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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AZERBAIDŽANE 

Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės (2021 m. lapkritis) 
 

DATA 
(MM-
DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 

 
 INFORMACIJA APIE KONKURSUS, VIEŠUOSIUS PIRKIMUS  

– vykstančius ir potencialius 
 

 

Informacija apie Azerbaidžano viešųjų pirkimų tarnybos atliekamus viešuosius 
pirkimus teikiama tinklapyje https://etender.gov.az/competition/open-tenders    
(prieiga iš užsienio kartais neveikia). Per 2021 m. gruodį paskelbti 17 pirkimų, kurių 
kiekvieno vertė viršija 3 mln. USD. 

www.etentder.gov.a
z  

 
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 teikia AZ teisininkų įmonės tinklapis. legalstore.az  

 

Tinklapis trend.az platina informaciją apie kai kuriuos konkursus: ministerija perka 
mokymus įdarbinimo įstaigoms; bankas – ofiso baldus; AZ melioracijos ir vandens 
valdymo įmonė – galimybių studijos sukūrimui, ir pan. 

TREND.az 

12-29 

12-29 spaudos konferencijos metu AZ ekologijos ir gamtos išteklių viceministras V. 
Kerimovas pareiškė, kad atgautose Karabacho teritorijose bus statoti du nauji 
vandens rezervuarai. Pasak jo, turtingi Karabacho vandens ištekliai yra nepaprastai 
svarbūs AZ. Jie pagerins vandens tiekimą žemutinėje Karabacho dalyje, kur vandens 
trūksta.  

TREND.az 

12-30 
Vyksta „išmaniųjų miestų“ Karabache programa (TR programinės įrangos įmonė 
ASELSAN pareiškė norinti prisijungti prie jos) 

AZERNEWS.az 

12-22 

AZ ekonomikos ministras yra pasakęs, kad konkursuose dėl Karabacho atstatymo 
yra dalyvausios 283 užsienio įmonės, dauguma jų  - turkiškos. TR, IT, UK, IL, RU 
įmonės taip pat yra  išreiškusios didelį susidomėjimą. 

en.haberler.com 
/menafn.com/   

  

12-21 

Pasak AZ energetikos ministro P.Šahbazovao, didelių projektų įgyvendinimas 
atkovotose teritorijose su užsienio investuotojų parama - pagrindinis AZ prioritetas. 
„Žaliosios energetikos zonos“ koncepcija sukuria aiškų šios didelės apimties veiklos 
vaizdą, aprūpinant regioną švaria energija. Tam, kad ištirti susidomėjimą 100MW 
vėjo jėgainės projektu, investuotojams buvo pateiktas apklausos dokumentas, 
taip pat  ir apie 2-3 hidroelektrinių statybą (kvietimus į apklausas ambasada 
persiuntė LT energetikos min-jai ir atitinkamoms asociacijoms). 

REPORT.az 

12-22 

Irano UR ministras Amir Abdullahian per susitikimus su AZ PREZ ir UR ministru 
aptarė ekonominių ryšių plėtrą, ypač Irano įmonių dalyvavimo, atkuriant atgautas 
teritorijas, sąlygas  

TURAN.az 

12-17 
OPEC fondas Turkmėnistanui skyrė 45 mln. USD naujų laivų statybai. TM planuoja 
pastatyti 3 naujus laivus geležinkelių, keleivių ir sausų krovinių pervežimui. 

ARZUV.news 

  LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS GALIMAI AKTUALI INFORMACIJA  

12-30 

2021 m. gali tapti „sausiausiais“ metais per visą 130 metų šalies meteorologinių 
stebėjimų istoriją Turkmėnistane. Ekstremali sausra tapo javų nederliaus visoje 
Centrinėje Azijoje priežastimi ir smarkiai prisidėjo prie pagrindinių maisto produktų 
ir vandens trūkumo Turkmėnistane. Visoje šalyje įvesti daviniai pagrindiniams 
maisto produktams. 

 

01-06 

Azerbaidžane, dėl grūdų ir miltų stygiaus ir pakilusių kainų pasaulyje, tapo pereita 
prie reguliuojamų duonos kainų bei į prioritetines kryptis įtrauktas žemės ūkio, ypač 
grūdinių kultūrų, produktyvumo kėlimas. 
01-01 duonos, gaminamos iš importuotų grūdų, kainos tapo priderintos prie kviečių grūdų kainos 
pasaulinėje rinkoje. Dėl to šiek tiek pakilo miltų ir duonos kaina. Valstybinė antimonopolinės 
politikos ir vartotojų teisių priežiūros tarnyba prie Ūkio ministerijos sustiprino kontrolės priemones ir 
ėmėsi priemonių, kad miltų ir duonos gamintojai nepiktnaudžiautų situacija , bet kainos pakilo iki 
30% Lygiagrečiai, ekonomikos ministras pareiškė, kad bus daroma viskas, kad 100% maisto 
produktų būtų galima pagaminti vietoje, taip atsirišant nuo pasaulinių kainų šuolių. 01-06, šalia 
daugybės paramos priemonių grūdų įvežėjams, tapo nustatytos maksimalios leistinos miltų ir 
duonos kainos: už 50kg miltų maišą ne daugiau 39,5AZN (~20€), už 500g tradicinės duonos 
kepalėlį – ne daugiau 0,5AZN (~25ct). 

TREND.az; 
AZERIDAILY.az 

https://etender.gov.az/competition/open-tenders
https://etender.gov.az/competition/rfp3kk
https://etender.gov.az/competition/rfp3kk
http://www.etentder.gov.az/
http://www.etentder.gov.az/
https://minenergy.gov.az/en/tenderler
https://www.legalstore.az/en/service/the-procedure-for-preparing-tender-procurement-projects-for-companies
https://en.trend.az/business/tenders/3536108.html
https://en.trend.az/business/tenders/3536108.html
https://en.trend.az/business/tenders/3534785.html
https://en.trend.az/business/tenders/3526583.html
https://en.trend.az/business/tenders/3526583.html
https://en.trend.az/business/3534485.html
https://en.trend.az/business/3534485.html
https://www.azernews.az/business/187536.html
https://en.haberler.com/turkish-firms-take-lion-s-share-in-rebuilding-1677728/
https://en.haberler.com/turkish-firms-take-lion-s-share-in-rebuilding-1677728/
https://menafn.com/1103427702/Turkish-companies-to-take-part-in-renovating-Karabakh&source=28
https://menafn.com/1103427702/Turkish-companies-to-take-part-in-renovating-Karabakh&source=28
https://en.haberler.com/turkish-firms-take-lion-s-share-in-rebuilding-1677728/
https://menafn.com/1103427702/Turkish-companies-to-take-part-in-renovating-Karabakh&source=28
https://report.az/en/energy/parviz-shahbazov-construction-of-khudafarin-and-giz-galasi-hpss-stations-to-be-completed-in-2-3-years/
https://report.az/en/energy/parviz-shahbazov-construction-of-khudafarin-and-giz-galasi-hpss-stations-to-be-completed-in-2-3-years/
https://turan.az/ext/news/2021/12/free/politics_news/en/10657.htm
https://turan.az/ext/news/2021/12/free/politics_news/en/10657.htm
https://arzuw.news/fond-opek-vydelil-turkmenistanu-45-mln-na-stroitelstvo-novyh-sudov
http://azeridaily.com/news/65179
https://jam-news.net/ru/%d0%b2-%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%bb%d0%b5%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-30-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86/
https://jam-news.net/ru/%d0%b2-%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%bb%d0%b5%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-30-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86/
https://en.trend.az/business/3536790.html
https://en.trend.az/business/3536790.html
http://cbc.az/ru/news/news1641458471
http://cbc.az/ru/news/news1641458471
https://qafqazinfo.az/news/detailru/%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1-%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-593
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(MM-
DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 

  COVID-19  

12-01 

Atsinaujino AZ COVID-19 paso programėlė „e-Tabib“, kuri 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 neveikia, neįjungus telefone Bluetooth ir GPS  - 
nepatikrinsi kitų, pilnai nedemonstruodamas savęs); (d) perspėja apie turėtą 
kontaktą su diagnozuotu užsikrėtusiu COVID-19 ir pateikia griežtą rekomendaciją 
atlikti tyrimus; (e) padeda užsirašyti tyrimams.  Dabar ji rodo ir 3-ią , ir 4-tą skiepų 
dozes. 

KORONAVIRUSINFO.
az 

12-23 
Daugumoje prekybos centrų jau veikia automatizuoti vartai, atsidarantys tik su 
COVID-19 pasais. 

Menafn.com 

  BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE  

12-29 

Parlamentui pristatytas AZ ekonomikos augimo 2022 m. tikslas – sėkmingai 
įgyvendinus strateginius planus, iki 2025 m. užtikrinti didesnį nei 3% vidutinį 
metinį realaus BVP augimą. 2021 m. realus BVP augimas siekė 5,1%, o ne naftos 
sektoriaus kuriamo BVP augimas – 6%. 2022 m. laukiamas 3,9 % ekonomikos 
augimas. Ne naftos produktų eksportas (paskaičiuotas vienam gyventojui) nuo 
2015 m. padidėjo nuo 170 iki 260 USD, ir tai esą rodo, kad 2025 m. galėtų pasiekti 
450 USD (per gyventoją). 

TREND.az 

12-23 

Pagrindinis AZ Centrinio banko kitų metų pinigų politikos tikslas – išlaikyti 2022 m. 
tikslinės infliacijos dinamiką 4-/+ 2% diapazone. Pranešime „Dėl pagrindinių 
pinigų politikos ir politikos krypčių siekiant išlaikyti finansinį stabilumą 2022 
m.“, pažymima, kad šio tikslo pasiekimas pirmiausi priklausys ne nuo fiskalinių 
veiksnių – nuo pasaulinių maisto ir energijos kainų, nuo pasiūlos-paklausos 
grandinės būklės, nuo valstybės tarifų ir makroekonominės politikų. 

REPORT.az 

  INVESTUOTOJAMS IŠ LIETUVOS GALIMAI ĮDOMI INFORMACIJA  

12-10 

Verslininkai, užsiimantys gamyba atgautose žemėse, bus atleisti nuo mokesčių už 
komunalines paslaugas – elektrą, dujas, vandenį. Prezidento dekretas liepia 
vyriausybei parengti atitinkamus nutarimus. 

REPORT.az 

12-11 

Sumgaito chemijos pramonės parkas skelbiasi esąs didžiausias pramonės parkas 
Pietų Kaukaze. Šiuo metu jame įsikūrusios 25 įmonės, iš kurių 17 jau pradėjo įvairių 
gaminių – stiklo, polietileno, propileno, vamzdžių, kilimų, ferosilicio, tepalų, tabako, 
tekstilės ir kitų – gamybą. Bendros investicijos viršijo 5,1 mlrd.AZN (~2,6 mlrd. EUR), 
per 2021 metų 11 mėnesių pramonės parko įmonės pagamino produkcijos už 1,9 
mlrd. manatų (~1 mlrd/. EUR) 

TELEGA.ph 

  ŽEMĖS ŪKIS  

12-31 
AZ - didžiausias NVS pomidorų ir obuolių tiekėjas į RU (tarp NVS šalių) - pomidorų 
eksportuojama iki 130 tūkst. t, o obuolių – 60,2 tūkst. t per /metus.  

TREND.az 

12-31 

Pasak FR ambasadoriaus Azerbaidžane, 2022 m. FR skirs didelį dėmesį 
bendradarbiavimui su AZ, įskaitant vystomąjį bendradarbiavimą, ir tame tarpe VB 
projektui Agdame, atnaujinant vandens ir energetikos tinklus. 

APA.az 

12-03 

Dirbama, siekiant dalyje Karabacho ir Rytų Zangazūro ekonominių regionų sukurti 
zonas, kuriose nėra jokių gyvulių ligų, tam, kad iš jų būtų galima eksportuoti 
gyvulius ir gyvulininkystės produktus. 

AZERNEWS.az 

12-16 

JP ambasada nuo 2000 iki 2021 metų įgyvendino 275 projektus už 37 mln. 
manatų(~16 mln. EUR), tame tarpe 88 medicinos, 85 švietimo, 77 gyventojų 
aprūpinimo geriamuoju vandeniu ir 14 ž.ūkio projektų 

REPORT.az 

 
 ENERGETIKA, RYŠIAI, TRANSPORTAS, APLINKA, STATYBOS, SUNKIOJI 

PRAMONĖ 
 

 Transportas  

12-23 

2021 m. sausį-spalį krovinių, gabenamų per Europos-Kaukazo-Azijos transporto 
koridoriaus TRACECA Azerbaidžano segmentą, apimtys pasiekė 33,4 mln. tonų. 
Per ataskaitinį laikotarpį 18,6 mln.t (arba 55,8%) buvo gabenami automobiliais , 

AZERNEWS.az 

https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3519288.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3519288.html
https://menafn.com/1103417343/Azerbaijan-installs-COVID-passport-verification-systems-in-shopping-centers-of-Baku-Ganja&source=138
https://menafn.com/1103417343/Azerbaijan-installs-COVID-passport-verification-systems-in-shopping-centers-of-Baku-Ganja&source=138
https://en.trend.az/business/3532232.html
https://en.trend.az/business/3532232.html
https://report.az/en/finance/azerbaijan-s-central-bank-reveals-inflation-target-range-of-for-2022/
https://report.az/en/finance/azerbaijan-s-central-bank-reveals-inflation-target-range-of-for-2022/
https://report.az/en/finance/azerbaijan-s-central-bank-reveals-inflation-target-range-of-for-2022/
https://report.az/en/domestic-politics/entrepreneurs-engaged-in-production-activities-in-karabakh-to-be-given-discounts/
https://report.az/en/domestic-politics/entrepreneurs-engaged-in-production-activities-in-karabakh-to-be-given-discounts/
http://report.az/
https://telegra.ph/Sumgajytskij-himiko-promyshlennyj-park---krupnejshij-na-YUzhnom-Kavkaze-01-11
https://telegra.ph/Sumgajytskij-himiko-promyshlennyj-park---krupnejshij-na-YUzhnom-Kavkaze-01-11
https://en.trend.az/business/3534338.html
https://apa.az/en/foreign-policy/france-announces-this-years-priorities-about-cooperation-with-azerbaijan-365251
https://www.azernews.az/business/186505.html
https://www.azernews.az/business/186505.html
https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/yaponiya-realizovala-v-azerbajdzhane-275-proektov-v-ramkah-programmy-ggp/
https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/yaponiya-realizovala-v-azerbajdzhane-275-proektov-v-ramkah-programmy-ggp/
https://www.azernews.az/business/187267.html
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11,9 mln.t (32,9%) -  geležinkeliais  ir 3,7 mln.t (11,3%) - jūra  

12-30 

2021 metais UAB "Azerbaidžano Geležinkeliai" antrinė įmonė "ADY Express LLC" 
geležinkeliu pervežė 5 716 845 tonas krovinių. Iš jų 427 032 t buvo vidaus 
kroviniai, 1 559 620 t - importo, 2 258 609 t - eksporto, ir 1 471 584 t - tranzitiniai 
kroviniai. 

REPORT.az/i 

12-20 

Publikuojamas LV UR valst. sekretoriaus A.Pelšs interviu, kuriame, be kita ko, jis 
sako, kad LV transporto ekspertai mato potencialą plėtoti tranzitinį krovinių 
gabenimą iš Vidurinės Azijos šalių (ir į jas) per AZ, tokį gabenimą, kuriame LV 
galėtų tapti multimodalinio transporto jungčių tarp Azijos, Juodosios jūros ir 
Šiaurės Europos partnere - vartais į ES rinkas eksportui iš AZ. Jis AZ verslui pasiūlė 
ne tik krovinių gabenimą per LV uostus, bet ir jų sandėliavimą, perdirbimą ir 
apdailą bei galimybes tolimesniam platinimui Š.Europoje. Tarptautinis Rygos oro 
uostas, bendradarbiaudamas su vietiniais krovinių gabenimo agentais, galįs 
paskirstyti krovinius Baltijos šalyse ir Skandinavijoje bei pasiūlyti Azerbaidžanui 
plėtoti Eurazijos transportą. 

TREND.az 

12-27 

IRN UR ministras Amiras Abdollahianas sakė, kad šalia įvairių tranzito maršrutų 
tarp dviejų šalių atidarymo, naujo tilto per Astaračajaus upę IRN ir AZ pasienyje 
statyba yra labai svarbi, ir kad Iranas suinteresuotas atgaivinti visą geležinkelių 
transporto tinklą, kadaise egzistavusį P. Kaukaze 

TREND.az 

12-19 
Aktyvuotas IRN-AZE-GEO koridorius, paleidus pilotinį koridorių tarp Pakistano, 
Irano, Turkijos ir Šiaurės-Pietų koridoriaus (FI, RU, AZ, IRN, Persijos įlankos ir IND) 

TREND.az 

 ENERGETIKA  

 Nafta  

12-30 
AZ sausio-lapkričio mėn. eksportavo 25,7 mln. t naftos (1,3% mažiau) už 12,285 
mlrd. USD (37,46% daugiau).  

TREND.az 

 Dujos  

12-30 
2021 metų sausio–lapkričio mėnesiais bendras Azerbaidžano dujų eksportas siekė beveik 
16,9 mlrd. m3, tai yra 39,8% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. 

TREND.az 

12-31 Į Europą vietoj planuotų 5 mlrd. m3 dujų AZ jų pateikė 7,3 mlrd.m3 (per sausį-lapkritį). REPORT.az 

12-22 

Pasak AZ energetikos ministro P.Šahbazovo, per 11 mėn. į TR buvo eksportuota 7,7 
mlrd. m3 AZ dujų. Nuo 2018 m. liepos iki dabar per Trans-Anatolinį dujotiekį TANAP 
transportuota 13,6 mlrd. m3 dujų. 

TREND.az 

 „Žalioji“ ekonomika  

12-06 

AZ Švietimo ministerija ir British Petroleum pasirašė ketinimų memorandumą 
viename iš universitetų įsteigti atsinaujinančios energetikos srities magistro 
studijas. BP tokias studijas finansuos 2 mln. USD. 

 

12-03 

Valstybinės atsinaujinančių energijos išteklių agentūros prie Azerbaidžano 
energetikos ministerijos direktorius Tabrizas Ammajevas. Sakė, kad atgautosios AZ 
teritorijos turės po  3-5 atsinaujinančios energijos rūšis – vandens, geoterminės, 
saulės, vėjo energijos ir bio-energetinius šaltinius.  

AZERNEWS.az 

12-29 

Nuo 2022-01-01 elektromobilių pardavimui taikomas 0% PVM, tame tarpe 
hibridinių, tame tarpe ir naudotų (jei jie ne senesni nei 3 m., ir jų vidaus degimo 
variklis ne didesnis nei 2,5l) perpardavimui. 3 metus PVM nebus mokamas ir už 2 
bei 3 lygmens pakrovėjų elektromobiliams pardavimą. 

DAY.az 

 Gynybos pramonė  

12-29 
AZ PREZ pasirašė dekretą, įteisinantį karinio-techninio bendradarbiavimo 
susitarimą su Serbija, pasirašytą 10-11 Belgrade. 

REPORT.az 

12-16 
AZ nepaprastųjų situacijų ministras K. Heydarovas pareiškė, kad AZ derasi dėl 
išminavimo robotų įsigijimo, bet šaltinių neįvardijo. 

TREND.az 

12-22 

Aptarinėjant TR siekį nepriklausomai nuo NATO sukurti 5 kartos naikintuvą TF-X 
National Combat Fighter, Azerbaidžanas minimas kaip vienas iš galimų partnerių, 
šalia Pakistano. 

EURASINTIMES.com 

 Turizmas, HORECA  

https://report.az/ru/infrastruktura/v-proshlom-godu-ady-express-perevez-okolo-6-mln-tonn-gruzov/
https://report.az/ru/infrastruktura/v-proshlom-godu-ady-express-perevez-okolo-6-mln-tonn-gruzov/
https://en.trend.az/azerbaijan/business/3528811.html
https://en.trend.az/iran/politics/3531409.html
https://en.trend.az/iran/politics/3531409.html
https://en.trend.az/business/transport/3529163.html
https://www.trend.az/business/energy/3535193.html
https://www.trend.az/business/energy/3535254.html
https://www.trend.az/business/energy/3535254.html
https://report.az/ru/biznes/ekonomicheskie-itogi-2021-goda-azerbajdzhan-vzyal-novye-vysoty/
http://report.az/
https://en.trend.az/business/energy/3530127.html
https://en.trend.az/business/energy/3530127.html
https://www.azernews.az/business/186508.html
https://www.azernews.az/business/186508.html
https://report.az/en/military/president-endorses-deal-on-military-technical-coop-between-azerbaijan-serbia/
https://report.az/en/military/president-endorses-deal-on-military-technical-coop-between-azerbaijan-serbia/
http://report.az/
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3527703.html
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3527703.html
https://eurasiantimes.com/urkey-eyes-pact-with-azerbaijan-pakistan-to-develop-stealth-fighters/
https://eurasiantimes.com/urkey-eyes-pact-with-azerbaijan-pakistan-to-develop-stealth-fighters/
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DATA 
(MM-
DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 

12-30 
Paskelbta, kad nuo sausio vidurio atsidaro dar vienas avia-reisas iš Maskvos – šįkart 
Nordwind aviakompanijos į AZ kurortą Gabalią, kartą per savaitę. 

AZERNEWS.az 

12-20 

RU aviakompanija „IrAero“ gavo RU Federalinės oro transporto agentūros leidimą 
oro skrydžiams Maskva-Fiuzuli ir Maskva-Zagatala kryptimis, kiekvienai iš jų du 
kartus per savaitę. 

APA.az 

12-13 

Parlamente svarstant turizmo įstatymą, parlamentarai pabėrė nemažai kritikos 
vykdančioms institucijoms: avia bilietai per brangūs (bilietai į Stambulą net iš 
Jerevano pigesni), vizų režimas per sudėtingas (tik iš 10 valstybių piliečiai atvyksta 
be vizų, kai tuo tarpu į gretimą Sakartvelą – iš 100, į Turkiją – iš 90, į Uzbekistaną – 
iš 80, ir pan.), o  vizų gavimas sudėtingas. Priimtame įstatyme – nuostatos apie 
privalomą turistų sveikatos patikrą epidemijos metu, sugriežtinta atsakomybę už 
turistų neregistravimą ir duomenų valstybės institucijoms neperdavimą. 

AZERNEWS.az 

 
 INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS, SKAITMENIZACIJA, MPT, 

KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS 
 

 Bankininkystė, FinTech  

12-20 

AZ Centrinio banko duomenimis, apyvartoje esančių mokėjimo kortelių skaičius 
lapkričio pabaigoje, padidėjo 185 tūkst. vnt.( palyginus su praėjusiu mėnesiu) ir 
sudarė 10,85 mln. vnt., t.y., palyginus su pernai, išaugo 18,8%. Debeto kortelių 
skaičius augo 17,7%, kredito kortelių – 27,3%. 

AZERNEWS 

12-20 

Operacijų negrynaisiais pinigais apimtys išaugo 78,7% (palyginti su 11 praėjusių 
metų mėnesių, pranešė Centrinis bankas. Be e-prekybos, 3501 mln. AZN buvo 
atsiskaityta per POS terminalus, o 34 mln. AZN - per mokomatus (gatvėse stovinčius, 
grynuosius priimančius, mokėjimo terminalus) 

AZERNEWS 

12-08 

Baku vyko V „Tarptautinis bankininkystės forumas“, pagrinde skirtas negrynųjų 
pinigų apyvartai, jame buvo diskutuojama apie naujausias tendencijas 
bankininkystės sektoriuje, daug kalbėta apie skaitmeninimą. Konferencijoje ir 
parodoje dalyvavo ir Lietuvos „5 Kontinentų“ grupės įmonės BS/2, Ashburn ir kt. 

TREND.az 
CALIBER.az 

 Informacinės ir ryšių technologijos, FinTech  

12-16 

Pranešama, kad pasauliniame interneto greičio indekse Speedtest Global Index AZ 
pakilo trimis pozicijomis aukščiau ir pakilo į 121-ąją vietą pagal plačiajuoščio 
fiksuoto ryšio greitį, o mobilaus interneto kategorijoje užima 64-tą vietą. LT 
atitinkamai 36 (nusileido 1 pozicija) ir 37-joje (krito 7-mis). 

REPORT.az 

12-13 

Kibernetinio saugumo konferencijoje pranešta, kad Baku, Sumgaito ir Giadžos 
miestuose 9 iš 10 interneto ir mobiliųjų telefonų naudotojų susidūrė su įvairiais 
sukčiais per pastaruosius metus. 

REPORT.az 

 Kosmoso pramonė  

12-21 

AZ kosmoso agentūra „Azercosmos“ (kurią kuruoja Skaitmeninės plėtros ir 
transporto ministerija) surengė pirmąjį Tiurkiškų valstybių kosmoso agentūrų ir 
struktūrų verslo susitikimą. Dalyvavo šalys - Tiurkų valstybių organizacijos narės bei 
narės-stebėtojos, bandė susitarti dėl bendrų veiklos sričių, kad remtų projektus 
kosmoso sektoriuje ir tiurkų valstybių sąveikos jame plėtrą. 

TREND.az 

 Farmacijos pramonė  

12-21 

Po JK ambasadoriaus Azerbaidžane susitikimo su l.e.p sveikatos apsaugos ministru 
T. Musajevu paaiškėjo, kad JK padės įkurti medicinos įstaigas atgautose 
teritorijose. Šalys taip pat aptarė bendradarbiavimo sveikatos ir medicinos mokslo 
srityse plėtros bei ateities bendradarbiavimo farmacijos pramonėje svarbą. 

REPORT.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; NVS – Nepriklausomų Valstybių Sąjunga;  

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. 

https://www.azernews.az/travel/187537.html
https://apa.az/en/xeber/infrastructure/russian-airline-allowed-to-fly-from-moscow-to-fuzuli-364256
https://www.azernews.az/travel/186882.html
https://www.azernews.az/travel/186882.html
https://caliber.az/ru/post/43593/
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3522743.html
https://report.az/ru/ikt/azerbajdzhan-prodvinulsya-na-tri-stupeni-po-skorosti-shirokopolosnogo-interneta/
https://www.speedtest.net/global-index
https://www.speedtest.net/global-index
https://news.day.az/hitech/1414933.html
https://news.day.az/hitech/1414933.html
https://en.trend.az/business/3529917.html
https://en.trend.az/business/3529917.html
https://report.az/en/health/ambassador-britain-will-help-create-medical-institutions-in-azerbaijan-s-liberated-areas/
https://report.az/en/health/ambassador-britain-will-help-create-medical-institutions-in-azerbaijan-s-liberated-areas/
mailto:viktoras.dagilis@urm.lt

