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1.   Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika 

 AZ BVP sausio – vasario mėnesiais kilo 2,8% ir sudarė 12 578 000 000 AZN. Per capita BVP kilo 1,9% ir sudarė 1 263,7 AZN.  

 Vidutinis darbo užmokestis AZ sausio mėnesį sudarė 712,1 AZN (+27,8% lyginant su 2019 m. sausio mėn.).  

 Vasario mėnesį maisto prekių importas didėjo +24,6% už $120,2 mln. lyginant su sausio mėnesiu, tačiau bendrai per du šių metų mėnesius 
maisto prekių importuota už $216,6 mln. (-11,9% lyginant su 2019 m. analogišku periodu). Mažėjimas labiausiai buvo įtakotas 151,8 tūkst. 
t sumažėjusio kviečių importo ($33,8 mln.), vaisių ir daržovių importas pinigine išraiška augo 6,3% ($38,6 mln.), arbatos +23,1% ($8,9 mln.), 
sviesto  +17,1% ($10,8 mln.), mėsos +12,1% ($14,1 mln.). 

 

 AZ Ekonomikos ministerija pareiškė, kad valstybė parama pirmiausia bus teikiama socialiai atsakingiems darbdaviams – kurie nemažina 
darbo vietų ir darbo užmokesčio fondo. Pagal veiklos sritis, į paramą galės pretenduoti įmonės dirbančios turizmo, visuomeninio maitinimo, 
pramogų, transporto, prekybos srityse. AZ Prezidento sprendimu iš AZ biudžeto ketinama skirti apie 1 mlrd. AZN ekonominėms pasekmėms, 
kurias sukėlė COVID-19 pandemija ir naftos kainų kritimas, šalinti. 

 

 Standard & Poor's 03.26 patvirtino AZ kredito reitingą B+, ilgalaikė perspektyva, nepaisant drastiškai kritusių naftos kainų, nustatyta kaip 
„stabili“. 

 

 Per sausio-vasario mėnesius AZ eksportavo produkcijos už $3,2 mlrd. (+$97 mln. arba +3,1% lyginant su 2019 m.). ne naftos sektorius 
eksportavo produkcijos už $296 mln. (+14,2 mln. arba +5%). Ne naftos sektorius daugiausiai eksportavo į RF – už $88 mln. (+7,4%), $75.3 
mln. (+18.5%) – į TR, $34.9 mln. – į GE, $28.8 mln. (+40%) – į CH ir $7.6 mln. (+19.9%) – į CN. 

 

2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija 

 Probleminiai kreditai sudarė 7,9% nuo bendro UAB Agrokredit paskolų portfelio. UAB Agrokredit aktyvai 2019 m. sudarė 12 628,189 mln. 
AZN. Lyginant su 2018 m. aktyvai mažėjo 6,6% arba 889,057 mln. AZN. 

 

 Krentant naftos kainoms, jaučiamas nerimas AZ valiutų rinkoje. Kovo viduryje, keitimo punktai JAV dolerius ir eurus tik supirko, bet 
nepardavė. Socialinėje erdvėje stiprėja kalbos dėl dar vienos nacionalinės valiutos devalvacijos. AZ Centrinis bankas organizavo susitikimą 
su pagrindinių AZ komercinių bankų vadovais, buvo aptartos verslo kreditavimo sąlygos, taip pat vartotojų kreditavimo optimizavimas bei 
rizikų valdymas. 

 

 Per sausio-vasario mėnesius AZ bankai pardavė $483,667.2 (+2,8% lyginant su 2019 m.), sausį parduota $220,195.6, o vasarį - $263,471.7 
(+19,7%). 

 

 Ekspertai vis garsiau kalba apie artėjančią manato devalvaciją. Atsimenamos 2014 m. klaidos, kuomet dirbtinis manato kurso palaikymas 
per porą mėnesių valstybei apsiėjo arti $10 mlrd. ir vis tiek galiausiai teko devalvuoti. Tuo tarpu manatas yra remtas tik naftos pramone, 
jokių kitų pramonės šakų, galinčių išlaikyti valiutą nėra. Ekspertai pažymi, kad perėjimas prie svyruojančio valiutos kurso taip ir neįvyko, 
todėl pasirinkimų praktiškai nėra – per ateinančius porą mėnesių devalvacija bus. Klausimas tik kokia, šiuo metu ekspertas įvardino galimą 
„švelnią“ devalvacija, kuomet valstybė priims sprendimą nuleisti kursą 1,7 manato už dolerį iki 1,9-1,95 ir bandyti stabilizuoti šiame 
diapazone (euro kursas tokiu atveju turėtų perlipti 2 manatų kartelę). 

 

 "S&P Global Ratings prognozuoja, kad nepaisant turbulencijų naftos rinkoje AZ sugebės išlaikyti AZ nacionalinę valiutą manatą pririštą prie 
JAV dolerio 1,7 prie 1 santykiu. AZ Centrinio banko duomenimis AZCB valiutos rezervas 2020-04-01 sudarė $6 393,8 mln. Lyginant su pareitu 
mėnesiu rezervas sumenko 0,11%, tačiau lyginant su 2019 m. analogišku periodu didėjo $615,2 mln. (+10,7%). 

 

https://report.az/en/finance/azerbaijan-s-economy-grows-by-2-8/
https://minval.az/news/123968697
http://www.turan.az/ext/news/2020/3/subsc/economics%20news/ru/122519.htm
http://www.turan.az/ext/news/2020/3/subsc/economics%20news/ru/122519.htm
http://www.turan.az/ext/news/2020/3/free/economics%20news/ru/122665.htm
https://report.az/ru/finansy/padenie-cen-na-neft-ne-povliyali-na-mezhdunarodniy-kreditniy-reyting-az/
https://apa.az/en/finance-news/Azerbaijan's-non-oil-export-increases-by-5percent-316913
http://www.turan.az/ext/news/2020/3/subsc/finance%20news/ru/122525.htm
https://minval.az/news/123966793
https://minval.az/news/123966793
https://apa.az/en/finance-news/Banks-in-Azerbaijan-increase-cash-USdollar-sale-by-20percent-316740
http://www.turan.az/ext/news/2020/3/free/Interview/ru/122530.htm
https://apa.az/en/finance-news/SandP-forecasts-manat-will-remain-stable-316340
https://apa.az/en/finance-news/SandP-forecasts-manat-will-remain-stable-316340
https://apa.az/en/finance-news/Currency-reserves-of-CBA-increased-by-11percent-over-the-past-year-316855
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 AZ naftos fondas SOFAZ 2020 m. kovo mėnesį pardavė $1 928,3 mln., kas yra 3,5 karto daugiau lyginant su šių metų vasario mėnesiu ir 3,2 
karto daugiau lyginant su 2019 m. kovo mėnesiu. 

 

 Probleminiai kreditai sudarė 7,9% nuo bendro UAB Agrokredit paskolų portfelio. UAB Agrokredit aktyvai 2019 m. sudarė 12 628,189 mln. 
AZN. Lyginant su 2018 m. aktyvai mažėjo 6,6% arba 889,057 mln. AZN. 

 

 Per sausio-vasario mėnesius į finansų ir draudimo sektorius AZ buvo investuota 700 tūkst. AZN (-28,6%), tai sudarė tik 0,04% investicijų į 
šalies ekonomiką. 

 

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija  
Vasario mėnesį maisto prekių importas didėjo +24,6% už $120,2 mln. lyginant su sausio mėnesiu, tačiau bendrai per du šių metų mėnesius 
maisto prekių importuota už $216,6 mln. (-11,9% lyginant su 2019 m. analogišku periodu). Mažėjimas labiausiai buvo įtakotas 151,8 tūkst. 
t sumažėjusio kviečių importo ($33,8 mln.), vaisių ir daržovių importas pinigine išraiška augo 6,3% ($38,6 mln.), arbatos +23,1% ($8,9 mln.), 
sviesto  +17,1% ($10,8 mln.), mėsos +12,1% ($14,1 mln.). 

 

 AZ atšaukė draudimą importuoti ukrainietišką vištieną.  

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

   

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

 AZ įsteigta veido kaukių gamybos įmonė, kurios pajėgumas turėtų būti apie 200 tūkst. vienetų per dieną. Per dieną iki šiol AZ buvo įsigyjama 
veido kaukių apie 200-210 tūkst., todėl manoma, kad naujai įkurta įmonė galės pilnai patenkinti vidinę paklausą. 

 

 AZ Ministrų Kabinetas atnaujino sąrašą gaminių, kurie atleidžiami nuo importo mokesčio, tame tarpe vata, virvės, kanatai, trosai, sprendimas 
galios iki 2022-12-31. 

 

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

 AZ Energetikos ministerija deklaruoja AZ siekį pasiekti 30% atsinaujinančių šaltinių generuojamos energijos iki 2030.  

 AZ su nerimu seka SA pradėtą naftos kainų karą, po to kai RF nepanoro prisijungti prie OPEC kainų mažinimo sutarties pratęsimo ir balandžio 
nustos galioję bet kokie gavybos apribojimai. Skelbiama, kad nuo kito mėnesio SA ketina didinti gavybą iki 10 mln. barelių per parą (gal net 
iki 11 mln., kai OPEC susitarimu gavyba buvo apribota iki 9 mln. barelių) ir siūlyti negirdėtas naftos rinkoje nuolaidas – 20% - svarbiausiose 
rinkose, siekiant perimti pirkėjus. Teigiama, kad RF motyvai susiję su RF noru apriboti JAV pasipelnymą iš skalūnų pramonės. Brent rūšies 
naftos kaina per naktį iš 03.07 į 03.08 nukrito $14 iki $31,27 už barelį. AZ išgaunamos Azeri light kaina yra susieta su Brent ir yra apie $1-1,5 
aukštesnė. [AZ biudžetas planuotas pagal $55 už barelį naftos kainą]. Skelbiama, kad naftos kaina gali kristi net iki $20 už barelį, kas būtų 
labai stiprus smūgis AZ ekonomikai – po pastarojo ženklaus naftos kainų kritimo 2014 m., sekė AZ ekonomikos augimo smukimas ir dviguba 
nacionalinės valiutos devalvacija 2015 m. kas retai pasitaiko, į tautą kreipėsi ir AZ Ministras Pirmininkas, teigdamas, kad ekonominė situacija 
darosi sunki, tačiau AZ Vyriausybė turi resursų kaip sušvelninti pasekmes. 
Saudo Arabijai pradėjus aktyvai dempinguoti Europos rinkai skirtos Urals (rusiškos) naftos kainas, AZ SOCAR ketina balandžio mėnesį įsigyti 
iš Saudi Aramco 3 mln. barelių naftos. 

 

 BY Ministras pirmininkas susitiko su AZ SOCAR vadovybe ir pareiškė, kad BY suinteresuota pirkti AZ naftą, kuri būtų tiekiama Mozyr naftos 
perdirbimo gamyklai Odessa-Brody-Mozyr naftotiekiu. BY kovą turėjo pasiekti pirmieji AZ naftos kroviniai – pirmasis tankeriu išsiųstas 03.06 
iš TR Ceyhan naftotiekio, kitas 03.20 bus išsiųstas per GE Supsa. 

 

https://apa.az/en/finance-news/SOFAZ-sharply-increased-currency-sale-in-March-316858
http://www.turan.az/ext/news/2020/3/subsc/finance%20news/ru/122525.htm
https://apa.az/en/finance-news/Investment-in-finance-sector-in-Azerbaijan-decreases-316523
http://www.turan.az/ext/news/2020/3/subsc/economics%20news/ru/122519.htm
http://www.turan.az/ext/news/2020/3/subsc/economics%20news/ru/122519.htm
https://minval.az/news/123969378
https://apa.az/en/social-news/Face-mask-making-enterprise-to-be-launched-in-Azerbaijan-in-a-week-316106
https://report.az/ru/finansy/ryad-tovarov-osvobozhden-ot-tamozhennih-poshlin/
https://en.azvision.az/news/121087/ministry-of-energy-issues-forecast-on-use-of-alternative-energy-in-azerbaijan.html
http://www.turan.az/ext/news/2020/3/free/Want%20to%20Say/ru/122182.htm
http://www.turan.az/ext/news/2020/3/free/Worldwide/ru/122179.htm
https://minval.az/news/123968056
https://minval.az/news/123969491
https://minval.az/news/123969491
https://en.trend.az/azerbaijan/business/3200808.html
https://en.trend.az/azerbaijan/business/3200548.html
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 Iš TR Ceyhan uosto išplaukęs tankeris su 90 tūkst. t AZ naftos, skirta Mozyriaus naftos perdirbimo gamyklai, pasiekė Odesos uostą ir 

prisišvartavo iškrovimo darbams. Kovo mėnesį Mozyriaus naftos perdirbimo gamyklą per Odesos uostą ir naftotiekį Odesa-Brody pasiekė 
250 tūkst. t AZ naftos. 

 

 SOCAR tiki naftos kainų susireguliavimo ir ketina kartu su NO Equinor įsisavinti naftos telkinį Karabach, kuris yra apie 120 km į rytus nuo 
Baku miestu, AZ priklausančioje Kaspijos dalyje. Karabach telkinio plotas apie 180 m, gylis – apie 3,4 km, jame išžvalgyta apie 60 mln. t 
naftos. 

 

 AZ krito benzino kainos – AI-95 benzinas kainuoja 1,2 AZN (anksčiau 1,5 AZN), AI-98  - 1,4 AZN (anksčiau – 1.6 AZN).  
 Sausio – vasario mėnesiais transporto priemonių gamyba AZ išaugo 2,7 karto (automobilių gamyba kilo 2,5 karto- pagaminta 480 vnt., o 

priekabų ir puspriekabių – net 7 kartus, taip pat pakabinta 50 vnt. traktorių (+82,6%)) – pagaminta produkcijos už 98,3 mln. AZN. 
 

 AZ stipriai padidino audinių gamybą – per pirmuosius du 2020 m. mėnesius drabužių gamyba augo 79.6%, 25% - tekstilės pramonė, tuo 
tarpu odos apdirbimo ir odos gaminių gamybos sektorius traukėsi 40.3%. per sausį-vasarį pagaminta 24,802.3 t medvilnės pluošto (-0.6%) 
ir 5,110.2 tūkst. m² medvilnės audinio (+88,5%). 

 

 Per sausio-vasario mėnesius AZ eksportavo aukso už $27,3 mln. (+35,1% lyginant su 2019 m.). iš viso per 2019 m. AZ eksportavo aukso už 
$172,4 mln. (+46,1% lyginant su 2018 m.). 

 

 

https://minval.az/news/123969337
http://www.turan.az/ext/news/2020/3/subsc/energy%20news/ru/122518.htm
http://www.turan.az/ext/news/2020/3/free/politics%20news/ru/122513.htm
https://apa.az/en/azerbaijan_energy_and_industry/Fuel-prices-down-in-Azerbaijan-colorredPHOTOcolor-315209
https://report.az/ru/biznes/proizvodstvo-avtomobiley-v-azerbaydzhane-vozroslo-v-2-7-raza/
https://apa.az/en/finance-news/Azerbaijan-sharply-increases-production-of-cloths-316264
https://apa.az/en/finance-news/Azerbaijan-increases-gold-export-by-35percent-316911

