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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AZERBAIDŽANE IR TURKMĖNISTANUI 

Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės (2023 m. sausis) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 

 INFORMACIJA APIE KONKURSUS, 
VIEŠUOSIUS PIRKIMUS – vykstančius ir 

potencialius 

↑ į pradžią ↑ 

Energetikos ministerija skelbia jos ir jai pavaldžių 
valstybės įmonių viešųjų pirkimų skelbimus 
tinklapyje 
https://minenergy.gov.az/en/tenderler bei 
skelbimų puslapyje (pvz., spausdintuvų 
medžiagas). 

MINENERGY.gov.
az 

Informacija apie Azerbaidžano viešųjų pirkimų 
tarnybos atliekamus viešuosius pirkimus teikiama 
tinklapyje https://etender.gov.az/competition/o
pen-tenders  (prieiga iš užsienio veikia ne visada). 
Per 2023 m. sausį paskelbti 8 pirkimai, kurių 
kiekvieno vertė viršija 3 mln. USD, pvz. 
renovacijos paslaugų įsigijimas. 

www.ETENTDER.
gov.az  

Šiek tiek patarimų, kaip dalyvauti konkursuose,  
teikia AZ teisininkų įmonės tinklapis. 

LEGALSTORE.az  

Tinklapis trend.az platina informaciją apie kai 
kuriuos konkursus. 

TREND.az 

Tinklapyje BUSINESS.com.tm pateikiama šiek tiek 
Turkmėnistane vykstančių viešųjų pirkimų 

BUSINESS.com.tr 

 

DATA 
(MM-DD) PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS Kategorijos (tags)* 

 
 LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS ARBA GAMINTOJAMS GALIMAI 

AKTUALI INFORMACIJA 
↑ į pradžią ↑  

01-04 

ISR ambasadorius, pranešdamas apie tai, kad ISR įmonė pastatė pieno 
fermą atgautame Zangilano rajone, išmaniajame Aghali kaime, išnaudojo 
progą priminti, kad ISR siekia, kad jo įmonės dalyvautų vandens valdymo, 
atsinaujinančios energetikos ir ž.ū. projektuose, bei ieškoti kitų galimybių 
bendradarbiauti statant išmaniuosius kaimus. 

REPORT.az 

Ž.Ū; AEŠ; Energetika;  
Statyba; Projektavimas; 
PotencialiosGalimybės; 

Aplinka;GalimaiNaudingiKo
ntaktai; KitiDalyviaiRinkoje; 

AzAtgautosTeritorijos; 
AZ; IL; 

01-30 

Vizito į HU metu Aliyevas pareiškė, kad tikisi, jog Karabacho atkūrimo 
darbuose dalyvaus ir HU įmonės. (svarstytina dėl tokio kvietimo gavimo 
gegužės pabaigoje laukiamo AZ prezidento vizito į Lietuvą metu?). 

REPORT.az 

KeliųStatyba; Statyba;AEŠ; 
ŽŪ; Projektavimas;  

IšminavimoPaslaugos; 
AZatgautosTeritorijos; 
GalimaiSektinasPVZ;  

AZ; HU; 

01-30 

AZ Finansų ministras S. Šarifovas paskelbė, kad atgautoms teritorijoms 
atkurti iš 2022 m. valstybės biudžeto buvo skirta 4,3 mlrd. AZN(~2,39 mlrd. 
EUR). Šiems tikslams iš pradžių planuoti 2,7 mlrd. AZN buvo padidinti >60%. 

APA.az 
RinkosApimtis;  

AzAtgautosteritorijos; 
AZ; 

01-30 

AZ PREZ I.Alijevas su oficialiu vizitu lankydamas Vengrijoje, sakė, kad yra 
geros galimybės bendradarbiauti su Vengrija išminavimo ir miestų plėtros 
srityse (2023 m. gegužę AZ PREZ vizito metu galimai siūlytinas LT įmonių 
dalyvavimas?) 

TREND.az; 
 

MiestųStatyba; Plėtra; 
Projektavimas;  

GalimaiSektinasPVZ; 
KitiDalyviaiRikoje; 

AZatgautosTerotorijos; AZ; 

02-03 

Pietų Dujų Koridoriaus patariamosios Tarybos metu AZ PREZ pareiškė, kad 
prie projektų saulės ir vėjo energijos gamybos srityje prisidės įmonė BP, 
atgautame Džabrailo regione įsteigdama 240 megavatų elektrinę 

AZERTAG.az 

AEŠ; Energetika;  
AZatgautosTeritorijos; 

GalimaiNaudingiKontaktai;A
Z; HU; 

01-02 
TM Pramonės ir prekybos rūmai paskelbė jų organizuojamų konferencijų ir 
parodų kalendorių 2023 metams.  

ORIENT.tm 
Konferencijos; Parodos; 

TM; 

01-30 
UNDP renginyje Turkmėnistane vėl priminta, kad beveik nemokamai TM 
galėtų sumažinti savo metano dujų išmetimą atmosferon dvigubai, ir dar 

Hronika TM 

GalimybiųLangas; 
AEŠ; Energetika; Ekologija; 

Žalinimas; Fondai; 
TM; JT; 

TURINYS 

 

 
 

 
 

 
 

 
Informacinės ir ryšių technologijos, FinTech ............................. 2 
Inovatyvios/įdomios paramos verslui, koordinavimo ar 

reguliavimo pvz. ............................................................................................... 2 
Kosmoso tyrimai ir pramonė.................................................................. 2 

 
 

Nafta .......................................................................................................................... 3 
Dujos ......................................................................................................................... 3 
„Žalioji“ ekonomika ....................................................................................... 4 
Gynybos ir saugos pramonė ................................................................... 4 

  
 

 
Kasyba ...................................................................................................................... 5 
Pramonė ................................................................................................................. 5 
Transportas .......................................................................................................... 5 

 

https://minenergy.gov.az/en/tenderler
https://minenergy.gov.az/en/elanlar
https://minenergy.gov.az/en/tenderler/elektron-satinalma-vasitesile-aciq-tenderin-kecirilmesine-dair-elan
https://minenergy.gov.az/en/tenderler/elektron-satinalma-vasitesile-aciq-tenderin-kecirilmesine-dair-elan
https://etender.gov.az/competition/open-tenders
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://www.legalstore.az/en/service/the-procedure-for-preparing-tender-procurement-projects-for-companies
http://trend.az/
https://www.business.com.tm/info/a/index?path=tenders
https://report.az/en/ict/israel-offers-cooperation-to-azerbaijan-to-create-smart-villages/
https://report.az/en/ict/israel-offers-cooperation-to-azerbaijan-to-create-smart-villages/
https://report.az/en/karabakh/president-we-hope-to-see-hungarian-companies-participating-in-reconstruction-of-karabakh-area/
https://report.az/en/karabakh/president-we-hope-to-see-hungarian-companies-participating-in-reconstruction-of-karabakh-area/
https://apa.az/en/finance/azerbaijans-minister-of-finance-azn-65-bln-was-allocated-for-restoration-and-reconstruction-of-karabakh-395042
https://apa.az/en/finance/azerbaijans-minister-of-finance-azn-65-bln-was-allocated-for-restoration-and-reconstruction-of-karabakh-395042
https://apa.az/en/finance/azerbaijans-minister-of-finance-azn-65-bln-was-allocated-for-restoration-and-reconstruction-of-karabakh-395042
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3702703.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3702836.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3702830.html
https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Prezidenti_Qarsidaki_illerde_milyardlarla_kubmetr_tebii_qaza_qenaet_edeceyik-2473778
https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Prezidenti_Qarsidaki_illerde_milyardlarla_kubmetr_tebii_qaza_qenaet_edeceyik-2473778
https://orient.tm/ru/post/43852/kalendar-vystavok-i-konferencij-v-turkmenistane-na-2023-god
https://orient.tm/ru/post/43852/kalendar-vystavok-i-konferencij-v-turkmenistane-na-2023-god
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DATA 
(MM-DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS Kategorijos (tags)* 

generuoti elektrą (2021 m. šalyje išmestas apie 5 mln. metrinių tonų metano 
gali būti paverstoss 77 mlrd. kWh el.energijos).  
 2019 m. TM buvo 10-oje vietoje pagal metano išmetimą, 2021 – 4-toje, o pagal 2022 m. 

preliminarius paskaičiavimus – gali būti jau ir pirmoje, dėl daugybės nekontroliuojamų ir 
nenaudojamų dujų nuotekio į atmosferą. 

 
 LIETUVOS TURIZMO SEKTORIUI AKTUALI INFORMACIJA  

(Turizmas, HORECA) 
↑ į pradžią ↑  

01-12 

AZ spauda džiūgauja: žurnalo „Forbes“ geriausių vietų keliauti 2023 metais 
sąraše - ir AZ sostinė Baku. „Kaukazo Dubajumi pramintas Baku – kontrastų 
miestas. Šalia viduramžių miesto senamiesčio sienų rasite blizgančius 
Liepsnos bokštus, o šalia naftos gavybos gręžinių – mečetes, o sovietinė 
architektūra vis dar primena šalies komunistinę praeitį“.  Straipsnyje taip pat 
paminėta, kad Baku vyksta Formulės 1 Grand Prix lenktynės. 

TREND.az 
Turizmas; 

GalimaiSektinaReklama;;AZ
;  

01-25 AZ URM paleido naują portalą elektroninėms vizoms gauti. MFA.gov.az 
Turizmas, Transportas; AZ; 

eGOV; 

02-01 
AZ nacionalinė aviakompanija AZAL pranešė, kad nuo 05-02 pradeda 
skrydžius į Vieną. 

APA.az 
KeleiviųTransportas; 

Turizmas; Transportas;  
AZ; AT; 

 

 BENDRADARBIAVIMUI MTEPI  SRITYSE AKTUALI INFORMACIJA 
(informacinės ir ryšių technologijos, skaitmenizacija, MPT, kūrybinė 

pramonė, kt. inovacijos) 

↑ į pradžią ↑  

 Informacinės ir ryšių technologijos, FinTech ↑ į pradžią ↑  

01-05 

Prezidentas I. Alijevas ir pirmoji ponia M. Aliyeva dalyvavo STEAM 
(Science, Technologies, Engineering, Art, Mathematics) inovacijų centro 
atidaryme Baku.  

TREND.az 
INOVACIJOS;  

AZ 

01-19 

AZ PREZ dalyvavo Davoso forumo sesijoje „Next-Generation Industrial 
Strategies“ ir „Jobs Consortium: Towards a New Vision of the Future of 
Work“. 

INTERFAX.az 
Inovacijos;  

AZ 

01-19 

AZ Ekonomikos ministras su Coursera vadovu Jeff Maggioncalda kalbėjosi 
kaip vystyti skaitmeninę ekosistemą, naudojant internetinę švietimo 
platformą, ir tobulinti šios srities kompetenciją. 

REPORT.az 
ICT; Švietimas;; 

AZ; 

01-27 
KZ fondas „Samruk-Kazyna“ pradėjo spręsti šviesolaidinių ryšių linijos 
tiesimo Kaspijos jūros dugnu tarp AZ ir KZ finansavimo klausimus. 

INTERFAX.az 
ICT; 

AZ;KZ 

 Inovatyvios/įdomios paramos verslui, koordinavimo ar reguliavimo pvz. ↑ į pradžią ↑  

01-19 
RU premjeras dalyvavo RU-TM verslo forume. jo metu pasirašyta 10 dvišalių 
dokumentų. 

TDH.gov.tm 
DvišalėEkonimikal 

TM; RU; 

01-27 

Pranešta, kad AZ-CZ tarpvyriausybinės komisijos posėdis įvyks vasario 
mėnesį Prahoje (TVK su Lietuva planuojamas balandžio pabaigoje/gegužės 
pradžioje) 

REPORT.az 
DvišalėEkonomika;  

GalimaiSektinasPvz; 
AZ; CZ; 

02-02 

Viešai pranešta apie vasario antroje vyksiančią AZ-HU TVK, sieksiančią 
detalizuoti šalių vadovų pasiektus susitarimus (TVK su Lietuva planuojamas 
balandžio pabaigoje/gegužės pradžioje) 

INTERFAX.az 
DvišalėEkonomika;  

GalimaiSektinasPvz; 
AZ; HU; 

 Kosmoso tyrimai ir pramonė ↑ į pradžią ↑  

01-10 

Pirmasis 74-ojo tarptautinio astronautikos kongreso organizacinio 
komiteto posėdis įvyko pirmininkaujant AZ ministrui pirmininkui Ali Asadov. 
Kongresas planuojamas surengti 2023-10-02/06 dienomis Baku mieste. 
Pranešimą apie nuveiktus darbus ruošiantis kongresui ir Veiksmų plano 
įgyvendinimą perskaitė skaitmeninės plėtros ir transporto ministras Rashad 
Nabiyev. 

APA.az 
REPORT.az 

Kosmosas; 
Konferencijos;Pasaulinės; 

AZ;  

01-30 

AZ PREZ vizito metu HU buvo pasirašyta eilė dokumentų tarp kurių - dėl 
bendradarbiavimo kosmoso tyrimų bei kosminės veiklos srityse (?galimai 
įdomi tema AZ PREZ vizito Lietuvoje gegužės mėn. pabaigoje metu?) 

TREND.az; 

KitiRinkosDalyviai; 
GalimaiSektinasPVZ; 

Kosmosas; 
AZ; HU;  

https://en.trend.az/azerbaijan/society/3694161.html
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3694161.html
https://mfa.gov.az/az/news/no02923
https://apa.az/en/infrastructure/azal-to-launch-flights-to-vienna-395204
https://apa.az/en/infrastructure/azal-to-launch-flights-to-vienna-395204
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3691088.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3691088.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3691088.html
https://report.az/en/infrastructure/promotion-of-digital-ecosystem-in-azerbaijan-discussed-in-davos/
https://t.me/interfax_az/60016
https://t.me/interfax_az/60016
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/3577
https://tdh.gov.tm/ru/post/34415/v-hode-vizita-glavy-pravitelstva-rf-podpisan-paket-dvustoronnih-dokumentov
https://report.az/xarici-siyaset/gelen-ay-praqada-azerbaycan-cexiya-hokumetlerarasi-komissiyasinin-iclasi-kecirilecek/
https://report.az/xarici-siyaset/gelen-ay-praqada-azerbaycan-cexiya-hokumetlerarasi-komissiyasinin-iclasi-kecirilecek/
http://interfax.az/view/885847
http://interfax.az/view/885847
https://apa.az/en/domestic-policy/first-meeting-of-organizing-committee-of-international-astronautical-congress-held-in-baku-393444
https://apa.az/en/domestic-policy/first-meeting-of-organizing-committee-of-international-astronautical-congress-held-in-baku-393444
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3702694.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3702694.html
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DATA 
(MM-DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS Kategorijos (tags)* 

 
 LIETUVOS EKONOMINIAM SAUGUMUI AKTUALI INFORMACIJA 

(energetika) 
↑ į pradžią ↑  

01-09 
Azerbaidžanas priėmė valstybinį energijos valdymo ir naudojimo sistemų 
standartą. 

NEWS.day 
Energetika; Elektra; 
ŽaliojiEnergetika;; 

AZ;; 

 Nafta ↑ į pradžią ↑  

01-
24/25 

Turkmėnistanas ir Azerbaidžanas aptarė Kaspijos jūros dugno sienų 
klausimus. Derybos dėl Sutarties dėl Kaspijos jūros dugno  sienų nustatymo 
vyksta jau daugiau nei metus ir pagrindinis šalių nesutarimas yra dėl didelio 
naftos ir dujų telkinio „Dostluk“. Turkijos tarpininkavimo dėka, 2021 abi šalys 
pasirašė memorandumą ir pradėjo derybas dėl bendro telkinio naudojimo. 
Neišspręstas telkinio pasidalinimo ir naudojimo klausimas stabdo Trans-
Kaspijos dujotiekio projektą, kurį įgyvendinus, turkmėniškos dujos galėtų 
pasiekti Europos vartotojus. 

HRONIKATM.com 

Nafta;; Karas; 
PotencialūsTiekėjai; 

OPEC; OPEC+; 
AZ; RU; 

01-06 

vėl pranešama apie Azeri Light (CIF) žalios naftos kainos augimą pasaulinėje 
rinkoje - AZ naftos barelis pabrango 1,6USD (arba 1,94%) ir kainuoja 83,95 
USD. 

APA.az 
Nafta; Kaina; Karas; 
PotencialūsTiekėjai; 

AZ 

01-21 

Naftos „Azeri Light“ CIF barelio kaina pasaulinėje rinkoje pabrango 1,33%, ir 
pasiekė 88,73 USD už barelį. Skaičiuojant AZ 2022 m. biudžetą, buvo 
remiamasi 50 USD už barelį naftos kaina. Mažiausia Azeri LT kaina yra buvusi 
užfiksuota 2020-04-21(15,81 USD), o visų laikų aukščiausia -149,66 USD – 
2008 m. liepos mėn. 

 

Nafta; Kaina; Karas; 
PotencialūsTiekėjai; 

OPEC; OPEC+; 
AZ; 

02-01 
AZ PREZ patvirtino tarpusavio supratimo memorandumą tarp AZ ir Alžyro 
vyriausybių dėl bendradarbiavimo naftos ir dujų srityje. 

TREND.az 
Nafta; Dvišalika;  

AZ; Alžyras; 

 Dujos ↑ į pradžią ↑  

01-04 

Bulgarijos prezidentas Rumenas Radevas, susitikęs su Turkijos energetikos 
ministru Fatihu Donmezu Sofijoje pareiškė, kad vasario 3 dieną Baku Pietų 
dujų koridoriaus šalių energetikos ministrų susitikime bus pristatytas 
papildomo Azerbaidžano gamtinių dujų tiekimo Europai projektas. Tai esąs 
projektas, kuris leisiąs nedelsiant pradėti pumpuoti papildomus gamtinių 
dujų kiekius iš AZ į Europą su minimaliomis pap. lėšomis. BG iniciatyva prie 
šio projekto prisijungė RO, HU, SK ir AT. 

TREND.az 

Energetika; Dujos; 
PotencialiGalimybė 

diversifikacijai; 
Karas;  

EUfunds; 
AZ; BG; RO; HU;AT; EU 

01-21 

Dujų, tiekiamų iš Turkmėnistano į Kiniją dujotiekiu, apimtis 2022 m. pasiekė 
10,25 mlrd. USD, t.y. padidėjo 51%. Tai paskelbė Kinijos muitinės vyriausioji 
valdyba. Turkmėnistanas, kaip ir anksčiau, išlieka pirmoje vietoje tarp 
valstybių, parduodančių Kinijai dujas dujotiekiu. Antroje vietoje - Rusija, su 
3,98 mlrd. USD , t.y. padidėjo 2,63 karto. 

ORIENT.tm 
Dujos; KitiRinkosDalyviai; 

Karas; 
AZ; TM; RU; CN; 

01-25 

AZ spauda atkartoja HU UR ministrą P.Sijarto, po susitikimo su AZ Ekonomikos 
ministru M.Džabaravu sakiusį, kad HU, RO, BG ir SK kreipėsi į Europos 
Komisiją su prašymu skirti lėšų AZ dujų tiekimo Europai infrastruktūros 
plėtrai 

REPORT.az 

Dujos; Energetika; 
NaujaInfrstruktūra; 

GalimybėsDiversifikacijai; 
KitiDalyviiaRinkoje; 

Karas; AZ; RO;; BG, SK© 

02-02 

AZ valstybinė naftos bendrovė SOCAR pasirašė keletą sutarčių dėl 
bendradarbiavimo energetikos sektoriuje plėtros su Turkijos TPAO 
(Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı). 

APA.az 
Energetika; 

KitiDalyviaiRinkoje; 
AZ; TR; 

02-03 

Įvyko Pietų dujų koridoriaus 9-oji patariamosios tarybos ir 1-oji Žaliosios 
energetikos patariamosios tarybos ministrų susitikimai, juose dalyvavo 
atstovai iš Turkijos, Italijos, JAV, JK, Sakartvelo, Vengrijos, Rumunijos, 
Bulgarijos, Graikijos, Albanijos, Moldovos, Juodkalnijos, Serbijos, Ukrainos ir 
Kroatijos, eurokomisarė Kadri Simson. Iš pasisakymų: 
 Kadri Simson: Praėjusių metų energetikos krizės įkarštyje Pietų Dujų Koridorius SGC mums įrodė 

esąs esminis dujų tiekimo vamzdynais šaltinis. 2022 m. per SGC į ES tiekiamas dujų kiekis išaugo 
nuo maždaug 8 mlrd. m3 iki 11,4 mlrd. m3, t.y. >40% daugiau nei 2021 m.. 

AZERTAG.az 
REPORT.az; 

Energetika; Dujos; AEŠ; 
PotencialiGalimybė 

diversifikacijai; 
PotencialiGalimybėDalyvaut

i; 
Karas; EUfunds; 

AZ; BG; RO; HU;AT; MK; 
ME; HR; RS; IT; GE; US; 

UA; MD; EU 

https://news.day.az/economy/1526891.html
https://news.day.az/economy/1526891.html
https://www.hronikatm.com/2023/01/az-tm-kaspy-border-discussions/
https://www.hronikatm.com/2023/01/az-tm-kaspy-border-discussions/
https://apa.az/en/energy-and-industry/azerbaijani-oil-price-increased-again-393166
https://apa.az/en/energy-and-industry/azerbaijani-oil-price-increased-again-393166
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3704005.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3704005.html
https://en.trend.az/world/europe/3690650.html
https://en.trend.az/world/europe/3690650.html
https://orient.tm/ru/post/45262/stoimostnyj-obem-postavok-gaza-iz-turkmenistana-v-kitaj-v-2022-godu-vyros-na-51
https://orient.tm/ru/post/45262/stoimostnyj-obem-postavok-gaza-iz-turkmenistana-v-kitaj-v-2022-godu-vyros-na-51
https://report.az/ru/energetika/chetyre-strany-es-prosyat-evrokomissiyu-obespechit-postavki-gaza-iz-azerbajdzhana/
https://report.az/ru/energetika/chetyre-strany-es-prosyat-evrokomissiyu-obespechit-postavki-gaza-iz-azerbajdzhana/
https://report.az/ru/energetika/chetyre-strany-es-prosyat-evrokomissiyu-obespechit-postavki-gaza-iz-azerbajdzhana/
https://apa.az/ru/energetika-i-promyshlennost/socar-i-tpao-podpisali-dokumenty-o-sotrudnicestve-509362
https://apa.az/ru/energetika-i-promyshlennost/socar-i-tpao-podpisali-dokumenty-o-sotrudnicestve-509362
https://apa.az/ru/energetika-i-promyshlennost/socar-i-tpao-podpisali-dokumenty-o-sotrudnicestve-509362
https://azertag.az/en/xeber/9th_Southern_Gas_Corridor_Advisory_Council_Ministerial_Meeting_and_1st_Green_Energy_Advisory_Council_Ministerial_Meeting_kicked_off_in_Baku__President_Ilham_Aliyev_attended_the_opening_ceremony_VIDEO-2473199
https://azertag.az/en/xeber/9th_Southern_Gas_Corridor_Advisory_Council_Ministerial_Meeting_and_1st_Green_Energy_Advisory_Council_Ministerial_Meeting_kicked_off_in_Baku__President_Ilham_Aliyev_attended_the_opening_ceremony_VIDEO-2473199
https://azertag.az/en/xeber/Meetings_of_ministers_as_part_of_Southern_Gas_Corridor_Advisory_Council_and_Green_Energy_Advisory_Council_continued_with_plenary_sessions-2474753
https://report.az/en/energy/european-commissioner-at-height-of-energy-crisis-sgc-proved-to-be-crucial-source-of-gas-supply/
https://report.az/en/energy/european-commissioner-azerbaijan-has-proved-to-be-a-reliable-energy-partner-for-the-european-union/
https://report.az/en/energy/european-commissioner-azerbaijan-has-proved-to-be-a-reliable-energy-partner-for-the-european-union/


Ambasada Baku Ekonominės informacijos suvestinė, AZ (+TM) 2023 m. sausis 
 

E:\VK7-1. kasmėnesinės ekonomikos aktualijų apžvalgos\AZ(2023-01)_Ekonomikos_lentelė_v03.docx 

4 / 5 

DATA 
(MM-DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS Kategorijos (tags)* 

 TransAdrijos dujotiekio TAP generalinis direktorius Luca Schiepatti: 15 % Italijos gamtinių dujų 
poreikio patenkina AZ dujos, ateinančios per TAP. 

 AZ PREZ I.Alijevas: jau šiais metais numatoma gamyba iš naujų dujų telkinių; iki 2027 m. AZ planuoja 
padvigubinti dujų eksportą į Europą; AZ papildomai pagamins ~25 GW atsinaujinančios energijos; 
AZ planuojama eksportuoti ~24,5 mlrd. m3 dujų; vyksta derybos dėl 500 MW saulės elektrinės 
statybos AZ Nachičevanės Autonominėje Respublikoje. 

 „Žalioji“ ekonomika ↑ į pradžią ↑  

01-03 

Kenan Poleo, JK Rytų Europos ir Centrinės Azijos prekybos komisaras, 
pareiškė, kad JK yra pasirengusi pasidalinti su AZ savo patirtimi plėtojant 
vėjo energetiką jūroje, taip taip pat atkreipė dėmesį, kad JK jau padeda 
finansuoti AZ jūros vėjo jėgainių planą, kurį 2022-06 paskelbė Pasaulio 
Bankas. 

TREND.az 

ŽaliojiEkonomika; 
Energetika; AEŠ; 

EUfunds; WB; 
AZ; GB;  

01-16 

Prezidentas Alijevas, dalyvaudamas oficialioje Abu Dabio tvarumo savaitės 
atidarymo ceremonijoje, pareiškė, kad bendradarbiavimas su JAE įmone 
Masdar pavers AZ labai svarbiu žaliosios energijos eksporto šaltiniu. 
Alijevas sakė, kad AZ pasirašyti susitarimai su tarptautinėmis energetikos 
kompanijomis leis pagaminti iki 22 GW vėjo ir saulės energijos, džiaugėsi per 
Juodąją jūrą eisiančiu elektros kabeliu nuo Sakartvelo iki Rumunijos, 
leisiantį transportuoti žaliąją energiją iš AZ 4GW lygiu, minėjo, kad planai 
esą kur kas platesni. 

TREND.az 

ŽaliojiEkonomika; 
Energetika; AEŠ; 

PotencialiGalimybėDalyvaut
i; KitiŽaidėjaiRinkoje; 
AZatgautosTeritorijos; 

AZ; JAE; 

02-02 

UK regioninio energetinio saugumo ir klimato ambasadoriaus D. Moran 
susitikime su AZ energetikos ministru P.Šachbazovu buvo aptartos ne tik 
Pietų Dujų Koridoriaus temos, bet ir UK ir AZ bendradarbiavimas 
atsinaujinančios energetikos projektuose, pabrėžta partnerystės santykių 
su British Petroleum (BP) svarba. 

TREND.az 

ŽaliojiEkonomika; 
Energetika; AEŠ; 

GalimaiNaudingiKontaktai; 
GalimaiSektinasPVZ 

AZ; GB;“BP“; 

02-03 
HU UR ir prekybos ministras P. Sijarto paskelbė, kad sudaryta AZ-GEO-RO-HU 
darbo grupė, organizuosianti „žaliosios“ elektros iš AZ tiekimą į HU. 

 
AEŠ; EUfunds; 

GalimaiSektinasPVZ; 
AZ;GE;RO;HU; 

02-03 
susitarimą dėl bendro atsinaujinančių energijos šaltinių kūrimo pasirašė AZ 
VĮ SOCAR ir Saudo Arabijos energetikos kompanija ACWA Power. 

SOCAR.az 
AEŠ; KitiDalyviaiRinkoje; 
GalimaiNaudigiKontaktai; 

AZ; SA; 

 Gynybos ir saugos pramonė ↑ į pradžią ↑  

01-06 

2023 m. karinės galios indekse AZ užėmė 57 vietą iš 145 šalių, Sakartvelo - 
85, o Armėnija – 94 vietą (LT – 93). Sudarant „Global Firepower“ indeksą 
atsižvelgiama į tokius veiksnius kaip darbo jėga, oro galia, sausumos pajėgos, 
jūrų pajėgos, logistika, finansai, kt. 2022 metais AZ buvo 63 vietoje. 

TREND.az 
RinkosAplinkaIrLygmuo;  

AZ; 

01-09 

Pranešama, kad TR pakvietė Azerbaidžaną dalyvauti Turkijos kovinio 
lėktuvo gamyboje.TR gynybos pramonės komiteto vadovas Ismailas Demiras 
pažymėjo, kad tokia partnerystė būtų naudinga visoms šalims. 

TREND.az; 

DefIndustry; 
GalimaiSektinasPVZ; 
KitiŽaidėjaiRinkoje; 

AZ; TR;; 

  BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA ↑ į pradžią ↑  

01-05 

Padidinti minimalios pensijos bei darbo užmokestis: minimali mėnesinė alga 
padidinta 15% nuo 300 manatų (~176,4 USD) iki 345 manatų (~202,9 USD). 
Minimalus atlyginimas šiems metams nustatytą pragyvenimo minimumą 
(246 manatai arba ~144,7 USD) viršys 40,2%. Minimali pensija sieks 280 
manatų (~164,7 USD). Minimalios algos padidinimui bus skirta ~440 mln. 
manatų (~258,8 mln. USD). Minimalios algos padidinimas palies 440 -450 
tūkst. žmonių, dirbančių viešajame sektoriuje. 

TREND.az 
MokumoAplinka; 
TeisinėAplinka; 

AZ; 

02-01 

2022 m. gruodį metinė infliacija siekė 14,4% (rugsėjį buvo 15,6%). Maisto 
produktų infliacija gruodžio mėn. - 19%. Gruodžio mėn. ž.ūkio produktų 
metus kainų indeksas padidėjo 10,2%, ne naftos sektoriaus pramonės prekių 
– 10,6%, metinis importuojamų prekių kainų padidėjimas lapkrity buvo 
23,4%. 

TREND.az 
RinkosAplinka; 

AZ; 

https://azertag.az/ru/xeber/Ispolnitelnyi_direktor_TAP_Azerbaidzhan___nadezhnyi_istochnik_v_energeticheskom_snabzhenii_stran_Evropy-2472725
https://azertag.az/ru/xeber/Ispolnitelnyi_direktor_TAP_Azerbaidzhan___nadezhnyi_istochnik_v_energeticheskom_snabzhenii_stran_Evropy-2472725
https://www.youtube.com/watch?v=g_tWnhZl9rg
https://www.youtube.com/watch?v=g_tWnhZl9rg
https://www.youtube.com/watch?v=g_tWnhZl9rg
https://en.trend.az/business/3690418.html
https://en.trend.az/business/3690418.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3695714.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3695714.html
https://en.trend.az/azerbaijan/3695751.html
https://en.trend.az/azerbaijan/3695751.html
https://en.trend.az/azerbaijan/3695748.html
https://en.trend.az/azerbaijan/3695748.html
https://en.trend.az/business/energy/3704577.html
https://en.trend.az/business/energy/3704577.html
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid023CS4A1rwm84A39aPduAvhbVjJ5Acej2eFZhBB6gXpULisDSk7GrtCpZeLmLZeLzsl
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid023CS4A1rwm84A39aPduAvhbVjJ5Acej2eFZhBB6gXpULisDSk7GrtCpZeLmLZeLzsl
https://www.socar.az/az/post/socar-ile-acwa-power-sirketi-arasinda-berpa-olunan-enerji-menbelerinin-islenmesine-dair-emekdasliq-haqqinda-sazis-imzalanib
https://www.socar.az/az/post/socar-ile-acwa-power-sirketi-arasinda-berpa-olunan-enerji-menbelerinin-islenmesine-dair-emekdasliq-haqqinda-sazis-imzalanib
https://en.trend.az/azerbaijan/3691432.html
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3692229.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3692229.html
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3691122.html
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3691122.html
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3691202.html
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3691202.html
https://en.trend.az/azerbaijan/business/3703576.html
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02-01 
AZ Centrinio Banko vadovas Talehas Kazimovas pranešė, kad AZ strateginės 
valiutos atsargos 2022 m. padidėjo 10% arba 5,3 mlrd. USD.  

TREND.az 
RinkosAplinka; 

AZ; 

01-05 

Paskelbti TM ir Kinijos dvišalės  prekybos duomenys. TM prezidento vizito 
išvakarėse Kinijos portale China Briefing paskelbti TM ir Kinijos prekybos 
apyvartos duomenys – 2021 m. prekybos apyvarta tarp šalių buvo 7.35 mlrd. 
USD (importas iš Kinijos sudarė 510 mln. USD, o eksportas į Kiniją 
6.84 mlrd. USD). 90% turkmėniško eksporto sudarė dujos. Kinija yra 
didžiausia TM eksporto partnerė – jai tenka 76,6% viso eksporto. 

CHINA-
BRIEFING.com 

KitiRinkosDalyviai; 
TM; 

01-21 
Po AZ ir Japan Tobacco International vadovų susitikimo, prie bendro stalo 
susėdo JTI atstovai ir AZ ekonomikos ministras M.Džabarovas. 

REPORT.az 
TransportoSrautai; 
KitiRinkosDalyviai;  

AZ; KGZ;  

 

 KITA EKONOMINIAM BENDRADARBIAVIMUI AKTUALI 
INFORMACIJA  

(ryšiai, transportas, aplinka, statybos, sunkioji pramonė) 

↑ į pradžią ↑  

 Kasyba ↑ į pradžią ↑  

01-17 

AZ Geologinių tyrinėjimų agentūra įvardijo užsienio įmones, kurios 
okupacijos metais vykdė neteisėtą gavybą Sojudlu (Kalbadžaras), Vežnalio 
(Zangilan), Damirli (Karabachas) ir Gizilbulagh (Karabachas) telkiniuose: 
Kanados Sterlite Gold Ltd. ir First Dynasty Mines Ltd.; Šveicarijos Base Metals 
& Vallex įmonių grupė; Rusijos Geopro Mining Gold Company; Armėnijos 
Copper Programme (bendradarbiavo su Švedijos ir Lichtenšteino 
verslininkais); JAV Global Gold; Indijos Vedanta Resources.  

TREND.az 

Kasyba; 
NerekomenduotiKontaktai; 

ResursųPaieška; 
AM;AZ;RU 

 Pramonė ↑ į pradžią ↑  

01-19 Per 2022 m. Azerbaidžane pagaminta virš 2200 automobilių. REPORT.az 
SunkiojiPramonė; 

AutomobiliųPramonė;  
AZ; 

 Transportas   

01-20 
Pranešama, kad AZ ir Japonija pasirašė susitarimą dėl krovinių pervežimo 
oru transportu. 

REPORT.az 

TransportoKoridoriai; 
NaujaInfrastrukūra; 

Kroviniai; Karas; 
AZ; RU; TR; 

01-21 

AZ ir TM prisijungė prie 2008m . JT e-CMR konvencijos (ją yra ratifikavusios 
34 šalys), tuo įsipareigodamos visiškai be popieriniam krovinių vežimui. 
Dabar 4 iš 5 Kaspijos jūros pakrantės šalių tapo e-CMR narėmis. Prisijungimas 
prie e-CMR padės AZ ir TM, veiksmingai valdyti augančius prekių srautus ir 
tranzitą maršrutų keitimosi metu. 2023-02-02 Tiurkų Valstybių Organizacija, 
Jungtinių Tautų ekonominė komisija Europai ECO ir IRU (tarptautinė kelių 
transporto organizacija) planuoja surengti virtualų seminarą apie CMR ir e-
CMR regione. 

AZERNEWS.az 

Transportas; 
TransportoKoridoriai; 

NaujaInfrastrukūra; Karas; 
AZ; TM;KZ;RU; 

    

* -Jei kategorijoje (tags) „TM“ nėra , t.y. Turkmeėnistanas, tai ta eilutė - apie Azerbaidžaną. 

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. 
IFI – International Finaltial Institutions; ICT – innformacinių technologijų ir telekomunkacijų srytis; AEŠ – atsinaujinantys energijos šaltiniai. 

 

Sumas, nurodytas manatais, perskaičiuodami į eurus, naudojome kursą 1 EUR = 1,85AZN,  
kai kurias sumas eurais ar JAV doleriais nurodėme tiesiogiai iš šaltinių.  

 
Parengė  ambasados Azerbaidžane ministras patarėjas Viktoras DAGILIS, +994 12 537 0407, viktoras.dagilis@urm.lt. 

https://en.trend.az/azerbaijan/business/3703579.html
https://en.trend.az/azerbaijan/business/3703579.html
https://www.china-briefing.com/news/china-turkmenistan-bilateral-trade-investment-and-future-prospects/
https://report.az/en/business/azerbaijan-exchanges-views-on-directions-of-cooperation-with-japanese-company/
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3696113.html
https://en.trend.az/azerbaijan/society/3696113.html
https://report.az/en/industry/azerbaijan-produced-over-2-000-passenger-cars-in-2022/
https://report.az/en/business/azerbaijan-japan-ink-memorandum-on-air-cargo-transport/
https://report.az/en/business/azerbaijan-japan-ink-memorandum-on-air-cargo-transport/
https://www.azernews.az/business/205183.html
https://www.iru.org/news-resources/newsroom/azerbaijan-and-turkmenistan-join-united-nations-e-cmr-protocol
https://invest.gov.tm/news/view?id=1670
https://invest.gov.tm/news/view?id=1670
mailto:viktoras.dagilis@urm.lt

