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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AZERBAIDŽANE 

Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės (2022 m. sausis) 
 

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 2022 m. sausį paskelbta 10 pirkimų, kurių 
kiekvieno vertė viršija 3 mln. USD.(pvz. el. tinklų tiekimui, kelių remontui, geologinės 
žvalgybos darbams ir pan.) 

www.etentder.g
ov.az  

 
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: sveikatos apsaugos 
skaitmenizavimo centras perka IT paslaugas; pasienio tarnyba – statybines 
medžiagas; Kaspijos laivininkystės įmonė – asmenines apsaugos priemones, ir pan. 

TREND.az 

  LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS GALIMAI AKTUALI INFORMACIJA  

01-I 

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. 

 

01-26 

RU įmonės pateikė 14 paraiškų dalyvauti atgautųjų teritorijų atkūrimo darbuose. 
Šių įmonių veikla daugiausia orientuota į žemės ūkio plėtrą, geležinkelių tiesimą, 
energetikos objektų statybą. 

DAY.az 

01-05 

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

APA.az 

01-31 

UK amb. J.Sharp pranešė, kad jis AZ pareigūnams įteikė sąrašą įmonių, kurios domisi 
dalyvavimu atstatomuose darbuose atgautose teritorijose – UK dabar laukia planų 
dėl AZ atstatymo darbų, kad įmonės galėtų išnagrinėti ir sureaguoti. 

TREND.az 

01-29 

Tai, kad kuriamas atgautųjų teritorijų atstatymo planas, matosi ir iš 2023 m. valstybės 
biudžeto projekto. Pasiūlymus atkūrimo darbams 2023-26 m. visos centrinės ir 
regioninės įstaigos turi pateikti Ekonomikos ir Finansų ministerijoms iki kovo 1 d 

REPORT.az 

 Mažmeninė prekyba  

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 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 

  COVID-19  

01-IV 
Metams pratęstas moratoriumas verslo patikroms ir inspekcijoms, įvestas ryšium su 
Covid-19. 

KORONAVIRUSIN
FO.az 

  BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE  

01-29 

Per 2021 m. prekybos AZ prekybos su ES VN balansas išaugo 3 kartus: apyvarta 
sudarė 15,201 mlrd. USD,  AZ eksportas į ES išaugo 92,1% (sudarė 13 064 mlrd. USD), 
importas sumažėjo 15,6% (sudarė 2 137 mlrd. USD). Teigiamas AZ prekybos su ES 
balansas buvo 10 928 mlrd. USD. Tai 2,6 karto daugiau nei 2020 m. 

APA.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/3548495.html
https://en.trend.az/business/tenders/3543677.html
https://en.trend.az/business/tenders/3543677.html
https://en.trend.az/business/tenders/3539801.html
https://news.day.az/economy/1430029.html
https://apa.az/en/foreign-policy/france-announces-this-years-priorities-about-cooperation-with-azerbaijan-365251
https://apa.az/en/foreign-policy/france-announces-this-years-priorities-about-cooperation-with-azerbaijan-365251
https://apa.az/en/foreign-policy/france-announces-this-years-priorities-about-cooperation-with-azerbaijan-365251
https://en.trend.az/azerbaijan/business/3548471.html
https://en.trend.az/azerbaijan/business/3548471.html
https://report.az/en/business/azerbaijan-preparing-proposals-for-karabakh-restoration-for-2023-2026/
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://en.trend.az/business/3536790.html
https://en.trend.az/business/3536790.html
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
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
https://apa.az/en/finance/azerbaijans-trade-balance-with-eu-countries-tripled-last-year-367077
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DATA 
(MM-
DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 

01-05 

Dešimt darbo grupių, sudarytų vadovaujant ministrui pirmininkui, parengė ir 
pristatė naują 2022–2026 metų ekonomikos augimo strategijos projektą. Pasak 
ministras M.Džabarovas, pagrindinis iššūkis - sumažinti priklausomybę nuo naftos, 
intensyvinant diversifikaciją, tvarų ekonomikos augimą ir pereinant prie didesnių 
pajamų grupės. Sėkmingo naujosios strategijos projekto įgyvendinimo atveju 
vidutinis metinis BVP augimo tempas šalyje 2022–2026 metais siektų 3,9%, iš jų ne 
naftos sektoriuje – 5%. 

TREND.az 

01-05 

Ekonomikos ministras teigia, kad AZ ekonomika artėja prie priešpandeminio lygio 
- nuo 2021 m. sausio iki spalio BVP augo 4,9%, o ne naftos sektorius – 5,9%. Išskyrus 
statybų sektorių, augimas spartėja visuose ūkio sektoriuose. 

TREND.az 

 
Anot AZ Centrinio banko, pinigų bazė AZ išaugo. 2021 m. 12-30 siekė 17,937 mlrd. 
manatų, tai yra 25,6% arba 3,658 mlrd. manatų daugiau nei praėjusių metų 12-01.  

DAY.az 

01-14 

Anot JT ataskaitos „Pasaulio ekonomikos būklė ir perspektyvos“, AZ ekonomika šiais 
metais augs 4%, o 2023 m. – 4,1%. Tuo tarpu vidutinė metinė infliacija AZ šiemet 
sulėtės iki 3,8%. Prognozuojama, kad 2023 m. vidutinis metinis vartotojų kainų 
augimas sumažės iki 3,1%. 

APA.az 

01-21 

Didžiausia mokesčių surinkimo prieaugis 2021 m. užfiksuotas šiose ne naftos/dujų 
srityse: viešajame maitinime– 8,.1%, mažmeninėje prekyboje – 53.7%, pramonėje – 
29.3%, paslaugose – 19.7%. Surenkamas PVM iš ne-naftos/dujų sektoriaus 
padidėjo 17%, akcizo mokesčiai-25%, pajamų mokestis - 16.3%.  

TREND.az 

  INVESTUOTOJAMS IŠ LIETUVOS GALIMAI ĮDOMI INFORMACIJA  

02-04 

AZ UR ministras Dž.Bairamovas ir ES komisaras O.Varhėjus bendroje spaudos 
konferencijoje pranešė apie ES skirtą Azerbaidžanui 2 mlrd. eurų finansinį paketą 
pagal Ekonominių investicijų planą EIP. O.Varhėjus pabrėžė ES pasirengimą 
dalyvauti AZ vykdomuose atkūrimo ir atstatymo darbuose, prisidėti prie taikos 
P. Kaukaze ir remti pastangas sutaikyti šalis, teikti finansinę ir techninę paramą sienų 
delimitavimo ir demarkacijos bei teritorijų išminavimo procese. 

TREND.az 

01-24 

Nevyriausybinė organizacija „Koalicija gavybos pramonės skaidrumui didinti“ savo 
dokumente dėl naudingųjų iškasenų (tauriųjų ir spalvotųjų metalų - aukso, sidabro, 
vario, molibdeno ir kt.) telkinių eksploatavimo Karabache ragina AZ vyriausybę 
užtikrinti, kad atgautų teritorijų gamtos išteklių vystymo sutartys būtų atskleistos ir 
suteikta vieša prieiga prie jų, kad visuomenė būtų informuota apie sutarčių sąlygas. 

TURAN.az 

01-27 

Pramoninių zonų „rezidentai“ investavo 6,4 mlrd. manatų(~3,351 mlrd. EUR), iš jų 
2021 m. - 247,7 mln. manatų (~120 mln. EUR), ir sukūrė daugiau nei 9 700 darbo 
vietų“, – skelbia AZ ekonomikos ministras Mikailas Džabarovas. Jis tikisi, kad į 
vykdomus projektus bus pritraukta daugiau nei 370 mln. AZN (~185 mln.EU) 
investicijų, taip pat sukurta >2400 nuolatinių darbo vietų. 

AZERTAG.az 

  ŽEMĖS ŪKIS  

01-IV 

Pranešama, kad gegužės 18-20 Baku vyksiančioje parodoje „Caspian Agro 2022“ 
dalyvaus įmonės iš AZ, GE, Izraelio, Ispanijos, Italijos, Nyderlandų, Rusijos, JAV, Turkijos 
ir Ukrainos. 

ABC.az 

01-25 

Konferencijoje “Moterų verslininkių vaidmuo ekonominiame Karabacho ir Rytų 
Zangezūro vystymesi” ž.ū. ministro pavaduotoja I.Gadimova pranešė, kad atgautose 
teritorijose planuojamos statyti ž.ū. produktų perdirbimo gamyklos 

TREND.az 

  ENERGETIKA, RYŠIAI, TRANSPORTAS, APLINKA, STATYBOS, SUNKIOJI PRAMONĖ  

 Transportas  

01-25 
į Alato uostą atvyko pirmasis geležinkelio keltas su su konteineriniu kroviniu iš 
Uzbekistano. 

HAQQIN.az 

01-24 

Irano kelių ir miestų plėtros ministras Rostam Ghasemi Azerbaidžane vizitą pradėjo 
atvykdamas į naująjį Fiuzulio tarptautinį oro uostą. Kartu su AZ vicepremjeru Š. 
Mustafajevu, Ghasemi lankėsi atkovotose teritorijose, apžiūrėjo infrastruktūros 
projektus, susipažino su Zangilano tarptautinio oro uosto statybomis, apžiūrėjo 
Zangazuro koridoriuje nutiestus tunelius keliams, susipažino su kelių ir geležinkelių 

APA.az; 
REND.az 

https://en.trend.az/business/3536828.html
https://en.trend.az/business/3536783.html
https://news.day.az/economy/1425494.html
https://apa.az/en/finance/azerbaijani-economy-to-grow-by-4-this-year-un-365923
https://apa.az/en/finance/azerbaijani-economy-to-grow-by-4-this-year-un-365923
https://apa.az/en/finance/inflation-to-slow-to-38-in-azerbaijan-this-year-un-365925
https://apa.az/en/finance/inflation-to-slow-to-38-in-azerbaijan-this-year-un-365925
https://en.trend.az/business/finance/3544245.html
https://en.trend.az/business/finance/3544245.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3550925.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3550925.html
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/remarks-commissioner-varhelyi-during-joint-press-conference-minister-foreign-affairs-azerbaijan_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/remarks-commissioner-varhelyi-during-joint-press-conference-minister-foreign-affairs-azerbaijan_en
https://turan.az/ext/news/2022/1/free/politics_news/en/661.htm
https://turan.az/ext/news/2022/1/free/politics_news/en/661.htm
https://turan.az/ext/news/2022/1/free/politics_news/en/661.htm
https://turan.az/ext/news/2022/1/free/politics_news/en/661.htm
https://turan.az/ext/news/2022/1/free/politics_news/en/661.htm
https://azertag.az/en/xeber/Mikayil_Jabbarov_To_date_residents_of_industrial_zones_have_invested_64_billion_manats-1989665
http://abc.az/ru/news/89700
https://en.trend.az/business/3545814.html
https://en.trend.az/business/3545814.html
https://en.trend.az/business/3545774.html
https://en.trend.az/business/3545774.html
https://haqqin.az/news/232813
https://haqqin.az/news/232813
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3545179.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3545179.html
https://apa.az/en/infrastructure/iranian-minister-reviewed-railway-project-in-zangazur-corridor-366673
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DATA 
(MM-
DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 

projektais. Susitikimuose su AZ PREZ derino IRN įmonių dalyvavimo sąlygas. 

01-28 

2021 m. sausį-lapkritį krovinių, gabenamų per Europos-Kaukazo-Azijos transporto 
koridoriaus TRACECA Azerbaidžano segmentą, apimtys pasiekė 36,4 mln. tonų. 
Per ataskaitinį laikotarpį 20,1mln.t (arba 55,3%) buvo gabenami automobiliais, 12 
mln.t (33,4%) -  geležinkeliais ir 4,1 mln.t (11,3%) – jūra. 

AZERNEWS.az 

01-10 

Anot AB „Gruzijos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus D. Peradze, GEO ir AZ 
derasi dėl keleivių vežimo geležinkeliais atnaujinimo. Apie tikslią datą bus 
paskelbta vėliau. Pasak D. Peradze, AZ yra vienas iš pagrindinių AB prioritetinių 
maršrutų.(AZ sausumos sienos iki šiol keleiviams uždarytos) 

TREND.az 

01-II 

Tarptautinis Ašchabado (TM) oro uostas gavo ES sertifikatą RA3 (Regulated Agent 
from third county), patvirtinantį, kad jo krovinių terminalas pilnai atitinka aviacinio 
saugumo reikalavimus nustatytus ES. Šis dokumentas būtinas, norint vežti krovinius 
į/per ES oro uostus.  

 

01-19 

Heydaro Alijevo tarptautinio oro uosto duomenimis, 2021 m. AZ oro uostai 
aptarnavo 2,93 mln. keleivių, tai daugiau nei dvigubai daugiau nei 2020 metais; 
tame tarpe tarptautiniais skrydžiais - 2,39 mln.keleivių. „AZAL“ ir „Buta Airways“ 
skraidino atitinkamai 874,5 tūkst. (38,2%) ir 250 tūkst.( 10,9%) keleivių. Ir tai – 
nežiūrint, kad dalį metų atvykti daugelio  valstybių piliečiams iš principo buvo 
draudžiama. 

Tel.AZ 
Ekonomika  

01-25 

Už geležinkelio linijos Horadizas-Ahbandas, svarbios Zangezuro koridoriaus dalies, 
statybos darbus atsiskaitė atsakinga darbo grupė: 90% žemės darbų atlikta, pastatyti 
9 tiltai, 2 pervažos, 52 laikinos pervažos. Darbus atliekantys traukiniai jau gali judėti 
nuo Horadizo stoties (Fiuzulio rajone) iki Mahmudlu stoties (Džabrailo rajone). 
Projektą planuojama pabaigti 2023 m. 

TREND.az 

01-31 

Pradėtas tiesti Agdam–Fiuzuli greitkelis - vienas iš infrastruktūros projektų, 
įgyvendinamų Karabacho ir Rytų Zangazūro ekonominiuose regionuose ir 
vaidinsiantis svarbų vaidmenį socialinei ir ekonominei atgautų regionų ir kaimų 
plėtrai. 

APA.az 

01-31 
Rekonstruotame Barda-Agdam geležinkelio ruože pradėti statyti administraciniai 
pastatai bei peronai keleiviams Kočerli ir Tezekend stotyse. 

APA.az 

 ENERGETIKA  

 Nafta  

01-06 

AZ valstybinė naftos kompanija SOCAR ir Rusijos „Transneft“ pasiekė susitarimą dėl AZ 
naftos gabenimo naftotiekiu Baku–Novorosijskas – kalba eina apie 1,209 mln. tonų 
AZ naftos transportavimą, iš kurių 320 tūkst. tonų planuojama pergabenti I-mą š.m. 
ketvirtį. 2021 m. SOCAR'as Baku–Novorosijskas naftotiekiu eksportavo 1,7 mln. tonų 
naftos (64,3% daugiau nei 2020 m.).  

 

 Dujos  

01-21 
Per 2021 m. AZ dujų eksportas į Europa padidėjo iki 8,15 mlrd. m3 dujų, į Turkiją – 
iki 8,5 mlrd. m3. 

AZERIDAILY.az 

02-04 

Savo kalboje AZ PREZ priminė, kad išžvalgytų dujų telkinių apimtys Azerbaidžane – 
2,6 trilijono m3 ir išsakė tikėjimą, kad dujas iš didžiausio dujų kondensato telkinio – 
Abšerono – pavyks pradėti išgauti netrukus, jau šiais metais – pradedant nuo 1,5 mlrd. 
m3 ir plečiant apimtis. Jis taip pat pastebėjo, kad auga ir AZ vidaus poreikis dujoms: 
daugėja gyventojų, didėja gamyba, reikės daugiau dujų atgautoms teritorijoms. 

TREND.az 

02-04 

AZ energetikos ministras Parvizas Šahbazovas sakė, kad AZ yra pasirengęs 
bendradarbiauti su šalimis, norinčiomis įsigyti papildomų dujų kiekių. SGC galėtų 
išplėsti savo svarbą, pasitelkdama jungtis tarp Europos šalių į Vakarų Balkanus ir kitas 
Europos žemyno dalis. Jau laikas pradėti naują veiklos etapą, apimantį tokius 
procesus kaip sutarčių su vartotojais pasirašymas, investicijų pritraukimas ir dujų 
gavybos didinimas bei jungiamųjų linijų tiesimas. 

TREND.az 

02-10 

Buvęs JAV ambasadorius Azerbaidžane Matthew Bryza išsakė savo nuomonę, kad iki 
tol, kol AZ išvystys savuosius dujų telkinius, papildomų dujų per Pietų dujų koridorių 
(SGS) AZ galėtų pateikti iš Turkmėnistano, pasinaudojęs swap susitarimu su Iranu. 

DAY.az 

https://apa.az/en/infrastructure/iranian-minister-reviewed-railway-project-in-zangazur-corridor-366673
https://www.azernews.az/news.php?news_id=188506&cat=business
https://en.trend.az/scaucasus/georgia/3538838.html
https://en.trend.az/scaucasus/georgia/3538838.html
https://t.me/economy_azru/1544
https://t.me/economy_azru/1544
https://en.trend.az/business/3545588.html
https://apa.az/en/infrastructure/construction-of-aghdam-fuzuli-highway-started-photo-367363
https://apa.az/en/social/construction-of-stations-starts-on-barda-aghdam-railway-video-367367
http://azeridaily.com/economy/65302
http://azeridaily.com/economy/65302
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3550877.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3550877.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3550886.html
https://en.trend.az/business/energy/3550784.html
https://en.trend.az/business/energy/3550784.html
https://en.trend.az/business/energy/3550784.html
https://news.day.az/economy/1433554.html
https://news.day.az/economy/1433554.html
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01-I s. 

2021 m. TM dujų eksportas į RU išaugo 2 kartus. 2021 m. RU iš TM importavo beveik 
10 mlrd. m3  dujų, kas yra 2 kartus daugiau negu 2020 m. Manoma, kad sąlyginai pigus 
dujų importas iš TM ir kitų Centrinės Azijos šalių leido RU padidinti savo dujų naudingą 
eksportą į Vakarus. Didžiausias TM dujų importuotojas išlieka Kinija (40 mlrd. m3). TM 
yra 4 pagal dydį gamtinių dujų turėtojas, tačiau turi labai ribotą infrastruktūrą ir 
galimybes tas dujas eksportuoti, todėl dažnai priverstas sąlyginai pigiai pardavinėti 
savo dujas RU ir IRN, kurie paskui pelningai perparduoda jas Europai, Turkijai ir pan. 
Todėl pastaruoju metu dedamos didelės pastangos plėsti eksporto infrastruktūrą 
statant TAPI dujotiekį, bei ieškant kitų eksporto kelių (per Kaspijos jūrą į AZ ir toliau į 
Turkiją, Europą). 

 

01-12 

AFG URM informavo, kad TM pažadėjo suteikti afganų vyriausybei paskolą, reikalingą 
pradėti dujotiekio TAPI statybą šalies teritorijoje - statybos darbus planuojama 
pradėti 2022m. antrame pusmetyje. Vertinama, kad visas TAPI projektas gali kainuoti 
nuo 7 iki 10 mlrd. USD, o dalyvių dalys pasiskirstę taip: Turkmėnistano „Turkmengaz“ 
– 85%, Afganistano  „Afgan Gas Enterprise“, Pakistano „ISGS“ ir Indijos „GAIL“  - po 5%. 
Taip pat teigiama, kad afganų pusė pažadėjo suformuoti 30 tūkst. karių dalinį 
dujotiekio apsaugai. 

 

01-II 

TM pradėjo elektros perdavimo linijos darbus Balkan-Dashoguz segmente, kurių 
pabaigimas pilnai užbaigs el. energijos perdavimo žiedą šalies viduje ir įgalins 
perduoti el.energiją iš bet kurios šalies elektrinės į bet kurį vidaus ar užsienio 
elektros linijų tinklą. Tai ateityje užtikrins el.energijos tiekimą į Afganistaną (per 
Mazari Šarifą iki Kabulo) ir kita atšaka į Afganistano-Pakistano pasienį (per Heratą-
Farah-Kandaharas). 

 

 Dujų/naftos/chemijos pramonė  

01-28 AZ per 2021 m. naftos kokso eksportavo daugiau nei ~25 mln. USD. REPORT.az 

01-31 Per 2021 m. AZ polipropileno eksportavo 86% daugiau nei 2021 m. AZERITIMES.az 

01-31 

Nuo vasario 1 d. iki birželio panaikintas 15% muitas už A-92 ir A-95 benzino įvežimą. 
Pasirodo, VĮ „Socar“ pusmečiui stabdo vienintelę naftos perdirbimo įmonę Baku 
mieste – visas kuras bus tik importuojamas. 

ZERKALO.az 

 „Žalioji“ ekonomika  

02-04 

AZ PREZ, kalbėdamas Pietų Dujų Koridoriaus DGC patariamosios tarybos nariams-
ministrams, sakė, kad AZ energetikos ministerija kartu su pirmaujančiomis 
tarptautinėmis kompanijomis jau parengė konceptualią žaliosios energetikos zonos 
Karabache ir Rytų Zangezūro perspektyvą. Preliminarūs tarptautinio atsinaujinančių 
išteklių potencialo Karabache ir Rytų Zangezūro tyrimo rezultatai žada ~7200 MW vėjo 
energijos ir daugiau nei 2000 MW saulės energijos, ir kad strateginis AZ partneris 
naftos ir dujų srityje - BP  - rodo didelį susidomėjimą darbams atgautose teritorijomis, 
ypač Džabrailo rajone - su BP vyriausybė jau derasi dėl daugiau nei 200 MW 
atsinaujinančio energijos šaltinio statybos Džabrailo rajone  

 

01-25 
Baku besilankanti Pasaulio Banko delegacija su AZ energetikos ministru Parvizu 
Šachbazovu aptarė vėjo jėgainių Kaspijos jūros pakrantėje projektą. 

TREND.az 

 Gynybos pramonė  

01-31 

Svarstoma, kad prie Sakartvelo šturmo lėktuvų GE-31 (naujesnės kartos SU-25, pilnai 
be rusiškų detalių) gamybos finansavimo ir vystymo, be Ukrainos ir Izraelio, ketina 
prisijungti ir Azerbaidžanas. 

REPORT.az 

12-16 

Tai, kad AZ PREZ priėmė TR gynybos įmonės Baykar vadovus Haluką ir Seldžuką 
Bairaktarus, kurių  vardo ginkluotos bepilotės skraidyklės suvaidino nemenką 
vaidmenį 44-ių dienų kare, pasitarnavo Turkijos gynybos ir technologijų parodos 
Teknofest, gegužės 26-29 d. vyksiančios Azerbaidžane reklamai. 

TREND.az 

 Turizmas, HORECA  

01-10 AZ pigių skrydžių bendrovė „Buta Airways“ pradeda skrydžius iš Baku į Kazanę ir Ufą.  TURAN.az 

01-17 
Naujas tiesioginis skrydis sujungė Gabala ir Maskvą. Reguliarus „Nordwind 
Airline“skrydis maršrutu Maskva-Gabala-Maskva bus vykdomas kartą per savaitę – 

DAY.az 

https://report.az/en/energy/azerbaijan-sells-abroad-petroleum-coke-worth-over-25-million-in-2021/
https://azeritimes.com/2022/01/31/azerbaijan-increases-revenues-from-polypropylene-exports-by-86/
https://zerkalo.az/edinstvennyj-npz-v-azerbajdzhane-ostanovitsya-na-remont-skolko-budet-stoit-benzin-ai-92/
http://azeridaily.com/politics/65393
http://azeridaily.com/politics/65393
https://en.trend.az/business/energy/3545553.html
https://jam-news.net/forbes-azerbaijan-may-finance-the-production-of-attack-aircraft-in-georgia/
http://report.az/
https://www.teknofest.az/en/
https://www.teknofest.az/en/
https://turan.az/ext/news/2022/1/free/economics_news/en/242.htm
https://news.day.az/society/1427440.html
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sekmadieniais.  

01-21 
Valstybinė avialinijų kompanija AZAL atnaujino (2x sav.) skrydžius į S.Peterburgą bei 
pradėjo (3x sav.) skrydžius į Aktau(KZ). 

APA.az 

01-26 

Apie tai, kiek kainuoja surengti turistų dėmesį patraukiančias Formula 1 varžybas Baku 
mieste, organizatoriai atsakyti atsisakė. Žurnalistai, remdamiesi Racingnews36 
leidinių, skelbia, kad už 2022 m lenktynių etapą AZ mokės 55 mln. USD, tiek pat, kiek 
Saudo Arabija ir Kataras (RU ir CN mokėsiančios po 50 mln. USD, Monakas – 15 mln. 
USD). 

1NEWS.az 

01-21 RU avialinijos Azimut pradėjo skrydžius tarp Baku ir Rostovo prie Dono. TREND.az 

01-12 

Azerbaidžano piliečių populiariausios kelionių kryptys 2021 m. gruodžio mėn.: 
Rusija (29 324 žmonės), Turkija (19 931 žmogus) ir Iranas (13 029 žmonės). Toliau : 
JAE – 7,734, Sakartvelo  – 6,552, Saudo Arabija – 3,387, Indija – 1,760, Ukraina – 
1,606, Kuveitas – 1,349, Kazachstanas – 1,230, Didžioji Britanija – 769, Vokietija – 732, 
Uzbe kistanas – 684, Kinija – 682 žmonės. 

Valstybinė turizmo 
agentūra 

 
 INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS, SKAITMENIZACIJA, MPT, 

KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS 
 

 Bankininkystė, FinTech  

01-10 

AZ skaitmeninės plėtros ir transporto ministras R. Nabiyevas pareiškė, kad iki 2024 m. 
pabaigos beveik visi namų ūkiai AZ bus aprūpinti sparčiu internetu. 50% atgautųjų 
teritorijų jau aprūpintos mobiliuoju ryšiu, daugiau nei 35% - vykdoma televizijos ir 
radijo transliacija, keturiomis kryptimis teikiamos ir pašto paslaugos. 

DAY.az 

 Kosmoso pramonė  

01-27 

Azerkosmos, Nac.transliuotojo taryba ir kt. TV įmonės nutarė, kad nuo 02-28 
nacionaliniai AZ kanalai bus transliuojami tik aukšta raiška (HD) – prie to 
pervedamas ryšių palydovas „Azerspace-1“, perorganizuojami retransliatoriai ir 
kabelinės televizijos. 

HAQQIN.az 

 Farmacijos pramonė, medicinos verslas  

12-21 

Mokesčių politikos valdybos pareigūnais su didžiausių klinikų vadovais aptarė galimus 
pokyčius mokesčiuose, siekiant vystyti medicinos turizmą: 0% PVM med.paslaugoms 
užsienio piliečiams, mokesčių med.personalui optimizavimą, užsienio gydytojų 
atleidimą nuo privalomo sveikatos draudimo. 

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://apa.az/en/infrastructure/baku-saint-petersburg-flight-resumes-367209
https://apa.az/en/infrastructure/azal-starts-operating-flights-to-aktau-367297
https://1news.az/news/20220126115947594-Azerbaidzhan-zaplatit-55-mln-Formule-1-za-provedenie-gonki-v-Baku-v-2022-godu
https://en.trend.az/business/transport/3545346.html
https://t.me/economy_azru/1548
https://t.me/economy_azru/1548
https://news.day.az/economy/1425041.html
https://haqqin.az/news/232904
https://t.me/economy_azru/1550
https://t.me/economy_azru/1550
mailto:viktoras.dagilis@urm.lt

