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 موقعيت جغرافيايي
جمهوری آذربايجان در شمال رودخانه 

ارس و در کنار دريای خزر واقع 
وسعت خاك . شده است

 86600جمهوری  آذربايجان برابر با 
کيلومتر مربع است، که از اين لحاظ يكصد 
 و دوازدهمين کشور جهان به شمار مي رود

. شهرهای مهم   
شهر باکو پايتخت اين کشور است که با 

بيش از دو ميليون نفر جمعيت در کناره ی 
.غربي دريای خزر قرار دارد   



 کشور آذربایجان آب و هوای  

از لحاظ آب و هوائی جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای 

سرد کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتاً بطور . مختلف است

است در حالیکه منطقه جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و مالیم کوهستانی 

مناطق غربی شامل قره باغ و نخجوان نسبتاً مرطوب و کوهستانی . تری دارد

 هستند





منابع آب . میلیمتر در سال است 447متوسط بارش دراز مدت کشور حدود 

میلیارد متر مکعب بوده که به همراه منابع   8تجدید شوند با منشا داخلی 

میلیارد متر مکعب در  34در مجموع ( عمدتا از گرجستان)ورودی ازخارج 

.سال می باشد  



میلیارد متر مکعب گزارش شده که با پتانسیل منابع آبی فاصله  10مصارف آب در بخش کشاورزی 

حدود ( اراضی کشاورزی% 66) هزار هکتار کشت آبی  1.425مطابق این جدول از . زیادی دارد

هزار هکتار کشت آبیاری تحت فشار است600هزار هکتار کشت آبیاری سطحی و  800  



 کشور آذربایجان اقتصاد

در سال  10/2اقتصادی رشد  و دالر  ۳700:تولید ناخالص داخلیسرانه  با 0/52جمعیت  رشدنرخ 

 . باشدمی جمهوری آذربایجان ناشی از  بهره برداری از منابع نفتی   2004

حدود میالدی در اوج رونق کشاورزی قرار داشت و  1۹۸5تا  1۹75در سال های آذربایجان  توضیحا؛

درصد از  21درصد از تنباکو و  22،5پنبه، محصول % 7درصد از کل نیازهای مواد غذایی،  1۸

 می کردانگور اتحادیه جماهیر شوروی سابق را تولید 

این کشور با زمین های مساعد و منابع آبی و تنوع آب و هوایی، و صدها کیلومتر مرز آبی در 

 .محصوالتی نظیر سبزی و صیفی، سبزیجات، غالت و پنبه استعداد و ظرفیت خوبی  دارد

میالدی پس از  2010تا  ،آذربایجان روند نزولی به خود گرفتکشاورزی از استقالل، میزان تولید پس 

غالت، پنبه، نظیر کنونی کشاورزی تولیدات نهایتا .  گرفترکود جدی، مجددا روند افزایشی به خود 

می  باشدتوتون، سیب زمینی، میوه ها، سبزی ها و چای   

منات و یک یورو برابر با  0.7۸62، یک دالر آمریکا برابر با كهجمهوري  آذربایجان منات پول واحد 

  (. 2017)استمنات جمهوري  آذربایجان بوده  1.0560



 مي کند وارد غذايي مواد دالر ميليارد يک ساالنه آذربايجان
  شناخته غذايي و کشاورزی محصوالت واردکنندگان از يكي به عنوان همچنان اما 

  را خود نياز مورد غذايي مواد دالر ميليارد يک ساالنه اکنون که به طوری مي شود،
 به عنوان کشور اين ،۲0۱۱ آمارهای اساس بر .مي کند وارد بين المللي بازارهای از

 و کلزا کشاورزی، نهاده های جو، گندم، نظير محصوالتي واردکنندگان از يكي
 سيب زميني ها، توتون، پنبه، غالت، نظير کشاورزی مواد توليدکننده و بوده روغن

 .است چای و سبزی ها ميوه ها،

 آذربايجان صادرات
 نفت شامل ميالدی، ۲0۱۳ سال نخست ماهه ۱0 در کشور صادراتي عمده اقالم
 و ميوه گياهي، و حيواني روغن شكر، طبيعي، گاز و نفتي فرآورده های و  خام

 .بوده اند مدت اين در آهني فلزات سبزيجات،



:مالیات بر کشاورزی در جمهوری آذربایجان  
فزاينده داشته و روند رشد محصوالت کشاورزی : آذربايجانصنايع و اقتصاد جمهوری وزير 

توليدکنندگان اين محصوالت مشمول ماليات قرار نمي گيرند و همچنين با وجود اجرای 
سياست های درهای باز اقتصادی، يارانه به کشاورزان پرداخت مي شود. و اکنون تالش 

.دارند در حوزه شيالت و صيادی از قابليت های ايران استفاده کنند  

با توجه به پيش نويس قانون واردات و فروش اقالم زير از ماليات بر ارزش افزوده  
 :معاف هستند
تجهيزات مورد استفاده برای توليد   -کود و سموم دفع آفات   -بذر و نهال  -پرورش دام  

بوجاری تجهيزات مورد استفاده برای   -خوراك دام و  پرورش مرغداری و زنبور عسل  
وسورتينگ دانه غالت و حبوبات خشک سيستم های آبياری و تاسيسات، ماشين آالت،  

داروهای   -تجهيزات و فن آوری مورد استفاده که به طور مستقيم برای مصارف کشاورزی 
و                      دامپزشكي وارداتي برای پيشگيری از بيماری، تشخيص و درمان  حيوانات و پرندگان 

 هستند نيز معاف ك        کشاورزی 



 حقوق مالكيت  

المللي مي توانند مسكن،  و سازمانهای بين )و حقوقيحقيقي (اتباع خارجي 
اما نمي  . درآورنداماکن تجاری و صنعتي را در جمهوری آذربايجان به تملک 

توانند زمينهای واقع در خاك اين کشور را خريداری و به تملک خود درآورند، 
  . ولي امكان اجاره زمين برای اين افراد وجود دارد

هـای فعـال  تواننـد، در شـرکتها و کارخانه گذاران خارجـي مي سـرمايه - 
صورت خريد سـهام مشاركت نموده يا شركتهاي خارجي  آذربايجان به  در خاك

  .با مالكيت صددرصد خارجي تاسيس كنند

سازی و تملک اجباری مالكيت  را در خصوص مليقوانيني ؛ کهدر صورتي  -  
گذاران خارجي در خاك آذربايجان تصويب کند، خسارتهای   خصوصي سرمايه

 شودمل جبران مي کاناشي از اين اقدام دولت به صورت 







 قوانین گمركي  
  .كشور، جذب سرمایه هاي خارجي و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاي كاال در بازار داخلي استتوسعه :قوانین هدف 

 قوانین ارزي
ارز خارجي كه یك فرد مي تواند به میزان . استیكسان شرایط انتقال و ورود و خروج ارز براي افراد مقیم و غیرمقیم 

از ده هزار بیش براي . جمهوري آذربایجان وارد كند به شرط اعالم به مقامات گمرکی هیچگونه محدودیتي وجود ندارد

اشخاص و شركتهاي خارجي ممكن است هر دو . می شودصادر گواهي شده به کشور وارد ارز آن، دالر آمریكا یا معادل 

براي انجام معامالت تجاري معین به وسیله ارز خارجي . حساب منات و پول خارجي را در بانكهاي محلي داشته باشند

 كسب مجوز از بانك ملي آذربایجان ضروري است
 روابط بانكي  -

حجم عمده مبادالت بازرگانی بین دو كشور . داشته استوجود در سالهاي اخیر روابط بانكي مستقیم 

علي رغم فعالیت چندین ساله شعبه بانك . انجام می شود  LCخارج از سیستم بانكی و بدون گشایش

ملی ایران در باكو، نظام بانكی دو کشور عمال خدمات موثری به تجارت فی مابین دو كشور ارایه نمی 

    .بر اساس گزارش صندوق ضمانت صادرات ایران بانكهاي زیر مورد قبول روابط تجاری هستند .كند

 :  بانک هاي آذربایجاني مورد قبول صندوق ضمانت صادرات ایران


