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1.   Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika 

 AZ CB teigia, kad pastarąjį mėnesį AZ Prezidento inicijuotos socialinės reformos (pensijų (iki 160 manatų) ir minimalaus atlyginimo (iki 180 
manatų) pakėlimas, valiutinių kreditų vartotojų patirtų nuostolių dėl 2015 m. devalvacijos kompensavimas) neturės didelės įtakos infliacijai. 

 

 Mažojo ir vidutinio verslo skatinimo agentūra paskelbė ambicingus planus iki 2025 m. pasiekti 60 proc. BVP dalį, sugeneruotą mažojo ir 
vidutinio verslo. 

 

 PB teigimu, kad AZ labiau reikalinga techninė parama, o ne finansinė.  

 ES-AZ verslo forumas numatomas 06.13, tik ES verslui skirtas renginys, skirtas kontaktų užmezgimui ir pasidalinimui patirtimi (networking 
dinner) – 06.12. 

 

2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija 

 Draudimo sektorius 2018 m. augo 22,6%, sausio 1 d. draudimo sektoriaus aktyvai sudarė 1233,3 mln. manatų. Į vertybinių popierių rinką 
nukreipta 467,9 mln. manatų, iš jų į vyriausybinius vertybinius popierius 365,1 mln. (+72,1%), nevyriausybinius 102,8 mln. (+26,9%). 

 

 Gunay bankas prisijungė prie rusiškos mokėjimo sistemos BLIZKO, kurioje galima atlikti pavedimus neturint sąskaitos rubliais, eurais ir JAV 
doleriais. 

 

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija  
Gazprombank ketina įgyvendinti mega-pramoninį projektą AZ, Gazprombank projektų detalių kol kas neatskleidžia, tačiau leido suprasti, 
kad projektas bus susijęs su ŽŪ sektoriumi. 

 

 05.15-17 Baku vyks AZ tarptautinė paroda WorldFood Azerbaijan 2019 [pernai Svalios stende apsilankė AZ Prezidentas]. Parodoje 
dalyvaujančioms įmonėms ES delegacija siūlo registruotis ir dalyvauti 05.14 išvykstamojoje verslo misijoje į Lenkarano regioną (vienas 
pagrindinių AZ eksportuojamos ŽŪ produkcijos gamintojas, importuojamos ŽŪ technikos ir trąšų naudotojas). 

 

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

   

5. Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija: ITC, mokslas (R&D), inovacijos, gyvybės mokslai, medicina 

 LV elektroninių mokėjimų start-up „Royal Pay Europe Ltd“ 02.26 buvo užregistruotas AZ, jos atstovu paskirtas Sergejus Kondratenko, 
kuris taip yra „Royal Pay Europe Ltd“ atstovas Lietuvoje. 

 

 AZ užėmė 61-ąją vietą pasaulyje tarp didžiausių video žaidimų rinkų 2018 m. azerbaidžaniečiai video žaidimams išleido $85 mln.  

6. Energetika, ryšiai, transportas, aplinka, statybos, sunkioji pramonė 

 AZ Vyriausybė derasi su DE Mercedes-Benz ir BMW dėl galimybės AZ gaminti pagalbines dalis Mercedes-Benz ir BMW automobiliams.  

 AZAL paskelbė, kad 2022-2023 m. rekonstruoti oro uostą Šeki mieste. Kol kas Šeki mieste esantis oro uostas gali priimti tik sraigtasparnius.  

 BY Susisiekimo ministerija pareiškė, kad bus dirbama siekiant organizuoti krovinių pervežimą geležinkeliu Minskas – Tbilisi – Baku.  

 06.10 startuos tiesioginis AZAL skrydis į Jeddah (SA). Teigiama, kad tiesioginis skrydis padės pritraukti daugiau turistų į AZ iš SA.  

 Iš GE į AZ išvyko pirmasis keleivinis traukinys BTK (Baku-Tbilisi-Kars) jungtimi –10 naujų Stadler vagonų sąstatas atliko bandomąjį važiavimą 
03.24-28 dienomis. 

 

https://www.trend.az/business/finance/3026784.html
https://www.trend.az/business/finance/3026784.html
http://novoye-vremya.com/w160079/.../#.XHkNvuQUmUk
http://interfax.az/view/759551
https://www.trend.az/business/economy/3029254.html
https://en.trend.az/business/economy/3036330.html
https://report.az/ru/finansy/strahovoj-sektor-azerbajdzhana-vyros-na-23/
http://interfax.az/view/759642
https://en.trend.az/business/finance/3037109.html
http://interfax.az/view/760889
http://www.contact.az/ext/news/2019/3/subsc/finance%20news/ru/79290.htm
http://www.contact.az/ext/news/2019/3/subsc/finance%20news/ru/79290.htm
https://minval.az/news/123873802
https://report.az/ru/promyshlennost/v-azerbajdzhane-planiruyut-proizvodit-zapchasti-dlya-nemeckih-avto/
http://interfax.az/view/759553
https://en.trend.az/business/economy/3036211.html
http://interfax.az/view/761532
https://minval.az/news/123873781
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 Krovinių pervežimas AZ 2019 m. sausį – vasarį visomis transporto priemonėmis sudarė 32,8 mln. t (+1,3% lyginant su analogišku 2018 m. 
periodu). Iš jų 78,7% teko privačiam sektoriui, 21,3% - valstybiniam. 2,2 mln. t pervežta geležinkeliu (įskaitant tranzitinius krovinius, +2,7%), 
jūra – 1,244 mln. t (-27,1%), keliais – 19,3 mln. t (+2,2%), oru 30,2 tūkst. t (-10,4%). 

 

 Krovinių pervežimas TRACECA rėmuose 2019 m. sausį sudarė 4,691 mln. t (-3% lyginant su analogišku periodu 2018 m.). 957,7 tūkst. t 
pervežimų teko geležinkeliui (23,5%), 2,685 mln. t (66%) – pervežimu automobiliais, 426,4 tūkst. t – jūra. Bendrai per 2018 m. TRACECA per 
AZ buvo pergabenta 52,6739 mln. t krovinių, iš jų 9,3448 mln. t (17,7%) tranzitinių. 

 

 Valstybinės investicijos į Baku metro sistemą 2018 m. sudarė $97,5 mln. (+4,5 karto), pervežtų keleivių skaičius kilo nežymiai 0,9% (galimai 
dėl užsitęsusio vienos pagrindinių stotelių remonto) ir sudarė 231 mln. 

 

 ERP bankas ketina pasitelkti konsultacinę kompaniją, kad padėtų AZ Energetikos ministerijai sukurti ir įgyvendinti aukcionų / konkursų 
sistemą atsinaujinančios energijos gamintojų atrinkimui. ERPB teigimu, projektas padės AZ Vyriausybei nustatyti tikrąją skirtingomis 
technologijomis išgautos atsinaujinančių šaltinių energijos savikainą. Iš projekto vykdytojo tikimasi, kad bus galutinai nustatyta vėjo jėgainių 
statybai tinkamiausia vieta, parengs konkursines sąlygas atsinaujinančių šaltinių generuojamai energijai pateikti į rinką. Projektas turėtų 
startuoti 2019 m. gegužę ir trukti 24 mėn. 

 

 2019 m. sausio mėnesį AZ dujų eksportas į TR augo +36% (808 mln. m3), lyginant su analogišku periodu 2018 m., AZ dujų importas sudarė 
13,91% visų TR importuotų dujų. Daugiausiai importuota iš RF (1,837 mlrd. m3) ir Irano (824 mln. m3). Bendrai sausio mėnesį AZ ekportavo 
2820,7 mln. m3 dujų (+18,5%). 

 

 AZ ryšių ir pašto sektoriaus pajamos sausio-vasario mėnesiais augo 9,3% (lyginant su 2018 m. analogišku periodu) ir sudarė 306,9 mln. AZN. 
81,6% teko privačiam sektoriui, 71,5% vartotojų sudarė fiziniai asmenys, kuriems suteikta paslaugų už 219,4 mln. AZN (+10,1%). Tuo tarpu 
pagrindinio mobilaus ryšio paslaugų tiekėjo Azercell Telekom grynasis pelnas 2018 m. sudarė 100,235 mln. AZN (2017 m. Azercell Telekom 
baigė su 19,357 mln. AZN nuostoliu). 

 

 Baku savivaldybė, ne visai patenkina sanitarine miesto būkle, pasitelkė JK kompaniją Mott MacDonald, kuri padės sukurti miesto atliekų 
valdymo ir išvežimo koncepciją. 
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