
LR ambasados aktualios ekonominės informacijos Azerbaidžane suvestinė 2020 m. rugsėjis mėn. 
 

Data Pateikiamos informacijos apibendrinimas  

1.   Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika 

 2020 m. sausį – rugpjūtį AZ eksportas sudarė $9.9 mlrd., iš jų – $1 153 mln. naftos sektorius (-$124 mln. arba -9,7% lyginant su analogišku 
periodu 2019 m.). Ne naftos eksporto trejetukas – pomidorai ($167 mln.), auksas ($124,4 mln.), išvalytas medvilnės pluoštas (78,6 mln.). 
pagal šalis daugiausiai ne naftos produktų eksportuota į RF ($450,3 mln.), Turkiją ($226,9 mln.), Šveicariją ($138,5 mln.), Gruziją ($92 mln.), 
Kiniją ($32,7 mln.). Rugpjūčio mėnesio eksportas siekė $118,2 mln., ne naftos sektoriaus dalis sudarė 15,8% (+4,3% lyginant su 2019 m. 
rugpjūčiu). Rugpjūčio mėnesio trejetukas – auksas ($28 mln.), išvalytas medvilnės pluoštas ($6 mln.), neapdirbtas aliuminis ($5,4 mln.), pagal 
šalis daugiausiai eksportuota į RF ($31,7 mln.), paskui – Šveicariją ($31 mln.), TR ($21,9 mln.), Gruziją ($7,8 mln.), Afganistaną ($2,2 mln.). 

 

 Azijos plėtros bankas prognozuoja AZ šiais metais 3,8% infliaciją – prognozė vienu procentiniu punktu pakilo nuo birželio, ir 1,3 procentiniais 
punktais nuo balandžio prognozių. Kitiems metams AZ prognozuojama 3,2% (balandžio ir birželio prognozėse buvo 3,5%). AZ Statistikos 
komiteto duomenimis, 2020 m. sausį – rugpjūtį infliacija sudarė 2,9%. 

 

 Dėl šalyje prasidėjusių karo veiksmų pristabdytas importuojamų prekių deklaravimas per Smart Customs mobiliąją programėlę (dėl karo 
padėties apribotas daugelio, įskaitant socialinio bendravimo, programėlių veikimas bei prieiga prie interneto apskritai). 

 

 09.22 Eurazijos ekonominės sąjungos komisija priėmė sprendimą taikyti antidempingo mokestį AZ ir Kinijos kilmės aliuminio juostai – penkis 
metus AZ pagamintai aliuminio juostai bus taikomas 16,18% importo mokestis (Kinijoje pagamintai bus taikomas šiek tiek mažesnis 13,14% 
mokestis). 

 

 AZ biudžeto pajamos 2020 m. sausį – rugpjūtį sudarė 15 954,7 mln. AZN, išlaidos - 16 356,2 mln. AZN, biudžeto deficitas sudarė 401,5 mln. 
AZN (0,9% BVP). Lyginant su 2019 m. analogišku periodu biudžeto pajamos augo 7,7%, o išlaidos augo 11,2%, pernai metų analogišku periodu 
AZ buvo susidaręs 98,1 mln. biudžeto proficitas. 

 

 2020 m. sausį – rugpjūtį AZ prekybos apyvarta sudarė $16 570,63 mln. (-27,6% lyginant su 2019 m. analogišku periodu). AZ eksportavo į 
užsienį už $9 880,11 mln., import apimtis sudarė $6 690,52 mln., teigiamas saldo - $3 189,59 mln. lyginnat su 2019 m. analogišku period 
eksportas ir importas atitinkamai mažėjo 27,0% ir 28,7%. 

 

2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija 

 2020 m. sausį – rugpjūtį savanoriško draudimo rinka AZ sudarė 365,86 mln. AZN (+15,9%), išmokos pagal savanoriško draudimo sutartis per 
tą patį periodą sudarė 219,09 mln. AZN (+76,5%). Kiekvienaim 100 AZN draudimo įmokos teko 59,9 AZN išmokos, prieš metus šis išmokos 
sudarė tik 39,9 AZN. 

 

 2020 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis AZ bankų aktyvai sudarė 31 mlrd. 65,9 mln. AZN, metų pradžioje aktyvai sudarė 32 mlrd. 722,8 mln. 
AZN, taiga per 2020 m. sausį – rugpjūtį aktyvai traukėsi 5,1%. 

 

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija  
2020 m. sausį – rugpjūtį AZ pagaminta ŽŪ produkcijos 5 722 mln. AZN, iš jų 2 923,1 mln. AZN sugeneravo augalininkystės sektorius (+0,6%), 
2 799 mln. AZN (+3,2%) - gyvulininkystės, + 1,9% nei analogišku periodu 2019 m. 

 

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

 Rugpjūčio mėnesį užsieniečiai AZ atliko atsiskaitymų banko kortelėmis už 25,6 mln. AZN (-111,8 mln. AZN arba – 81,4% lyginant su 2019 m. 
rugpjūčiu). 2020 m. sausį – rugpjūtį užsieniečiai AZ atliko atsiskaitymų banko kortelėmis už 328,3 mln. AZN (-534,6 mln. AZN arba – 61,95% 
lyginant su 2019 m. analogišku laikotarpiu). 

 

   

https://report.az/ru/biznes/azerbajdzhan-sokratil-neneftyanoj-eksport-na-10/
https://report.az/ru/finansy/abr-inflyaciya-v-azerbajdzhane-v-etom-godu-sostavit-3-8/
https://minval.az/news/124029450
https://report.az/ru/biznes/gtk-priostanovil-deklarirovanie-cherez-smart-customs-iz-za-sobytij-na-fronte/
https://report.az/ru/ikt/v-azerbajdzhane-ogranichivaetsya-dostup-k-internetu/
https://minval.az/news/124033630
https://minval.az/news/124031150
https://minval.az/news/124031150
https://minval.az/news/124030810
https://report.az/ru/finansy/rynok-dobrovolnogo-strahovaniya-v-azerbajdzhane-vyros-na-16/
https://minval.az/news/124034802
https://report.az/ru/apk/agrarnyj-sektor-v-azerbajdzhane-vyros-na-2/
https://report.az/ru/finansy/inostrancy-sokratili-traty-v-azerbajdzhane-na-62/
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5. Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija: ITC, mokslas (R&D), inovacijos, gyvybės mokslai, medicina 

 Pagal plačiajuosčio interneto greitį (22,29 Mbit/s) AZ pakilo 3 pozicijomis tarptautiniame reitinge ir užėmė 111 vietą iš 174 valstybių, 
mobilaus ryšio greičio reitinge AZ pakilo 4-iomis pozicijomis (32,99 Mbit/s) ir užėmė 61-ą vietą. 

 

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

 Pasaulinio masto povandeninių kabelių gamintoja JDR pasirašė susitarimą su AZ naftos telkinius eksploatuojančią BP dėl povandeninių 
kabelių teikimo AZ platformoms Kaspijos jūroje. 

 

 Skelbiama, kad karinė padėtis nekelia rizikos dujų Europai tiekimui dujotiekiu TAP.  

 Nuo 2022 m. AZ planuojama įvesti elektros apmokėjimo tarifus pagal paros laiką, kuomet piko valandomis elektros energija būtų brangesnė, 
o ne piko valandomis – pigesnė. Kol kas apmokėjimas vykdomas vieningu tarifu – vartotojams suvartojantiems iki 300kW/h kaina siekia 7 
gepikus, elektros energijos kiekis virš 300kW/h apmokestinamas 11 gepikų tarifu. 

 

 2019 m. valstybinės monopolininkės Azersu parduodamo vartotojams vandens savikaina (1,42 AZN) 89.3% viršijo pardavimo kainą (0,75 
AZN). 2018 m. šis skirtumas sudarė 75,7%, taiga metinis augimas buvo didelis – 9.25%. 

 

 Rugpjūčio mėnesį eksportuota aukso už $28 mln. (+$5,3 mln. arba 23,3% lyginant su 2019 m. rugpjūčiu). 2020 m. sausį – rugpjūtį AZ 
eksportavo aukso už $124,4 mln. (+$16,7 mln. arba +15,5% lyginant su analogišku periodu 2019 m.). 

 

 Tarptautinis Baku Heidaro Alijevo oro uostas dėl karo veiksmų Kalnų Karabache dirba ribota apimtimi, AZ kreipėsi į ICAO dėl skrydžių 
saugumo virš AZ oro erdvės užtirinimo. 

 

 2020 m. sausį – rugpjūtį AZ importavo iš Gruzijos 14 989 vienetų automobilių už $156,1 mln. lyginant su analogiškų 2019 m. periodu, 
automobilių importas iš GE išaugo 2065 vnt. (+16%). 

 

 2020 m. sausį – rugpjūtį AZ buvo pagaminta  1170 lengvųjų automobilių. Palyginus su 2019 m. analogišku periodu lengvųjų automobilių 
gamyba traukėsi 21,8%, rugpjūčio mėnesį buvo pagaminti tik 96 automobiliai, kas daugiau nei 2 kartus mažiau nei 2019 m. rugpjūtį. tačiau 
automobilių importas kilo net 24,3% - per aštuonis šių metų mėnesius į AZ importuoti 33 178 automobiliai. 

 

 

https://report.az/ru/ikt/speedtest-azerbajdzhan-podnyalsya-na-3-pozicii-po-skorosti-shirokopolosnogo-interneta/
https://report.az/ru/energetika/kompaniya-jdr-podpisala-kontrakt-s-bp-na-pervyj-proekt-v-azerbajdzhane/
https://report.az/ru/energetika/kompaniya-jdr-podpisala-kontrakt-s-bp-na-pervyj-proekt-v-azerbajdzhane/
https://report.az/ru/energetika/tap-voennoe-polozhenie-ne-predstavlyaet-pryamogo-riska-dlya-postavok-gaza-v-evropu/
https://report.az/ru/energetika/v-azerbajdzhane-vvedut-nochnye-tarify-na-elektroenergiyu/
https://report.az/ru/infrastruktura/azersu-sebestoimost-uslugi-na-90-vyshe-srednej-ceny-prodazhi/
https://report.az/ru/promyshlennost/azerbajdzhan-uvelichil-eksport-zolota-bolee-chem-na-15/
https://report.az/ru/infrastruktura/mezhdunarodnyj-aeroport-gejdar-aliev-vremenno-rabotaet-v-ogranichennom-rezhime/
https://www.news.az/news/azerbaijan-calls-on-icao-to-ensure-flight-safety-in-connection-with-ongoing-aggression-of-armenia
https://www.news.az/news/azerbaijan-calls-on-icao-to-ensure-flight-safety-in-connection-with-ongoing-aggression-of-armenia
https://minval.az/news/124034107
https://minval.az/news/124031502
https://minval.az/news/124031502

