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1.   Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika 

 Rusijos reitingų bendrovė ACRA pranašauja AZ BVP augimą 2-2,2% 2019 m. galui, panašus skaičius prognozuojamas ir 2020 m. per 2019 m. 
sausį – liepą AZ BVP sudarė 44,473 mlrd. AZN ($26.17 mlrd.) - +2,5% lyginant su analogišku 2018 m. periodu. BVP per capita prilygo beveik 
4500 AZN ($2,647). Augimas buvo fiksuojamas visuose sektoriuose, išskyrus statybų. 

 

 AZ Mokesčių ministerija praneša, kad AZ per 2019 m. jau pasirašyta 112000 darbo sutarčių, 88000 iš jų – privačiame sektoriuje (78%), 
daugumą jų teko prekybos, pramonės ir statybų sektoriams [kai kurie apžvalgininkai nurodo, kad šie skaičiai neatspindi tikros situacijos 
rinkoje, nes dauguma tų sutarčių nėra ilgalaikio pobūdžio]. Tuo pačiu pranešama, kad nedarbas krito nuo 40-45% iki 14% - kas liudija ženklų 
šešėlio mažėjimą. 

 

 AZ didina išlaidas - per aštuonis 2019 m. mėnesius AZ importavo prekių už $9,3819 mlrd. (+36,7%), iš jų valstybinės įmonės ir organizacijos 
– $3,5 mlrd. (+37,4%). Didelė šio pirkimo dalis tenka Valstybinio naftos fondo pirkiniui – aukso už $2 mlrd. 

 

 Per 2019 m. sausio – liepos mėnesius vidutinis darbo užmokestis Baku kilo 3.7% ir pasiekė 819.4 AZN. Tradiciškai aukščiausias DU fiksuotas 
gavybos ir kitos pramonės, finansų, draudimo, ITC, mokslo ir technikos sektoriuose, žemiausias – sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų, 
ŽŪ, švietimo, pramogų ir laisvalaikio bei meno sektoriuose. 

 

 Finansų ministerija teigia, kad iki metų galo vidutinis darbo užmokestis AZ sudarys 641,7 AZN (+10,7% lyginant su 2018 m.)  

 2018 m. 8,2% namų ūkių gavo 120-170 manatų pajamų per capita per mėnesį, asmenys, kurie gauna iki 175,2 manatų per mėnesį laikomi 
gyvenančias žemiau skurdo ribos. 

 

 AZ-ES prekybos apimtys per sausį – rugpjūtį augo daugiau nei 3% ir pasiekė $8838,7 mln. (+$252,1 mln.), AZ eksportas didėjo $168,9 mln. 
(+2,4%) ir sudarė $7226,4 mln., importas augo $83,2 mln. (+5,4%) ir sudarė $1612,3 mln., teigiamas AZ saldo - $5614,1 mln. 

 

 AZ paskelbė apie AZ prekybos namų plėtrą – iki metų galo ketinama atidaryti 5 prekybos namus ir 2 vyno KZ, Kinijoje, JAE, RF.  

2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija 

 09.10 Azerbaidžano banke (IBA) startuos Visa Token Service. Sistema sumažins kliento kortelės duomenų praradimą skaitmeninėje erdvėje, 
ateityje taip pat ketinama sistemos pagalba susieti mokėjimo korteles su mobiliaisiais telefonais. Skaičiuojama, kad sistemos įdiegimas 
įgalins padidinti atsiskaitymų ne grynaisiais skaičių iki 7% per metus. 

 

 SINAM LLC laimėjo konkursą teikti clearingo platformos diegimo paslaugas AZ Centriniam bankui.  

 TVF patarė AZ paspartinti perėjimą prie svyruojančio valiutos kurso. AZ CB teigimu, tai ketinama padaryti per 3-5 metus.  

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija  
AZ sukurta nauja ŽŪ paskolų įvertinimo sistema AzALES, kuri padės bankams geriau įvertinti ŽŪ sektoriaus rizikas ir greičiau išnagrinėti 
paskolų prašymus. Programa bus testuojama 15 d. [08.01 startavo IT, LT, PL dvynių projektas Strengthening the capacity of the Ministry of 
Agriculture to improve effectiveness and efficiency of state support to agriculture]. 

 

 Per 2019 m. sausį – rugpjūtį AZ eksportavo ŽŪ produkcijos už $592 mln. (+20.6% lyginant su 2018 m.), iš jų pirminės ŽŪ produkcijos eksportas 
sudarė $470 mln. (+18.9%), o perdirbtos – $122 mln. (+29.5%). Per 2018 m. AZ eksportavo ŽŪ produkcijos už  $589.6 mln. (+23.9%), 
didžiausia eksporto dalis ($177 mln.) teko pomidorams. Bendra ŽŪ produkcijos vertė 2019 m. sausį – rugpjūtį sudarė 5 206.7 mln. AZN 
(+6.2%), gyvulininkystės produkcijos vertė siekė 2 557 mln. AZN (+3.1%), grūdų – 2 649.7 mln. AZN (+9.2%). AZ pagaminta 332 600 t mėsos 
(+3%), 1 mln. 386 tūkst. t pieno (+1.5%), 1 mlrd. 242.2 mln. kiaušinių (+6.9%), 15 400 t vilnos (+1.5%), 643.7 t šilkverpis kokonų (+25.3%). 
Rugsėjo 1 d. buvo nurinkta 3.229 mln. t grūdų ir ankštinių (+6,3%), 703 800 t bulvių (+9.5%), 1 mln. 283 800 t daržovių (+11,3%), 427 900  t 
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melionų (+14.9%), 382 400 t vaisių ir uogų (+5.6%), 56 500 t vynuogių (+49.4%), 580.8 t arbatos (-16.4%), 31 400 t saulėgrąžų (+48.7%), 3 
500 t tabako (-19.4%), 19 600 t cukrinių runkelių (-78.3%), 164.8 t medvilnės (+5%). 

 Stebimas padidėjęs poreikis bulvių AZ – per septynis š.m.. mėnesius į AZ buvo importuota 92 tūkst. t bulvių (+14% lyginant su analogišku 
periodu 2018 m.), iš AZ buvo eksportuota 61,5 tūkst. t bulvių (-7,4%). AZ 2019 m. importavo 91,830 mln. bulvių už $23,976 mln. 

 

 Skelbiama, kad AZ yra pagrindinis UA cukraus importuotojas – iš UA eksportuoto cukraus už $77,7 mln., net 19,29 mln. arba 24,82% teko 
AZ. 

 

 AZ kilmės lazdyno riešutai per pastaruosius porą mėnesių buvo eksportuojami brangiau nei TR ar GE kilmės riešutai – $6.20-6.50 už 1 kg (TR 
buvo parduodami $5.90-6  / kg, GE  - $5.80 / kg). 

 

 AZ vykdoma bitininkų atranka dalyvauti 20-oje respublikinėje bitininkystės parodoje. Atrankoje gali dalyvauti bitininkai, laikantis bent 20 
bičių šeimų, produkcijos pavyzdžiai bus surenkami 09.12-24 dienomis. 

 

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

 2019 m. sausį – rugpjūtį turistų skaičius augo 8,3% ir sudarė 2,1 mln. daugiau nei 53% atvykusių – RF piliečiai (653000), GE – 472 000.  

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

 AZ finansų ministerija pasirašė susitarimą dėl valstybės skolos valdymo ir finansinės analizės sistemos pirkimo ir įdiegimo su Azijos plėtros 
banku ir Šveicarijos ekonominių reikalų valstybės sekretoriatu. Projektas truks 36 mėnesius. 

 

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

 SOCAR laukia viešo konkurso dėl Albanijos dujų tiekimo tinklo įrengimo rezultatų.  

 AZ Ekonomikos ministerija svarsto bendradarbiaujant su BP pradėti gaminti naftos ir dujų įrenginius AZ.  

 AZ Ekologijos ir natūralių išteklių viceministras komentuodamas AZ įsipareigojimą pagal Paryžiaus konvenciją iki 2030 m. sumažinti emisiją 
iki 35%, teigė, kad AZ imasi priemonių skatinti elektrinius ir hibridinius automobilius. Priemonės aplinkai draugiškų transporto priemonių 
skatinimui numatytos ir Azerbaidžano Respublikos kelių saugumo valstybės programoje 2019-2023. 

 

 Skelbiama, kad SOCAR karbamidų gamykla per birželį - liepą eksportavo 45 t produkcijos, o eksporto kaina buvo 35% mažesnė nei pardavimo 
kaina vidaus vartotojams. TR buvo parduota 22 193 t, UA - 993.6 t, RO - 2825.8 t, BG - 10 166.62 t and RF - 8 752.5 t šlapalo, eksporto kaina 
$159,99 už t (272 AZN), bendrai už parduotą produkciją gauta $7 mln. 189 tūkst. Vietinis produkcijos pirkėjas valstybės įmonė Aqrolizinq 
OJSC nutraukė šlapalo tiekimo sutartį su SOCAR karbamidų gamykla, nes pardavimo kaina buvo 420 AZN už t, t.y. 148 AZN aukštesnė nei 
eksporto. 

 

 AZ vežėjas oru AZAL pasirašė bendradarbiavimo sutartį su SkyBreathe ir pradės naudoti SkyBreathe Fuel Efficiency inovatyvų sprendimą, 
sukurtą panaudojant didžiuosius duomenis (Big Data), dirbtinį intelektą, kompiuterinį mąstymą (Machine Learning), sprendimas skirtas 
didinti kuro panaudojimo efektyvumą ir mažinti emisijas. 

 

 2019 m. AZ užpirko 246 keleivinius autobusus (apie 2,5 karto daugiau nei 2018 m.) už maždaug $6 mln.  

 Azercosmos pajamos per 2019 m. septynis mėnesius augo 82% (lyginant su 2018 m. analogišku periodu). Azercosmos paslaugas eksportuoja 
22 valstybėms, kurių dauguma teko JAV ($9 mln.), FR ($6 mln.), Malaizija ($4,2 mln.), JK ($3,7 mln.) ir JAE ($0,838 mln.). Azercosmos šiuo 
metu eksploatuoja du palydovus Azerspace-1 ir Azerspace-2 geostacionarioje orbitoje ir vieną AzerSky žemoje. 
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 Azerkosmos pradeda paslaugų teikimą Afrikoje. Azerkosmos pasirašius sutartį su Intersat tarptautinės konferencijos IBC 2019 Amsterdame 
metu palydovo Azerspace-2 pagalba Afrikos žemyne bus teikiamos įvairios ryšio paslaugos (inteneto, garsinių, vaizdinių, mobilių duomenų 
perdavimo ir kt. skaitmeninių paslaugų). 
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