Azerbaycan Sektörel Ticaret Heyet Programı
(Bakü/AZERBAYCAN, 10-12 Mayıs 2017)
Odamız tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2011 sayılı Pazar Araştırması ve
Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında
mobilya ve yapı malzemeleri sektörüne yönelik Azerbaycan Sektörel Ticaret Heyeti programı
düzenlenmiştir.

İlk etapta, mobilya sektöründe
faaliyet gösteren üye
firmalarımız Azerbaycan’da
ilgili sektörde faaliyet gösteren
firmalara ziyaretlerde
bulunmuşlardır. Firmalarımız,
Azerbaycan’ın mobilya
pazarını yerinde görme,
piyasayı yakından tanıma ve
ertesi gün gerçekleştireceğimiz
ikili iş görüşmeleri için fikir
edinme, tesislerin kira ve
satılık bedellerini, kısacası Azerbaycan piyasasını tanıma fırsatı bulmuşlardır.

11 Mayıs sabahı
Azerbaycan’ın önemli basın
kuruluşlarına(AzTV, Lider TV
vb.)otelde kahvaltı verilmiş ve
ardından Odamızın Türkçe
tanıtım filmi yayınlanmıştır.
Basına demeç veren ve
soydaşlarımızla birlikte
olmaktan duymuş olduğu
memnuniyeti dile getiren ETO
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan
IŞIK, Eskişehir’i Eskişehir
Ticaret Odası’nı ve Eskişehir
ekonomisini Azerbaycan basınına açıklamıştır. Ardından heyette yer alan Eskişehirli firmalar,
kendilerini basın kuruluşlarına tanıtma imkanı bulmuş oldu. Basın toplantısında ayrıca,
Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Ahmet ATAKER ve T.C.
Ekonomi Bakanlığı uzmanı Muhammed Emrah SOĞANCI da katıldı.
Basın toplantısının ardından
mobilya sektöründe faaliyet
gösteren ETO üyesi katılımcı
firmalar, ilgili sektörde
faaliyet gösteren Azerbaycanlı
firmalarla ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirdiler.
Azerbaycan’ın önemli
mobilya firmalarının yoğun
ilgi gösterdiği görüşmelerde
karşılıklı iş birliği fırsatları
değerlendirildi. Firmaların
birbirlerini tanımaları
sağlanarak, olası yeni ortaklıklara zemin oluşturuldu.

Heyet, ayrıca Azerbaycan
Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi
Odası ile bir toplantı da
gerçekleştirdi. Azerbaycan
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkan Yardımcısı Adil Sh.
HUSEYNOV ile görüşen ETO
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan
IŞIK, dil din ve kültür
birliğinin ticarette oldukça
fazla avantaj sağladığını, ETO
olarak kardeş ülke Azerbaycan
ile ticaretimizi daha fazla
geliştirmek ve yeni uluslar
arası ortaklıklar kurmanın önemine dikkat çekti.ETO heyetini misafir etmekten duymuş
oldukları memnuniyeti dile getiren HUSEYNOV ise karşılıklı heyetlerin daha fazla
birbirlerini ziyaret ederek kardeşlik bağlarımızı ticari açıdan da güçlendirmenin altını çizdi.
İki Oda, ardından bu işbirliği sözlerini bir kardeş oda anlaşması imzalayarak taçlandırmış
oldular.
T.C. Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından da kabul edilen heyetimiz, temaslarına ülkemizin
en yetkili kurumu ile
görüşerek devam etmiş oldu.
Azerbaycan’ın genel
ekonomi politikaları
hakkında heyete bilgi veren
T.C. Azerbaycan Büyükelçisi
Erkan ÖZORAL ve Bakü
Ticaret Müşaviri Ahmet
ATAKER, Azerbaycan’ın
son yıllarda üretime yönelik
politikalara ağırlık vererek
yatırım yapılabilir ülkeler
arasına hızla girdiğini belirtti.
Türkiye’nin Azerbaycan’a olan ihracatı ile ilgili bilgi veren Bakü Ticaret Müşaviri ATAKER
ise sadece Azerbaycan’a değil aynı zamanda yatırımlar sayesinde Azerbaycan’ın yapmış
olduğu ticaret anlaşmaları dahilinde diğer Orta Asya ülkelerine de gümrük vergisi oranında ve
diğer konularda kolaylıklar sağlanmasının söz konusu olduğunu belirtti. Ekonomi Bakanlığı
tarafından da hedef pazar olarak açıklanan Azerbaycan’a daha fazla önem vermemiz gerektiği
konusunda her iki taraf da mutabık kaldı.

Heyetin son durağı ise Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler İçtimai Birliği
(TÜİB) oldu. ETO heyeti,
Azerbaycan’ı bir de yerel iş
adamları veya Azerbaycan’da
iş yapan Türk firmaların
gözünden dinleme imkanı
buldular. Azerbaycan’ın
yatırım iklimini, devlet
teşviklerini iş dünyasından
dinleyen ETO heyeti,
Azerbaycan ile ilgili çeşitli
bakış açılarına sahip oldu.
Azerbaycan’a yatırım ile
birlikte çeşitli ticaret
bölgelerinde de gümrük vb. kolaylıkların sağlanabileceğine yönelik sunumlar yapan Türkiye
ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler İçtimai Birliği(TÜİB) başkanı Ali İhsan
GENÇ, Azerbaycan’ın petrol fiyatlarındaki düşüşten sonra yaşanan devalüasyon ile üretim
politikalarına ağırlık vermeye başladıklarını ve yatırım teşviklerine ağırlık vererek ekonomiyi
canlandırmak istediklerini, dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz zaman itibariyle ETO
heyetinin Azerbaycan’a yapmış olduğu ziyaretin tam da bu iklimde gerçekleşmesinin yerinde
olduğunu belirtti.
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