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INFORMACIJA APIE KONKURSUS, VIEŠUOSIUS PIRKIMUS
Informacija apie Azerbaidžano viešųjų pirkimų tarnybos atliekamus viešuosius
pirkimus teikiama tinklapyje https://etender.gov.az/competition/rfp3kk (kartais www.etentder.gov.az
neveikia prieiga iš užsienio). Per 2021 m. rugsėjį paskelbta 29 pirkimai, kurių vertė
virš 3 mln. USD.
Energetikos ministerija skelbia jos ir jai pavaldžių valstybės įmonių viešųjų pirkimų
skelbimus tinklapyje https://minenergy.gov.az/en/tenderler .
Šiek tiek patarimų, kaip dalyvauti konkursuose, teikiama AZ teisininkų įmonės
legalstore.az
tinklapyje .
Tinklapis trend.az platina informaciją apie kai kuriuos konkursus: AzInTelecom perka
TREND.az
serverius duomenų centrui, AzerCosmos pratęsė tinklinės įrangos pirkimą, Agdamo
rajonas perka kapitalinį kelių remontą.
Azerbaidžano vyriausybė ir Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas IBRD, kartu
su Pasaulio banko grupe pasirašė susitarimą dėl 65 mln. USD kredito skyrimo
APA.az
„Regioninių kelių rekonstrukcijos ir plėtros“ projektams, todėl l.daug šansų, kad
konkursai darbams bus tarptautiniai ir skelbiami ir per IBRD, ir WBG sistemas.APA.az
„Turkmenbashi Refinery““ paskelbė konkursą vandenilio gamybos cechui
Business.com.tr
Invest.gov.tm
suprojektuoti, pastatyti ir paleisti
Turkmėnistano energetikos ministerija paskelbė tarptautinį konkursą, skirtą atrinkti
Business.com.tr
konsultantus dėl 10 MW galios hibridinės saulės ir vėjo jėgainės Balkanų velajate
statybos.
LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS GALIMAI AKTUALI INFORMACIJA
Parodoje/mugėje „Rebuild Karabakh“ nacionalinius paviljonus išstatė 5 valstybės:
AZERNEWS.az
TR, GE, DE, IL, HU, dalyvavo virš 200 įmonių iš išvardintų valstybių bei iš RU, KZ, IRN,
UK, UA.
Mažmeninė prekyba

10-19

10-19

10-I

10-19
10-12

2021 m. sausio – rugsėjo mėn. mažmeninės prekybos apyvarta padidėjo 2,8%,
STAT.gov.az
palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, ir pasiekė 30, 350 mlrd. AZB (~
15,37 mlrd. EUR).
Caspian Event Organisers ir Iteca Caspian parodų - kuriuose Lietuvos
ITECA.az
eksportuotojams gali būti įdomios CaspianAgro bei InterFoodAZ tvarkaraščiai EXHIBITIONS.ceo.az
lentelės pabaigoje
Užsienio prekyba 2021 m. sausio – rugsėjo mėn: apyvarta - 20,10 mlrd. USD;
eksportas – 12,75 mlrd. USD (iš kurių ne-naftos eksportas - 1,58 mlrd. USD), importas
– 7,35 mlrd. USD.
COVID-19
Naują populiarumą įgavo elektroninė COVID-19 paso programėlė „e-Tabib“ – ji ne tik
parodo asmens vakcinacijos, tyrimų, atleidimo nuo skiepijimo sertifikatus, bet ir
naudojama kitų asmenų covid-19 sertifikatų nuskaitymui - užtikrina patogų Covid 19 paso, būtino įeinant į prekybos centrus ar viešo maitinimo ar aptarnavimo
įstaigas ir institucijas, veikimą. O pradėta naudoti kaip rodymo ir skenavimo, pradėjo KORONAVIRUSINFO.
az
atlikti ir savo pagrindinę – kontaktų sekimo - funkciją. Be to, jei elektroninė „Covid19“ paso programėlė nutaria, kad ją nešiojantis yra buvęs ilgesniame ar
artimesniame „kontakte“ su sergančiuoju, ji pateikia griežtą rekomendaciją atlikti
tyrimus ir padeda užsirašyti jiems. Ryšio tiekėjai už naudojimąsi programėle suteikia
papildomą duomenų kiekį per mėnesį.
BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE
stat.gov.az
2021 sausio – rugsėjo periodu AZ BVP padidėjo 4,8% lyginant su analogišku 2020
m. periodu ir sudarė 62,9 mlrd. AZN (~31,85 mlrd. EUR). BVP vienam gyventojui
(per capita) pakilo 4,3% ir sudarė 6 279 AZN (~3 179,24 EUR)
TREND.az
TVF BVP augimą Azerbaidžane 2021 m. prognozuoja 3 %, o 2022 m. – 2,3%.
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Per sausį-rugsėjį padidėjo ne-naftos/dujų sektorių pridėtinė vertė: pramonės
(19,6%); žemės ūkio– 5%; informacijos ir komunikacijų – 5,7%, mažmeninės
prekybos 2,8. Auga turizmo ir viešojo maitinimo sektorius (7,1%).
Per š.m. sausį-rugpjūtį vidutinė alga Baku sudarė 943,3 manatų (~ 478,54 EUR), t.y.
10-29 0,5% mažiau nei pernai. Vidutinė alga AZ - 725,6 manatų AZN (~ 368,10 EUR), t.y.
2,2% daugiau nei pernai.
INVESTUOTOJAMS IŠ LIETUVOS GALIMAI ĮDOMI INFORMACIJA
Apsilankęs Giandžos mieste, JAV ambasadorius atviravo, kad eilė JAV įmonių jau yra
10-27 pasirašiusios kontraktus dėl darbų atgautose teritorijose, bei dalinosi pastebėjimais,
kad kontraktų ir investicijų būtų daugiau, jei konkursai būtų vykdomi atviriau.
ŽEMĖS ŪKIS
ENERGETIKA, RYŠIAI, TRANSPORTAS, APLINKA, STATYBOS, SUNKIOJI
PRAMONĖ

2021 m. spalis

PASTABOS

10-19

STAT.GOV.az

TURAN.az;
APA.az

Transportas

Atidarytas tarptautinis oro uostas Fiuzulio mieste, esančiame atkovotoje iš AM
teritorijoje.
Dar viename, iš AM atkovotame mieste – Zangelane – taip pat statomas
10-20
tarptautinis oro uostas.
„Azertag“ praneša, kad per sausį-liepą krovinių pervežimo Europos–Kaukazo-Azijos
transporto koridoriaus TRACECA Azerbaidžano ruožu apimtys pasiekė 27,1 mln.
tonų. Per šį laikotarpį 15,2 mln. tonų (arba 56,1%) krovinių buvo pergabenta
10-20
automobiliais, 8,8 mln. tonų (arba 32,5%) - geležinkeliais, ir 3,9 mln. tonų (arba
11,4%) - jūra. Tranzitinių krovinių dalis bendrame TRACECA koridoriaus krovinių
sraute per pirmuosius aštuonis 2021 m. mėnesius sudarė 6,4 mln. tonų arba 22,3%.
10-26

TREND.az
DAY.az
AZERNEWS.az

ENERGETIKA
Nafta

Azerbaidžanietiškos naftos „Azeri LT CIF“ barelio kaina pasaulio rinkoje padidėjo
0,39 USD arba 0,5 % ir pasiekė 86,17 USD už barelį (didžiausia yra buvusi 2008 m.
10-30
liepą -149,66 USD). Mėnesio bėgyje brango ir pigo, kaina sukosi apie 88 USD/barelį
(mažiausia kaina yra buvusi 2020 m. balandį (15,81 USD),
2022 m. biudžeto juodraštyje, pateiktame parlamentui tvirtinti, naftos kaina
10-29
skaičiuojama 50 USD/ barelį.
Pasak AZ energetikos ministerijos, AZ naftos gavyba rugsėjo mėn., pasiekė 703,1
09-13
barelių per dieną, įskaitant kondensatą (116,9).

REPORT.az

AZERNEWS.az
AZERNEWS.az

Dujos

Iki š.metų pabaigos per Transadriatikos dujotiekį TAP Europą turėtų pasiekti 8 mlrd.
10-07
SALAMNEWS.orf
m3 dujų iš Azerbaidžano (jau perduota 5,5 mlrd. m3), per 2022 m. – 10 mlrd. m3 dujų.
Viena svarbiausių Turkmėnistano UR ministro vizito Irane temų buvo TM dujų
importo į IRN atnaujinimo galimybės – teigiama, kad IRN pristatė skolos išmokėjimo
planą, kuris būtų paremtas barteriu – IRN siūlo savo paslaugas naftos ir dujų
perdirbime bei valyme, naujų gręžinių sausumoje ir jūroje eksploatavime, kelių
statyboje ir pan. (2017 m. TM nutraukė dujų tiekimą į IRN dėl neva 1,8 mlrd. USD
skolos. Po teismų maratono, 2020 m. Tarptautinis Arbitražinis teismas priėmė
galutinį sprendimą, tačiau jo detalės neviešinamos)
Dujų/naftos/chemijos pramonė
09-30

Per š.m. sausį-rugsėjį AZ polieteleno eksportavo 103,3 tonomis (t.y. 13.8%) daugiau
nei pernai - už 122,2 mln. USD, kas yra dvigubai daugiau nei pernai.

REPORT.az

„Žalioji“ ekonomika

AZ paskelbė, kad iki 2050 m. anglies dioksido išmetimą savanoriškai sumažins 40%,
o atgautose teritorijose sukurs „nulinio išmetimo“ zonas.
AZ Parlamento Ekonominės politikos, pramonės ir verslumo komitetas svarstė
10-30 Mokesčių kodekso pataisas, kuriomis būtų nuo PVM atleistas hibridinių ir elektrinių
automobilių importas.
10-29

REPORT.az
APA.az
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Gynybos pramonė
10-20

AZ iš Kroatijos pirks išminavimo įrangą. AZ ieško naujausių išminavimo technologijų.

DAY.az

Turizmas

„WizzAir“ oro linijos atnaujino skrydžius Baku-Budapeštas.
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS, SKAITMENIZACIJA, MPT,
KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS
Skelbiama, kad per sausį-rugsėjį AzerCosmos paslaugos į užsienį sudarė 32,3 mln.
USD: (mln. JAV dolerių pagal valstybes: JAV – 9,6; Prancūzija – 7,2; U.Karalystė – 6,6;
10-29
Malaizija – 3,7; Jungtiniai Arabų Emiratai – 1,3). Vien per rugsėjį įvairių kosminių
paslaugų Azercosmos suteikė 26 valstybėms.
AZERCOSMOS pristatė savo paslaugas šiemet Dubajuje vykusiame Tarptautinės
10-26
astronautikos federacijos IAC kongrese
Lietuvos įmonei BS/2 sudarius tiekimo susitarimą su pasauline grynų pinigų
10-08 skaičiavimo ir rūšiavimo įrangos lydere CPS, naujausi tokios įrangos gaminiai pasieks
ir AZ, kur BS/2 įranga ir paslaugos yra populiarios.
10-03

APA.az

REPORT.az

REPORT.az
ABC.az

Informacinės ir ryšių technologijos

Patvirtintas informacinės sistemos „Elektroninis notaras“ reglamentas, kuriame
apibrėžiami sistemos veiklos principai, funkcijos, techninė ir technologinė
10-13
infrastruktūra, saugumo priemonės, taip pat kitos valstybės informacinės sistemos,
veikiančias kartu su šia sistema.

TREND.az

Inovatyvios/įdomios paramos verslui ar reguliavimo pvz.
10-11

10-19

10-07
10-11

10-29

Įsteigtos Informacinių ir ryšių technologijų agentūra (Agency for Information and
Communication Technologies) bei Inovacijų ir skaitmeninės plėtros agentūra
(Agency for Innovation and Digital Development).
Slovakijos UR ir Europos reikalų ministras I. Korčokas, vykstant SK verslo forumui
Baku pareiškė, kad SK įmonės yra suinteresuotos dalyvauti atkūrimo ir
rekonstrukcijos projektuose atgautose teritorijose.
AZ PREZ I. Alijevas, duodamas interviu Italijos laikraščiui La Repubblica, sakė, kad
Italija yra viena pirmųjų šalių, įsitraukusių į rekonstrukcijos atgautose teritorijose
darbus (pirmoji šalis - Turkija, antroji – Italija). AZ kvies tik draugiškų šalių įmones.
Prasidėjo Transporto, komunikacijų ir aukštųjų technologijų ministerijos
perorganizavimas į Skaitmeninio vystymosi ir transporto ministeriją
Parlamente svarstomas teisės projektų paketas, praplėsiantis atvejų, kada
atsiskaitymą galima vykdyti tik banko pervedimu, skaičių: bet kuriuo automobilių
įsigijimo atveju, mažmeninės prekybos atvejais virš 2000 manatų (~1000€), išskyrus
baldus ir buto įrangą, kuriai būtų taikoma 10K manatų (~5K€) riba.

AZERIDAILY.com
REPORT.az;
TREND.az
REPUBBLICA.it
AZERIDAILY.com

Naudojami sutrumpinimai: LT – Lietuva, AZ - Azerbaidžanas, TM- Turkmėnistanas, TR-Turkija; GE-Sakartvelas, AM – Armėnija, RU-Rusija, CN-Kinija;
ES - Europos Sąjunga, EK - Europos Sąjungos Komisija;
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 = 1,975 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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