OPORTUNITATS DE MERCAT:
PER QUÈ AZERBAIDJAN?

La República d’Azerbaidjan és un país de 9.5 milions d’habitants situat entre Turquia i el mar Caspi.
Aquest país és un hub logístic per a la regió del mar Caspi i compta amb una bona xarxa de transports. És un molt
bon accés als mercats de la CEI (10 de les 15 ex repúbliques soviètiques).
Els sectors amb més potencial actualment són: infraestructures, farmacèutica, cosmètica, TIC, agricultura,
equipaments per a la salut, i tecnologies del gas i del petroli.
Azerbaidjan gaudeix d’una transformació cap a una economia desenvolupada i activa i plena d’oportunitats.

PER QUÈ KAZAKHSTAN?

Kazakhstan és un país de 17 milions d’habitants que disposa d’una situació estratègia privilegiada entre Europa,
Xina, Índia i els països de l’Orient Mitjà. És un país molt ric en petroli, gas, zinc, plata, urani, plom i or.
La política del seu govern va dirigida a la diversificació de la seva economia per evitar l’excessiva dependència de
les matèries primeres, eliminant barreres administratives i duaneres, apostant per a la innovació i el
desenvolupament industrial i afavorint la inversió estrangera.
Actualment Kazakhstan és un país que ofereix moltes oportunitats en sectors com la indústria extractiva, les
energies renovables, les telecomunicacions, la indústria agroalimentària, els béns de consum, les infraestructures i
el transport.

PER QUÈ KIRGUIZISTAN?

Kirguizistan és una República Democràtica de poc més de 6 milions d’habitants amb una economia oberta i molt
dependent del comerç.
L’aigua és un dels majors recursos naturals del país, cosa que ha convertit aquest país en un dels principals
proveïdors d’energia hidroelèctrica de l’Àsia Central.
El sector que destaca respecte al PIB és el sector dels serveis amb un 56,2%, seguit de la Indústria amb un 26%.
Es destaca que a Kirguizistan existeix un gran potencial en la producció d'energia hidroelèctrica però encara està
per desenvolupar-se, i també donen força importància a la indústria transformadora del cuir, la llana i la carn.

