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1.   Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika 

 Balandžio gale vidutinė metinė infliacija AZ sudarė 3% (maisto prekių 6%, ne maisto prekių 1,3%, paslaugų 0,4%), balandžio mėnesio infliacija 
buvo 0,1% (maisto prekių 0,7%, ne maisto prekių 0,1%, paslaugų sektoriuje stebėta defliacija 0,7%), lyginant su kovo mėnesio 1%, bendrai 
AZ prognozuoja metinę 2020 m. infliaciją 4,6% lygyje. 

 

 BVP per 2020 m. sausį – gegužę smuko 1,7%. Nominali BVP apimtis sudarė 27 479,9 mln. AZN, ne naftos sektoriaus dalis sudarė 18 227,5 
mln. AZN. BVP per capita sudarė 2 759,9 AZN (-2,5%). 

 

 Stebimas tolesnis AZ gyventojų skaičiaus augimas – 05.01 duomenimis AZ gyventojų buvo 10 081.6 tūkst. (01.01 duomenimis jų buvo 10 
067 108). 

 

 Vidutinis darbo užmokestis sausio – balandžio mėnesį sudarė 736,2 AZN (+26,7% lyginant su 2019 m. analogišku periodu, tačiau -1,1% 
balandį lyginant su sausio – kovo duomenimis). 

 

 2020 m. sausio – gegužės mėnesį AZ biudžetas įvykdytas su 4% proficitu. Biudžeto pajamos sudarė 10 527,5 mln. AZN (+17%), išlaidos – 9 
392,2 mln. AZN (-0,4%). 

 

 Gegužės mėnesį AZ defliacija sudarė 0,5% (prieš 0,1% infliaciją balandžio mėnesį). Maisto prekių kainos krito 1,3%, ne maisto kilo 0,1%, 
paslaugų kainos liko nepakitę. Vidutinė metų infliaciją gegužės gale AZ buvo 2,9% (balandžio gale rodiklis buvo 3%). 2020 m. AZ Vyriausybė 
prognozuoja 4,6% infliaciją. 

 

 ES-AZ prekybos apimtys sausio – gegužės mėnesiais smuko – bendra prekybos apimtis sudarė $4504,73 mln. (AZ eksportas į ES sudarė 
$3648,13 mln. (-25%), importas - $856,6 mln. (-15%), teigiamas saldo $2791,53 mln.). 

 

 AZ sudarytas AZ eksportuotojų sąrašas. Valstybinių įmonių sąrašo viršuje yra naftos kompanija SOCAR, toliau rikiuojasi AB Azerenerji, 
Azeraliuminium, AzerGold, Azerpambyg (ŽŪ produkcijos eksportuotoja), AZ oro linijos, ŽŪ pramonės kompleksas Azertiutiun. Lyderiaujančių 
privačių eksportuotojų sąrašas – SOCAR Polymer, Azerbaijan International Mining Company, İstehsalat Kommersiya, Land Lojistic, Sun Food, 
STDC, "Agrovest", NaturalFruit, Baku Steel Company ir P-Aqro. 

daugiau 

 Sausio-balandžio mėnesiais AZ eksportuotojai per eksportuotojams skirtą portalą azerxport.az gavo užsakymų už $209,2 mln., balandžio 
mėnesį užsakymų suma siekė $61,5 mln. 

 

 Sausio – gegužės mėnesiais AZ eksportavo ne naftos produkcijos už $721 mln. (-8,9% lyginant su analogišku 2019 m. periodu, imant tik 
gegužės mėnesį smukimas dar didesnis -17,8%), daugiausia – už $271 mln. buvo eksportuota į RF, TR – $144,3 mln., Šveicariją – $71,5 mln., 
GE – $70,5 mln., Kiniją – $23,6 mln. Didžiausią dalį ne naftos produktų eksporte sudaro pomidorai – jų eksportuota už $123,1 mln., toliau – 
auksas ($64,7), lazdyno riešutai ($51 mln.). 

 

 AZ veiklą baigė ir savo atstovybę uždarė žymi FR kompanija Suez WTS Franc.  

2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija 

 Bankų pelnas 2020 m. AZ mažėjo du kartus. AZ Centrinio banko duomenimis suminis grynasis AZ bankų pelnas sausio – balandžio mėnesiais 
sudarė 156,1 mln. AZN (2,2 k. mažiau nei 2019 m.), operacinis pelnas sudarė 281,6 mln. AZN (-2,4%), rezervų formavimui buvo skirti 74,4 
mln. AZN (+13,9%), suminis pelnas iki mokesčių sudarė 207,2 mln. AZN (-44,8%), mokesčiai sudarė 51,1 mln. AZN (+85,8%). 

 

 AZ Centrinis bankas paskelbė, kad per 2019 m. iš valiutos rezervų valdymo uždirbo $163,9 mln. (+42% llyginant su 2018 m. uždirbtais $115,4 
mln.) 

 

https://interfax.az/view/802393
https://interfax.az/view/804542
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3252586.html
https://report.az/ru/finansy/srednemesyachnaya-zarplata-v-azerbaydzhane-v-aprele-snizilas/
http://interfax.az/view/804543
http://interfax.az/view/804548
http://massa.az/news/az/13271/SOCAR-Polymer-vozglavil-rejting-chastnyh-eksporterov-neneftyanogo-sektora-spisok-
https://interfax.az/view/803649
https://report.az/ru/finansy/azerbaydzhan-sokratil-eksport-neneftyanoy-produkcii-na-9/
http://abc.az/ru/news/48446
http://interfax.az/view/803569
http://interfax.az/view/803678
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 AZ CB valiutiniai rezervai 05.31 duomenimis sudarė $6 414,5 mln. Naujųjų metų išvakarėse valiutos rezervas sudarė $6 258 mln., taigi per 
2020 mm. sausį – gegužę valiutos rezervai augo 2,5%. 

 

 05.31 duomenimis pinigų bazė AZ sudarė 10 921,2 mln. AZN, 2019.12.31 duomenimis pinigų bazė sudarė 12 152,5 mln. AZN, taigi per 
pirmuosius 5 2020 m. mėnesius ji susitraukė 10,1%. 

 

 2020 m. balandį probleminiai kreditai AZ sudarė 1 232,4 mln. AZN (lyginant su kovo mėn. mažėjimas 154,4 mln. AZN), probleminių kreditų 
dalis bendroje kreditų sumoke mažėjo nuo 8,9% iki 8,1%. 

 

 AZ gyventojų indėliai, įskaitant individualia veikla besiverčiančius asmenis, sausio – balandžio mėnesiais  sudarė 7 758 mln. AZN (-10,2%). Iš 
dalies sumos mažėjimas susijęs su AtaBank ir Amrahbank licencijų panaikinimu. Užsienio valiuta indėliai atsiskaitomuoju periodu sudarė 4 
277 mln. AZN (55,1% visų indėlių, 2019 m. analogišku periodu indėliai užsienio valiuta sudarė 52,2%). Iš viso šalyje 05.01 duomenimis yra 
indėlių už 23 380,8 mln. AZN (-5,5% lyginant su 2019 m. rodikliais). 

 

 Sausio – balandžio mėnesiais AZ bankai didino verslo kreditavimą ir mažino išduodamų vartotojų kreditų skaičių. 04.30 duomenimis kredito 
portfelis už atskaitinį periodą sudarė 14 742,2 mln. AZN (-1,1% 2019 m. analogišku periodu). Verslo kreditų suma sudarė 9 086,2 mln. AZN 
(+0,6%), verslo kreditų suma sudarė 3 813,6 mln. AZN (-6,4%). 

 

 Baku biržoje per 2020 sausį – gegužę sudaryta sandorių pagal visus finansinius instrumentus už 3 844 mln. AZN (-38,4%).  

 Baku birža paskelbė savo narių reitingą: Pasha Capital pirmauja su biržos brokerinių paslaugų už 3 730 424 496 AZN, tolkiau - AzFinance 718 
977 821 AZN, Unicapital CJSC 320 756 046 AZN, BTB Capital CJSC 220 708 727 AZN, Xalg Capital CJSC 206 348 314 AZN, Invest-AZ 137 987 
585 AZN ir PSG Capital 53 423 677 AZN. 

 

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija  
AZ ketina didinti medvilnės gamybą. AB Azərpambıq ASK 2019 m. pagamino 80 542 r medvilnės (+24 tūkst. lyginant su 2018 m., +40%). 
Įmonės teigimu, gerėja ir medvilnės gaminių kokybė, 2019 m./ buvo pagaminta 26 tūkst. t medvilnės pluošto. 2020 m. ketinama didinti 
medvilnės pasėlių plotą iki 29 tūkst. ha (iki šiol medvilnė buvo auginama 23 tūkst. ha plote). 2019 m. derlingumas buvo 28 cnt nuo ha, šiais 
metais planuojama derlingumą pagerinti iki 30 cnt nuo ha. [didžiausia problema vystyti medvilnės sektorių AZ yra irigacinės sistemos 
netobulumas, kol kas vanduo, naudojamas pasėliams laistyti yra didele dalimi subsidijuojamas valstybės, tačiau valstybė suinteresuoti diegti 
irigacijos sistemos naujoves, tuo būdu po truputį atsisakyti subsidijų]. 

 

 2020 balandžio – gegužės mėnesiais AZ eksportavo $104.8 tūkst. t (+14,4%) pomidorų už 123,1 mln. (+18,08%). Pomidorų eksportas sudarė 
1,77% viso AZ eksporto ir didžiausi dalį ne naftos sektoriaus eksporto. 

 

 Grūdų derlius AZ nuimtas 49% - nuo 496,4 tūkst. ha nurinkta 1,57 mln. t grūdinių kultūrų.  

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

 Užsieniečių išlaidos AZ atsiskaitymo kortelėmis sausio – balandžio mėnesiais sudarė 231,7 mln. AZN (-38,18% lyginant su 2019 m.), o 
balandžio mėnesį sudarė 19,7 mln. AZN (-80,91%). 

 

 2020 balandžio – gegužės mėnesiais AZ Vyriausybė skyrė 7,2 mln. AZN finansinės pagalbos viešbučiams ir turizmo agentūroms, kuri skirta 
šio sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčiui. Darbo užmokestis su šia pagalba bus išmokėtas 13 215 asmenims. 

 

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

   

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

https://interfax.az/view/803690
https://interfax.az/view/803692
http://abc.az/az/news/47810
https://interfax.az/view/803623
http://interfax.az/view/803622
https://report.az/ru/finansy/oborot-bakinskoy-fondovoy-birzhi-sokratilsya-na-38/
https://report.az/ru/finansy/renking-investicionnih-kompaniy-azerbaydzhana-yanvar-may-2020/
https://armenia.az/ru/article/89178/
https://report.az/ru/apk/azerbaydzhan-uvelichil-eksport-pomidorov/
https://az.sputniknews.ru/expert/20200629/424308639/ugroza-prodovolstvennoj-bezopasnosti-sbor-zernovyh.html
https://interfax.az/view/803634
https://interfax.az/view/804129
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 Azeri Light naftos kaina pasaulinėje rinkoje pakilo, 06.30 buvo parduodama už $42,65 už barelį (mažiausia šios rūšies naftos kaina pardavimų 
istorijoje buvo fiksuota ne taip ir seniai – šių metų balandžio 21 d. jos kaina buvo $15,81 už barelį). 

 

 SOCAR grynasis pelnas 2019 m. sudarė 651 mln. AZN, įmonės bendros pajamos 2019 m. sudarė 83 752 mln. AZN.  

   

 Keleiviu pervežimas per sausio-balandžio mėnesius traukėsi 18,9% (lyginant su 2019 m. analogišku periodu) - visomis transporto rūšimis 
pervežta 509,8 mln. keleivių. Geležinkeliais pervežta 1 119,8 tūkst. keleivių (+11,9%), jūra – 5,8 tūkst. (+5,5%), oru – 439 tūkst. (-33,8%), 
metro – 50 855 tūkst. (-34,1%), automobiliais (taksi ir autobusais) 457 336 tūkst. (-16,8%). 

 

   

 AZIN Telecom (Azerbaidžano tarptautinis ryšis) skelbia „outstaffingo“ paslaugų teikimo konkursą. Dalyvio mokestis 2000AZN, dokumentus 
galima pateikti iki 2020.07.07, o pasiūlymą iki 2020.07.15. Kontaktinis asmuo Kamil Bektashi Tel: (994 12) 200 00 74 

 

 Azerkosmos sausio – balandžio mėnesiais eksportavo paslaugų (palydovinių-telekomunikacinių ir palydovinių-optinių) už $19,1 mln.  (+19% 
lyginant su analogišku 2019 m. periodu). Paslaugas Azerkosmos jau eksportuoja 26 valstybėms, o iš eksporto gaunamos pajamos sudaro 
90% įmonės pajamų. 

 

 AZ sausį – gegužę didino aliuminio eksportą – eksportuota 17,12 tūkst. t aliuminio už $31,54 mln.  

 
Pagrindiniai AZ naftos importuotojai:  

Comparison with January-
March 2019 

Country Volume 
(tons) 

Value 
(thousand) 

Volume Value 

Italy 3 867 832.1 $ 1 816 818,18 + 31.6% + 32.2% 

Israel 529,934.04 $ 253,061.78 + 14.8% + 21.1% 

Greece 388,287.68 $ 184 133.08 + 2.3 times + 2.4 times 

India 370 563.59 $ 168,233.41 -32.1% - 32.2% 

Czech 
Republic 

300,997.99 $ 140 539,99 -9.8% -6% 

Portugal 262,585.82 $ 118,723.93 -16, 1 % -17.5% 

Tunisia 246 081.34 $ 119,005.17 - - 

Vietnam 240,944.98 $ 88,414.46 + 72.9% + 54.7% 

Turkey 217833,79 $ 99,157.61 + 32.2% + 55.9% 

Germany 190714.03 $ 90462,74 - 3.3 times -3.1 times 

Austria 180,551.37 $ 85,817.75 -33.3% -26.9% 

Ukraine 163567.81 $ 78,751.43 +2 times +2.2 times 

Australia 132015.95 $ 57,420.64 +3.1 times + 2.6 times 

https://report.az/ru/energetika/azerbaydzhanskaya-neft-rastet-v-cene6/
https://interfax.az/view/806337
https://interfax.az/view/803644
http://abc.az/ru/news/49908
https://report.az/ru/ikt/azerkosmos-uvelichil-dohodi-ot-eksporta-pochti-na-20/
http://interfax.az/view/804124
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China 138970.52 $ 58,483.6 -3.8 times -4.5 times 

Romania 91686.5 $ 37,036.18 - - 

Spain 87,950.43 $ 46,921.84 + 6.2 times - 5.5 times 

France 83 768.66 $ 40,254.44 -54.3% -49.7% 

Croatia 82015.25 $ 39,411.86 + 1.7% -4.1% 

Naftos eksportas pagal valstybes, Q1 2019 

Country Volume (tons) Value ($ thousand) 

Italy 2 939 475.41 1 373 851,42 

Germany 638,814.78 277 326.85 

Spain 546,815.78 259,415.16 

India 545,680.33 248 114.04 

China 529,981.6 262,306.03 

Israel 461,478.44 208 960.14 

Czech Republic 333,620.42 149,498.19 

Portugal 313 116.22 143,847.39 

Austria 270 765.68 117 399.65 

France 179,951.23 80 008.26 

Greece 168 971.22 75 748.5 

Turkey 164,782.95 63,606.39 

Vietnam 139,300.58 57 135.17 

Croatia 80 651.71 41,078.19 

Ukraine 80 175.48 35 365.52 

Australia 42,434.43 21 977.3 

United Kingdom 90 701.52 36,259.97 

Thailand 735,684.08 359,330.56 

Taiwan 565 188.97 262,099.97 

Canada 269 355.97 136 652.24 

 


