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1.   Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika 

 AZ valstybės skola 2020.01.01 sudarė 16 870,3 mln. AZN (20,7% BVP), 91,6% sumos teko išorinei skolai (15 454,7 mln. AZN), 8,4% - vidinei 
(1 415,6 mln. AZN). Valstybės skola per capita vertinama 1 675,8 AZN. 2019.01.01 valstybės skola sudarė 16 496,2 mln. AZN, taigi per metus 
valstybės skola augo 2,3%. 2019 m. skolos aptarnavimas atsiėjo 885,8 mln. AZN (-60,4% lyginant su 2018 m.). planuojama, kad 2025 m. 
valstybės skola sumažės iki $7,7 mlrd. (apie 13,09 mlrd. AZN pagal dabartinį fiksuotą kursą) iki 14,1% BVP. 

daugiau 

 Per I 2020 m. pusm. AZ BVP smuko 2,7% ir sudarė 33 803,9 mln. AZN, ne naftos sektoriaus BVP sudarė 23 043,5 mln. AZN (-2,5%), BVP per 
capita sudarė 3393,7 AZN (-3,4%). Atnaujintais duomenimis, 2020  m. AZ Vyriausybė planuoja 5% BVP nuosmukį (ankstesnės prognozės 
gegužės mėnesį buvo 3,8%, iki pandemijos sukelto ekonominio šoko, AZ 2020 m. buvo planuojamas 3% augimas). 

daugiau 

 Nepaisant ekonominio nuosmūkio pusmečio biudžetas įvykdytas 291,9 mln. AZN proficitu (0.86% BVP už atskaitinį periodą). Biudžeto 
pajamos sudarė 12 022,7 mln. AZN (+15,5%), išlaidos 11 730,8 mln. AZN (+7,1%). 

daugiau 

 AZ pinigų masė (plačiąja prasme M3, grynieji, trumpalaikiai indėliai, depozitai) per I pusm. traukėsi 9,2% iki 26 213,5 mln. AZN.  

 Per I 2020 m. pusm. AZ Muitinės komitetas pervedė biudžetui 2 019,826 mln. AZN (-2,2% lyginant su 2019 m. analogišku laikotarpiu). 1 450 
mln. sudarė PVM dalis, 66,67 mln. AZN – akcizas, 18,7 mln. AZN – kelių mokesčiai. 

daugiau 

 Valstybinio naftos fondo grynosios pajamos 2019 m. sudarė 4,316 mlrd. AZN. daugiau 

 AZ Socialinės apsaugos ministerijos duomenimis, per 2020 m. I pusm. AZ darbo sutarčių skaičius išaugo 110 000 ir pasiekė 750 000 (+17%), 
tai dalinai buvo pasiekta mažinant šešėlinės ekonomikos dalį, o dalinai – legalizavus neformalų užimtumą. Darbo užmokesčio fondas didėjo 
8%. Kai kurie ekspertai teigia, kad skaičiai neatspindi tikros situacijos, nes darbo sutarčių skaičių iškreipia terminuotos sutartys 
specialių/sezoninių darbų atlikimui. 

daugiau 

2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija 

 Per I 2020 m. pusm. AZ "Gunay Bank" padidino aktyvus iki 247 198,65 tūkst. AZN (+14,6%). „Bank Melli Iran“ aktyvai traukėsi iki 83 981,303 
tūkst. AZN. Kapital Bank per pusmetį didino aktyvus 17,6% iki 2 154,116 mln. AZN. Pasha banko aktyvai augo 1.4% iki 4 831,912 mln. AZN. 
Muganbak situacija atrodo prastai – aktyvau traukėsi 10,4%, I pusm. baigtas su nuostoliais. 

daugiau 
daugiau 

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija  
AB Agroziling skyrė 18 869 tūkst AZN mineralinių trąšų pirkimui – 12 tūkst. t už 4,505 mln. AZN buvo nupirkta iš „S.A.R. AQRO“, 27 tūkst. t 
už 14,184 mln. AZN – iš „AGRO TT“. 

daugiau 

 AZ sausį – gegužę importavo 150 tūkst. t mineralinių trąšų (+2,1%) už 42 449,5 mln. AZN (-14,8%).  

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

   

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

 Panašu, kad Baku transporto agentūra galiausiai vėl bandys įvesti tvarką automobilių parkabimo sektoriuje Baku. Baku transporto agentūra 
sudarė 2 124,4 tūkst. AZN vertės sutartį su Alpina Parking Consulting dėl konsultavimo ir audito parkavimo vietų mieste valdymo klausimais. 
[įdomu bus stebėti dar vieną bandymą formalizuoti atsiskaitymą už automobilių parkavimą mieste, nes vienas bandymas jau nepavyko – 
mieste dešimt metų stovi neveikiantys parkavimo aparatai, o grynųjų pinigų už parkavimą prašo pseudo darbuotojai, kurie neabejotinai nėra 
oficialiai dirbantys jokioje savivaldybės struktūroje ir savo uždarbiu dalinasi su tokio paties tipo pseudo darbdaviais]. Taip pat buvo 

daugiau 
daugiau 
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pasirašytos 786,46 tūkst. AZN ir 420,32 tūkst. AZN sutartys dėl atitinkamos informacinės sistemos atnaujinimo ir techninio aptarnavimo 12 
mėnesių. 

 AB baku telefoninis ryšys skyrė 943 tūkst. AZN medžiagų ir paslaugų reikalingų GPON (Gigabit Passive Optical Network) technologijos 
įdiegimui. 

daugiau 

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

 LT informacinė kampanija dėl Astravo eksploatacijos pradžios neliko nepastabėta ir AZ – kalbama apie LT pastangas boikotuoti elektros 
energijos pirkimą. 

daugiau 

 AZ Energetikos ministerija ketina ištirti galimybes instaliuoti plūduriuojančias fotovoltines paneles. Pilotinis projektas vykdomas kartu su 
Azijos plėtros banku Buyukšor ežere 800 kv. m teritorijoje. Bandomąją fotovoltinę sistemą sudaro tris panelės, kurių kiekvienos galia 100kW. 

daugiau 

 Pietų dujų koridoriaus dujotiekį ketinama pradėti pilnai eksploatuoti iki 2020 m. pabaigos. daugiau 

 AZ 2020 m. ketinama išgauti virš 38 mlrd. m³ dujų, o 2022 m. – apie 45 mlrd. m³. daugiau 

 Per I 2020 m. pusm. AZ sumažino naftos gavybą iki 17.8 mln. t (-5,3%), eksportą – 5,9%, OPEC+ gavybos mažinimo planas iš AZ pusės 
įgyvendintas 100,1%. Tačiau kilo dujų gavyba ir eksportas – atitinkamai 11,5% ir 16,9%. 

daugiau 
daugiau 

 Suminės RF investicijos AZ energetikos sektoriuje 2020 m. balandžio duomenimis sudarė $4 mlrd. daugiau 

 Po liepos 12 d. prasidėjusių karinių įtampų AM-AZ pasienyje, netoli strateginių naftotiekų Vakarų kryptimi, nuo liepos 17 d. buvo atgaivintas 
naftos tiekimas naftotiekiu Rytų kryptimi (Baku-Novorossijsk). Pažymėtina, kad 2019 m. naftos tiekimas šia kryptimi buvo gerokai sumažėjęs 
(iki 824,4 tūkst. t, t.y. -36,5% mažiau nei 2018 m.) ir išteklių srautas buvo perorientuotas į Vakarus naftotiekiais Baku-Supsa ir Baku-Tbilisi-
Ceyhan, tačiau kilus karinėms įtampoms ties jais, Baku vėl grįžo prie „krypčių diversifikacijos“. 

daugiau 
daugiau 

 Brent naftos kaina už barelį 07.31 duomenimis buvo $43,28. daugiau 

 Per I 2020 m. pusm. AZ eksportavo į UA 773 515 tūkst. t naftos už $170,783 mln. (64,52% viso UA importo, 2,4 karto daugiau nei 2019 m. 
analogišku periodu). SOCAR taip pat praneša, kad ketina naftotiekiu Baku-Supsa liepos 30-31 d. pergabenti eilinę 650 tūkst. t naftos partija, 
skirtą Baltarusijai. Per kovą – balandį BY Belneftechim koncernui jau buvo išsiųsta 335 tūkst. t naftos, iš jų 250 tūkst. t naftotiekiu Odesa-
Brody ir 85 tūkst. naftotiekiu Supsa. 

daugiau 

 Rumunijos konkurencijos tarnyba davė leidimą SOCAR 5-ių IPECO degalinių ilgalaikei nuomai. daugiau 

 AzerGold skiria papildomas lėšas telkinio Garadar žvalgymui. daugiau 

 Baku transporto agentūra paskelbė konkursą dėl autobusų užpirkimo, paraiškos kaina – 3 500 AZN, pasiūlymų pateikimo terminas iki 09.02. daugiau 
daugiau 

 2020 m. sausio – birželio mėnesiais už palydovų eksploataciją AZ Azerkosmos gavo $21,5 mln. (+16% lyginant su 2019 m. analogišku periodu). 
Paslaugos buvo eksportuojamos 27 šalims, didžiausia dalis – JK ($5,9 mln.), FR – ($5 mln.), JAV – $4,6 mln., Malaizija – $3,9 mln., JAE – $674 
tūkst. pajamos iš eksporto sudarė 89% pajamų. 

daugiau 

 UAB Glassica, įsikūrusi Sumgaito pramoniniame parke, ketina pradėti gaminti spalvotą stiklo tarą, ketinama investuoti $11,8 mln. daugiau 
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