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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AZERBAIDŽANE
Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės (2021 m. rugsėjis)
DATA
(MM-DD)

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS

PASTABOS

INFORMACIJA APIE KONKURSUS, VIEŠUOSIUS PIRKIMUS
Informacija apie Azerbaidžano viešųjų pirkimų tarnybos atliekamus viešuosius pirkimus
www.etentder.gov.a
teikiama tinklapyje www.ETENDER.gov.az (kartais neveikia prieiga iš užsienio). Per 2021 m.
z
rugsėjį paskelbta 14 konkursų pirkimams, kurių vertė virš 3 mln. USD (čia).
Energetikos ministerija skelbia jos ir jai pavaldžių valstybės įmonių viešųjų pirkimų skelbimus
tinklapyje https://minenergy.gov.az/en/tenderler
„Turkmen Chemicals“ paskelbė konkursą karbamido-formaldehido koncentrato gamyklai
Business.com.tr
10-01
Invest.gov.tm
pastatyti
Turkmėnistano energetikos ministerija paskelbė tarptautinį konkursą, skirtą pastatyti 10
Business.com.tr
09-20
MW galios hibridinę saulės ir vėjo jėgainę Balkanų velajate.

LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS GALIMAI AKTUALI INFORMACIJA
09-14
09-14
09-18

09-18

09-18

Mažmeninė prekyba:
2021 m. sausio – rugpjūčio mėn. mažmeninės prekybos apyvarta padidėjo 2,7%, palyginti su
praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.
Užsienio prekyba 2021 m. sausio – rugpjūčio mėn: apyvarta - 17,34 mlrd. USD; eksportas 11,04 mlrd. USD (iš kurių ne-naftos eksportas 1,35 mlrd. USD), importas – 6,30 mlrd. USD.
Sausį-liepą šalių – prekybos partnerių skaičius – 175, subjektų, dalyvavusių užsienio
prekyboje, skaičius – 39.516, eksportuojamų produktų skaičius - 2 803, importuojamų
produktų skaičius – 6 981.
Importo struktūra 2021 sausio-liepos mėn.(milijonais JAV dolerių): Gyvi gyvūnai ir gyvūninės
kilmės produktai - 166,56; daržovės - 380,85; gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus
bei jų skilimo produktai – 126,59; paruošti maisto produktai; gėrimai, alkoholiniai gėrimai ir
actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai - 501,23; mineraliniai produktai - 184,10;
chemijos arba giminingų pramonės šakų produktai - 753,71; plastikai ir jų dirbiniai; guma ir
jos dirbiniai - 281,58; neišdirbtos odos, oda, kailiai ir jų dirbiniai - 11,32;mediena, kamštis
ir jo gaminiai, pynimo medžiagos - 172,69; medienos, popieriaus arba kartono plaušas ir jo
gaminiai – 111,87; tekstilė ir tekstilės gaminiai - 252,58; avalynė, galvos apdangalai, skėčiai,
lazdos, plunksnos, dirbtinės gėlės - 41,98; dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto,
žėručio arba panašių medžiagų; keramikos gaminiai; stiklas ir stiklo dirbiniai - 138,89; perlai,
brangakmeniai ir metalai bei jų dirbiniai - 13,67; netaurieji metalai ir netauriųjų metalų
dirbiniai – 575,43; mašinos, mechanizmai, jų elektros įrangos dalys - 1564,38; transporto
priemonės, orlaiviai, laivai ir susijusi transporto įranga - 652,58; optikos, fotografijos,
kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos ar chirurgijos prietaisai ir
aparatai, laikrodžiai; muzikos instrumentai; jų dalys ir reikmenys - 144,32; įvairūs dirbiniai
-167,33; meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai - 0,16.
Importas pagal valstybes – iš 40 000,0
Lietuvos 2020 m. importuota 30 000,0
prekių už 22 075,2 mln. JAV 20 000,0
dolerių.
10 000,0
0,0

09-18

Daugiausia importuojama buvo iš Rusijos, Turkijos, Kinijos, Vokietijos, JAV. Atkreiptinas
dėmesys į santykinai didelį (256,56 mln. USD per sausį-liepą) importo srautą iš Ukrainos.

COVID-19
Atnaujinta galimybė veikti teatrams, kinoteatrams ir kt. maisniams renginiams uždarose
erdvėse, gal todėl paskelbtas atnaujinti Caspian Event Organisers ir Iteca Caspian parodų
tvarkaraščiai, kuriuose Lietuvos eksportuotojams gali būti įdomios CaspianAgro bei
InterFoodAZ (failas su kontaktais prisegtas).

BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE
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PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS
2021 sausio – rugsėjo periodu AZ BVP padidėjo 3,6% lyginant su analogišku 2020 m.
periodu ir sudarė 54,7 mlrd. AZN. BVP vienam gyventojui (per capita) pakilo 3,1% ir
sudarė 5 466,1 AZN (~2767,6456 EUR)
Naftos sektoriaus dalis BVP per sausį-liepą sumažėjo iki 36,2%, o jame sukurta pridėtinė
vertė sumažėjo 3,1%. Ne naftos sektorius auga: pridėtinė vertė, sukurta šiuose
sektoriuose, padidėjo 5,3% (ne naftos sektorių BVP procentinė dalis sudarė 63,8%)
Nenaftos/dujų sektorių pridėtinė vertė: transporto ir sandėliavimo sektoriuje padidėjo
10,6%; žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuose – 5,7%; informacijos ir
komunikacijos – 5,9%, prekybos 3,6, . Kritimas fiksuotas pramonės (-0,3%), statybų (-5,7%)
srityse . Galų gale paaugo turizmo ir viešojo maitinimo sektorius (7,1%).
Gamybos apimtys per sausį-birželį, lyginant su praeitais metais, didėjo taip: farmacijos
produktų gamyba - 88,6%; kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba - 2,6
karto; mašinų ir įrengimų gamyba – 4,8%; elektros įrangos gamyba – 46,7%; medienos ir
medienos gaminių gamyba – 5,6%; tabako gaminių gamyba – 62,5%; popieriaus ir kartono
gamyba – 31,5%; gumos ir plastiko gaminių gamyba – 20,1%; maisto gamyba – 6,8%;
statybinių medžiagų gamyba – 46,7%; tekstilės pramonė – 1,2%.
2021 sausį-liepą investicijos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti
sudarė 7059,3 mln. AZN (sumažėjo 12,1% palyginus su pernai). 63,2% šios sumos sudarė
vidiniai finansiniai resursai, 36,8% - lėšos iš išorinių finansavimo šaltinių. 44,2% investicijų
nukreipta į naftos sektorių, 55,8% - į ne naftos. Lyginant su 2020 m. analogišku periodu,
investicijos į naftos sektorių susitraukė 10,4%, o į ne naftos – 13,4%.
2021 m. sausio – gegužės mėn. vidutinis d.u. sumažėjo 0,7%, palyginti su tuo pačiu 2020
m. periodu ir sudarė 724AZN (~366,582EUR). Naftos ir dujų sektoriuje d.u. sudarė 3215,2
AZN (~1627,9494 EUR), o ne naftos ir dujų sektoriuje – 672,6 AZN (~340,557 EUR).
Valstybinių įmonių darbuotojų vidutinis atlyginimas 635,5 AZN (~321,7722 EUR), o
privačių įmonių – 832,1 AZN (~421,3165 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.
Infliacijos lygis liepos pabaigoje - 4,5%. Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių
vartotojų kainų indeksas kilo 5,1%, ne maisto produktų – 4,1%, paslaugų - 3,9%.
2021 m. sausio-liepos mėn. gyventojų pajamos, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų
laikotarpiu, padidėjo 0,6% ir sudarė 32,3 mlrd. AZN. Pajamos vienam gyventojui padidėjo
0,2% ir sudarė 2755,4 AZN (~1395,1392 EUR).
Preliminariais duomenimis, birželio 1 d. ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičius siekė
5 279,9 tūkst., iš jų 4929,1 tūkst. dirba pagal darbo sutartis. Samdomų darbuotojų skaičius
buvo 1677,6 tūkst. žmonių, įskaitant 911,6 tūkst. žmonių viešajame sektoriuje ir 766 tūkst.
žmonių - privačiame sektoriuje. Ekonomikos naftos ir dujų sektoriuje dirbo 32,1 tūkst., o
ne naftos sektoriuje – 1645,5 tūkst. žmonių.

2021 m. rugsėjis
PASTABOS

stat.gov.az

INVESTUOTOJAMS IŠ LIETUVOS GALIMAI ĮDOMI INFORMACIJA
08-21 Įkūrinėjama 850 ha Alato laisvoji ekonominė zona.

ŽEMĖS ŪKIS
ENERGETIKA, RYŠIAI, TRANSPORTAS, APLINKA, STATYBOS, SUNKIOJI
PRAMONĖ
Transportas
2021 m. sausio-liepos mėn. transporto sektoriuje dalyvaujantys verslo subjektai ir keleivių
09-18 vežėjai pervežė 107,9 mln. tonų krovinių (3,0% mažiau nei ankstesniais metais) ir 650,4 mln.
keleivių (15,2% mažiau nei pernai).
„Azertag“ praneša, kad per sausį-liepą krovinių pervežimo Europos–Kaukazo-Azijos
transporto koridoriaus TRACECA Azerbaidžano ruožu apimtys pasiekė 23,6 mln. tonų. Per
šį laikotarpį 13,3 mln. tonų (arba 56,2%) krovinių buvo pergabenta automobiliais, 7,6 mln.
09-18
tonų (arba 32,5%) - geležinkeliais, ir 2,6 mln. tonų (arba 11,3%) - jūra. Tranzitinių krovinių
dalis bendrame TRACECA koridoriaus krovinių sraute per pirmuosius septynis 2021 m.
mėnesius sudarė 5,3 mln. tonų arba 22,4%.
2/4
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ENERGETIKA
AZ ir Čekija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo energetikos srityje, kuriame numatyta
išplėsti dvišalį bendradarbiavimą naftos ir dujų, naftos chemijos pramonės, atsinaujinančios
09-30
energijos, įskaitant bioenergiją, srityje ir užmegzti ryšius tarp atitinkamų ūkio subjektų pagal
abiejų šalių nacionalinius teisės aktus.
Per sausį-rugpjūtį AZ eksportavo 971,9 Mln. kW/h (kas 142 mln. kW/h daugiau nei pernai) ir
09-24 importavo 110,6 mln. kW/h (kas 15,9 mln. kW/h daugiau nei pernai) elektros energijos
(daugiausia apsikeitimas vyko suIranu, Turkija, Rusija, Sakartvelu).
DATA
(MM-DD)

2021 m. rugsėjis
PASTABOS

REPORT.az

REPORT.az

Nafta
09-30
09-28
09-29

09-29

09-13

Azerbaidžanietiškos naftos „Azeri LT CIF“ barelio kaina pasaulio rinkoje sumažėjo 0,83 USD arba
1,16 % ( „Azeri Light“ naftos kaina pasiekė 80,08 USD už barelį, mažiausia kaina buvo 2020-04-21
(15,81 USD), o didžiausia- 2008 m. liepą (149,66 USD)).
Skelbiama, kad vien po II-jo KK karo užimtame Šušos mieste jau užsiregistravo daugiau kaip 100
naujų elektros tinklo „AZERIŠig“ vartotojų.
BP ketvirtį savo turėtos teisių dalies geologinės paieškos prie Abšerono pusiasalio (SWAT) projekte
pardavė LUKUIL‘ui
AZ spauda pastebėjo OPEC World Oil Outlook ataskaitą, kuri primena, kad OPEC prognozavo, jog
AZ naftos ir kitų ir kitų skystų angliavandenilių gamyba 2020–2030 m. išliks stabili - 0,7 mln. Barelių
per dieną. OPEC numato, kad 2035–2040 m. paros gamyba sumažės iki 0,6 mln. barelių per dieną
Ataskaitoje taip pat pažymima, kad numatoma, jog iki 2045 m. Azerbaidžane kasdien bus
pagaminama 0,5 mln. barelių naftos ir kitų skystų angliavandenilių, o tai yra 0,3 mln. barelių mažiau
nei 2019 m.
Pasak AZ energetikos ministerijos, AZ naftos gavyba, įskaitant kondensatą, pasiekė 711,60 mln.
barelių per dieną.

AZERNEWS.az

AZERNEWS.az

Dujos
09-15
09-16

09-27

09-23

09-23

09-07
09-30

Planuojama, kad 2021 m., pirmą kartą Azerbaidžano dujų gavybos istorijoje, komerciškai
TURAN.az
teikiamų dujų tūris sieks 30 mlrd. m3.
Per Transadrijos dujotiekį (TAP) pirmieji 5 milijardai m3 AZ dujų pasiekė Europą. AZ dujų
APA.az
tiekimas Europai prasidėjo 2020 m. pabaigoje, kai buvo atidarytas Pietų dujų koridorius.
Kinijos muitinės administracija (General Administration of Customs) paskelbė duomenis apie
dujų importą ir kainas iš Turkmėnistano. 2021 m. liepos mėn. CN iš viso importavo 4,8 mlrd.
m³ dujų. Daugiau negu pusė jų - 2,7 mlrd. m³ - importuota iš Turkmėnistano. Už 1000 m³
HRONIKATM.com
dujų Mianmarui mokėta 362 USD, Turkmėnistanui - 238 USD, Kazachstanui – 195 USD,
Uzbekistanui – 193 USD, Rusijai – 171 USD. Taigi, vien liepos mėn Turkmėnistanas iš dujų
eksporto į Kiniją gavo 660 mln. USD. Tuo tarpu už š.m. sausio mėn. eksportuotas dujas TM
gaudavo tik po 187 USD.
Rusijos kompanija LUKOIL greičiausiai taps Turkmėnistano-Azerbaidžano naftos/dujų
telkinio „Dostluk“ („Draugystė“) operatoriumi eksploatacijai. Minėtas telkinys ilgai buvo TM
ir AZ ginčų objektu, tačiau 2021-01-27 pasiektas susitarimas ir telkinio resursai padalinti
atitinkamai 70% TM ir 30% AZ. Ekspertų vertinimu, telkinyje yra ne mažiau kaip 50 mln. tonų BUSINESS.COM.tm
naftos. Turkmėnistanui šis susitarimas svarbus ne tiek esamos naftos kiekiu, kiek ilgai
puoselėta galimybe sujungti TM ir AZ dujų ir naftos vamzdynu Kaspijos jūros dugnu ir turėti
galimybę tiesiogiai eksportuoti dujas/naftą į turtingą Europos tinką (per AZ, Turkiją).
Saudo Arabija remia dujotiekio TAPI statybą, pareiškė SA ambasadorius Turkmėnistane. TAPI
dujotiekio statyba pradėta 2015 m., tačiau 1814 km ilgio ir 30 mlrd. m³ metinio pralaidumo
projektas susiduria su įgyvendinimo sunkumais ir dideliais vėlavimais dėl situacijos
Afganistane bei partnerių finansinių įsipareigojimų nevykdymo.
Dujų/naftos/chemijos pramonė
Per rugpjūtį SOCAR į Ukrainą pateikė 4800 t. benzino iš Lietuvos, t.y.20% daugiau nei liepą,
AZERITIMES.com
o nuo metų pradžios – 36,6 tūkst. t. kuro, t.y. 75% daugiau nei pernai.
Per rugpjūtį AZ polipropileno produktų eksportavo 76,5% daugiau negu pernai rugpjūtį,
REPORT.az
o per 8 mėnesius – už 75,9 mln. USD, kas yra 46,5% daugioau nei per per nai 8 mėn.
„Žalioji“ ekonomika
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Ekonomikos ministras M.Džabarovas pristatė vyriausybės planus suteikti lengvatas
09-23 vidutinėms įmonėms, investuosiančioms į atsinaujinančius energijos šaltinius išlaisvintose
teritorijose, ypač hidroelektrinių statyboje.
AZ PREZ I.Alijevas JT GA sesijoje pareiškė, kad išlaisvintose teritorijose (Karabachas ir Rytų
09-24 Zangezūras paskelbti žaliosios energijos zona). 7200 megavatų saulės ir 2 000 megavatų vėjo
energetikos potencialą.
prezidentas Ilhamas Alijevas pareiškė, kad BP Džabrayl ir Zangilan rajonuose pastatys
09-II
240 MW saulės jėgainę.
Turizmas
DATA
(MM-DD)

2021 m. rugsėjis
PASTABOS
REPORT.az

REPORT.az
REPORT.az

09-28 Pranešta, kad nuo 10-03 HU „WizzAir“ oro linijos atnaujina skrydžius į/iš Baku.

APA.az

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS, SKAITMENIZACIJA, MPT,
KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS
09-23

09-I

09-14

Primenama, kad Pasaulio ekonomikos forumo viršūnių susitikime Davose AZ prezidentas
REPORT.az
I.Alijevas ir forumo pirmininkas B.Brende pasirašė susitarimo memorandumą dėl IV
pramonės revoliucijos regioninio centro Baku sukūrimo.
internetinio portalo Turkmennews duomenimis, 2020 m. pabaigoje Turkmėnistane internetu
naudojosi tik 26 proc. gyventojų – t.y. du kartus mažiau negu pasaulinis vidurkis. Taip pat
TURKMENNEWS.tm
dauguma šalies gyventojų neturi kompiuterių namie ir naudojasi ne išmaniaisiais, bet
mygtukiniais mobiliaisiais telefonais.
Kompanijos cable.co.uk sudarytame ir paskelbtame pasaulio valstybių pagal interneto greitį
sąraše Turkmėnistanas užėmė paskutinę vietą iš 224 vertintų valstybių (AZ – 167 vieta, LT-37,
EST-22).
Naudojami sutrumpinimai: LT – Lietuva, AZ - Azerbaidžanas, TM- Turkmėnistanas, TR-Turkija; DE-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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