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1.   Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika 

 AZ Vyriausybė ketina skirti 335 mln. AZN kelti minimaliam uždarbiui. Numatomas 38,5% minimalios algos kilimas. Nuo 2019 m. kovo 1 d. 
minimali pensija AZ kils nuo 116 manatų iki 160 (apie 83 eurus). 

 

 2018 m. valiutiniai AZ rezervai padidėjo 7,1% ir sudarė $44,9 mlrd. tris kartus viršija išorinę skolą.  

 AZ 2018 m. metinė infliacija sudarė 2,3 % (2017 m. – 13,2%), brango 360 prekių ir paslaugų (iš 521). Maisto prekių infliacija 1,7%, ne maisto 
prekių – 2,6%, paslaugų – 2,7%. 

 

 Skelbiama, kad AZ vienas mažiausių bedarbystės rodiklių NVS. 2018 m. duomenimis bedarbystė BY sudarė – 0,3%, AZ – 0,4%, RF – 0,9%, KZ 
– 1%, MO – 1,3%, Tadžikistanas – 2,2%, Kirgizija – 2,8%. 

 

 Ne naftos sektoriaus augimas 2019 m. sausio mėnesį 14%, bendras AZ BVP augimas sausio mėnesį 2,9% (lyginant su 2% 2018 m. sausiu) ir 
sudarė 5,9295 mlrd. AZN. Ne naftos sektoriaus sugeneruotas BVP augo 2,7%, naftos +3,2%. 

 

 AZ gyventojų pajamos 2019 m. sausio mėn. sudarė 3,8 mlrd. AZN, (+6,1% lyginant su 2018 m.). Vidutinė infliacija sausio mėnesį sudarė 1,7%.  

 Privatizacijai artimiausiu metu ketinama pateikti 330 objektų (30 ŽŪ sferos objektų, 18 – statybos, 16- pramonės, 12 – transporto, 6 - 
aptarnavimo). 

 

2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija 

 AZ Nacionalinis pašto operatorius jungiasi prie mobilios mokėjimų sistemos Sendy, priklausančio Rusijos AB „Цифровой Платеж“.  

 Spaudoje skelbiama, kad Expressbank galimai dirba nuostolingai.  

 AZ Bankų asociacijos teigimu visuotinis indėlių draudimas gali atpiginti paskolas doleriais.  

 E-bankininkystės pagalba atliktų pavedimų vertė 2018 m. AZ augo 18,7 kartų ir pasiekė 36,4 mlrd. AZN, kiekio atžvilgiu augimas 7 kartai 
(10,4 mln. operacijų). 

 

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija  
AZ ketinama sukurti elektroninę ŽŪ informacinę sistemą. Sistema įgalins geriau susisteminti informaciją apie 400000 AZ ūkininkų auginamą 
produkciją, teigiama, kad bus įmanoma nurodyti dirbamos žemės buvimo vietą, auginamus pasėlius, taip pat bus įmanoma e-būdu kreiptis 
dėl subsidijų. 

 

 AZ vynų gamintojas „Goygol Wine Plant“ ketina pradėti eksportuoti produkciją į ES.  

 Sausio mėnesį AZ importavo maisto prekių už $112,165 mln. (-13,1%). Didžiausia importo dalis teko kviečiams - 109,655 tūkst. t (-9,8%) už 
$23 mln. 690,86 tūkst., kt. maisto pramonės prekių - 32,11 tūkst. t (+24,5%) už $16 mln. 192,23 tūkst., mėsos – 5,043 tūkst. t (+67,5%) už 
$7 mln. 23,3 tūkst., aliejų ir gyvulinės kilmės riebalų – 12,869 tūkst. t (+45,5%) už $10 mln. 259,76 tūkst. apskirtai į AZ importuotiems maisto 
produktams teko  10,97% viso importo. 

 

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

 RO nacionalinis vežėjas TAROM atšaukė planuotus skrydžius į Baku, jiems net neprasidėjus. Sprendimas aiškinamas dideliais kaštais.  

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

 AZ asocijuotoms struktūroms išplatinta informacija apie “Innovation Drift” forumą.  

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

 Likusieji konsorciumo Azeri-Chirag-Gunesli akcininkai svarsto pasitraukiančių Exxon ir Chevron dalių įsigijimą.  

https://en.trend.az/business/economy/3017159.html
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3019555.html
http://interfax.az/view/757431
http://interfax.az/view/757442
https://report.az/ru/finansy/chislennost-bezrabotnyh-v-azerbajdzhane-odna-iz-samyh-minimal-nyh-v-sng/
http://interfax.az/view/757860
http://interfax.az/view/757894
http://interfax.az/view/757970
https://www.trend.az/business/economy/3026317.html
http://interfax.az/view/756762
https://report.az/ru/finansy/v-expressbank-sostoyalas-vstrecha-s-akramom-gasanovym/
https://www.trend.az/business/finance/3018839.html
http://banco.az/ru/news/cba-obem-operaciy-posredstvom-elektronnogo-bankinga-vyros-v-19-raz
https://en.trend.az/business/economy/3019505.html
https://en.trend.az/business/economy/3015925.html
http://interfax.az/view/757978
https://en.azvision.az/news/100818/romanian-airline-cancels-bucharest-baku-flight.html
https://en.trend.az/business/energy/3016249.html
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 BP paskelbė apie planus atlikti 6 bandomuosius gręžinius 2019-2020 m.  

 AZ naftos perdirbimo gamykla Baku, gaminant AI-92 benziną, buvo uždaryta 2018 m. rekonstrukcijai, dėl to AZ Vyriausybė priėmė sprendimą 
laikinai sumažinti muito mokesčiai iki nulio ir buvo importuota 72596 t AI-92 benzino. Beveik 40000 t buvo importuota iš RF, likę – iš JK. AI-
95 AZ negamina. 

 

 AZ dujų eksportas į TR per 2018 m. išaugo 15%. Eksportuota 7521,15 mln. m3 dujų.  

 Naftos eksportas per RF uostus vasarį augo 2,7%.  

 SOCAR Balkans tiria galimybes pradėti komercinę veiklą BG.  

 RF Energetikos ministerijos teigimu, RF, IN ir AZ svarsto techniniu lygiu galimybes sukurti energetinį koridorių, kuris sudarytų galimybes 
aprūpinti šalis elektros energija, esant elektros energijos trūkumui. 

 

 Keliamas importo mokestis automobiliams, varomiems suspaustomis dujomis.  

 2018 m. Baku tarptautinis jūrų uostas pervežė 22886 TEU (~3,8 mln. t) krovinių (+49%) ir 47 736 keleivių (+44%, rekordas per 20 m).  

 AZ pradeda komercinį savo antrojo palydovo paslaugų pardavimą.  

 Sausio mėnesį pajamos iš ryšio paslaugų sudarė 150,7 mln. AZN, 75,2% jų suteikta privatiems vartotojams. Mobilaus ryšio pajamos sudarė 
66,3 mln. AZN arba 44% visų ryšių pajamų. Fiksuotas 5,6% ryšio paslaugų kainų augimas. 

 

 2018 m. AZ eksportavo 2904,26 kg aukso už $118 mln. (lyginant su 2017 m. - 13,6%  kiekio ir - 15,3% vertės).  

 Azergold skelbia konkursą geologinei technikai ir priemonėms įsigyti.  

 AZ startavo statybų ir eksploatacijos leidimų išdavimo e-sistema. Teigiama, kad sprendimas dėl leidimo išdavimo bus priimamas per 10 d., 
taip buvo sumažintas reikalingų dokumentų skaičius nuo 18 iki 7. Ketinama neužilgo supaprastinti ir statinių, kuriems reikalinga atlikti 
ekspertizę, projektų svarstymo ir tvirtinimo tvarką. 

 

 

http://www.contact.az/ext/news/2019/2/subsc/energy%20news/en/78609.htm
http://interfax.az/view/757445
http://vzglyad.az/news/131150/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-15-.html
https://www.vestifinance.ru/articles/115509
http://interfax.az/view/759032
https://en.trend.az/business/energy/3024017.html
http://interfax.az/view/756582
http://vzglyad.az/news/130148/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-20-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA.html
https://en.trend.az/business/it/3013821.html
https://report.az/ru/finansy/v-yanvare-dohody-ot-uslug-mobil-noj-svyazi-sostavili-66-mln-manatov/
http://interfax.az/view/758908
https://report.az/ru/infrastruktura/razreshenie-na-stroitel-stvo-budut-vydavat-v-elektronnom-poryadke/

