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INFORMACIJA APIE KONKURSUS, VIEŠUOSIUS PIRKIMUS
Informacija apie Azerbaidžano viešųjų pirkimų tarnybos atliekamus viešuosius pirkimus
teikiama tinklapyje www.ETENDER.gov.az, Šiuo metu paskelbti 5 konkursai pirkimams, kurių www.etentder.gov.az
vertė virš 3 mln. USD - čia.

LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS GALIMAI AKTUALI INFORMACIJA
Mažmeninė prekyba:
07-16 Žurnalistai pastebi, kad per pusmetį vaistai Turkmėnistane pabrango ketvirtadaliu

BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE
Azerbaidžanas parengė Nacionalinės eksporto strategijos projektą, pagal kurią iki 2025 m.
07-27 planuojama padvigubinti Azerbaidžano ne naftos eksportą, palyginus su 2020 m., iki 3,7 mlrd. JAV
dolerių.
INVESTUOTOJAMS IŠ LIETUVOS GALIMAI ĮDOMI INFORMACIJA

HRONIKATM.com
TREND.az

07-14 Įkūrinėjama Alato laisvoji ekonominė zona
07-17

2021-08-17 Valstybinė nekilnojamojo turto tarnyba prie AZ ekonomikos ministerijos surengs
paprastąjį aukcioną 33 gyvenamiesiems pastatams, 11 transporto priemonių ir 4 akcinių bendrovių
vyriausybės akcijų dalims. Visą privatizuojamų valstybės nekilnojamojo turto objektų sąrašas čia
ENERGETIKA, RYŠIAI, TRANSPORTAS, APLINKA, STATYBOS, SUNKIOJI
PRAMONĖ

emlak.gov.az ;
privatization.az
e-emlak.gov.az

Transportas

Baku-Tbilisis-Karsas (BTK) geležinkelis, einantis per Azerbaidžaną, Gruziją ir Turkiją, per pirmuosius
2021 m. mėnesius pergabeno rekordinį 11 084 TEU konteinerių skaičių
Per bendrą spaudos konferenciją su Kirgizijos UR ministru Ruslanu Kazakbajevu AZ UR ministras
Jeyhunas Bayramovas sakė, kad pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo 2021–2022 m. ir
07-02 kad AZ mano, jog Kirgizija yra suinteresuota, kad Rytų-Vakarų transporto koridorius eitų per
Azerbaidžaną. Kazakbajevas patvirtino, kad Kirgizija yra suinteresuota naudoti multimodalinius
transporto koridorius, einančius per Azerbaidžano teritoriją.
Asset Assavbajevas, TRACECA generalinis sekretorius Briuselyje susitiko su ES pareigūnais.
Apskritojo stalo metu buvo pažymėta, kad siekiant sėkmingo ir veiksmingo Europos, Kaukazo ir
Azijos koridoriaus veikimo, reikia bendrų TRACECA ir ES pastangų skaitmeninimo, derinimo,
07-01
konteinerizavimo klausimais. Generalinis sekretorius taip pat išreiškė norą dirbti kartu siekiant
TEN-T nustatytų tikslų, taip pat įgyvendinant tokias ES iniciatyvas kaip bendroji įmonė
„EU4DIGITAL“, „eFTI“, „Shift2Rail“ ir kt.
AZ greitkelių valstybinės agentūros GAADA greitkelių eksploatavimo ir remonto departamento
vadovo pavaduotojas H.Rustamovas pranešė, kad projektuojamas Zangezūro koridoriaus plentas,
sujungsiantis pagrindinę Azerbaidžano dalį su Nachčivanės autonomine respublika. AZ atkarpos
Horadiz-Džebrail-Zangilan-Agbend ilgis- 123,8 km., čia kelias bus iš 4-6 eismo juostų ir jo tiesimą
planuojama baigti 2024 metais.
AZAL pradėjo skrydžius į Izraelį, o nuo liepos 22 d. pridės dar vieną kassavaitinį skrydį. Po ministrų
kabineto sprendimo Izraelio piliečiai gali keliauti į Azerbaidžaną, turėdami sertifikatą, įrodantį
07-07 visišką skiepijimą COVID-19, arba pažymą apie pasveikimą po COVID-19; ir neigiamą COVID-19
PGR testo rezultatą, gautą per 72 valandas iki išvykimo – vyriausybės leidimo užsieniečiui atvykti į
AZ iš IL nebereikia
07-12

AZERTAG.az
TREND.az

TRACECA-org.org

TURAN.az

Statyba, pramonė
AZ ekonomikos ministras Mikailas Džabarovas pareiškė, kad tikimasi, jog „AzerGold“
bendrovių, eksploatuojančių spalvotųjų ir juodųjų metalų telkinius, indėlis į bendrą
Azerbaidžano BVP iki 2035 m išaugs iki 21,9 mlrd (~10 mlrd. EUR).
ENERGETIKA

Sprogimas jūroje vis dar galutinai nepaaiškintas: ar tai gaisras platformoje, ar povandeninio purvo
vulkano išsiveržimas.
Energetikos ministro Parvizo Šahbazovo delegacija Turkmėnistane rengė tarpvyriausybinį susitarimą,
07-29
reglamentuosiantį šalių bendradarbiavimą dėl bendro „Dostlug“ angliavandenilių telkinio išteklių
07-06

Caspianenergy..net
TREND.az
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tyrimo, plėtros ir tyrimo.
Nafta
08-07

Azerbaidžanietiškos naftos „Azeri LT CIF“ barelio kaina pasaulio rinkoje sumažėjo 0,83 USD arba
1,16 % (šiuo metu „Azeri Light“ naftos kaina yra 70,92 USD už barelį, Mažiausia kaina buvo 202004-21 (15,81 USD), o didžiausia- 2008 m. liepą (149,66 USD)).

07-31

Per pirmąjį 2021 m. pusmetį išgauta 17,2 mln. tonų naftos (su kondensatu). Tai yra, palyginti
su laikotarpiu nuo 2020 m. sausio iki birželio, naftos gavyba sumažėjo 369 000 tonų.

AI-95 (Premium) benzinas pabrango 0,05 manato. Bendrovė „SOCAR Petroleum CJSC“,
importuojanti šio prekės ženklo benziną iš užsienio, kainos pakėlimo priežastimi įvardijo degalų
brangimą gamybos šalyje Rumunijoje.
Tarptautinės energetikos agentūros IEA analitikai mano, kad dabartinės aukštos naftos kainos gali
07-14
sulėtinti atsigavimą, ypač kylančios ir besivystančios ekonomikos šalyse
AZ valstybinė naftos įmonė SOCAR 2021 m. II ketv. padidino naftos ir dujų gavybą 7%. ir perdirbo
07-17
24% daugiau žalios naftos, nei 2020 m. II ketv.

AZERNEWS.az

Dujos

Vidutinis kasdienis Pietų Kaukazo dujotiekio pralaidumas per pirmą 2021 m. pusmetį sudarė 46,5
milijono m3 dujų, tai yra 42% daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai.
BP pradėjo dujų gamybą pietrytiniame giliavandenio Shah Deniz telkinio flange. Dujos iš 540 m gylio
pradėtos išgauti 2021 m. Šį Shah Deniz telkinio flangą sudaro keturi gręžiniai, dvi gamybos linijos ir
07-07
daugybė povandeninių konstrukcijų, sujungtų su rezervuaru. Tikimasi, kad šio sparno gavyba
pasieks planuotą apimtį šių metų trečiąjį ketvirtį.

caspianenergy.net

Azerbaidžano energetikos ministerija paskelbė, kad per pirmuosius 6 š.m. mėnesius
Azerbaidžano gamtinių dujų eksportas padidėjo 36%, palyginti su tuo pačiu 2020 m.
laikotarpiu. Viso eksportuota 9,1 mlrd. m3, iš jų 3,2 mlrd. m3 gamtinių dujų į Europos šalis,
4,7 mlrd. m3 į Turkiją ir 1,2 mlrd. m3 į Gruziją. Iš 9,1 mlrd. m3 eksportuotų gamtinių dujų 2,7
mlrd. m3 (apie 30%) buvo gabenama per Transatanolijos dujotiekį.

AZ tarifų taryba peržiūrėjo dujų kainas - buvo patikslinta gamtinių dujų kaina įvairioms dujų
vartotojų kategorijoms. Gyventojams kaina keisis atsižvelgiant į suvartotų dujų kiekį per metus
Spauda praneša, kad Turkijos valdžios institucijos baigė dujotiekio, eisiančio iš Turkijos provincijos
Igdir į Nachčivaną, parengiamuosius darbus- įskaitant žemės įsigijimą ir projektavimą. Statybos
07-I darbai prasidės gavus valstybinės AZ naftos bendrovės SOCAR pritarimą. Planuojamas 53 mylių
ilgio dujotiekis nukreiptų dalį AZ dujų (iki 500 mln. M3 per metus) iš Pietinio dujų koridoriaus TAP
segmento į Nachčivanę.

07-01

TREND.az
TURAN.az

„Žalioji“ ekonomika

Pasaulio bankas (PB) ir jo grupės narė Tarptautinė finansų korporacija (IFC) yra pasirengę
bendradarbiauti su Azerbaidžanu įgyvendinant pirmuosius vėjo energetikos projektus jūroje.
07-13
Remiantis PB Energetikos sektoriaus valdymo programos (ESMAP) pateikta analize, techninis
pajūrio vėjo energijos potencialas Azerbaidžane- 157 gigavatų.
AZ PREZ patvirtino įstatymą „Dėl atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo elektros gamybai“.
Elektros gamintojus atrinks aukcionai, o esant strateginei svarbai arba nesant aukciono- tiesiogiai
07-12
prezidentas. Prezidentui taip pat lieka galia nustatyti investicinių sutarčių sąlygas ir patvirtinti
atsinaujinančios energijos veiksmų planą
Gynybos pramonė
Turkijos Gynybos pramonės prezidentūros SSB (Turkish Defense Industries Presidency)
vadovas Ismal Demir po susitikimo Turkijos sostinėje Ankaroje su Azerbaidžano gynybos
viceministru Ramizu Tahirovu ir Nachčivanės Autonominės Respublikos kariuomenės vadu
07-17
Keremu Mustafajevu sakė, kad šalys aptarė pramoninį bendradarbiavimą karinėje srityje:
visa Turkijos gynybos pramonė - jos technologijos, pajėgumai ir patyrimas - yra Azerbaidžano
žinioje - nuo ginkluotų nepilotuojamų orlaivių iki raketų ir elektroninių kovos sistemų.

report.az

TREND.az

www.aa.com.tr

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS, SKAITMENIZACIJA, MPT,
KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS
Informacinės ir ryšių technologijos
07-09

Transporto, susisiekimo ir aukštųjų technologijų ministras pranešė, kad su ES Rytų partnerystės
šalimis planuojama pasirašyti susitarimą dėl tarptinklinio ryšio tarifų, apimantį balsinio ryšio, SMS ir
mobiliųjų duomenų perdavimo paslaugas. Regioninis tarptinklinio ryšio susitarimas leistų tarp Rytų
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partnerystės šalių suderinti teisinę bazę ir gerokai sumažinti tarptinklinio ryšio kainas.
Inovatyvios/įdomios paramos verslui ar reguliavimo pvz.

Turkijos MUSIAD (Nepriklausomų pramonininkų ir verslininkų asociacija) ir Azerbaidžano mažų ir
vidutinių įmonių plėtros agentūra prie Ūkio ministerijos pasirašė sutartį, pagal kurią MUSIAD
pažadėjo pritraukti daugiau nei 500 investuotojų į Azerbaidžaną.
07-30 AZ valstybinė investavimo įmonė OJSC pasirašė supratimo memorandumą su IL įmone OurCrowd.
Serbijos UR ministro vizito metu AZ Prezidentas atkreipė dėmesį į tai, kad draugiškų šalių įmonės
07-26 dalyvauja atstatymo ir rekonstrukcijos darbuose išlaisvintose teritorijose; buvo pabrėžta galimybė
užsienio bendrovėms dalyvauti šiuose darbuose ateinančiais metais.
07-15

TREND.az
REPORT.az
TREND.az;
APA.az

Naudojami sutrumpinimai: AZ - Azerbaidžanas, LT – Lietuva, ES - Europos Sąjunga, EK - Europos Sąjungos Komisija; TR-Turkija; RU-Rusija, CN-Kinija; TM- Turkm4nistanas;
d.v.-darbo vieta; d.u. – darbo užmokestis; ž.ū. – žemės ūkis; BVP – bendrasis vidaus produktas, MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės; URM – užsienio reikalų ministerija.
Sumas, nurodytas manatais, perskaičiuodami į eurus, naudojome kursą 1 EUR = 2,02 AZN,
kai kurias sumas eurais ar JAV doleriais nurodėme tiesiogiai iš šaltinių.

Rengė ambasados Azerbaidžane ministras patarėjas Viktoras DAGILIS, viktoras.dagilis@urm.lt.
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