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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA AZERBAIDŽANE 

Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės (2022 m. kovas) 
 

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. kovą paskelbti 29 pirkimai, kurių 
kiekvieno vertė viršija 3 mln. USD.(pvz. darbo aprangos-uniformų- AZ policijai ir pan.) 

www.etentder.gov.az  

 

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

minenergy.gov.az 

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

 

Tinklapis trend.az platina informaciją apie kai kuriuos konkursus: elektros tiekimo 
įmonė „AzeriShiq“ – plėtros darbus Zangilano regione, kosmoso agentūra 
AzerCosmos – programinę įrangą, ir pan. 

TREND.az 

  LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS GALIMAI AKTUALI INFORMACIJA  

03-19 

Vyriausybė priėmė sprendimą, kad eilės maisto produktų išvežimas tampa 
reguliuojamas – būtina gauti leidimus. Sąrašas - čia. Prašymo forma leidimui gauti – 
čia. 
Šalyje taikomos įvairios priemonės vietinei maisto produktų gamybai skatinti – 
subsidijos, žemės ūkio draudimas, lengvatinės paskolos, ž.ū. ir maisto gamybos 
pramonės parkų steigimas, investicijų skatinimas. ~90% sunaudojamų kviečių AZ 
importuodavo iš RU, kuri uždraudė grūdų eksportą net į Eurazijos Ekonominės 
Sąjungos valstybes. Valstybinis Grudų Fondas perduotas Valstybės Rezervo žiniai 
Skelbiama, kad dėl šių priemonių AZ pavyko pasiekti pastebimų rezultatų apsirūpinimo 
pagrindiniais maisto produktais srityje. 

TREND.az; 
REPORT.az; 

 

03-30 
 

03-25 

Azijos plėtros bankas ADB gali suteikti 23,2 mln. USD paskolą 230 MW galios saulės 
elektrinės Baku Garadagh rajone statybai. Pasak banko pranešimo, ADB direktorių 
valdyba paskolos klausimą svarstys liepos 25 d. Bendra projekto kaina vertinama 240 
mln. USD. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas EBRD taip pat svarsto galimybę 
suteikti paskolą (51 mln. USD). Paskolos valdytojas būtų „Masdar Azerbaijan 
Energy“(Abu Dhabi Future Energy Company). 

 

03-18 

Pasak muitinės, AZ prekybos su ES apyvarta š.m. sausio–vasario mėnesiais siekė 4,195 
mlrd. USD, kas yra 2,3 kartų daugiau negu 2021 m. Eksporto apimtys per ataskaitinį 
laikotarpį išaugo 2,6 karto iki 3,889 mlrd. USD, o importo apimtys sumažėjo 8,2% ir 
sudarė 305,998 mln. dolerių. Dėl to sausio-vasario mėnesiais atsirado teigiamas 
prekybos balansas – 3,583 mlrd., tai yra 3,1 karto didesnis nei anksčiau. 

APA.az 

03-18 

Azerbaidžanas priėmė valstybinį standartą "Automatinis identifikavimas. 
Brūkšninis kodavimas. Bendrosios nuostatos. Prekių numerių formavimo, skyrimo, 
registravimo, taikymo ir kontrolės GS1 sistemoje taisyklės" (AZS 907-2022), grįstas 
tarptautiniu prekės identifikacinio numerio standartu GTIN. Taip turės būti žymimos 
prekės, skirtos eksportui ir pardavimui. 

MASSA.az 

03-18 

RU įstaigos dirba, kad padidintų galimą prekių apyvartą tarp RU ir AZ. Buvo 
pristatytas „Žaliasis koridorius“ – bandomasis projektas, skirtas supaprastintam 
muitinės koridoriui organizuoti įstatymų besilaikantiems užsienio ekonominės veiklos 
dalyviams. „RU Federalinė muitinės tarnyba FTS ir AZ Valstybinis muitinės komitetas 
(VMK) nustatys projekto dalyvių sąrašus iš patikimų ūkio subjektų (šiuo metu RU turi 
užregistravusi 164 patikimus ekonominių operacijų vykdytojus) ir kitų užsienio 
ekonomikos dalyvių sąrašus, profesionaliai orientuotų į prekybą prekėmis, 
patenkančiomis į projekto sąlygas ir pasižyminčių žemu rizikos lygiu“. Esant užsienio 
prekybos sutartims tarp RU ir AZ dalyvių "žaliajame koridoriuje", abiejų valstybių 
muitinės automatiškai taikys supaprastintas ir palengvintas muitinės procedūras. 

TREND.az 

03-16 
AZ ekonomikos ministras M.Džabarovas džiaugiasi, kad pozityvi pernykštė užsienio 
prekybos plėtros dinamika tęsėsi ir šių metų sausio-vasario mėnesiais: užsienio 

 
 
 

https://etender.gov.az/competition/open-tenders
https://etender.gov.az/competition/rfp3kk
https://etender.gov.az/competition/rfp3kk
http://www.etentder.gov.az/
https://minenergy.gov.az/en/tenderler
https://minenergy.gov.az/en/elanlar
https://minenergy.gov.az/en/elanlar/azerbaycan-respublikasi-energetika-nazirliyi-defterxana-ve-teserrufat-mallarinin-satin-alinmasina-dair-aciq-tender-elan-edir
https://www.legalstore.az/en/service/the-procedure-for-preparing-tender-procurement-projects-for-companies
https://en.trend.az/business/tenders/3575693.html
https://en.trend.az/business/tenders/3571489.html
https://www.trend.az/business/3571215.html
https://www.trend.az/business/3571215.html
https://www.trend.az/business/3571215.html
https://e-services.economy.gov.az/sertifikatlar/menseForm.aspx
https://www.azernews.az/business/189282.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3571393.html
https://www.trend.az/business/energy/3569148.html
https://www.trend.az/business/energy/3569148.html
https://report.az/ru/energetika/ebrr-vydelit-kredit-na-stroitelstvo-solnechnoj-elektrostancii-garadag/
https://report.az/ru/energetika/ebrr-vydelit-kredit-na-stroitelstvo-solnechnoj-elektrostancii-garadag/
https://apa.az/en/finance/azerbaijans-exports-to-eu-increases-sharply-371333#:~:text=In%20January%2DFebruary%20this%20year,citing%20the%20State%20Customs%20Committee.
https://apa.az/en/finance/azerbaijans-exports-to-eu-increases-sharply-371333#:~:text=In%20January%2DFebruary%20this%20year,citing%20the%20State%20Customs%20Committee.
http://www.massa.az/news/ru/17648/v-azerbajdjane-prinyat-novyj-gosstandart-po-sisteme-shtrihkodirovaniya
http://www.massa.az/news/ru/17648/v-azerbajdjane-prinyat-novyj-gosstandart-po-sisteme-shtrihkodirovaniya
https://www.trend.az/business/3570793.html
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prekybos apyvarta išaugo 80,4% ir siekė 7,94 mlrd. USD, eksportas - 2,1 karto, iki 5,97 
mlrd. USD, o importas išaugo 22,3%, iki 1,97 mlrd. USD. Teigiamas užsienio prekybos 
balansas išaugo 3,4 karto ir siekė 4 mlrd. USD. 

TWITTER.com 

03-20 

Turkmėnistane - maisto produktų trūkumas. Pasibaigus prezidentiniams rinkimams 
TM gyventojai vėl susidūrė su kainų augimu ir maisto produktų trūkumu. 
Nepriklausomų šaltinių teigimu, sostinės ir kitų regionų gyventojai jau 03-16 susidūrė 
su miltų ir duonos trūkumu parduotuvėse, o kitų produktų kainos ženkliai pakilo. 
Rinkimų kompanijos metu valdžia labai stengėsi užtikrinti, kad parduotuvėse būtų 
pagrindinių maisto produktų ir vertė gamintojus pardavinėti juos vyriausybės 
fiksuotomis kainomis.  

 

 Mažmeninė prekyba  

03-14 

2022 metų sausio–vasario mėnesiais mažmeninės prekybos apyvarta Azerbaidžane 
siekė 7 mlrd. AZN, o tai 3% daugiau nei metais anksčiau. Valstybinio statistikos 
komiteto duomenimis, maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių apyvarta siekė 3,9 
mlrd. AZN (+2,6 %), ne maisto produktų - 3,1 mlrd. AZN (+3,5%). 

TREND.az 

03-09 

Atsižvelgiant į pasaulinį kainų kilimą, Azerbaidžane taip pat keičiasi kai kurių prekių 
kaina. Siekdama užkirsti kelią manipuliacijoms su savikaina, Valstybinė 
antimonopolinės politikos ir vartotojų rinkos priežiūros tarnyba atlieka patikrinimus. 
Miltų ir duonos gamintojams išsiųstas pareikalavimas pateikti reikiamus dokumentus. 

 

  BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE  

 

Džiaugiamasi didėjančiais tiek 
mokesčių surinkimu, tiek gamybos 
apimtimis ne-naftos sektoriuose. 
Sausio–vasario mėnesiais mokestinės 
pajamos iš privataus ne naftos 
sektoriaus padidėjo 44,9%, iki 
1,076,7 mln. AZN. Pajamos iš naftos 
sektoriaus padidėjo 51,9%, iki 939,8 
mln. AZN (neįskaitant subrangovų 
sumokėtų mokesčių) 

ABC.az 
Interfax.AZ 

03-28 

„Deloitte“ prognozuoja, kad 2022 m. AZ BVP pasieks 102 mlrd. AZN, realusis BVP 
augimas Azerbaidžane 2022 m. turėtų siekti ~4,2 %. Ekonomikos atsigavimas 
paspartėjo nuo 2021 m. antrojo pusmečio. Ekonomikos augimą Azerbaidžane 2022–
2026 metais lems tvarus privataus vartojimo ir investicijų augimas 

REPORT.az 

03-30 

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas EBRD gerokai pagerino Azerbaidžano 
BVP augimo prognozę. Atnaujintoje Regional Economic Prospects ataskaita, 2022 m. 
ekonomikos augimo lūkesčiai pakelti nuo 3,2% iki 5%. 2023 metų prognozė taip pat 
pagerinta iki 2,5%. 

ABC.az 

03-30 

Vietinės gamybos ir eksporto potencialo skatinimas duoda rezultatus: Gamybos iš 
pramoninių zonų pardavimas išaugo 76%, eksportas - 138%. pramonės zonų įmonių 
produkcija sausio–vasario mėnesiais sudarė 436 mln.AZN, iš kurių 191 mln. AZN 
buvo eksportuota. 

REPORT.az 

03-18 
Per sausį-vasarį strateginiai AZ valiutos rezervai padidėjo 195 mln. USD (t.y. 0,4%) ir 
pasiekė 53,4 mlrd. USD. 

 

03-30 

2022 m. sausio–vasario mėnesiais mokestinės pajamos siekė 1,830,4 mln. AZN, tai 
yra 25,2% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, prognozė pasiteisino 108,7%. 
Pajamos iš ne naftos sektoriaus augo 41,8%, siekdamos 1,398,8 mln. AZN, prognozė 
išsipildė 108,7%. 76,4% pajamų gauta iš ne naftos sektoriaus. 

INTERFAX.az 

03-14 

Azerbaidžano BVP apimtis 2022 m. sausio–vasario mėnesiais siekė 19 175,2 mln. AZN, 
tai yra 6,7% daugiau nei pernai. Valstybinio statistikos komiteto duomenimis, ne-
naftos/ne-dujų ekonomika augo 10,1%, naftos ir dujų ekonomika – 0,6%. 

TREND.az 

https://twitter.com/MikayilJabbarov/status/1504427265119199236
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3571393.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3571393.html
http://abc.az/ru/news/92207
http://abc.az/ru/news/92207
http://abc.az/ru/news/92207
http://interfax.az/view/863139
http://interfax.az/view/863139
https://report.az/ru/finansy/deloitte-v-etom-godu-obem-vvp-v-azerbajdzhane-vpervye-prevysit-100-mlrd-manatov/
https://report.az/ru/finansy/deloitte-v-etom-godu-obem-vvp-v-azerbajdzhane-vpervye-prevysit-100-mlrd-manatov/
https://report.az/ru/finansy/deloitte-v-etom-godu-obem-vvp-v-azerbajdzhane-vpervye-prevysit-100-mlrd-manatov/
https://abc.az/ru/news/92582
https://abc.az/ru/news/92582
https://report.az/ru/finansy/ebrr-znachitelno-uluchshil-prognoz-rosta-ekonomiki-azerbajdzhana/
https://report.az/ru/biznes/v-promyshlennye-zony-investirovano-bolee-6-4-mlrd-manatov/
http://interfax.az/print/863181/ru
http://interfax.az/print/863181/ru
http://interfax.az/view/863139
https://www.trend.az/business/3569856.html
https://www.trend.az/business/3569856.html
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03-31 

05-04 Azerbaidžane vyks naudingųjų iškasenų telkinių aukcionas: jame bus išstatyti 
„Kotal“ (7 ha), „Gyuzdek“ (2,87 ha), „Karvansaray“ (4,5 ha) ir „Sahil“ (3,1 ha) telkiniai 
Baku Garadagho rajone, „Demiraparanchay“ (2 ha) ir „Khirkhatala“ (6 ha) Gabalos 
regione. Dokumentacija – čia 

EMLAK.GOV.az 
 

03-II 
Konkursai investavimui skelbiami https://emlak.gov.az/cat/36 (pvz. Šeki miesto vyno 
daryklos akcijoms įsigyti) 

GOV.az 

03-31 

PL UR ministras Z.Rau, lankydamasis Baku ir kaip ESBO pirmininkas, sakė, kad AZ tapo 
vienu iš pagrindinių transporto ir logistikos centrų regione ir pažymėjo, kad Lenkijos 
įmonės taip pat yra suinteresuotos dalyvauti atstatant ir atkuriant atgautas AZ 
teritorijas. 

TREND.az 

03-29 
Specialusis AZ PREZ atstovas atgautoms teritorijoms Eminas Huseinovas pristatė 
dalyvavimo Karabacho atstatyme galimybes ir užduotis Austrijos verslininkams. 

TREND.az 

03-16 

Energetikos ministras Parvizas Šahbazovas pareiškė, kad JAE bendrovė „Masdar“ 
atliks tyrimus dėl galimybės statyti >100 MW vėjo jėgainių parką Karabache ir Rytų 
Zangezūre, įrengti saulės kolektorius ant namų stogų Karabache; pastatyti Karabache 
~200 MW galios saulės stotį. 

YOUTUBE.com 

03-16 

Pranešta, kad Šušos miesto valstybinio rezervato departamentas pradeda pirmojo 
gyvenamojo komplekso, kurį sudarys 24 pastatai, statybas. Vyksta konkursas 
pirmųjų 2 korpusų statybai. 
 

REPORT.az 

03-15 

230 MW Garadakho saulės jėgainės pamatų klojimo ceremonijoje dalyvavo ir AZ 
prezidentas I.Alijevas, ir JAE Energetikos ir infrastruktūros ministras Suhail Al Mazrouei 
. AZ PREZ pažymėjo, kad pernai atkovotose teritorijose buvo atkurtos 4 
hidroelektrinės, o šiemet planuojama rekonstruoti 5 hidroelektrines, kurių bendra 
galia – 27MW ir kartojo, kad atsinaujinančios energetikos plėtra yra AZ prioritetas. 

TREND.az 

03-15 

pristatydamas vyriausybės veiklą 2021 m., AZ premjeras Ali Asadovas pristatė, kad 
atgautose teritorijose jau pastatyta virš 1500 km kelių, ir kad 2022 m. planuojama 
išvalyti nuo minų 40 tūkst. ha. Žemės. 

NEWS.az 

03-31 

Auga produkcijos iš pramoninių zonų gamyba ir eksportas: iki šiol Azerbaidžano 
pramoninėse zonose "rezidento" statusą yra gavę 95 verslo subjektai, 58 iš jų jau 
pradėjo darbą. Verslininkai į pramonines zonas investavo daugiau nei 6,4 mlrd. AZN ir 
sukūrė daugiau nei 9700 darbo vietų. Šiuo metu vykdomų projektų metu į pramonės 
zonas planuojama papildomai investuoti daugiau nei 400 mln.AZN ir sukurti per 3200 
darbo vietų. Sausio-vasario mėnesiais pramonės zonų gyventojai pagamino 
produkcijos už 436 mln.AZN (+76%), iš jų eksportavo prekių už 191 mln.AZN (+138%). 
Iki šiol pramoninės zonos pagamino produkcijos už 6,3 mlrd. AZN, eksportavo prekių 
už 2 mlrd. AZN. Produktai buvo pristatyti į daugiau nei 35 šalis. 

ECONOMY.GOV.az 

03-14 

Pramoniniame parke „Arazo slėnis“, be kita ko, organizuojamas logistikos centras. Jau 
daugiau nei 10 verslo subjektų per 10 verslo subjektų atsiuntė savo pasiūlymus dėl 
logistikos centro organizavimo, sunkvežimių parko kūrimo, jų priežiūros centro, 
statybinių medžiagų, sintetinių ploviklių gamybos ir kt. 

CBC.az 

  ŽEMĖS ŪKIS  

03-17 

Šiuo metu 32 AZ rajonuose yra kuriamas 51 žemės ūkio parkas ir stambūs ž.ūkiai, kurių 
bendra vertė siekia 2,3 mlrd.AZN. Iš jų 34 specializuojasi augalininkystėje, 14 – 
augalininkystėje ir gyvulininkystėje, 1 – gyvulininkystėje, 2 – perdirbime. 44 žemės ūkio 
parkai jau pradėjo veikti, likusieji - projektavimo stadijose. Iki šiol AZ Verslumo plėtros 
fondas yra skyręs lengvatinių paskolų už 184 mln.AZN 25-ių ž.ū.parkų kūrimui, bei 
investicijas skatinančių dokumentų už 1 mlrd.AZN. Ž.ū. parkai vaidina svarbų vaidmenį 
didinant užimtumo lygį – nuolatinis darbas suteikiamas daugiau nei 4000, o sezoninis 
– daugiau nei 5000 žmonių. 

CALIBER.az 

03-15 

Baku pristatyta Agrarinių inovacijų platforma, skirta stebėti inovatyvių projektų 
priėmimo, apdorojimo ir įgyvendinimo etapus, naudojant patogią sąsają. Ji suburs 
ž.ū.gamintojus, įmones, vietos ir tarptautines organizacijas. Platformos tikslas – remti 
ūkininkų idėjas ir iniciatyvas bei užtikrinti ž.ū. sektoriaus plėtrą inovatyviais pagrindais. 

REPORT.az 

https://caliber.az/ru/post/69439/
https://emlak.gov.az/news/view/7230-Yer-t%C9%99kind%C9%99n-istifad%C9%99-il%C9%99-ba%C4%9Fl%C4%B1-4-may-2022-ci-il-tarixind%C9%99-saat-11:00-da-ke%C3%A7iril%C9%99c%C9%99k-h%C9%99rrac%C4%B1n-elan%C4%B1
https://emlak.gov.az/cat/36
https://emlak.gov.az/news/view/7049-ANNOUNCEMENT--OF-THE-STATE-SERVICE-ON-PROPERTY-ISSUES-UNDER-THE-MINISTERY-OF-ECONOMY-OF-THE-REPUBLIC-OF-AZERBAIJAN-ON-INVESTMENT-TENDER-FOR-THE-SALE-OF-STATE-OWNED-SHARES-OF-%22SHEKI-SHERAB%22-LIMITED-LIABILITY-COMPANY
https://emlak.gov.az/news/view/7049-ANNOUNCEMENT--OF-THE-STATE-SERVICE-ON-PROPERTY-ISSUES-UNDER-THE-MINISTERY-OF-ECONOMY-OF-THE-REPUBLIC-OF-AZERBAIJAN-ON-INVESTMENT-TENDER-FOR-THE-SALE-OF-STATE-OWNED-SHARES-OF-%22SHEKI-SHERAB%22-LIMITED-LIABILITY-COMPANY
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3575593.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3575593.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3575593.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3574752.html
https://www.youtube.com/watch?v=BoZXRyEO_tc
https://www.youtube.com/watch?v=BoZXRyEO_tc
https://report.az/en/karabakh/construction-of-first-residential-complex-begins-in-shusha/
https://report.az/en/karabakh/construction-of-first-residential-complex-begins-in-shusha/
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3569122.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3569122.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3569231.html
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3569227.html
https://news.az/news/azerbaijani-premier-talks-about-road-infrastructure-projects-launched-in-liberated-karabakh
https://www.trend.az/business/3575711.html
https://www.trend.az/business/3575711.html
https://www.trend.az/business/3575711.html
http://cbc.az/ru/pages/news
https://caliber.az/ru/post/66434/
https://caliber.az/ru/post/66434/
https://report.az/ru/apk/v-azerbajdzhane-predstavlena-agrarnaya-innovacionnaya-platforma/
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Aghjabadi grūdų agroparkas planuoja plėsti gamybą 10% -2022 metais planuojama 
nuimti 6,428 t miežių, 3,582 t kviečių, 11 084,4 t kukurūzų, 1,864 t medvilnės, 61,580 
t siloso. Pasak direktoriaus, pagrindiniai žemės ūkio parko tikslai – patenkinti vidaus 
paklausą ir aprūpinti vartotojus kokybiška ir aplinkai nekenksminga produkcija. Visiškai 
patenkinus vidaus paklausą, neatmetama galimybė tiekti į kitas šalis. 

CALIBER.az 

03-05 
Azerbaidžanas 2021 m. pagamino 6 802,7 tonas medaus, palyginti su 2017 m., šis 
skaičius išaugo 2,2 karto, o bičių šeimų skaičius – 2,3 karto, iki 625,3 tūkst. avilių. 

REPORT.az 

03-05 

„Rosselchoznadzor“ panaikino anksčiau įvestus apribojimus ir atnaujina augalinių 
produktų importą į Rusiją iš devynių valstybių, iš visų jų teritorijų, ir neatsižvelgiant į 
apribojimus gamybos įmonėms. Iš Azerbaidžano RU vėl leidžia įvežti pomidorus ir 
obuolius. 

MEDIA.az 

03-01 

2021 metais Azerbaidžanas bulvių eksportą padidino 13,5% – iki 92,343 tonų. 
„Interfax-Azerbaidžano“ duomenimis, bendra eksporto vertė siekė 40,78 mln. USD 
(+18,6%). Rusija tapo pagrindine azerbaidžanietiškų bulvių vartotoja - 85 412 tonų, 
t.y. 92,5% viso tiekimo į užsienį. 

ABC.az 

 
 ENERGETIKA, RYŠIAI, TRANSPORTAS, APLINKA, STATYBOS, SUNKIOJI 

PRAMONĖ 
 

03-18 
Apdirbamoji pramonė – viena iš prioritetinių Azerbaidžano ne naftos sektoriaus 
plėtros sričių – sausio-vasario mėnesiais išaugo 26,5%. 

1NEWS.az 

03-11 

2022 m. sausio–vasario mėnesiais Azerbaidžano pramonės produkcijos apimtys 
išaugo 4,6% ir pasiekė 13,1 mlrd.AZN. Valstybinio statistikos komiteto duomenimis, 
naftos ir dujų sektoriuje gamyba augo 1,4%, o ne- naftos ir dujų sektoriuje - išaugo 
20,8%. 

TREND.az 

 Transportas  

03-16 

Sausio-vasario mėnesiais krovinių ir keleivių srautai Azerbaidžane išaugo 
atitinkamai 4,4% ir 38,7%. Valstybinio statistikos komiteto duomenimis, per du 
mėnesius pervežta 31,7 mln. tonų krovinių, iš jų jūra – 2,9 %, geležinkeliu – 8 %, oru 
– 0,3 %, keliais – 55,2 %,. Dar 33,5% buvo pumpuota vamzdynais.  
Kelių transportu pervežta 17,5 mln. t. krovinių (7,8% daugiau) ir 194,9 mln. 
keleivių(20,4% daugiau). 95,1 % keleivių vežimų tenka vežimams autobusais. 

REPORT.az 

03-
16.. 
29 

Nacionalinės avialinijos „AZAL“ didina skrydžių į Izraelį skaičių iki 5/sav., pradeda 
skrydžius į Taškentą (2/sav.) „Buta“ pradeda skrydžius tarp Baku ir Batumio bei į 
Aktau(Kazacstaną).  Nuo 05-27  LOT‘as 4/sav. skraidys Varšuva-Baku-Varšuva. Turkijos 
Pegasus  pradeda skraidyti Stambulas-Giandža. Nuo 03-21 vėl skraido „Aeroflot“ 
7/sav. Pakistano oro linijos pradės skraidyti maršrutu Lahoras- Baku – Karačis – 
Lahoras. 

 

03-11 

Prancūzijos bendrovės „Alstom“ gen.direktorius Vakarų ir Centrinei Azijai. 
K. Alpysbajevas teigia, kad „ALSTOM“ yra suinteresuota plėsti bendradarbiavimą 
su UAB "Azerbaidžano geležinkeliai" , taip pat įgyvendinti projektus išlaisvintose 
teritorijose. Anot jo, „Alstom“ yra pasirengusi aprūpinti Azerbaidžano geležinkelius 
visa reikalinga įranga.  

TREND.az 

03-10 

Remiantis patikrinimų geležinkelių transporto paslaugų srityje (įskaitant vagonų 
nuomos, pervežimų, lengvatų ir tarifų taikymo), rezultatais, Valstybinė 
antimonopolinės politikos ir vartojimo rinkos priežiūros tarnyba iškėlė bylą UAB 
"Azerbaidžano geležinkeliai" dėl konkurencijos normų pažeidimo. 

ANEWS.az 

03-09 

Kazachstanas tiria galimybę padidinti pervežimų apimtį Trans-Kaspijos 
tarptautiniu transporto maršrutu Azerbaidžano ir Gruzijos kryptimis - tai buvę 
aptarta per šalies antikrizinių priemonių operatyvinio štabo posėdį, šis žingsnis 
būtinas, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą prekių gabenimą į Europos šalis. 

TREND.az 

  ENERGETIKA  

 Nafta  

03-28 

Tarptautinė energetikos agentūra prognozuoja, kad 2022 m. naftos gavyba 
Azerbaidžane vidutiniškai sieks 0,7 mln. barelių per dieną. I-mą ketvirtį šis skaičius 
turėtų siekti 0,7 mln. barelių, II ir III ketvirčiais – po 0,69 mln. Ketvirtojo ketvirčio 
prognozė dar nepaskelbta. 

TREND.az 

https://caliber.az/ru/post/65844/
https://report.az/ru/apk/v-azerbajdzhane-proizvedeno-okolo-7-tys-tonn-meda/
https://media.az/economy/1067850485/rosselhoznadzor-otmenil-ogranicheniya-na-vvoz-yablok-iz-azerbaydzhana/
https://media.az/economy/1067850485/rosselhoznadzor-otmenil-ogranicheniya-na-vvoz-yablok-iz-azerbaydzhana/
http://abc.az/en/news/91097
http://abc.az/en/news/91097
https://1news.az/news/20220318012359775-V-Azerbaidzhane-est-rost-pererabatyvayushcei-promyshlennosti-v-neneftyanom-sektore
http://interfax.az/view/861513
http://interfax.az/view/861513
https://www.trend.az/business/3569994.html
https://www.trend.az/business/3569994.html
https://report.az/ru/infrastruktura/passazhiroperevozki-v-azerbajdzhane-vyrosli-pochti-na-40/
https://report.az/ru/infrastruktura/passazhiroperevozki-v-azerbajdzhane-vyrosli-pochti-na-40/
https://www.trend.az/business/3565412.html
https://www.trend.az/business/3565412.html
https://anews.az/ru/gossluzhba-zavela-delo-na-zao-azerbaydzhanskie-zheleznye-dorogi/
https://anews.az/ru/gossluzhba-zavela-delo-na-zao-azerbaydzhanskie-zheleznye-dorogi/
https://anews.az/ru/gossluzhba-zavela-delo-na-zao-azerbaydzhanskie-zheleznye-dorogi/
https://www.trend.az/business/transport/3566107.html
https://www.trend.az/business/transport/3566107.html
https://www.trend.az/business/energy/3573496.html
https://www.trend.az/business/energy/3573496.html
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03-09 

JAV Energetikos departamento (EIA) Energetikos informacijos administracija 
prognozuoja, kad 2022 m. AZ vidutinė paros naftos gavyba sieks 730 tūkst. barelių. I 
ketvirčio prognozė tokia pat, , II ketvirtį numatomas nežymus gavybos padidėjimas - 
740 tūkst. barelių, o III ir IV ketvirtį vėl sumažėjimas iki 730 tūkst. barelių 

ABC.az 

03-15 

Sausio-vasario mėnesiais Azerbaidžane magistraliniais vamzdynais transportuota 5,575 
tūkst. t naftos – 3,9% mažiau nei prieš metus. Valstybinio statistikos komiteto 
duomenimis, naftotiekiu Baku-Tbilisis-Džeihanas buvo pergabenta 76,7% naftos - 
4,276,9 tūkst. t naftos (-3,5%). Per 2 mėnesius šiuo dujotiekiu taip pat buvo gabenama 
800,9 tūkst. t tranzitinės naftos (dvigubai daugiau nei pernai). 

ABC.az 

03-28 
AZ PREZ I.Alijevas pokalbyje su UA PREZ. V.Zelenskiu pasiūlė, kad Azerbaidžano VĮ 
„SOCAR“ tiektų kurą sėjai Ukrainoje (Socar vien savo degalinių @UA turi >50) 

TURAN.az 

 Dujos  

03-26 

ICGB operatorius: Graikijos ir Bulgarijos jungtis prijungta prie Transadrijos dujotiekio, 
kuriuo gamtinės dujos bus transportuojamos iš Azerbaidžano į Bulgariją. Bulgarijos 
Ministras pirmininkas K. Petkovas sako, kad ilgai lauktas vamzdynas gamtinėms dujoms 
tiekti iš Graikijos į Bulgariją bus pabaigtas birželio pabaigoje ir pradės veikti 2022 metų 
rugsėjį. 

MEDIA.az 

03-24 

Azerbaidžano dujų eksporto stabilumas, galimybė patikimai tiekti dujas iš Šach Deniz-
2 per Transadrijos dujotiekį (TAP) yra teigiamas veiksnys ES dujų balansui. „ES nori 
nedelsiant padidinti tiekimą. Kaip Azerbaidžanas gali nedelsiant pristatyti papildomus 
kiekius? Norint transportuoti daugiau dujų, reikės investicijų į plėtrą (pavyzdžiui, į 
kompresorius)“. 

MEDIANEWS.az 

03-18 

Pakistanas svarsto galimybę importuoti dujas iš Azerbaidžano -  naftos ir dujų sfera 
Pakistanui yra labai svarbi, vyksta atitinkamos diskusijos dėl bendradarbiavimo su 
SOCAR. Jis taip pat pažymėjo, kad Pakistanas domisi SND (suskystintųjų naftos dujų) 
importu iš Azerbaidžano, o viena iš Pakistano įmonių nori investuoti į SGD įmonę 
šalyje. 

REPORT.az 

03-17 

Azerbaidžanas per Transadrijos dujotiekį (TAP) į Europą eksportavo daugiau nei 10 
mlrd. m3 gamtinių dujų. Azerbaidžano energetikos ministerijos duomenimis, per TAP į 
Europą kasdien tiekiama per 28 mln. m3 dujų. 

TREND.az 

03-12 

Pasak AZ energetikos ministro, Azerbaidžanas turi didžiules dujų atsargas jūroje – 2,6 
trilijono m3 išžvalgytų atsargų. Tokio kiekio pakanka gamtinėmis dujomis aprūpinti 
partnerius Turkijoje ir Europoje ateinančius šimtą metų. AZ turi infrastruktūrą, didėja 
šalių - dujų vartotojų- susidomėjimas. Jei AZ surinks visas suinteresuotas šalis, nuspręs 
plėsti pietinį dujų koridorių. TANAP pralaidumas gali būti padidintas iki 31 mlrd. m3 per 
metus, o TAP – iki 20 mlrd. m3. Nekalbant apie ilgalaikes perspektyvas, tai galima 
padaryti per  vidutinės trukmės laikotarpį. 

TREND.az 

03-02 

2022 metais Azerbaidžanas planuoja padidinti dujų tiekimą Europai iki 9,1 mlrd.m3, - 
pernai į Europą buvo patiekta 8,2 mlrd. m3 gamtinių dujų. 2023 m. Azerbaidžanas 
Europos šalims turėtų tiekti 11 mlrd. m3 gamtinių dujų“. 

APA.az 

03-05 

SOCAR stengiasi padidinti požeminių dujų saugyklų tūrį iki 5 mlrd. m3. Azerbaidžane 
yra dvi požeminės dujų saugyklos – „Galmaz“ ir „Garadagh“, kurių bendras tūris siekia 
3,5 mlrd.m3. „Smarkiai išaugus gamtinių dujų paklausai pasaulyje, strateginė 
požeminių dujų saugyklų svarba vėl tampa aktuali“, – teigiama pranešime. 

CALIBER.az 

03-03 

AZ VĮ „SOCAR“ ir RO bendrovė „Transgaz“ pasirašė dokumentą, pratęsiantį 2016 
metais pasirašytą supratimo memorandumą dar 6 metams. AZ Ekonomikos ministras 
M. Džabarovas (SOCAR stebėtojų tarybos pirmininkas) ir RO energetikos ministras V.-
D. Popescu aptarė tolimesnes bendradarbiavimo energetikos srityje perspektyvas. 

REPORT.az 

03-08 

TURMĖNISTANAS: Pakistano laikraštis The News 03-08 atskleidė dar 01-31 Islamabade 
įvykusio TM ir Pakistano delegacijų susitikimo detales dėl TAPI dujotiekio ateities. Laikraščio 
teigimu pagrindinis projekto koordinatorius Asia Development Bank (ADB) pareiškė, kad 
laikinai stabdo projekto darbus “kol Talibano vyriausybė nebus pripažinta JT ir kitų didžiųjų 
pasaulio valstybių”. 

 

 Dujų/naftos/chemijos pramonė  

03-16 „ADY Express“ (AZ geležinkelių padalinys) pradėjo gabenti mazutą iš Kazachstano per TREND.az 

http://abc.az/ru/news/91504
http://abc.az/ru/news/92361
http://abc.az/ru/news/92361
http://abc.az/ru/news/92361
https://www.turan.az/ext/news/2022/3/free/politics_news/en/3041.htm
https://www.turan.az/ext/news/2022/3/free/politics_news/en/3041.htm
https://media.az/economy/1067853247/interkonnektor-greciya-bolgariya-podklyuchen-k-transadriaticheskomu-gazoprovodu/
https://vzglyad.az/news/208089/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-igb-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BA-tap.html
https://vzglyad.az/news/208089/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-igb-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BA-tap.html
https://m.medianews.az/ru/2022/03/24/oksfordskij-institut-azerbajdzhan-mozhet-postavit-bolshe-gaza-v-evropu/
https://m.medianews.az/ru/2022/03/24/oksfordskij-institut-azerbajdzhan-mozhet-postavit-bolshe-gaza-v-evropu/
https://m.medianews.az/ru/2022/03/24/oksfordskij-institut-azerbajdzhan-mozhet-postavit-bolshe-gaza-v-evropu/
https://report.az/ru/energetika/predsedatel-palaty-pakistan-zainteresovan-v-importe-gaza-iz-azerbajdzhana/
https://report.az/ru/energetika/predsedatel-palaty-pakistan-zainteresovan-v-importe-gaza-iz-azerbajdzhana/
https://report.az/ru/energetika/predsedatel-palaty-pakistan-zainteresovan-v-importe-gaza-iz-azerbajdzhana/
https://www.trend.az/business/energy/3570341.html
https://www.trend.az/business/energy/3570341.html
https://www.trend.az/business/energy/3568012.html
https://www.trend.az/business/energy/3568012.html
https://apa.az/ru/energetika-i-promyshlennost/azerbaidzan-planiruet-uvelicit-postavki-gaza-v-evropu-v-2022-godu-do-91-mlrd-kub-m-474268
https://caliber.az/ru/post/63280/
https://report.az/ru/drugie-strany/nachalsya-vtoroj-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy/
https://www.thenews.com.pk/print/939687-dead-winds-for-tapi-as-adb-stops-work-till-recognition-of-taliban-regime
https://www.trend.az/business/energy/3569782.html
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Baku uostą Alyat, o iš ten geležinkeliu į Gruzijos Batumio uostą. 

03-03 
2021 metais H. Alijevo vardo naftos perdirbimo gamykla, vienintelė Azerbaidžane,  
perdirbo naftos 13,3% daugiau nei metais anksčiau , t.y. 6,7 mln. tonų. 

REPORT.az 

03-02 

2021 m. „SOCAR Polymer“ pagamino produkcijos 205,2 tūkst. t produkcijos, tai yra 44% 
daugiau nei prieš metus. Per metus įmonė eksportavo 175,3 tūkst. t (+38%) 
produkcijos už 258,1 mln. USD (+152 %). 

KASPIY.az 

 „Žalioji“ ekonomika  

03-31 

Iki 2036 m. Azerbaidžanas ketina realizuoti 7,2 GW Kaspijos jūros vėjo energijos 
potencialo. - "Svarstome ir vandenilio eksporto galimybę. Abu šie projektai - realios 
galimybės", - sakė Šahbazovas. 

REPORT.az 

03-30 

AZ energetikos ministerija planuoja artimiausiu metu visas pasenusias sovietmečio 
elektrines pakeisti naujomis (~93–94% AZ el. energijos pagaminama šiluminėse 
elektrinėse). Yra Vyriausybės programa, skirta didinti elektros gamybą iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių - per 10 m. AZ planuoja gerokai padidinti elektros 
gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 

TREND.az 

03-29 

Azerbaidžano energetikos ministras Parvizas Šahbazovas: Azerbaidžanas turi didelį 
potencialą žaliosios energetikos srityje. Platus atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimas yra vienas iš šalies nacionalinių prioritetų. Žaliosios energijos potencialas 
šalyje yra 27 000 MW sausumoje ir 157 000 MW jūroje, Vokietijos įmonės galėtų tapti 
Azerbaidžano ilgalaikėmis partnerėmis šioje srityje.  

TREND.az 

03-28 

Baku vykusioje spaudos konferencijoje pranešta, kad Azerbaidžanas parengė gaires, 
skirtas atlikti vertinimus, rengti ir įgyvendinti pasiūlymus, kaip paskatinti ir skatinti 
naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones. 

REPORT.az 

03-21 

Neosun Energy:  Azerbaidžanas - vienas iš perspektyviausių regionų pasaulyje saulės 
energetikos plėtros požiūriu. Taip yra dėl didelio saulėtų dienų skaičiaus per metus ir 
didelio insoliacijos lygio (LCOE), panašaus su JAE ir Saudo Arabija. 

REPORT.az 

03-15 

Azerbaidžano investicijų bendrovė (AIC) ir JAE įmonė „Masdar“ pasirašė susitarimo 
memorandumą dėl projekto „Energija iš atliekų“. – elektros gamyba iš atliekų, 
naudojant aplinką tausojančias technologijas. Giandžos mieste planuojama statyti 
tokią atliekų perdirbimo gamyklą, perdirbsiančią 300 tūkst. tonų per metus. 

TREND.az 

 Gynybos pramonė  

03-01 

Gynybos pramonės festivalio TEKNOFEST Azerbaijan gegužės 26–28 dienomis Baku 
vyks tarptautinis startuolių susitikimas „Take Off Baku“. Skaitmeninės plėtros ir 
susisiekimo ministerijos teigimu, renginio tikslas – sukurti efektyvią verslo aplinką 
regione, remti vietos startuolių plėtrą ir užmegzti bendradarbiavimą tarp pagrindinių 
ekosistemos žaidėjų. 

APA.az 

 
Paskelbta apie 4-osios tarptautinės Azerbaidžano karinės pramonės parodos ADEX 
datas - rugsėjo mėnesio 6-8 dienomis 

 

 Turizmas, HORECA  

03-11 
Turkija, Azerbaidžanas, Kazachstanas ir Kirgizija kurią bendrą turistinį maršrutą, 
ateityje prie jo galės prisijungti kitos šalys. 

REPORT.az 

 
 INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS, SKAITMENIZACIJA, MPT, 

KŪRYBINĖ PRAMONĖ, KT. INOVACIJOS 
 

 Bankininkystė, FinTech  

03-28 

Siekis pilnai įteisinti apyvartą (mažinti „šešėlį“) ir naujos kartos kasos aparatų 
naudojimas prisidėjo prie internetinių kasos aparatų skaičiaus augimo sausio-
vasario mėnesiais - 41,7% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. 

MEDIA.az 

 Informacinės ir ryšių technologijos, FinTech  

03-30 

Ir IT srityje RU skuba megzti bendradarbiavimą: kadangi 2020 m. Buvęs pasirašytas 
bendradarbiavimo inovacijų ir technologijų srityje dokumentas, todėl dabar 
bendradarbiavimas IT srityje bus grįstas AZPOROMO sukurta bendradarbiavimo IT 
srityje koncepcija. Be to, teigiama, kad visos tinklinės parduotuvės Azerbaidžane 
grįstos RU technologijomis. 

TREND.az 

03-22 AZ ir toliau investuoja į plačiajuosčio interneto infrastruktūrą ir įgyvendina projektus TREND.az 

https://www.trend.az/business/energy/3569782.html
https://report.az/ru/energetika/socar-uvelichil-pererabotku-nefti-bolee-chem-na-13/
https://kaspiy.az/news.php?id=170166#.YkntTdtBw2w
https://kaspiy.az/news.php?id=170166#.YkntTdtBw2w
https://www.trend.az/business/energy/3575416.html
https://www.trend.az/business/energy/3575416.html
https://en.trend.az/business/energy/3575099.html
https://en.trend.az/business/energy/3575099.html
https://en.trend.az/business/energy/3575094.html
https://en.trend.az/business/energy/3575094.html
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naudojant Gigabyte Passive Optical Network (GPON) ir LTE technologijas. Tikslas – 
padidinti fiksuoto plačiajuosčio interneto abonentų, naudojančių FTTH (Fiber to the 
Home) tinklus, dalį ir iki 2024 metų pasiekti pilną plačiajuosčio interneto aprėptį, su 
sparta ≥25 Mbps. Azerbaidžane internetu naudojasi ~85% gyventojų, plačiai paplitęs 
mobilusis plačiajuostis internetas. Kiekvienam 100 žmonių tenka 73 mobiliojo 
plačiajuosčio ryšio abonentų. 

03-05 

Planuojamas dokumentų, patvirtinančių teises į nekilnojamąjį turtą, įsigytą su 
hipoteka, sudarymo internete e-sistemos sukūrimas. Valstybės turto tarnybos 
organizuotame susitikime su Centrinio banko ir Hipotekos ir kredito garantijų fondo 
atstovais papasakota apie e-sistemos svarbą, darbų tvarką, pademonstruoti hipotekos 
teisę patvirtinančių dokumentų rengimas, registravimas ir nutraukimas. 

REPORT.az 

03-03 

AZ energetikos ministro Parvizo Šahbazovo susitikime su Rumunijos kolega Virgiliu 
Danieliu Popescu ir specialiąja įgaliotine strateginiams projektams Ana Birchel buvo 
svarstomas ir optinio kabelio, kuris eitų per Gruziją ir Juodosios jūros dugnu, tiesimo 
klausimas. AZ ministras pakvietė Rumuniją prisijungti prie kuriamos šio projekto darbo 
grupės. 

KASPIY.az 

03-01 

AZ Valstybinė turto tarnyba savo darbe taiko pažangiausias technologijas geodezijos 
srityje, įskaitant– informacinę sistemą AZPOS (Azerbaijan Positioning Observation 
System), leidžiančią itin tiksliai nustatyti koordinates (±2cm) atliekant kadastro 
darbus. Šalyje veikia 45 stotys, iš jų 8 – atgautose iš okupacijos teritorijose. Sistema 
leidžia greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis sudaryti žemėlapius, atlikti kadastrinius 
darbus, geodezinius matavimus, nutiesti požemines komunikacijas ir atlikti kitus 
darbus. AzPOS pagrindu teikiamos kadastro paslaugos tiek privačioms įmonėms, tiek 
valstybinėms įstaigoms, užsiimančioms seisminės veiklos stebėjimu, derliaus 
nuėmimu, pastatų statyba, kasyba, kelių ir geležinkelių, vandens linijų, kanalizacijos ir 
naftotiekių tiesimu. 

APA.az 

02-28 
Šalia TEKNOFEST Azerbaijan Aerospace and Technology Festival vyks ir Europos 
kibernetinių sportų čempionatas bei STARTUP varžytuvės 

TEKNOFEST.org 

 Inovatyvios/įdomios paramos verslui ar reguliavimo pvz.  

03-16 

Nuo 01-01 iki 03-10 AZ Verslumo plėtros fondas verslininkams skyrė lengvatinių 
paskolų už 8,6 mln. AZN, šiomis lėšomis finansuojami 153 investiciniai projektai. 
Paskolos sudaryus sąlygas 215 naujoms d.vietų. 93% lengvatinį finansavimą gavusių 
projektų - žemės ūkio gamybos, 6% - pramonės gamybos, 1% - paslaugų srityse. 

CALIBER.az 

03-08 

Kovo 8-osios dienos proga skelbiama, kad AZ verslumo plėtros fondas moterims 
verslininkėms suteikė 4554 lengvatines paskolas už 134,9 mln. AZN. Per 
finansuojamus projektus planuojama įkurti 9548 naujas darbo vietas. 

 

03-08 

Skelbiami ir duomenys apie moteris-verslininkes: 30,5% moterų verslininkių dirba 
Baku, 10,1% - Lankaran-Astaros, 8,8% - Gazach-Tovuz ekonominiuose rajonuose.  
Daugiausia moterų verslininkių dirba paslaugų sektoriuje (52,4%) ir žemės ūkyje (24%). 

CALIBER.az 

 Farmacijos pramonė, medicinos verslas  

03-31 

R-Pharm farmacijos įmonė derasi su užsienio kompanijomis, kad jos gamykloje 
Pirallahi pramonės parke Azerbaidžane būtų gaminama eilė vaistų, skirtų socialiai 
reikšmingoms ligoms gydyti. 

https://t.me/economy_
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 = 1,8810 AZN,  
kai kurias sumas eurais ar JAV doleriais nurodėme tiesiogiai iš šaltinių.  
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