Razvoj dogodkov v odnosu Slovenija - Azerbajdžan od leta 2006 do 2010
Od 28. do 29. avgusta 2006 je bil na uradnem obisku v Sloveniji predsednik Republike
Azerbajdžan Ilham Alijev, ki se je udeležil tudi konference Kaspijski obeti 2008 (v okviru
Strateškega foruma Bled). Obisk Alijeva je pomenil prelomnico v smislu krepitve političnega
dialoga in vsestranskega sodelovanja med državama. Azerbajdžan je zelo zainteresiran za
nadaljnje tesno sodelovanje s Slovenijo, tako na političnem kot gospodarskem področju. To se
kaže tudi v besedilu skupne izjave, ki jo je sprejela Vlada RS, v kateri je izražen interes
Slovenije in Azerbajdžana po nadaljnji krepitvi sodelovanja na vseh področjih, še posebej v
smislu gospodarskega sodelovanja in prenosu izkušenj RS pridobljenih pri vključevanju v EU
in NATO.
Slovenski predsednik Janez Drnovšek in njegov azerbajdžanski kolega Ilham Alijev sta se
danes na srečanju na Brdu pri Kranju strinjala, da so možnosti za razvoj sodelovanja med
državama na političnem, gospodarskem in kulturnem področju še velike. Alijev je poudaril,
da se odpirajo dobre možnosti za sodelovanje z EU na področju energetike. Predsednika sta
sicer govorila tudi o evropski perspektivi Azerbajdžana in razmerah v Gorskem Karabahu.
30.07.2009
Vlada soglaša s financiranjem projekta razvojnega sodelovanja v Republiki
Azerbajdžan za organizacijo in izvedbo regionalne konference na področju industrijskih
parkov
Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo soglašala, da se za
financiranje projekta razvojnega sodelovanja v Republiki Azerbajdžan za organizacijo in
izvedbo regionalne konference na področju industrijskih parkov, ki bo vključevala države
Srednje in Vzhodne Evrope ter Skupnost neodvisnih držav, namenijo finančna sredstva iz
nateklih obresti posebnih namenskih prispevkov v Sklad za industrijski razvoj pri
organizaciji UNIDO v letih 2007 in 2008, v višini 50.000,00 evrov.
Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za gospodarski razvoj Republike Azerbajdžan
sta zaprosila organizacijo UNIDO za pomoč pri organizaciji Regionalne konference o
industrijskih parkih ter za posredovanje med sosednjimi izbranimi državami z namenom dviga
ozaveščenosti države in drugih relevantnih deležnikov o najboljših prijemih in drugih
nastajajočih trendih pri razvoju industrijskih parkov. S tem bi privabili odgovorne investitorje
in krepili inovacije v državah upravičenkah. Vsesplošen cilj je spodbujanje koncepta
industrijskega parka, konferenca pa ima za cilj ustanovitev mreže med regijskimi inštitucijami
za medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj in s tem možnost opredelitve skupnih izzivov in
priložnosti za razvoj industrijskih parkov ter razširitev njihovih potencialnih prispevkov k
lokalnemu in regionalnemu industrijskemu razvoju v državah Srednje in Vzhodne Evrope ter
v Skupnosti neodvisnih držav.
Sodelujoči organizaciji pri izvedbi regionalne konference sta Ministrstvo za industrijo in
energijo, ki zastopa vladno koordinacijsko agencijo ter Ministrstvo za gospodarski razvoj
Republike Azerbajdžan.
Projekt je ciljno usmerjen predvsem na Razvojni cilj tisočletja 8 (Millenium Development
Goal 8 )- razvijanje globalnega partnerstva za razvoj in Razvojni cilj tisočletja 1 izkoreninjenje revščine preko poglobljenega razvoja zasebnega sektorja. Na zasedanju

Generalne skupščine Združenih narodov septembra 2000 je 192 članic OZN sprejelo
»Deklaracijo tisočletja«, s katero so se države zavezale za upoštevanje razvojnih ciljev novega
tisočletja.
V skladu z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju (ZMRS) si je Republika
Slovenija zadala med drugim kot prednostne cilje zagotavljanje tehnične pomoči ter
izobraževanje in usposabljanje posameznikov, organizacij in inštitucij v državah v razvoju ter
znanstveno sodelovanje, prenos informacij in tehnologij v države v razvoju, krepitev
dvostranskega in večstranskega sodelovanja s prednostnimi državami, ki jih je opredelila v
Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije do leta 2015
(ReMRS15 in med katerimi so navedene tudi države Kavkaza in Srednje Azije.
Skladno z navedeno resolucijo so vsebinsko prednostne naloge razvojnih projektov med
drugimi: znanstveno-tehnološko sodelovanje za podporo tehnološkemu in gospodarskemu
razvoju, izobraževanje strokovnjakov iz ciljnih držav, poslovne storitve, usmerjene v
spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij ter njihovo internacionalizacijo.

Organizacija UNIDO si bo prizadevala za čim večjo vključevanje slovenskih strokovnjakov
pri izvedbi regionalne konference o industrijskih parkih. Na trgu Republike Azerbajdžan so
predvsem preko izvoza svojih izdelkov že prisotne slovenske gospodarske družbe. Navedeni
razvojni projekt bo tako pozitivno prispeval k večjemu in boljšemu gospodarskemu
sodelovanju med obema državama.
Podporo za izvedbo regionalne konference o industrijskih parkih v Republiki Azerbajdžan sta
izrazila tudi Direktorat za elektronske komunikacije in Direktorat za podjetništvo in
konkurenčnost pri Ministrstvu za gospodarstvo. Oba navedena direktorata sta predlagala
slovenske strokovnjake, ki bi lahko sodelovali pri izvedbi regionalne konference o
industrijskih parkih.

Memorandum o soglasju o sodelovanju na področju industrije in energetike med
Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za industrijo in
energetiko Republike Azerbajdžan
Vlada RS je na dopisni seji sprejela sklep, da se v sklepu Vlade Republike Slovenije z dne 3.
11. 2009 točka 2 spremeni tako, da se glasi: »Vlada Republike Slovenije za podpis
Memoranduma med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za
industrijo in energetiko Republike Azerbajdžan o sodelovanju na področju industrije in
energetike pooblašča ministra za razvoj in evropske zadeve mag. Mitjo Gasparija.«
Vlada Republike Slovenije je s sklepom, ki ga je sprejela na svoji seji dne 3. 11. 2009, za
podpis Memoranduma o sodelovanju na področju industrije in energetike med Ministrstvom
za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za industrijo in energetiko Republike
Azerbajdžan pooblastila mag. Darjo Radić, državno sekretarko na Ministrstvu za
gospodarstvo.
Ker pa je po seji Vlade Republike Slovenije prišlo do spremembe uradne delegacije, ki bo
obiskala Azerbajdžan, in sicer bo član delegacije tudi minister za razvoj in evropske zadeve

mag. Mitja Gaspari, je Ministrstvo za gospodarstvo predlagalo, da memorandum podpiše
minister.

Na GZS predstavili poslovno okolje v Azerbajdžanu in Kazahstanu
04.11.2009, 12:25
Ljubljana, 04. novembra (STA) - Pred obiskom predsednika republike Danila Türka v
Azerbajdžanu in Kazahstanu prihodnji teden je na Gospodarski zbornici Slovenije danes
potekal pripravljalni seminar za gospodarstvenike o tem, kako poslovati na omenjenih trgih.
Trga sta po mnenju govornikov za vlagatelje izjemno zanimiva, še posebej pa so izpostavili z
nafto bogati Azerbajdžan.
Kot je že uvodoma poudaril predstavnik Centra za konkurenčnost pri GZS Aleš Cantarutti, na
omenjenih trgih glavno gospodarsko panogo predstavlja razpolaganje z naravnimi bogastvi,
predvsem z nafto in zemeljskim plinom. Azerbajdžanska prestolnica Baku tako prav
zahvaljujoč naftnemu bogastvu velja za drugo najhitreje razvijajočo se prestolnico na svetu,
takoj za Dubajem.
Sodelovanje med Slovenijo in obema državama je dokaj skromno. Azerbajdžan in Slovenija
sta v lanskem letu zabeležila za slabih devet milijonov evrov blagovne menjave, pri čemer v
celoti gre za slovenski izvoz na tamkajšnji trg. Nekoliko bolj intenzivno je trgovanje s
Kazahstanom. Državi sta lani zabeležili za nekaj manj kot 65 milijonov evrov blagovne
menjave, pri čemer je Slovenija uvozila za dobrih 21 milijonov evrov blaga.
Na današnjem seminarju je bila med drugim predstavljena tudi pobuda za odprtje Slovenske
hiše v Bakuju. Cantarutti je ob tem pojasnil, da je glavni cilj te pobude odprtje poslovnega
središča v azerbajdžanski prestolnici, kjer bi promovirali slovenske gospodarske subjekte,
zainteresirane za poslovanje na tem trgu. Prav tako bi Slovenska hiša lahko promovirala
slovenski turizem in delovala kot informacijska točka za azerbajdžanska podjetja, ki bi jih
zanimalo sodelovanje s slovenskimi partnerji.
Današnji seminar je sicer potekal v luči Türkovega obiska v obeh omenjenih državah
prihodnji teden. Predsednika republike bo spremljala tudi delegacija gospodarstvenikov, ki bo
poskušala okrepiti gospodarske stike med državami. Obisk gospodarstvenikov bo sicer
potekal v skupni organizaciji urada predsednika republike, Javne agencija za podjetništvo in
tuje investicije ter GZS.

Energetsko in industrijsko sodelovanje med Slovenijo in Azerbajdžanom
Datum: 09. november 2009 Avtor: Martina Budal Kategorija: Članki
Tema: Zemeljski plin , Nafta in naftni derivati
Vlada je za podpis memoranduma o sodelovanju na področju industrije in energetike ter za
gospodarski razvoj Azerbajdžana pooblastila ministra za razvoj in evropske zadeve mag.
Mitjo Gasparija. Memorandum bo podpisan ob uradnem obisku slovenske delegacije v
Azerbajdžanu med 8. in 10. novembrom, ki jo bo vodil predsednik Slovenije Danilo Türk.
Namen memoranduma je ustvariti ugodne pogoje za sodelovanje v industriji in sektorju
energentov med njimi na področju nafte, plina, kemije, strojništva, metalurgije in obnovljivih

virov energije. Strani bosta tako sodelovali pri organizaciji konferenc, seminarjev in drugih
aktivnosti v okviru svojih pristojnosti in na podlagi dvostranskih projektov.
Energetski viri v tej državi ob Kaspijskem morju so še večinoma nedotaknjeni, prav zaloge
nafte in zemeljskega plina pa bi lahko pomagale Azerbajdžanu izviti se iz objema revščine. Po
podatkih IMF pod pragom revščine živi 45 odstotkov prebivalcev. Nafto po naftovodu BakuTblisi-Ceyhan (BTC) že pošiljajo do Mediterana, po letu 2006, ko je naftovod zaživel, pa se
je nacionalni BDP v Azerbajdžanu podvojil. Ocenjene rezerve zemeljskega plina v državi, ki
naj bi bila eden od virov za plinovod Nabucco, pa znašajo 849 500 milijard m3.

Baku, 09. novembra 2009 (STA) - Predsednik republike Danilo Türk in njegov
azerbajdžanski kolega Ilham Alijev sta se danes po pogovorih v azerbajdžanski prestolnici
Baku zavzela za poglobitev sodelovanja med državama, predvsem na področju gospodarstva.
V izjavi za medije sta se strinjala, da za to obstajajo dobre možnosti.
Močna gospodarska delegacija, ki ob dvodnevnem uradnem obisku v Azerbajdžanu spremlja
predsednika Türka, po besedah Alijeva kaže močan interes slovenskih gospodarstvenikov za
Azerbajdžan. "Naši gospodarstvi nista konkurenčni, temveč se podpirata," je poudaril
azerbajdžanski predsednik. Türk pa je izrazil prepričanje, da bodo gospodarstveniki obeh
držav v teh dneh ne le vzpostavili stike, temveč se bodo tudi dogovorili za sodelovanje.
Türk in Alijev sta razpravljala predvsem o sodelovanju na področjih turizma, informacijske
tehnologije, infrastrukture in energije. Poudarila sta, da so glede energije izredno pomembni
odnosi med EU in Azerbajdžanom. Kot je poudaril Alijev, je za EU pomembna energetska
varnost in diverzifikacija energetskih virov, kar je v interesu tako EU kot Azerbajdžana.
Pogovarjala sta se tudi o sodelovanju na humanitarnem področju in v kulturi. Pri tem sta
precej pozornosti namenila ohranjanju kulturne dediščine in kulturnemu dialogu.
Državi sta ob tej priložnosti podpisali tudi štiri sporazume. Memorandum o sodelovanju med
azerbajdžanskim ministrstvom za gospodarski razvoj in slovenskim ministrstvom za
gospodarstvo, memorandum o sodelovanju na področju industrije in energetike ter sporazum
o odpravi vizumov za imetnike diplomatskih potnih listov je v imenu Slovenije podpisal
minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari, sporazum o sodelovanju na področju
razminiranja pa direktor Mednarodne ustanove - Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam
min (ITF) Goran Gačnik.
Türk je azerbajdžanskega kolega tudi povabil na obisk v Slovenijo.
Türk ima prvi dan obiska v Bakuju na programu še srečanje s predsednikom azerbajdžanskega
parlamenta Ogtajem Asadovom položil pa bo tudi venca na grobnico nekdanjega
azerbajdžanskega predsednika Hejdarja Alijeva in Alejo mučenikov. Obisk bo sklenil v torek,
ko se bo sešel s premierom Arturjem Rasizadejem ter županom azerbajdžanske prestolnice
Hajibalo Abutalibovom in nagovoril udeležence azerbajdžansko-slovenskega poslovnega
foruma.
Azerbajdžanski predsednik dr. Ilham Alijev je izpostavil, da imata državi komplementarni
gospodarstvi, ki ne tekmujeta, ampak se medsebojno podpirata. Predsednika sta med najbolj
perspektivnimi panogami izpostavila predvsem turizem, infrastrukturo, energetiko,

informacijske tehnologije, telekomunikacije in farmacevtsko industrijo. Predsednik Alijev je
izpostavil Azerbajdžan kot državo z velikimi naftnimi in plinskimi rezervami ter novimi
transportnimi zmogljivostmi, ki je za Evropsko unijo pomembna v smislu energetske varnosti
in diverzifikacije energetskih virov. Predsednik Türk pa je poudaril izkušnje, ki jih ima
Slovenija na energetiki.
K poglobitvi gospodarskih odnosov bo prispevala tudi 65-članska slovenska gospodarska
delegacija, ki spremlja slovenskega predsednika v času uradnega obiska v Azerbajdžanu. K
nadaljnjemu razvoju odnosov pa bodo prispevali tudi danes podpisani sporazum o odpravi
vizumov za diplomatske potne liste, memorandum o sodelovanju na področju gospodarstva
ter memorandum o sodelovanju na področju industrije in energetike.
Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk se je drugi dan uradnega obiska v
Azerbajdžanu srečal s predsednikom Vlade Republike Azerbajdžan Arturjem Rasizadejem.
Na kratko sta obravnavala podpis sporazumov o sodelovanju med Slovenijo in
Azerbajdžanov. Zavzela sta se za nadgradnjo in poglobitev sodelovanja na vseh področjih ter
za vzpostavitev rednih obiskov na visoki ravni med državama. Konkretneje sta govorila o
azerbajdžanskih projektih gradenj srednjih in malih hidroelektrarn ter povečanja kapacitet
obstoječih hidroelektrarn. Predsednik Türk je poudaril, da ima Slovenija veliko izkušenj na
tem področju. Sogovornika sta se dotaknila še sodelovanja na področju informacijskih
tehnologij in telekomunikacij, izmenjala pa sta tudi stališča o vprašanju Gorskega Karabaha.
Predsednik dr. Danilo Türk je nato položil venec k spomeniku narodnemu heroju
protifašističnega boja Mehdiju Huseinzadeju - Mihajlu, zatem pa se je srečal še z županom
mesta Baku Hajibalo Abutalibovom.

V nadaljevanju sta se predsednik
Republike Azerbajdžan dr. Ilham
Alijev in predsednik Republike
Slovenije dr. Danilo Türk udeležila
Azerbajdžansko–slovenskega
poslovnega foruma, kjer sta nagovorila
gospodarstvenike iz obeh držav.
Predsednik Alijev je poudaril, da je za
Azerbajdžan najpomembnejši cilj
diverzifikacija gospodarstva. Državi je
uspelo,
da ni odvisna le od
energetskega sektorja, sedaj pa se
osredotoča tudi na področja turizma,
informacijskih tehnologij in industrije. Dodal je, da bi radi privabili tudi več investicij v
zasebni sektor.
Predsednik Alijev je Slovenijo označil
kot zelo pomembno državo za
Azerbajdžan, zato se je
zavzel za to, da bi tudi azerbajdžanski
gospodarstveniki obiskali Slovenijo.
Kot je pojasnil, se

moramo bolje spoznati, da bi lahko zagnali boljše gospodarsko sodelovanje med državama.
Predsednik je poudaril, da je pri iskanju priložnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja
med državama potrebno razmišljati kreativno in ambiciozno. Izpostavil je področja
obnovljivih virov energije, zlasti hidroenergije, telekomunikacij in informacijskih tehnologij,
gradbeništva ter turizma.
Poudaril je, da se v Sloveniji obdobje nizkih stopenj rasti
končuje, zato bi morali o prihodnosti razmišljati ne s stališča preteklih težav, ampak s stališča
priložnosti, ki so pred nami. Izrazil je prepričanje, da bosta Slovenija in Azerbajdžan v
prihodnosti dobra partnerja, to partnerstvo pa bi lahko razvijala tudi na področju kulturnega
sodelovanja. Zavzel se je tudi, da bi v skladu s skupno izjavo, ki sta jo včeraj podpisala oba
predsednika, čimprej steklo sodelovanje v okviru skupne komisije, ki bo pomagala pri razvoju
sodelovanja poslovnih subjektov obeh strani.

Azerbajdžan zanimiv za izvoznike in za naložbe
18.03.2010
Ljubljana, 18. marca (STA) - Države ob Kaspijskem morju so v zadnjih letih zbudile mnogo
pozornosti z možnostmi, ki se odpirajo na tamkajšnjih trgih. Gospodarske ambicije je
svetovna finančna kriza nekoliko zaustavila, v času okrevanja pa se spet ponujajo dobre
priložnosti za sodelovanje s podjetji ali za investicije ter za doseganje večje razpršitve izvoza.
Na tem območju sta zanimivi dve državi. Azerbajdžan, z nafto, zemeljskim plinom in
fosilnimi gorivi bogata država, ki s hitro gospodarsko rastjo postaja center Kaspijskega
bazena, in Kazahstan, četrta največja država na svetu, ki ima 20 milijonov prebivalcev ter
veliko energentov, kovin in usnja.
Okvirje za gospodarsko sodelovanje z obema postavljata tako Slovenija kot EU. Slednja z
Azerbajdžanom in nekaterimi drugimi državami ustanavlja t.i. Vzhodno partnerstvo, ki velja
za protiutež Uniji za Sredozemlje in katerega namen je okrepiti sodelovanje med EU in
partnericami.
EU je z Azerbajdžanom sredi minulega leta podpisala sporazum na področju letalstva za lažjo
dosegljivost te države. Kazahstan, država osrednje Azije, pa ima med drugim z Rusijo
podpisan prostotrgovinski sporazum, kar predstavlja priložnost za podjetja, ki delujejo ali
želijo delovati v Rusiji. Sredi tega leta pa bo začel veljati dogovor o oblikovanju carinske
unije med Rusijo, Belorusijo in Kazahstanom.
Slovenija je lansko jesen z Azerbajdžanom med drugim podpisala memoranduma o
sodelovanju med gospodarskima ministrstvoma ter o sodelovanju na področju industrije in
energetike. Med državama za krepitev sodelovanja deluje tudi mešana komisija na področjuteleinformatike.
Na tem obisku je padla tudi pobuda o odprtju Slovenske hiše v mestu Baku, kjer bi
promovirali slovenske izdelke in pomagali zainteresiranim izvoznikom ali investitorjem pri
vstopu na slovenski ali tamkajšnje trge.
Doseganje sodelovanje Slovenije z obema državama je sicer skromno. Azerbajdžan in

Slovenija sta predlani imela za slabih devet milijonov evrov blagovne menjave, večinoma s
slovenske strani.
Azerbajdžan je pomemben partner EU na področju energetike, kjer se priložnosti za podjetja
odpirajo na področju gradnje malih in srednje velikih hidroelektrarn ter pri povečanju
zmogljivosti obstoječih. Država je zanimiva za sodelovanje na področju telekomunikacij,
informacijske tehnologije, gradbeništva, industrije in turizma, pri čemer si želi tudi več
vlaganj-v-zasebni-sektor.

