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Data Pateikiamos informacijos apibendrinimas  

1.   Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika 

 AZ BVP 2019 m. augo 2,2%, ne naftos sektorius (+3,5%). Pramonės gamyba augo 1,5%, ne naftos sektoriaus pramonės prekyba augo 14%. 
Palyginimui, 2018 m. BVP augimas buvo 1,4%, pramonės gamybos sektoriaus 1,5%, ne naftos sektoriaus pramonės gamybos +9,1%. 

 

2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija 

 AZ Centrinis bankas paskelbė Atabanko audito išvadą ir pripažino, kad bankas turi likvidumo problemų. Teigiama, kad Atabankui artimiausiu 
metu bus paruošti atitinkami pasiūlymai. 

 

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija  
AZ ŽŪM pareiškė, kad pradedami vertinimo ir inventorizacijos darbai valstybinės įmonės Aqrolizing privatizacijai.  

 Žiemą auginamų kviečių pasėlių plotas AZ sumažėjo 4,8%, o bendrai žiemą derlių duodančių pasėlių plotas mažėjo 0,3%, bendras žiemą 
naudojamų plotas sudarė 1,27 mln. ha, 336,1 iš jų auginami miežiai. 

 

 AZ kilo kviečių derlius ir importas – 2019 m. AZ kviečių derlius sudarė 2,1715 mln. t (+6,3%), nors pasėlių plotas mažėjo iki 6 709 tūkst. ha 
(sumažėjo 7,8 tūkst. ha), nuo ha buvo nurinkta 32,4 centneriai (+2,3 centnerio). 1,585 mln. t kviečių buvo importuota iš RF ir KZ už $340,5 
mln. 

 

 AZ Maisto saugos agentūra paskelbė, kad AZ pardavinėjamas sviestas “Belorusskaya Korova” yra padirbtas, o jo sudėtis nėra saugi. 12,5 t 
produkcijos, platintos per tinklą Bizim Market, buvo konfiskuota. 

 

 Bulvių derlius 2019 m. sudarė virš 1 mln. t (+11,6%), nors pasėliai sudarė 56,9 tūkst. ha (-4,1%), taigi priaugis kilo 13,4% lyginant su 2018 m.  

 Calsberg group ketina didinti investicijas AZ ŽŪ sektoriuje ir 2020 m. startuos keli pilotiniai projektai.  

 AZ tęsia sovietmečių iškirstų vynuogynų atkūrimo darbus – 2019 m. vynuogynai užėmė 16,1 tūkst. ha plotą, iš jų – 14,5 ha jau duodantys 
derlių. Nurinktas rekordinis vynuogių derlius (201,8 tūkst. t (+20,4%)). Derlingumas taip pat augo – 104,8 centnerio nuo ha (+12,9%). 

 

 2019 m. AZ surinkta 929,4 t žalių arbatžolių lapų (+60,8 t (7%) daugiau nei 2018 m.). Arbatžolių pasėliai AZ užima 1100 ha, apie 600 iš jų 
duodantys derlių. Derlingumas vidutiniškai sudarė 11,1 – 14,7 cnt/ha. 

 

 2019 m. mažėjo tabako derlius – surinkta 6000 t tabako (300t mažiau nei 2018 m. (-4,8%)). Derlius mažėjo dėl 3,1 tūkst. ha (-6%) sumažintų 
tabako pasėlių. Derlingumas 19-19,3 cnt/ha. 

 

 AZ tabako gamintojai 2019 m. I ketvirtį importavo perdirbtą tabaką (nomenklatūra 240319)  vidutiniškai už $ 4527, spalio mėnesio importo 
kaina jau buvo $15 575 už t. Tabakas buvo importuotas iš Ukrainos ir Jordanijos. 

 

 Per 2019 m. stambių raguotų galvijų skaičius AZ nekito ir 2020 m. sausio 1 d. duomenimis sudarė 2,658 mln. Imant ilgesnį ataskaitinį periodą 
(pastaruosius 6 metus) stebėtas galvijų mažėjimas – 39,4 tūkst. stambių raguotų galvijų, 349,1 tūkst. (-4,1%) avių ir ožkų. 

 

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

 2019 m. AZ aplankė 3,1 mln. užsieniečių ir 193 šalių (+11,3%). Daugiausia apsilankiusiųjų iš RF – 29,4%, 22.9%, iš GE, 10% - iš TR, 8.1% - iš IR, 
3.4% - iš SA, 2.2% - iš JAE, 2.1% - iš Indijos, 1.9% - iš UA, 1.6% - iš TM ir Irako, 1.5% - iš KZ, Pakistano ir Izraelio, 1.2% - iš JK, 11% - iš kt. 
valstybių, ir 0.1% - asmenų be pilietybės. 66,6% apsilankiusiųjų buvo vyrai, 33,4% - moterys. Iš ES šalių iš visto atvyko 136500 turistų 
(+21,3%), iš NVS – 1,1 mln. (+9,3%), tuo tarpu turistų iš GCC šiek tiek mažėjo – 549000 (-0,9%). Daugiausiai žmonių atvyko keliais ir 
geležinkeliu – 58,7%, 40,5% - oru, 0,8% - vandens transportu. 
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http://www.contact.az/ext/news/2020/1/subsc/economics%20news/ru/86866.htm
https://en.trend.az/business/tourism/3182984.html
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 2019 m. AZ viešbučiai sugeneravo už suteiktas paslaugas 450 mln. AZN ($ 265 mln.), +25,2% lyginnat su 2018 m. Viešbučių užimtumas kilo 
+22,1% - per 2019 m. AZ viešbučiai pernakt apgyvendino 3,3453 mln. svečius (+11,4%), iš jų 2,2409 mln. užsieniečių (+9,3%). Pagal regionus 
pasiskirstymas - Baku - 57.7%, Gebela - 9%, Guba - 7.9%, Khachmaz - 4.4%, Naftalan - 3.7%, Gusar - 2.8%, Lankaran -1.2%. 

 

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

 2019 m. gruodį paieška Google krito 0,31% AZ rinkoje lyginant su lapkričiu, tačiau Google išlieka populiariausia paieškos sistema AZ, kuriai 
sausio 1 d. denga 95,24% rinkos dalis. Yandex paieškos sistemos dalis kilo 0,21% ir sudarė 2,76% rinkos dalies. Yahoo paieškos dalis AZ 
rinkoje krito 0,03% ir sudare 0,61%. 

 

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

 AZ gali bendradarbiauti su Tarptautine finansų korporacija (IFC) kuriant naują įstatymą reguliuojantį energetikos sektorių.  

 2019 m. SOCAR išgavo 7,7 mln. t naftos (+2%) ir 6,8 mlrd. m3 dujų (+4,6%), iš viso AZ 2019 m. išgauta 35,6 mlrd. m3 dujų ir 37,5 mln. t 
naftos. 

 

 Energetikos ministerija pasirašė su įmonėmis susitarimus dėl pilotinių projektų įgyvendinimo atsinaujinančios energetikos srityje. Kalbama 
apie du pilotinius projektus – 240 MW vėjo jėgainę ir 200 MW saulės energijos jėgainę. 

 

 AZ Geležinkeliai skelbia, kad per 2019 m. krovinių pervežimai geležinkeliu kilo 9,1%, o keleivių net 35,8%. Teigiama, kad krovinių gabenimas 
tranzitu kryptimis Šiaurė-Pietūs ir Rytai-Vakarai kilo net 24,7%. Augimas buvo sąlygotas ne naftos produkcijos krovinių srautų augimu (+ 
39.2%). 

 

 Planuojama 2020 m. paleisti greitąjį traukinį Baku-Derbent-Makhachkala (Dagestanas). Įdomu, kad epitetas „greitasis“ šiuo atveju taikytinas 
ne tiek traukinio greičiui, nes jo išvystyti neleistų ir ne pačios geriausios būklės infrastruktūra, tačiau patikros procedūros. 

 

 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. 

 

 Toliau vyksta AZ oro paslaugų kryptingas konsolidavimas megabendrovės Silk Way Business Aviation LLC rankose – tik 2019-12-24 įsteigta 
bendrovė ASG Service LLC, kurios kapitalas $62,1 mln., sausio 8 d. susijungė su Silk Way Business Aviation LLC. 
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