléptetést! A belépés megtagadása esetén keletkező minden anyagi kár (beleértve az
esetleges új repülőjegy vásárlásának költségét is) és kellemetlenség az utazót terheli. Evízum egyelőre csak turizmus céljából igényelhető, az ettől eltérő célú vízumok kiadását
továbbra is Azerbajdzsán Budapesti Nagykövetsége végzi.
Azon utazókat, akik 15 napnál többet töltenek Azerbajdzsán területén, regisztrációs
kötelezettség terheli. Ezt a kötelezettséget érkezéskor a szálloda automatikusan elvégzi.
Amennyiben nem hotelben száll meg, úgy a regisztrációt az utazónak személyesen kell
elvégeznie. További információt találhat az Állami Migrációs Szolgálat honlapján . A
honlapon található űrlap segítségével elvégezhető a regisztráció, illetve lehetőség nyílik
személyesen is regisztrálni az ASAN Szolgáltatóközpont irodáiban.
Azerbajdzsánban a vízum érvényességi idején túli tartózkodás súlyos szankciókkal járhat.
Éves tartózkodási engedélyt az Állami Migrációs Szolgálat ad ki. Munkavállalási engedélyt
a Munkaügyi és Szociális Minisztériumban lehet igényelni. Azerbajdzsán a különböző
szakmákra éves kvótát ad ki, mivel az országban nagyszámú külföldi állampolgár dolgozik,
elsősorban az olajiparban.
A biztonsági intézkedések közé tartozik, hogy a repülőtéren az országból való minden kiés belépéskor az útlevélkezelés során mindenkiről fényképet készítenek.
3. Egészségügyi helyzet
Az ország közegészségügyi helyzete jó. Különleges betegségek nincsenek. A meleg éghajlat
miatt azonban előfordulnak ételmérgezések. Azerbajdzsán mediterrán éghajlatú ország. A
tél viszonylag enyhe, nyáron július-augusztus hónapban rekkenő meleg van – ekkor az
ország legdélebbi részén, az iráni határ körzetében maláriaveszély van. Az ország több
területén, a hegyekben mérges kígyók találhatók, évente pár halálos áldozattal járó
kígyómarás fordul elő. A vidéket járva, különösen lakott területen kívül óvakodni kell a
birkanyájat őrző pásztorkutyáktól.
Az orvosi ellátás jó; Bakuban működnek jól felszerelt, jó színvonalú ellátást nyújtó
magánklinikák is, oroszul és angolul is beszélő személyzettel. Ha megtörténik a baleset,
célszerű ezeket felkeresni. E klinikák díjszabása azonban olyan magas, hogy egy egyszerű
baleset is rögtön több százezer forintos költségvonzattal járhat, ezért még egy néhány napos
azerbajdzsáni látogatás előtt is tanácsos és érdemes indulás előtt balesetbiztosítást kötni. A
gyógyszertárakkal való ellátottság jó – ezek magántulajdonban vannak. A
gyógyszertárakban az esetleg szükséges gyógyszerek gazdag választékban elérhetők.
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Védőoltást tekintve a hepatitis és tetanusz oltásokat ajánlják. Utazás alkalmával ajánlott
gyomor és bélfertőzés elleni orvosságot magunkkal vinni.
Forrás: Konzuli Szolgálat tájékoztatás
Hivatalos információk a COVID-19 helyzetről
Az Azerbajdzsáni Minisztertanács alatt működő, a COVID járvány kezeléséért felelős
Operatív Törzs döntésének értelmében, a különleges karantén rezsimet Azerbajdzsán egész
területén 2021. szeptember 1-ig meghosszabbították. Ennek értelmében az országhatárok
(légi és szárazföldi egyaránt) zárva maradnak, csak a teherforgalom engedélyezett. A
Minisztertanács 2021. június 16-án közétett rendelete alapján a légiúton Azerbajdzsánba
érkező magyar állampolgárok, valamint Magyarországon tartózkodási engedéllyel
rendelkező harmadik országbeli állampolgárok 2021. június 21-től korlátozás nélkül
beléphetnek az országba, amennyiben:
• 1-18-éves korig rendelkeznek negatív PCR teszt eredménnyel, amely a beutazás előtt
nem több mint 72 órával készült,
• 18 éves kor felett rendelkeznek negatív PCR teszt eredménnyel, amely a beutazás
előtt nem több mint 72 órával készült, valamint védettséget vagy oltottságot igazoló
COVID igazolvánnyal.
Az utazás során figyelembe kell venni, hogy az Azerbajdzsánba belépőknek 72 óránál nem
régebbi PCR koronavírus teszttel kell rendelkezniük (amely már Magyarországon
ellenőrzésre kerül), továbbá figyelemmel kell követni a tranzitországok hasonló
rendelkezéseit. A belépés során regisztrációs (COVID regisztráció) lapot kell kitölteni,
amely még a repülőgépen kerül kiosztásra. Ez nem helyettesíti a 15 napon túli tartózkodás
esetén szükséges regisztrációt a Migrációs Szolgálatnál.
Azerbajdzsán 2021. június 21-től egyoldalúan elfogadja a magyar védettségi igazolványt.
2021. június elején Azerbajdzsánban is bevezették az ún. „COVID-útlevelet”, amelyet
elektronikus úton letölthetnek azok, akik a vakcina mindkét dózisát megkapták vagy
átestek a betegségen. Ezekkel az igazolásokkal lehet igénybe venni a sport- és rekreációs
intézményeket, és a későbbiekben színházat, filmszínházat, múzeumot stb. látogatni.
Karanténkötelezettség: Nincs.
Forrás: Konzuli Szolgálat tájékoztatás
4. Közbiztonság
Az országban és annak fővárosában a közbiztonság jó. Bakuban a közrendőrök jelenléte
meghatározó, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a város utcáin gyalogosan vagy
gépjárművel jól láthatóak. Emellett az elmúlt két év során Bakuban több mint 4 ezer darab
köztéri kamerát szereltek fel. Nem jellemző, hogy külföldiek ellen bűncselekményeket
követnének el, a bűnözés alacsony szintű – a bűnüldöző szervek felderítési hatásfoka
magas.
Baku szórakozóhelyeinek környékén éjszaka rablótámadások történhetnek (többször
előfordult, hogy előzőleg külföldiek italába különböző tudatmódosító szereket kevertek).
Lehetőleg ne sétáljunk egyedül sötétedés után (ekkor metróval se utazzunk), ne tartsunk
magunknál túl sok készpénzt és kerüljük a jó jövedelmi helyzetet hangsúlyozó megjelenést.
Maradjunk távol a nagyobb tüntetésektől és tömeggyűlésektől, illetve kövessük a helyi
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médiát is. Érdemes igazolványainkról és útlevelünkről fénymásolatot készíteni arra az
esetre, ha elvesztenénk azokat (a tömegközlekedésben előfordul zsebtolvajlás is).
Figyeljünk, hogy csak megbízható (például a hotel munkatársai által javasolt, általában lila
színű) taxiba üljünk – előfordult, hogy a nem hivatalos taxit igénybe vevőket megtámadták
és kirabolták. Arra is volt már példa, hogy magukat rendőrnek álcázó tolvajok követeltek
pénzt külföldiektől.
Vonattal utazva a fülkék ajtaját belülről zárjuk be és ne hagyjuk értékeinket őrizetlenül.
Jobb, ha hosszú távú vonatútra nem vállalkozunk.
Az utóbbi időben az Irán körüli feszültségek Azerbajdzsánban is kezdik éreztetni hatásukat.
Azerbajdzsán és Irán között nézeteltérések keletkeztek Azerbajdzsán állítólagos izraeli
kapcsolatait illetően. Azerbajdzsánban iráni hátterű terrorista csoportokat számoltak fel az
utóbbi időben, amelyek merényleteket terveztek külföldiek ellen.
Azerbajdzsán az Örményország ellenőrzése alatt álló Hegyi-Karabah (Nagorno-Karabah)
területe a „II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek” kategóriájába
tartozik. A térségbe utazó magyar állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel
utazásukra, tanúsítsanak fokozott elővigyázatosságot az utazás idején, illetve lehetőség
szerint, a körülmények javulásáig egyes helyekre való utazásukat halasszák későbbre.
Forrás: Forrás: Konzuli Szolgálat tájékoztatás
5. Infrastruktúra, közlekedés
A nemzetközi közlekedés szempontjából az ország – földrajzi fekvésének köszönhetően –
előnyös helyzetben van. Közlekedési infrastruktúrája a régióban jónak számít. Az ország öt
nemzetközi repülőtérrel rendelkezik, a Kaszpi-tenger legnagyobb kikötőjét működteti,
úthálózatát pedig folyamatosan igyekszik felújítani.
2017. október 30-án ünnepélyesen felavatták a Baku-Tbiliszi-Kars vasútvonalat. Az új, 846
kilométer hosszú közlekedési folyosó az Új Selyemút terv része. Átszeli Azerbajdzsánt,
Törökországot és Grúziát, és összeköti Európát Kínával. Az építési költségek mintegy 4
milliárd dollárt tettek ki. A három résztvevő ország mindegyike évi 10 milliárd dollár
bevételt vár a projekttől. A tervek szerint 2034-ig 17 millió tonna teherforgalmat bonyolít le
a vasútvonal.
Az infrastruktúra fejlesztésének hatásai az országban, de főleg Bakuban közvetlenül
érezhetőek. Az országban új utak, épületek sokasága épül. A vasúti hálózat hossza
valamivel több, mint 2000 km.
A közlekedés általában viszont okozhat kellemetlenségeket: az azeri légitársaságok gépei
sokszor szintén nem felelnek meg a nemzetközi elvárásoknak, az utak és a járművek
egyaránt kevésbé vannak karbantartva és a vezetési szokásokat sem jellemzi a
fegyelmezettség. A vidéki utakat gyakran nem világítják ki; a közlekedési jelzések is
hiányosak és az utakat gyakran gyalogosokkal, lassú mezőgazdasági gépekkel és
élőállatokkal kell megosztani. A jobbkormányos autók nem megengedettek az országban.
A közösségi közlekedés problémáit a karbantartás és a biztonsági felszerelések hiányosságai
okozzák. Különösen Bakun kívül a közösségi közlekedés túlzsúfolt és veszélyes.
Az azerbajdzsáni hatóságok az országba gépjárművel érkezőktől a nemzetközi vezetői
engedély formátumot fogadják el. Gépkocsi bérlésre minden nagyobb városban van
lehetőség, azonban körültekintően kell eljárni a bérléskor. Bakuban és a nagyobb
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városokban nagy számban állnak rendelkezésre taxik, célszerű még az utazás megkezdése
előtt megegyezni a viteldíjban. A turisztikai látványosságokhoz utazási irodák, illetve
ügynökségek folyamatosan szerveznek mikrobuszos utazásokat, ezek általában jól
szervezettek, idegenvezető is rendelkezésre áll és megfizethető áron nyújtják a szolgáltatást.
Egyéni utazásnál figyelembe kell venni a tájékoztató táblák hiányát. Érdemes odafigyelni
arra, hogy Azerbajdzsánban a vezetési kultúra jelentősen eltér Európában megszokottaktól,
ezért érdemes fokozott óvatossággal vezetni az utakon
Forrás: Konzuli Szolgálat tájékoztatás
6. Repülőterek
Az országban nyolc nemzetközi repülőtér működik.
A legfontosabb ezek közül a bakui Heydar Aliyev Nemzetközi Repülőtér.
Repülőjáratok Budapestről: hetente 2 közvetlen járat Bakuba (Wizzair).
7. Banki szolgáltatások elérhetősége
Kétlépcsős a bankrendszer. Az első lépcső Azerbajdzsán Központi Bankja (a Nemzeti Bank
nevet pár éve változtatták meg). Második lépcső a kereskedelmi bankok és egyéb nem banki
hitelszervezetek. Jelenleg 4 állami bank és mintegy 32 teljes körű jogosítvánnyal rendelkező
üzleti pénzintézet működik az országban. A Bankszektor kockázatai rendkívül magasak,
mivel az ország pénz- és tőkepiaca fejletlen és sérülékeny. A bankrendszer eszközállománya
erősen koncentrált (a teljes eszközállomány 39,5%-át jelenleg Azerbajdzsán Nemzetközi
Bankja birtokolja).
Azerbajdzsán egyetlen állami bankja az International Bank of Azerbaijan. A fontosabb
kereskedelmi bankok a következők: AccessBank, AGBank, Amrahbank, AtaBank, Bank of
Azerbaijan, Bank of Baku, Bank Respublika, Bank Standard, Demir Bank, Kapital Bank,
Mugan Bank, NBCBank, Pasha Bank, RabitəBank, SW Bank, Unibank, Xalq Bank és a
ZaminBank.
Az azeri bankok általában 9:00 órától 18:00 óráig (de olykor 9:30-tól 17:30-ig) tartanak
nyitva. Bakuban találhatók olyan bankok, amelyek késő estig fogadják az ügyfeleket.
Munkaszüneti napokon (például a nemzeti ünnepeken) a bankok zárva tartanak. A
nagyobb városokban számos hotelben, üzletben és bankban lehet külföldi pénzt váltani,
illetve bankkártyával fizetni. A közkedvelt turisztikai úticélok esetén a bankkártyás fizetés
általában nem jelent problémát, de vidéken fel kell készülni arra, hogy csak készpénzt
fogadnak el. A közösségi közlekedés igénybevételéhez is készpénzre van szükség.
2019-ben Azerbajdzsánban 30 bank működött. Közülük kettő állami bank, a többi
magánbank volt. A külföldi tőkével rendelkező bankok száma 14 volt, amelyek közül hétnél
a külföldi tőke részesedése meghaladja az 50%-ot. A nem banki hitelszervezetek száma 90
volt, ebből 45 hitelszövetkezet.
A készpénzmentes fizetések mennyiségének növelésére irányuló politika az országban az
elmúlt években felerősödött, köszönhetően az Azerbajdzsán Köztársaság elnöke által 2016.
december 6 -i rendeletével jóváhagyott „Állami Digitális Fizetések Bővítésének
Azerbajdzsáni Köztársaságban 2018–2020 közötti időszakra” programnak, amely az
“Azerbajdzsáni Köztársaság távközlési és információtechnológiai fejlesztésének stratégiai

19

ütemterve” részeként a digitális fizetések kibővítésére tervezett intézkedések
végrehajtására vonatkozott. A program stratégiai célja, hogy a gazdaságban jelentősen
bővítse a készpénzmentes fizetést, és ezáltal minimalizálja a készpénzes kifizetések
mennyiségét, erősítse a bankszektor pénzügyi forrásainak alapját, és csökkentse a
készpénzforgalommal kapcsolatos tranzakciós költségeket.
A stratégiai ütemtervből és a programból eredő intézkedések végrehajtásának
eredményeképpen 2019 végéig a kártyás tranzakciók számát tekintve 43% -át, összegét
tekintve pedig 19% -át nem készpénzes fizetésre irányították. 2010 -ben ezek az adatok 3%
és 2% voltak. Ezzel párhuzamosan gyorsan nőtt a bankkártyák száma az országban. 2019
során a műanyag kártyák mennyisége 11,6% -kal 7,27 millióra nőtt. A POS-terminálok
száma az országban 67,5 ezer, az ATM-ek száma 2647 volt. Emellett 29 bank nyújtott
internetes banki szolgáltatást, 24 bank pedig mobilbanki szolgáltatást.
2019 végén a bankfiókok száma 509, a fióktelepek száma 133 volt, a szektor
alkalmazottainak száma pedig 19 500 fő.
A gazdasági tevékenység felgyorsításában fontos szerepet játszottak az állam különleges
döntései is, amelyek közül az egyik az Azerbajdzsán Köztársaság elnökének 2019. február
28 -i rendeletéhez kapcsolódik: „A köztársasági magánszemélyek problémás hiteleinek
kezelésére vonatkozó további intézkedésekről Azerbajdzsánból”. Ebben az évben jelentős
adóreformokat is végrehajtottak, melyek részeként hét évre mentesültek a jövedelemadó
alól azok a személyek, akik nem dolgoztak az olaj- és gázszektorban, és a magánszektorhoz
tartozó adófizetők alkalmazásában álltak (a jövedelemadó 14%volt). A döntés célja a
vállalkozói szellem fejlesztésének támogatása, a gazdasági átláthatóság és aktivitás
növelése, valamint az adóalap bővítése volt.
8. Egyéb
Azerbajdzsán telefonos országhívószáma: + 994. Baku körzetszáma: 12.
A munkaidő 9 órától 17 óráig tart hétfőtől péntekig, de a későbbi munkakezdés és a hosszú
ebédszünet megszokott jelenség (a munkaidő vége elhúzódhat). A kormányzati
intézmények általában szombat délelőtt is nyitva vannak. A legtöbb üzlet a hét minden
napján nyitva van 10 és 19 óra között. A bakui éttermek 11-től 23 óráig tartanak nyitva, míg
vidéken a nyitvatartási idő a vendégek számától is függ.
Az üzleti életben a munkaidő a fentiektől eltér – itt a 13 órai ebédszünet helyett 12 és 15 óra
között bármikor szünetet tarthatnak.
Forrás: European Sources Online
A hivatalos nyelv az azeri, de az állampolgárok 38 százaléka oroszul is beszél – az üzleti és
politikai életben utóbbi nyelven is megértethetjük magunkat. Az angol nyelv használata
elsősorban Bakuban és a legjelentősebb városokban, illetve a fiatalabb generációk körében
gyakori – viszont az azeriről és oroszról angolra fordítás írásban nyelvtanilag sokszor
alacsony színvonalú. Az üzleti élet tehát egy többnyelvű környezetben folyik, melyben
fontos, hogy prezentációinkat, leveleinket és névjegykártyáinkat is lefordítsuk a hivatalos
nyelvre (a névjegykártya egyik oldalán azeri nyelven is fel kell tüntetni az információkat).
Forrás: Azerbajdzsán Gazdasági Minisztériuma
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Kultúra
1. Üzleti etikett, tárgyalási szokások
Az országban a közvetlen, barátságos üdvözléseket részesítik előnyben. A férfiak
kézfogással üdvözlik egymást, amit szorosabb kapcsolat esetén arcra adott csók egészíthet
ki. A nők öleléssel és bal orcára adott csókkal üdvözlik egymást, nem pedig kézfogással.
Üdvözléskor nőkkel ne kezdeményezzünk fizikai érintkezéssel járó köszöntést.
A határozott kézfogás fontos, de figyeljünk rá, hogy az azeriek nem ráznak kezet az
ajtóküszöbök felett.
Helyiségekbe belépve a legidősebbet vagy legmagasabb rangút köszöntsük először.
Társasági alkalmakkor a hozzánk legközelebb állót üdvözöljük, majd az óramutató
járásával ellentétes irányban járjunk körbe a helyiségben.
Idősebb, magasabb rangú férfiak megszólítása keresztnéven és az azt követő „muallim”
kifejezéssel történik. Hölgyeknél a keresztnevet „khanum” szócska követi (ezek az úr és
hölgy (kisasszony) megfelelői).
Első találkozáskor – kíváncsiskodás nélkül – kérdezzünk a beszélgetőpartner családjáról,
gyermekeiről. Hasznos megtudnunk azt is, hogy milyen pozícióban és vállalatnál dolgozik.
Az azeriek büszkék országukra, ezért bármikor szívesen mesélnek az ország kultúrájáról,
történelméről (de a modern kori történelem témáját kerülni kell), a festői tájakról és az
ország időjárási zónáiról. Az azeri-örmény konfliktust semmilyen formában ne említsük,
Örményországgal kapcsolatos kérdésekre ne utaljunk. Ugyanígy kerülendő az iszlám
vallásról való beszélgetés – a vallási kötődés, attitűd és vélemény minden azerinél más és
más lehet. Soha ne említsük az országot vezető Ilham Aliyev és fia, Haydar Aliyev nevét
negatív szövegkörnyezetben.
Ülő helyzetben lábainkat tartsuk közel egymáshoz, vagy keresztezzük. Ne engedjük, hogy
lábfejünk máséhoz érjen (ekkor, aki megérintett valaki mást, röviden megérinti a másik
ember kezét, jelezve, hogy nincsenek rossz szándékai). Általában is igaz, hogy amikor nem
kifejezetten elkerülhetetlen, kerüljük azeri ismerőseink megérintését – ez udvariatlanságnak
hat.
A magánéleti kötődés és vonzódás megnyilvánulásait (kézen fogva sétálás) csak Bakuban
és strandokon fogadják el.
Ne lepődjünk meg, ha sorban állás közben elénk állnak – a nyugaton megszokott
fegyelmezett várakozás Azerbajdzsánban nem jellemző. Ilyenkor legyünk türelmesek.
Ne mosolyogjunk senkire, aki nem közeli ismerősünk; Azerbajdzsánban idegen emberek
nem mosolyognak egymásra, csak családtagjaikra. Az udvarias mosoly ezért az azeriek
számára offenzív jelentéssel bír; azt is gondolhatják, hogy megmosolyogjuk viseletüket,
külsejüket.
Az üzleti viseletnek konzervatívnak kell lennie, alkalmazkodva az évszakhoz. A
legmelegebb nyári időszakban a férfiak gyakran rövid ujjú ingre váltanak és a nyakkendőt
is elhagyják. Elfogadott a világos árnyalatú öltöny, a rövid szárú nadrágokat viszont az
informális programokon is érdemes mellőzni. Strandokon nők számára tilos a
félmeztelenség. A mecsetekbe nem szabad cipőben belépni; a lábbelit az arra kialakított
helyre kell tennünk. A rövid szárú nadrág itt is tilos, a nők pedig nem hagyhatnak szabadon
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bőrfelületet (a helyszínen a nők általában kérhetnek külföldi látogatók számára fenntartott
fejkendőket). Az azeri háztartásokban felajánlhatnak papucsot a cipő helyett.
A találkozókat előre egyeztetni kell, és az eseményt megelőző napon érdemes telefonon
vagy e-mailben további megerősítést kérni partnerünktől – a helyi üzletemberek csak ezeket
a találkozókat veszik igazán komolyan. Az azeri tárgyalópartnerek az időbeli pontosságot
kevésbé tartják fontosnak, de azt a másik féltől elvárják. Találkozó emiatt ritkán marad el,
viszont programjaink tervezésekor érdemes a fentiekkel számolni.
Az üzleti kommunikáció során ne várjuk el, hogy partnerünk beszéljen angolul és azt sem,
hogy ő biztosítson tolmácsot. A tárgyalások során nem kell túl célratörőnek tűnni, az azeriek
a lényeges döntéseket megelőzően gyakran kezdeményeznek beszélgetést – akár családi,
magánéleti kérdésekről –; ilyenkor hagyjuk, hogy a másik fél váltson témát. A
megbeszélések előtt rendszerint közös teázásra invitálnak (vagy közben szolgálják fel). Ha
partnerünk nem is fogyasztja el a felszolgált teát, örül annak, ha mi megtesszük.
Az azeriek csak azzal állapodnak meg, akit kedvelnek, és akiben megbíznak. Ezért az első
tárgyalás az ismerkedés jegyében telik és csak több alkalom segíthet a megállapodások
eléréséhez. A kölcsönös előnyök hangsúlyozása nagyon fontos, a tárgyalófél pozícióját vagy
tapasztalatát pedig nem szabad alábecsülni. Magasabb pozíciójú emberekkel akkor
tárgyalhatunk csak, ha megbizonyosodtak ajánlataink megbízhatóságáról (a legtöbb
döntést a legmagasabb szinteken hozzák meg). A tárgyalások során a nem pénzbeli
értékekre és előnyökre is lehet hivatkozni. Ha viszont nem tartunk szemkontaktust,
könnyen úgy tűnhetünk, mintha rejtegetnivalónk lenne.
Az azeriek a japánokhoz hasonlóan ritkán mondanak egyértelműen nemet, de ha valaki
igent mond, ne legyünk biztosak benne, hogy az valóban azt jelenti.
Az üzleti tevékenység során (például aláírások, bélyegzők, dokumentumok, igazolások,
árcímkék, reklámok, árlisták esetén) az azeri nyelv használata kötelező. Emellett
feltüntethetők az információk más nyelven is.
Az ajándékozásnak nincs helye az üzleti életben; a kapcsolatépítés eszköze ehelyett a
városnézés és a közös étkezés. Jelképes, az adó országára utaló ajándékot azonban
jóindulattal fogadnak el. Ajándékozásnál vallási okokból óvatosnak kell lenni az alkoholos
italokkal. Az ajándékozás egyetlen helye a vendégség – ekkor dekorációs tárgyakat, a
gyermekeknek drága cukorkákat vagy teasüteményt, hölgyeknek esetleg virágot lehet adni.
Figyeljünk arra, hogy az azeriek a páros szálból álló csokrokat a sírokra helyezik, mivel a
páros számok számukra a halálhoz kapcsolódnak. Az ajándékot kétszer illik elutasítani,
harmadszorra pedig elfogadni – illetve háromszor kínálni.
Forrás, további hasznos információk angol nyelven:
Business customs in Azerbaijan
Everyculture.com
Culture Crossing Guides
2. Fontosabb ünnepek
•
•
•
•

Január 1-2. – Újév ünnepe
Január 20. – Mártírok napja
Március 8. – Nemzetközi nőnap
Március 20-26. – Tavaszünnep (Novruz)
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• Május 9. – A fasizmus felett aratott győzelem napja
• Május 28. – A köztársaság napja
• Június 15. – A nemzet megmenekülésének napja
• Június 26. – Az azerbajdzsáni fegyveres erők napja
• November 9. – A zászló napja
• December 31. – Az azerbajdzsániak nemzetközi szolidaritásának napja
Ezeken kívül a muszlim naptár alapján:
• A böjt megtörésének ünnepe
• Áldozati ünnep
Forrás: Wikipédia
3. Vallás, vallási szokások
Azerbajdzsán lakosainak 99%-a muszlim, az ország szekuláris, az állam és a vallás el van
különítve egymástól. Speciális öltözködési szabályok nincsenek, de vidéken nem szívesen
látják a férfiakat rövid nadrágban.
Forrás: Konzuli Szolgálat tájékoztatás
4. Történelmi áttekintés
A mai Azerbajdzsán területét i. e. 550 körül az Achaimenidák hódították meg – ekkor a
térség a Méd Birodalom részét képezte. A következő évszázadokban számos népcsoport
hatoltak be a területre vagy telepedtek le ott. Az első jelentős államot az i. e. IV. században
a kaukázusi albánok alapították, melynek egy része hamarosan behódolt a szomszédos
Örményországnak, de a parthusok és a rómaiak is küzdöttek a terület feletti
befolyásszerzésért. A függetlenséget 252-ig sikerült megtartani, amikor immár a teljes állam
a Szaszanida uralkodók vazallusává vált. Ebben az időszakban történt meg a
kereszténységre való áttérés, mely a VIII. század iszlám hódításáig dominálta a vallási
életet.
A középkorra a keresztény hagyomány feledésbe merült, mikor a Bizánccal és a
Szaszanidákkal való küzdelemből az Omajjád Kalifátus került ki győztesen. Hamarosan a
rivális Abbászida dinasztia szerzett hatalmat, amelynek bukása után anarchikus időszak
következett a különböző dinasztiák folytonos küzdelmeivel. A harcoknak a szeldzsuk
törökök hódításai vetettek véget, akiktől viszont Timur Lenk ragadta el a hatalmat, és a
területet birodalmának részévé tette. Halála után a terület azonban hosszú ideig
Oroszország és a Perzsa Birodalom közötti viaskodás színtere volt, melyből az orosz fél
került ki győztesen. A türkméncsáji szerződéssel 1828-ban Oroszország megszerezte a mai
Azerbajdzsán területét (az állam mai határai ekkor alakultak ki).
Oroszország első világháborús összeomlása lehetőséget adott a függő kaukázusi területek
önállósodására. Azerbajdzsán Örményországgal és Grúziával együtt néhány hónapig
fennálló közös államot hozott létre, majd a szövetség feloszlását követően kiáltották ki a
független Azerbajdzsáni Demokratikus Köztársaságot, a muszlim történelem első
demokratikus parlamentáris államát. A szovjet hadsereg 1920 áprilisában a független azeri
állam helyén létrehozta az Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztársaságot.
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1922-ben Azerbajdzsán, Örményországgal és Grúziával együtt a Transzkaukázusi Szovjet
Szövetségi Szocialista Köztársaság elnevezésű szovjet tagállam részévé vált, melynek 1936os feloszlatásától kezdve az Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista Köztársaság a Szovjetunió
egyik tagállama lett.
Azerbajdzsán erőforrásaira jelentős mértékben támaszkodott a Szovjetunió – a második
világháborúban Azerbajdzsán számított az egyik legfőbb olajellátónak, de közel 600 000
azerbajdzsáni katona a náci Németország elleni harcokban is részt vett. Adolf Hitler
kísérletet tett e stratégiai fontosságú kaukázusi terület elfoglalására, de kudarcot vallott.
A szovjet uralom nem szakadt meg a világháború befejeztével, ez csak a Szovjetunió
összeomlásával történt meg. A kialakuló hatalmi vákuumban viszont felerősödtek az
etnikai konfliktusok.
A 1991. október 18-án Azerbajdzsán Legfelsőbb Tanácsa által kikiáltott függetlenség
időszakát az Örményországgal Hegyi-Karabahért vívott háború árnyékolta be – noha 1994re a háború befejeződött, az azeri-örmény határon fekvő terület hovatartozásában nincs
egyetértés, hivatalosan pedig békekötés sem történt még. Ennek legfrissebb felvonása a
2020-as hegyi-karabahi háború.
A rendszerváltást követően a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagja,
Gejdar Alijev került az elnöki székbe. 2003-as halála óta fia, Ilham Alijev az ország többször
újraválasztott elnöke. A legutolsó elnökválasztást 2018 áprilisban tartották.
Forrás:
Wikipédia
Wikiqube
5. További hasznos információk (angol nyelven)
Országismertetők:
CIA World Factbook
Britannica
Freedom House
Kormányzati intézmények oldalai:
Azerbejdzsán Elnökének weboldala
Kormányzati oldal
Külügyminisztérium
Belügyminisztérium
Az ország földrajzáról:
Wikipedia
Az ország történelméről:
Wikipedia
Azerbejdzsán Elnökének weboldala
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