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Wstęp 
 

Niniejszy materiał przygotowali studenci kierunku „Analityka Bezpieczeństwa”  

z Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie, którzy w czerwcu 2022 r. w ramach praktyk 

zawodowych udali się do Azerbejdżanu. Ich podróż została sfinansowana dzięki IV edycji projektu 

Ministerstwa Nauki i Edukacji „Dydaktyczna Inicjatywy Doskonałości”. 

W Azerbejdżanie studenci mogli wykorzystać swoje dotychczas zdobyte na studiach 

umiejętności. Poznali kraj „od podszewki” oraz w bardzo łatwy sposób nawiązywali relację z nowo 

poznanymi ludźmi. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z Azerami zdobyli wiele informacji na 

temat ich państwa oraz zweryfikowali prawdziwość informacji, znalezionych wcześniej w różnych 

źródłach. Poniższy materiał przedstawia obecną sytuację Azerbejdżanu na tle politycznym, 

gospodarczym oraz w kwestii bezpieczeństwa.  

Fot. 1. Studenci wraz z opiekunami przed wylotem z Lotniska Chopina w Warszawie. 

Źródło: materiał własny. 
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Rys historyczny 
 

Azerbejdżan jest jednym z najstarszych ośrodków cywilizacyjnych na świecie.  

W jaskiniach Azykh, Taghlar, Damjili, Dashsalahli, Gazma oraz w innych miejscach osadnictwa 

w tym kraju odkryto znaleziska archeologiczne. Wśród nich znalazła się m.in. dolna szczęka 

Azykhantropa, czyli człowieka z Azyk, który żył 300 000 – 400 000 lat temu. Odkrycia te świadczą 

o  tym,  że  Azerbejdżan  był  jednym  z  miejsc  osiedlania  się  ludzi  pierwotnych.  

 

To rzadkie znalezisko zapewniło Azerbejdżanowi włączenie go do mapy miejsc wczesnego 

zasiedlenia Europy. Historia państwowości tego kraju obejmuje pięć tysięcy lat, co sprawia, że 

naród ten może poszczycić się posiadaniem jednych z najstarszych tradycji państwowych na 

świecie. Pierwsze państwowe lub etniczno-polityczne założenia na terytorium Azerbejdżanu datuje 

się na okres przed naszą erą. W przeciągu pierwszego tysiąclecia przed naszą erą i na początku 

naszej ery Azerbejdżan był domem dla wielu potężnych państw, w tym Manny, Atropateny  

i Albanii. Państwa te odegrały kluczową rolę w historii gospodarczej i kulturalnej Azerbejdżanu,  

a także w ustanowieniu jednego narodu1.  

 

                                                
1 General information about the history of Azerbaijan, https://azerbaijan.az/en/information/301, 20.06.2022. 

Fot. 2. Panorama rezerwatu Yanar Dag 

Źródło: materiał własny. 
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 Na przestrzeni lat, poczynając od średniowiecza, Azerbejdżan urozmaicał swoje bogactwa 

kulturowe poprzez kontakt z innymi państwami i narodami, pod których kontrolą się znajdował, 

czyli Indie, Turków Seldżuckich, Mongołów, Irańczyków. W XIX w. terytorium Azerbejdżanu 

podzielono pomiędzy dwa państwa: Rosję oraz Iran. Zapoczątkowało to masowe przesiedlenia 

ludności ormiańskiej z krajów sąsiednich na ziemie azerbejdżańskie. W latach 1828-1829 do 

Azerbejdżanu przesiedlono 40-50 tys. Ormian z Iranu i 90 tys. z Turcji2.  

  

W 1872 r. w stolicy Azerbejdżanu – Baku odkryto i upowszechniono wydobycie ropy 

naftowej na skalę przemysłową, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju miasta. Jednocześnie 

zaczęły uwidaczniać się różnice w poziomie życia między bogacącym się – głównie na ropie 

naftowej – Azerbejdżanie północnym a biednym i zacofanym Azerbejdżanem południowym.  

Po rosyjskiej rewolucji z 1917 r. i wywołanym nią upadku władzy rosyjskiej w peryferyjnym 

namiestnictwie kaukaskim władzę przejął miejscowy Sejm Zakaukaski. Wobec tego 22 kwietnia 

1918 r. powstała Zakaukaska Demokratyczna Republika Federacyjna, złożona z Gruzji, Armenii  

i Azerbejdżanu. Narastające konflikty między państwami składowymi doprowadziły do rozpadu 

federacji już 26 maja 1918 r. Dwa dni później Azerbejdżańska Rada Narodowa ogłosiła 

niepodległość Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu z tymczasową stolicą w Gandży. 

                                                
2 Azerbaijan: a people from the mists of time, 25.11.2015, https://geohistory.today/azerbaijan/, 20.06.2022. 

Fot. 3. Prorektor ds. studentów ANS w Gnieźnie dr Krzysztof Danielewicz w rezerwacie Yanar Dag. 

Źródło: materiał własny.  
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Istniejąca zaledwie 23 miesiące – od 1918 do 1920 r. – Azerbejdżańska Republika Demokratyczna 

przeszła do historii jako pierwsze świeckie i demokratyczne państwo na muzułmańskim 

Wschodzie.3 

 Deklaracja Niepodległości przyjęta przez Radę Narodową Azerbejdżanu brzmiała tak: 

„Odtąd, tak jak naród Azerbejdżanu jest źródłem władzy, Azerbejdżan, który obejmuje 

południowo-wschodnie Zakaukazie, jest w pełni niezależnym państwem. Demokratyczna 

Republika Azerbejdżanu zapewnia prawa polityczne i obywatelskie wszystkim obywatelom 

mieszkającym w jej granicach, niezależnie od ich narodowości, wyznania, klasy, warstwy i płci”. 

Niedługo potem rząd przyjął flagę narodową, hymn i herb Azerbejdżanu, a język azerski uznał  

za język państwowy. Symbolika flagi 

Azerbejdżanu według Alexa Pirieffa – 

Azera, pracownika TES Tour i pasjonata 

historii Azerbejdżanu – przedstawia się 

następująco: kolor niebieski 

symbolizuje ludy tureckie, kolor 

czerwony – wpływy kultury 

europejskiej, natomiast kolor zielony 

oznacza islam. Całość odnosi się do 

motta Azerbejdżanu, jakim jest 

„turkizacja, islamizacja, europeizacja”. 

Pośrodku czerwonego pasa widnieje 

biały półksiężyc, zapożyczony z flagi 

tureckiej, głównego sojusznika Azerów, 

symbolizujący główną religię kraju 

(islam), oraz ośmioramienna gwiazda – 

symbol ośmiu głównych grup ludów 

tureckich. Wyprzedzając większość 

krajów europejskich, Azerbejdżan przyznał kobietom prawo do głosowania jako pierwszy kraj na 

wschodzie Europy4.  

                                                
3 History of Azerbaijan, 6.10.2020, https://nk.gov.az/en/page/34/, 21.06.2022. 
4 History of Azerbaijan, https://www.advantour.com/azerbaijan/history.htm, 20.06.2022. 

Fot. 4. Alov qüllələri (Ogniste Wieże) w Baku. 

Źródło: materiał własny.  
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28 kwietnia 1920 r. Azerbejdżańska Republika Demokratyczna upadła w wyniku 

bolszewickiej interwencji wojskowej. Tego samego dnia powstała Azerbejdżańska Socjalistyczna 

Republika Radziecka (Azerbejdżańska SRR). W okresie sowieckim terytoria Zangazura, prowincji 

Goycha, część Nachiczwanu i innych obwodów zostały odebrane Azerbejdżanowi i przyłączone 

do Armenii, przez co jego powierzchnia zmalała ze 114 tys. km2 w okresie Azerbejdżańskiej 

Republiki Demokratycznej do 86,6 tys. km2. 7 lipca 1923 r. przywódcy bolszewiccy zainicjowali 

utworzenie Obwodu Autonomicznego Górnego Karabachu. W odpowiedzi na opór i protesty 

władze sowieckie przeprowadziły w Azerbejdżanie brutalne represje. W 1937 r. ucisku doznało  

29 tys. osób, a naród stracił dziesiątki myślicieli, w tym Huseyna Dżawida, Mikayila Mushfiga, 

Ahmada Javada, Salmana Mumtaza, Alego Nazmi, Taghi Shahbaziego i innych. Dojście do władzy 

Hejdara Alijewa w Azerbejdżanie 14 lipca 1969 r. stało się punktem zwrotnym dla tego państwa. 

Dzięki temu Azerbejdżan zaczął się szybko rozwijać i przekształcać w jedną z wiodących republik 

Związku Radzieckiego5. 

Kadencja przywódcy narodowego przyniosła Azerbejdżanowi wybitne osiągnięcia we 

wszystkich dziedzinach gospodarki. W latach 1970-1985 w kraju tym oddano do użytku 23 duże 

zakłady przemysłowe oraz zaczęto eksportować 350 rodzajów lokalnie wytwarzanych produktów 

do 65 państw. Wielkie kroki podjęte za rządów Hejdara Alijewa przekształciły Azerbejdżan  

w jedną z czołowych republik ZSRR pod względem przemysłu, rolnictwa i kultury. Zwracano 

                                                
5 History of Azerbaijan… 

Fot. 5. Widok na Ogniste Wieże w Baku. 

Źródło: materiał własny.  
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także szczególną uwagę na zachowanie wartości narodowych i moralnych wśród obywateli. 

Między innymi tysiące Azerbejdżanów wysłano na studia do wiodących, międzynarodowych 

instytucji edukacyjnych6.  

Jednakże w latach 1970-1980 agresywne działania Ormiańskiej SSR – sowieckiej republiki 

skierowanej przeciwko Azerom – a także usilne starania nielegalnego zajęcia ich terytorium 

doprowadziły naród do wściekłości. Mieszkańcy Azerbejdżanu oczekiwali wsparcia ze strony 

władz ZSRR, jednakże ci nie podjęli żadnych znaczących kroków, jednocześnie potajemnie 

wspierając Ormian. Celem nadrzędnym kierownictwa radzieckiego było zdyskredytowanie ruchu 

narodowo-wyzwoleńczego Azerów w krajach europejskich i amerykańskich przez przedstawianie 

go jako niebezpiecznego trendu, a tym samym zdławienie tego ruchu. Z jednej strony próbowali 

realizować plan ormiańskich przyjaciół na Kaukazie,  

z drugiej – chcieli sprowokować i skompromitować 

wielkiego Azera Hejdara Aliyeva, któremu zazdrościli 

mądrości i odwagi przez całą jego karierę polityczną7. 

Pod koniec lat 80. XX w. emerytowany Hejdar 

Alijew wielokrotnie podejmował działania mające 

zapobiec prowokacyjnym działaniom Armenii i Ormian 

w regionie Górskiego Karabachu. Jednak próby 

porozumienia się z Gorbaczowem, Ligaczowem, 

Razumowskim, Łukjanowem i innymi, którzy wówczas 

przewodzili ZSRR, zakończyły się niepowodzeniem. 

Pod koniec 1989 r. sytuacja na Kaukazie, w tym  

i w Azerbejdżanie, zaczęła wymykać się spod kontroli. 

Rosjanie nie chcieli dopuścić do utraty tak ważnego  

i perspektywicznego kraju, jakim był Azerbejdżan, przez 

co 20 stycznia 1990 r. doszło tam do krwawej rzezi8. Jednostki wojskowe Związku Radzieckiego, 

                                                
6 Azerbejdżan: Co zmieniło się po wydarzeniach z 20 stycznia 1990 roku?, 20.01.2021, 

https://www.rp.pl/historia/art8697301-azerbejdzan-co-zmienilo-sie-po-wydarzeniach-z-20-stycznia-1990-roku, 

21.06.2022. 
7 A. Geybullayeva, Azerbaijan, the enduring struggle after 1989, 30.10.2009, 

https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Azerbaijan/Azerbaijan-the-enduring-struggle-after-1989-47387, 

20.06.2022. 
8 Azerbaijan: The status of Armenians, Russians, Jews and Other Minorities, 

http://hrlibrary.umn.edu/ins/azerba93.pdf, 21.06.2022. 

Fot. 6. Plakat „Górski Karabach należy do 

Azerbejdżanu” w jednym z marketów w Baku.  

Źródło: materiał własny. 



12 

 

składające się głównie z żołnierzy ormiańskich, dokonały krwawej masakry na ludności cywilnej 

Azerbejdżanu. Ludobójstwo, które rozpoczęło się w Baku, miało kontynuację w Lankaranie  

i Neftchale, a także innych miastach kraju. W samym Baku armia sowiecka zabiła 131 cywilów 

(124 mężczyzn, 7 kobiet, 7 dzieci), wśród których byli Azerowie, Rosjanie, Żydzi, Tatarzy  

i przedstawiciele innych narodowości. Ranne zostały 744 osoby, zaaresztowano 841 osób, 

podpalono też i zniszczono 200 domów i 80 samochodów (w tym karetki pogotowia ratunkowego). 

Działając w ten sposób, żołnierze radzieccy chcieli zdławić ruch narodowo-wyzwoleńczy  

w Azerbejdżanie, który rozpoczął się już 20 lat wcześniej.  

Gorbaczow, próbując zrzucić całą swoją i swojego otoczenia winę na Alijewa, zadzwonił 

do niego 19 stycznia 1990 r. Powiedział mu, że w Azerbejdżanie doszło do zamieszek z jego winy. 

Fot. 7. Eternal Flame Monument, Martyr's Lane Baku, wieczny płomień Baku – pomnik poświęcony ofiarom 

poległym w pierwszej wojnie o Górski Karabach. 

Źródło: materiał własny. 
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Alijew znajdował się wówczas w sanatorium „Barvicha” pod Moskwą, dlatego nie miał kontaktów 

z Azerbejdżanem.  

Hejdar Alijew dowiedział się o wydarzeniach z Baku 20 stycznia 1990 r. od Georgia 

Arbatowa podczas spaceru w parku sanatorium i natychmiast wyjechał do Moskwy. Tam 

zadzwonił do Baku, aby uzyskać bliższe informację. 21 stycznia 1990 r. pojawił się przed 

przedstawicielstwem Azerbejdżanu w Moskwie. Potępił wówczas tę tragedię, popełnioną przez 

radzieckie kierownictwo przeciwko narodowi azerbejdżańskiemu9.  

W dokumentach archiwalnych można znaleźć różne informacje na temat składu sił 

zbrojnych biorących udział w operacji przeciwko ludowi. 19 stycznia 1990 r. liczba wojsk 

radzieckich, rozmieszczonych w Azerbejdżanie, osiągnęła 24 tys. Natomiast Jewgienij Primakow, 

ówczesny kandydat na członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego partii komunistycznej, 

                                                
9 A. Geybullayeva, Azerbaijan, the enduring struggle after 1989... 

Mapa 1. Mapa Azerbejdżanu z zaznaczonym spornym terytorium Górskiego Karabachu. Żródło: canva.com. 
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w rozmowie telefonicznej z Gorbaczowem opowiadał o 35-40 tys. wojskowych. Inne źródło 

podaje, że od 1988 r. w celu ustabilizowania sytuacji w Baku na terenie kraju przebywało 

faktycznie 110 tys. żołnierzy radzieckich kontyngentów wojskowych, wysłano też dodatkowo 

66 tys. żołnierzy i oficerów. Jeszcze inne źródła twierdzą, że za masakrę w stolicy w nocy z 19 na 

20 stycznia 1990 r. odpowiedzialne były siły powietrzne rosyjskich miast: Pskowa, Riazani i Tuły, 

w tym 76., 106. i 1. dywizja powietrzno-desantowa oraz 56. brygada powietrzno-desantowa. 

Wokół Baku zgromadzono ponad 50 tys. żołnierzy z Zakaukazia, Moskwy, Leningradu i innych 

wojskowych regionów oraz jednostek sił wewnętrznych MSW. O niegodziwych zamiarach 

sowieckiego przywództwa świadczył również fakt, że oddziały dostarczone do Baku obsadzono 

żołnierzami i oficerami rezerwy z Rostowa, Krasnodaru i Stawropola, gdzie mieszkają Ormianie10. 

Natomiast zatoka Baku i sąsiednie terytoria zostały 

otoczone przez statki i łodzie marynarki 

kaspijskiej11. 

Przez okres wieloletniej okupacji przez 

Rosję Radziecką mało który obywatel 

Azerbejdżanu wierzył w rozwiązanie 

dotychczasowych problemów gospodarczych  

i zapoczątkowanie procesów mających odbudować 

ekonomiczną sferę kraju. Jak wiadomo, istnienie 

Związku Radzieckiego opierało się na trzech 

podstawowych zasadach: planowana gospodarka, 

ideologia komunizmu i przyjaźń narodów. 

Wydarzenia z 20 stycznia 1990 r. zachwiały 

dotychczasowym zaufaniem Azerów do ZSRR, 

szczerze wierzących w te zasady12.  

W tym czasie zaczęła pogłębiać się 

przepaść między ludem a przywództwem ZSRR  

i komunistycznym kierownictwem Azerbejdżanu. 

Po masakrze rozpoczął się niezadeklarowany 

                                                
10 General information about the history of Azerbaijan… 
11 History of Azerbaijan…. 
12 General information about the history of Azerbaijan… 

Fot. 8. Symbole patriotyczne są w Azerbejdżanie 

widoczne na każdym kroku. 

Źródło: materiał własny. 



15 

 

czterdziestodniowy strajk – m.in. swoją działalność zawiesiły fabryki, co miało poważny wpływ 

na upadek radzieckiej gospodarki13. 

Pierwszej prawnej i politycznej oceny wydarzeń z 20 stycznia dokonano 17 listopada  

1990 r. na pierwszej sesji Rady Najwyższej Nachiczewańskiej Autonomicznej Socjalistycznej 

Republiki Radzieckiej Azerbejdżanu, której przewodniczył Hejdar Alijew. W przygotowanym  

i przyjętym przez parlament autonomicznej republiki dekrecie O politycznej ocenie wydarzeń  

w Baku ze stycznia 1990 roku wydarzenia te oceniono jako atak na suwerenne prawa 

Azerbejdżańskiej SRR i procesy demokratyczne oraz przemoc i agresja na ludność cywilną. W 

dekrecie zwrócono uwagę na to, że przywódcy ZSRR dopuścili się poważnego przestępstwa  

i zażądano pociągnięcia ich do odpowiedzialności za popełnione czyny. W Autonomicznej 

Republice Nachiczewańskiej dzień 20 stycznia ustanowiono Narodowym Dniem Żałoby14. 

Azerbejdżan ogłosił niepodległość 18 października 1991 r., czyli w roku upadku Związku 

Radzieckiego (26 grudnia 1991 r.). W momencie ustanowienia niepodległości kraj ten był już 

uwikłany w wojnę etniczną z Armenią o terytorialną enklawę – Górski Karabach. Państwo to 

stanęło także przed licznymi wyzwaniami ekonomicznymi, które były bezpośrednimi skutkami 

wieloletniej okupacji kraju przez Rosję Radziecką. Dodatkowo musiało się zmierzyć  

z ogólnokrajowym chaosem politycznym, spowodowanym zmianami i przemianami 

wewnętrznymi15. Proklamując niepodległość i jednocześnie uniezależniając się w pewnym stopniu 

od wpływów rosyjskich, Azerbejdżan obrał ścieżkę nawiązywania współpracy z Zachodem.   

Po 1992 r. rząd nawiązał kooperację z takimi krajami, jak: Francja, Kanada, Stany Zjednoczone, 

Polska, a także organizacjami międzynarodowymi: Unia Europejska (UE) i Organizacja Narodów 

Zjednoczonych (ONZ). Uznanie Azerbejdżanu jako faktycznego członka ONZ nastąpiło 14 lutego 

1992 r.16 

1. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA  
 

Azerbejdżan jest małym państwem, położonym w sąsiedztwie dwóch imperiów (Federacji 

Rosyjskiej i Iranu) oraz regionalnych i globalnych potęg, zdaje więc sobie sprawę, że cele jego 

                                                
13 Azerbaijan: a people from the mists of time… 
14 Tamże. 
15 Azerbaijan: the status of Armenians… 
16 Azerbejdżan: Co zmieniło się… 
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polityki zagranicznej nie mogą zostać osiągnięte indywidualnie. Kraj ten posiada znaczne rezerwy 

ropy naftowej oraz gazu ziemnego, które umożliwiają stały rozwój gospodarczy, liczne inwestycje 

infrastrukturalne i modernizację zdolności obronnych. Pomimo tego niskie zasoby terytorialne  

i trwający konflikt z Armenią oznaczają, że rządzący muszą poszukiwać silnych sojuszy, a swoją 

politykę budować w ramach współpracy międzynarodowej.  

Poniżej przedstawiamy, jak kształtują się relacje Azerbejdżanu z wybranymi państwami 

świata. 

Turcja 

9 listopada 1991 r. Turcja jako pierwsza uznała niepodległość Azerbejdżanu. Pierwsze 

stosunki dyplomatyczne między państwami zostały nawiązane 14 stycznia 1992 r. i z biegiem 

czasu przekształciły się w sojusz strategiczny. Jak wspomniał przewodnik Alex, Turcja znacząco 

zaangażowała się i wspierała Azerbejdżan przy okazji wojny azersko-ormiańskiej. Dalsze 

rozszerzenia i pogłębienia stosunków międzypaństwowych są możliwe dzięki skutecznej 

działalności Rady Współpracy Strategicznej Wysokiego Szczebla (High Level Strategic 

Cooperation Council, HPSC), utworzonej w Stambule 15 września 2010 r. 
 

Fot. 9. Flagi Turcji, Azerbejdżanu i Pakistanu na jednej z głównych ulic w mieście Gandża. 

Źródło: materiał własny. 
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Stosunki międzyparlamentarne pomiędzy Azerbejdżanem a Turcją są silnie umocowane. 

W Azerbejdżanie swoją działalność prowadzi grupa robocza ds. azersko-tureckich stosunków 

międzyparlamentarnych w Milli Majlis, a liderem tej grupy jest Ahliman Amiraslanov. 

Ugrupowanie składa się z 59 członków. W Turcji istnieje odpowiednik powyższej struktury –  

tzw. grupa przyjaźni na rzecz turecko-azerskich stosunków międzyparlamentarnych, która 

funkcjonuje poprzez działalność Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. Jej głównym 

przedstawicielem jest Shamil Ayrim, a samo ugrupowanie składa się z 10 osób. Ogółem Turcja  

i Azerbejdżan podpisały 256 dokumentów państwowych w różnych dziedzinach. Najważniejszymi 

towarami eksportowymi z Azerbejdżanu do Turcji są: 

 gaz ziemny i ropa naftowa, 

 bawełna, olej gazowy oraz tworzywa sztuczne, 

 aluminium, metanol oraz ołów, 

 paliwo lotnicze, skóry oraz smary. 

Fot. 10. Azersko-turecka historia jest częstym elementem pomników i monumentów upamiętniających wspólną 

historię. Park Narodowy Goygol.  

Źródło: materiał własny. 
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Towarami importowanymi z Turcji do Azerbejdżanu są przede wszystkim: 

 maszyny, urządzenia, metale żelazne i pojazdy samochodowe, 

 tworzywa sztuczne, meble, papier i karton, 

 lekarstwa oraz niezbędne produkty farmaceutyczne, 

 wyroby spożywcze, przemysłowe i tekstylne. 

 

Z dniem 25 lutego 2020 r. rządy Azerbejdżanu i Turcji podpisały umowę o Preferential 

Trade Agreement (PTA – Handel Prewencyjny). Uzgodniły w niej 15 pozycji towarowych (w tym 

produkty rolne i przetworzone), a także roczne kontyngenty taryfowe na te towary, a cła importowe 

na te produkty obniżono do 0%. Ponadto Turcja pozostaje jednym z największych inwestorów w 

azerskiej gospodarce. Do 2022 r. ponad 13 tys. tureckich firm działających na terenie Azerbejdżanu 

zainwestowało ponad 12,6 mld dolarów w krajową gospodarkę Azerów. 

Turcja wspiera Azerbejdżan od początku konfliktu w Górskim Karabachu. Ponieważ oba 

kraje są ze sobą silnie powiązane gospodarczo, militarnie i kulturowo, Azerbejdżan może liczyć 

na jej znaczne wsparcie w tym zakresie. Oficerowie z azerskich sił zbrojnych są szkoleni w Turcji, 

otrzymuje też od niej broń – jest to trzeci największy dostawca broni do tego państwa (pozostałe 

to Izrael i Rosja). W lipcu 2020 r., kiedy ponownie wybuchły zacięte walki między siłami azerskimi 

i ormiańskimi na północ od Górskiego Karabachu, rząd Turcji zadeklarował bezwarunkowe 

poparcie dla Azerbejdżanu. Państwa przeprowadziły wspólne ćwiczenia wojskowe, a oprócz tego 

Turcja wysłała dwa myśliwce F-16 do azerskiego miasta Gandża. W tym samym roku odnotowano, 

że sprzedaż broni przez Turcję do Azerbejdżanu wzrosła sześciokrotnie, a pośród pozyskiwanego 

uzbrojenia widnieją tam także liczne drony Bayraktar TB2. Dzięki zacieśniającej się współpracy 

militarnej azerskim siłom zbrojnym udało zyskać się znaczącą przewagę na polu bitwy. Należy 

także zwrócić uwagę, że terytorium Azerbejdżanu jest dla Turcji istotnym punktem strategicznym 

– państwo pozostaje kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Turcji17. 

Chiny 

Azerbejdżańsko-chińskie stosunki polityczne datuje się już od czasów starożytnego 

Jedwabnego Szlaku. W momencie uznania niepodległości Azerbejdżanu przez Chińską Republikę 

                                                
17 P. Keddie, What’s Turkey role in the Nagorno-Karabakh conflict?, 30.10.2020, 

https://www.aljazeera.com/features/2020/10/30/whats-turkeys-role-in-the-nagorno-karabakh-conflict, 26.07.2022. 



19 

 

Ludową z dniem 27 grudnia 1991 r. i nawiązaniem obustronnych stosunków dyplomatycznych  

w dniu 2 kwietnia 1992 r. relacje pomiędzy państwami osiągnęły nowy etap. Otwarta została 

ambasada Chin i jednocześnie ambasada Azerbejdżanu w obu państwach. Jak wynika z informacji 

prezentowanych na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu, rząd 

przywiązuje szczególną wagę do stosunków dyplomatycznych z Chinami i jest zainteresowany 

poszerzaniem tejże współpracy we wszystkich dziedzinach gospodarki krajowej.  

Współpraca rządu Azerbejdżanu z Chinami zaowocowała znacznym postępem w takich 

dziedzinach, jak energetyka, handel, komunikacja, transport i logistyka czy turystyka. Jedną  

z kluczowych inicjatyw Chin względem Azerbejdżanu był przede wszystkim uruchomiony  

w 2013 r. szlak transportowy „One belt, One road”, mający na celu reaktywację Jedwabnego 

Szlaku. Dzięki aktywnemu uczestnictwu i pełnemu poparciu powyższej inicjatywy Azerbejdżan 

posiada znaczną decyzyjność w realizacji projektów transportowych i infrastrukturalnych. 

Zainicjowane przez rząd Azerbejdżanu linia kolejowa Baku–Tbilisi–Kars oraz Międzynarodowy 

Morski Port Handlowy w Baku utworzyły 

Transkaspijski Korytarz Transportowy 

Wschód–Zachód, zapewniając tym 

samym krótszą alternatywną trasę dla 

transportu towarów z Chin na Zachód. 

Azerbejdżańskim szefem Grupy 

Roboczej ds. Azerbejdżańsko-Chińskich 

Stosunków Międzyparlamentarnych jest 

Siyavush Novruzov, a ze strony Chin – 

Zhang Yesui. Azerbejdżan w znacznych 

ilościach eksportuje: ropę naftową, 

polimery etylenu, metanol, jod, kwasy 

siarkowe, sok z lukrecji czy skóry 

bydlęce. Natomiast importowane są 

przede wszystkim: urządzenia 

mechaniczne, maszyny elektryczne, 
Fot. 11. Lokalny bazar. 

Źródło: materiał własny. 
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metale żelazne, odzież i akcesoria, tworzywa sztuczne i wyroby z nich, obuwie, opony 

samochodowe, pojazdy, narzędzia, tkaniny i inne18. 

Podczas obserwacji własnych i w trakcie rozmów z lokalną ludnością Azerbejdżanu udało 

się ustalić, że stosunki azersko-chińskie ograniczają się tylko do kontaktów biznesowych i nie ma 

tutaj mowy o „przyjaźni” przywódców. Sprzedawcy na lokalnym bazarze nieopodal Baku mówili 

jedynie, że azerska polityka zagraniczna względem Chin ogranicza się do eksportu wszelakich 

towarów przez Morze Kaspijskie i terytorium Azerbejdżanu do krajów Europy Zachodniej. 

Lokalna ludność, po zapytaniu ich o bliższe relacje z chińską społecznością obywatelską, 

odpowiedziała, że nie są znane żadne większe przypadki kooperacji azersko-chińskiej – informacje 

te zostały również potwierdzone przez przewodnika, pasjonata historii azerskiej, Alexa Pirieffa. 

Alex był przedstawicielem najpopularniejszej firmy turystycznej w stolicy Azerbejdżanu, Baku – 

TES Tour. To właśnie dzięki niemu studenci ANS Gniezno mogli przeprowadzić liczne obserwacje 

i analizy tamtejszej kultury, społeczności obywatelskiej i stosunków dyplomatycznych.  

Pakistan 

12 grudnia 1991 r. Islamska Republika Pakistanu dołączyła do grona państw, które uznały 

niepodległość Republiki Azerbejdżanu. Z dniem 9 czerwca 1992 r. nawiązano pierwsze stosunki 

dyplomatyczne pomiędzy 

obydwoma krajami od czasu 

odzyskania niepodległości przez 

Azerów. 12 marca 1993 r.  

w stolicy kraju, Baku otwarto 

ambasadę Pakistanu, a 24 sierpnia 

1997 r. – ambasadę Azerbejdżanu 

w Islamabadzie. Według 

informacji prezentowanych na 

oficjalnej stronie Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych 

Azerbejdżanu rząd przykłada 

                                                
18 Bilateral Relations: The People’s Republic of China, https://www.mfa.gov.az/en/category/asia-and-oceania/china, 

22.06.2022. 

Mapa 1. Mapa wskazująca położenie Azerbejdżanu, Armenii, Iranu i 
Pakistanu. 

Źródło: canva.com. 
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szczególną wagę do podtrzymywania i usprawniania stosunków dyplomatycznych z Pakistanem. 

Ponadto skupia się na uzyskaniu jego poparcia w sprawie agresji ormiańskiej i walki terytorialnej 

z Armenią. 

Najważniejszym spoiwem wzajemnych relacji jest całkowita akceptacja Pakistanu 

suwerenności i integralności państwa Azerów w jego granicach uznanych przez społeczność 

międzynarodową, a także potępienie agresji ormiańskiej. Do tej pory (tj. do 22 czerwca 2022 r.) 

Islamska Republika Pakistanu nie nawiązała żadnych stosunków dyplomatycznych z Armenią. 

Ponadto Pakistan potępił ludobójstwo na Azerach w Khojaly, do którego doszło w nocy z 25 na  

26 lutego 1992 r., a także okazał solidarność z rządem Azerbejdżanu podczas drugiej wojny 

karabaskiej. Oficjalne poparcie dla Azerbejdżanu w wojnie w Górskim Karabachu zostało 

podpisane w październiku 2020 r. przez Zgromadzenie Narodowe Pakistanu. Według informacji 

zawartych na stronie Ministerstwa szczególną rolę w kształtowaniu i rozwoju stosunków 

humanitarnych pomiędzy tymi obydwoma krajami odgrywa fundacja im. Heydara Alijewa. 

Zarówno w Azerbejdżanie, jak i Pakistanie działają grupy robocze ds. stosunków 

międzyparlamentarnych. Ze strony Azerbejdżanu przewodniczącą pozostaje Ganira Peshayeva,  

a Pakistanu – Assad Geyser19. 

W trakcie własnych obserwacji potwierdzono powyższe informacje, społeczeństwo 

obywatelskie bowiem zachwalało i darzyło szacunkiem stronę pakistańską. Według miejscowej 

ludności, z którą udało się porozmawiać na ten temat, Azerbejdżan zawdzięcza bardzo wiele 

rządowi Pakistanu, zwłaszcza pomoc – zdaniem Alexa Pirieffa: braterską – w zwycięstwie  

w Górskim Karabachu. Oprócz tego należy zwrócić uwagę, że stosunki dyplomatyczne pomiędzy 

państwami rozpoczęły się dość wcześnie, biorąc pod uwagę uznanie niepodległości Azerbejdżanu 

przez władze Pakistanu już cztery miesiące po faktycznym uzyskaniu pełnej autonomii. Po dziś 

władze Azerbejdżanu pozostają w stałym kontakcie ze stroną pakistańską, także w przypadku 

eksportu i importu towarów zza granicy. W samym 2022 r. wartość sprzedanych towarów 

eksportowanych i importowanych pomiędzy państwami wyniosła 13,3 mln dolarów. 

 

                                                
19 Bilateral Relations: The Islamic State of Pakistan, https://www.mfa.gov.az/en/category/asia-and-oceania/the-

islamic-republic-of-pakistan?fbclid=IwAR0BtMRsTo7DHO_-

Q2b3gCmbz7VBBqJY9LUqgBESXttzsmEpzsF2WxDY6hs, 22.06.2022. 
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Iran 

Islamska Republika Iranu uznała niepodległość Azerbejdżanu 25 grudnia 1991 r., 

jednocześnie rozpoczynając budowę stosunków dyplomatycznych z dniem 12 marca 1992 r. 

Konsulat Generalny Iranu otwarto w 1969 r., a po uznaniu autonomii Azerów przekształcono go 

w Ambasadę Islamskiej Republiki Iranu w Republice Azerbejdżanu. Działa on w mieście 

Nachiwan, a jego azerski odpowiednik – w mieście Tabriz. Ambasadę Azerbejdżanu w Iranie 

uruchomiono w grudniu 1992 r.  

Formalne relacje pomiędzy tymi państwami układają się na podobnej zasadzie,  

co w przypadku wcześniej opisanych państw Wschodu. Grupie roboczej ds. azerbejdżańsko-

irańskich stosunków międzyparlamentarnych przewodniczy Vasif Talibov, a jego irańskim 

odpowiednikiem jest Ali Nikzad Samrin. Stosunki dyplomatyczne Azerbejdżanu z Iranem, 

obejmujące wspólne ramy umowne i prawne, wyróżniają się na tle wspomnianych relacji 

międzynarodowych, podpisano bowiem blisko 200 dokumentów dotyczących relacji 

międzypaństwowych (w przypadku Chin było to 81, a Pakistanu – 36 dokumentów). Dla 

porównania: zyski z obrotów handlowych z importu i eksportu w 2019 r. wyniosły blisko  

493,8 mln dolarów, a w 2020 r. już tylko 179,3 mln dolarów20. 

                                                
20 The Islamic Republic of Iran, https://mfa.gov.az/en/category/asia-and-

oceania/iran?fbclid=IwAR0wEc_SyNyLAD4woY4j5qlF6X3MPlHelVim1rcQVrWEQ3jgv2qfHb3zIb4, 21.06.2022. 

Fot. 12. Azerowie są serdeczni, otwarci i z dumą opowiadają o historii własnego państwa. 

Źródło: materiał własny. 
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Z obserwacji własnych, przeprowadzonych w trakcie pobytu w Azerbejdżanie, wynikło,  

że znaczna część Azerów uznaje zarówno Irańczyków, jak i tereny Iranu za „swoje własne”. 

Interpretacja jest prosta i nie chodzi tutaj w żadnym wypadku o ukrytą zawiść lub niechęć do 

Irańczyków. Z wywiadu przeprowadzonego z Alexem Pirieffem wynika, że większość Azerów 

uznaje Iran za „bratnie” państwo, często nazywając swój kraj mianem „północnego Azerbejdżanu”, 

a Iran „południowym Azerbejdżanem”. Przewodnik powiedział także, że większość ludności 

irańskiej jest pochodzenia azerskiego, więc w istocie traktuje się ich niczym „bracia i siostry”. 

Relacje pomiędzy społecznościami obywatelskimi wyglądają na bardziej niż poprawne,  

a dyplomatyczne oraz handlowe – na ponadprzeciętne.  

Azerowie to największa mniejszość etniczna w Iranie, licząca w granicach od 12 do nawet 

20 mln mieszkańców. Zazwyczaj są dobrze zintegrowani z irańskim społeczeństwem, mimo że ich 

tradycyjny język pozostaje bliższym tureckiemu niż perskiemu. Azerowie mieszkają głównie  

w północno-zachodnim Iranie, zwłaszcza w prowincjach: Azerbejdżan Wschodni, Azerbejdżan 

Zachodni, Ardabil i Zanjan. Około jedna trzecia populacji Teheranu podobno również jest 

Azerami. Mniejsze część mieszka w Hamadanie, Qazvin i Karaj. 

Większość Azerów w Iranie to szyiccy muzułmanie, dzielący to samo pochodzenie 

etniczne, co większość ludności w sąsiadującym Azerbejdżanie. Obie grupy zostały podzielone  

w 1828 r. przez uchwalony traktat z Turkmanchai, w świetle którego północną część Azerbejdżanu 

zagarnęła Rosja, a południową – Iran. Azerowie wcieleni do Iranu starali się zaangażować w życie 

społeczne i polityczne nowego państwa, w którym przyszło im funkcjonować – w 1925 r. 

rozpoczęto próbę ukrócenia azerskiego zaangażowania przez powstanie dynastii Pahlavi. 

W 1981 r. władze Iranu stłumiły azerskie powstanie w Tabrizie. 

Pomimo licznych represji jako mniejszość etniczna Azerowie odgrywali główną rolę  

w irańskiej sferze militarnej i politycznej, np.: 

 Yahya Rahim Safavi – azerski dowódca Gwardii Rewolucyjnej (jedno z najważniejszych 

stanowisk wojskowych w Iranie) w latach 1997-2007, 

 Mir Hossein Mousavi – azerski premier w latach 80. XX w. i kandydat na prezydenta w 2009 r., 

 Sadeq Mahsouli – były minister spraw wewnętrznych Iranu w latach 2008-2009. 

 

Azerski nacjonalizm wzrósł w ciągu ostatnich dwóch dekad, chociaż większość irańskich 

Azerów otwarcie nie popiera oddzielenia się od Iranu. Odnotowano znaczy wzrost liczby 
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nacjonalistycznych publikacji skierowanych do irańskich Azerów. Wielu z nich ma również dostęp 

do tureckiej telewizji satelitarnej, więc ich wiedza o Turcji i Azerbejdżanie również uległa 

poprawie. W 1996 r. Mahmudali Chohraganli – azerski przywódca nacjonalistyczny – został 

wybrany do reprezentowania Tabrizu w irańskim parlamencie, jednakże irański rząd nie wyraził 

na to zgody. W maju 2006 r. w Teheranie i północno-zachodnim Iranie wybuchły protesty na dużą 

skalę po tym, jak państwowa gazeta opublikowała karykaturę przedstawiającą Azera jako 

karalucha. Gazetę zamknięto, a rysownika i redaktora uwięziono21. 

Francja 

W 1992 r. również Francja nawiązała stosunki dyplomatyczne z Azerbejdżanem. Obie 

strony określają wzajemne relacje jako wspaniałe, jednak nie są one pozbawione wad czy 

nieporozumień. Francja wspiera pokojowe i trwałe rozwiązanie konfliktu w Górskim Karabachu 

poprzez uznanie separatystycznego regionu, którego Azerbejdżan nie popiera. Część francuskich 

polityków udawała się do Górskiego Karabachu lub wyrażała antyazerbejdżańskie twierdzenia, 

aby zyskać głosy wśród Ormian 

mogących brać udział w wyborach 

we Francji. „Niemniej jednak 

ambasada Francji w Azerbejdżanie 

wspiera azerbejdżańskie operacje 

w Karabachu, kupując detektory  

i zestawy narzędzi dla 

rozminowywania terenu22”. 

Francja mocno inwestuje w rozwój 

przedsiębiorstw na terenie 

Azerbejdżanu. Ma duży udział  

w firmach naftowych – „francuska firma TOTAL posiada 50% udziału w projekcie 

zagospodarowania azerbejdżańskiego złoża kondensatu gazowego Absheron23”. „Do tej pory 

                                                
21 Iran Minorities 2: Ethic Diversity, 3.09.2013, https://iranprimer.usip.org/blog/2013/sep/03/iran-minorities-2-

ethnic-diversity, 26.07.2022. 
22 Thirty-year-long history of Azerbaijani-French diplomatic relations with ups and downs, „AzerNews”, 13.06.2022, 

https://www.azernews.az/analysis/195087.html, 21.06.2022. 
23 Tamże. 

Fot. 13. Flaga Górskiego Karabachu.  

Źródło: canva.com. 
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Azerbejdżan zainwestował ponad 2,1 mld dolarów we francuską gospodarkę, podczas gdy ponad 

42,2 mld Francja zainwestowała w gospodarkę Azerbejdżanu24”. Francja do Azerbejdżanu 

eksportuje głównie sprzęt elektroniczny, metale żelaza i wykonane z nich produkty, produkty 

chemiczne, leki, tworzywa sztuczne, meble, autobusy czy produkty mleczne. W zamian 

Azerbejdżan eksportuje do Francji metanol, orzechy włoskie, torby plastikowe i sok owocowy. 

Stosunki pomiędzy krajami są na tyle silne, że w Baku powstało Liceum Francuskie i Uniwersytet 

Francusko-Azerbejdżański25. 

Polska 

Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Azerbejdżanem w 1992 r., a w 1998 r. otwarto 

polską ambasadę w Baku. Od 2004 r. jej budynek mieści się przy ul. Kichik Gala 2 w zabytkowej 

dzielnicy Starego Miasta (Icheri Sheher). W 2019 r. funkcję ambasadora Polski w Azerbejdżanie 

objął Rafał Poborski. Największą jak dotychczas intensywność w relacjach pomiędzy państwami 

można było zaobserwować w latach 2005-2010 r. – wtedy prezydent Polski Lech Kaczyński  

i Alijew wzajemnie się odwiedzali. Później nastąpiła pięcioletnia bierność i zastanie w relacjach 

polsko-azerbejdżańskich. Do odnowienia stosunków doszło w 2015 r.26  

We współczesnych czasach Azerbejdżan nie jest popularnym kierunkiem emigracji dla 

Polaków, jednak na przełomie XIX i XX w. nasi rodacy chętnie przybywali nad Morze Kaspijskie 

kuszeni perspektywą znalezienia pracy w kraju, który przeżywał „naftowy boom”. Polscy 

specjaliści w dziedzinie inżynierii, nauki, edukacji, muzyki, medycyny byli też pożądani  

w ówczesnym Azerbejdżanie. Grupą, która szczególnie zapisała się na kartach historii 

Azerbejdżanu, są polscy architekci. To oni zaprojektowali wiele ważnych budowli, które  

na przestrzeni lat stały się zabytkami podziwianymi przez zagranicznych turystów z całego świata. 

Muzeum Historii Azerbejdżanu mieści się w dawnym pałacu Zeynalabdina Tağıyeva, którego 

architektem był Józef Gosławski. Zaprojektował on również pierwszą świecką szkołę dla 

muzułmańskich dziewcząt, w której obecnie znajduje się Instytut Manuskryptów w Baku. Drugim 

z czterech wielkich polskich architektów w Azerbejdżanie jest Józef Płoszko – odpowiedzialny 

m.in. za rekonstrukcję Meczetu Piątkowego w Szemachu, zniszczonego przez trzęsienie ziemi  

                                                
24 Tamże. 
25 Thirty-year-long history of Azerbaijani-French diplomatic relations with ups and downs, „AzerNews”, 

13.06.2022, https://www.azernews.az/analysis/195087.html, 21.06.2022.  
26 Polska w Azerbejdżanie. Relacje dwustronne, https://www.gov.pl/web/azerbejdzan/azerbejdzan, 21.06.2022. 
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w 1902 r., czy Pałac Ismailii, gdzie znajduje się Azerbejdżańska Akademia Nauk. Kazimierz 

Skórewicz zasłynął z projektów budynków mieszkalnych, które harmonijnie wpasowywały się  

w zespół Starego Miasta Baku. Innym znanym architektem budynków mieszkalnych był Eugeniusz 

Skibański. Do jego najbardziej znanych prac należy projekt domu Aghabala Guliyeva oraz udział 

w projekcie budowy dworca kolejowego w Baku27. Polscy architekci w Azerbejdżanie są dumą dla 

obu narodów, stąd też promowany jest szlak turystyczny, prowadzący wzdłuż budynków 

zaprojektowanych przez polskich architektów. W 2019 r. Poczta Polska wydała ośmioznaczkowy 

blok pt. Polscy architekci w Azerbejdżanie, który przedstawia najważniejsze budynki polskich 

mistrzów. W maju 2022 r. PPL LOT uruchomił loty bezpośrednie z Warszawy do Baku28. 

 
Fot. 14. Zabudowa Baku – połączenie nowoczesności i tradycyjnych budowli z piaskowca.  
Źródło: materiał własny. 

 

W Azerbejdżanie działają dwa stowarzyszenia polonijne: Stowarzyszenie Polonia-

Azerbejdżan oraz Stowarzyszenie Polonia Rozwój Współpracy Kulturalnej między Polską  

i Azerbejdżanem. Według danych przekazanych przez azembassy.pl w Baku mieszka ponad 100 

Polaków29. Stowarzyszenia dbają o zachowanie pamięci, tradycji, kultury i języka wśród swoich 

dzieci. Obchodzone są polskie święta narodowe i kościelne.  

                                                
27 The Polish legacy in Baku and beyond, „Azerbaijan Tourism Board”, https://www.gov.pl/attachment/0d2f11d8-

b304-47fc-ab37-8414042e5b87, 16.07.2022.  
28 A. Gąsior, Szlakiem polskich architektów w Baku, „waszaturystyka.pl”, 23.06.2022, 

https://www.waszaturystyka.pl/szlakiem-polskich-architektow-w-baku/, 16.07.2022.  
29 Polonia w Azerbejdżanie, 26.11.2019, http://www.azembassy.pl/polonia-w-azerbejdzanie/, 16.07.2022.  
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Obrót handlowy pomiędzy Polską i Azerbejdżanem kształtuje się na poziomie ok. 100 mln 

dolarów. Oba państwa wspierają się w budownictwie, rolnictwie, farmaceutyce, turystyce  

i energetyce. W Azerbejdżanie znajduje się Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH), będące 

przedstawicielem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), które wspiera eksport oraz 

inwestycje polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych30. Od 2005 r. funkcjonuje Polsko-

Azerbejdżańska Międzyrządowa Komisja ds. Współpracy Gospodarczej, działająca w zakresie 

współpracy m.in. w sektorze ropy i gazu, w dziedzinie rolnictwa, transportu, finansowo-bankowej, 

ochrony środowiska itp. Według danych GUS 37% polskiego eksportu do Azerbejdżanu stanowi 

                                                
30 Polska w Azerbejdżanie. Relacje… dwustronne, „Polska strona rządowa”, 

https://www.gov.pl/web/azerbejdzan/azerbejdzan, 21.06.2022. 

Fot. 14. Studenci wraz z opiekunami i przewodnikiem z Konsulem RP w Baku przed budynkiem polskiej ambasady. 
Źródło: materiał własny. 
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sprzedaż maszyn i urządzeń (kombajny zbożowe i części do maszyn rolniczych, urządzenia 

chłodnicze, lodówki, aparatura do filtrowania, aparatura do transmisji głosu, podnośniki, części do 

pieców, przekaźniki elektryczne, wirówki), 15% – towary rolno-spożywcze (sery, ziemniaki 

konserwowe, wyroby czekoladowe, cukiernicze, przetwory spożywcze, przetwory spożywcze dla 

niemowląt, syropy cukrowe), 12% przypada na produkty przemysłu chemicznego (leki, produkty 

witaminowe, kosmetyki, pasty do zębów, detergenty), 12% stanowią metale nieszlachetne  

i wytwarzane z nich artykuły (drzwi stalowe, konstrukcje metalowe, maszynki i ostrza do golenia, 

rury, pokrywki), 5% – tworzywa sztuczne, kauczuk i wytwarzane z nich artykuły (folie, polietylen), 

5% – środki transportu (ciągniki drogowe i naczepy, wózki dziecięce)31. 

Promocja kultury polskiej jest bardziej rozwinięta w Azerbejdżanie niż azerbejdżańska  

w Polsce. Polska ambasada w Baku przygotowuje wydarzenia i imprezy kulturalne o tematyce 

polskiej, czego przykładem może być wystawa fotograficzna Skarby Krakowa przy Baszcie 

Dziewiczej. Rozwój polskiej kultury w Azerbejdżanie jest możliwy dzięki przysyłaniu z Polski 

lektorów uczących języka polskiego. Dodatkowo polskie uczelnie wyższe starają się przyciągnąć 

azerbejdżańskich studentów przez atrakcyjne programy stypendialne32.  

 

Polityka wewnętrzna i historia rodziny Alijewów 
 

 

Założycielem „dynastii” Alijew 

jest Hejder Alijew – trzeci 

prezydent Azerbejdżanu, 

sprawujący urząd od 1993 do 

2003 r. Zmarł w wieku 90 lat. 

Dwa miesiące przed śmiercią 

ustąpił z funkcji głowy 

państwa, a na następcę swojej 

                                                
31 Polska w Azerbejdżanie. Informator ekonomiczny, 26.03.2020, https://www.gov.pl/web/azerbejdzan/informator-

ekonomiczny, 16.07.2022.  
32 Polska w Azerbejdżanie. Relacje…  

Fot. 15. Drzewo genealogiczne rodziny Alijew. 
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Partii Nowego Azerbejdżanu wyznaczył syna Ilhama, który wygrał wybory prezydenckie.Zanim 

Hejder Alijew został prezydentem, wspinał się po szczeblach kariery w organach bezpieczeństwa 

Azerbejdżanu. Karierę zakończył w 1967 r. ze stopniem generała dywizji na stanowisku 

przewodniczącego azerbejdżańskiego KGB. Dalej jego życie zawodowe wiązało się z polityką  

w Związku Radzieckim. Przez 20 lat był deputowanym Rady Najwyższej ZSRR i Azerbejdżańskiej 

SRR, a przez 5 lat pracował jako pierwszy wiceprzewodniczący Rady Ministrów ZSRR. W 1987 

r. został odwołany ze stanowiska przez Michaiła Gorbaczowa. Azerbejdżańska wersja mówi,  

że Alijew sam zrezygnował na znak protestu przeciwko polityce prowadzonej przez Biuro 

Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.W latach 90. XX 

w. Alijew przeciwstawił się masakrze dokonanej przez wojska radzieckie w Azerbejdżanie, 

zrezygnował z członkostwa w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i zajął się polityką  

w kraju, czym zyskał sympatię ludności. W październiku 1993 r. został trzecim prezydentem 

Azerbejdżanu, a pięć lat później ponownie wygrał wybory33. Frekwencja głosujących wynosiła 

wówczas 97,6%, a na Alijewa zagłosowało 98,84% wyborców. Nowa władza po odzyskaniu 

                                                
33 Biography, „The Heydar Aliyev Foundation”, https://heydar-aliyev-foundation.org/en/content/index/47/Heydar-

Aliyev-Foundation, 22.06.2022.  

Fot. 16. Azerowie z dumą opowiadają o patriotyzmie, który często związany jest z czynną walką o Górski Karabach. 

Źródło: materiał własny. 



30 

 

niepodległości napotkała na swojej drodze wszechobecny chaos, a za swojej kadencji doświadczyła 

także utraty regionu Górskiego Karabachu i siedmiu innych obszarów. Znaczącym sukcesem 

początku kadencji prezydenckiej Alijewa było podpisanie rozejmu w Górskim Karabachu w maju 

1994 r. wraz z zawarciem kontraktu na eksploatację złóż azerbejdżańskiego szelfu Morza 

Kaspijskiego. 

W trakcie swojej kadencji Hejdar Alijew był świadkiem planowanego puczu  

w Azerbejdżanie, o który posądzono ówczesnego premiera Husejnowa. Pomimo osądu uniknął on 

kary, uciekając w głąb Rosji, a rząd Alijewa zaznaczył, że przyczyną puczu były czynniki 

zewnętrzne: chęć przejęcia władzy przez przeciwników prezydenta i jego zwierzchników, a także 

Federacja Rosyjska, która w dalszym ciągu pozostawała przeciwna względem kontraktu naftowego 

na Morzu Kaspijskim. Konflikt na płaszczyźnie prezydent–premier współistniał przez większość 

kadencji prezydenckiej Alijewa, skutkując plotkami, domniemaniami oraz oskarżeniami  

o korupcję i nieuczciwość głowy państwa. Odbudowywanie struktur autonomicznego i w pełni 

niepodległego państwa obfitowało w liczne konflikty wewnętrzne. Co istotne, siły obronne 

państwa, pełniące wówczas zasadniczą służbę wojskową, były słabo przeszkolone w porównaniu 

do afgańskich weteranów czy elitarnych jednostek, które walczyły w Górskim Karabachu.  

To właśnie te wojska wraz z elitami oligarchicznymi w większości sprzeciwiały się władzy 

ówczesnego prezydenta Azerbejdżanu. 

Fot. 17. Meczet imienia Heydara Aliyeva, wybudowany z inicjatywy jego syna Ilhama, Baku.  

Źródło: materiał własny. 
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 Alijew skutecznie eliminował swoich przeciwników politycznych, opozycję, dziennikarzy 

i obrońców praw człowieka. Przykładem jest sprawa Rasula Gulijewa, dyrektora bakijskiej 

rafinerii Azerineftyag, którego oskarżono o spiskowanie przeciwko władzy i defraudację ponad 

120 mln dolarów amerykańskich, co skutkowało jego dymisją i ucieczką do Stanów 

Zjednoczonych. Schemat działania prezydenta polegał na oskarżaniu potencjalnych przeciwników 

m.in. o kradzież funduszy, nielegalne posiadanie broni, narkotyków, niepłacenie podatków, 

bandytyzm czy nawet nawoływanie do puczu. Przez całą swoją kadencję Alijew starał się 

przybliżyć zachodnie standardy życia w Azerbejdżanie. Wielokrotnie spotykał się  

z przedstawicielami amerykańskich środowisk zajmujących się prawami człowieka i demokracją. 

Jednakże idee demokratyczne silnie odbiegają od władzy sprawowanej w Azerbejdżanie34. 

Kolejne wybory 

prezydenckie odbyły się  

w październiku 2003 r. 

Zwycięzcą wówczas został syn 

poprzedniego prezydenta – 

Ilham Alijew. Studiował on  

w Moskwie, gdzie ostatecznie 

uzyskał tytuł doktora historii. 

Przed objęciem stanowiska 

głowy państwa pracował jako 

wykładowca uniwersytecki, 

kierował również kilkoma 

prywatnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi. Był również wiceprezesem 

Państwowej Kompanii Naftowej Republiki Azerbejdżanu (SOCAR), prezesem Narodowego 

Komitetu Olimpijskiego Azerbejdżanu oraz wiceprzewodniczącym w Partii Nowego 

Azerbejdżanu. Tuż przed wyborem na prezydenta pełnił funkcję premiera35. 

                                                
34 B. Patlewicz, Azerbejdżan pod rządami Alijewów. Mechanizmy przejmowania i utrzymywania władzy w latach 

1993–2008, „Sprawy międzynarodowe”, 2021, 

http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/article/view/1541/1484, 23.06.2022.  
35 Ilham Heydar oglu Aliyev, „President of the Republic of Azerbaijan”, 

https://president.az/en/pages/view/president/biography, 22.06.2022. 

Fot. 18. Stolica Azerbejdżanu – Baku.  

Źródło: materiał własny. 
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Po objęciu urzędu premiera młody Alijew otrzymał oficjalny list gratulacyjny  

od ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a W. Busha. Ten pozytywnie ocenił 

działalność ówczesnego parlamentu i oczekiwał kontynuacji w budowaniu pozytywnych relacji 

między państwami. W rzeczywistości USA chciały zyskać poparcie w ramach koalicji 

antyterrorystycznej w Afganistanie, dlatego też współpraca z Alijewem była korzystna dla 

zachodniego mocarstwa. Wybory prezydenckie w 2003 r. odbyły się w atmosferze znacznego 

poparcia amerykańskiego dla polityki Alijewów. Już w trakcie kampanii dochodziło  

do nieprawidłowości, gdyż Centralna Komisja Wyborcza wykluczyła z ubiegania się o stanowisko 

prezydenta Rasula Gulijewa, tłumacząc, że jest on poszukiwany listem gończym. Początkowo  

w procesie wyborczym miało brać udział 30 kandydatów – w ostatecznym rozrachunku Komisja 

zarejestrowała 8 finalnych pretendentów. Wybory prezydenckie zakończyły się powodzeniem dla 

Ilhama Alijewa, który zdobył poparcie blisko 82,6% głosujących. Wraz z wygraniem wyborów 

rozpoczął się zorganizowany proces 

aresztowań – począwszy od partii 

opozycyjnej Musawat, po Narodową 

Partię Niepodległości Azerbejdżanu 

(AMIP) i Ludowy Front Azerbejdżanu 

(APFP). Powyborcze demonstracje 

trwały kilka dni, a do największych 

dochodziło w stolicy kraju – Baku. 

Demonstranci skandowali hasło „Isa 

Gambara” – opozycyjnego kandydata 

na prezydenta, który zdobył drugie 

miejsce podczas wyborów, niszczyli 

mienie publiczne – dochodziło także do 

aktów agresji względem służb 

porządkowych, wskutek czego kilku 

funkcjonariuszy zostało pobitych.  

W odwecie użyto broni krótkiej, pałek, gazu łzawiącego, armatek wodnych i psów. Blisko 300 

osób zostało rannych podczas protestów w Baku, a niemalże 1000 zatrzymano w związku  

z odmową podpisania sfałszowanych protokołów z głosowania. Zdaniem obserwatorów wybory 

Fot. 19. Uzbrojeni żołnierze, patrolujący ulice Baku.  

Źródło: materiał własny. 
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nie spełniły żadnych zachodnich standardów – OBWE i Komisja Wenecka ujawniły wiele 

nieprawidłowości, w tym m.in. unieważnienie 20% głosów w 694 lokalach wyborczych36.  

Ilham Alijew wygrywał kolejne wybory prezydenckie w latach 2008, 2013 i 201837. 

Głosowanie obserwowane jest przez zewnętrznych obserwatorów z Unii Europejskiej, którzy 

pilnują, aby przeprowadzano je zgodnie z ideami demokracji. Istnieją jednak dowody zarówno na 

fałszowanie wyborów i „przymykanie oka”, jak i przyjmowanie korzyści finansowych oraz 

majątkowych przez obserwatorów.  

Ważną postacią w azerbejdżańskiej polityce jest pierwsza dama – Mehriban Aliyeva. 

Ukończyła ona studia medyczne i do 1995 r. pracowała w zawodzie. W 1995 r. rozpoczęła 

inicjatywę promującą kulturę azerbejdżańską. W 2002 r. została przewodniczącą Azerbejdżańskiej 

Federacji Gimnastycznej. Ponadto przewodzi Fundacji Hejdara Alijewa, gdzie promuje 

dziedzictwo swojego teścia. Od 2004 r. jest członkiem Rady Politycznej Partii Nowego 

                                                
36 B. Patlewicz, Azerbejdżan pod rządami Alijewów. Mechanizmy przejmowania…. 
37 Ilham Heydar oglu Aliyev…  

Fot. 20. Obiekty wojskowe zlokalizowane w Parku Narodowym Goygol.  

Źródło: materiał własny. 
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Azerbejdżanu. W 2005 r. Mehriban Aliyeva uzyskała stopień doktora filozofii, broniąc pracy  

pt. Eutanazja i humanizm w medycynie. Kilkukrotnie wybrano ją do parlamentu Azerbejdżanu.  

W 2013 r. została wiceprzewodniczącą Partii Nowego Azerbejdżanu. W 2017 r. na polecenie 

prezydenta mianowano ją pierwszą wiceprezydent Azerbejdżanu, a w 2021 r. – na mocy rozkazu 

przewodniczącego Partii Nowego Azerbejdżanu – pierwszą wiceprzewodniczącą partii. Na swoim 

końce posiada wiele odznaczeń i nagród zarówno krajowych, jak i zagranicznych38.  

 

W 2012 r. azerbejdżański parlament przyjął dwie ustawy, które przyznały prezydentowi  

i pierwszej damie (niewątpliwe jest, że także dzieciom prezydenta) immunitet od aresztowania  

i ścigania za wszelkie przestępstwa popełnione podczas sprawowania prezydentury, w tym także 

oszustw finansowych. Warto zaznaczyć, że prezydent oraz pierwsza dama nie mają obowiązku 

składania oświadczeń majątkowych. Przyznanie dodatkowej ochrony w postaci immunitetu 

stanowi skutek raportów śledczych, które ujawniły drażliwe informacje o lukratywnych interesach 

córek Alijewa w sektorze telekomunikacji, górnictwa i budownictwa39. Leyla i Arzu Alijew miały 

czerpać korzyści z budowy nowego obiektu koncertowego Crystal Hall, który powstał specjalnie 

na potrzeby organizacji Konkursu Piosenki Eurowizji w 2012 r. Rodzina prezydencka posiadała 

                                                
38 Mehriban Alijewa, https://mehriban-aliyeva.az/en/site/biography, 23.06.2022.  
39 A. Kazimova, Azerbaijani Parliament Moves To Shield Aliyev, Family From Scrutiny, „Radio Free Europe”, 

14.06.2012, https://www.rferl.org/a/azerbaijan-ilham-aliyev-wife-immunity-from-prosecution/24614499.html, 

23.06.2022.  

Fot. 21. Crystal Hall, Baku. Źródło: canva.com. 
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bowiem udziały w firmie budowlanej Azenco, odpowiedzialnej za budowę obiektu. Firma 

zakontraktowana do pracy od dawna jest identyfikowana we wszystkich oficjalnych komunikatach 

jako niemiecka Alpine Bau Deutschland AG. Jednak część sprzętu na placu budowy jest oznaczona 

nazwą firmy Azenco. Należy zwrócić uwagę, że do firmy Azenco należy szereg firm-przykrywek. 

Azer Mehtiyev, dyrektor Center for Assistance to Economic Initiatives, politycznie niezależnego 

think tanku, mówi, że: „Duże projekty infrastrukturalne finansowane z dochodów z ropy naftowej 

są dystrybuowane głównie do firm należących do wysokich rangą urzędników. Rząd utrzymuje  

w tajemnicy informacje o właścicielach firm. Kontrakty państwowe są przypisane do firm 

założonych w strefach offshore z nieznanymi właścicielami, co uniemożliwia publiczną kontrolę 

nad procesem”40.  

W 2012 r. przyjęto poprawki do ustawy z 2005 r. o informacji handlowej, która zabrania 

urzędnikom państwowym rozpowszechniania informacji o firmach, jeśli „jest to sprzeczne  

z narodowymi interesami Azerbejdżanu w polityce gospodarczej i pieniężnej, w obronie porządku 

publicznego, zdrowia i wartości moralnych ludzi lub jeżeli szkodzi komercyjnym lub innym 

interesom jednostek”. Tym samym ograniczono dostęp do monitorowania działalności 

korupcyjnej. W 2012 r. Azerbejdżan zajął 143. miejsce na 183 kraje w indeksie korupcji 

sporządzonej przez Transparency International41. Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy 

Śledczych oraz niemiecka gazeta „Süddeutsche Zeitung” ujawniły raport ukazujący oszustwa 

finansowe rodziny Alijewa i Mammadowa (ministra podatków w 2003 r.), ukrywane za pomocą 

spółek offshore. Jedną z nich jest panamska UF Universe Foundation. Córki Alijewa miały 

posiadać po 15% udziałów w firmie, a najmłodszy syn – 20%. UF Universe Foundation nie jest 

jedyną spółką offshore, którą kontroluje rodzina Alijewów. Na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, 

które są rajem podatkowym, znajdują się także dwie kolejne firmy: Kingsview Developments 

Limited i Exaltation Limited. Starsza siostra prezydenta – Sevil Alijewa – jest właścicielką kolejnej 

firmy z Brytyjskich Wysp Dziewiczych: Setanon Properties Inc. 

Nie jest do końca jasne, do czego wykorzystywano przedsiębiorstwa offshore. Jednakże  

z części pozyskanych informacji wynika, że mogły służyć do zakupu nieruchomości czy też 

                                                
40 K. Ismayilova, Azerbaijani President’s Family Benefits From Eurovision Hall Construction, „Radio Free Europe”, 

9.05.2012, https://www.rferl.org/a/azerbaijan_first_family_build_eurovision_arena/24575761.html, 23.06.2022.  
41 A. Kazimova, Azerbaijani Parliament Moves To… 
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pośrednictwa w anonimowym posiadaniu udziałów w azerbejdżańskich kopalniach złota42. Innymi 

spółkami offshore, które posiadała rodzina Alijew, były Sheldrake Six i Fliptag Investments. 

Projekt Raportowania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (OCCRP) donosi, że: „Dwie 

córki Alijewa, jego syn, teść i dwaj bliscy współpracownicy biznesowi rodziny, w szczytowym 

momencie posiadali 429 mln funtów (694 mln dolarów) w londyńskich nieruchomościach – w tym 

wybitne budynki historyczne, inwestycje komercyjne i luksusowe apartamenty w prestiżowych 

dzielnicach”. Syn Ilhama jeszcze w szkole podstawowej był „właścicielem” restauracji 

wyróżnionej gwiazdką Michelin, galerii sztuki czy nieruchomości komercyjnej przy Maddox 

Street w Londynie. Dzieci Alijewa próbują ukryć podejrzane działalności poprzez oficjalnie znaną 

pracę. Najstarsza córka prezydenta, Leyla Alijew wyszła za mąż za rosyjskiego piosenkarza 

popowego i spędziła kilka lat mieszkając w Moskwie. Podobno była producentką filmową, pałała 

się sztuką, pełniła funkcję wiceprezesa fundacji charytatywnej, a nawet napisała odę do zmarłego 

dziadka, która trafiła do podręcznika dla dzieci ze szkół podstawowych43 Jej mąż w 2012 r. został 

                                                
42 W. Fitzgibbon, M. Patrucic, M. Garcia Rey, How Family that Runs Azerbaijan Built an Empire of Hidden Wealth, 

„International Consortium of Investigative Journalists”, 4.04.2016, https://www.icij.org/investigations/panama-

papers/20160404-azerbaijan-hidden-wealth/, 23.06.2022.  
43 M. Patrucic, I. Lozovsky, K. Bloss, T. Stocks, Azerbaijan’s Ruling Aliyev Family and Their Associates Acquired 

Dozens of Prime London Properties Worth Nearly $700 Million, „OCCRP”, 3.10.2021, https://www.occrp.org/en/the-

pandora-papers/azerbaijans-ruling-aliyev-family-and-their-associates-acquired-dozens-of-prime-london-properties-

worth-nearly-700-million, 23.06.2022. 

Fot. 22. Budynek Centrum Kulturalnego Heydar Aliyev Center, Baku.  

Źródło: canva.com. 
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wybrany do zabawiania tłumu między aktami podczas Konkursu Piosenki Eurowizji  

w Azerbejdżanie. Druga córka prezydenta Alijewa, Arzu, studiowała psychologię w Londynie  

i wyprodukowała kilka filmów dokumentalnych. Obecnie jest prezesem firmy medialnej w Baku. 

Obie siostry okresowo występują w magazynach modowych. O synu prezydenta Heydarze 

wiadomo najmniej. W 2018 r. ukończył Azerbejdżańską Akademię Dyplomatyczną, którą kieruje 

wujek jego matki44. Po ukończeniu szkoły wyższej wstąpił do wojska na roczne przeszkolenie po 

czym trafił do rezerwy45. Dochodzenie dziennikarzy śledczych wykazało, że część pieniędzy 

transferowana jest przez rodzinę Alijewa oraz ich partnerów za pomocą rosyjskich pralni brudnych 

pieniędzy46.  

Ustrój polityczny 

Do 1991 r., czyli przed uzyskaniem niepodległości, Azerbejdżan miał tylko jedną partię 

polityczną – Partię Komunistyczną. Obecnie zastępuje ją wiele ugrupowań. Od 1992 r. zaczęła 

obowiązywać ustawa zabraniająca tworzenia partii separatystycznych oraz wykluczająca 

członkostwo przywódców religijnych w partiach. 

Azerbejdżan jest państwem 

jednopartyjnym dominującym. Oznacza to 

system rządów większościowych, w którym 

jedna partia polityczna (w tym przypadku 

rządząca Nowa Partia Azerbejdżanu), 

sukcesywnie wygrywa wybory znaczną 

większością głosów. Dlatego też nie musi 

tworzyć koalicji z innymi mniejszymi partiami 

politycznymi. Nowa Partia Azerbejdżanu 

rządzi w tym kraju od 1993 r. 

Państwo z dominacją jednej partii 

różni się od państwa jednopartyjnego tym, że 

                                                
44 Tamże. 
45 Heydar Aliyev Jr. completes military service, „Arm Info”, 2.07.2019, 

https://arminfo.info/full_news.php?id=43496&lang=3, 23.6.2022.  
46 M. Patrucic, I. Lozovsky, K. Bloss, T. Stocks, Azerbaijan’s Ruling Aliyev Family… 

Wykres 1. Główne partie polityczne Azerbejdżanu.  

Źródło: opracowanie własne. 
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partie opozycyjne do Nowej Partii Azerbejdżanu są dozwolone, ale powszechnie uważa się, że nie 

mają realnych szans na zdobycie władzy. 

 

Oprócz partii politycznych w Azerbejdżanie istnieje ponad 1400 niepolitycznych grup, 

stowarzyszeń i organizacji, takich jak Związek Pisarzy Azerbejdżanu, Związek Kompozytorów i 

Aktorów. Istnieją związki chłopskie, stowarzyszenia pokojowe, organizacje mniejszości 

etnicznych i organizacje kultu47.  

2. SYTUACJA EKONOMICZNA 

Surowce energetyczne i zasoby naturalne Azerbejdżanu 

Azerbejdżan może pochwalić się jedną  

z najszybciej rozwijających się gospodarek na 

świecie. Jest ona skorelowana ściśle  

z przemysłem wydobywczym surowców 

energetycznych – ropy naftowej oraz gazu. 

Surowce energetyczne stanowią podstawową 

gałąź gospodarczą państwa. Szczególnie ważne 

są wydobycie oraz przetwórstwo ropy naftowej. 

Azerska ropa to nie tylko przeszłość, ale 

również przyszłość na następne kilkanaście lat. 

Sektor naftowy stanowi ok. 40% PKB, 

produkuje ok. 873 260 baryłek dziennie 

i 29 mld m3 gazu rocznie48.  

Według stanu na 2016 r. Azerbejdżan 

posiada 7 mld baryłek udokumentowanych 

                                                
47 A. Naruniec, AZERBEJDŻAN przewodnik dla przedsiębiorców, „Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości”, 

2006, 

https://www.parp.gov.pl/files/74/81/106/azerbejdzan.pdf?fbclid=IwAR3mGpdG0truTQNK1VoO6ZZyEk2bXyB2yT

0COVra41_RD-b69OOlgkTOQvs, 24.06.2022. 
48 Tamże. 

Fot.24,25,26. Zabytkowa zabudowa i maszyny do 

wydobycia ropy naftowej, Baku.  

Źródło: materiał własny. 
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rezerw ropy naftowej. Tym samym kraj ten 

zajmuje 20. miejsce na świecie i stanowi  

ok. 0,4% całkowitych światowych rezerw ropy 

naftowej wynoszących  140 miliardów ton. 

Rezerwy ropy naftowej, jakie posiada 

Azerbejdżan, stanowią prawie 200-krotność 

rocznego zużycia ropy na świecie. Oznacza to, 

że przy zerowym eksporcie ropy kraj ten miałby 

zapas na ok. 200 lat. Zużycie wewnętrzne 

Azerbejdżanu wynosi ok. 96 tys. baryłek 

dziennie, co plasuje go na ok. 81. miejscu na świecie pod względem zużycia surowca. 

Wydobywana w Azerbejdżanie ropa naftowa 

jest w większości eksportowana49.  

Historycznie Azerbejdżan jest związany 

z ropą naftową od kilkuset lat. Wydobywano ją 

w tym kraju już za czasów średniowiecza. 

Szacuje się, że wówczas roczne wydobycie ropy 

wynosiło ok. 4 tys. ton. Jednak prawdziwa 

naftowa gorączka wybuchła pod koniec XIX w. 

Ropę wydobywano wówczas niemal wszędzie. 

Na początku XX w. połowa ropy naftowej 

wydobywanej na całym świecie pochodziła 

właśnie z Azerbejdżanu. Eksploatacja lokalnych 

złóż sięgała 11,4 mln ton rocznie. Dzięki 

azerskiej ropie wiele rodzin dorobiło się fortuny 

i do dziś pozostaje na świecie jako najbardziej 

wpływowe i najzamożniejsze – m.in. Noblowie 

i Rotszyldowie. Azerbejdżan zapisał się na 

kartach historii nie tylko dzięki wielkim 

pokładom złóż ropy, ale ma także na swoim koncie tytuł kraju, który jako pierwszy na świecie 

                                                
49 Azerbaijan Oil, https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices, 22.06.2022. 

Fot. 25. 

Fot.26. 
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uruchomił szyb naftowy, rurociąg do przesyłu surowca i platformę do wydobywania go z dna 

morskiego50. 

Eksploatacja bogactw naturalnych w Azerbejdżanie jest objęta państwowym monopolem. 

Udział firm zagranicznych w wydobyciu jest możliwy tylko dzięki porozumieniu i za ówczesną 

zgoda państwa. Głównymi producentami ropy w Azerbejdżanie są: koncern naftowy SOCAR, 

AIOC (Azerbaijan International Operating 

Company), ACG (Azeri-Czirag-Guneszli) 

oraz Szach-Deniz, odpowiedzialny za 

wydobycie gazu ziemnego. Pierwsze dostawy 

gazu do Europy rozpoczęły się 31 grudnia 

2020 r. Zakontraktowano ok. 11 mln m3 

gazu.51.  

Cena benzyny oktanowej 95 wynosi 

1 manat azerski za litr. Dla porównania 

średnia cena benzyny na świecie za ten okres 

wynosi 2,47 azerskiego manata. Wykres 2 

przedstawia ceny benzyny w Azerbejdżanie 

w stosunku do innych krajów52.  

 

                                                
50 Azerbejdżan: w kraju wiecznych płomieni i szklanych domów, 01.2015, 

https://www.cire.pl/pliki/2/azerbejdzantekst.pdf, 25.06.2022. 
51 Tamże. 
52 Gasoline prices, litre, 20-Jun-2022, 20.06.2022, https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices /, 

25.06.2022. 

 

Wykres 2. Ceny benzyny w wybranych państwach świata. 

Źródło: globalpetrolprices.com, https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/, 25.06.2022. 
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Średnia cena oleju napędowego na świecie wynosi 1,41 dolara za litr. Istnieje jednak 

znaczna różnica w tych cenach pomiędzy krajami. Co do zasady, kraje bogatsze mają wyższe ceny, 

podczas gdy kraje biedniejsze oraz kraje produkujące i eksportujące ropę mają znacznie niższe 

ceny53. 

Średnia cena LPG na świecie wynosi 0,82 dolara za litr. Różnice w cenach między krajami 

wynikają z różnych podatków i dotacji na LPG. Wszystkie kraje mają dostęp do tych samych cen 

gazu ziemnego na rynkach międzynarodowych, ale decydują się na nałożenie różnych podatków. 

W rezultacie cena detaliczna LPG jest inna54. 

                                                
53 Diesel prices, litre, 20-Jun-2022, 20.06.2022, https://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/, 25.06.2022. 
54 LPG prices, litre, 20-Jun-2022, 20.06.2022, https://www.globalpetrolprices.com/lpg_prices/, 25.06.2022. 

Wykres 3 i 4. Ceny oleju napędowego i LPG w wybranych państwach świata.  

Źródło: globalpetrolprices.com, 20.06.2022, https://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/, 

https://www.globalpetrolprices.com/lpg_prices/, 25.06.2022. 

https://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/
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Ceny gazu ziemnego na świecie wynosi średnio 0,063 dolara za kWh dla użytkowników 

domowych i 0,050 dolara za kWh dla użytkowników biznesowych55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie są perspektywy w relacjach państw europejskich i Azerbejdżanu? W związku  

z sytuacją w Ukrainie w 2022 r. Unia Europejska dostrzega zagrożenie ze strony Rosji i coraz 

poważniej podchodzi do różnego rodzaju opcji importu ropy i gazu. „Dziurę”, która powstanie  

po zerwaniu umów na dostawę surowców energetycznych z Rosją, doskonale mogą wypełnić takie 

kraje, jak Kazachstan, Turkmenistan czy właśnie Azerbejdżan. Nasuwa się jednak pytanie czy, aby 

                                                
55 Natural gas prices, 20.06.2022, https://www.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/, 25.06.2022. 

Wykres 5. Ceny gazu ziemnego w wybranych krajach na świecie.  

Źródło: globalpetrolprices.com, https://www.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/, 25.06.2022. 
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na pewno Azerbejdżan będzie w stanie zapewnić wystarczające ilości gazu ziemnego i ropy 

naftowej dla Europy. 

 

Pierwsze dostawy gazu ziemnego z Azerbejdżanu trafiły do Europy 31 grudnia 2020 r. Było 

to ok. 11 mln m3 gazu, transportowanego do Europy transadriatyckim gazociągiem TAP. Już na 

początku 2021 r. europejskie firmy zakontraktowały umowę z Azerbejdżanem na 5 mld m3 gazu, 

w sumie jednak sprzedano znacznie więcej, bo 8,2 mld m3. Na rok 2022 zaplanowano natomiast 

dostawy w wysokości 7,5 mld m3. Jednak maksymalna moc tego połączenia to jedynie niecałe 

11 mld m3gazu rocznie. Rurociąg TANAP, przechodzący z Gruzji przez Turcję, może co prawda 

transportować ok. 16 mld m3gazu rocznie, ale 6 mld z tej puli Turcja pobiera, na własne potrzeby. 

Obecna sytuacja w Ukrainie oraz chęć uniezależnienia się Europy od dostaw z  

Fot. 27. Promenada w Baku.  

Źródło: materiały własne. 
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Rosji może spowodować w najbliższym czasie podjęcie decyzji o rozbudowie systemu 

przekazywania gazu. Taka sytuacja daje Azerbejdżanowi niezwykłą szansę na zarobienie 

ogromnych pieniędzy, które zostaną przelane z największych gospodarek europejskich56.  

W okresie pandemicznym 2020/2021 Azerbejdżan zarobił ze sprzedaży surowców 

energetycznych ok. 6 mld dolarów. Szacuje się, że w roku 2022 zyski mają być dwa razy większe 

i wynosić ok. 12 mld dolarów rocznie. Przy tym rosnące wydobycie i eksport gazu rekompensują 

spadki wpływów z malejącego wydobycia ropy. Należy jednak pamiętać, że aby zwiększyć 

wydobycie, trzeba poczynić inwestycje – np. w platformy wiertnicze, których budowa może zając 

nawet do pięciu lat57. 

Dywaguje się nad tym, czy Unia Europejska może podjąć próby zażegnania konfliktu  

w Górskim Karabachu – wojny toczonej od lat pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Działania te 

miałyby na celu uruchomienie gazociągu, poprowadzonego najkrótszą drogą do Europy przez 

Armenię, a nie naokoło przez Grecję. Zaoszczędziłoby to czasu i pieniędzy europejskiej 

gospodarce58.  

 

                                                
56 K. Szczepaniak, Azerbejdżan może pomóc Europie zerwać z rosyjskimi surowcami, 1.06.2022, 

https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/azerbejdzan-moze-pomoc-europie-zerwac-z-rosyjskimi-

surowcami,586422.html, 26.06.2022. 
57 Tamże. 
58 Tamże. 

Fot. 28. Zabudowa morska, wybrzeże Morza Kaspijskiego.  

Źródło: materiał własny. 
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Fot. 29-31. Infrastruktura rafinerii ropy naftowej w Baku.  

Źródło: materiał własny. 
 

Fot. 30. 

Fot. 31. 
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Obecnie wydobycie ropy naftowej w Azerbejdżanie jest szacowane na ok. 34 mln ton 

rocznie, z czego 6 mln jest przerabianych na potrzeby wewnętrzne, a ok. 20 mln trafia na rynek 

europejski. Ropa naftowa jest transportowana również do Izraela rurociągiem Baku–Tbilisi–

Ceyhan, trafia do Turcji, a następnie jest transportowana tankowcami na Bliski Wschód. Wielkość 

eksportu do Izraela jest szacowana na 4 mln ton rocznie. Pozostałe ilości trafiają na rynki 

azjatyckie59.   

Turystyka 

Azerbejdżan państwem turystycznym 

Istotnym elementem składającym się na całokształt gospodarki Azerbejdżanu jest 

turystyka. Odnosząc się do danych zawartych w sprawozdaniu na temat konkurencyjności  

i turystyki z 2015 r., przygotowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne, Azerbejdżan zajmuje 

pod tym względem 84., a według rankingu z 2021 r. – 64. miejsce na świecie60. Usługi, w których 

skład zalicza się turystyka, stanowią 40,4% całości PKB tego państwa. Zauważany więc silny trend 

                                                
59 Tamże. 
60 Travel & Tourism Development Index 2021 Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future, 05.2022, 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_Tourism_Development_2021.pdf, 27.06.2022; The Travel & Tourism 

Competitiveness Report 2015, „weforum.org”, 2015, 

https://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf, 27.06.2022. 

Fot. 31. Góry w obszarze przygranicznym Azerbejdżanu z Rosją. Za pasmem górskim Kaukazu leży rosyjska 

republika Dagestan. 

Źródło: materiał własny. 
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wzrostowy, jeśli chodzi o znaczenie turystyki w gospodarce Azerbejdżanu. Należy jednak 

podkreślić, że turystyka w Azerbejdżanie zaczęła się odradzać dopiero po roku 2000, ponieważ 

wcześniej upadek Związku Radzieckiego i wojny w Górnym Karabachu znacząco osłabiły pozycję 

Azerbejdżanu jako państwa turystycznego. 

Rząd Azerbejdżanu uznał rozwój turystyki za jedną ze spraw priorytetowych, dlatego ma 

się ona stać jednym z głównych filarów gospodarki. Działaniami w tym zakresie zajmuje się 

Ministerstwo Kultury i Turystyki Azerbejdżanu.  

Azerbejdżan jest interesującym kierunkiem turystycznym ze względu na swoją 

niesamowitą przyrodę. W kraju tym występuje 8 z 11 stref klimatycznych, określonych według 

klasyfikacji Köppena. 

 

Fot. 32. Bujne lasy na wschodzie Azerbejdżanu.  
Źródło: materiał własny. 
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Fot. 33. Pustynny krajobraz w północnej części kraju.  

Źródło: materiał własny. 

 
Fot. 34. Wodospad w centralnej części Azerbejdżanu.  

Źródło: materiał własny. 
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W rejonie równin klimat Azerbejdżanu charakteryzuje się upalnym i suchym latem, ciepłą 

i lekko deszczową jesienią, niezbyt chłodną i wilgotną zimą oraz zmienną wiosną. Najdłużej 

trwającym sezonem w Azerbejdżanie jest lato, trwające od końca maja do końca września, dlatego 

jest to doskonałe miejsce dla turystów, którzy cenią sobie słońce i ciepłe klimaty.  

Azerbejdżan może pochwalić się również bardzo różnorodnym środowiskiem 

geograficznym. W kraju tym występuje teren równinny i górski, a na długości 680 km państwo to 

graniczy z Morzem Kaspijskim61.  

Atrakcje turystyczne 

Azerbejdżan jest wspaniałym miejscem dla każdego turysty. Oto kilka godnych polecenia 

miejsc turystycznych, które warto odwiedzić, będąc w Azerbejdżanie.  

1. Baku – stolica będąca jednocześnie największym miastem Azerbejdżanu. Zamieszkuje ją 

blisko 2,2 mln mieszkańców, co stanowi ok. jednej piątej populacji Azerbejdżanu. Baku to 

także najstarszy i największy port na Morzu Kaspijskim. Baku jest bogatym miastem, które 

potrafi zachwycić turystę swoją różnorodnością i wielkością. Posiada także swoje własne 

metro, umożliwiające sprawne przemieszczanie się po mieście. 

 

                                                
61 https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/aj.html, 27.06.2022. 

Fot. 35. Ulice w centrum Baku.  

Źródło: materiał własny. 
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Fot. 37. Park w centrum Baku.  

Źródło: materiał własny. 

 

Fot. 36. Uliczki Starego Miasta (Old Town) Baku.  

Źródło: materiał własny. 
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Miejsca, które warto zobaczyć w Baku i jego okolicach: 

 Muzeum Miniaturowych Książek – znajdujące się na starówce Baku największe prywatne 

muzeum książek miniaturowych, wpisane do Księgi Rekordów Guinessa pod hasłem 

„największa prywatna kolekcja miniaturowych książek na świecie”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 24. Eksponaty książek, zebrane przez 

właściciela kolekcji.  

Źródło: materiał własny. 

Fot. 23. W muzeum znajdują się pozycje książek 

słynnych w różnych krajach, w tym w Polsce. 
Źródło: materiał własny. 

Fot. 39-40. Eksponaty książek, zebrane przez 

właściciela kolekcji.  

Źródło: materiał własny. 

Fot. 38. Ulica, przy której znajduje się Muzeum 

Miniaturowych Książek. 

Źródło: materiał własny. 

Fot. 40. 
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 Muzeum Literatury – uważane za 

jeden z największych i najbogatszych 

skarbców kultury Azerbejdżanu. 

 

 

 Muzeum Dywanów – prezentuje 

kulturę dywanową Azerbejdżanu na 

przestrzeni wieków. W jego zbiorach znajdują 

się głównie dywany, biżuteria i tradycyjne 

stroje kultury Azerbejdżanu.  

 

   

 

 

 

Fot. 41. Muzeum Literatury.  

Źródło: materiał własny. 

Fot. 42-44. Muzeum Dywanów, budynek z zewnątrz oraz eksponaty. 

Źródło: materiał własny. 
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Fot. 44. 

Fot. 43. 
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 Płonące skały (Yanardag) 

Płonąca góra Yanar Dag jest popularną atrakcją turystyczną. Skały na górze rzeczywiście 

płoną, co jest efektem nieustannego „pożaru” gazu ziemnego.  

 

Fot. 45-46. Płonące skały Yanardag. 

Źródło: materiał własny. 

Fot. 46. 
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 Grand Prix Azerbejdżanu – tor Formuły 1 

Od sezonu w 2017 r. eliminacja Mistrzostw Świata Formuły 1 odbywa się na torze Bakı Şəhər 

Halqas. 

 

Wulkany błotne 

Najwięcej wulkanów błotnych na świecie występuje w Azerbejdżanie – ponad 300 z 800 

wulkanów tego typu na świecie. Z 320 wulkanów błotnych na terenie Azerbejdżanu aktywnych 

jest 70%. Tereny, na których się znajdują – głównie na Półwyspie Apszerońskim, Archipelagu 

Apszeńskim, archipelagu Baku, rejonie Qobustan i Şamaxı – objęto ochroną prawną, a same 

wulkany uznano za pomnik przyrody Uchwałą Rady Ministrów Republiki Azerbejdżanu w 1982 r.  

Fot. 47. Tor Formuły 1 oraz Old City Baku.  

Źródło: materiał własny. 
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Fot. 49. 

 

Ciecze wyrzucane przez wulkan mają różne dobroczynne właściwości: służą w różnego 

rodzaju kuracjach, wchodzą w skład leków i preparatów wspomagających pracę systemu 

nerwowego, regenerujących skórę, są także przydatne w leczeniu reumatyzmu. 

 

Fot. 48-50. Wulkan błotne regionu Qobustan.  

Źródło: materiał własny. 

Fot. 50. 
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2. Sheki – drugie turystyczne miasto Azerbejdżanu, położone w północno-zachodniej 

części Azerbejdżanu, po przeciwnej stronie Baku. Aby do niego dojechać, trzeba przebyć cały kraj. 

W mieście tym żyje ok. 70 tys. mieszkańców. Zlokalizowane jest w dolinie pomiędzy górami, na 

skraju wyżyny Xan, niedaleko południowych stoków Wielkiego Kaukazu. Na zboczach gór 

znajdują się obrzeża miejscowości. Miasto opływają rzeki Qurcanaçay i Dəyirmanarxı. Nazwa 

Sheki wywodzi się od nazwy ludu Saków, zwanego także Scytami ałtajskimi. To plemię przybyło 

w te okolice ok. VII w. p.n.e. i zamieszkiwało tutaj przez setki lat.  

Sheki jest miejscem, które musi zobaczyć każdy turysta pragnący naprawdę poznać, 

doświadczyć i zrozumieć Azerbejdżan. Sheki i jego okolice różnią się bowiem diametralnie od 

bogatego, pomału przesiąkającego zachodnią kulturą Baku. To właśnie tutaj zobaczymy, w jaki 

sposób wygląda życie zwykłych ludzi zamieszkujących nieco mniej rozwinięte rejony 

Azerbejdżanu. Przechadzając się ulicami Sheki, wszędzie można zauważyć postkomunistyczne 

Łady, mieszkańców przesiadujących w cieniu i pilnujących swoich drobnych interesów czy 

bawiące się na ulicach dzieci. Z pewnością każdy zagraniczny turysta zostanie przez nich dobrze 

przyjęty, ugoszczony pyszną mocną herbatą, własnoręcznie przygotowanym jedzeniem i miłym 

słowem. 

Fot. 51. Old Town Sheki.  

Źródło: materiał własny. 
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Fot. 52. VIP Karvan Restoran Sheki.  

Źródło: materiał własny. 
 

Fot. 54. Sklepy z pamiątkami w Sheki. 

Źródło: materiał własny. 

Fot. 53. Uliczki Sheki. 

Źródło: materiał własny. 
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Miejsca, które warto odwiedzić, będąc w Sheki: 

 Kościół Albański (The Caucasus Albanians At The Albanian Church In Kish)  

 

 

  

 

Fot. 55. Kościół Albański z zewnątrz. 

Źródło: materiał własny. 
 

Fot. 56. Kościół Albański – brama wejściowa. 

Źródło: materiał własny. 
 

Fot. 57. Wnętrze kościoła.  

Źródło: materiał własny. 
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 Pałac Xan Saray – Pałac Chanów Szekijskich w Szeki, w północnym Azerbejdżanie, będący 

niegdyś letnią rezydencją władców chanatu szekijskiego. Obecnie jest zaliczany do 

najcenniejszych zabytków w Azerbejdżanie.  

 

 

 

 Karvansaray (Shaki 

Caravanserai) courtyard in 

Sheki – historyczny zabytek 

Sheki, którego część jest 

wykorzystywana jako 

ekskluzywny hotel.  

 

 

 

 

 

Fot. 58. Pałac Xan Saray.  
Źródło: materiał własny. 

Fot. 59. Hotel Karvansaray. 

Źródło: materiał własny. 
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 Jezioro Goygol – znajduje się w pasmie górskim Murowdag na wysokości 1566 m n.p.m. 

Powierzchnia jeziora ma 0,79 km², a głębokość dochodzi do 100 m. Jezioro leży na terenie 

parku narodowego Göygöl. 

 

 Gandża – to miasto znajdujące się  

w zachodnim Azerbejdżanie, będące drugim  

co do liczby ludności ok. 350 tys. mieszkańców – 

miastem. Gandża jest istotnym ośrodkiem 

przemysłowym, naukowym i kulturalnym kraju. 

Rozwinął się tutaj w znacznym stopniu przemysł 

włókienniczy, spożywczy i materiałów 

budowlanych.  

Nazwa miasta pochodzi od perskiego 

słowa gandż, czyli „skarb”, „skarbiec”. Jedna  

z legend dotyczących Gandży głosi, że miasto 

zbudowano w miejscu odkrycia wielkiego skarbu, 

którego położenie przyśniło się arabskiemu 

władcy Muhammadowi ibn Khalidowi.  

Fot. 60-61. Jezioro Goygol.  

Źródło: materiał własny. 

Fot. 61. 

 



62 

 

Miasto z pewnością powinno być pozycją obowiązkową na liście każdego turysty. Gandża 

jest naprawdę rozwiniętym, czystym i zadbanym miejscem, w którym warto spędzić czas. Tak jak 

w innych częściach Azerbejdżanu, doświadczymy tu miłego przyjęcia, dobrego jedzenia  

i wspaniałych widoków. 

 

Fot. 62. Filharmonia w Gandży.  

Źródło: materiał własny. 

Fot. 63. Zabytkowa 
zabudowa Gandży. 

Źródło: materiał własny. 
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Fot. 64. Park w Gandży.  

Źródło: materiał własny. 

Fot. 65. Promenada w Gandży.  

Źródło: materiał własny. 

Fot. 66. Gandża City Hall.  

Źródło: materiał własny. 
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Sieć komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej na terenie 

Azerbejdżanu 

 

Drogi w Azerbejdżanie stanowią 

główną sieć transportową i komunikacyjną 

na terenie tego kraju. Wynika to z prostej 

przyczyny – sieć kolejowa nie obejmuje 

całego kraju, w szczególności obszarów 

górskich i trudnych topograficznie, których 

nie brakuje w Azerbejdżanie.  

Całkowita długość azerbejdżańskiej 

sieci drogowej wynosi ok. 29 tys. km. Sieć ta 

obsługuje krajowy ruch towarowy oraz 

zapewnia dojazd do głównych 

międzynarodowych autostrad. Od początku 

XXI w. sieć drogowa w Azerbejdżanie 

przechodzi modernizację. Statystycznie na 

1000 km2 terytorium kraju znajduje się  

334 km dróg 62. 

 Drogi w większych miejscowościach 

są na ogół w dobrym stanie. W miastach lub na przedmieściach często można zauważyć roboty 

drogowe, mające na celu modernizację i przebudowę tamtejszej infrastruktury drogowej. Sprzęt 

używany przez tamtejsze firmy budowlane nie należy do przestarzałego. Zaobserwować można 

profesjonalne maszyny popularnych marek, takich jak: CAT, JCB czy Komatsu.  

Z kolei na wsiach i w mniejszych miejscowościach stan dróg znacznie różni od tych wyżej 

opisanych. W miejscach, gdzie dawniej położono asfalt, aktualnie jest w nim dużo dziur i ubytków, 

wobec czego wymagana jest renowacja. Główne drogi na wsiach są utwardzone tłuczniem  

i kruszywami. 

                                                
62 Azerbejdżan, https://www.autobahn.com.de/pl/azerbejdzan/, 24.06.2022. 

Fot. 67. Infrastruktura drogowa w Azerbejdżanie. 

Źródło: materiał własny. 
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Bez wątpienia na infrastrukturę drogową miał wpływ konflikt zbrojny z Armenią, która 

zajęła Górski Karabach wraz z siedmioma przyległymi do tego rejonu obszarami. Na terytorium 

kraju pozostało 4498 km dróg samochodowych, 110 mostów o różnym znaczeniu i inne budowle 

związane z komunikacją drogową. Ministerstwo Transportu Azerbejdżanu oraz Departament 

Serwisu Dróg Transportowych czyniły i nadal czynią starania mające na celu przyciągnięcie 

zagranicznych inwestorów do rozbudowy azerskiej sieci drogowej w tych okolicach. 

Do największych inwestycji w infrastrukturę drogową bez wątpienia można zaliczyć takie 

budowy, jak: autostrada z Baku do granicy z Iranem, z Baku do granicy z Rosją oraz z Baku do 

granicy z Gruzją. Największym z wielu projektów modernizacyjnych była budowa autostradowej 

obwodnicy Baku, która zastąpiła starą, wysłużoną trasę. Do użytku publicznego oddano ją po 

13 miesiącach budowy. Projekt zatytułowano: Reconstruction and Upgrading of Airport Road 

from Roundabout Azibekov to Heydar Aliyev International Airport in Baku.  

Zmodernizowana trasa łączy centrum Baku z największym w kraju międzynarodowym 

lotniskiem Gejdara Alijeva. Rozpoczyna się przy ul. Gejdara Alijeva w miejskiej części 

Azibebkova i dalej przebiega przez rejony podmiejskie: Sabunchu, Bakikhanov, Amircan, 

Surakhani aż do lotniska. 

Nowo wybudowana sieć komunikacyjna zastąpiła istniejącą, która nie odpowiadała 

wymaganiom dzisiejszego ruchu drogowego z powodu lokalizacji i wysokości, niewystarczającej 

szerokości i poziomych skrzyżowań z komunikacją miejską. Obecnie infrastruktura ta obejmuje 

od czterech do sześciu pasów drogowych w każdym kierunku. Na pierwszym kilometrze, od 

początku aż do Sabunchu, jest razem 12 pasów, a dalej – do lotniska – 8. Średnio szerokość drogi 

wynosi 43 m. Po raz pierwszy w Azerbejdżanie zbudowano także osiem systemów informacyjny 

autostrady, składających się z elektronicznych tablic ze zmieniającym się oznaczeniem drogowym 

i informacjami meteorologicznymi, a także z zespołu kamer63. 

                                                
63 D. Bozik, J. Serva, I. Rondos, V. Klimentova, Pierwsza w Azerbejdżanie autostrada z prawdziwego zdarzenia, 

„nbi.com.pl”, 07.2009, http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2009/4_25_2009/pdf/3_doprastav.pdf, 24.06.2022. 
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Na prowincjach należy zachować szczególną ostrożność, można bowiem natknąć się na 

przechodzące przez drogę stada krów, baranów czy kóz. Z tego powodu w nocy kierowcy często 

świecą długimi światłami. Ludzie mieszkający na równinach, gdzie panuje klimat 

podzwrotnikowy, nie mają nawyków jazdy zimą. 

Dodatkowo praktycznie nikt nie kupuje opon 

zimowych. Widoczne jest to na drogach wtedy, gdy 

czasem spadnie śnieg. W Baku dużym problemem 

jest parkowanie. Znaleźć w centrum miasta miejsce 

do parkowania, w godzinach szczytu, jest rzeczą 

bardzo trudną, co dość często powoduje 

parkowanie w niedozwolonych miejscach.  

Z pewnością w takich warunkach jazdy odnajdują 

się tylko i wyłącznie miejscowi kierowcy, którzy są 

do tego przyzwyczajeni64. 

 

Transport kolejowy w Azerbejdżanie 

obsługiwany jest przez państwową firmę kolejową 

Azerbaijan Railways (Azərbaycan Dəmir Yolları). 

Sieć kolejowa składa się z 2932 km torów, w tym 

2117 km linii obsługi przewoźników oraz 810 km 

linii przemysłowych. Rozstaw szyn torów wynosi 

1520 mm. Koleje Azerbejdżańskie obsługują 

176 stacji.  

 

                                                
64 Jak się jeździ w Azerbejdżanie?,  

14.08.2015, http://motoryzacja.autogielda.pl/inne/drukuj.php?id=4344, 24.06.2022. 

Fot. 68. Budynek jednej z firm kolejowych, Baku. 

Źródło: materiał własny. 
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Położenie i infrastruktura Azerbejdżanu przyczyniły się do dynamicznego rozwoju sektora 

transportu w kraju. Koleje obsługują 16,7% ruchu towarowego w Azerbejdżanie. W latach 2005-

2009 rozpoczęto masowy program modernizacji kolei. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie 

na transport kolejowy w kraju w 2012 r. ogłoszono rozbudowę tamtejszej sieci, której koszt 

wyniósł 795 mln dolarów65. 

W ostatnich latach Azerbejdżan przeprowadził także szereg inwestycji kolejowo-

transportowych, mających na celu poprawienie stanu infrastruktury oraz wymianę taboru 

dalekobieżnego. Do najważniejszych zrealizowanych projektów zalicza się: 

 remont głównego dworca kolejowego w Baku, 

 budowę i oddanie do użytku trzeciej linii metra w Baku, 

 zakup nowych pociągów Kiss i wagonów sypialnych od firmy Stadler, 

                                                
65 Train travel in Azerbaijan, https://caravanistan.com/transport/train/azerbaijan/, 24.06.2022. 

Mapa 3. Mapa przedstawiająca sieć kolejową na terenie Azerbejdżanu. 

Źródło: carecprogram.org 
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 modernizację kilku wagonów pasażerskich na Słowacji, 

 budowę mostu pomiędzy azerską a irańską częścią Astary. 

Azerbejdżan posiada kilka kolejowych połączeń międzynarodowych: 

 pociągi pasażerskie Baku – Tbilisi zestawione z azerskich wagonów sypialnych, 

 pociągi pasażerskie Baku – Moskwa i Baku – Rostow nad Donem, 

 pociągi pasażerskie Baku – Kijów z wagonami do Dniepra (zawieszone przez inwazję 

rosyjską na Ukrainę). 

Pomiędzy azerską i irańską częścią Astary (miasto w północnym Iranie, nad Morzem 

Kaspijskim) istnieje przejście kolejowe, lecz póki co używane jest tylko i wyłącznie do przewozów 

towarowych. 

Największa stacja kolejowa znajduje się w stolicy kraju – Baku. Znajduje się tu osiem 

peronów. W latach 2015-2017 dworzec przeszedł gruntowny remont, w wyniku którego m.in. 

powstały nowe kasy biletowe oraz stoiska gastronomiczne i usługowe. Budynek dostosowano 

także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stacja oferuje połączenia zarówno krajowe, jak  

i międzynarodowe. Jest przystosowana także do obsługi kolei szybkich prędkości 66.  

Metro  

Do transportu szynowego zalicza się także dobrze rozbudowane metro w Baku, otwarte 

6 listopada 1967 r., jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Wciąż posiada cechy typowe dla 

systemów byłego ZSRR – bardzo głębokie dworce centralne i bogate dekoracje łączące tradycyjne 

motywy narodowe Azerbejdżanu z ideologią sowiecką. Obecnie system metra ma 38,03 km torów 

dwukierunkowych, składających się z trzech linii obsługiwanych przez 26 stacji. Metro przewozi 

dziennie ok. 600 tys. ludzi. 

System metra w Baku znacząco ułatwia przemieszczanie się po zakorkowanym mieście. 

Aby móc z niego skorzystać, trzeba przejść przez szybką kontrolę osobistą. Na początku 

przechodzi się przez bramkę, a jeżeli posiada się plecak lub torbę, należy je przekazać do 

zeskanowania, kładąc bagaż na specjalnej taśmie przejeżdżającej przez skaner. Działania te mają 

ograniczyć niebezpieczne sytuacje oraz zapobiec jakimkolwiek atakom, gdyż z metra w Baku 

korzysta dziennie ponad 600 tys. mieszkańców. Aby dostać się do miejsca z peronami, należy 

                                                
66 Railway sector assessment for Azerbaijan, https://www.carecprogram.org/uploads/2020-CAREC-Railway-

Assessment_AZE_4th_2021-3-4_WEB.pdf, 24.06.2022. 
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przyłożyć do bramek kartę „miejską”, z której zostaną pobrane środki za przejazd. Można ją 

zakupić oraz doładować praktycznie na każdej stacji w Baku, a koszt jej zakupu to 2 manaty. 

Jednorazowe wejście do metra kosztuje 40 gapików, czyli w przeliczeniu 1,04 zł. W tej cenie 

możemy korzystać z całego systemu metra, dopóki nie wyjdziemy ze stacji na ulice miasta. Wtedy 

całą procedurę wejścia trzeba przechodzić od początku. 

 

Sieć komunikacji lotniczej 

Azerbejdżański Departament Żeglugi Powietrznej CJSC (AZANS) powstał w 1996 r. i jest 

organem odpowiedzialnym za kontrolę ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Control, ATC)  

w przestrzeni powietrznej Republiki Azerbejdżanu. Kraj ten należy do Organizacji 

Mapa 2. Mapa przedstawiająca linie metra w Baku. 

Źródło: metro.gov.az. 
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Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Avation Organisation, ICAO). 

AZANS obsługuje obecnie ok. 270 lotów dziennie. Ponad połowa z nich to loty tranzytowe 

wiodących międzynarodowych linii lotniczych między Europą, a Azją. 

Przestrzeń powietrzna Republiki Azerbejdżanu wynosi 165 400 km2, z czego 86 600 km2 

to ląd, a 78 800 km2 obejmuje obszar Morza Kaspijskiego. Siatka połączeń w przestrzeni 

powietrznej Republiki Azerbejdżanu wynosi ok. 8000 km. 

Azerbejdżan jest najdalej na wschód wysuniętym państwem członkowskim Europejskiej 

Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ang. European Civil Aviation Conference, ECAC), 

graniczącym z Kazachstanem, Turkmenistanem, Rosją od północy i wschodu, Islamską Republiką 

Iranu od południa oraz Gruzją, Armenią i Turcją od zachodu. Cele działalności przedsiębiorstwa 

obejmują: 

 zagwarantowanie wysokiej jakości usługi żeglugi powietrznej zgodnie  

z międzynarodowymi standardami, 

 elastyczne wykorzystywanie nowych międzynarodowych standardów i zaleceń,  

 rozwijanie i modernizowanie systemów technicznych i usług informacyjnych, 

 szkolenie i wyposażenie wykwalifikowanego personelu, 

 szybkie dostarczanie wysokiej jakości informacji, które spełniają wymagania operatorów. 

Fot. 69. Budynek Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Hejdara Alijewa w Baku. 

Źródło: materiał własny. 
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AZANS odgrywa aktywną rolę we współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie 

kontroli ruchu lotniczego. Oprócz członkostwa w ICAO i ECAC Azerbejdżan jest jednym ze 

współzałożycieli Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju ANSP RADA, które zarządza ruchem 

lotniczym w imieniu firmy, regionu lub kraju. 

Liczba lotnisk publicznych w Azerbejdżanie wynosi 22, z czego 7 pełni funkcję lotnisk 

międzynarodowych. Są to: 

 Międzynarodowy port lotniczy im. Hejdara Alijewa w Baku, 

 Międzynarodowy port lotniczy w Fuzuli, 

 Międzynarodowy port lotniczy w Gandży, 

 Międzynarodowy port lotniczy w Lankaran, 

 Międzynarodowy port lotniczy w Nachicziwan, 

 Międzynarodowy port lotniczy w Kabali, 

 Międzynarodowy port lotniczy w Zaqatali. 

 

Koszty życia w Azerbejdżanie 
 

Azerbejdżan chce być krajem ultranowoczesnym. Świadczą o tym chociażby przykłady 

futurystycznej architektury w Baku. W porównaniu z innymi miejscami do Azerbejdżanu jest 

stosunkowo niewiele lotów samolotowych. Większość narodowości musi ubiegać się o e-wizę (jej 

koszt wynosi ok. 20 dolarów za osobę). Można także dojeżdżać do Azerbejdżanu autobusem  

z Gruzji lub Iranu za kilka dolarów. Granica między Azerbejdżanem a Armenią jest zamknięta. 

Lokalna sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna szybko znajduje odzwierciedlenie  

w cenach. Azerbejdżan jest tani dla Polaków – wiele dóbr i usług, kosztuje tu co najmniej 1-2 razy 

mniej niż w Polsce. Z drugiej strony, codzienne koszty życia w Baku, stolicy kraju, są  

o ok. 30% wyższe niż w Polsce.  
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Walutą Azerbejdżanu jest manat azerbejdżański (AZN). 1 manat składa się ze 

100 gapików. 1 manat to ok. 2,63 zł/0,59 dolara/0,56 euro. 

W Polsce i wielu krajach Europy nie ma możliwości bezpośredniej wymiany waluty. Tak 

samo w Azerbejdżanie nie wymieni się manatów na złotówki. Jednakże na podróż do Azerbejdżanu 

można zabrać dolary (wydane od 2006 r. włącznie, bez skreśleń i uszkodzeń) lub euro, które 

później wymienia się na lokalną walutę. Pieniądze można wymieniać przede wszystkim  

w bankach. Poza nimi istnieją inne, mniej oficjalne sposoby wymiany, np. kantory, jednakże zaleca 

się ostrożność ze względu na możliwe oszustwa. Cinkciarze często okupują miejsca pełne turystów 

(lotniska, przystanki marszrutek, bazary) i próbują wymienić gotówkę na manaty, zwykle  

po bardzo niekorzystnym kursie. 

Ceny hoteli w Azerbejdżanie są zróżnicowane i z reguły bardzo atrakcyjne. Przy mocno 

ograniczonym budżecie propozycją są hostele w cenie od 10 zł za dobę od osoby, za łóżko  

w pokoju wieloosobowym. Za 20 zł od osoby można liczyć na hostel z pokojem o nieco wyższym 

standardzie, ale ciekawsze opcje pojawiają się raczej w okolicy 40 zł za dobę. Ceny w hotelach 

zaczynają się od ok. 50-60 zł za dobę. Koszty hoteli na starówce w Baku to przeważnie  

ok. 100-130 zł za dobę. Za takie pieniądze można liczyć na znakomity standard pokoi z własnymi 

łazienkami, Wi-Fi czy dostępem do hotelowej restauracji. 

Fot. 70. Nowoczesna zabudowa Baku. 

Źródło: materiał własny. 
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Jeżeli osoba wybierająca się do Azerbejdżanu planuje wycieczkę dłuższą niż 15 dni, musi 

zarejestrować swój pobyt. Rejestracja jest bezpłatna. Można jej dokonać na 

stronie www.migration.gov.az lub osobiście w miejscowym biurze Państwowej Służby 

Migracyjnej. O rejestrację pobytu można także prosić hotel albo hostel. W większych obiektach 

obsługa często sama dba o rejestrację pobytu swoich gości. Za brak meldunku wymierzane są kary 

w wysokości 200 dolarów. 

Ceny transportu w Azerbejdżanie są zróżnicowane. W niektórych przypadkach 

podróżowanie po kraju i miastach jest tanie, część środków komunikacji zaś wypada kosztowo 

podobnie jak w Polsce. 

W Azerbejdżanie transport miejski opiera się przede wszystkim na marszrutkach (busach), 

autobusach, taksówkach, a w Baku działa również metro. Bilet na komunikację publiczną w jedną 

stronę kosztuje 0,30 manata (0,67 zł). Żeby podróżować po Baku metrem, trzeba najpierw kupić 

plastikową kartę BakıKART – jej koszt wynosi 2 manaty (5,23 zł), lub papierową, kosztującą 0,20 

manata (0,45 zł). Kartę doładowuje się w specjalnych terminalach. Po stolicy Azerbejdżanu można 

także podróżować taksówkami – stawka za 1 km wynosi 0,7 manata (1,83 zł). Wyprawa poza Baku 

możliwa jest m.in. autobusem albo pociągiem. Bilet kolejowy z Baku do Szeki albo Gandży 

kosztuje od 7,70 manata (ok. 17 zł), natomiast autobusem– 8,50 manata (ok. 22,23 zł).  

Ceny pamiątek w Azerbejdżanie są zróżnicowane – zaczynają się od 1 manata za magnes 

aż do 50 manatów np. za dobrej jakości dywan. 

Azerbejdżan jest pełen atrakcji. Oto przykładowe ceny za bilety wstępu do różnych miejsc 

turystycznych (stawki za bilet normalny dla cudzoziemców): 

 Park Narodowy Gobustan z błotnymi wulkanami – 10 manatów (22,50 zł), 

 Azerbejdżańskie Muzeum Dywanów w Baku – 7 manatów (15 zł) normalny, 3 manaty 

(6,70 zł) ulgowy, 

 Centrum Kultury Azerskiej Hejdara Alijewa w Baku – 15 manatów (33,50 zł), 

 Baszta Dziewicza (Maiden Tower) w Baku – 10 manatów (22,50 zł), 

 Pałać Szachów Szyrwanu w Baku – ok. 5 manatów (11 zł), 

 Państwowe Muzeum Kultury Muzycznej Azerbejdżanu w Baku – 5 manatów (11 zł), 

 Pałac Chanów Szekijskich w Szeki – 5 manatów (11 zł), 

 Rezerwat Historyczno-Kulturalny i Przyrodniczy Yanar Dag na półwyspie 

Apszerońskim, nad Morzem Kaspijskim – 9 manatów (20 zł), można też kupić bilet 
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łączony na Yanar Dag i Świątynią Ognia Ateszgah w Baku za 11 manatów (ok. 25 zł), 

inną propozycją jest bilet do Apszerońskiego Parku Narodowego za 2 manaty (4,50 zł), 

 Muzeum Statków „Surakhani” nad Morzem Kaspijskim – 5 manatów (11 zł), 

 Kościół św. Elizeusza w Kisz – 4 manaty (9 zł), 

 wizyta w Lachicz (Lahıc), historycznym centrum handlu rzemiosłem artystycznym na 

Kaukazie pod patronatem UNESCO – spacer po zabytkowych uliczkach 

średniowiecznego bazaru za darmo, na miejscu można też zajrzeć do muzeum 

historyczno-etnograficznego, 

 Ogrody Chana, kompleks Bahauddina i inne zabytki w Gandży – aktualne ceny trzeba 

sprawdzić na miejscu, 

 wodospad Yeddi Gozel w Gabala – wejście do parku bezpłatne. 

 

W Baku znajdują się także siedziby firm 

turystycznych, które zajmują się organizowaniem 

wycieczek krajobrazowych oraz turystycznych 

po Azerbejdżanie. Jedną z nich jest TES Tour. 

Grupa ta w swojej ofercie posiada wiele 

wycieczek w niedrogiej cenie. Obejmują one 

zarówno stolicę, jak i całe państwo. 

Fotografia 71. przedstawia cennik atrakcji 

oferowanych przez biuro. 

Dużą rolę w gospodarce Azerbejdżanu 

poza ropą naftową odgrywa rolnictwo. Dzięki 

temu w kraju tym można bardzo tanio kupić 

świeże warzywa, owoce, sery, pieczywo i inne 

tego typu artykuły spożywcze. O dziwo, niskie 

ceny jedzenia na bazarach i w sklepach nie 

przekładają się na równie korzystne cenowo 
Fot. 71. Cennik usług firmy TES Tour. 

Źródło: materiały własne. 
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posiłki w restauracjach – te bywają zwyczajnie drogie, czasami kosztują tyle samo albo nawet 

więcej niż w Polsce. 

Przykładowe ceny jedzenia, napojów i innych artykułów w Azerbejdżanie przedstawiają 

się następująco (najpopularniejsze produkty w przeliczeniu na złotówki według kursu z dnia 

25 czerwca 2022 r.) 

 kebab – ok. 7 manatów (ok. 18,31 zł), 

 obiad w restauracji niższej klasy – od 10 manatów (26,16 zł), 

 kawa w kawiarni – 3 manaty (ok. 7,85 zł), 

 herbata w kawiarni (czajniczek) – 5 manatów (ok. 13,08 zł), 

 bochenek chleba – 0,47 manata (1,23 zł), 

 mleko 1 l – 1,63 manata (4,26 zł), 

 lokalny ser (1 kg) – 6 manatów (15,69 zł), 

 jajka (12 szt.) – 2 manaty (5,23 zł), 

 pomidory (1 kg) – 1,70 manata (4,45 zł), 

 pomarańcze/banany (1 kg) – 1,80 manata (4,71 zł), 

 woda (butelka 1,5 l) – 0,8 manata (2,09 zł), 

 Coca-Cola (0,33 l) – 0,7 manata (1,83 zł), 

 lokalne piwo, kupowane w sklepie (0,5 l) – ok. 2 manatów (ok. 5,23 zł), 

 wino (butelkowane, kupowane w sklepie) – od 10 manatów (od 26,16 zł), 

Fot. 72. Standardowe śniadanie wliczone w cenę noclegu w hostelu, Sheki. 

Źródło: materiały własne. 
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 papierosy – od 2 do 5 manatów (5,23 do 13,08 zł), 

 cukier – 1,59 manata (4,16zł), 

 cukierki na wagę (1 kg) – 5 manatów (13,08 zł), 

 chipsy Lays – 1,65 manata (4,32 zł), 

 Lipton Ice-Tea – 1,20 manata (3,14 zł), 

 Fusetea – 1,20 manata (3,14 zł), 

 lokalne wino – od 5 do 24 manatów (13,08 do 62,78 zł), 

 sok w butelce – ok 1,50 manata (3,92 zł), 

 Sprite 1 l – 1,90 manata (4,97 zł), 

 wódka – od 10 do 30 manatów (26,16, 78,47 zł), 

 ketchup – 4,19 manata (10,96 zł), 

 1 kg truskawek – 3,5 manata (9,16 zł), 

 papier toaletowy – 3,10 manata (8,11 zł), 

 mydło w kostce – 0,99 manata (2,59 zł), 

 pasta do zębów – 1 manat (2,62 zł), 

 proszek do prania (1,5kg) – 5,80 manata (15,17 zł), 

 kawa Nescafe Gold (0,5 kg) – 4,85 manata (12,69 zł), 

 olej (0,85l) – 4,75 manata (12,43 zł), 

 ciastka Milka – 4,20 manata (10,99 zł), 

 kompot w szklanej butelce – 1,60 manata (4,19 zł), 

 batony – 0,95 manata (2,49 zł), 

 ogórki kiszone – 1,89 manata (4,94 zł), 

 mąka (1 kg) – 1,25 manata (3,27 zł), 

 oliwa z oliwek – od 7,70 do 20 manatów (20,14 – 52,32 zł), 

 kasza dla dzieci firmy Nestle – 3,89 manata (10,18 zł), 

 płatki śniadaniowe – 3,99 manata (10,44 zł), 

 drink w restauracji – od 12 do 25 manatów (od 31,39 do 65,40 zł). 
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Zdjęcia cen przykładowych produktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 73-74. Ceny alkoholu sprzedawanego w sklepach oraz naturalne miody i orzechy w miodzie. 

Źródło: materiał własny. 

Fot. 74. 
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Fot. 76. Oleje i oliwy sprzedawane w marketach.  

Źródło: materiał własny. 

Fot. 75. Przetwory i słodycze sprzedawane w sklepach.  

Źródło: materiał własny. 
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Bazary 

W Azerbejdżanie zakupy na bazarach to nie tylko nawyk, ale i wielowiekowa tradycja. 

Większość mieszkańców, zwłaszcza na prowincji, robi większe zakupy nie w sklepach, 

supermarketach, ale właśnie na bazarach, otwieranych bardzo wcześnie rano, jeszcze przed 

wschodem słońca. Produkty żywnościowe, jakie tam trafiają, to m.in. świeżo zebrane w sadach  

i ogrodach owoce i warzywa, zielenina oraz zioła. Poza nimi sprzedawane są również sery, miód, 

suszone owoce, orzechy, kasztany, przyprawy, konfitury, domowe soki i kompoty, 

kiszone/marynowane warzywa czy azerbejdżańska herbata. Produkty dostępne na bazarach można 

próbować, co często proponują sami sprzedawcy. Największe azerbejdżańskie bazary znajdują się 

w Baku. Najbardziej znanym i największym wśród nich jest Təzə Bazar, ale także Yaşıl Bazar67.  

                                                
67 Bazary, http://azerbejdzan.eu/bazary/, 22.07.2022r. 

Fot. 77-81. Produkty sprzedawane na bazarach i stoiskach. 

Źródło: materiał własny. 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. 78. 

Fot. 79. 
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Fot. 80. 

Fot. 81.  
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Handel 

Najważniejsze towary eksportowane przez Azerbejdżan to:  

 ropa naftowa (9,3 mld dolarów), 

 gaz ziemny (2,2 mld dolarów),  

 ropa rafinowana (292 mln dolarów),  

 złoto (211 mln dolarów), 

 pomidory (201 mln dolarów). 

Produkty te są eksportowane głównie do Włoch (4,06 mld dolarów), Turcji (2,61 mld 

dolarów), Rosji (728 mln dolarów), Grecji (514 mln dolarów) i Gruzji (490 mln USD). 

Najważniejsze towary importowane przez Azerbejdżan to: 

 samochody (615 mln dolarów),  

 turbiny gazowe (321 mln dolarów),  

 leki w opakowaniach (302 mln dolarów),  

 pszenica (289 mln dolarów), 

 sprzęt nadawczy (244 mln dolarów). 

Importowane są one głównie z Rosji (2,03 mld dolarów), Turcji (2,03 mld dolarów), Chin 

(936 mln dolarów), Niemiec (473 mln dolarów) i Wielkiej Brytanii (448 mln dolarów)68. 

Wartość (w USD) importowanych produktów Azerbejdżanu według krajów (stan na 2021 r.) 

Rosja 

 zboża – 335,24 mln dolarów, 

 drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny – 233,94 mln dolarów, 

 tłuszcze i oleje zwierzęce, roślinne, produkty rozpadu – 107,26 mln dolarów, 

 żelazo i stal – 105,91 mln dolarów, 

 maszyny, reaktory jądrowe, kotły – 103,69 mln dolarów, 

 pojazdy inne niż szynowe, tramwajowe – 101,85 mln dolarów, 

 artykuły z żelaza lub stali – 91,62 mln dolarów, 

 sprzęt elektryczny, elektroniczny – 88,83 mln dolarów, 

                                                
68 Azerbaijan, „OEC World”, https://oec.world/en/profile/country/aze, 28.06.2022. 



83 

 

 papier i tektura, wyroby z masy celulozowej, papieru i tektury – 70,93 mln dolarów, 

 paliwa mineralne, oleje, produkty destylacji – 64,20 mln dolarów, 

 kakao i przetwory z kakao – 54,04 mln dolarów, 

 tworzywa sztuczne – 52,10 mln dolarów, 

 zboża, mąka, skrobia, przetwory i produkty mleczne – 46,09 mln dolarów, 

 różne przetwory spożywcze – 43,29 mln dolarów, 

 lokomotywy kolejowe, tramwajowe, tabor kolejowy, wyposażenie – 42,10 mln dolarów, 

 olejki eteryczne, perfumy, kosmetyki, artykuły toaletowe – 39,41 mln dolarów, 

 aluminium – 38,52 mln dolarów, 

 produkty farmaceutyczne – 33,65 mln dolarów, 

 nawozy – 30,82 mln dolarów, 

 szkło i wyroby szklane – 29,06 mln dolarów, 

 przetwory z mięsa, ryb i owoców morza – 25,82 mln dolarów, 

 pozostałości, odpady przemysłu spożywczego, pasza dla zwierząt – 25,14 mln dolarów, 

 mydła, smary, woski, świece, pasty modelarskie – 24,12 mln dolarów, 

 napoje, alkohole wysokoprocentowe i ocet – 20,96 mln dolarów, 

 cukry i wyroby cukiernicze – 18,72 mln dolarów, 

 kamień, gips, cement, azbest, mika lub podobne materiały – 18,22 mln dolarów, 

 kauczuki – 17,15 mln dolarów, 

 produkty mleczarskie, jaja, miód, produkty jadalne – 16,85 mln dolarów, 

 różne produkty chemiczne – 15,80 mln dolarów, 

 warzywa jadalne oraz niektóre korzenie i bulwy – 14,65 mln dolarów, 

 przetwory spożywcze z warzyw, owoców, orzechów – 13,37 mln dolarów, 

 chemikalia nieorganiczne, związki metali szlachetnych, izotopy – 13,02 mln dolarów, 

 artykuły przemysłowe różne – 12,84 mln dolarów,  

 produkty młynarskie, słód, skrobia, inlin, gluten pszenny – 11,91 mln dolarów,  

 wyroby ceramiczne – 11,16 mln dolarów,  

 sól, siarka, ziemia, kamień, gips, wapno i cement – 10,47 mln dolarów,  

 tytoń i wyroby tytoniowe – 8,52 mln dolarów,  

 mięso i podroby jadalne – 7,36 mln dolarów,  
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 żywe zwierzęta – 7,32 mln dolarów,  

 kawa, herbata, mate i przyprawy – 6,49 mln dolarów,  

 meble, znaki świetlne, budynki prefabrykowane – 5,45 mln dolarów,  

 aparatura optyczna, fotograficzna, techniczna, medyczna – 5,39 mln dolarów,  

 wata, filc, włókniny, przędza, szpagat, powrozy – 5,12 mln dolarów,  

 garbowanie, ekstrakty barwników, garbniki, pochodne, pigmenty – 4,61 mln dolarów,  

 towary niewymienione według rodzaju – 4,59 mln dolarów, 

 ryby, skorupiaki, mięczaki, bezkręgowce wodne – 4,42 mln dolarów,  

 artykuły różne z metali nieszlachetnych – 3,87 mln dolarów, 

 narzędzia, przybory, sztućce z metali nieszlachetnych – 3,81 mln dolarów,  

 miedź – 3,41 mln dolarów,  

 pozostałe artykuły tekstylne, zestawy, odzież używana – 2,94 mln dolarów,  

 chemikalia organiczne – 2,36 mln dolarów,  

 nasiona oleiste, owoce oleiste, ziarno, nasiona, owoce – 2,01 mln dolarów,  

 owoce jadalne, orzechy, skórki owoców cytrusowych, melony – 1,51 mln dolarów,  

 książki drukowane, gazety, zdjęcia – 1,51 mln dolarów, 

 artykuły odzieżowe, dziane lub szydełkowane – 1,29 mln dolarów, 

 materiały wybuchowe, pirotechniczne, zapałki, pirofory – 1,14 mln dolarów. 

Turcja  

 maszyny, reaktory jądrowe, kotły – 265,81 mln dolarów,  

 sprzęt elektryczny, elektroniczny – 123,88 mln dolarów,  

 artykuły z żelaza lub stali – 108,70 mln dolarów,  

 tworzywa sztuczne – 102,73 mln dolarów, 

 artykuły odzieżowe, dziane lub szydełkowane – 100,18 mln dolarów, 

 produkty farmaceutyczne – 87,90 mln dolarów, 

 pojazdy inne niż szynowe, tramwajowe – 85,85 mln dolarów, 

 meble, znaki świetlne, budynki prefabrykowane – 75,61 mln dolarów, 

 mydła, smary, woski, świece, pasty modelarskie – 57,26 mln dolarów, 

 różne produkty chemiczne – 52,42 mln dolarów, 
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 artykuły odzieżowe, niedziane ani nieszydełkowane – 44,91 mln dolarów, 

 żelazo i stal – 42,06 mln dolarów, 

 aluminium – 38,64 mln dolarów, 

 zboża, mąka, skrobia, przetwory i produkty mleczne – 38,44 mln dolarów, 

 drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny – 38,20 mln dolarów, 

 artykuły przemysłowe różne – 36,51 mln dolarów,  

 różne przetwory spożywcze – 35,53 mln dolarów, 

 ekstrakty garbników, barwników, taniny, pochodne, pigmenty – 32,63 mln dolarów, 

 obuwie, getry i tym podobne – 31,71 mln dolarów, 

 papier i tektura, artykuły z masy celulozowej, papieru i tektury – 31,62 mln dolarów, 

 paliwa mineralne, oleje, produkty destylacji – 27,04 mln dolarów, 

 owoce jadalne, orzechy, skórki owoców cytrusowych, melony – 25,84 mln dolarów, 

 kauczuki – 23,17 mln dolarów, 

 olejki eteryczne, perfumy, kosmetyki, wyroby toaletowe – 22,58 mln dolarów, 

 wyroby ceramiczne – 21,85 mln dolarów, 

 pozostałe artykuły tekstylne, zestawy, odzież używana – 19,49 mln dolarów,  

 różne artykuły z metali nieszlachetnych – 17,19 mln dolarów, 

 aparatura optyczna, fotograficzna, techniczna, medyczna – 15,16 mln dolarów, 

 włókna ciągłe chemiczne – 14,27 mln dolarów,  

 kakao i przetwory z kakao – 13,90 mln dolarów, 

 cukry i wyroby cukiernicze – 12,95 mln dolarów, 

 produkty mleczarskie, jaja, miód, produkty jadalne – 12,88 mln dolarów, 

 kamień, gips, cement, azbest, mika lub podobne materiały – 11,81 mln dolarów, 

 przetwory spożywcze z warzyw, owoców, orzechów – 11,66 mln dolarów, 

 nasiona oleiste, owoce oleiste, ziarno, nasiona, owoce – 11,40 mln dolarów, 

 żywe drzewa, rośliny, cebulki, korzenie, kwiaty cięte – 9,93 mln dolarów, 

 dywany i inne włókiennicze pokrycia podłogowe – 9,63 mln dolarów, 

 dzianiny – 8,45 mln dolarów,  

 chemikalia nieorganiczne, związki metali szlachetnych, izotopy – 8,22 mln dolarów, 

 szkło i wyroby szklane – 8,04 mln dolarów, 
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 albuminoidy, skrobie modyfikowane, kleje, enzymy – 7,45 mln dolarów, 

 tłuszcze i oleje zwierzęce, roślinne, produkty rozpadu – 6,96 mln dolarów, 

 napoje, alkohole wysokoprocentowe i ocet – 6,46 mln dolarów, 

 warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne – 6,41 mln dolarów, 

 wata, filc, włókniny, przędza, szpagat, powrozy – 5,71 mln dolarów, 

 zwierzęta żywe – 5,64 mln dolarów, 

 wyroby ze skóry, jelita zwierzęce, uprzęże, artykuły podróżne – 5,42 mln dolarów, 

 sól, siarka, ziemia, kamień, gips, wapno i cement – 4,96 mln dolarów, 

 nawozy – 4,53 mln dolarów, 

 narzędzia, przybory, sztućce z metali nieszlachetnych – 4,48 mln dolarów, 

 pozostałości, odpady przemysłu spożywczego, pasza dla zwierząt – 4,43 mln dolarów, 

 towary niewymienione co do rodzaju – 4,42 mln dolarów, 

 chemikalia organiczne – 3,63 mln dolarów, 

 przetwory z mięsa, ryb i owoców morza – 3,57 mln dolarów, 

 tkaniny specjalne lub igłowe, koronki, gobeliny – 3,54 mln dolarów, 

 zboża – 3,51 mln dolarów, 

 miedź – 3,44 mln dolarów, 

 włókna odcinkowe chemiczne – 2,64 mln dolarów, 

 kawa, herbata, mate i przyprawy – 2,38 mln dolarów, 

 książki drukowane, gazety, zdjęcia – 2,32 mln dolarów, 

 bawełna – 2,06 mln dolarów,  

 perły, kamienie szlachetne, metale, monety – 1,86 mln dolarów, 

 zabawki, gry, artykuły sportowe – 1,86 mln dolarów, 

 tekstylia impregnowane, powlekane lub laminowane – 1,75 mln dolarów, 

 nakrycia głowy – 1,61 mln dolarów, 

 mięso i podroby jadalne – 1,58 mln dolarów, 

 ryby, skorupiaki, mięczaki, bezkręgowce wodne – 1,30 mln dolarów. 

Chiny 

 maszyny, reaktory jądrowe, kotły – 388,30 mln dolarów,  
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 sprzęt elektryczny, elektroniczny – 345,30 mln dolarów,  

 pojazdy inne niż szynowe, tramwajowe – 112,48 mln dolarów,  

 żelazo i stal – 81,90 mln dolarów,  

 produkty farmaceutyczne – 71,00 mln dolarów,  

 aparatura optyczna, fotograficzna, techniczna, medyczna – 64.62 mln dolarów, 

 artykuły z żelaza lub stali – 56,41 mln dolarów,  

 tworzywa sztuczne – 53,43 mln dolarów,  

 kauczuki – 50,51 mln dolarów, 

 meble, znaki świetlne, budynki prefabrykowane – 43,99 mln dolarów,  

 artykuły odzieżowe, dziane lub szydełkowane – 35,62 mln dolarów,  

 obuwie, getry i podobne – 27,96 mln dolarów, 

 zabawki, gry, artykuły sportowe – 27,51 mln dolarów,  

 artykuły odzieżowe, niedziane i nieszydełkowane – 21,61 mln dolarów,  

 wyroby ceramiczne – 20,21 mln dolarów, 

 włókna ciągłe chemiczne – 17,23 mln dolarów, 

 papier i tektura, artykuły z masy celulozowej, papieru i tektury – 16,81 mln dolarów, 

 dzianiny – 16,46 mln dolarów, 

 narzędzia, przybory, sztućce z metali nieszlachetnych – 15,88 mln dolarów, 

 różne artykuły z metali nieszlachetnych – 15,47 mln dolarów,  

 pozostałe artykuły tekstylne, zestawy, odzież używana – 14,53 mln dolarów,  

 aluminium – 13,84 mln dolarów, 

 artykuły przemysłowe różne – 11,25 mln dolarów,  

 różne wyroby chemiczne – 9,47 mln dolarów,  

 artykuły ze skóry, jelita zwierzęce, uprzęże, artykuły podróżne – 9,27 mln dolarów,  

 szkło i wyroby szklane – 8,79 mln dolarów,  

 chemikalia organiczne – 8,57 mln dolarów, 

 olejki eteryczne, perfumy, kosmetyki, artykuły toaletowe – 8,27 mln dolarów,  

 zegary i zegarki – 7,81 mln dolarów,  

 włókna odcinkowe chemiczne – 7,07 mln dolarów,  

 nasiona roślin oleistych, owoce oleiste, ziarno, nasiona, owoce – 4,58 mln dolarów,  



88 

 

 ekstrakty garbników, barwników, taniny, pochodne, pigmenty – 3,88 mln dolarów,  

 kamień, gips, cement, azbest, mika lub podobne materiały – 3,77 mln dolarów,  

 przetwory spożywcze z warzyw, owoców, orzechów – 3,72 mln dolarów, 

 drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny – 3,55 mln dolarów,  

 tkaniny specjalne lub igłowe, koronki, gobeliny – 3,47 mln dolarów,  

 mydła, smary, woski, świece, pasty modelarskie – 3,33 mln dolarów,  

 chemikalia nieorganiczne, związki metali szlachetnych, izotopy – 2,40 mln dolarów,  

 albuminoidy, skrobie modyfikowane, kleje, enzymy – 2,15 mln dolarów,  

 impregnowane, powlekane lub laminowane materiały włókiennicze – 2,12 mln dolarów,  

 wata, filc, włókniny, przędza, szpagat, powrozy – 1,97 mln dolarów,  

 nakrycia głowy – 1,79 mln dolarów,  

 przetwory z mięsa, ryb i owoców morza – 1,73 mln dolarów,  

 owoce jadalne, orzechy, skórki owoców cytrusowych, melony – 1,72 mln dolarów,  

 perły, kamienie szlachetne, metale, monety – 1.70 mln dolarów,  

 towary niewymienione według rodzaju – 1,47 mln dolarów,  

 skóra ptasia, pióra, sztuczne kwiaty, włosy ludzkie – 1,45 mln dolarów,  

 artykuły fotograficzne lub kinematograficzne – 1,27 mln dolarów,  

 cukry i wyroby cukiernicze – 1,14 mln dolarów,  

 lokomotywy kolejowe, tramwajowe, tabor kolejowy, wyposażenie – 1,11 mln dolarów,  

 bawełna – 1,01 mln dolarów. 

Niemcy 

 pojazdy inne niż szynowe, tramwajowe – 231,08 mln dolarów,  

 maszyny, reaktory jądrowe, kotły – 158,28 mln dolarów,  

 produkty farmaceutyczne – 42,77 mln dolarów, 

 sprzęt elektryczny, elektroniczny – 32,39 mln dolarów,  

 aparatura optyczna, fotograficzna, techniczna, medyczna – 25,24 mln dolarów,  

 paliwa mineralne, oleje, produkty destylacji – 17,58 mln dolarów,  

 różne produkty chemiczne – 15,94 mln dolarów,  

 tworzywa sztuczne – 14,45 mln dolarów,  
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 artykuły z żelaza lub stali – 11,34 mln dolarów,  

 olejki eteryczne, perfumy, kosmetyki, artykuły toaletowe – 7,42 mln dolarów,  

 zwierzęta żywe – 5,29 mln dolarów,  

 produkty mleczarskie, jaja, miód, produkty jadalne – 5,28 mln dolarów,  

 kauczuki – 4,99 mln dolarów,  

 różne preparaty jadalne – 4,31 mln dolarów,  

 żelazo i stal – 4,13 mln dolarów,  

 mydła, smary, woski, świece, pasty modelarskie – 3,47 mln dolarów,  

 produkty młynarskie, słód, skrobie, inlin, gluten pszenny – 3,34 mln dolarów,  

 papier i tektura, wyroby z masy celulozowej, papieru i tektury – 3,31 mln dolarów,  

 garbowanie, ekstrakty barwników, garbniki, pochodne, pigmenty – 2,86 mln dolarów,  

 zabawki, gry, artykuły sportowe – 2,52 mln dolarów,  

 wyroby ceramiczne – 2,48 mln dolarów,  

 narzędzia, przybory, sztućce z metali nieszlachetnych – 2,25 mln dolarów,  

 albuminoidy, skrobie modyfikowane, kleje, enzymy – 2,24 mln dolarów,  

 meble, znaki świetlne, budynki prefabrykowane – 2,08 mln dolarów, 

 kakao i przetwory z kakao – 1,95 mln dolarów,  

 napoje, alkohole wysokoprocentowe i ocet – 1,86 mln dolarów,  

 przetwory z mięsa, ryb i owoców morza – 1,85 mln dolarów,  

 zboża, mąka, skrobia, przetwory i produkty mleczne – 1,78 mln dolarów,  

 mięso i podroby jadalne – 1,74 mln dolarów, 

 artykuły różne z metali nieszlachetnych – 1,71 mln dolarów,  

 aluminium – 1,52 mln dolarów,  

 chemikalia organiczne – 1,52 mln dolarów,  

 artykuły przemysłowe różne – 1,10 mln dolarów,  

 inne wyroby włókiennicze, zestawy, odzież używana – 1,08 mln dolarów,  

 chemikalia nieorganiczne, związki metali szlachetnych, izotopy – 1,07 mln dolarów. 

Ukraina 

 tytoń i produkcja substytutów tytoniu – 77,38 mln dolarów,  
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 żelazo i stal – 49,31 mln dolarów,  

 papier i tektura, wyroby z masy celulozowej, papieru i tektury – 45,29 mln dolarów,  

 mięso i podroby jadalne – 42,27 mln dolarów,  

 artykuły z żelaza lub stali – 24,98 mln dolarów,  

 produkty mleczarskie, jaja, miód, produkty jadalne – 21,38 mln dolarów,  

 produkty farmaceutyczne – 18,56 mln dolarów, 

 wata, filc, włókniny, przędza, szpagat, powrozy – 16,02 mln dolarów,  

 pozostałości, odpady przemysłu spożywczego, pasza dla zwierząt – 14,40 mln dolarów,  

 zboża, mąka, skrobia, przetwory i produkty mleczne – 13,73 mln dolarów,  

 nasiona oleiste, owoce oleiste, ziarno, nasiona, owoce – 12,38 mln dolarów,  

 cukry i wyroby cukiernicze – 11,58 mln dolarów,  

 kakao i przetwory z kakao – 9,52 mln dolarów,  

 sprzęt elektryczny, elektroniczny – 9,22 mln dolarów,  

 drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny – 9,16 mln dolarów,  

 owoce jadalne, orzechy, skórki owoców cytrusowych, melony – 8,63 mln dolarów,  

 maszyny, reaktory jądrowe, kotły – 8 mln dolarów,  

 tłuszcze i oleje zwierzęce, roślinne, produkty z rozbioru – 6,89 mln dolarów,  

 tworzywa sztuczne – 6,69 mln dolarów,  

 kamień, gips, cement, azbest, mika i podobne materiały – 5,93 mln dolarów,  

 różne przetwory spożywcze – 5,32 mln dolarów,  

 sól, siarka, ziemia, kamień, gips, wapno i cement – 4,55 mln dolarów,  

 różne artykuły z metali nieszlachetnych – 4,28 mln dolarów,  

 napoje, alkohole wysokoprocentowe i ocet – 3,93 mln dolarów,  

 meble, znaki świetlne, budynki prefabrykowane – 3,74 mln dolarów,  

 wyroby ceramiczne – 3,20 mln dolarów,  

 paliwa mineralne, oleje, produkty destylacji – 3,12 mln dolarów,  

 różne produkty chemiczne – 2,27 mln dolarów,  

 olejki eteryczne, perfumy, kosmetyki, artykuły toaletowe – 2,04 mln dolarów,  

 przetwory spożywcze z warzyw, owoców, orzechów – 1,99 mln dolarów,  

 przetwory z mięsa, ryb i owoców morza – 1,76 mln dolarów,  
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 mydła, smary, woski, świece, pasty modelarskie – 1,61 mln dolarów,  

 kauczuki – 1,56 mln dolarów,  

 żywe zwierzęta – 1,52 mln dolarów,  

 warzywa jadalne oraz niektóre korzenie i bulwy – 1,50 mln dolarów,  

 aluminium – 1,48 mln dolarów,  

 tekstylia impregnowane, powlekane lub laminowane – 1,46 mln dolarów,  

 szkło i wyroby szklane – 1,29 mln dolarów,  

 ryby, skorupiaki, mięczaki, bezkręgowce wodne – 1,15 mln dolarów,  

 miedź – 1,06 mln dolarów,  

 pojazdy inne niż kolejowe, tramwajowe – 1,06 mln dolarów,  

 artykuły przemysłowe różne – 1,01 mln dolarów.  

Stany Zjednoczone 

 pojazdy inne niż szynowe, tramwajowe – 141,01 mln dolarów,  

 maszyny, reaktory jądrowe, kotły – 117,29 mln dolarów,  

 towary niewymienione według rodzaju – 43,88 mln dolarów,  

 sprzęt elektryczny, elektroniczny – 30,15 mln dolarów,  

 aparatura optyczna, fotograficzna, techniczna, medyczna – 23,02 mln dolarów,  

 różne produkty chemiczne – 18,50 mln dolarów,  

 artykuły z żelaza lub stali – 11,92 mln dolarów,  

 tworzywa sztuczne – 8,64 mln dolarów,  

 chemikalia organiczne – 7,28 mln dolarów,  

 produkty farmaceutyczne – 4,64 mln dolarów,  

 kauczuki – 3,57 mln dolarów,  

 owoce jadalne, orzechy, skórki owoców cytrusowych, melony – 3,06 mln dolarów,  

 olejki eteryczne, perfumy, kosmetyki, artykuły toaletowe – 2,80 mln dolarów,  

 narzędzia, przybory, sztućce z metali nieszlachetnych – 2,67 mln dolarów, 

 mydła, smary, woski, świece, pasty modelarskie – 2,43 mln dolarów,  

 artykuły różne z metali nieszlachetnych 1,83 mln dolarów,  

 paliwa mineralne, oleje, produkty destylacji – 1,74 mln dolarów,  
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 tłuszcze i oleje zwierzęce, roślinne, produkty rozkładu 1,65 mln dolarów,  

 chemikalia nieorganiczne, związki metali szlachetnych, izotopy – 1,38 mln dolarów,  

 różne przetwory spożywcze – 1,28 mln dolarów,  

 statki, łodzie i inne konstrukcje pływające – 1,16 mln dolarów,  

 perły, kamienie szlachetne, metale, monety – 1,16 mln dolarów,  

 meble, znaki świetlne, budynki prefabrykowane – 1,02 mln dolarów,  

 szkło i wyroby szklane – 935,07 tys. dolarów. 

Włochy 

 maszyny, reaktory jądrowe, kotły – 153,03 mln dolarów,  

 artykuły z żelaza lub stali – 40,15 mln dolarów,  

 produkty farmaceutyczne – 24,87 mln dolarów, 

 statki, łodzie i inne konstrukcje pływające – 22 mln dolarów,  

 meble, znaki świetlne, budynki prefabrykowane 21,36 mln dolarów,  

 sprzęt elektryczny, elektroniczny – 21,32 mln dolarów,  

 olejki eteryczne, perfumy, kosmetyki, artykuły toaletowe – 10,41 mln dolarów,  

 perły, kamienie szlachetne, metale, monety – 9,67 mln dolarów,  

 pojazdy inne niż kolejowe, tramwajowe – 9,60 mln dolarów,  

 różne przetwory spożywcze – 9,00 mln dolarów,  

 artykuły odzieżowe, inne niż dziane lub szydełkowane – 8,80 mln dolarów, 

 aparatura optyczna, fotograficzna, techniczna, medyczna – 8,19 mln dolarów,  

 tworzywa sztuczne – 8,14 mln dolarów,  

 różne produkty chemiczne – 7,52 mln dolarów,  

 artykuły odzieżowe, dziane lub szydełkowane – 5,63 mln dolarów,  

 wyroby ceramiczne – 5,05 mln dolarów,  

 obuwie, getry i podobne wyroby – 5,03 mln dolarów,  

 żywe drzewa, rośliny, cebulki, korzenie, kwiaty cięte – 3,86 mln dolarów,  

 lokomotywy kolejowe, tramwajowe, tabor kolejowy, wyposażenie – 3,70 mln dolarów,  

 artykuły ze skóry, jelit zwierzęcych, uprzęże, artykuły podróżne – 3,39 mln dolarów,  

 aluminium – 2,61 mln dolarów,  
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 kauczuki – 2,53 mln dolarów,  

 papier i tektura, wyroby z masy celulozowej, papieru i tektury – 2,30 mln dolarów,  

 napoje, alkohole wysokoprocentowe i ocet – 2,02 mln dolarów,  

 tłuszcze i oleje zwierzęce, roślinne, produkty z rozpadu – 2,00 mln dolarów,  

 drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny – 1,99 mln dolarów,  

 paliwa mineralne, oleje, produkty destylacji – 1,92 mln dolarów,  

 zboża, mąka, skrobia, przetwory i produkty mleczne – 1,74 mln dolarów,  

 mydła, smary, woski, świece, pasty modelarskie – 1,58 mln dolarów,  

 szkło i wyroby szklane – 1,56 mln dolarów,  

 kakao i przetwory z kakao – 1,53 mln dolarów,  

 ekstrakty garbników, farbiarskie, garbniki, pochodne, pigmenty – 1,18 mln dolarów, 

 różne artykuły z metali nieszlachetnych – 1,16 mln dolarów, 

 żelazo i stal – 1,09 mln dolarów,  

 nawozy sztuczne – 1,06 mln dolarów.  

Iran 

 tworzywa sztuczne – 65,67 mln dolarów,  

 warzywa jadalne oraz niektóre korzenie i bulwy – 50,62 mln dolarów,  

 wyroby ceramiczne – 29,84 mln dolarów,  

 owoce jadalne, orzechy, skórki owoców cytrusowych, melony – 26,33 mln dolarów,  

 paliwa mineralne, oleje, produkty destylacji – 24,81 mln dolarów,  

 artykuły z żelaza lub stali – 17,92 mln dolarów,  

 szkło i wyroby szklane – 17,01 mln dolarów,  

 pojazdy inne niż kolejowe, tramwajowe – 15,69 mln dolarów,  

 żeliwo i stal – 12,75 mln dolarów, 

 chemikalia nieorganiczne, związki metali szlachetnych, izotopy – 11,62 mln dolarów,  

 kamień, gips, cement, azbest, mika lub podobne materiały – 11,27 mln dolarów,  

 drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny – 9,09 mln dolarów,  

 produkty mleczarskie, jaja, miód, produkty jadalne – 8,92 mln dolarów,  

 włókna ciągłe chemiczne – 7,42 mln dolarów,  
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 ryby, skorupiaki, mięczaki, bezkręgowce wodne – 6,79 mln dolarów,  

 maszyny, reaktory jądrowe, kotły – 6,79 mln dolarów,  

 obuwie, getry i podobne – 6,42 mln dolarów,  

 mydła, smary, woski, świece, pasty modelarskie – 6,03 mln dolarów,  

 zboża, mąka, skrobia, przetwory i produkty mleczne – 5,39 mln dolarów,  

 aluminium – 4,72 mln dolarów,  

 różne produkty chemiczne – 4,46 mln dolarów,  

 sól, siarka, ziemia, kamień, gips, wapno i cement – 4,28 mln dolarów,  

 cukry i wyroby cukiernicze – 3,73 mln dolarów,  

 włókna odcinkowe chemiczne – 2,47 mln dolarów,  

 kauczuki – 2,47 mln dolarów, 

 artykuły odzieżowe, dziane lub szydełkowane – 2,33 mln dolarów,  

 chemikalia organiczne – 2,32 mln dolarów,  

 wata, filc, włókniny, przędza, szpagat, powrozy – 2,15 mln dolarów,  

 pozostałe artykuły włókiennicze, zestawy, odzież używana – 2,07 mln dolarów,  

 garbowanie, ekstrakty barwników, garbniki, pochodne, pigmenty – 1,88 mln dolarów,  

 zabawki, gry, artykuły sportowe – 1,87 mln dolarów,  

 dywany i inne włókiennicze pokrycia podłogowe – 1,58 mln dolarów,  

 kawa, herbata, mate i przyprawy – 1,54 mln dolarów,  

 przetwory spożywcze z warzyw, owoców i orzechów – 1,25 mln dolarów,  

 różne artykuły z metali nieszlachetnych – 1,16 mln dolarów,  

 kakao i przetwory z kakao – 1,16 mln dolarów,  

 papier i tektura, wyroby z masy papierniczej, papieru i tektury – 1,15 mln dolarów,  

 meble, znaki świetlne, budynki prefabrykowane – 1,13 mln dolarów,  

 tłuszcze i oleje zwierzęce, roślinne, produkty z rozbioru – 1,11 mln dolarów.  

Wielka Brytania   

 maszyny, reaktory jądrowe, kotły – 77,61 mln dolarów,  

 sprzęt elektryczny, elektroniczny – 44,88 mln dolarów,  

 pojazdy inne niż szynowe, tramwajowe – 36,03 mln dolarów,  
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 artykuły z żelaza lub stali – 35,94 mln dolarów,  

 aparatura optyczna, fotograficzna, techniczna, medyczna – 15,82 mln dolarów, 

 różne produkty chemiczne – 13,83 mln dolarów,  

 tworzywa sztuczne – 5 mln dolarów,  

 produkty farmaceutyczne – 4,92 mln dolarów,  

 ekstrakty garbników, farbiarskie, taniny, pochodne, pigmenty – 4,20 mln dolarów, 

 kauczuki – 3,66 mln dolarów,  

 napoje, alkohole wysokoprocentowe i ocet – 3,20 mln dolarów,  

 narzędzia, przybory, sztućce z metali nieszlachetnych – 2,45 mln dolarów,  

 mydła, smary, woski, świece, pasty modelarskie – 2,43 mln dolarów, 

 meble, znaki świetlne, budynki prefabrykowane – 1,89 mln dolarów,  

 żelazo i stal – 1,70 mln dolarów, 

 olejki eteryczne, perfumy, kosmetyki, artykuły toaletowe – 1,60 mln dolarów,  

 książki drukowane, gazety, zdjęcia – 1,54 mln dolarów,  

 różne przetwory spożywcze – 1,44 mln dolarów,  

 paliwa mineralne, oleje, produkty destylacji – 1,33 mln dolarów,  

 pozostałe artykuły tekstylne, zestawy, odzież używana – 1,31 mln dolarów,  

 statki, łodzie i inne konstrukcje pływające – 1,18 mln dolarów,  

 różne artykuły z metali nieszlachetnych – 1,03 mln dolarów. 

Japonia  

 pojazdy inne niż szynowe, tramwajowe – 157,19 mln dolarów,  

 artykuły z żelaza lub stali – 38,85 mln dolarów,  

 maszyny, reaktory jądrowe, kotły – 36,08 mln dolarów,  

 aparatura optyczna, fotograficzna, techniczna, medyczna – 9,93 mln dolarów,  

 sprzęt elektryczny, elektroniczny – 5,56 mln dolarów,  

 kauczuki – 5,16 mln dolarów,  

 produkty farmaceutyczne – 890,46 tys. dolarów, 

 różne produkty chemiczne – 810,42 tys. dolarów, 

 tworzywa sztuczne – 736,60 tys. dolarów, 



96 

 

 paliwa mineralne, oleje, produkty destylacji – 626,46 tys. dolarów, 

 wata, filc, włókniny, przędza, szpagat, powrozy – 490,63 tys. dolarów, 

 artykuły fotograficzne lub kinematograficzne– 409,92 tys. dolarów, 

 szkło i wyroby szklane – 356,96 tys. dolarów, 

 chemikalia organiczne – 316,72 tys. dolarów, 

 narzędzia, przybory, sztućce z metali nieszlachetnych – 210,62 tys. dolarów, 

 ekstrakty garbników, barwników, garbniki, pochodne, pigmenty – 158,07 tys. dolarów, 

 wyroby różne – 155,03 tys. dolarów, 

 pozostałe artykuły włókiennicze, zestawy, odzież używana – 131,28 tys. dolarów, 

 zegary i zegarki – 124,37 tys. dolarów. 

Polska 

 maszyny, reaktory jądrowe, kotły – 23,32 mln dolarów,  

 produkty farmaceutyczne – 9,58 mln dolarów,  

 sprzęt elektryczny, elektroniczny – 8,85 mln dolarów,  

 olejki eteryczne, perfumy, kosmetyki, artykuły toaletowe – 8,10 mln dolarów,  

 artykuły różne z metali nieszlachetnych – 5,01 mln dolarów,  

 tworzywa sztuczne – 4,96 mln dolarów,  

 produkty mleczarskie, jaja, miód, produkty jadalne – 4,95 mln dolarów,  

 papier i tektura, artykuły z masy celulozowej, papieru i tektury – 4,10 mln dolarów,  

 narzędzia, przybory, sztućce z metali nieszlachetnych – 3,99 mln dolarów,  

 przetwory spożywcze z warzyw, owoców, orzechów – 3,13 mln dolarów,  

 zboża, mąka, skrobia, przetwory i produkty mleczne – 2,80 mln dolarów,  

 mydła, smary, woski, świece, pasty modelarskie – 2,37 mln dolarów,  

 pojazdy inne niż kolejowe, tramwajowe – 2,32 mln dolarów,  

 garbniki, ekstrakty barwników, garbniki, pochodne, pigmenty – 1,80 mln dolarów,  

 różne produkty chemiczne – 1,78 mln dolarów,  

 różne przetwory spożywcze – 1,76 mln dolarów,  

 drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny – 1,68 mln dolarów,  

 artykuły z żelaza lub stali – 1,59 mln dolarów,  
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 różne artykuły przemysłowe – 1,28 mln dolarów,  

 kakao i przetwory z kakao – 1,23 mln dolarów,  

 wyroby ceramiczne – 1,12 mln dolarów,  

 aparatura optyczna, fotograficzna, techniczna, medyczna – 1,01 mln dolarów,  

 meble, znaki oświetleniowe, budynki prefabrykowane – 986,46 tys. dolarów,  

 kamień, gips, cement, azbest, mika lub podobne materiały – 960,6 tys. dolarów,  

 kauczuki – 883,56 tys. dolarów,  

 paliwa mineralne, oleje, produkty destylacji – 744.42 tys. dolarów,  

 pozostałości, odpady przemysłu spożywczego, pasza dla zwierząt – 680,48 tys. dolarów, 

 cukry i wyroby cukiernicze – 596.92 tys. dolarów, 

 chemikalia nieorganiczne, związki metali szlachetnych, izotopy – 471,34 tys. dolarów,  

 ryby, skorupiaki, mięczaki, bezkręgowce wodne – 436,01 tys. dolarów, 

 szkło i wyroby szklane – 291,39 tys. dolarów,  

 nawozy – 290,13 tys. dolarów,  

 aluminium – 284,13 tys. dolarów,  

 napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet – 278,72 tys. dolarów,  

 artykuły odzieżowe, niedziane ani nieszydełkowane – 275,15 tys. dolarów, 

 mięso i podroby jadalne – 258,90 tys. dolarów,  

 żelazo i stal – 212,68 tys. dolarów, 

 pozostałe artykuły tekstylne, zestawy, odzież używana – 196,25 tys. dolarów, 

 nasiona oleiste, owoce oleiste, ziarno, nasiona, owoce – 170,28 tys. dolarów, 

 owoce jadalne, orzechy, skórki owoców cytrusowych, melony – 136,14 tys. dolarów,  

 przetwory z mięsa, ryb i owoców morza – 86,77 tys. dolarów, 

 artykuły odzieżowe, dziane lub szydełkowane – 80,58 tys. dolarów, 

 wata, filc, włókniny, przędza, szpagat, powróz – 74,93 tys. dolarów,  

 albuminoidy, skrobie modyfikowane, kleje, enzymy – 56,58 tys. dolarów, 

 kawa, herbata, mate i przyprawy – 52,99 tys. dolarów,  

 towary niewymienione według rodzaju – 51,73 tys. dolarów,  

 warzywa jadalne oraz niektóre korzenie i bulwy – 48,34 tys. dolarów,  

 obuwie, getry i podobne wyroby – 34,13 tys. dolarów, 
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 zegary i zegarki – 25,56 tys. dolarów,  

 impregnowane, powlekane lub laminowane materiały włókiennicze – 23,24 tys. dolarów,  

 lokomotywy kolejowe, tramwajowe, tabor kolejowy, wyposażenie – 20,83 tys. dolarów,  

 zabawki, gry, artykuły sportowe – 17,70 tys. dolarów,  

 dywany i inne włókiennicze pokrycia podłogowe – 15,59 tys. dolarów,  

 artykuły ze skóry, jelit zwierzęcych, uprzęże, artykuły podróżne – 15,38 tys. dolarów,  

 miedź – 15,34 tys. dolarów, 

 książki drukowane, gazety, obrazki – 12,42 tys. dolarów,  

 nakrycia głowy – 8,65 tys. dolarów,  

 żywe drzewa, rośliny, cebulki, korzenie, kwiaty cięte – 6,16 tys. dolarów,  

 żywe zwierzęta – 4,87 tys. dolarów,  

 sól, siarka, ziemia, kamień, gips, wapno i cement – 4,32 tys. dolarów,  

 produkty młynarskie, słód, skrobia, inlin, gluten pszenny – 2,19 tys. dolarów,  

 materiały roślinne do wyplatania, produkty roślinne – 1,64 tys. dolarów,  

 chemikalia organiczne – 1,06 tys. dolarów,  

 skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione – 760 dolarów, 

 materiały wybuchowe, pirotechniczne, zapałki, pirofory – 602 dolarów, 

 producenci materiałów do wyplatania, koszykarstwa – 289 dolarów, 

 specjalne tkaniny lub tkaniny tuftowane, koronki, gobeliny – 275 dolarów, 

 dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki – 185 dolarów, 

 skóra ptasia, pióra, sztuczne kwiaty, włosy ludzkie – 16 dolarów. 

3. BEZPIECZEŃSTWO 

Azerbejdżan to kraj leżący w strategicznym położeniu, znajduje się bowiem u wybrzeża 

Morza Kaspijskiego z dużym portem w Baku oraz w południowym Kaukazie. Graniczy z Rosją, 

Gruzją, Armenią, Turcją i Iranem oraz posiada eksklawę – Nachiczewańską Republikę 

Autonomiczną. Stary jedwabny szlak, surowce naturalne i burzliwa historia wpłynęły na to, że 

Azerowie są narodem bratnio związanym z Turkami, ale mają też przeciwników w swoim 

bezpośrednim otoczeniu. Z powodu zaawansowanego i dużego przemysłu ropy naftowej oraz 

możliwości transportowych towarów państwo to musi liczyć się z zagrożeniami zewnętrznymi. 
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Kultura i doświadczenia Azerów wpłynęły na to, że są oni otwartym i szczerym narodem, jednak 

nie sprawia to, że nie ma zagrożeń wewnętrznych dla sfery bezpieczeństwa państwa. Transport na 

terenie kraju odbywa się głównie środkami kołowymi, ponieważ sieć kolejowa jest słabo 

rozwinięta. Sposób prowadzenia samochodów i przemieszczania się po drogach może przestraszyć 

europejskich kierowców, jednak wypadki zdarzają się stosunkowo rzadko. 

Zagrożenia zewnętrzne wpływające na poziom bezpieczeństwa 

w Azerbejdżanie 

Armenia – konflikt o Górski Karabach 

Mapa 4. Mapa przedstawiająca obszar konfliktu w Górskim Karabachu. 

Źródło: J. Misiągiewicz, Konflikt w Górskim Karabachu – implikacje dla bezpieczeństwa republiki Azerbejdżanu, 

2021, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15804_athena_2021_70_12, 20.06.2022  
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Jednym z największych zagrożeń, które bezpośrednio dotyczą bezpieczeństwa 

Azerbejdżanu, jest konflikt o przynależność państwową Górskiego Karabachu. Genezę sporu 

datuje się na lata 20. XX w., kiedy to po przejęciu Kaukazu przez Sowietów obszar Górskiego 

Karabachu został przyznany sowieckiemu Azerbejdżanowi. Natomiast obszar ten ustanowiony 

jako autonomiczny w 94% pozostawał zamieszkały przez populację Ormian. W ramach Związku 

Radzieckiego teren Górskiego Karabachu należał do Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki 

Radzieckiej pod akronimem N-GKOA (Nagorno-Karabachski Obwód Autonomiczny).Głównym 

powodem konfliktu zbrojnego w Górskim Karabachu okazały się żądania GKOA w kwestii 

przynależności terytorium do Armenii. Jednak wtedy ZSRR nie uznawał roszczeń Armenii, 

traktując je jako zagrożenia dla struktury etnicznej Kaukazu. 

Na bezpośrednią, otwartą sytuację konfliktową w Górskim Karabachu wpłynęły kwestie 

polityczne i terytorialne, ale przede wszystkim niechęć między narodami Azerów i Ormian. 

Napięcia znalazły ujście w styczniu 1990 r., kiedy to w stolicy Azerbejdżanu doszło do pierwszych 

starć. W odpowiedzi prezydent Gorbaczow wysłał tam wojsko, co doprowadziło do wielu ofiar 

wśród ludności cywilnej. Pierwsze w historii krwawe starcia obu grup etnicznych zostały 

okrzyknięte Czarnym Styczniem, a ich efektem było wzmocnienie tendencji wyzwoleńczych  

i antyrosyjskich wśród Azerów. 

Upadek ZSRR znacząco wpłynął na sytuację 

konfliktową Górskiego Karabachu. Od tamtego 

momentu Azerowie i Ormianie toczyli indywidualne 

działania zbrojne, bez udziału sił sowieckich. Lata 90. 

XX w. zapoczątkowały szeroką ofensywę ze strony sił 

zbrojnych Armenii, które przejęły kontrolę nad 

większością obszaru Górskiego Karabachu. Początkowa 

faza działań militarnych spowodowała przejęcie przez 

Armenię wszystkich strategicznych obszarów 

kontrolowanych przez Azerbejdżan, obejmujących 

miasto Shushi oraz region Lachin. W 1993 r. siły zbrojne 

Armenii przejęły kontrolę nad sześcioma sektorami 

Azerbejdżanu, graniczącymi z Górskim Karabachem. Fot. 82. Plakat nawołujący o przynależności 

Górskiego Karabachu do Azerbejdżanu, Baku. 

Źródło: materiał własny. 
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Pierwsza reakcja ze strony państw sceny międzynarodowej nastąpiła również w 1993 r. 

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła cztery rezolucje i jednocześnie wezwała do zaprzestania 

działań militarnych i zawieszenia broni. Dodatkowo zareagowało Ministerstwo Obrony Narodowej 

oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, które opracowywało umowę o zawieszeniu broni, 

oficjalnie podpisaną w maju 1994 r. Od tamtej pory przedstawiciele Armenii, Azerbejdżanu  

i Górskiego Karabachu rozpoczęli regularne spotkania w Moskwie. 

Azerowie wymusili na Armenii uznanie integralności terytorialnej Azerbejdżanu oraz 

odzyskali ziemie utracone w latach 1991-1994. Napięcie między tymi państwami jest bardzo silne, 

a obywatele obu krajów darzą siebie szczerą nienawiścią. Mówi się o tym, że Azerbejdżan może 

wywołać kolejną wojnę w celu utworzenia korytarza łączącego główny teren z eksklawą69. 

Ponad 30 lat konfliktu zbrojnego toczonego na terenach Azerbejdżanu spowodowało szereg 

zmian w polityce bezpieczeństwa państwa. Prowadzone od lat 90. przez Armenię działania zbrojne 

bezpośrednio naruszały integralność i niepodległość Azerbejdżanu. Według Doktryny Militarnej 

Azerbejdżanu z 2010 r. okupacja Górskiego 

Karabachu niszczy nie tylko bezpieczeństwo 

narodowe, ale oddziałuje na bezpieczeństwo 

całego regionu. Brak rozwiązania konfliktu 

karabaskiego, trwające latami spotkania oraz 

niesprecyzowane działania państw sceny 

międzynarodowej spowodowały znaczące 

naruszenie struktur bezpieczeństwa 

Azerbejdżanu. W efekcie istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych 

konfliktów terytorialnych ze strony innych 

państw sąsiadujących, co stanowi 

                                                
69 W. Stelmach, Konflikt o Górski Karabach. Prezydent Azerbejdżanu stawia warunki Armenii, 22.04.2022, 

https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-konflikt-o-gorski-karabach-prezydent-azerbejdzanu-stawia-

war,nId,5976945#crp_state=1, 28.06.2022. 

Fot. 83. Jedna z ofiar śmiertelnych wojny o Górski Karabach. 

Tablica pamiątkowa na starym mieście w Baku.  

Źródło: materiał własny. 
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kolejnzagrożenia dla aparatu państwowego i obywateli Azerbejdżanu70.  

Konflikt z Armenią stanowi główne zagrożenie zewnętrzne dla bezpieczeństwa 

Azerbejdżanu. Istnieją ograniczenia co do swobodnego poruszania się w strefie przygranicznej  

z Armenią dla turystów, a granica pozostaje zamknięta. Również przy wydawaniu wiz trzeba 

odpowiedzieć na pytanie, czy byliśmy kiedykolwiek na terenie Górskiego Karabachu. 

Rosja 

W związku z wojną toczącą się na terenie Ukrainy i jednoznaczną agresją Rosji wszystkie 

oczy państw graniczących z państwem Putina są zwrócone na działania Moskwy. Azerbejdżan 

wykorzystał fakt, że rosyjskie wojska pokojowe z terenu Górskiego Karabachu zostały przerzucone 

na teren Ukrainy i przeszedł do udanej ofensywy wobec Armenii71. Dopóki trwa konflikt Rosji  

z Ukrainą, Putin prawdopodobnie nie będzie wyciągać żadnych konsekwencji wobec 

Azerbejdżanu. 

Od północy Azerbejdżan graniczy z Dagestanem, czyli rosyjską republiką. Duże siły 

rosyjskie z tego terenu również obecnie biorą udział w inwazji na Ukrainę. Wzdłuż granicy 

                                                
70 J. Misiągiewicz, Konflikt w Górskim Karabachu – implikacje dla bezpieczeństwa republiki Azerbejdżanu, 2021, 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15804_athena_2021_70_12, 20.06.2022. 
71 D. Wawrzusiszyn, Azerbejdżan wykorzystał, że Putin zajęty jest wojną z Ukrainą. Zaatakował sojusznika Rosji, 

25.03.2022, https://natemat.pl/403365,azerbejdzan-wykorzystal-ze-putin-zajety-jest-wojna-z-ukraina, 27.06.2022. 

Fot. 84. Obszar przygraniczny Azerbejdżanu z Rosją. Za pasmem górskim Kaukazu rosyjska republika Dagestan.  

Źródło: materiał własny. 
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rosyjsko-azerskiej ciągnie się wysokie pasmo Kaukazu, który utrudnia transport lądowy z Rosji do 

Azerbejdżanu i jest wyjątkowo dobrym terenem obronnym w razie ataku którejkolwiek ze stron. 

Azerbejdżan może stać się głównym kandydatem do rozmów z Rosją po zakończeniu konfliktu 

ukraińskiego ze względu na swoje złoża ropy naftowej i siłę eksportową tego surowca. 

Sytuacja w Górskim Karabachu i konflikt pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem pokazuje 

politykę Federacji Rosyjskiej, działającej w myśl zasady „dziel i rządź”. Rosja od lat dostarczała 

broń zarówno Armenii, jak i Azerbejdżanowi, chcąc w ten sposób utrzymać równowagę sił w 

przesmyku kaukaskim. Sytuacja zmieniła się jednak, kiedy Turcja zaczęła wspierać kraj Ilhama 

Alijewa. Wtedy główne wysiłki Rosjan skupiły się na wspieraniu sprzętem militarnym sił 

ormiańskich72. Jeżeli po zakończeniu konfliktu Rosji z Ukrainą Moskwa będzie chciała pokazać 

swoją siłę w Kaukazie, Azerbejdżan razem z Turcją mogą stanąć przed okazją rozegrania sceny 

politycznej Kaukazu. 

Iran 

Relacje pomiędzy Iranem a Azerbejdżanem są dość chłodne, a od zeszłego roku napięcie 

wzrosło ze względu na konflikt z Armenią oraz zbliżenie z Zachodem i Izraelem. Iran nie popiera 

handlu militariami z Izraelem. Zarówno Azerbejdżan, jak i Armenia przeprowadzały ćwiczenia 

wojskowe w pobliżu granic drugiego państwa. Azerowie odbyli wspólne ćwiczenia z Turcją  

i Pakistanem pod kryptonimem „Trzech Braci”, a Irańczycy pod kryptonimem „Zdobywcy 

Chajbaru”73. Warto zauważyć, że mniejszość azerska w Iranie jest najliczniejsza i stanowi ważny 

element polityki kraju. 

Zagrożenia życia codziennego dla obywateli Azerbejdżanu 

Jednym z najbardziej widocznych elementów życia codziennego obywateli Azerbejdżanu 

jest kontrast pomiędzy stolicą państwa i większymi miastami a pozostałymi regionami w kraju. 

Oprócz Baku najczęściej wyróżnianymi miastami są Sheki i Gandża. Mimo tak wielkiej różnicy 

                                                
72 Rosja od lat dostarczała broń Armenii i Azerbejdżanowi; teraz dołączyła jeszcze Turcja, 2.10.2020, 

https://defence24.pl/sily-zbrojne/ekspert-rosja-od-lat-dostarczala-bron-armenii-i-azerbejdzanowi-teraz-dolaczyla-

jeszcze-turcja, 27.07.2022. 
73 A. Pawłowski, Iran kontra Azerbejdżan: wzrost napięcia, ćwiczenia przy granicy i oskarżenia o konszachty z 

Izraelem, 5.10.2021, https://www.konflikty.pl/aktualnosci/wiadomosci/iran-azerbejdzan-cwiczenia-przy-granicy/, 

28.06.2022. 
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między infrastrukturą największych miast Azerbejdżanu a pospolitą prowincją zagrożenie 

przestępczością jest stosunkowo niewielkie. Do tej pory zdarzały się nieliczne przypadki napadów 

na obcokrajowców przybyłych do Azerbejdżanu. Największe problemy dla obywateli oraz 

odwiedzających stanowią aspekty życia codziennego, w tym infrastruktura miast, lotnisk, dróg  

i służby bezpieczeństwa. 

Najbardziej istotnym elementem infrastruktury Azerbejdżanu, który bezpośrednio dotyczy 

odwiedzających ten kraj, jest lotnisko znajdujące się w Baku. Jak każdy tego typu obiekt, 

obowiązują na nim procedury bezpieczeństwa, które dotyczą każdego korzystającego z usług linii 

lotniczych. Jednak charakterystycznym elementem sposobu funkcjonowania obsługi lotniska  

są towarzyszące w pracy spokój i spójność działania zatrudnionych pracowników. Z pozoru 

miejsce, które może stanowić epicentrum zagrożeń, posiada indywidualny i poukładany schemat 

działania. 

Kolejnym elementem dotyczącym polityki bezpieczeństwa Azerbejdżanu jest obecność 

służb porządkowych na ulicach. Do tej 

pory największym zagrożeniem życia 

codziennego obywateli oraz osób 

odwiedzających Azerbejdżan pozostają 

wypadki i incydenty drogowe. Powodem 

ich dużej liczby jest wysoki 

współczynnik posiadanych pojazdów 

przez obywateli Azerbejdżanu. Innym 

aspektem zagrożeń wynikających z ruchu 

drogowego jest styl jazdy kierowców 

poruszających się po drogach. Kultura 

jazdy znacznie różni się od tej znanej  

w Europie. Prowadzenie samochodu w Azerbejdżanie wymaga dużej koncentracji. Większość 

miejscowych kierowców nie bierze pod uwagę utrzymywania bezpiecznej odległości  

od otaczających pojazdów. Nagminnie używane są klaksony, nawet bez powodu, np. podczas 

stania w korku. Sygnalizacja świetlna również jest często ignorowana, co skutkuje tym,  

że kierowcy wjeżdżają na skrzyżowanie pomimo palącego się czerwonego światła. Sygnalizacja 

ta działa inaczej niż w europejskich państwach. W Azerbejdżanie nie ma pomarańczowego światła 

Fot. 87. Kierowanie ruchem drogowym w centrum Baku. 

Źródło: materiał własny. 
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na sygnalizatorach, co oznacza, że po światle czerwonym od razu zapala się zielone i na odwrót. 

Na rondach także rzadko obowiązują jakiekolwiek zasady ruchu drogowego. Zdarza się,  

że kierowcy nie używają kierunkowskazów, sygnalizując skręt w danym kierunku wyciągnięciem 

ręki za okno.  

Wielu kierowców jeździ szybko, przekraczając dozwoloną prędkość. Wzdłuż głównych 

dróg zainstalowanych jest wiele fotoradarów. Często zdarza się, że kierowcy złapani na zbyt 

szybkiej jeździe dają łapówki, aby uniknąć płacenia mandatu lub by jego wysokość była niższa, 

jednak nie zawsze jest to możliwe. 

Mimo dobrze zorganizowanej infrastruktury drogowej kierowcy wielokrotnie i nagminnie 

łamią przepisy ruchu drogowego, co stanowi zagrożenia dla innych uczestników ruchu oraz 

pieszych. W przypadku analizy pojazdów poruszających się w ruchu drogowym ponownie mamy 

do czynienia z kontrastem występującym między większymi miastami a terenami wiejskimi. 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego może stanowić też stan techniczny pojazdów 

poruszających się na terenach pozamiejskich.  

Fot. 88. Muzeum w centrum Baku wyposażone w wykrywacze metali wraz z zabezpieczeniem policjanta. 

Źródło: materiał własny. 
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Obszarem Azerbejdżanu, w którym ponownie spotkamy się z obecnością służb 

bezpieczeństwa, jest infrastruktura turystyczna. Miejsca odwiedzane przez turystów wielokrotnie 

wyposażone są w systemy zabezpieczające, przy których stacjonuje wybrana jednostka służb 

bezpieczeństwa Azerbejdżanu. 

Objęte szczególną ochroną 

pozostają także najbardziej istotne 

elementy kultury azerskiej, takie jak 

meczety i pomniki historyczne.  

Infrastruktura drogowa 

stolicy Azerbejdżanu podzielona jest 

na kilka podobszarów, które 

posiadają własną charakterystykę. 

Najważniejszym dla kwestii 

bezpieczeństwa pozostaje obszar 

starego miasta stolicy, który jest 

przepełniony przez odwiedzających 

i mieszkańców Baku. Schemat 

starego miasta cechuje się 

połączeniem nowoczesnej 

infrastruktury z klasyczną.  

W efekcie w centrum stolicy 

napotkamy wiele krętych i wąskich 

uliczek, które uniemożliwiają dojazd 

służbom bezpieczeństwa  

w momencie wystąpienia 

potencjalnych zagrożeń. Dlatego też 

zwiedzając stare miasto Baku, 

wielokrotnie napotkamy oddziały 

policji, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego. 

Fot. 89. Policjant zabezpieczający wejście dla turystów. 

Źródło: materiał własny. 

Fot. 90. Wóz strażacki w centrum Starego Miasta, Baku. 
Źródło: materiał własny. 
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Podczas imprez masowych zarówno 

w stolicy Azerbejdżanu, jak i w innych 

regionach mamy do czynienia ze wzmożoną 

aktywnością służb mundurowych. Za 

przykład może posłużyć organizowane  

w Baku Grand Prix Formuły I, które odbyło 

się 12 czerwca 2022 r. Wokół terenu 

zaprojektowanego toru wyścigowego 

zaobserwowano znacznie większą niż 

zawsze liczbę patroli służb bezpieczeństwa 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

obywateli.  

Zaskakiwać może, że szybko 

rozwijające się firmy i przedsiębiorstwa  

w Azerbejdżanie stały się celem 

cyberprzestępców. Ciągły rozwój 

infrastruktury technologicznej i informacyjnej poskutkował pojawieniem się nowego typu 

zagrożeń dla bezpieczeństwa zarówno strefy państwowej, jak i prywatnej. W raporcie firmy 

SOCRadar Threat Landscape Report, która zajmuje się zapobieganiem i zwalczaniem działalności 

cyberprzestępców, udostępniono, że: 

 14 różnych „aktorów” cyberprzestępczości podejmowało działania w kierunku 

podmiotów Azerbejdżanu, 

 SOCRadar wykrył 339 ataków phishingowych na Azerbejdżan, 

 obecnie dla Azerbejdżanu dostępnych jest 65 botów, 

 13 grup cyberprzestępców swoją działalnością atakuje rząd, wojsko i sektor 

prywatny Azerbejdżanu. 

Podziemny ekosystem dark web74 jest kanałem komunikacji numer jeden i globalnym 

rynkiem z różnymi narzędziami hakerskimi i skradzionymi bazami danych dostępnymi do zakupu. 

                                                
74 Dark web – część internetu niedostępna dla zwykłego użytkownika, gdzie witryny nie ujawniają swoich adresów 

internetowych. Dostanie się do ciemnej części internetu jest możliwe jedynie przy użyciu specjalnego 

oprogramowania. Co to jest dark web?, 28.02.2022, https://nordvpn.com/pl/blog/co-to-jest-dark-web/, 20.06.2022. 

Fot. 91. Umundurowani funkcjonariusze na Starym Mieście, 

Baku. 

Źródło: materiał własny. 
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Czternaście różnych cyberprzestępców atakujących podmioty z Azerbejdżanu udostępniło posty  

w ciemnej sieci. Większość z tych wpisów dotyczyła sprzedaży baz danych klientów oraz 

sprzedaży nieautoryzowanego dostępu do sieci. Kampanie te ujawniły obszerny zbiór danych 

należący do różnych organizacji z różnych branż, w tym samorządu, bankowości i finansów, 

mediów cyfrowych i edukacji75. 

 

                                                
75 2021 Azerbaijan Threat Landscape Report, 04.2022, https://socradar.io/wp-content/uploads/2022/04/2021-

Azerbaijan-Threat-Landscape-Report.pdf, 20.06.2022. 

Wykres 5. Wykres aktywności dark web w Azerbejdżanie. 

Źródło: Raport SOCRadar. 
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Służby bezpieczeństwa Azerbejdżanu 

Siły zbrojne Azerbejdżanu zostały przywrócone na 

podstawie Ustawy Republiki Azerbejdżanu o siłach zbrojnych  

z dnia 9 października 1991 r.76 Pierwotnie Demokratyczna 

Republika Azerbejdżanu utworzyła swoje siły zbrojne w czerwcu 

1918 r., jednak dwa lata później – po włączeniu Azerbejdżanu do 

Związku Radzieckiego – zostały one rozwiązane. Upadek ZSRR 

w 1991 r. umożliwił wprowadzenie reform bazujących na 

sowieckich fundamentach i wyposażeniu pozostałym na ziemi 

azerskiej. Z tej okazji 26 czerwca obchodzi się państwowy Dzień 

Sił Zbrojnych. 

Siły zbrojne Azerbejdżanu mają trzy oddziały: siły 

lądowe, siły powietrzne oraz siły obrony powietrznej, a także 

marynarkę wojenną77. Ponadto państwa bronią także: Gwardia 

Narodowa Azerbejdżanu, wojska wewnętrzne oraz Państwowa 

Służba Graniczna, która w określonych okolicznościach może 

być zaangażowana w obronę kraju.  

Źródła medialne podają, że w 2009 r. Azerbejdżan 

przeznaczył na obronność 2,46 mld dolarów78, jednak według 

raportu Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań Pokojowych (SIPRI) w tym samym 

roku wydano jedynie 1,47 mld dolarów, co potwierdza Międzynarodowy Instytut Studiów 

Strategicznych. W latach 2009-2018 Azerbejdżan wydał na wojsko 23,65 mld dolarów. Natomiast 

w 2019 r. wydatki na cele wojskowe Azerbejdżanu wyniosły 1,85 mld dolarów, co stanowiło 4% 

PKB tego państwa79. Kwota ta nieustannie wzrasta. Według raportu SIPRI Trends in World 

                                                
76 Azerbaijan History, https://president.az/en/pages/view/azerbaijan/history, 24.06.2022. 
77 A. Vatanka, Jane's Sentinel Security Assessments - Russia and the CIS, Jane's Information Group Ltd., 1.01.2006, 

Jane's Information Group Ltd., 1.01.2006. 
78 Gov t̀ allots over $2bn for 2009 defense spending, „AzerNEWS”, 12.11.2008, 

https://www.azernews.az/site/shownews.php?news_id=8601 (link nieaktywny – dostęp do informacji: https://en-

academic.com/dic.nsf/enwiki/11744319#cite_note-5), 24.06.2022. 
79 Azerbejdżan z większym potencjałem militarnym od Armenii, „Defence 24”, 12.10.2020, https://defence24.pl/sily-

zbrojne/azerbejdzan-z-wiekszym-potencjalem-militarnym-od-armenii, 24.06.2022 

Fot. 92. Żołnierz straży granicznej przy 

granicy z Rosją.  
Źródło: materiał własny. 

https://president.az/en/pages/view/azerbaijan/history
https://www.azernews.az/site/shownews.php?news_id=8601
https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/11744319#cite_note-5
https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/11744319#cite_note-5
https://defence24.pl/sily-zbrojne/azerbejdzan-z-wiekszym-potencjalem-militarnym-od-armenii
https://defence24.pl/sily-zbrojne/azerbejdzan-z-wiekszym-potencjalem-militarnym-od-armenii
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Military Expenditure, 2021 wydatki na cele wojskowe Azerbejdżanu stanowiły 5,3% PKB kraju, 

co czyni je jednym z najlepszych wskaźników na świecie. Na rok 2022 przeznaczono 1,3 mld 

dolarów80.  

Piechota sił Azerbejdżanu liczy ok. 70 tys. żołnierzy, natomiast liczba podlegających 

mobilizacji rezerwistów wynosi 300 tys.81 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych szacuje 

liczebność azerskiej armii na 130 tys. żołnierzy oraz 850 tys. rezerwistów82. Siły powietrzne  

i obrony powietrznej Azerbejdżanu stanowią jeden zjednoczony oddział służb z siłą ok. 8 tys. 

ludzi83. Z kolei w marynarce wojennej służy ok. 2200 żołnierzy. 

Azerbejdżan posiada własny przemysł zbrojeniowy – Azerbaijan Defense Industry –

produkujący broń strzelecką. W przyszłości zamierza rozpocząć budowę czołgów, pojazdów 

opancerzonych oraz samolotów i śmigłowców wojskowych. W 2005 r., aby nadzorować krajową 

produkcję broni, powołano Ministerstwo Przemysłu Obronnego. Według doktryn wojskowych 

celem jest niezwłoczna reakcja na zapotrzebowanie sił zbrojnych oraz produkcja broni nadającej 

się do eksportu84. Obecnie produkty Ministerstwa Przemysłu Obronnego Azerbejdżanu  

są eksportowane do ponad 30 krajów85. 

Broń produkowana przez przedsiębiorstwo (stan na rok 2013)86: 

o UP 7,62 mm, 

o IST 14,5 mm, 

o IST 12,7 mm, 

o bomba TAB-7, 

o bomba TAB-50, 

o bomby QFAB, 

o pocisk rakietowy AR-57, 

                                                
80 I. Karimli, Azerbaijan Ranks High in SIPRI’s Military Spending Report, „Caspian News”, 2.05.2022 

https://caspiannews.com/news-detail/azerbaijan-ranks-high-in-sipris-military-spending-report-2022-4-30-0/, 

24.06.2022. 
81 Azerbejdżan z większym potencjałem… 
82 A.M. Dyner, A. Legieć, Wojskowy wymiar konfliktu o Górski Karabach, „PISM”, 26.11.2020, 

https://pism.pl/publikacje/Wojskowy_wymiar_konfliktu_o_Gorski_Karabach, 24.06.2022. 
83 C.W. Blandy, Azerbaijan: Is War Over Nagornyy Karabakh a Realistic Option?, Advanced Research and 

Assessment Group. Caucasus Series 08/17. Defence Academy of the United Kingdom, 2008, s.12. 
84 Z. Shiriyev, Azerbaijan Looks to Greater Reliance on Domestically Produced Weapons, „Eurasianet”, 14.10.2016, 

https://eurasianet.org/azerbaijan-looks-greater-reliance-domestically-produced-weapons, 24.06.2022. 
85 V. Khalilov, Azerbaijan to produce new weapons, military equipment in 2022, „Azer News”, 18.12.2022, 

https://www.azernews.az/nation/187061.html, 24.06.2022. 
86 Azerbejdżan, https://uzbrojenie.fandom.com/pl/wiki/Azerbejdżan#Przedsiębiorstwa_zbrojeniowe, 24.06.2022. 

https://caspiannews.com/news-detail/azerbaijan-ranks-high-in-sipris-military-spending-report-2022-4-30-0/
https://pism.pl/publikacje/Wojskowy_wymiar_konfliktu_o_Gorski_Karabach
https://eurasianet.org/azerbaijan-looks-greater-reliance-domestically-produced-weapons
https://www.azernews.az/nation/187061.html
https://uzbrojenie.fandom.com/pl/wiki/Azerbejdżan#Przedsiębiorstwa_zbrojeniowe
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o pocisk rakietowy AR-80, 

o wyrzutnia Lejsan-1/80D, 

o wyrzutnia Lejsan-3/57D, 

o Zafar-K, 

o Matador (we współpracy z RPA), 

o Marauder (we współpracy z RPA), 

o Żmija-1, 

o Żmija-2. 

Na przestrzeni lat produkcja broni w Azerbejdżanie znacząco wzrosła. Podczas pierwszego 

EXPO87 w 2014 r. przedstawiono 160 produktów, a na kolejnym – w 2016 r. – wystawiono ich aż 

26088. Wiceminister przemysłu obronnego Mehman Bachishov zapowiedział, że w 2022 r. 

Azerbejdżan wyprodukuje 66 typów nowej broni i sprzętu wojskowego. Do tej pory ponad 1000 

rodzajów produktów obronnych azerbejdżańskiej produkcji trafiło do magazynów 

azerbejdżańskich sił zbrojnych89. 

Azerbejdżan wspomaga wojsko również poprzez zakup broni od państw zaprzyjaźnionych. 

W latach 2014-2018 Azerbejdżan był drugim odbiorcą izraelskiego eksportu zbrojeniowego. 

W 2016 r. prezydent Azerbejdżanu oświadczył, że na zakup uzbrojenia w Izraelu państwo wydało 

prawie 5 mld dolarów. Uzbrojenie dostarcza także Turcja, jednak największym dostawcą pozostaje 

wciąż Rosja90.  

Lotnictwo azerbejdżańskie składa się z 16-18 myśliwców MiG-29, 21 samolotów 

szturmowych, w tym Su-24 i Su-25, oraz prawie 100 śmigłowców, wśród których znajdują się 

zarówno helikoptery transportowe, jak i szturmowe. Azerbejdżan zakupił w Izraelu nowoczesne 

drony służące do misji obserwacyjno-rozpoznawczych oraz maszyny przeznaczone do 

wykonywania bezpośrednich ataków, a także drony bojowe produkcji tureckiej Bayraktar TB2. 

Ponadto Azerbejdżan posiada 1173 systemów artyleryjskich różnych rodzajów – 196 z nich to 

artyleria rakietowa.  

                                                
87 Targi światowe, od ang. exposition. 
88 Z. Shiriyev, Azerbaijan Looks to Greater Reliance… 
89 V. Khalilov, Azerbaijan to produce new weapons… 
90 Azerbejdżan z większym potencjałem… 
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Marynarka wojenna Azerbejdżanu posiada kilkanaście okrętów wojennych, w tym cztery 

miniaturowe łodzie podwodne radzieckiej produkcji91.  

Sprzęt wojskowy 

Siły lądowe dysponują następującym sprzętem92: 

 Uzbrojenie piechoty 

 Makarov PM, 

 Heckler & Koch MP5, 

 IMI Uzi, 

 AK-74M, 

 IMI Tavor TAR-21, 

 M-16, 

 M4 Carbine, 

 Heckler & Koch G3, 

 karabin maszynowy PK, 

 HP-7.62, 

 UP-7.62, 

 snajperka Dragunov, 

 PSL, 

 snajperka Yalguzag, 

 JND-90, 

 KNT-308, 

 Remington Model 700, 

 Remington MSR, 

 VSS Vintorez, 

 Sako TRG, 

 karabin antymateriałowy Istiglal, 

 AGS-30, 

                                                
91 Tamże. 
92 Modern equipment of the Azerbaijani Land Forces, https://military-

history.fandom.com/wiki/Modern_equipment_of_the_Azerbaijani_Land_Forces, 24.06.2022. 

https://military-history.fandom.com/wiki/Modern_equipment_of_the_Azerbaijani_Land_Forces
https://military-history.fandom.com/wiki/Modern_equipment_of_the_Azerbaijani_Land_Forces
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 9M133 Kornet, 

 9K111 Fagot, 

 9M113 Konkurs, 

 Spike, 

 B-300. 

 Pojazdy 

 T-90, 

 T-72 SIM2, 

 T-55, 

 BMP-3, 

 BMP-2, 

 BMP-1/ BMP-1K, 

 BTR-80, 

 BTR-70, 

 BTR-3, 

 BTR-D, 

 MT-LB, 

 pojazd benzynowy Gyurza, 

 Mercedes-Benz klasa G, 

 Tarpan Honker, 

 Renault Sherpa 2, 

 Humvee, 

 Land Rover Defender, 

 AIL Storm, 

 AIL Abir, 

 Otokar Cobra, 

 Otokar ZPT, 

 Marauder, 

 Matador, 

 Cougar. 

 Artyleria 
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 OTR-21 Tochka, 

 TOS-1, 

 BM-30 Smerch, 

 T-122 Sakarya, 

 LAR-160, 

 Lynx/Extra, 

 BM-21 Grad, 

 T-155 Firtina, 

 ATMOS 2000, 

 2S19 Msta, 

 2S7 Pion, 

 2S3 Akatsiya, 

 S21 Gvozdika, 

 122 mm howitzer 2A18 (D-30), 

 152 mm holowana armatohaubica M1955 (D-20), 

 152 mm działo 2A36, 

 130 mm holowane działo polowe M1954 (M-46), 

 85 mm działo dywizyjne D-44, 

 2S31 Vena, 

 2S9 Nona, 

 MO-120-RT-61, 

 2B14 Podnos, 

 2B11 Sani, 

 RM-38. 
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Oddziały i korpusy wojskowe 

 

Wojska lądowe 

Wojska lądowe składają się z pięciu korpusów wojskowych: 

o 1 Korpus Armii – Korpus Armii Evlax (okolice Ganji), 

o 2 Korpus Armii – Korpus Armii Pirekeshkul (terytoria kontrolowane przez Ormian, 

częściowo rozmieszczony na granicy z Iranem), 

o 3 Korpus Armii – Korpus Armii Shamkir (przeznaczony do walki z terytoriami 

kontrolowanymi przez Ormian), 

o 4 Korpus Armii – Korpus Armijny Baku (obejmuje Absheron i wybrzeże), 

o 5 Korpus Armii – Nachiczewski Korpus Armijny (Nachiczewan). 

Siły pokojowe Azerbejdżanu są w większości zaopatrywane przez wojska lądowe, choć 

część z nich stanowią także wojska wewnętrzne Azerbejdżanu. W marcu 2011 r.  

w Międzynarodowych Siłach Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) w Afganistanie służyło 94 

żołnierzy sił pokojowych Azerbejdżanu. W przeszłości kraj ten aktywnie wspierał również 

operacje pokojowe w Kosowie i Iraku. 

Jednostka pokojowa wysłana do Iraku składała się z 14 oficerów, 16 sierżantów 

i 120 szeregowych (w sumie 150 żołnierzy). Od sierpnia 2003 r. zabezpieczała elektrownię wodną 

i zbiornik wodny w Al Haditha. W grudniu 2008 r. Azerbejdżan wycofał ją z Iraku. 
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Siły lotnicze 

Siły powietrzne i obrony powietrznej Azerbejdżanu dysponują ok. 106 samolotami  

i 35 śmigłowcami. W kraju znajdują się cztery główne bazy lotnicze: 

o baza lotnicza Nasosnaya – myśliwce,  

o baza Kyurdamir – pułk bombowców,  

o baza Ganja – transportowce,  

o baza Baku Kala – jednostka śmigłowców.  

Istnieją również bazy lotnicze, w których nie stacjonują samoloty:  

o baza lotnicza Dollyar,  

o lotnisko Nachiczewan,  

o baza lotnicza Sanqacal,  

o baza lotnicza Sitalcay. 

Śmigłowce sił zbrojnych znajdują się w bazie lotniczek Baku Kala. 

Azerbejdżańscy piloci są szkoleni w Szkole Sił Powietrznych Azerbejdżanu, a następnie 

rozwijają swoje umiejętności w jednostkach operacyjnych. Azerbejdżan prowadzi wymianę 

doświadczeń z Turcją, Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i wieloma krajami NATO. Dużą rolę  

w szkoleniu azerskich pilotów wojskowych odgrywa także Turecka Szkoła Sił Powietrznych. 

Piloci szkolą się również w ukraińskiej szkole pilotażu93. 

Marynarka wojenna 

Główna baza marynarki została przejęta po upadku Związku Radzieckiego wraz z flotą na 

Morzu Kaspijskim. Obecnie marynarka posiada lekką fregatę klasy Pietia, Qusar (G 121) oraz 

szereg jednostek patrolowych, w tym jedną klasy Turk, Araz, P 223, jedną klasy Brya (projekt 

722), P 218, jedną klasy Shelon (projekt 1388M), P 212, jedną klasy Poluchat (projekt 368), P 219, 

jedną klasy Ługa (projekt 888), T 710, oraz cztery klasy Pietruszka (polska klasa UK-3), P 213,  

P 214, P 215 i P 216. Posiadają także cztery trałowce: dwie klasy Sonia i dwie klasy Jewgienia. 

(Jane's Fighting Ships 2010). Na wyposażeniu znajduje się również pięć okrętów desantowych, 

trzy typu Polnochny i dwa typu Vydra (IISS 2007) oraz trzy okręty badawcze, jeden projektu 

                                                
93 Azerbaijani Armed Forces, https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/11744319#cite_note-26, 24.06.2022. 

https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/11744319#cite_note-26
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10470, A 671, eks-Svyaga, jeden okręt badawczy klasy Balerian Uryvayev (AG) i jeden okręt 

badawczy klasy Vadim Popov (AG). 

W 2006 r. rząd USA podarował marynarce wojennej Azerbejdżanu trzy łodzie motorowe. 

Rok później zawarto umowę między azerską marynarką wojenną a amerykańską firmą wojskową, 

zgodnie z którą część azerskiej marynarki wojennej zostaławyposażona w zaawansowane laserowe 

systemy celownicze. Specjaliści z amerykańskiej firmy mieli również przeprowadzić szkolenia w 

zakresie obsługi nowego sprzętu94. 

Natomiast siły specjalne Azerbejdżanu zawierają się w 641 jednostce specjalnej marynarki 

wojennej. Siły trenowane są przez amerykańskich żołnierzy Navy Seals. Wspólnie uczestniczą 

także w ćwiczeniach morskich na wyspie Wolf w Zatoce Baku.  

Jednostka 641 dysponuje kilkoma średnimi okrętami podwodnymi:Triton-1M i Triton 2,  

a także narzędziami podwodnymi dla indywidualnych nurków. Jednostka specjalna składa się  

z trzech grup zwiadowczych, dwóch grup do działań w górach i jednej grupy nurków. 

Obowiązkowe szkolenie obejmuje skoki spadochronowe w dzień i w nocy, na lądzie i w wodzie95. 

Oprócz wojska Azerbejdżan posiada standardowy podział na służby bezpieczeństwa, 

odgrywające istotną rolę w codziennym życiu obywateli. Policja Narodowa jest integralną częścią 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Azerbejdżanu, będącego centralną agencją 

wykonawczą odpowiedzialną za bezpieczeństwo publiczne, zapobieganie i ujawnianie przestępstw 

kryminalnych w Republice Azerbejdżanu w ramach uprawnień przewidzianych przez prawo 

krajowe. 

Granica azerska jest administrowana, obserwowana i kontrolowana przez Państwową 

Służbę Graniczną i Państwowy Komitet Celny Republiki Azerbejdżanu. Natomiast w zwalczaniu 

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej powyższe służby wspiera Państwowa Służba 

Bezpieczeństwa. Ta sama służba odpowiedzialna jest za walkę z terroryzmem, choć policja także 

odgrywa ważną rolę organu ścigania96.  

Do zadań policji należy: 

                                                
94 Azerbaijan Navy to be equipped with laser devices, 4.05.2007, http://www.today.az/news/politics/40483.html, 

24.06.2022. 
95 К. Чуприн,В фарватере НАТО, „NVO”, 31.08.2007, https://nvo.ng.ru/forces/2007-08-31/3_nato.html, 

25.06.2022. 
96 Country profile: Azerbaijan, „OSCE”, https://polis.osce.org/country-profiles/azerbaijan, 25.06.2022. 

http://www.today.az/news/politics/40483.html
https://nvo.ng.ru/authors/10938/
https://polis.osce.org/country-profiles/azerbaijan
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o organizacja ochrony porządku publicznego i zachowania bezpieczeństwa 

publicznego, 

o zapobieganie przestępstwom i innym naruszeniom prawa, organizacja wykrywania 

i prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw, 

o organizacja pracy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

o organizacja funkcjonowania wojsk wewnętrznych. 

Ponadto policja przejmuje funkcje istniejących u nas odpowiedników Straży Miejskiej  

i Ochrony.  

Za bezpieczeństwo odpowiada również Państwowa Służba Ochrony Przeciwpożarowej, 

która jest organem wykonawczym odpowiedzialnym za gaszenie pożarów na terytorium Republiki 

oraz prowadzenie pilnych prac ratowniczych (ludności, mienia itp.) związanych z tymi pożarami, 

określanie zapotrzebowania na sprzęt i środki gaśnicze, a także tworzenie ochotniczych  

i pozapaństwowych oddziałów ochrony przeciwpożarowej97. 

Reasumując, obecna sytuacja na scenie geopolitycznej postawiła Azerbejdżan przed 

ogromną szansą wzrostu gospodarczego oraz jego znaczenia na arenie międzynarodowej. Główne 

zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju płyną ze strony państw ościennych: Rosji, Armenii i Iranu. 

Moskwa zdaje sobie sprawę z tego, że Azerbejdżan przez zasoby naturalne i położenie jest 

kluczowym miejscem w Kaukazie i basenie Morza Kaspijskiego. Ze względu na wydarzenia 

historyczne jednym z najbardziej istotnych zagrożeń dla struktury bezpieczeństwa Azerbejdżanu 

pozostaje konflikt w Górskim Karabachu. Niepodległość i integralność terytorialna Azerbejdżanu 

została wielokrotnie naruszona w wyniku konfliktu trwającego ponad 30 lat. Naruszeń 

bezpieczeństwa doświadczyli również obywatele państwa ze względu na bezpośrednie starcie 

między ludnościami etnicznymi Azerów i Ormian. Z kolei reakcja międzynarodowa na konflikt 

nie była wystarczająco stanowcza, aby zapobiegać kolejnym starciom w przyszłości. W efekcie 

istnieje ryzyku na rozwinięcie się kolejnych konfliktów ze strony państw sąsiadujących 

zagrażającym bezpieczeństwu Azerbejdżanu. 

Zaskoczeniem dla odwiedzjących Azerbejdżan może być liczba i gęstość występowania 

służb mundurowych. Pod szczególną ochroną pozostają najważniejsze elementy infrastruktury  

i kultury azerskiej. Wiele miejsc turystycznych wyposażonych jest w systemy zabezpieczające, 

które nadzoruje funkcjonariusz służb porządkowych. Dodatkowo są miejsca – jak np. stare miasto 

                                                
97 State Fire Protection Service, https://www.fhn.gov.az/?eng/menu/65/181, 25.06.2022. 

https://www.fhn.gov.az/?eng/menu/65/181
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stolicy Azerbejdżanu – wyposażone we własne, wewnętrzne posterunki policji, pogotowia 

ratunkowego, straży pożarnej oraz wojska. Władze Azerbejdżanu zadbały również o wzmożoną 

aktywność służb podczas organizacji imprez oraz wydarzeń na szeroką skalę, aby podnieść poziom 

bezpieczeństwa zarówno obywateli Azerbejdżanu, jak i odwiedzających go turystów. 

4. PODSUMOWANIE  

Azerbejdżan jest jednym z najstarszych ośrodków cywilizacyjnych na świecie. Historia 

państwowości tego kraju obejmuje pięć tysięcy lat, co sprawia, że naród ten może poszczycić się 

posiadaniem jednych z najstarszych tradycji państwowych na świecie. Na przestrzeni lat, 

poczynając od średniowiecza, Azerbejdżan urozmaicał swoje bogactwa kulturowe poprzez kontakt 

z innymi państwami. Przełomem w historii tego państwa okazał się wiek XIX, kiedy to w stolicy 

Azerbejdżanu odkryto i upowszechniono wydobycie ropy naftowej na skalę przemysłową. 

Wywołało to zainteresowanie i nacisk ze strony Związku Radzieckiego, który nie chciał dopuścić 

do utraty tak ważnego i perspektywicznego kraju, jakim był Azerbejdżan. W efekcie czego 

Azerbejdżan ogłosił swoją niepodległość dopiero w 1991 r. – tym samym, w którym upadł Związek 

Radziecki. Proklamując niepodległość i jednocześnie uniezależniając się w pewnym stopniu  

od wpływów rosyjskich, Azerbejdżan obrał ścieżkę nawiązywania współpracy z Zachodem. 

Azerbejdżan posiada znaczne rezerwy ropy naftowej oraz gazu ziemnego, które 

umożliwiają stały rozwój gospodarczy, liczne inwestycje infrastrukturalne i modernizację 

zdolności obronnych. Dlatego też głównym celem władz stało się nawiązanie współpracy z innymi 

państwami. Turcja stała się pierwszym krajem, który uznał niepodległość Azerbejdżanu  

i nawiązała stosunki dyplomatyczne. Ponadto w kolejnych latach Azerbejdżan rozpoczął 

współpracę z Chinami, Pakistanem, Iranem, Francją oraz Polską. Głównymi towarami 

eksportowanymi z Azerbejdżanu stały się gaz ziemny, ropa naftowa, paliwo lotnicze oraz bawełna 

i tworzywa sztuczne. Współpraca rządu Azerbejdżanu z innymi państwami zaowocowała 

znacznym postępem w takich dziedzinach, jak: energetyka, handel, komunikacja, transport  

i logistyka czy turystyka. Z kolei współpraca Azerbejdżanu z Polską opiera się na obrocie 

handlowym w budownictwie, rolnictwie, farmaceutyce, turystyce i energetyce. Dlatego też 

najważniejszym elementem współpracy i rozwoju gospodarczego Azerbejdżanu pozostanie import 

surowców. W związku z obecnymi zagrożeniami na scenie międzynarodowej Unia Europejska 
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dostrzega zagrożenia dotyczące importu ropy i gazu z Rosji. Doskonałą formą zabezpieczenia 

mogą zostać takie kraje, jak Kazachstan, Turkmenistan czy Azerbejdżan. 

Istotnym elementem składającym się na całokształt gospodarki Azerbejdżanu jest 

turystyka, która odrodziła się dopiero po 2000 r. Nacisk Związku Radzieckiego i wojny w Górskim 

Karabachu znacząco osłabiły pozycję Azerbejdżanu pod kątem turystyki. Natomiast rząd 

Azerbejdżanu uznał rozwój tego sektora za jedną ze spraw priorytetowych, dlatego ma się on stać 

jednym z głównych filarów gospodarki. Działaniami w tym zakresie zajmuje się Ministerstwo 

Kultury i Turystyki Azerbejdżanu. Bardzo istotnym z poziomu potencjalnych turystów jest 

różnorodny klimat Azerbejdżanu oraz trwające od końca maja do końca września lato. Ponadto 

Azerbejdżan obfituje w wiele atrakcji turystycznych, które również charakteryzują się dużą 

rozmaitością. Największe miasta oraz stolica pozwalają na zwiedzanie starego miasta, klasycznych 

zabudowań muzeów lub wystaw. Z kolei zmieniający się klimat obfituje w piękne twory matki 

natury, takie jak płonące skały góry Yanar Dag lub wulkany błotne. Wszystkie te elementy 

sprawiają, że obecnie zauważamy silny trend wzrostowy, jeśli chodzi o znaczenie turystyki w 

gospodarce Azerbejdżanu. 
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