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1.   Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika 

 Pagrindiniai ekonominiai rodikliai Pateikti AZ valdžios institucijų  CESD ataskaita  

BVP augimas  2.5 %  2.0%  

Ne-naftos sektoriaus BVP  3.5 %  2.9 %  

Infliacija  2.6%  7.5 %  

Pramonės gamyba  1.7 %  1.3 %  

ŽŪ gamyba 7.1 %  5.9 %  

SOFAZ aktyvai (liepos 1 d.)  $ 42 463 mlrd. USD  N/A  

Mėnesinis darbo užmokestis  $352.9 USD  $395.0 USD  

Eksportas (sausis-rugsėjis) $ 12,958 mlrd. USD  N/A  

Importas (sausis-rugsėjis) $ 9,381mlrd. USD  N/A  

Perviršis/ Deficitas (sausis-rugsėjis) $ 3.577 mlrd. USD  N/A  

Biudžeto pajamos  16,871 mlrd. AZN ($9.924 mlrd. 
USD, pagal vidutinį oficialų kursą)  

N/A  

Biudžeto išlaidos 16,690 mlrd. AZN ($9,817 mlrd. 
USD pagal vidutinį oficialų kursą)  

N/A  

Perviršis/ Deficitas 180,6 mln. AZN ($ 106,2 mln. USD 
pagal vidutinį oficialų kursą)  

N/A  

Gyventojų pajamų augimas 6.7 %  6.1 %  

BVP Per Capita 2019 H1 (be PPP)  5910 AZN ($ 3476 USD)  $3150 USD  
 

 

 Pasaulio banko (PB) paskelbtame Doing business 2020 reitinge AZ yra 34 vietoje iš 190 valstybių, PB ataskaitoje skelbiama, kad AZ padarė 
pažangą nuosavybės registravimo, kreditų gavimo, kontraktų vykdymo užtikrinimo sferose. 

 

 Global Competitiveness Index AZ pagerino savo pozicijas – pakilo net per 11 pozicijų ir užėmė 58-ają vietą surinkusi 62,7 taškus (+2,7 taškai), 
aplenkdamas regiono kaimynus AM (69 vieta, 61,3 taškai) ir GE (74 vieta, 60,6 taškai). 

 

 Per 9 mėn. 2019 m. AZ BVP sudarė 58,4 mlrd. AZN (apie $34,39 mlrd., +2,5% lyginant su 2018 m.). Ne naftos ir dujų sektoriaus BVP augo 
+3,5%, naftos - +1,1%, vertė per capita sudarė 5,9 tūkst. AZN ($ 3,476). 

 

 Sausį-rugsėjį 2019 m. mėnesius vartojimo prekių ir paslaugų infliacija Baku AZ 2,9%.  

 Sausį-rugpjūtį nominalus darbo užmokestis AZ sudarė 589.3 manatus ($346.6).  

 Nors rugsėjo mėnesį ne naftos ir dujų gaminių eksportas krito 5,8% lyginant su rugpjūčiu ir sudarė 136 mln., bendrai lyginant su 2018 m. 
rugsėju ne naftos ir dujų produktų eksportas didėjo 22 mln. (+19%). Daugiausiai eksportuota į RF ($38,5 mln.), TR ($25,4 mln.), CH ($13,9 
mln.), GE ($12,5 mln.) and CN ($5,4 mln.). Pirmoje vietoje pagal eksportą auksas ($ 13,1 mln.), išlukštenti riešutai ($11,7 mln.), neperdirbti 

 

http://cesd.az/new/wp-content/uploads/2019/10/Azerbaijan_Economy_in_the_first_nine_months_2019.pdf
https://en.trend.az/azerbaijan/business/3138155.html
https://report.az/en/finance/azerbaijan-significantly-improves-its-position/
http://www.turan.az/ext/news/2019/10/subsc/economics%20news/en/84501.htm
https://apa.az/en/finance-news/annual-inflation-in-baku-makes-up-29-296263
http://www.turan.az/ext/news/2019/10/subsc/economics%20news/en/84500.htm
https://apa.az/en/finance-news/azerbaijan-decreases-non-oil-export-by-6-in-september-296184


LR ambasados aktualios ekonominės informacijos Azerbaidžane suvestinė 2019 m. spalis mėn. 
 

Data Pateikiamos informacijos apibendrinimas  
aliuminiu lydiniai ($ 8,1 mln.). Pagrindinės ne naftos ir dujų gaminius AZ eksportuojančios įmonės [nuo didžiausios, mažėjimo tvarka pagal 
rugsėjo eksporto apimtis]: SOCAR’s Marketing and Economic Operations Department, Azeraluminium, Azerenergy, Azergold, AZAL, 
“Azerpambig" Agrarian Industry Complex, CTS-Agro, Azerkimya, Azertutun Agrarian Industry Complex ir Baku Petroleum Machine-Building 
Plant. 

 Per 9 mėn. 2019 m. AZ fiksuota 2,6% infliacija, tiesa, rugpjūtį fiksuota 0,3% defliacija. Sausį-rugpjūtį maisto prekių, įskaitant gėrimus ir 
cigaretes, kainos kilo 3,3% (lyginant su 2018 m.), paslaugos kilo 2.7%, ne maisto prekės - +1,3%. 

 

2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija 

 Nuo metų pradžios probleminių paskolų AZ sumažėjo 9% (-142,1 mln. AZN) ir spalio 1 d. sudarė 1 442,9 mln. AZN.  

 TuranBanlk padidino skolinimą 15,6%.  

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija  
Pradėjus medvilnės rinkimo darbus, į surinkimo punktus pristatyta 130,2 tūkst. t neapdirbtos medvilnės (+60% preliminariai lyginant su 2018 
m.). 

 

 Pasha holdingui priklausanti AAB „Azerbaijan Fish Farm“ nupirko dar vieną žuvų perdirbimo fabriką – šį kartą įsigijo 100% Bebelia lašišinių 
žuvų gamybos gamyklą. Pagal sandorį pirkėja investuos į gamyklą 1,1 mln. AZN ir 1,2 mln. AZN perves į valstybės biudžetą. 

 

 Cigarečių gamyba AZ kyla - 2020 m. AZ planuojama pagaminti 10 mlrd. cigarečių ir papirosų (2 kartus daugiau nei 2019 m. prognozė). daugiau 

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

   

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

   

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

 Vengrijos MOL derasi su JAV Chevron dėl pastarosios 9.57% dalies AZ naftos telkinio eksploatacijos konsorciume įsigijimo. Kalbama, kad ši 
HU iniciatyva sąlygota HU MP Viktoro Orbano siekiu suintensyvinti santykius su Centrinės Azijos šalimis. Galima sandorio vertė – apie $ 2 
mlrd. JAV Exxon irgi ieško pirkėjo savo 6.8% daliai, pardavimo administravimą Exxon patikėjo America Merrill Lynch bankui. 

 

 TANAP per metus sugeneruos apie $1,45 mlrd. per metus, 58% šios sumos tektų AZ.  

 SOCAR Prezidentas pasiūlė atidaryti SOCAR Trading atstovybe TM.  

 Iki 2023 m. AZ ketina padidinti dujų srautus net 66,5% lyginat su 2019 m. prognozuojamais srautais (iki 37,8 mln. t suskystintu ekvivalentu).  

   

 Pradėti bendri darbai įsteigti bendrą skaitmeninę platformą tarp AZ, TM ir KZ uostų, kurios tikslas spartinti apsikeitimą informacija ir didinti 
efektyvumą. 

 

 Per 9 mėn. 2019 m. AZ tarptautiniai oro uostai aptarnavo 4,3 mln. keleivių, Heidaro Alijevo tarptautinis oro uostas Baku aptarnavo 3,7 mln. 
(+6% lyginant su 2018 m.). daugiau nei pusė keleivių buvo atgabenti užsienio oro bendrovių. 

 

 Dukterinė nacionalinio vežėjo oru AZAL pigių skrydžių bendrovė Buta žiemos sezonu paskelbė pradedanti reisus į Bahreiną du kartus per 
savaitę. 

 

http://www.turan.az/ext/news/2019/9/subsc/economics%20news/en/83646.htm
https://apa.az/en/finance-news/troubled-loans-decreases-by-9-in-azerbaijan-from-the-beginning-of-year-296191
http://www.contact.az/ext/news/2019/10/subsc/finance%20news/en/84478.htm
http://www.turan.az/ext/news/2019/10/subsc/economics%20news/en/84360.htm
http://www.turan.az/ext/news/2019/10/subsc/economics%20news/ru/84463.htm
https://apa.az/en/azerbaijan_energy_and_industry/cigarette-production-in-azerbaijan-to-increase-sharply-forecast-296076
https://apa.az/en/azerbaijan_energy_and_industry/azerbaijan-increases-non-oil-export-by-17-296162
https://report.az/en/energy/reuters-hungary-s-mol-in-talks-for-chevron-s-stake-in-giant-azeri-oil/
https://report.az/en/energy/tanap-to-bring-1-45b-a-year-director-general/
https://report.az/en/energy/socar-president-proposes-to-open-socar-trading-representative-office-i/
https://apa.az/en/azerbaijan_energy_and_industry/azerbaijan-to-increase-transportation-via-gas-pipelines-by-66-forecast-296010
https://report.az/en/ict/azerbaijan-kazakhstan-and-turkmenistan-create-digital-platform-among/
http://www.contact.az/ext/news/2019/10/subsc/economics%20news/en/84440.htm
http://www.turan.az/ext/news/2019/10/subsc/economics%20news/en/84516.htm
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 Svarstomas tiesioginis reisas tarp Pakistano ir AZ nuo kitų metų vasaros. Šiuo metu vyksta derybos su Pakistano tarptautinėmis oro linijomis. 
2018 m. AZ aplankė 41 268 Pakistano piliečiai, per aštuonis 2019 m. mėnesius – 28 576 (+12,9% lyginant su 2018 m. analogišku periodu). 

 

 Baku-Tbilisi-Baku geležinkelio linijoje pirmą kartą panaudotas FR Alstom lokomotyvas Prima M4, kuris gali išvystyti greitį iki 160 km/h. Pagal 
2014 m. susitarimą su Alstom Transportation AZ Geležinkeliai ketina įsigyti 50 Prima M4 lokomotyvų, kurių 40 bus skirti krovinių pervežimui, 
10 – keleivių. 

 

 Per 9 mėn. 2019 m. į AZ importuota 371 keleiviniai autobusai.  

   

 Įtampa telekomunikacijų sektoriuje. Sumgaito teritorinis ekonominių ginčų teismas pradėjo nagrinėti įdomią bylą – privatus interneto 
tiekėjas Avirtel padavė į teismą Absheron telecommunications hub, kuris yra valdomas Aztelekom, dėl klientų pasisavinimo. Ieškinyje 
nurodoma, kad klientai buvo perimti be jų žinios ir sutikimo, tiesiog perkeliant duomenų perdavimą į Absheron telecommunications hub 
srautus. Teigiama, kad kai kuriuose regionuose, pvz. Khachmaz, tokiu būdu privatūs interneto tiekėjai buvo visiškai išstumti iš rinkos. 

 

   

 Per 2019H1 AZ padidino montmorilonito molio (bentonito molio) pardavimus 11,1% - vidutinė realizacijos užsienyje kaina - 55,21$/t (-3,5%). 
AZ pagaminta 133,5 tūkst. t montmorilonito molio, 94,8% kurio skirta pardavimui. Per 2019H1 parduota 84,5 tūkst. t, iš jų 81,6 tūkst. t – į 
užsienį. Daugiausiai parduota RF (69,8 tūkst.t), PL (7462 t) ir CN (3000 t). 

 

 

https://report.az/en/tourism/direct-flights-between-pakistan-and-azerbaijan-may-be-launched-next-su/
https://report.az/en/infrastructure/baku-tbilisi-baku-train-uses-passenger-locomotive-for-passenger-transp/
http://www.turan.az/ext/news/2019/10/subsc/economics%20news/en/84534.htm
http://www.turan.az/ext/news/2019/10/subsc/economics%20news/en/84386.htm
http://www.turan.az/ext/news/2019/10/subsc/economics%20news/ru/84464.htm

