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2-ci Aİ-Azərbaycan Biznes Forumu
Bu gün Avropa İttifaqı (Aİ) və Azərbaycandan olan 200 biznes şirkətinin nümayəndəsi, Azərbaycan
hökumətinin Nazirləri və Nazir Müavinləri, Aİ Səfirləri və digərləri ADA Universitetində bir araya
gələrək, Azərbaycanda biznes və investisiya mühiti mövzusunda fikir mübadiləsi aparacaqlar. Əsas
diqqət kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və logistika, turizm və daha ümumi şəkildə Azərbaycanda biznesi necə
qurmalı məsələlərinə yönələcəkdir.
"Qeyd etmək mühümdür ki, Azərbaycanda bir sıra iqtisadi islahatlar aparılır, ölkə iqtisadiyyatın
çoxşaxəli inkişafı istiqamətində göstərilən cəhdləri artırır. Bu, bazarda marağı olan Avropa şirkətləri
üçün daha çox imkan yaradır. Aİ Azərbaycanın ən böyük iqtisadi tərəfdaşıdır və ölkədə ümumi ticarətin
44% pay sahibi olub, Azərbaycana xarici birbaşa investisiyaların ən böyük hissəsini təmin edir. Aİ
islahatların aparılması istiqamətində hökumətin göstərdiyi cəhdləri dəstəkləməyə hazırdır. Ümid edirəm
ki, 18 may tarixində keçiriləcək Aİ-Azərbaycan biznes forumu şirkətlər arasında şəbəkələşməni və
əlaqələri çoxaldacaq, bu da öz növbəsində ticarət və iqtisadi fəaliyyəti daha da artıracaqdır," Aİ-nın
Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin Rəhbəri Səfir Malena Mård bildirmişdir.

Ümumi Məlumat
Aİ 28 Üzv Dövlətdən ibarətdir və əhalisi 500 milyon nəfərdən artıqdır. Beləliklə Aİ də Çin və
Hindistandan sonra dünyada ən böyük əhalinin yaşadığı məkandır.
Vahid bazarı ilə Avropa İttifaqı dünyanın ən böyük iqtisadi iştirakçısıdır, onun illik ÜDM təxminən 14
trilyon avrodur ki, bu da qlobal ticarətin 20%-ni təşkil edir. Əsasən Aİ dünyanın digər ölkələrinə birbaşa
xarici investisiya axınının gəlişi və çıxışının əsas mənbəyidir.
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The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link
together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of
more than 60 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The
European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and
peoples beyond its borders”.

