LR AMBASADA BALTARUSIJOJE
2019 M. BALANDŽIO AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2019-05-03

Data Pateikiamos informacijos apibendrinimas
Bendra ekonominė informacija
04-05 Pirmąjį metų ketvirtį aukso ir užsienio valiutos
atsargos padidėjo 1,2 proc. iki 7,2 mlrd. USD.
Per 2018 m. šios atsargos mažėjo 2,2 proc.
04-05 Kovą fiziniai asmenys pirmą kartą šiemet
pirko valiutos daugiau nei pardavė. Padėtį
gelbėjo juridiniai asmenys, kurie pardavė
daugiau valiutos nei įsigijo. Skaičiuojant
pirmąjį ketvirtį, tiek fiziniai, tiek juridiniai
asmenys pardavė daugiau valiutos nei įsigijo.
04-05 Pasaulio bankas pablogino sausį skelbtas
Baltarusijos ekonomines prognozes: 2019 m.
tikimasi 2,2 proc. BVP augimo (buvo 2,7
proc.).
04-08 S&P patvirtino Baltarusijos kredito reitingą
B/B su stabilia prognoze, tikintis, kad Rusija ir
toliau teiks paramą refinansuojant skolas.
04-09

04-12

04-15

04-16

04-16

TVF sumažino Baltarusijos ekonomikos
augimo prognozes 2019-iems metams iki 1,8
proc. Spalį TVF prognozavo, kad Baltarusijos
BVP 2019 m. augs 3,1 proc.
Kovą metinė infliacija siekė 5,8 proc.
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
Baltarusijos vyriausybei pateikė oficialų
pasiūlymą įsigyti „Belinvestbanko“ akcijas
Įmonių, neskaičiuojant bankų, draudimo,
mažųjų ir mikro, pelningumas iš pardavimų
sausį-vasarį siekė 7,2 proc. prieš metus šis
rodiklis buvo 7,3 proc. Gaunamos pajamos
padidėjo 10,9 proc. iki 36,4 mlrd. BYN.
Nuostolingų įmonių padaugėjo 4,6 proc. – jų
dalis tarp visų įmonių siekia 22,7 proc. Įmonių
įsiskolinimai per metus išaugo 12 proc. iki 74
mlrd. BYN.
Gyventojų pajamos sausį-vasarį padidėjo 7,1
proc. Pernai jos didėjo 8 proc., 2019 m.
vyriausybė prognozuoja 3,4 proc. didėjimą.

Informacijos šaltinis
https://www.interfax.by/news/belaru
s/1256845
https://reform.by/naselenie-stalochistym-pokupatelem-valjuty-vmarte/

https://naviny.by/new/20190405/155
4454688-vsemirnyy-bank-uhudshilekonomicheskiy-prognoz-pobelarusi-na-2019-2021-gody
https://primepress.by/news/kompanii
/kreditnyy_reyting_belarusi_podtver
zhden_na_urovne_b_b_prognoz_sta
bilnyy-9464/
https://www.kp.by/daily/26965.4/40
19545/

https://doingbusiness.by/v-marteinflyaciya-previsila-polovinugodovogo-plana
https://belapan.by/archive/2019/04/1
5/ru_1000648/
https://reform.by/chistaja-pribylorganizacij-v-janvare-fevralevyrosla-na-81-8/

https://ej.by/news/sociaty/2019/04/1
6/dohody-naseleniya-v-yanvarefevrale-vyrosli-na-71-protsenta.html

04-16

Baltarusijos BVP pirmąjį ketvirtį padidėjo 1,1
proc. ir einamosiomis kainomis sudarė 28,6
mlrd. BYN. Vyriausybė prognozavo, kad BVP
didės 0,6 proc.

04-17

Įmonių pradelsti kreditiniai įsipareigojimai per
sausį-vasarį padidėjo 9,7 proc. iki 3,2 mlrd.
BYN. Per vasarį šis rodiklis išaugo 8,9 proc. Iš
viso kovo 1 d. įmonės buvo pasiskolinusios
73,9 mlrd. BYN (0,7 proc. mažiau nei sausio 1
d.).
Lukašenka pasirašė dekretą, kuriuo atšaukė
nuo 2012 m. galiojusį dekretą, suteikusį
plačius įgaliojimus valstybinėms institucijoms
ir numačiusį griežtas bausmes dėl bandymų
vengti mokesčių mokėjimo, tačiau beveik
visos jame buvusios normos jau perkeltos į
kitus teisės aktus.
Pirmą metų ketvirtį Baltarusijoje parduota
beveik 11 tūkst. naujų automobilių, t.y. 53,8
proc. daugiau nei tuo pačiu metu 2018 m.
Skaičiuojant pagal Tarptautinės darbo
organizacijos metodologiją, Baltarusijoje
nedarbo lygis pirmą metų ketvirtį siekė 4,6
proc.
Vidutinis atlyginimas kovą buvo 1056,9 BYN,
tai – 8,1 proc. daugiau nei vasarį. Labiausiai
tokį augimą nulėmė išmokėtos metinės
premijos IT, farmacijos ir chemijos pramonės
sektoriuose.
Pagamintos produkcijos atsargos pramonės
įmonėse auga septintą mėnesį iš eilės.
Balandžio 1 d. jų buvo už 5 mlrd. BYN, tai
sudarė 65,5 proc. per mėnesį pagaminamos
produkcijos vertės.
Sausį-vasarį Baltarusijos ir ES šalių prekybos
prekėmis apyvarta sumažėjo 10,2 proc. iki 2,5
mlrd. USD. Baltarusijos eksportas sumažėjo
15,1 proc. iki 1,5 mlrd. USD, importas
sumažėjo 1,3 proc. iki 1 mlrd. USD. Į ES
eksportuota 31,1 proc. Baltarusijos prekių
(2018 m. sausį-vasarį šis rodiklis siekė 35,6
proc.).
Beveik 2,5 mln. Baltarusijos gyventojų turi
bent vieną vartojimo paskolą (vidutiniškai
vienam žmogui tenka 1,8 kredito). Vidutiniškai

04-18

04-23

04-24

04-25

04-25

04-25

04-25

https://www.interfax.by/news/belaru
s/1257373
https://officelife.media/news/10311belarus-gdp-growth-slowed-in-thefirst-quarter/
https://belapan.by/archive/2019/04/1
7/ru_1000852/

https://neg.by/novosti/otkrytj/ukazo-lzhepredprinimatelstve-vse-takiotmenen

http://www.belmarket.by/v-belarusirezko-vyrosli-prodazhi-avtomobiley
https://officelife.media/news/10226belstat-gdp-in-belarus-4-6-of/

https://doingbusiness.by/it-sfera-ihimicheskaya-promishlennost-poprezhnemu-obespechivayut-rostsrednei-zarabotnoi-plati
https://naviny.by/new/20190425/155
6210751-produkciya-nikomu-nenuzhna-v-promyshlennosti-skladyprodolzhayut-treshchat
https://belapan.by/archive/2019/04/2
5/eu_1002126/

https://reform.by/pochti-2-5-mlnzhitelej-belarusi-imejutpotrebitelskie-kredity/

04-29

04-29

kreditui padengti skiriama 19,7 proc. pajamų.
5,3 proc. gyventojų kreditų mokėjimui skiria
daugiau nei 40 proc. pajamų.
Pirmajį metų ketvirtį didmeninės prekybos
operacijų apimtys siekė 23,2 mlrd. BYN (-0,6
proc., lyginant su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu).
Mažmeninės prekybos apimtys išaugo 6 proc.
iki 11 mlrd. BYN.
Moody’s patvirtino Baltarusijos reitingą B3 su
stabilia prognoze.

https://officelife.media/news/10309wholesale-trade-sags-but-the-retailsector-is-growing/

https://doingbusiness.by/moodyspodtverdilo-suverennii-reitingbelarusi-na-urovne-b3
https://www.interfax.by/news/belaru
s/1258014

Baltarusijos išorės skola pirmąjį ketvirtį
sumažėjo 1,7 proc. ir balandžio 1 d. siekė 16,6
mlrd. USD. Valstybės vidaus skola balandžio 1
d. buvo 8,7 mlrd. BYN.(sumažėjo 1,6 proc.).
Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
04-01 “Polocktransneft Družba” 2018 m. gavo 86
https://officelife.media/news/9847mln. BYN pajamų ir 32,8 mln. BYN grynojo
polotsktransneft-friendship-almostpelno (37 proc. daugiau nei 2017 m.).
doubled-revenues-in-2018/
04-08 Pirmąjį metų ketvirtį „Gardino azotas“
http://www.azot.by/ru/press/news/id
padidino pagamintų mineralinių trąšų kiekį 5,6 5352
proc. iki 221 tūkst. t.
04-09 Transporto ministras A.Avramenko su
http://www.mintrans.gov.by/ru/news
delegacija lankėsi Latvijoje, kur susitiko su
-ru/view/ministr-sovershilLatvijos susisiekimo ministru, „Latvijos
rabochuju-poezdku-v-latviju-3209geležinkelių“, Rygos uosto vadovais.
2019/
04-17 Pirmąjį metų ketvirtį pervežta 100,2 mln. tonų https://doingbusiness.by/gruzooboro
krovinių, tai sudarė 94,4 proc. 2018 m. pirmojo t-v-i-kvartale-upal-na-13ketvirčio pervežimų. Skaičiuojama, kad
krovinių pervežta 33,3 mlrd. tonų kilometrui –
1,3 proc. mažiau.
04-18 Turkijos investuotojai ketina ant Dniepro
https://www.infobaza.by/transport/1
kranto, prie sienos su Ukraina, pastatyti upių
1282.html
uosto infrastruktūrą.
04-19 Per pirmus du šių metų mėnesius kalio trąšų
https://reform.by/belarus-za-dvaeksportas padidėjo 8,8 proc. iki 1,15 mln. t.
mesjaca-prodala-kalijnyh-udobrenijPajamų už jas gauta 32,8 proc. daugiau – 514
na-polmilliarda-dollarov/
mln. USD. Daugiausia eksportuojama į Kiniją,
Indiją, Braziliją, JAV, Indoneziją, Vietnamą.
04-19 Pranešta, kad vamzdynais iš Rusijos atkeliauja
blogos kokybės nafta, kuri kenkia naftos
perdirbimo įrenginiams. Sustabdytas šviesiųjų
naftos produktų eksportas ir naftos tranzitas į
Vakarus. Geros kokybės nafta pradėjo tekėti
tik gegužės 2 d. Baltarusijos įmonės skelbia
reikalausiančios nuostolių atlyginimo.
04-30

04-21

04-23

04-24

04-25

04-26

04-30

04-30

04-30

Europos Komisija publikavo naują EU Air
Safety List bei pateikė komentarą, kad
Baltarusijos ir Dominikos Respublikos
civilinės aviacijos organams bus skiriamas
didesnis dėmesys dėl ženklų,
demonstruojančių susilpnėjusią skydžių
saugumo priežiūrą.
Į Kiniją išvyko penktasis traukinio sąstatas su
baltarusiškais pieno produktais.
„Gardino azoto“ grynasis pelnas 2018 m. siekė
177 mln. BYN (6,5 karto daugiau nei 2017
m.), pajamos padidėjo 19,5 proc. iki 1,7 mlrd.
BYN.
„Baltarusijos geležinkeliai“ pasirašė
kreditavimo susitarimą su Kinijos Eksportoimporto banku dėl 65,7 mln. eurų dviejų
geležinkelio atkarpų šalies pietuose
elektrifikacijai.
„Belaruskalij“ konkurentas „Uralkalij“ pirmąjį
ketvirtį grynąjį pelną padidino beveik 5 kartus
iki 26,9 mlrd. RUB, pajamos didėjo 45 proc.
iki 43,7 mlrd. RUB.
„Baltarusijos geležinkeliai“ 2018 m. gavo 3,8
mln. BYN grynojo pelno, 2017 m. buvo gauta
26,6 mln. BYN. Pajamos padidėjo 4,7 proc. iki
427,8 mln. BYN.
„Gomeltransneft Družba“ 2018 m. grynąjį
pelną padidino 41,4 proc. iki 146 mln. BYN.
„Naftan“ grynasis pelnas 2018 m. sumažėjo
2,4 karto iki 4,6 mln. BYN.

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
04-02 Turistai be registracijos Baltarusijoje galės būti
10 dienų (dabar galioja 5 dienų sąlyga).
04-03 Šių metų pirmąjį ketvirtį be vizų į Gardiną
atvykusių turistų skaičius padidėjo 230 proc.
iki 22 tūkst.
04-07

04-09

Polesės valstybinis radiacinis-ekologinis
draustinis planuoja šiemet pradėti priimti
turistų grupes.
Pirmąjį metų ketvirtį Minsko oro uoste
aptarnauti 937 tūkst. keleivių, t.y. 15,5 proc.

https://belaruspartisan.by/life/46132
1/

https://www.rw.by/corporate/press_
center/news_of_cargo_carriers/2019
/04/belorusskaja_zheleznaja_do53/
http://www.belmarket.by/chistayapribyl-grodno-azota-vyrosla-boleechem-v-6-raz
https://www.rw.by/corporate/press_
center/corporate_news/2019/04/nach
al_nik_belorusskoj_zhele21/

https://naviny.by/new/20190426/155
6268653-konkurent-belaruskaliya-vpyat-raz-uvelichil-pribyl
https://officelife.media/news/10321belarusian-railway-has-lost-the-lions-share-of-the-profits-in-2018/
https://export.by/news/gomeltransne
ft-druzhbas-net-profit-up-414-tobr146411m-in-2018
https://primepress.by/news/kompanii
/oao_naftan_snizilo_chistuyu_pribyl
_v_2018_g_v_2_4_raza_do_4_558_
mln_bel_rub-10136/
https://news.tut.by/society/632236.ht
ml
https://www.belta.by/regions/view/p
otok-bezvizovyh-turistov-v-grodnos-nachala-goda-vozros-bolee-chemv-2-raza-342494-2019/
https://reform.by/belarus-otkryvaetchernobylskuju-zonu-dlja-turistov/
https://ej.by/news/sociaty/2019/04/0
9/passazhiropotok-v-aeroporte-

04-10

daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 m.
Aptarnautų lėktuvų skaičius išaugo 11,1 proc.
iki 6138.
Gardino srityje norima bevizį režimą taikyti
dar trijuose rajonuose

minsk-uvelichilsya-na-155protsentov.html

https://sputnik.by/tourism/20190410
/1040734114/Vlasti-Grodnenschinykhotyat-rasshirit-bezviz-esche-natri-rayona.html
04-29 Į „Slavianskij bazar“ užsieniečiai galės atvykti https://www.nvbe vizų liepos 1-20 d.
online.info/2019/04/29/slavyanskijbazar-v-vitebske-sdelalibezvizovym.html
1
Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija
04-02 Aukštos kvalifikacijos darbuotojai iš užsienio
https://news.tut.by/society/632236.ht
galės būti išduodamas iki 2 metų galiosiantis
ml
leidimas laikinai gyventi
04-04 Aukštųjų technologijų parke įregistruoti 56
http://www.belmarket.by/pvtnauji rezidentai. Bendras Parke registruotų
zaregistriroval-56-novyh-rezidentov
įmonių skaičius tapo 505.
04-08 Skaičiuojama, kad 2018 m. Aukštųjų
https://news.tut.by/economics/63303
technologijų parkas ir jame dirbantys asmenys 8.html
sumokėjo 567 mln. BYN mokesčių, t.y. 53
proc. daugiau nei 2017 m. Parke dirba apie 46
tūkst. darbuotojų. Baltarusijos IT paslaugų
eksportas 2018 m. siekė 1,4 mlrd. USD
04-10 Baltarusijos-Rusijos palydovo paleidimas
https://www.interfax.by/news/belaru
planuojamas 2023 m. Anksčiau tikėtasi tai
s/1257049
padaryti 2021 m.
04-12 Lukašenka nurodė vyriausybei dar kartą
https://dev.by/news/prokopenyaapsvarstyti, ar nebūtų tikslinga įsteigti
predlagaet-sdelat-ministerstvoSkaitmeninės ekonomikos ministeriją.
cifrovoi-ekonomiki-prezident-nadoSprendimą reikia priimti iki liepos.
vmeste-podumat
04-12 Aukštųjų technologijų parko įmonių pajamos
https://www.belta.by/economics/vie
2018 m. padidėjo beveik 50 proc. iki 3,2 mlrd. w/kurs-na-postroenie-it-stranyBYN.
prinosit-belarusi-prjamojekonomicheskij-effekt-janchevskij3437422019/?utm_source=belta&utm_medi
um=news&utm_campaign=accent
04-26 Baltarusijos kompiuterinių, telekomunikacinių https://export.by/news/export-ofir informacinių paslaugų eksportas pirmąjį
belarusian-computermetų ketvirtį padidėjo 25 proc.
telecommunication-informationservices-25-up-in-q1-2019
04-29 Dalyvaudami ES programoje „Horizontas
https://www.belta.by/society/view/b
2020“ Baltarusijos mokslininkai tapo
elorusskie-uchenye-poluchili-641

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

partneriais 41 projekte ir gavo 6.4 mln. eurų.
2018 m. gautas 1 mln. eurų finansavimas 7
naujiems projektams. 2018 m. Baltarusijos
universitetai į Europos šalis eksportavo mokslo
ir technologijų prekių ir paslaugų už daugiau
kaip 0,5 mln. eurų.
Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija
04-16 Sausį-vasarį draudimo įmonės uždirbo 5,7 mln.
BYN, tai yra daugiau kaip dukart mažiau nei
analogišku laikotarpiu 2018 m. Sausį šis
rodiklis buvo keturgubas.
04-23 Per pirmąjį metų ketvirtį didžiausias
Baltarusijos bankas „Belarusbank“ gavo 63
mln. BYN pelno (pernai tuo pačiu metu gauta
41,4 mln. BYN). Pelningumas siekė 10,5 proc.
04-23 Per 2018 m. bankas VTB pelną padidino 1,5
karto iki 42,5 mln. BYN. Nuosavas kapitalas
išaugo 33,6 proc. iki 227,3 mln. BYN, aktyvai
padidėjo 20 proc. iki 1,5 mlrd. BYN, banko
klientų skaičius padidėjo 39 proc. iki 758 tūkst.
04-23 Lizingo kompanijų darbuotojai išrinko
geriausias sektoriaus įmones 2018 m.
Gruodžio 31 d. šalyje buvo registruotos 97
lizingu užsiimančios įmonės, 25-ioms iš jų
tenka 92 proc. rinkos.
04-26 Vartojimo kreditų augimas 2019 m. pirmąjį
ketvirtį sumažėjo nuo 45,7 proc. iki 39,6 proc.
04-26 Neaptarnaujamų bankų aktyvų dalis nuo metų
pradžios padidėjo nuo 2,8 mlrd. iki 3,3 mlrd.
BYN. 98 proc. šių aktyvų – juridinių asmenų
įsiskolinimai.
04-26 Nacionalinis bankas gali imtis priemonių, jeigu
matys, kad vartojimo kreditų augimo tempas
spartėja. Pirmąjį metų ketvirtį vartojimo
kreditų prieaugis sumažėjo nuo 45,7 proc. iki
39,6 proc.
04-28 S&P analitiko vertinimu, visa Baltarusijos
draudimo rinkos kapitalizacija yra mažesnė bei
1 mlrd. USD.
Baltarusijos lizingo rinkos lyderė įmonė
„Promagrolizing“ pirmąjį ketvirtį gavo 31 mln.
BYN pajamų ir 9,6 mln. BYN grynojo pelno
(2018 m. pirmąjį ketvirtį šie rodikliai
atitinkamai buvo 12,7 mln. ir 4,1 mln.).
Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija
04-29

mln-evro-po-programmeevrosojuza-gorizont-2020-3458072019/

http://www.belmarket.by/rynokstrahovaniya-vosstanavlivaetsya

https://primepress.by/news/finansi/b
elarusbank_za_i_kvartal_2019_g_po
luchil_pribyl_v_razmere_63_mln_b
el_rub-9869/
https://www.belta.by/economics/vie
w/bank-vtb-belarus-uvelichil-pribylza-2018-god-v-15-raza-po-nsfo345111-2019/
https://primepress.by/news/finansi/v
_belarusi_opredelili_liderov_reyting
a_lizingovykh_kompaniy-9865/

https://finance.tut.by/news635452.ht
ml
https://news.tut.by/economics/63543
9.html

https://naviny.by/new/20190426/155
6278413-v-belarusi-mogutuzhestochit-usloviya-vydachipotrebitelskih-kreditov
https://officelife.media/news/10314s-p-capitalization-of-the-insurancemarket-of-belarus-is-less-than-1billion/
https://officelife.media/news/10306the-leader-of-the-belarusian-leasingdoubled-the-profit/

Rusija siekia atšaukti EAES EK sprendimą,
https://news.tut.by/economics/63412
įpareigojanti pripažinti baltarusiškus
1.html
veterinarijos sertifikatus.
04-16 Žemės ūkio produkcijos pirmąjį metų ketvirtį
https://reform.by/proizvodstvopagaminta už 2,6 mlrd. BYN, t.y. 0,6 proc.
selhozprodukcii-v-pervom-kvartalemažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 m.
sokratilos-na-0-6/
04-17 Žemės ūkio ministerija paskelbė, kad žemės
https://www.interfax.by/news/belaru
ūkio ir maisto produktų sausį-vasarį
s/1257413
eksportuota už 830 mln. USD, 8,5 proc.
daugiau nei tuo pačiu metu 2018 m. Pieno
eksportas augo 17 proc., pieno produkcijos
eksportas didėjo 12,8 proc., mėsos produktų
eksportuota 11 proc. mažiau.
04-22 Pieno ir pieno produktų eksportas 2018 m. į
https://export.by/news/belarusNVS šalis sumažėjo 4 proc. iki 1,9 mlrd. USD. sokratila-eksport-molochnihĮ Rusiją šios produkcijos buvo eksportuota
produktov-v-strani-sng-v-2018-g18,7 proc. mažiau – už 1,6 mlrd. USD.
na-4-do-19-mlrd-doll
04-26 Balandžio mėnesį 8 Baltarusijos pieno
https://doingbusiness.by/dostup-naperdirbimo įmonės gavo leidimus eksportuoti
kitaiskii-rinok-poluchili-eshe-triprodukciją į Kiniją. Iš viso tokią teisę turi 54
belorusskie-molochnie-predpriyatiya
pieno, 2 mėsos ir 5 paukštienos įmonės.
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
04-03 Pradėjo veikti garantinis fondas kreditams
https://belapan.by/archive/2019/04/0
smulkiajam ir vidutiniam verslui. Fondas galės 3/999196/
išduoti garantijas bankams dėl iki 120 tūkst.
BYN paskolų.
04-29 Pasirašytas dekretas, kuriuo siekiama skatinti
https://www.belta.by/president/view
eksportą – bus galima gauti 100 proc. (dabar
/v-belarusi-prinjaty-dopolnitelnyegalima - iki 85 proc.) kontrakto vertės
mery-po-sodejstviju-razvitijueksporto kreditus.
eksporta-345899-2019/
Oficialus valiutos kursas: 2019 m sausio 1 d. 1 euras – 2,4734 BYN
2019 m. balandžio 1 d. 1 euras – 2,3889 BYN
2019 m. balandžio 30 d. 1 euras – 2,3528 BYN
04-15

Parengė: LR ambasados Baltarusijos Respublikoje antrasis sekretorius T.Bitinas, tel. +375 17
294 7332, el.p. Tomas.Bitinas@urm.lt

