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1.   Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika 

 Baku namų ūkiai prekėms ir paslaugoms Baku per pirmąjį pusm. išleido 9,987 mlrd AZN. Maisto prekėms, tabako gaminiams ir gėrimams  - 
4,6175 mlrd. AZN (+3,1%), ne maisto prekėms ir paslaugoms – 369,5 mln. AZN. 

 

 AZ tarp NVS šalių per I-ąjį ketvirtį užėmė 5 vietą pagal eksportą ($ 4.5 mlrd.) ir 6 vietą pagal importą ($3.1 mlrd.). Be to, AZ buvo tik viena iš 
3 NVS valstybių (+RF, KZ), kurių saldo buvo teigiamas. 

 

 Valstybinė mažo ir vidutinio verslo vystymo paramos agentūra pasirašė MoU su Ernst & Young atstovybe. Bendradarbiavimo pagrindiniai 
tikslais verslininkų švietimas, praktinių ryšių tarp privataus ir viešojo sektoriaus plėtimas, įskaitant Ernst & Young Wavespace programos 
taikymas, bendras darbas organizuojant metų verslininko ir verslininkės apdovanojimus. 

 

 ERPB ir DEG (Germany’s Development Finance Institution) skyrė €5 mln. didžiausio AZ prekybos centrų tinklo Araz tiekimo ir sandėliavimo 
tinklo plėtrai. Ketinama paskirstymo infrastruktūrą išplėsti tris kartus, o sandėliavimo nuo – 12600 iki 42600 m². Sistemos atnaujinimas 
įgalins įmonę sandėliuoti šviežias ir šaldytas maisto prekes ir patiems kontroliuoti visą tiekimo grandinę. 

 

 Bendra tekstilės produkcijos apimtis per 2019 m. sausį – gegužę pasiekė 131.05 mln. AZN (+47.4% lyginant su 2018 m.), audinių, drabužių ir 
avalynės pardavimo apimtys siekė 2.585 mlrd. AZN (+3.2%). Vartotojai šioms prekėms išleido 18% daugiau. 

 

2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija 

 Informacijos ir kompiuterių centras prie Transporto, komunikacijų ir aukštųjų technologijų ministerijos ir Azerpost pristatė PostPay e-Wallet 
– planuojama, kad PostPay įgalins atlikti pašto atliekamas operacijas e-būdu. PostPay paslauga galima naudotis visuose pašto skyriuose, taip 
yra išmanioji programėlė operacinėje sistemoje Android. Programėlėje galima pasididinti balansą, pervesti lėšas, atlikti mokėjimus, 
pasitikrinti balansą. 

 

 AZ Centrinis bankas teigia, kad SOFAZ (Valstybinis AZ naftos fondas) turi neparduotų aktyvų, jei jie būtų parduoti, manato kursas stiprėtų, 
bet šiuo metu AZ CB nenori stiprinti manato, nes tai turi ir negatyvių pasekmių. 

 

 AZ per pirmuosius 6 mėn. atlikta e-mokėjimų už 131,3 mlrd. AZN (+5,1%).  

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija  
Žemdirbystė šiuo metu sudaro 61% ŽŪ veiklos, gyvulininkystė – 39%. Per pirmuosius 5  šių metų mėnesius ŽŪ sugeneruotos produkcijos 
vertė - 1.95 mlrd. AZN ($1.14 mlrd.) (+6.7% lyginant su 2018 m.). gyvulininkystės sektoriaus generuojama vertė kilo 2.9% ir sudarė 1.57 mlrd. 
AZN. Buvo pagaminta 201,100 t mėsos (+3.1%), 845,900 t pieno (+2%), 765.5 mln. kiaušinių (+3.2%) ir 12,200 t vilnos (+3.1%). Teigiama, AZ 
pilnai patenkina vidinį kiaušinių poreikį, vien tik Hajigabul ferma patenkina 70-75% rinkos poreikių, joje surenkama apie 1.3 mln. kiaušinių 
per dieną. Augalininkystės sektorius augo 24.9% ir pasiekė 378.3 mln. AZN. Užauginta 247,4 tūkst. t daržovių (+14%). 

 

 AZ šiais metais grūdais užsėta 1 009 139.8 ha, iš jų 677 793 ha kviečiais, 331 346.8 – miežiais, birželio gale miežių derlius buvo surinktas nuo 
315 978.4 ha, kviečių – nuo 424 141.4 ha. Nurinkta 2 380 085 t grūdų, vidutiniškai 32.2 cnt. nuo ha. 2018 m. AZ importavo 1 mln. t kviečių 
už $205 967, kviečių importas sudarė 1.8% bendro šalies importo. 

 

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

 Per ASAN e-paslaugų platformą 2019 m. per pirmą pusmetį išduota 429 tūkst. vizų (+61% lyginant su 2018 m.). 39% vizų išduota 15 šalių 
piliečiams Baku tarpt. oro uoste. Oro uosto ASAN savitarnos terminaluose paslaugos teikiamos septyniomis kalbomis, dėl vizų gali kreiptis 
JAE, Pietų Korėjos, Kinijos, Irano, Izraelio, Indonezijos, Kuveito, Kataro, Malaizijos, Omano, SA, Singapūro, Bahreino, TR ir JP piliečiai, taip 
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pat JAE rezidentai. Daugiausia per ASAN vizų modulį aptarnauta Irano, SA, TR, Pakistano, JAE, Izraelio ir JK piliečių. 78% atvykusiųjų kaip 
kelionės tikslą indikavo turizmą. 

 Iš viso per pirmąjį 2019 m. pusmetį AZ aplankė 1,4 mln. užsieniečių (+6,5% lyginant su 2018 m.). Daugiausia užsieniečių atvyko iš RF – 29,4%, 
GE – 24,3% (+22.8% lyginant su 2018 m.). Didelis augimas stebimas iš Azijos regionų – iš Pietų Azijos ir Indijos atvyko 27000 turistų (+80,2%), 
Pakistano – 19000 (+24.4%), KZ – 20000 (+15.1%), TM – 21000 (+85%), SA – 34000 (+80%). 

 

 Augo ir asmenų, dirbančių turizmo aptarnavimo srityje, skaičius jei 2104 m. joje dirbo 55700 darbuotojų, tai 2018 m. – 78200. Dabar AZ 
veikia apie 2000 turizmo agentūrų. 

 

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

 JP investicijų kopmanija EPOCH Partners Company susitiko su AZ Inovacijų agentūros direktoriumi, susitikimo tikslas aptarti blockchain 
technologijų plėtrą. Neseniai AZ pradėjo bendradarbiavimą su IBM, kurio tikslas įdiegti blockchain technologijas muitinės veikloje. 

 

 Skelbiama, kad AZ kuriamas duomenų centras, kuris bus skirtas vyriausybės duomenų perkėlimui į informacinius debesis.  

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

 AZ įgyvendino įsipareigojimus pagal OPEC+ 2018 m. gruodžio 7 d. susitarimą – nuo 2019 m. AZ sumažino gavyma 20000 barelių per dieną 
iki 776000 barelių. 

 

 Nuo kovo mėnesio remontuotas naftotiekis Baku – Novorosijsk vėl pradėjo veikti. Trečią 2019 m. ketvirtį juo planuojama perpumpuoti 
320000 t naftos. 

 

 Per 5 š.m. mėnesius AZ eksportavo į TR 3759,1 mln. m³ dujų (+43,7%).  

 Šiais metais AZ Geležinkeliai ketina skelbti konkursus 1500 km bėgių rekonstrukcijai RF kryptimi.  

 AZ Geležinkelių dukterinės ADY Container ir CN Xi’an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd. Susitarimo pagrindu 2019 m. 
ketinama Trans-Kaspijos jungtimi pasiųsti 30 konteinerinių traukinių. 

 

 AZ Geležinkeliai pareiškė, kad jau yra pilnai pasiruošę paleisti keleivinį traukinį jungtimi Baku-Tbilisi-Kars, tačiau pažymėjo, kad 
paruošiamuosius darbus dar turi baigti TR ir GE. 

 

 Teigiama, kad per 2019 m. sausį – gegužę Azercosmos pajamos iš satelitų komercinio eksploatavimo išaugo 46 proc. lyginant su 2018 m. ir 
sudarė $16,1 mln. 

 

 Pakeitus importuojamų prekių nomenklatūrą, nuo šiol į AZ importuojamos priekabos ir puspriekabės, sveriančios virš 1,6 t, taip pat tokio 
svorio kitos bemotorės transporto priemonės bus apmokestinamos 15% nuo muitinės vertės [iki tol 15% buvo apmokestinamos tik virš 3,5 
t sveriančios priekabos]. 

 

 Neftchala pramonės parke ruošiamasi surinkinėti Peugeot 207 modelio automobilius. Surinkimas turėtų startuoti po kelių mėnesio, 
automobilio su automatine pavara kaina – 17500 AZN. 
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