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1.   Bendra ekonominė informacija ir AZ išorinė ekonominė politika 

 2020 sausį – lapkritį AZ BVP krito 4,3% lyginant su analogišku 2019 m. periodu ir sudarė 64.7 mlrd. AZN. BVP per capita krito 5.0 % ir sudarė 
6485.7 AZN (3815.1 USD). 

 

 Ne naftos pramonės sektoriuje stebimas 11,3% augimas, 3,7% augimas transporto ir sandėliavimo sektoriuje, 1,6% augimas IT ir 
komunikacijų sektoriuje, 2% augimas žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje. Kritimas fiksuotas -56,9% turizmo sektoriuje, -
11,3% - statybų, -1,4% prekybos. 

Ne naftos sektoriaus gamyba  
Sektorius  Augimas  
Farmakologija  9.4 kartų  
Metalurgija 86.6%  
Motorinių transporto priemonių, vilkikų gamyba 41.2%  
Kitų transporto priemonių gamyba  47.5%  
Mašinų ir įrangos pramonė 8.0 %  
Medžio žaliavos ir apdirbimo  42.1%  
Tabako produktų gamyba 27.1%  
Kompiuterija, elektronika, optiniai įrenginiai  51.2  %  
Apranga 41.5%  
Popierius ir kartonas 37.7%  
Guma ir plastikai 21.71%  
Chemijos pramonė 19.5%  
Tekstilė 9.6%  
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 2020 sausį – lapkritį investicijos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti sudarė 12716.6 mln. AZN (-4,0%), 63.9% šios 
sumos sudarė vidiniai finansiniai resursai, 36.1% - lėšos iš išorinių finansavimo šaltinių. 41.0% investicijų nukreipta į naftos sektorių, 59.0% 
- į ne naftos. Lyginant su 2019 m. analogišku periodu, investicijos į naftos sektorių augo 8.4%, į ne naftos – traukėsi 11.0%. 

 

 2020 sausį – rugsėjį užsienio tiesioginės investicijos į naftos sektorių sudarė 3 390.5 mln. USD, iš jų - 2 893.4 mln. į naftos sektorių, 497.1 
mln. – į ne naftos sektorių. 

 

 Vartojimas taip pat traukėsi -7.6% (pinigine išraiška) parduotų prekių ar suteikta paslaugų. Mažmeninės prekybos apyvarta krito 1,4%.  

 Viešojo maitinimo paslaugų apimtys traukėsi 52,1%, suteiktų mokamų paslaugų gyventojams buvo 25,8% mažiau.  

 Infliacijos lygis – 2,8%. Nominalios gyventojų pajamos mažėjo 1,8% ir sudarė 55.7261 mlrd. AZN. Nominalios pajamos per capita traukėsi 
2,5% ir sudarė 5587.6 mln. AZN. 

 

 2020 sausį – lapkritį vidutinis darbo užmokestis šalyje kilo 12.9% (šuolis susijęs su nuo 2020 m. sausio pakeltais atlyginimais viešojo 
sektoriaus darbuotojams) ir sudarė 703.5 AZN. Naftos ir dujų pramonės sektoriuje vidutinis DU sudarė 3360.6 AZN, ne naftos ir dujų 
sektoriuose - 647.2 AZN. Valstybinio sektoriaus darbuotojų vidutinis DU - 623.6 AZN, ne valstybinio - 805.7 AZN. Aukštesnis nei vidutis DU 
tradiciškai stebimas gavybos, finansų ir draudimo, mokslo ir technikos, ITC, transporto ir sandėliavimo sektoriuose. 
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 Demografinė situacija – nuo metų pradžios šalies gyventojų skaičius augo ir pasiekė 10,123,400 gruodžio 1 d. duomenimis. 52.8% gyventojų 
gyveno mieste, 47.2% - užsmiesčiuose. 49.9% gyventojų – vyrai, 50.1% - moterys. Sausio – spalio mėnesiais buvo registruoti 106,569 
gimimai, sudarė 12,8%/1000 gyventojų. 

 

 Preliminariais gruodžio 1 d. duomenimis iš 5251.6 tūkst. darbingo amžiaus žmonių, 4886.2 tūkst. dirbo. Lapkričio 1 d. duomenimis iš 1685.3 
tūkst. samdomų darbuotojų, 914.9 tūkst. dirbo viešame sektoriuje,  770.4 tūkst. – privačiame. 33,9 tūkst. darbuotojų dirbo naftos ir dujų 
sektoriuje, 1651.4  - ne naftos sektoriuje. 24.6% dirbančiųjų įmonėse dirbo gamyboje, įskaitant 8.0% statybose, 7.7% perdirbimo 
pramonėje, 3.5% ŽŪ, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje, 2.0% kalnakasyboje, 1.7% vandens tiekime, atliekų utilizavime. 

 

 Užsienio prekyba 2020 m. sausis - lapkritis  
Pavadinimas  Išraiška  
Apyvarta  22,75 mlrd.  
Eksportas 13,06 mlrd.  
Naftos ir dujų pramonės produkcija 11,42 mlrd.  
Ne naftos sektorius 1,64 mlrd.  
Importas 9,69 mlrd.  
Prekybos balansas +3,37 mlrd.  
Šalių, su kuriomis prekiauta, skaičius 183  
Subjektų skaičius, dalyvavusių užsienio prekyboje 42.124  

Eksportuotų produktų skaičius 2.936  
Importuotų produktų skaičius 7.424  

 

 

 Apačioje taip pat pateikiame detalesnę informaciją pagal AZ Statistikos departamento duomenis pagal produktų rūšis ir šalis.  

 AZ – ES prekybos apimtis 2020 m. sudarė $9,332 mlrd. (-27,8%), AZ eksportas smuko 35,2% iki $6,8 mlrd., importas išaugo 4,1% iki $2,531 
mlrd. Nors pozityvus saldo sudarė $4.269 mlrd., tačiau jo nuosmukis įspūdingas lyginant su 2019 m. (-47,1%). 

 

2. Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija 

 Vasario  d. duomenimis AZ pinigų bazė sudarė 2 mlrd. 782 mln. AZN (-5,8% lyginant su sausio 1 d. duomenimis).  

 Atsiskaitymų ne grynaisiais apimtys 2020 m. AZ sudarė 118 mln. AZN (+10% lyginant su 2019 m.)  

 Probleminės paskolos pinigine išraiška sausio 1 d. duomenimis siekė 893.1 mln. AZN (-3,1% lyginant su gruodžio mėn. 1 d.). 2020 m. gale 
probleminės paskolos sudarė 6,1% viso paskolų portfolio (2019 m. gale probleminių paskolų procentas 8,3%). 

 

 2020 m. AZ draudimo sektorius surinko 728,634,000 AZN ($428,866,000) įmokų (+7% lyginant su 2019 m.). Draudimo kompanijos išmokėjo 
įmokų už 465,153,000 AZN ($273,759,000), t.y. +54,3% lyginant su 2019 m. Už kiekvieną 100 AZN įmoką, draudikai išmokėjo 63,8 AZN, 
2019 m. išmokos 100 AZN įmokų siekė tik 44,3 AZN. 

 

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija 

 Pridedame pagrindinių sausio – gruodžio mėnesio AZ rodiklių ŽŪ sektoriuje naujienlaiškį atskiru failu.  

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

 Turizmo sektoriuje fiksuotas kritimas -56,9%.  

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

https://apa.az/en/finance-news/Azerbaijans-trade-surplus-with-EU-countries-decreased-sharply-last-year-340478
https://report.az/en/finance/report-informs-referring-to-the-central-bank-of-azerbaijan/
https://report.az/en/finance/zakir-nuriyev-last-year-share-of-non-cash-payments-exceeded-50/
https://report.az/en/finance/azerbaijan-sees-decrease-in-problem-loans/
https://report.az/en/finance/azerbaijan-s-insurance-market-grows/
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6. Energetika, ryšiai, transportas, aplinka, statybos, sunkioji pramonė 

 Pirmasis TR krovininis traukinys, gabenantis krovinį į Kiniją geležinkelio koridoriumi Baku-Tbilisi-Kars, išvyko iš Stambulo 12.04. Planuojama, 
kad krovinys pasieks Kiniją per 12 dienų, įveikęs 8 693 km atstumą. 

 

 Vasario – kovo mėnesiais AZ išlaikys sausio mėnesiui OPEC+ rėmuose nustatytą naftos gavybos kvotą.  

 12.31 pirmosios komercinės dujos pasiekė Europos rinką Pietų dujų koridoriumi TAP jungtimi. Tai pirmas kartas istorijoje, kad AZ dujos 
pasiekė Europos rinką tiesiogiai. 

 

 AZ 01.04 11% pakilo populiariausio AI-92 benzino kaina – nuo šiol AI-92 kainuos 1AZN (apie pusę euro), o dyzelis – 80 gp. (~40 euro centų). 
Kadangi dauguma būtino vartojimo prekių į sostinę pristatoma iš rajonų transporto priemonėmis, varomomis būtent šiais degalais, tikėtinas 
ir vartojimo prekių brangimas. 

 

 Ketinama nutiesti dujotiekį iš TR į Nachičevanės AR. Planuojamas Igdir-Nakhchivan pralaidumas – 500 mln. m3. Darbus ketinama baigti per 
metus. Projektą įgyvendins AZ SOCAR ir TR BOTASH. 

 

 
  

https://apa.az/en/infrastructure/First-export-train-to-China-via-Azerbaijan-departs-today-from-Istanbul-337026
https://turan.az/ext/news/2021/1/subsc/energy%20news/ru/95.htm
https://apa.az/en/azerbaijan_energy_and_industry/SOCAR-First-commercial-gas-delivery-to-Europe-via-Southern-Gas-Corridor-339243
https://turan.az/ext/news/2021/1/subsc/energy%20news/en/56.htm
https://apa.az/en/azerbaijan_energy_and_industry/Annual-transportation-capacity-of-Turkish-Nakhchivan-gas-pipeline-to-be-500-million-cubic-meters-337956
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Import-export indicators by sectors in the foreign trade of the Republic of Azerbaijan in January-November 2020 

Product label  Export  Import  

Total  13.060.55  9.685,52  

Live animals and products of animal origin  18,18  290,87  

Vegetable products  564,91  627,37  

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products  21,59  144,36  

Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and 
manufactured tobacco substitutes  

79,77  635,53  

Mineral products  11.548,92  278,62  

Products of the chemical or allied industries  76,35  1.025,42  

Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof  138,30  421,16  

Raw hides and skins, leather, furskins and manufactures thereof  7,72  16,20  

Wood, cork and articles thereof, plaiting materials  0,74  238,89  

Pulp of wood, paper or paperboard and articles thereof  3,81  176,64  

Textiles and textile articles  153,24  372,23  

Footwear, headgear, umbrellas, walking-sticks, feathers, artificial 
flowers  

0,78  69,20  

Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar 
materials; ceramic products; glass and glassware  

2,67  185,88  

Pearls, precious stones and metals and articles thereof  186,11  10,91  

Base metals and articles of base metal  179,14  1.078,44  

Machinery, mechanisms, electrical equipment parts thereof  60,35  2.259,01  

Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment  3,73  905,69  

Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and 
watches; musical instruments; parts and accessories thereof  

8,81  210,17  

Miscellaneous manufactured articles  3,18  217,30  

Works of art, collectors' pieces and antiques  0,11  0,61  
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Indicators of trade relations with the top 20 countries in terms of foreign trade turnover of the Republic of Azerbaijan in January-November 2020 

№  Countries Turnover Export Import 

  Million US 
dollar 

Share, %  Million US 
dollar  

Share, %  Million US 
dollar  

Share, %  

 Total 21.001,4  100,00  12.234,0  100,00  8.767,4  100,00  

 including: 

1  Italy  4.462,56 17,19 4.098,91 31,38 363,65 3,75 

2  Turkey  3.910,47 17,34  2.506,96 19,19  1.403,51 14,49  

3  Russia  2.417,61 10,63  644,66 4,94  1.772,94 18,31  

4  China  1.702,75 7,49  428,87 3,28  1.273,88 13,15  

5  Germany  745,73 3,28  232,27 1,78  513,46 5,30  

6  Ukraine  700,95 3,08  320,44  2,45  380,51 3,93  

7  US  614,17 2,70  21,30 0,16 592,87 6,12  

8 France 537,32 2,36 108,73 0,83 428,59 4,43 

9 India  526,80 2,32 413,59 3,17  113,21  1,17  

10 Georgia  498,62 2,19  431,83 3,31 66,79 0,69  

11  Greece 479,39 2,11 467,54 3,58 11,85 0,12  

12 Croatia 451,06 1,98  448,81 3,44  2,25  0,02 

13 Spain 436,79 1,92 328,65 2,52 108,14 1,12  

14  İsrael 435,82 1,92 411,14 3,15 24,68 0,25  

15  United Kingdom  403,17 1,77 129,26 0,99 273,91  2,83  

16  İran İslamic Republic 302,84 1,33 36,74 0,28  266,11 2,75 

17  Tunisia 296,36 1,30  293,51 2,25  2,85 0,03 

18  Switzerland  275,68 1,21 201,29 1,54 74,40 0,77 

19  Czech Republic 268,79 1,18 226,99 1,74  41,80  0,43  

20  Belarus 262,20 1,15 162,83 1,25 99,36  1,03  

-  Other countries  3.016,99 13,27 1.146,23 8,77 1.870,76 19,31 

Source: The State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan  

 


