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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AZERBAIDŽANE 

Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės (2021 m. rugpjūtis) 
 

DATA 
(MM-DD) PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 

  INFORMACIJA APIE KONKURSUS, VIEŠUOSIUS PIRKIMUS  

 

Informacija apie Azerbaidžano viešųjų pirkimų tarnybos atliekamus viešuosius pirkimus 
teikiama tinklapyje www.ETENDER.gov.az. Per 2021 m. rugpjūtį paskelbta 14 konkursų 
pirkimams, kurių vertė virš 3 mln. USD - čia. 

www.etentder.gov.a
z  

 
Turkmenbaši naftos perdirbimo gamykla paskelbė tarptautinį konkursą automatizuotos 
energijos apskaitos sistemos sukūrimui. 

Business.com.tr 
Invest.gov.tm 

 
Paskelbtas konkursas instaliuoti vaizdo stebėjimo sistemas Turkmėnijos geležinkelių 
sistemos šilumvežiuose. 

Business.com.tr 
 

  LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS GALIMAI AKTUALI INFORMACIJA  

 Mažmeninė prekyba:  

08-21 
2021 m. sausio – birželio mėn. mažmeninės prekybos apyvarta padidėjo 1,7%, palyginti su 
praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. 

 

08-12 
„Bravo“ parduotuvių tinklą Azerbaidžane domintų tiekėjas, galintis nuolat pilnai aprūpinti 
lietuviškų maisto produktų skyrių. 

 

08-21 
Prekės, gabenamos tarptautiniams oro uostams Fuzuli, Lachin ir Zangilano miestuose statyti, 
atleidžiamos nuo muitinės mokesčių, tvarka galios iki 2024 m. sausio 1 d. 

 

08-21 

Užsienio prekyba 2021 m. sausio – birželio mėn: apyvarta - 14,20 mlrd. USD; eksportas - 8,81 
mlrd. USD (naftos ir dujų pramonės produktai 7,65 mlrd. USD, ne-naftos eksportas 1,16 
mlrd. USD), importas – 5,39 mlrd. USD, prekybos balansas  +3,42 mlrd. USD. Šalių partnerių 
skaičius – 171, subjektų, dalyvavusių užsienio prekyboje, skaičius – 34,605,  eksportuojamų 
produktų skaičius -  2568, importuojamų produktų skaičius – 6 830. 

 

08-21 

Importo struktūra 2021 sausio-birželio mėn.(milijonais JAV dolerių):  
Gyvi gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai  - 140,46; Daržovių produktai  - 354,42; Gyvūniniai arba 
augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai – 117,57; Paruošti maisto produktai; gėrimai, 
alkoholiniai gėrimai ir actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai  - 441,61; Mineraliniai produktai  - 
154,90; Chemijos arba giminingų pramonės šakų produktai  - 363,14; Plastikai ir jų dirbiniai; guma 
ir jos dirbiniai  - 237,85; Žalios odos, oda, kailiai ir jų dirbiniai  - 9,09;Mediena, kamštis ir jo gaminiai, 
pynimo medžiagos  - 144,68; Medienos, popieriaus arba kartono plaušas ir jo gaminiai – 94,73; 
Tekstilė ir tekstilės gaminiai  - 213,23; Avalynė, galvos apdangalai, skėčiai, lazdos, plunksnos, dirbtinės 
gėlės  - 34,74; Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų; 
Keramikos gaminiai; stiklas ir stiklo dirbiniai  - 116,30; Perlai, brangakmeniai ir metalai bei jų dirbiniai  
- 10,86; Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų dirbiniai – 464,88; Mašinos, mechanizmai, jų 
elektros įrangos dalys  - 1343,54; Transporto priemonės, orlaiviai, laivai ir susijusi transporto įranga  - 
553,75; Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos ar 
chirurgijos prietaisai ir aparatai, Laikrodžiai; muzikos instrumentai; jų dalys ir reikmenys  -  123,89; 
Įvairūs dirbiniai  -143,34; Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai  - 0,16. 

 

08- 
Importas pagal valstybes – iš Lietuvos 2020 m. importuota prekių už 22 075,2 mln. JAV 
dolerių. 

 

08-21 
Daugiausia importuojama buvo iš Rusijos, Turkijos, Kinijos, Vokietijos, JAV. Atkreiptinas 
dėmesys į santykinai didelį (61,61 mln. USD) importo srautą iš Baltarusijos. 

 

08-21 

Iki 2021 m. liepos 1 d. individualiems (mikro) verslininkams (119 076 mokesčių mokėtojui), 
veikiantiems pandemijos paveiktose srityse, buvo paskirstyta 113,037 mln. AZN finansinė 
parama. Tokiose srityse dirbantiems darbuotojams buvo mokama darbo užmokesčio 
subsidija, iš viso 249,241 mln. AZN, kuria pasinaudojo 30 975 įmonių-mokesčių mokėtojų, 
kuriose dirba 258 173 žmogus. 

 

08-27 Nuo rugsėjo 1 d. į prekybos centrus bei į  

08-21 

Per pirmuosius šešis 2021 m. mėnesius Verslumo plėtros fondas 546 verslininkams suteikė 
paskolas, kurių vertė 36,6 mln. AZN, įskaitant 14,3 mln.AZN lengvatinėms paskoloms 533 
mažiems ir vidutiniams projektams. Šios paskolos padėjo sukurti 1009 naujas darbo vietas. 

 

  BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE  

08-17 
2021 sausio – liepos periodu AZ BVP padidėjo 2,7% lyginant su analogišku 2020 m. 
periodu ir sudarė 47,3 mlrd. AZN. BVP vienam gyventojui (per capita) pakilo 2,2% ir 

stat.gov.az 

http://www.etender.gov.az/
https://etender.gov.az/competition/rfp3kk
https://etender.gov.az/competition/rfp3kk
https://etender.gov.az/competition/rfp3kk
http://www.etentder.gov.az/
http://www.etentder.gov.az/
https://business.com.tm/info/5003/tknpz-obyavlyaet-mezhdunarodnyi-tender-na-sozdanie-avtomatizirovannoi-sistemy-ucheta-energoresursov
https://business.com.tm/info/5003/tknpz-obyavlyaet-mezhdunarodnyi-tender-na-sozdanie-avtomatizirovannoi-sistemy-ucheta-energoresursov
https://business.com.tm/info/5128/turkmenistans-demiryollary-announces-tender-for-installation-of-video-surveillance-cameras-in-locomotives
https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1&lang=en
https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1&lang=en
https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en
https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en
https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en
https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1&lang=en
https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1&lang=en
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sudarė 4 720,8 AZN (2345,7 USD pagal dabartines kainas, palyginus su pernai metų 2030,1 
USD pagal tuometines kainas). 

08-21 

Naftos sektoriaus dalis BVP per I-mą pusmetį sumažėjo iki 35,8%, o jame sukurta pridėtinė 
vertė sumažėjo 4,7%. Nenaftos sektorius auga: pridėtinė vertė, sukurta šiuose sektoriuose, 
padidėjo 5,1% (nenaftos sektorių BVP procentinė dalis sudarė 64,2%) 

 

08-21 

Ne naftos/dujų sektorių pridėtinė vertė Transporto ir sandėliavimo sektoriuje padidėjo 
9,9%; žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuose – 5,73%; informacijos ir 
komunikacijos – 5,5%. Kritimas fiksuotas pramonės (-1,7%), statybų (-1,1%) bei turizmo ir 
viešojo maitinimo (-6,9%) srityse. 

 

08-21 

Gamybos apimtys per sausį-birželį, lyginant su praeitais metais, didėjo taip: farmacijos 
produktų gamyba  - 3,1 karto; kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba - 2,5 
karto; mašinų ir įrengimų gamyba – 48,3%; elektros įrangos gamyba - 60,6%; medienos ir 
medienos gaminių gamyba - 24%; tabako gaminių gamyba – 80,8%; popieriaus ir kartono 
gamyba - 34,2%; gumos ir plastiko gaminių gamyba – 29,7%; maisto gamyba – 8,1%; 
statybinių medžiagų gamyba – 40,2%; tekstilės pramonė – 10,4%. 

 

08-21 

2021 sausį-birželį investicijos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti 
sudarė 2919,4 mln. AZN (sumažėjo 7,6% palyginus su pernai). 61% šios sumos sudarė 
vidiniai finansiniai resursai, 39%  - lėšos iš išorinių finansavimo šaltinių. 46,3% investicijų 
nukreipta į naftos sektorių, 53,7% - į ne naftos. Lyginant su 2020 m. analogišku periodu, 
investicijos į naftos sektorių susitraukė 2,8%, o į ne naftos – 11,3%. 

 

08-21 

2021 m. sausio – balandžio mėn. vidutinis d.u. sumažėjo 1,9%, palyginti su tuo pačiu 2020 
m. periodu IR SUDARĖ 722,3azn. Naftos ir dujų sektoriuje d.u. sudarė 3209,2 
AZN(~1596,617 EUR), o ne naftos ir dujų sektoriuje – 670,6 AZN(~333,632 EUR). 
Valstybinių įmonių darbuotojų atlyginimai sudarė 629,3 AZN(~313,085 EUR), o privačių 
įmonių – 836,2 AZN(~416,02 EUR). Kalnakasybos pramonėje, finansinėje ir draudimo 
veikloje, profesiniame, mokslo ir technikos, informacijos ir ryšių, taip pat transporto ir 
sandėliavimo sektoriuose vidutinis mėnesinis nominalus darbo užmokestis buvo didesnis 
nei šalies vidurkis. 

 

08-21 
Infliacijos lygis - 4,3%. Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių vartotojų kainų indeksas 
kilo 497%, ne maisto produktų - 3,9%, paslaugų - 4,9%. 

 

08-21 

2021 m. sausio-birželio mėn. gyventojų pajamos, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų 
laikotarpiu, padidėjo 0,4% ir sudarė 27,6 mlrd. AZN. Pajamos vienam gyventojui sumažėjo 
0,1% ir sudarė 2755,4 AZN(~1370,846 EUR). 

 

08-21 

Preliminariais duomenimis, birželio 1 d. ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičius siekė 
5268,8 tūkst., iš jų 4908,2 tūkst. buvo su darbo sutartimis. Samdomų darbuotojų skaičius 
buvo 1678,4 tūkst. žmonių, įskaitant 913,6 tūkst. žmonių viešajame sektoriuje ir 764,8 
tūkst. žmonių - privačiame sektoriuje. Ekonomikos naftos ir dujų sektoriuje dirbo 32,7 
tūkst., o ne naftos sektoriuje – 1645,7 tūkst. žmonių. 

 

  ŽEMĖS ŪKIS  

08-07 

JAV Oklahomos valstijos universitetas ir AZ valstybinis ž.ū. universitetas pasirašė susitarimą 
dėl dvigubų studijų programos, kuri leis universitetams pasinaudoti vienas kito patirtimi, 
siekiant pagerinti ž.ū. išsilavinimą, tirti naujas problemas, vystyti technologijas, 
padidinsiančias ž.ū. produktyvumą AZ. 

 

 
 ENERGETIKA, RYŠIAI, TRANSPORTAS, APLINKA, STATYBOS, SUNKIOJI 

PRAMONĖ 

 

 Transportas  

08-14 
Transporto koridoriaus TRACECA Azerbaidžano segmente krovinių sumažėjo 6,3%, 
palyginus su pernai 7 mėn. 

 

 ENERGETIKA  

 Dujos  

08-21 

AZ Energetikos ministerijos duomenimis, pirmuosius 7 š.m. mėnesius pagamino 24,1 mlrd. 
m3 dujų, o tai yra 8% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2020 m., ir eksportavo 10,4 mlrd. m3 
dujų, o tai yra 35% daugiau nei 2020 m. Pusė šio eksporto buvo nukreipta į Turkiją (įskaitant 
3,2 mlrd. m3 per Pietų Koridoriaus atšaką į Gruziją) ir dar 4 mlrd. m3 į Europą vartotojams 

 

https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1&lang=en
https://www.stat.gov.az/source/industry/?lang=en
https://www.stat.gov.az/source/labour/?lang=en
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Italijoje, Graikijoje ir Bulgarijoje. Pietų Dujų Koridorius SGC, jungiantis Azerbaidžaną su Italija, 
visiškai pradėjo veikti 2020 m. gruodžio mėn. Per ateinančius 25 metus SGC kasmet pristatys 
6 mlrd. m3 į Turkiją, 8 mlrd. m3 į Italiją ir po 1 mlrd. m3 į Graikiją ir Bulgariją. 

08-06 
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. 

Report.az 

 Dujų/naftos/chemijos pramonė  

09-08 per rugpjūtį SOCAR į Ukrainą pateikė 4800 t. benzino iš Lietuvos, t.y.20% daugiau nei liepą. Report.az 

 „Žalioji“ ekonomika  

08-31 Išlaisvintose teritorijose kuriama „žaliosios energetikos“ zona   

08-17 

Azerbaidžanas gali surengti pirmuosius atsinaujinančios energijos aukcionus iki 2021 m. 
pabaigos arba 2022 m. pradžios. 2021 m. liepos mėn. prezidentas Alijevas pasirašė 
Atsinaujinančių energijos šaltinių įstatymą, kuris numato, kad kai kurie elektros energijos iš 
atsinaujinančių išteklių gamintojai privalo būti pasirinkti aukcionuose. 

minenergy.gov.az/en 

08-16 
AZ energetikos ministerija svarsto galimybes dėl neprijungtų prie tinklo elektros 
generavimo sistemų kūrimo, ypač nutolusiuose rajonuose. 

Trend.az 

 Gynybos pramonė  

08-18 

Gynybos pramonės ministras Madatas Gulijevas gynybos pramonės parodoje Turkijoje 
IDEF2021 paatviravo, kad AZ PREZ I.Alijevas reguliariai duoda nurodymus, kad AZ gynybos 
pramonė gamintų ne tik šiuolaikinius automatus ir kulkosvaidžius, bet orientuotųsi ir į 
naujausių technologijų ginklus, kokie bus gaminami po 20-30 metų. 

report.az 

 Turizmas  

08-25 

Po „Azerbaijan Airlines“ (AZAL) prezidento Džahangiro Askerovo susitikimo su Izraelio 
ambasadoriumi George'u Deek'u priminta, kad AZAL du kartus per savaitę vykdo skrydžius 
tarp Baku ir Tel Avivo ir , kad Izraelio oro linijos „ISR Air“ ir „Arkia Airlines“ skrydžius į 
Azerbaidžaną planuoja atnaujinti šį rudenį. 

APA.az 

 
 INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS, SKAITMENIZACIJA, MPT, 

KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS 
 

08-31 
Vėl prasideda e- ir m-rezidentų programų reklama, šįkart labiau orientuota į užsienio 
įmonių distancinį registravimą Azerbaidžane ir jų prekybos veiklą Digital Trade Hub. 

https://en.trend.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 = 2,01 AZN,  

kai kurias sumas eurais ar JAV doleriais nurodėme tiesiogiai iš šaltinių.  

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

https://report.az/ru/energetika/propusknaya-sposobnost-yuzhno-kavkazskogo-truboprovoda-vozrosla-na-40/
https://www.thetribune.com/socar-imports-nearly-5000-tonnes-of-gasoline-from-lithuania-to-ukraine/
https://www.azernews.az/nation/182786.html
https://en.trend.az/business/energy/3469690.html
https://en.trend.az/business/energy/3469690.html
https://report.az/en/military/defense-industry-minister-azerbaijani-presidential-orders-cover-2040-2050s/
https://apa.az/en/xeber/foreign-news/ambassador-israeli-air-companies-plan-to-resume-flights-to-azerbaijan-this-autumn-356475
https://apa.az/en/xeber/foreign-news/ambassador-israeli-air-companies-plan-to-resume-flights-to-azerbaijan-this-autumn-356475
https://en.trend.az/business/3477198.html
https://dth.az/company-online
mailto:viktoras.dagilis@urm.lt

