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1.   Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika 

 ERPB 2020 m. AZ prognozuoja 3% BVP nuosmukį.  

 Sausį - balandį infliacija AZ sudarė 3%.  

 2020 Q1 ne naftos prekių eksportas sudarė $429 mln. (+3,3% lyginant su 2019 Q1).  

 Vidutinis nominalus samdomų darbuotojų darbo užmokestis Baku mieste sausio vasario mėnesiais sudarė 958 AZN.  

 Nominalios AZ gyventojų pajamos sausį – balandį sudarė 17,1457 mlrd. AZN (1,3%) (skaičiuojant po mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų – 
15,4172 mlrd. AZN, kas yra -0,4% lyginant su 2019 m.), per capita – 1,722 tūkst. AZN (+0,5%). 

 

 Balandžio 1 d. duomenimis darbo biržoje buvo registruota 100,8 tūkst. bedarbių, 36,9% iš jų – moterys, beveik 28 tūkst. – Baku miesto 
gyventojai. Vidutinė nedarbingumo išmoka sudarė 309 AZN. 

 

 Toliau tęsiamos reformos, kurios turėtų sumažinti šešėlinės ekonomikos dalį – pradėjo veikti portalas edvgerial.az, kuriame užsiregistravus 
galima bus atsiimti 15% PVM nuo atsiskaitymų negrynaisiais prekybos vietose ir viešojo maitinimo įstaigose ir 10% sumokėto PVM nuo 
atsiskaitymo grynaisiais. 

 

 AZ Parlamentas patvirtino $67 mln. vertės mokesčių lengvatų pagalbos planą – nuo sausio 1 d. kalendoriniams metams viešbučiai ir turizmo 
objektai, kultūros veikla besiverčiančios įmonės, įskaitant kino teatrus, pilnai atleidžiami nuo turto ir žemės mokesčio, nebus apmokestinama 
ir turų operatorių, turizmo agentūrų, viešojo maitinimo, keleivių pervežimo šalies viduje, įskaitant taksi, besiverčiančios įmonės. Taip pat 
numatytos lengvatos ir pelno mokesčiui iki 75% karantino režimo paveiktoms įmonėms. 

 

 Sausio – kovo mėnesiais viešojo maitinimo sektoriaus pajamos Baku mieste krito 14,2% ir sudarė 187,8 mln. AZN.  

 Prekybos apimtys tarp ES ir AZ per 2020 Q1 augo ir sudarė $3179,3 mln., iš jų $2649 mln. sudarė AZ eksportas (+0,09%, lyginant su 2019 
m.), importas sudarė $530,3 mln. (+7,5%), AZ teigiamas saldo sudarė $2118,7 mln. 

 

 2020 m. balandžio mėnesį užregistruota 21 užsienio kapitalo įmonė. Naujas įmones steigė Pakistano, Irano, Turkijos, Gruzijos, Indijos verslas.  

2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija 

 05.12 buvo panaikintos dviejų bankų licencijos - AG Bank ir NBC Bank. Abu bankai padavė prašymus dėl bankroto. Iš viso 2020 m. AZ uždaryti 
jau keturi bankai, kurių bendras hipotekos portfelis sudarė 211 mln. AZN, kuris bus perduotas kitiems bankams. AZ CB duomenimis, 
neapdrausti indėliai bankuose tesudaro 3 mln. AZN, t.y. mažiau nei 1%, drausti indėliai sudaro 686 mln. AZN ir apima 215 tūkst. indėlininkų. 

 

 2020 m. sausį – kovą AZ bankai įvykdė nacionalinės valiutos pirkimo pardavimo operacijų už 2,2 mlrd. (+60,8%), iš kurių 2 mlrd., t.y. 89,7% 
teko JAV doleriui. 

 

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija  
Sausio – balandžio mėnesiais AZ pagaminta ŽŪ produkcijos už 1 415,3 mln. AZN (+3,8%). Augalininkystės sektorius augo 3,5% ir sudarė 99,4 
mln. AZN, gyvulininkystės augo 3,2% ir sudarė 1 315,9 mln. AZN. 

 

 Pasėlių plotas AZ 05.01 duomenimis sudarė 295.7 tūkst. ha, t.y. - 2.7% lyginant su praeitų metų analogišku laikotarpiu. Grūdinių ir ankštinių 
kultūrų, išskyrus kukurūzų, pasėliai sudarė 18,2 tūkst. ha (-37% lyginant su 2019 m.), kukurūzų – 21,4 tūkst. ha (+14,6%). 

 

 Granatų eksportuotų asociacija skelbia, kad karantino sąlygos iš esmės nepaveikė granatų ir jų gaminių eksporto - per 2020 m. Q1 
eksportuota 2000 t granatų už $2 mln., 160 t granatų koncentrato už $190 tūkst. ir 3700 t granatų sulčių už $6 mln. 

 

https://report.az/ru/finansy/ebrr-dal-prognoz-po-ekonomike-azerbaydzhana-v-2020-2021-gg/
https://report.az/en/finance/annual-inflation-makes-up-3-in-azerbaijan/
http://abc.az/en/news/46252
https://interfax.az/view/803125
http://abc.az/ru/news/46316
https://1news.az/news/v-azerbaydzhane-zapustili-portal-dlya-vozvrata-chasti-nalogov-s-pokupok
https://1news.az/news/v-azerbaydzhane-zapustili-portal-dlya-vozvrata-chasti-nalogov-s-pokupok
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/69737/
http://abc.az/ru/news/46262
https://www.turan.az/ext/news/2020/5/subsc/economics%20news/en/124223.htm
https://en.trend.az/business/finance/3238073.html
http://interfax.az/view/802141
http://interfax.az/view/802141
http://interfax.az/view/803056
https://report.az/ru/apk/agrarniy-sektor-v-azerbaydzhane-viros-pochti-na-4-1305/
https://www.turan.az/ext/news/2020/5/subsc/economics%20news/en/124272.htm
https://report.az/ru/apk/glava-associacii-v-period-pandemii-eksportirovalsya-granatoviy-sok/
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 Bitininkų asociacijos vadovas nurodo, kad AZ bitininkystės ūkiai nukentėjo karantino metu dėl asmenų judėjimo tarp gyvenviečių apribojimo 
ir dėl draudimo iš namų išeiti asmenims, vyresniems nei 65 metai. Kaip didžiausias kliūtis medaus eksportui AZ bitininkų asociacija nurodė 
AZ Maisto saugos institucijų nepasirengimą atlikti gaminamos maisto produkcijos analizę pagal importuotojų reikalaujamus parametrus – 
pvz. JAE reikalauja nurodyti elektros laidumą meduje, kitos šalys reikalauja nurodyti sacharozės ir fruktozės kiekį, vietinės laboratorijos 
nepajėgios atlikti atitinkamų tyrimų, todėl norint eksportuoti tyrimus tenka atlikti Turkijoje, kad prideda solidžią sumą prie gamybos kaštų, 
taip prarandamas laikas. 

 

 Išplėsti ŽŪ rėmimo ir vystymo agentūros įgaliojimai – nuo gegužės 1 d. suteikta teisė vykdyti suteiktų subsidijų panaudojimo stebėseną, taip 
pat vertinti teikiamos paramos įtaką ŽŪ produkcijos gamybai. 

 

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

 AZ imasi skatinti vidinį turizmą – AZ Turizmo asociacija pristatė vidinio turizmo vystymo koncepciją 2025.  

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

 Sausį – balandį augo farmakologinių prekių importas – importuota 7,7 tūkst. t produkcijos už $123,7 mln. (2019 m. per analogišką laikotarpį 
buvo importuota 4,5 tūkst. t produkcijos už $85,7 mln.). 

 

 B.EST solutions (AZ veikianti Estijos IT įmonė) atsižvelgdami į pandemijos sukeltą ekonominį sunkmetį pareiškė, kad tris metus mobilaus 
parašo paslaugą Asan Imza teiks nemokamai (iki šiol paslaugos įjungimas kainavo 18 AZN (apie 9,5 euro)) [Asan yra Azerbaidžano vieninga 
e-paslaugų platforma, kuri apima virš 300 privataus ir viešojo sektoriaus e-paslaugų, o imza azerbaidžanietiškai reikia „parašas“]. 

 

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

 SOCAR sausį – balandį padidino benzino gaminių gamybą iki 1041,7 mln. manatų vertės (+5,1% lyginant su analogišku 2019 m. periodu).  

 2020 m. Q1 naftos produktų gamybą AZ augo – pagaminta 1263,8 tūkst. t naftos produktų (+7,58%) – 343,8 tūkst. benzino automobiliams, 
65,5 tūkst. t benzino naudojamo naftos chemijos pramonėje, 146,6 tūkst. t kerosino, 559,9 tūkst. t dyzelino, 27,6 tūkst. t mazuto, 6,4 tūkst. 
t variklių tepalo, 54,6 tūkst. t naftos bitumo, 59,4 tūkst. t naftos kokso. 

 

 Per balandį Kaspijos vamzdynų terminale į 52 tankerius pakrauta 42 mln. barelių naftos (+30% lyginant su 2019 m.).  

 RF Neftmash, gaminanti įrangą naftos gamybos pramonei, atidarė atstovybę AZ.  

   

 Iki gegužės pabaigos planuojama priduoti 100 km pirmosios mokamos automagistralės, kuri sujungs Baku miestą ir AZ-RF valstybinę sieną, 
ruožą, likusią 57 km atkarpą planuojama priduoti iki 2021 m. antros pusės. 

 

 Kirgizija pirmuosius 40 konteinerių prekių iš TR atsigabeno naujuoju maršrutu – geležinkeliu per GE ir AZ, jūra į TM, toliau vėl geležinkeliu į 
Kirgiziją. Kirgizija ir ateityje ketina naudoti šį maršrutą prekėms į ir iš TR gabenti. Šiuo metu Kirgizija pasitelkia TR logistikos kompaniją Arkas 
Logistics. 

 

 Per 2020 m. sausį – balandį pervežta 66,587 mln. t krovinių (-4,1%). 78,1% iš jų pervežė privataus sektoriaus kompanijos, 21,9% - valstybinio. 
Geležinkeliais pervežta 4,809 mln. t (įskaitant tranzitinius krovinius, +3,1 %) , jūros – 2,035 mln. t (-8,7%), oru – 105,1 tūkst. t (+56,5%), 
naftotiekiais transportuota 12,826 mln. t naftos (-1%), kiti krovinei gabenti kelių transportu. 

 

   

 AZ Azerkosmos ir JAE TheAngle pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurią teiks vaizdo ir balso ryšio, interneto ir kitų duomenų 
perdavimo paslaugas Artimuosiuose Rytuose ir Europoje. 

 

https://report.az/ru/apk/kak-povliyala-pandemiya-na-pchelovodcheskie-hozyaystva-v-azerbaydzhane/
https://report.az/ru/apk/rasshireni-polnomochiya-agentstva-agrarnogo-kreditovaniya-i-razvitiya/
https://report.az/en/tourism/azerbaijan-develops-concept-for-domestic-tourism-growth/
http://abc.az/ru/news/47460
https://www.turan.az/ext/news/2020/5/subsc/economics%20news/en/124269.htm
https://www.turan.az/ext/news/2020/5/subsc/economics%20news/en/124269.htm
https://www.turan.az/ext/news/2020/5/subsc/energy%20news/en/124413.htm
https://oilcapital.ru/news/companies/12-05-2020/52-tankera-zagruzil-neftyu-morskoy-terminal-ktk-v-aprele-2020
https://apa.az/en/azerbaijan_energy_and_industry/Russia's-Neftemash-Company-opens-representation-in-Baku-321269
https://moscow-baku.ru/news/economy/platnaya_avtomagistral_azerbaydzhan_rossiya_budet_sdana_v_ekspluatatsiyu_do_kontsa_maya/
https://en.trend.az/business/transport/3243179.html
http://interfax.az/view/803286
https://interfax.az/view/801572
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 Vandens tiekimo monopolistė Azersu per 2019 m. padidino geriamo vandens pardavimų apimtis ir jos pelnas sudarė 136,2319 mln. AZN 
(+10,5% lyginant su 2018 m.). 

 

   

 AZ, nepaisant Covid-19, per sausį-balandį kilo transporto priemonių gamybos apimtys – pagaminta produkcijos už 124,8 mln. AZN (672 vnt., 
+54,1% lyginant su 2019 m. analogišku laikotarpiu). 

 

 Hajigabul pramoniniame parke ketinama iki metų galo pradėti autobusų ir sunkvežimių surinkimą. 25% įmonės akcijų priklauso Azermash, 
o 75% - Kartal Az. Projekto bendra vertė 10 mln. eurų, kurių 6 mln. bus investuoti pirmoje stadijoje, 4 – antroje. Pirmoje stadijoje įmonė 
turėtų pagaminti apie 500 transporto priemonių, o antroje planuojama išeiga – 1000. Autobusų pardavimo kaina planuojama apie 135-200 
tūkst. eurų, priklausomai nuo vidaus įrangos, sunkvežimių – 70-90 tūkst. eurų. 

 

 

http://interfax.az/view/801666
https://report.az/i-nfrastruktur/azerbaycan-avtomobil-istehsalini-54-artirib/
https://report.az/en/industry/azerbaijan-to-start-bus-manufacture-this-year/

