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1. Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika
Azijos vystymo bankas pranašauja AZ ekonomikos augimą 2.5% 2019 m. ir 2.7% - 2020 m.
Skelbiama, kad lyginant su 2018 m. sausio mėn., 2019 m. sausį Baku vidutinis nominalus atlyginimas išaugo 4,6% ir sudarė 799 manatus.
Tradiciškai, didžiausi atlyginimai gavybos, bankiniame ir draudimo, pramonės, informacijos ir ryšių sektoriuose, mažiausios – sveikatos
apsaugos, socialinių paslaugų, ŽŪ, nekilnojamojo turto, švietimo, laisvalaikio ir pramogų bei kultūros sektorių darbuotojai.
AZ Muitinės departamentas pristatė AZ verslininkams „žaliojo koridoriaus“ teikiamus privalumus – AZ verslininkai galės importuoti prekes
tiesiai į sandėlius ir siųsti eksportuojamus tiesiai į paskirties vietą neatvykdami į muitinę.
AZPROMO (AZ investicijų ir eksporto skatinimo fondas) organizavo 04.07-10 išvykstamąją eksporto misiją į LV. Prie misijos prisijungė 23
verslininkai atstovaujantys, vyno ir kitų alkoholinių gėrimų bei tekstilės gamintojus, taip turizmo sektoriaus atstovai. Tuo tarpo planuota
verslo misija į Pietų Korėją buvo atšaukta, neatsiradus pakankamai vykti norinčių AZ verslininkų.
2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija
Sumgaito technologijų parkas padidino mokėjimo terminalų pardavimus 23% šiais metais (lyginant su analogišku periodu 2018 m.), teigiama,
kad modernizuojant gamybą, pavyko sumažinti kaštus, todėl 2019 m. terminalų planuojama parduoti dar daugiau. Iki šiol tech. parke buvo
pagaminta apie 1000 mokėjimų terminalų įrangos vnt.
3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija
ŽŪ pasidalino 2018 m. statistika – 2018 m. iš AZ eksportuota ŽŪ produkcijos už $560 mln. AZ yra trečia valstybė pasaulyje pagal lazdyno
riešutų eksportą, pagrindinė eksporto rinka – RF. Pomidorai buvo pelningiausia iš ne naftos produktų eksportuotų prekių ir sugeneravo 2018
m. $178 mln. pajamų, persimonai – $110 mln., obuoliai - $38 mln., labai plečiasi vyšnių sodai, 2018 m. buvo eksportuota už $38 mln.,
medvilnės eksportas 2018 m. išaugo 144% ir sugeneravo $80 mln. AZ vienas kelių pasaulyje granatų ir šafrano eksporuotojų.
AZ Ministras Pirmininkas pasirašė įsaką, kuriuo bus apmokestintas tam tikrų AZ ŽŪ produktų eksportas – iki balandžio 30 d. už kiekvieną iš
AZ išvežamų šaldytų ar šviežių bulvių kg bus taikomas $1 mokestis, o už kiekvieną iki gegužės 31 d. išvežamą svogūnų laiškų ir baltų ar
raudonų kopūstų kg - $2 mokestis.
AZ paukštininkystės ūkis pradėjo kiaušinių eksportą į Katarą. Artimiausiu metu ketinama eksportuoti 36000 kiaušinių. Dėl eksporto deramasi
ir su Iranu, Iraku bei Afganistanu.
VB teigiamai įvertino ŽŪ konkurencingumo skatinimo projekto AZ eigą. Projektas patvirtintas 2013-09-30 turėtų būti baigtas 2020-06-30.
VB pateiktame vertinime pažymima, kad projekto rėmuose buvo patvirtinta 12 sub-projektų, iš kurių 8 vykdomi šiuo metu. Teigiami projekto
rezultatai jau dabar stebimi sėklų kokybės, gyvulių ligų kontrolės mechanizmų, veterinarinio švietimo srityje.
4. Turizmo sektoriui aktuali informacija
AZ turizmo biuras planuoja tolesnę plėtrą – ketinama atidaryti atstovybes dar keturiose užsienio valstybėse (kol kas neįvardintos). 2018 m.
buvo atidarytos atstovybės Frankfurte, Dubajuje, Rijade, Pekine, Mumbajuje, Maskvoje.
Skaičiuojama, kad 2018 m. apsilankė daugiau nei 2,28 mln. turistų, kurie AZ išleido virš $2 mlrd. AZ Turizmo agentūra išsikėlė ambicingus
tikslus iki 2023 m. padvigubinti ir taip pastaraisiais metais įspūdingai augantį atvykstančių turistų skaičių, tuo tikslu ketinama pristatyti AZ
turizmo potencialą 20-yje tarptautinių parodų.
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2019 sausį – kovą 19100 ES piliečių aplankė AZ (+2,8%), iš viso per 2019 m. I ketv. AZ aplankė 610800 užsieniečių iš 157 šalių (-2,9%, tai
pirmas kritimas per pastaruosius metus). Daugiausia turistų atvyko iš GE (28%), 27.4% - iš RU, 11.3% - iš TR, 9.2% - iš IR, 3.5% - iš JAE, 1.8%
- iš UA, 1.7% - iš IN, 1.4% - iš IQ, 15.6% - iš kitų valstybių.
5. Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija: ITC, mokslas (R&D), inovacijos, gyvybės mokslai, medicina
6. Energetika, ryšiai, transportas, aplinka, statybos, sunkioji pramonė
BP išreiškė suinteresuotumą perpirkti Azeri-Chirag-Guneshli (ACG) projektą paliekančių Exxon ir Chevron dalis.
Pietų dujų koridoriaus projektui skirta antroji Azijos vystymo banko (AVB) $500 mln. paskola taip ir liko nepanaudota, optimizavus projekto
išlaidas. Projektas bus baigtas pilnai įsisavinus pirmosios AVB paskolos ($524,5 mln.) ir Europos rekonstrukcijos ir vystymo banko paskolos
($500 mln.) lėšas.
SOCAR svarsto pradėti naują naftos perdirbimo gamyklos statybą 2020. SOCAR praneša, kad šiuo metu deramasi su dviem rangovais, kurie
turėtų pateikti specifikacijas. Gamykla turėtų būti baigta 2023. Dabar veikianti Heidaro Alijevo Baku naftos perdirbimo gamykla (pradėta
eksploatuoti 1976 m.) yra renovuojama, jiems pasibaigus 2021 jos perdirbamoji jėga turėtų išaugti nuo 6 iki 8 mln. t per metus, o
eksploatacijos terminas būtų pratęstas iki 2040.
Ekspertai prognozuoja automobilių gamybos šuolį AZ – prognozuojama, kad šiais metais automobilių gamyba pasieks $20 mln., o 2022 - $70
mln. Gamybos šuolis toks ryškus, nes 2017 m. buvo registruotas didžiulis nuosmukis – pagaminta tik 30 automobilių (2016 ir 2015 atitinkamai
300 ir 700), tuo tarpu 2018 m. buvo pagaminta 969 automobiliai. Prie augimo prisidėjo Neftchala pramonės parke 2018 m. pradėti gaminti
Khazar prekės ženklo automobiliai, atitinkantys Euro 5 standartą. Hajigabul pramonės parke 2019-02-09 pradėtas GAZ prekės ženklo
automobilių surinkimas, gamykloje surenkami GAZel NEXT, GAZel BUSINESS lengvieji komerciniai automobiliai bei GAZon NEXT vidutinio
dydžio krovininiai automobiliai. Šių automobilių pardavimas AZ vykdomas per AzerMash dukterinę įmonę AzEurocar.
SOCAR 2018 m. liepą pradėjo pardavinėti mažmenos tinkle CNG (compressed natural gas), šiuo metu CNG parduodamos 9 taškuose, tačiau
tinklą šiais metais ketinama išplėsti iki 14. CNG Baku vartoja kai kurie keleiviniai autobusai.
Baku tarptautinis prekybos uostas pradėjo bendradarbiavimą su NL Cabooter Group, SMART Logistics Center, Limburg Development and
Investment Company, Greenport Venlo, KLG Europe ir kt., gegužę ketinama atlikti bandomuosius krovinių pervežimus Venlo(NL)-IstanbulBaku-China maršrutu.
Startavo AZAL reisas į Almaty.
Gegužės mėnesį AZ sujungs tiesioginis skrydis su Groznu (Čečėnija).
AzerMash automobilų gamykla, esanti Neftchala pramonės parke, gegužės mėnesį pradėjo Peugeot automobilių surinkimą. Kol kas
surenkamas tik 407 modelis, kaina svyruoja $10,200-11,500 ir teikiamas tik vidaus rinkai. Įmonė teigia, kad šiuo metu ruošiami reikalingi
dokumentai eksporto licencijai gauti ir bus pradėtas eksportas į NVS šalis, Ukrainą.
Socialinių platformų dalis AZ, per pastaruosius metus FB dalis išaugo 10.3%, o Youtube dalis smuko net 53%.
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Mahammadi polietileno apvalkalų gamykloje atlikti testiniai gamybos bandymai. Produkcija vietos rinką turėtų pasiekti per artimiausias 10
d. per metus gamykloje ketinama pagaminti 7000 t produkcijos, pusė jos skirta vidaus rinkai.

