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PASTABOS

INFORMACIJA APIE KONKURSUS, VIEŠUOSIUS PIRKIMUS
Informacija apie Azerbaidžano viešųjų pirkimų tarnybos atliekamus viešuosius
pirkimus teikiama tinklapyje https://etender.gov.az/competition/open-tenders www.etentder.gov.az
(prieiga iš užsienio kartais neveikia). Per 2021 m. lapkritį paskelbti 9 pirkimai, kurių
kiekvieno vertė viršija 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: AzerSu perka
TREND.az
dėžutes vandens skaitliukams, elektrinio valdymo panelius bei SCADA sistemas ir
pan.
LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS GALIMAI AKTUALI INFORMACIJA
REPORT.az
Daržovių ir vaisių importas į AZ padidėjo 12%
REPORT.az
AZ dvigubai didina išlaidas dujų, vandens ir elektros skaitliukų importui
Atsistato naudotų automobilių rinka – padidėjimas ~2%. Ypač tikimasi hibridinių
REPORT.az
automobilių iš Europos (ne iš JAV).
COVID-19
AZ COVID-19 paso programėlė „e-Tabib“ atlieka 5 funkcijas: (a) parodo asmens
vakcinacijos, tyrimų, atleidimo nuo skiepijimo sertifikatus, (b) nuskaito kitų asmenų
covid-19 sertifikatus; (c) seka kontaktus su kitais e-Tabib vartotojais (a ir b funkcijos KORONAVIRUSINFO.
az
neveikia, neįjungus telefone Bluetooth ir GPS); (d) perspėja apie turėtą kontaktą su
diagnozuotu užsikrėtusiu COVID-19 ir pateikia griežtą rekomendaciją atlikti tyrimus;
(e) padeda užsirašyti tyrimams.
BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE
„Fitch Ratings“ patvirtino Azerbaidžano ilgalaikį užsienio valiutos emitento reitingą
REPORT.az
FITCHRATINGS.com
IDR „BB+“ lygiu su stabilia perspektyva.
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas EBRD pagerino Azerbaidžano BVP augimo
prognozę 2021 m. nuo 2% iki 4%, o 2022 metais – nuo 2,5% iki 3,2%, teigiama
REPORT.az
EBRD lapkričio mėnesio perspektyvų ataskaitoje. „Dėl kylančių naftos ir dujų kainų
atsigavimas buvo stipresnis nei tikėtasi“, – rašoma ataskaitoje.
AZER-PRESS
Parlamentas patvirtino pragyvenimo minimumo lygius (nuo jų priklauso socialinės
pašalpos bei minimalus d.u.): 210 manatų(~101,52 EUR), darbingiems žmonėms 220 AZN (~111,68 EUR), pensininkams – 176AZN (~89,34 EUR), vaikams -193AZN
(~97,97 EUR)
INVESTUOTOJAMS IŠ LIETUVOS GALIMAI ĮDOMI INFORMACIJA
JAV ambasadorius pasakė, kad JAV norėtų, jog JAV įmonėms būtų suteikta daugiau
TREND.az
galimybių investuoti į AZ, ir bene geriausias būdas - vieši atviri konkursai (šiuo metu
projektuose investicijoms atkovotose žemėse dalyvauja 3 JAV įmonės).
Ekonomikos ministro pavaduotoja S.Hasanova pranešė, kad atgautose teritorijose
bus kuriamos naujos laisvos ekonominės zonos.
AZ Ekonomikos ministras pranešė, kad 70 hektarų (iš 200ha) Arazo slėnio
REPORT.az
ekonominės zonos pramonės parke, kuriamame Džabrailio rajone, jau pilnai
išminuoti.
AZ finansų ministras pareiškė, kad išlaisvintoms teritorijoms atkurti 2022 m. AZ
TREND.az
biudžete bus numatyta 2,2 mlrd. manatų (~1,11 mlrd. EUR)
Alato laisvoji ekonominė zona (pasak jos vadovo Valeh Aleskerovo - pati
AZERNEWS.az
patraukliausia laisvoji ekonominė zona pasaulyje) galės priimti savo rezidentus nuo
2022 m. vidurio.
TREND.az
AZ ekonomikos ministras M.Džabarovas pareiškė, kad verslininkai Ekonomikos
REPORT.az
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ministerijai pateikė ~10 projektų, už ~40 mln. manatų (~21 mln. EUR), siekdami
prisijungti prie Agdamo pramonės parko ir Arazo slėnio ekonominės zonos
pramonės parko.
ŽEMĖS ŪKIS
Azerbaidžanas atkuria Karabachą „išmaniojo miesto“ ir „išmaniojo kaimo“ koncepcijų
pagrindu. Vienas toks „išmanusis kaimas“ jau įkurtas Zangilano rajone Agali kaime,
pilnai paremtas „žaliąja“ ir alternatyviomis energetikomis. „Esame suinteresuoti
pritraukti investuotojų šia kryptimi. Kviečiame investuotojus dirbti infrastruktūros
11-15
projektų, atliekų tvarkymo, išmaniojo kaimo žemės ūkio kryptimi. Esame įsitikinę,
kad išlaisvintose teritorijose prie išmaniųjų kaimų ir išmaniųjų miestų sudarysime
sąlygas verslininkams kurti atitinkamas žemės ūkio perdirbimo zonas ir
infrastruktūrą“- sakė žemės ūkio tarnybų agentūros vadovas Mirza Alijevas.
ENERGETIKA, RYŠIAI, TRANSPORTAS, APLINKA, STATYBOS, SUNKIOJI
PRAMONĖ
Transportas

11-I

2021 m. sausio-rugsėjo mėn. krovinių, gabenamų per Europos-Kaukazo-Azijos
transporto koridoriaus TRACECA Azerbaidžano segmentą, apimtys pasiekė 30,4 mln.
tonų. Per ataskaitinį laikotarpį 17,3 mln.t (arba 56%) buvo gabenami automobiliais
(padidėjo 32,7%), 9,9 mln.t (32,7%) - geležinkeliais (padidėjo 4,2%) ir 3,4 mln.t
(11,3%) - jūra (sumažėjo 7,4%)

2021 m. lapkritis

PASTABOS

REPORT.az

AZERNEWS.az

ENERGETIKA

Valstybinis koncernas "TurkmenGas" nuo 2021 m. pradžios pateikė daugiau kaip 10,2
mlrd. m3 gamtinių dujų. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, augimas
siekė 145%. Be vietos rinkos, šie telkiniai taip pat teikia dujas į TurkmėnistanoUzbekistano-Kazachstano-Kinijos tarpvalstybinį dujotiekį per 188 kilometrų ilgio
11-I Malajaus-Bagtyyarlyk jungtį. 55 mlrd. m3 metinio pajėgumo dujotiekis
Turkmėnistanas-Uzbekistanas-Kazachstanas-Kinija eksportuoja 40 mlrd. m3 dujų per
metus. Nuo dujotiekio paleidimo 2009 m. Kinija jau yra įsigijusi daugiau kaip 300
mlrd. m3 gamtinių dujų iš Turkmėnistano ir šiuo metu yra pagrindinis turkmėnų
gamtinių dujų importuotojas
AZ VĮ SOCAR planuoja į Pakistano energetikos sektorių investuoti $1 mlrd. JAV

REPORT.az

Nafta

Iš Supsos terminalo Juodosios jūros pakrantėje išplaukė tūkstantasis tanklaivis su
nafta iš Azeri-Chirag-Guneshli, iki Supsos atgabenama BP vamzdynu - tanklaivis
„Stamos“, plaukiantis į Italiją, buvo pakrautas su 650 000 barelių žalios naftos iš ACG
11-30
telkinio, atgabentos per Azerbaidžaną ir Sakartvelą. Baku-Supsa naftotiekis nuo jo
atidarymo 1999 m. pergabeno daugiau nei 700 mln. naftos barelių. Dabartinis
naftotiekio eksporto kiekis sudaro 100 000 barelių per dieną.
AZ sausio-rugsėjo mėn. eksportavo 21,42 mln. t naftos (2,2% mažiau) už 9,945 mlrd.
USD (1,6 kartų brangiau). Dujų eksportas (į GE, TR, IT, GR, BG) pasiekė 13,5 mlrd. m3
(38,4% padidėjimas) už 2,498 mlrd. USD (1,4% sumažėjima

REPORT.az

Dujos

Iki š.metų pabaigos per Transadriatikos dujotiekį TAP Europą turėtų pasiekti 8 mlrd.
11-04
m3 dujų iš Azerbaidžano (jau perduota 6 mlrd. m3 ), per 2022 m. – 10 mlrd. m3 dujų.
Rytų ir Pietų Europos šalių vyriausybes ir įmones domina dujų iš Azerbaidžano
įsigijimas, pareiškė AZ energetikos ministras Parvizas Šahbazovas - dujų tiekimas į
Italiją, Graikiją ir Bulgariją šiais metais pasieks beveik 6,5 mlrd. m3, o sekančiais
metais - 10 mlrd. m3. Tarptautinė energetikos agentūra IEA 2021 m. dujų eksporto iš
Azerbaidžano į Europą per TAP apimtis prognozuoja būsiant ~8 mlrd. m3.
ES ambasadorius Turkmėnistane Diego Ruizas Alonso sakė, kad Transkaspijos jungties
projektas per 2 metus nuo statybos pradžios leistų pradėti tiekti iki 12 mlrd. m3
Turkmėnijos dujų į AZ, o iš AZ - į Europą.
Nuo 12-22 Iranas pradės Azerbaidžanui tiekti Turkmėnijos dujas pagal 11-28
11-29
Ašchabade pasirašytą dujų apsikeitimo tarp 3 šalių sutartį. Mainų (swap supply)

REPORT.AZ

ORIENT.tm
REPORT.az
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susitarime dėl 1,5-2 mlrd. m³ Turkmėnijos dujų tiekimo į AZ per IRN teritoriją
numatoma, kad IRN gaus dujas iš TM ir tokį pat kiekį savo dujų perduos į AZ.
Planuojama, kad per dieną AZ bus parduodama po 5-6 mln. m³ dujų.
Nuo šių metų sausio 1 d. iki spalio 31 d. – per 10 mėnesių – AZ eksportavo daugiau
11-04 nei 14 milijardų m3 gamtinių dujų į 5 šalis – Turkiją, Gruziją, Italiją, Graikiją, Bulgariją
– ir beveik pusę šio kiekio sunaudojo ES vartotojai, sakė AZ Prezidentas I.Alijevas

2021 m. lapkritis

PASTABOS

REPORT.az

Dujų/naftos/chemijos pramonė
11-30
11-30

AZ naftos kokso eksportavo už ~21 mln. USD.
Per š.m. sausį-spalį AZ polipropileno eksportavo 77% daugiau nei pernai

REPORT.az
AZERITIMES.az

„Žalioji“ ekonomika
11-22

11-19

11-15

11-03

11-03

11-15

Sausio-spalio mėn. AZ pagamino 21 245,7 mln. kWh elektros energijos, 7.2% daugiau
nei tuo pačiu pernai metų periodu. 1,081.5 mln. kWh buvo pagaminta
hidroelektrinėse, 17,2% daugiau nei pernai. Vėjo generatorių gamyba nukrito 6,3% ,
saulės baterijų pagamintos el.energijos kiekis padidėjo 15,8% (iki 47,7 mln kWh).
Gruodžio 8 d. Baku vyks South Caucasus Green Energy Forum, analogiškas renginys
gruodžio 6 d. vyks Armėnijoje, o gruodžio 9 – Tbilisyje.
Tarptautinio verslo forumo IBF prezidentas Erol Yarar pažymėjo, kad Azerbaidžanas
turi ir metano, ir vandens, reikalingų vandenilio gamybai, ir todėl AZ galėtų
eksportuoti vandenilio kurą. Tam jis pasiūlė sukurti bendrą Turkijos ir AZ vandenilio
tyrimų institutą
Parlamentas priėmė pasiūlymą, kad nuo 2022-01-01 hibridinių (importuotų) ir
elektrinių (bet kokių) automobilių importas ir prekyba būtų atleisti nuo PVM (18%)
mokesčio.
Atsinaujinančių energijos šaltinių gamintojo pasirinkimas, teritorijų paskirstymas
šiam tikslui ir kitos el. gamybos sąlygos - Azerbaidžano prezidento prerogatyva. Taip
nurodyta ministrų kabineto sprendime. Šalies vadovas taip pat tvirtins sutarčių su
atsinaujinančios energijos gamintojais, pasirinktas aukciono arba tiesioginių derybų
būdu, sąlygas.
Vengrijos ir AZ energetikos reguliatoriai (HU Energetikos ir komunalinių paslaugų
agentūra MEKH ir AZ Energetikos reguliavimo agentūra) pasirašė supratimo
memorandumą, numatantį abiejų reguliatorių keitimąsi patirtimi energetikos
sektoriuje, ypač atsinaujinančių energijos šaltinių ir energijos vartojimo efektyvumo
srityse.

REPORT.az

REPORT.az

REPORT.az

REPORT.az

REPORT.az

REPORT.az

Gynybos pramonė

AZ Gynybos ministras Z.Hasanovas, priėmęs Turkijos ASELSAN įmonės vadovą Haluk
Gorgu, gyrė ASELSAN‘o įrangos, naudotos II Karabacho karo metu, kokybę ir
parametrus.
11-01 AZ domina JF-17 Thunder naikintuvų įsigijimas iš Pakistano.
11-23

DAY.az
TREND.az

Turizmas, HORECA

Nuo 11-19 AZAL pradeda skrydžius į Almatą
11-23 BUTA Airwais didina skrydžių tarp Baku ir Maskvos Žukovskio oro uosto skrydžių
11-16 skaičių iki 2/sav., pradeda 2 savaitinius skydžius į Saudo Arabiją.
11-05 AZAL pradeda kassavaitinį skrydį į Džidą, Saudo Arabiją
11-12

Baku mieste viešojo maitinimo paslaugos išaugo 20%
Valstybinės turizmo agentūros vadovas optimistiškas: šiuo metu turizmo dalis šalies
ekonomikoje – 2,4%., užimtume - 1,7%., turizmo augimo tempas - 12,5%. Turistų,
11-15 kurie 2019 m. aplankė šalį, skaičius siekė 3,2 mln. Jis tikisi, kad šie rodikliai augs, o į
šalį atvykstančių užsienio turistų skaičius padidės iki 4 mln. žmonių, vietinių turistų –
iki 5 mln. Vien išvaduotas teritorijas, skaičiuojama, aplankys ~1 mln. turistų.
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS, SKAITMENIZACIJA, MPT,
KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS
11-03

REPORT.az
APA.az
REPORT.az
AZAL.a;z
NEWS.az
REPORT.az

REPORT.az
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Bankininkystė, FinTech

Pasak „Mastercard“ padalinio Azerbaidžane, 2021 m. bankinių kortelių skaičius AZ
11-02 pasiekė 10,4 mln. vartotojų, o elektroninės prekybos apimtis – 5,3 mlrd. manatų
(~2,69 mlrd. EUR), nuo 2017 m. išaugo atitinkamai 79% ir 8 kartus.
11-29 AZ centrinis bankas siekia stiprinti komercinių bankų sistemų kibernetinį saugumą.
MasterCard International verslo plėtros direktorius Azerbaidžane sako, kad
Mastercard inovacijos leis nebereikalauti kasos (POS) skaitytuvų tam, kad galima
11-02
būtų atsiskaityti MasterCArd kortelėmis – POS skaitytuvus galės pakeisti išmanūs
telefonai.

REPORT.az
REPORT.az
REPOSRT.az

Informacinės ir ryšių technologijos, FinTech

Tarptautiniame forume įgarsinta mintis, kad didelio greičio telekomunikacijų tinklas
išlaisvintose teritorijose – būtina sąlyga sėkmingam šių teritorijų vystymuisi.
2023 m. e-prekybos apimtys Azerbaidžane pasieks 162,6 mln. USD prognozuoja
„Visa International“. Per 4 metus išaugs 2,5 karto. Pasak VISA ataskaitos, išmaniųjų
telefonų skaičius Azerbaidžane bendrą gyventojų skaičių šalyje viršijo 2020 metais.
11-10 Bendrovė mano, kad virtualių kortelių ir alternatyvių mokėjimo sprendimų, skirtų
apsipirkti internetu, prieinamumas ateityje dar labiau paspartins elektroninės
prekybos augimą. Per pastaruosius metus mokėjimų mobiliaisiais ir nešiojamaisiais
įrenginiais apimtys išaugo 13,1 karto (1205,35 proc.).
11-05

REPORT.az

REPORT.az

Inovatyvios/įdomios paramos verslui ar reguliavimo pvz.

Dubajaus „Ateities fondas“ ir Analizės ir 4-tos pramonės revoliucijos koordinavimo
centras prie AZ ekonomikos ministerijos pasirašė MoU dėl bendradarbiavimo taikant
skaitmenizacijos ir 4-tos pramonės revoliucijos technologijas.
Planuojama tarp AZ ir Pakistano (PK) pasirašyti susitarimą dėl palengvintos prekybos.
PK įmonės, ypač farmacijos, kviečiamos kurtis laisvoje ekonominėje zonoje,
būsiančioje įsteigtoje prie Baku uosto.

AZERNEWS.az

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 = 1,970 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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