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1.   Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika 

 Per sausį-lapkritį AZ BVP sudarė 72,8 mlrd. AZN (+2,1% lyginant su 2018 m.). Ne naftos ir dujų sektorius sugeneravo 61,6% BVP (apie 45 
mlrd. manatų), jo dalis šiais metais kilo 3,5%, dujų ir naftos sektorius kilo 0,2%. 

 

 Per sausį-spalį vidutinis darbo užmokestis (DU) AZ sudarė 614,2 AZN ($ 361, +13,7% lyginant su 2018 m.).Naftos ir dujų sektoriuje DU vidurkis 
siekė 3060,8 AZN ($ 1,800), kituose sektoriuose – 559 AZN ($ 328.8). valstybinio sektoriaus darbuotojų vidurkis sudarė 506,9 AZN, privataus 
– 751,6 AZN. Darbo užmokesčio fondas AZ per 2019 m. kilo 43%, o vidutinis DU - +52%. 

 

 Nuo 2020-01-01 šalyje kils akcizo mokesčiai šalyje gaminamiems tabako ir alkoholio gaminiams. Akcizas stipriesiems alkoholiniams gėrimams 
kils nuo 2 AZN iki 3,2 AZN (+60%), šampanui – nuo 2,5 AZN iki 2,6 AZN (+4%), vynui ir vyno gaminiams – nuo 0,1 AZN iki 0,2 AZN (+100%), 
alui ir alaus gaminiams (išskyrus nealkoholinį) - 0,2 AZN iki 0,4 AZN (+100%), tuo tarpu akcizas konjakui buvo sumažintas nuo 6 AZN iki 3,2 
AZN (-36%). 

 

 Nuo 2020-01-01 AZ galvijų ir paukščių pašarai bus atleisti nuo PVM keturiems metams.  

 AZ ir Iranas ketina įkurti Parsabad regione bendras pramonines zonas, šiuo tikslu sukurtos darbo grupė.  

2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija 

 AZ vandens monopolisto Azersu vidaus auditą atliks konkursą laimėjusi audito kompanija RSM Azerbaijan. Audito kompanija pasiūlė $ 76.7 
tūkst. kainą. 

 

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija  
Per 11 2019 m. mėnesių ŽŪ produkcija gross augo 7,1% (7,3 mlrd. AZN lyginant su 2018 m.), tame tarpe pasėlių +11,3% (3,63 mlrd. AZN), 
galvijų - +3,2%. Derliaus nuėmimas yra praktiškai baigtas. Šiais metais surinkta 3,5 mln. t grūdų ir ankštinių (+6,8%), 34,5 tūkst. t kukurūzų, 
993,7 tūkst. t bulvių, 1637,6 tūkst. t daržovių, 447,6 tūkst. t melionų, 6 tūkst. t tabako (+3,3%), 911 t arbatos (+4,9%). Vykdant vynuogynų 
atkūrimo politiką (daug buvo iškirsta Gorbačiovo valdymo metais) didėja ir nurenkamų vynuogių skaičius – 2019 m. nurinkta 194 tūkst. t 
vynuogių (+25,4%). 

 

 Per sausį-lapkritį AZ užsienyje pirko 1,5 mln. t kviečių (+50% lyginant su 2018 m.), nors ir AZ grūdų nurinkta 7,5% daugiau.  

 AZ biudžete kitais metais numatyta išleisti 427 650 000 AZN maisto saugumo užtikrinimui. daugiau 

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

 Per 11 2019 m. mėnesių AZ piliečių, išvykstančių į užsienį, skaičius pasiekė 5,095 mln. (+14,1%), 36.7% iš jų keliavo į Iraną (+25,5%), 28.7% - 
į GE (+12,7%), 17.6% - į RF (+6.2%), 11.5% - į TR (+4.5%), and 5.5% - į kitas šalis. 64% keliautojų buvo vyrai, 36% - moterys. 82,5% keliavo 
geležinkeliu, 16,8% - oru, 0,7% - vandens transportu. 

 

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

   

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

 Nuo 2020 m. spalio mėn. AZ dujos bus paruoštos tiekimui į Europą.  

 2019 m. 11 mėnesių krovinių pervežimo tarp RF ir AZ apimtys padidėjo 26,7 proc.  

 Aukso ir sidabro gamyba šalyje pasiekė aukščiausius rezultatus.  

http://www.contact.az/ext/news/2019/12/subsc/economics%20news/en/85991.htm
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http://www.contact.az/ext/news/2019/12/subsc/economics%20news/en/86233.htm
http://www.contact.az/ext/news/2019/12/subsc/economics%20news/en/86189.htm
https://apa.az/en/finance-news/Sale-of-animal-and-bird-foods-to-be-excluded-from-VAT-for-4-years-in-Azerbaijan-starting-January-1-303024
https://apa.az/en/azerbaijan_energy_and_industry/Iran-and-Azerbaijan-to-establish-joint-industrial-camps-303258
http://www.contact.az/ext/news/2019/12/subsc/economics%20news/en/86022.htm
http://www.contact.az/ext/news/2019/12/subsc/economics%20news/en/86057.htm
http://www.contact.az/ext/news/2019/12/subsc/economics%20news/en/85987.htm
https://apa.az/en/finance-news/Azerbaijan-to-spend-AZN-428-mln.-for-food-security-next-year-302038
https://apa.az/en/azerbaijan_energy_and_industry/azerbaijan-increases-non-oil-export-by-17-296162
https://apa.az/en/azerbaijan_tourism/Number-of-Azerbaijani-citizens-traveling-abroad-increases-by-14percent-this-year-302014
https://www.apa.az/ru/energetika_i_promyshlennost_azerbaydjana/Konsorcium-TAR:-S-oktyabrya-2020-goda-azerbajdzhanskij-gaz-budet-gotov-k-postavkam-v-Evropu-397903
http://interfax.az/view/786507
https://news.day.az/economy/1184579.html


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

Data Pateikiamos informacijos apibendrinimas  

 Per 11 2019 m. mėnesių AZ sugeneruota 21946,5 mln. kW/h elektros energijos (+4,2%), komercinė elektros energija iš jų sudarė 21176,9 
mln. kW/h. 

 

 Pagrindinis mobilaus ryšio tiekėjas AZ Azercell ir AZ tarptautinis bankas paleido naują projektą, kurio metu už kiekvieną AZ manatą išleistą 
atsiskaitant kortele bus suteikiamas 1 taškas, kuris galės būti konvertuojamas į pokalbių minutes arba mobilius duomenis. Kortelė bus 
išduodama už 10 AZN mokestį nuo 12.24 keturiems metams. 

 

 12.24 BakuBus LLC užpirko atsarginių dalių 302 Iveco Crealis CNG ir Iveco Urbanway autobusams, bendra sandorio vertė $2651,7 tūkst. 
sandoris sudarytas su trimis įmonėmis - FX Qrup 88 LLC, Aztech and Tegeta Motors LLC ir Karataş Tarımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TR). 

 

 Valstybinė AZ oro kompanija AZAL paskelbė, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. penktasis ir septintasis oro erdvės režimas įsigalios AZ – vežėjai be 
suvaržymų galės gabenti keleivius iš Baku į 40 valstybių (FR, IT, DE, AT, ESP, EL, CZ, BE, NL, DK, NO, PL, PT, RO, SRB, SK, SI, FI, CH, SE, EE, IR, 
IC, LV, LT, LU, Makedonija, MT, BG, GE, JAV, JP, Vietnamą, Indoneziją, Kambodžą, Mianmarą, Bangladešą, Pietų Korėją, Malaiziją, Australiją). 
Kompanija pažymi, kad ateityje sąrašas gali plėstis. 

 

 Baku Heidaro Alijevo oro uostas pasiekė 2019 m. naują rekordą – keleivių srautas pasiekė 4,73 mln. (+7% lyginant su 2018 m.). Keleivių 
srautas nežymiai augo ir kituose šalies oro uostuose - Nakčivanės oro uoste pasiekė 646 tūkst. (+1,5%), Giandžos (154 tūkst., +10%), 
Lankarano (18000; +14,5%). Pagrindinės AZ oro linijos AZAL ir Buta pervežė atitinkamai 2 mln. ir 602 tūkst. keleivių. Keleivių dalis, skridusių 
tarptautinėmis oro linijomis, sudarė 4,1 mln. Šalia nacionalinio vežėjo, daugiausia keleivių AZ pervežė Turkish Airlines (492 ,000), FlyDubai 
(237 000), Aeroflot (193 000), AirArabia (169 000), UIA (124 000), Qatar Airways (106 000), Lufthansa (66 000) and SCAT (KZ) (62 000). 2019 
m. iš Heidaro Alijevo oro uostė skraidė 37 oro linijų į 60 paskirties vietų. 

 

 EL skrydžių bendrovė Ellinair ketina 2020 m. vasarą pradėti reisus į Salonikus.  
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