Ambasada Baku

Ekonominės informacijos suvestinė, AZ (+TM)

2022 m. gegužė

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AZERBAIDŽANE IR TURKMĖNISTANUI
Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės (2022 m. gegužė)
DATA
(MMDD)

PASTABOS

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS

Kategorijos
(tags)

INFORMACIJA APIE KONKURSUS, VIEŠUOSIUS PIRKIMUS
– vykstančius ir potencialius
Informacija apie Azerbaidžano viešųjų pirkimų tarnybos atliekamus viešuosius
pirkimus teikiama tinklapyje https://etender.gov.az/competition/openVP; MED;
tenders(prieiga iš užsienio veikia nevisada). Per 2022 m. gegužę paskelbti 27 www.etentder.
gov.az Water; Tech;
pirkimai, kurių kiekvieno vertė viršija 3 mln. USD.(pvz. dėl vandens tiekimo iš
Kuros upės modernizavimo; medicininės įrangos įsigijimo ir kt.)
Energetikos ministerija skelbia jos ir jai pavaldžių valstybės įmonių viešųjų
pirkimų skelbimus tinklapyje https://minenergy.gov.az/en/tenderler bei minenergy.gov
VP; ICT; Serv;
.az
skelbimų puslapyje (pvz., gęsintuvų atnaujinimo programai, skambučių centro
įrangai ir įkūrimui).
Šiek tiek patarimų kaip dalyvauti konkursuose teikia AZ teisininkų įmonės
legalstore.az Legal;VP;
tinklapis.
Tinklapis trend.az platina informaciją apie kai kuriuos konkursus: pvz.,; IT įrangą
perka ir švietimo ministerija, ir Naftos universitetas, ir Melioracijos ir
vandens valdymo tarnyba, ir Valstybinis Naftos fondas, ir vandens skirstymo TREND.az VP; NEWS; ICT;
įmonė AzerSu , ir Mokslų Akademijos ekonomikos institutas bei kiti AZ
subjektai
LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS GALIMAI AKTUALI INFORMACIJA
06-01

05-25

05-18

Ekonomikos ministerija praneša, kad Rusijos įmonė Milur SI svarsto ar pradėti
elektros skaitliukų gamybą vienoje iš AZ pramoninių zonų
Baltarusijos įmonė GosSelMaš atnaujina bendradarbiavimą su Giandžos
automobilių gamykla.
Baltarusijos premjero vizito metu pasirašyta sutarčių už 55 mln. JAV dolerių,
tame tarpe dėl maisto produktų, medienos produkcijos ir popieriaus tiekimo iš
BY.

05-05

Rusija pasienyje su AZ modernizuoja patikros postus, kad šie, net ir
nesušvelninus kontrolės, galėtų greičiau praleisti daugiau prekių iš AZ.

05-30

AZ lieka tarp pagrindinių RU grūdų importuotojų

05-16

05-27

05-13
05-26

05-24

05-18

Konkurencinės
galimybės;
APA.az ElektroTech;
Karas;

DAY.az

Karas

APA.az

Karas; Maistas;
Baldai;
Konkurencija;

Karas;
„ImportoZamešč
APA.az
eije“;
Potenciali

REPORT.az GalimybėPardu

Sakartvele Azerbaidžanas esą matomas tarp pagrindinių alternatyvių Rusijai
grūdų tiekėjų Sakartvelui, šalia Armėnijos ir Kazachstano
AZ spauda praneša, kad kovo mėnesį Rusijos transporto geležinkeliais
struktūroje smarkiai išaugo medienos eksportas į 4 šalis : į Baltarusiją (181%,)
Turkiją (163%), Azerbaidžaną (37%) ir Egiptą (23%).
Teherane prasitarta apie rengiamą trišalio tranzito – Iranas-AzerbaidžanasRusija - susitarimą.
Korėjos Respublikos vyriausybė skyrė AZ 1,2 mln. dol. požeminėms
hidraulinėms sistemoms atkurti.
AZ ekologijos ir gamtos išteklių ministras M. Babayev per „Italijos dizaino dieną
2022“ pareiškė, kad AZ tikisi įdiegti plastiko apdirbimo technologijas,
pažymėdamas, kad atliekų tvarkymas yra iššūkis ne tik AZ, bet ir visam regionui.
Įvyko AZ-LT verslo forumas su abiejų šalių prezidentų – I.Alijevo ir G.Nausėdos
- pasisakymais, kuriame pasirašyta tarpvyriausybinė sutartis dėl tarptautinio
eismo keliais, bei eilė tarpusavio supratimo memorandumų. „Azerbaidžanas

oti; Karas;
Maistas; Karas;
REPORT.az Sankcijos;
LogistikosKeliai
Karas;

REPORT.az Konkurencija;

REPORT.az

LogistikosKeliai;
Sankscijos;
PotencialiosGali

TREND.az mybėsDalyvauti;
PotencialiosGali

TREND.az mybės; GREEN;
TREND.az;
PotencialiosGali
REPORT.az;
mybės;
APA.az
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05-12

05-03

05-05

05-04

05-26

05-21

05-06

05-06
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2022 m. gegužė
PASTABOS

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS

kviečia Lietuvos įmones investuoti atgautose teritorijose ir Karabache“,
„Lietuva kviečia AZ verslą į Lietuvą“ – tokiomis antraštėmis buvo pristatoma
renginys, vykęs H.Alijevo centre, prestižiškiausiame pastate Baku.
Antrasis Pasaulio Banko paramos, skirtos logistikos koridoriaus tarp Pietų
Kaukazo ir Centrinės Azijos skaitmeninimui, etapas padės suinteresuotoms
šalims skaitmeninti transporto informaciją, eismo valdymo ir veiklos sistemas
bei integruoti jas intermodaliniu būdu.
Pranešama, kad pabaigtas dizaino konkursas – pagal jo rezultatus Karabache
bus pradėta atstatinėti dar 13 kaimų.
Latvijos įmonių klasterio Cleantech susitikimai su AZ verslininkų konfederacija
pristatomi antraštėmis “Latvijos įmonės pritraukiamos bendradarbiavimui
Karabache“. LV verslo atstovai domėjosi bendradarbiavimo galimybėmis žemės
ūkio, vandens pramonės, informacinių technologijų, profesinio išsilavinimo bei
statybos inžinierių atestavimo srityse. Teigiama, kad LV verslininkams buvo
suteikta išsami informacija apie AZ agrarinio sektoriaus potencialą, ypač
atgautose teritorijose, ir apie užsienio investuotojų susidomėjimą šiomis
teritorijomis.
AZ ŽŪM Agrarinių inovacijų centras ir Rusijos mokslo-gamybinis centras
„Evrika“ pasirašė sutartį dėl naujos agrocheminės medžiagos iš RU „Rostok“
bandymų su įvairiais augalais 27ha žemės 12-kai skirtingų pasėlių. Ši medžiaga
esą atlieka didina augalų produktyvumą ir atsparumą stresui, taip pat
reguliuoja augimą ir vystymąsi. AZ ŽŪM Agrarinių inovacijų centras organizavo
šios testinės agrocheminės medžiagos išplatinimą tarp AZ įmonių.
INVESTUOTOJAMS IŠ LIETUVOS GALIMAI ĮDOMI INFORMACIJA
AZ prezidentas I. Aliyev ir pirmoji ponia M. Aliyeva lankėsi Fiuzuli, Džabrayl raj.,
kur dalyvavo AB „Azerenergy“ 330/110 kV įtampos Džabrayl elektros tinklo
pamatų padėjimo ceremonijoje, susipažino su Horadiz-Džabrayl-ZangilanAgbend greitkelio tiesimo darbais, bei Soltanly stoties pamatų padėjimo
ceremonijoje. Zangilane pirmoji pora susipažino su tarptautinio oro uosto
statybos darbais.
ŽEMĖS ŪKIS
AZ ir Latvijos tarnybos pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą dėl
maisto saugos
AZ ŽUM ir JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) surengtoje tarptautinėje
žemės ūkio skaitmeninimo konferencijoje Baku AZ ž.ū. ministras Karimovas
pareiškė, kad „Green Technologies“ yra pagrindnis AZ maisto tvaraus
saugumo principas, kad ūkininkų skaitmeninių įgūdžių ugdymas yra
neatsiejama ŽUM darbo dalis. Valstybės parama pirmiausia skirta skatinti
naujoves ir šiuolaikinių ž.ūkio technologijų taikymą.
Ministras: Azerbaidžanas parengė žaliojo žemės ūkio rėmimo veiksmų planą.

Kategorijos
(tags)

Potenciali
GalimybėDalyva
uti; ICT;
REPORT.az
Transportas;
Karas;
Praleistos
PotencialiosGali
mybėsDalyvauti;
REPORT.az
VP;
AtgautosTeritorij
os;

AZ; LV;ŽŪ;
ICT;EDU; Tech;

DAY.az AtgautosTeritorij
os; INVest;

Maistas;
Efektyvumas;
Inovacijos;
Saugumas;
REPORT.az
Karas;
Potenciali
GalimybėSukon
kuruoti;

REPORT.az PotencialiGalim
NEWS ybėDalyvauti;

MaistoEksporto

REPORT.az Sąlygos;Sertifik
atai

ŽŪ; maistas;
ICT; Green;
INNO; FAO;
EDU;

REPORT.az

RYŠIAI, TRANSPORTAS, APLINKA, STATYBOS, SUNKIOJI PRAMONĖ
Transportas
05-31
05-17

Nacionalinės AZ avialinijos AZAL nuo 06-15 atnaujina skrydžius į Rusiją: į
Maskvą, S.Peterburgą, Astrachanę ir kt.
Rusija didina skrydžių į Azerbaidžaną skaičių. Juos vykdyti leista Utair, Ir
Aero, Aeroflot, ir Rossiya Airlines aviakompanijoms

Transportas;
Keleiviai;
Turizmas; Karas
Transportas;
Keleiviai;
REPORT.az
Turizmas; Karas

1NEWS.az
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PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS

TRACECA transporto koridoriaus administracija 05-16/24 organizuoja study
tour, tam, kad nustatyti kokios yra galimybės padidinti apyvartą Centrinės
Azijos – ES maršrutu per Kaspijos jūrą ir Juodosios jūros uostus
Azijos plėtros bankas ADB vykdo projektą, kurio rezultate kroviniai Poti uostą
Sakartvele pasieks 4h greičiau nei dabar.
Pasak AZ PREZ patarėjo S.Nurijevo, šiandien daugiau nei 65% Pietų Kaukazo
regiono ekonominio potencialo tenka Azerbaidžanui, infrastruktūros pokyčiai
daro AZ labai aktyviu Šiaurė-Pietūs ir Rytai-Vakarai transporto koridorių
dalyviu ir tranzito jungtimi. Štai todėl ES labai domisi Azerbaidžano transporto
infrastruktūra.
ENERGETIKA
05-24 2022m. Kirgizija planuoja gauti 1.5 mlrd. kWh elektros energijos iš
Turkmėnistano pagal 2021 liepą abiejų šalių prezidentų pasirašytą susitarimą ir
pagal kurį nuo praėjusių metų rugpjūčio iki gruodžio mėn. Kirgizija gavo
500mln.kWh.

PASTABOS

Kategorijos
(tags)

TREND.az

TranspKoridoriai
; Karas;
AZl GE;

TREND.az Transportas; IFI

REPORT.az

TranspKoridoriai
; Logistika;

TM, KZ,

Nafta

06-01

05-20

08-17

06-01/04 Baku vyksta Baku energetikos savaitė, kurios metu organizuoti
Tarptautinė Kaspijos jūros naftos ir dujų paroda, Kaspijos tarptautinė energijos
ir alternatyviosios energijos paroda bei Baku energetikos forumas.
06-02 per 27-ajį energetikos forumą BP prezidentas AZ, GEO ir TR regionui G.
Jones pareiškė, kad dujų eksportą TANAP dujotiekiu planuojama padidinti iki
27 mlrd. m3 per metus, iš kurių 9 mlrd. m3 bus skirti Italijai.
Laikinai atliekantis AZ valstybinės naftos bendrovės (SOCAR) prezidento
pareigas R. Nadžaf per forumą pažymėjo, kad AZ turi pakankamai dujų atsargų
ES šalių poreikiams patenkinti.
Gegužės 17d. įvyko TM ir KAZ prezidentų telefoninis pokalbis, o jau gegužės
20d. atvykęs Kazachstano vicepremjeras R.Skliaras susitiko su TM Prezidentu,
premjeru ir pranešama, kad susitarta dėl turkmėniškų dujų tiekimo į
Kazachstaną ir dėl grūdų saugojimo terminalo TM-AFG pasienyje statybos.
TM URM‘e įvyko Tadžikistano ambasadoriaus susitikimas su TM URM ir verslo
organizacijų atstovais, kuriame buvo aptartas galimas bendros naftos perdirbimo
įmonės steigimas ir jos produktų tiekimas į Tadžikistaną. Š.m. vasario mėn buvo
pasirašytas šalių susitarimas, pagal kurį Tadžikistanas galėtų gauti neribotą kiekį
suskystintų dujų (2021m. tadžikai gavo 5tūkst. tonų suskystintų dujų iš TM)
Irano naftos reikalų ministras J.Owji po susitikimo su AM infrastruktūros
ministru pareiškė, kad Iranas pasirengęs tiekti AM turkmėniškas dujas mainų
(swap) būdu.

NEWS.az
TREND.az

Dujios;
Karas;

TM; Dujos;
Grūdai;
TM; KZ;

Dujos; SWAPai

Dujos
06-02

06-02

05-11

Baku Energetikos forume pasisakiusi JAV valstybės departamento Deputy
Assistant Secretary of State Laura Lochman sakė, kad JAV nusiteikusi
bendradarbiauti su AZ ir tose srityse, kurios mažins klimato kaitą.
Šalia energetikos forumo vyko ir International Caspian Oil & Gas paroda .
Sveikinimo laiške atidarymo progą JAV Prezidentas J.Biden pabrėžė energijos
nešėjų tiekimo Ukrainai svarbą.
Energetikos ministerija pranešė, kad šių metų sausio-balandžio mėnesiais AZ
pardavė 7,6 mlrd. m3 dujų, tai yra 17,4% daugiau nei per tą patį laikotarpį
pernai :Turkijai pateikta 9 mlrd. m3, Europai – 3,5 mlrd. m3, Sakartvelui – 1,2
mlrd. m3. Į BTC dujotiekio vamzdynus buvo patiekta 36 mln. m3 dujų.

APA.az Dujos; Nafta;
TREND.az GreenEnergy;

Dujos; Nafta;

NEWS.az GreenEnergy;

APA.az Dujos; Karas
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PASTABOS
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TM prezidentas susitiko su Azerbaidžano ekonomikos ministru M.Džabarovu.
Ministrą taip pat priėmė ir buvęs TM prezidentas, dabartinis parlamento
Aukštesniųjų rūmų pirmininkas G. Berdymuhamedov. Aptarti tolesnio
bendradarbiavimo energetikos ir transporto srityse klausimai. AZ ministras
2021 lapkričio-gruodžio mėn. jau lankėsi Turkmėnistane, ko pasėkoje buvo
pasirašytas TM-AZ-IRN susitarimas dėl dujų mainų: TM perduotų Iranui, o
Iranas Azerbaidžanui ~2 mlrd. kub.m. dujų per metus.
TM Vyriausybės posėdžio metu TM prezidentas įpareigojo per artimiausius du
metus padidinti naftos ir dujų gavybą bei perdirbimą, ieškoti naujų telkinių ir
atlikti bandomuosius gręžinius. Skelbiama, kad vyriausybė tam skyrė
papildomus kreditus naftos ir dujų įmonėms.

Kategorijos
(tags)

TM; IRN;
Dujos, Karas;
SWAPai

Dujos; Karas

Dujų/naftos/chemijos pramonė
05-13

SOCAR etileno-polietileno gamykla atnaujina darbą po baigiamojo
rekonstrukcijos etapo – dabar ji produkcijos gamins dvigubai daugiau, o
kaikurių rušių – ir trigubai.

REPORT.az

Žaliavos;

„Žalioji“ ekonomika

06-04

06-02

05-12

05-09

AZ Valstybinė dujų ir naftos bendrovė SOCAR su BP pasirašė susitarimą,
kuriame numatomi atsinaujinačios energetikos potencialo tyrimai,
projektavimas ir bendri projektai.
SOCAR taip pat pasirašė MoU su JAE įmone „Masdar“

GreenENERGY;
GREEN; UK;
APA.az UAE; Potenciali
GalimybėDalyva
uti;

AZ energetikos ministras P. Šahbazov per 27-ajį energetikos forumą Baku
pareiškė, kad Šušoje bus pasirašyta nauja atsinaujinančios energijos sutartis.

Green;
AtgautosTeritorij
os; Ehergy;
REPORT.az Potenciali
GalimybėDalyva
uti

EBRD bankas suteiks ilgalaikę paskolą iki 51 mln. USD Garadagho (netoli
Aliato) 230MW saulės elektrinei statyti (bendra projekto vertė – 250 mln.
USD, bus ir kitų projektą remsiančių tarptautinių finansinių institucijų).
Per Pasaulinį komunalinių paslaugų kongresą Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų
Emyratuose, diskusijos metu, AZ energetikos ministras Parvizas Šackbazovas
pasisakė, kad AZ gali tapti nauju „žaliosios“ energijos šaltiniu Europai

GREEN;

REPORT.az GreenENERGY;
IFI

REPORT.az

Gynybos pramonė

05-25

06-01

05-28

22-05

Galimai
SektinasPavyzd
REPORT.az ys;Galimai
IšnaudotinaSitu
acija

AZ Prezidentas patvirtino AZ ir LV susitarimą gynybos srityje.
Pranešama apie TR prezidento sprendimą TR ambasadoje AZ įkurti gynybos
pramonės patarėjo pareigybę - stebės AZ gynybos pramonės procesus, vertinti
juos ir rengti ataskaitas bei informuoti TR gynybos pramonės valdybą
Baku vykusiame aviacijos, kosmoso ir technologijų (pirmiausia karinių)
festivalyje TEKNOFEST AZ aktyviai dalyvavo TR ir AZ prezidentai R. T.
ERDOGAN ir I. Alijevas
Pildosi 4-osios tarptautinės Azerbaidžano karinės pramonės parodos ADEX
dalyvių sąrašas: jau užsiregistravo įmonės iš IT, FR, NL, BG; FI; ES; taip pat Izraelio,
Irano, Jordanijos , Turkijos, Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos, Kiijos

MilTech; Galimai

DAY.as SektinasPavyzd
ys

MilTech;
Potenciali

AZERTAG.az GalimybėDalyva
uti

MilTech;
Potenciali
ADEX.az GalimybėDalyva
uti

Turizmas, HORECA

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS, SKAITMENIZACIJA, MPT,
KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS
Bankininkystė, FinTech
05-30

Azerbaidžane mokėjimų be grynųjų pinigų padaugėjo beveik dvigubai.

REPORT.az

ICT; PayTech;
Banking;
Potenciali
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Azerbaidžano centrinis bankas CBA, vykdydamas „skaitmeninių mokėjimų
strategiją 2021–2023 metams“, sėkmingai užbaigė perėjimą prie ISO20022
standarto AZ tarpbankinėje mokėjimų sistemoje AZIPS.

Kategorijos
(tags)

GalimybėDalyva
uti;
ICT; PayTech;
Banking;
REPORT.az Potenciali
GalimybėDalyva
uti;

Informacinės ir ryšių technologijos, FinTech
05-10

05-22

05-24

05-14

05-13

AZ prezidentas I. Aliyev ir pirmoji ponia M. Aliyeva lankėsi Fiuzuli raj., kur
dalyvavo Fiuzuli profesinio licėjaus pamatų padėjimo ceremonijose.
Lankydamiesi Šušos mieste, atidarė Šušos skaitmeninio valdymo centrą.
Oficialaus vizito į AZ metu EST parlamento pirmininkas Juri Ratas susitiko ne tik
su AZ prezidentu ir AZ parlamento pirmininke S. Gafarova, bet ir su
skaitmeninės plėtros ir transporto ministru R. Nabiyevu.
AZ prezidentas paskyrė tris naujus AZ skaitmeninės plėtros ir transporto
viceministrus.
Pranešama, kad tarp blokuojamų interneto adresų (pirmiausia tam, kad
neišeitų jungtis per VPN) pakliuvo ir Turkijos e-Parduotuvės Trendyol sistema.
Buvo spekuliuojama, kad taip kovojama su drabužių ir aksesuarų moterims
prekyba, bet po savaitės skandalėlio puslapio blokavimas tapo išjungtas.
Azerbaidžane sukurtas vieningas elektroninių paslaugų portalas.
PORTAL.RINN.az jau apjungia 6 paslaugas, į likusias 51 kol kas tiesiog
nukreipiama.

ICT; GovTech;

APA.az AtgautosTeritorij
os; EDU;

ICT;
ParlamentinėsDi
APA.az plomatijosIšplėti
masĮDalykinę

MINCOM.gov.
ICT; GovTECH;
az
TM; TR; ICT;
eCOMMERCE;

TURKMEN.ne
Tyrinėtina
ws PanaudojimoGal
imybė;
ICT; GovTECH;
Potenciali

APA.az GalimybėPrisiju
ngti

Inovatyvios/įdomios paramos verslui ar reguliavimo pvz.

05-13

05-11

06-01

Ekonomikos ministras M.Džabarovas džiaugiasi, kad Agdamo pram.parką
papildė dar du „rezidentai“ (bendras skaičius pasiekė 9): „Agah Group“ stato
metalo gaminių gamyklą, o JAE kapitalo įmonė „Expert Services FZE“ rūpinsis
sunkiosios technikos priežiūra ir gamybine veikla. Projektų investicinė kaina
viršija ₼9 mln.(~5mln.€).
AZ ir KZ susitarė dėl abipusio palydovinių išteklių naudojimo - AZ Azercosmos
ir Kazakhstan Gharysh Sapary JSC pasirašė bendradarbiavimo sutartą dėl
bendrų projektų įgyvendinimo kosmose ir abipusio palydovinių išteklių
naudojimo srityje.
Azercosmos pasirašė MoU su Ispanijos aviacijos ir kosmoso, gynybos ir
saugumo įmone „GTD Ingenieria de Sistemas“ dėl bendradarbiavimo
įgyvendinant abipusiai naudingus kosmoso projektus. Į dokumentą taip pat
įtraukta MTEPI veikla AZ kosmoso srityje, taip pat technologijų perdavimas dėl
inžinerinių sprendimų palydovinėms sistemoms.

Žaliavos;
Galimybės
Investuoti,
Potencialiai
NaudingiKontakt
ai
Kosmosas;
GalimaiSektinas
Pavyzdys;
TREND.az Potenciali
GalimybėPrisiju
ngti; RD
Kosmosas;
GalimaiSektinas
MINCOM.gov. Pavyzdys;
az Potenciali
GalimybėPrisiju
ngti; RD

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 , perskaičiuodami į eurus, naudojome kursą 1 EUR = 1,8810 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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