LR AMBASADA BALTARUSIJOJE
2020 M. KOVO AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2020-04-06
Data Pateikiamos informacijos apibendrinimas
Bendra ekonominė informacija
03.06 Aukso ir valiutos rezervai vasarį sumažėjo 4,7
proc. ir kovo 1 d. siekė 8,8 mlrd. USD.
03.10 Vasarį infliacija siekė 1 proc. Sausį ji buvo 0,9
proc.
03.13 Plačioji pinigų masė vasarį padidėjo 2,3 proc. ir
kovo 1 d. siekė 48,4 mlrd. BYN.
03.16

03.16

03.17

03.20

03.24

Sausį įmonių grynasis pelnas siekė 281,6 mln.
BYN, pajamos mažėjo 2,6 proc. iki 17,9 mlrd.
BYN, pardavimų pelningumas mažėjo 1
procentiniu punktu iki 6,4 proc.
Sausį-vasarį Baltarusijos BVP buvo 0,6 proc.
mažesnis nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Sausį
fiksuotas 1,9 proc. BVP mažėjimas. Didmeninė
prekyba sausį-vasarį sumažėjo 10,2 proc.,
mažmeninė augo 6,4 proc.
Įmonių pradelsti užsienio kreditoriniai
įsipareigojimai sausį padidėjo 6 proc. iki 1,2 mlrd.
BYN. Per 12 mėnesių jie padidėjo 25,4 proc.
Vasario 1 d. suminės stambių ir vidutinių įmonių
skolos pasiekė 130,4 mlrd. BYN.
Vidutinis atlyginimas vasarį buvo 1119,7 BYN
(sausį – 1118,1 BYN).

Informacijos šaltinis
https://belapan.by/archive/2020/
03/06/ru_1035032/
https://nn.by/?c=ar&i=247541&l
ang=ru
https://export.by/news/shirokaya
-denezhnaya-massa-v-belarusiza-fevral-virosla-na-23
https://reform.by/chistaja-pribylpredprijatij-v-janvare-upalabolee-chem-v-tri-raza
http://www.belmir.by/2020/03/1
6/белорусская-экономикасократила-отс/

https://belapan.by/archive/2020/
03/17/ru_1036091/
https://banki24.by/news/4078dolgi-belorusskih-predpriyatiyprevyshayut
https://doingbusiness.by/srednya
ya-zarplata-belorusov-v-fevralesostavila-byn-1-1197
https://reform.by/v-janvarefevrale-jeksport-tovarov-izbelarusi-obvalilsja-na-14-3

Sausį-vasarį prekių eksportas sumažėjo 14,3 proc.
iki 4,3 mlrd. USD, importas mažėjo 4,2 proc. iki
5,3 mlrd. USD. Eksportas į ES (daugiausia dėl
naftos produktų) krito 28,5 proc. iki 751,8 mln.
USD. Importas iš ES mažėjo 2,1 proc. iki 913,3
mln. USD.
03.31 Baltarusijos valstybės skola nuo metų pradžios
https://belapan.by/archive/2020/
padidėjo 2 mlrd. BYN (4,5 proc.) ir kovo 1 d.
03/31/ru_1037774/
siekė 46,8 mlrd. BYN. Užsienio skola buvo 16,9
mlrd. USD (sumažėjo 1,6 proc.).
Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
03.26 Vertinant Baltarusijos transporto paslaugų
https://thinktanks.by/publication/
eksportą, didžiausią dalį užima krovinių
2020/03/26/belarusi-sleduetgabenimas sunkvežimiais. 2019 m. jis siekė 1,5
bolee-zhestko-otstaivat-interesymlrd. USD. Tai – 1,4 karto daugiau nei
svoih-avtoperevozchikov.html
03.31

03.29

04.01

transportavimo geležinkeliais eksportas ir 2,5
karto daugiau nei transportavimo vamzdynais ir
energijos tiekimo eksporto paslaugos. Ekspertai
siūlo, kad Baltarusija turėtų aktyviau ginti šio
sektoriaus interesus tiek EAES, tiek su ES šalimis.
„Baltarusijos geležinkeliai“ sausį-vasarį pervežė
18,1 mln. t krovinių. Tai – 21,2 proc. mažiau nei
tuo pačiu laikotarpiu pernai. Įvežamų krovinių
sumažėjo 1,3 proc., išvežamų 26,9 proc.,
tranzitinių (ypač – į Latviją) 39,3 proc. Smuko ir
keleivių pervežimai, todėl galvojama apie keturių
darbo dienų savaitę daliai darbuotojų.
Minske rugpjūčio 27-29 d. bus surengta pirmoji
specializuota ekologinė paroda-forumas „Ecology
Expo 2020“.

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
03.02 2019 m. organizuotų Baltarusijos turistų skaičius
išaugo 15,5 proc. iki 983 tūkst. 21,3 proc. jų vyko į
NVS, 25,5 proc. – į ES šalis. Organizuotai
dažniausiai vykta į Egiptą, Turkiją, Ukrainą. 2019
m. organizuotai Baltarusijoje lankėsi 405,5 tūkst.
užsienio turistų (10,9 proc. augimas), daugiausia –
iš Rusijos, Lietuvos, Lenkijos. Vidutiniškai jie
Baltarusijoje praleisdavo 4 dienas (2018 m. buvo 5
d.). Baltarusijos sanatorijose 2019 m. lankėsi 869
tūkst. asmenų, 27,8 proc. jų – iš užsienio. Kaimo
turizmo sodybose 2019 m. lankėsi 515 tūkst.
žmonių, 90,5 proc. jų – Baltarusijos piliečiai.
03.17 Turizmo organizacijų sąjunga kreipėsi į
vyriausybę su prašymu imtis sektoriaus gelbėjimo.
03.17 Tarptautinė paroda „Poilsis-2020“, turėjusi vykti
balandžio 2-4 d. perkelta į birželio 4-6 d.
03.27 Patvirtintame Baltarusijos investicinio klimato
gerinimo veiksmų plane numatyta analizuoti
galimybes suteikti lengvatas investuotojams į
viešbučių statybas.

https://finance.tut.by/news67832
9.html

http://greenbelarus.info/articles/0
1-04-2020/v-minske-vpervyeproydet-mezhdunarodnayaspecializirovannayaekologicheskaya
https://interfax.by/news/turizm/t
urbiznes/1272245/

https://belapan.by/archive/2020/
03/17/ru_1036222/
https://neg.by/novosti/otkrytj/vys
tavka-otdyh-2020-perenositsya
https://www.belta.by/economics/
view/pravitelstvo-izuchitvozmozhnost-lgot-investoramdlja-stroitelstva-gostinits384954-2020/

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
03.04 „Financial Times“ Baltarusijos-Britanijos įmonę,
https://thinktanks.by/publication/
kuriančią žaidimų aplikacijas „Gismart“ įvardijo
2020/03/04/financial-times6-ąja tarp tūkstančio sparčiausiai augančių
vklyuchil-belorusskobritanskuyu-kompaniyu-v-top1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

03.04

03.04

Europos įmonių ir sparčiausiai augančia Europos
žaidimų industrijos įmone.
Minske surengtas verslo forumas „BaltarusijosBritanijos sezonas 2020“. Britų atstovai teigė, kad
rizikos kapitalas teikia ir teiks Baltarusijos
technologinėms įmonėms vystymosi galimybes.
„EPAM“ planuoja 2020 m. gauti beveik 3 mlrd.
USD pajamų.

10-bystrorastuschih-kompaniyevropy.html
https://belapan.by/archive/2020/
03/04/ru_1034762/

https://officelife.media/news/150
25-in-2020-the-revenue-epamcloser-to-usd3-billion/
03.10 Vyriausybė patvirtino organizacinį komitetą
http://www.government.by/ru/co
užtikrinti pasirengimą Tarptautiniam informacinių- ntent/9313
komunikacinių technologijų forumo TIBO-2020
surengimui gegužės 18-22 d.
03.11 Vyriausybė pritarė susitarimo su Tarptautiniu
http://www.government.by/ru/co
rekonstrukcijų ir vystymo banku dėl 100 mln. eurų ntent/9320
paskolos 14,5 metų laikotarpiui, skirtos finansuoti
investicinį projektą „Aukštojo mokslo
Baltarusijoje modernizacija“
03.31 „Findextable“ sudarytame pasauliniame fintech
http://www.belmarket.by/minskindekse Minskas užėmė 147-ą vietą,.
zanyal-147-e-mesto-v-reytingemirovogo-finteha
Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija
03.04 Baltarusijos Forex rinkoje veikia 16 įmonių, 70
https://officelife.media/news/150
proc. klientų – ne Baltarusijos rezidentai, jų
30-the-authorities-want-tosąskaitose 14,5 mln. USD, o prekybos apyvarta,
change-on-the-forex-market-ofįskaičiuojant svertą, 52 mlrd. USD. Šiuo metu
belarus/
svarstoma panaikinti klientų pajamų mokestį,
tačiau padidinti mokesčius įmonėms.
03.12 Fizinių asmenų vartojimo kreditai sausį išaugo vos https://select.by/news/zhiteli21 mln. BYN (iki 5,5 mlrd. BYN), t.y. beveik 3
belarusi-bolshe-ne-18097
kartus mažiau nei prieš metus. Nekilnojamo turto
kreditų padaugėjo 91 mln. BYN iki 8,6 mlrd.
BYN. Privačių įmonių įsiskolinimai bankams
padidėjo 143 mln. BYN iki 6,2 mlrd. BYN,
valstybinių komercinių įmonių – sumažėjo 54 mln.
BYN iki 5,5 mlrd. BYN.
03.18 „ASB Lizing“ Rusijoje registravo įmonę ir
https://www.sonar2050.org/publi
planuoja pradėti veiklą Rusijoje.
cations/belarus-vyhodit-narossiyskiy-lizingovyy-rynok/
03.18 Nacionalinis bankas rekomenduoja komerciniams https://primepress.by/news/finan
bankams nemokėti dividendų už 2019 m., lėšas
si/natsbank_belarusi_rekomendu
skirti rezervinio ir įstatinio kapitalo didinimui.
et_bankam_ne_vyplachivat_divi
dendy_za_2019_g-18666/
03.18 Juridinių asmenų depozitai komerciniuose
https://belaruspartisan.by/econo
bankuose vasarį valiutos sumažėjo 218,5 mln.
mic/494502/

03.19

03.26

03.30

03.31

USD iki 4 mlrd. USD. Fizinių asmenų – padidėjo
25,5 mln. USD iki 7,6 mlrd. USD.
Įnašai draudimo bendrovėms sausį padidėjo 16,3
proc. ir siekė 144 mln. BYN.
Nacionalinis bankas kovo 18 d ir 25 d. sušvelnino
reikalavimus komerciniams bankams, tikintis, kad
jie pagyvins realiojo ekonomikos sektoriaus
įmonių finansavimą.
Vasarį gyventojai iš bankų pasiskolino 175,4 mln.
BYN (2019 m. vasarį buvo 98,5 mln. BYN, 2020
m. sausį – 110 mln. BYN).
Draudimo įmonės per du mėnesius surinko 253,3
mln. BYN įmokų.

03.31

Bankų pelnas sausį-vasarį didėjo 9,3 proc. iki
154,9 mln. BYN

03.31

Namų ūkiai vidutiniškai kreditoriams atiduoda
11,2 proc. mėnesinių pajamų.

Pramonė, statybos
03.10 „Belelsbumprom“ sausį eksportą padidino kaip
10,1 proc. iki 47 mln. USD.
03.10 Ketvirtinė prekyba biržoje paruošta mediena
sudarė 980 tūkst. m3 už 67,7 mln. BYN, tai – 87
proc. daugiau nei 2019 m. kovą vykusioje
prekyboje.
03.17 Pramonės gamyba per du šių metų mėnesius
sumažėjo 3,3 proc. iki 17,2 mlrd. BYN. Lyginant
su sausiu, vasarį buvo fiksuotas 2,2 proc. augimas
iki 8,7 mlrd. BYN.
03.19 Apdailos statybinių medžiagų sausį eksportuota už
742 tūkst. USD, importuota už 1,5 mln. USD.

03.19

03.25

Sausį-vasarį pastatyta 5,1 tūkst. naujų butų (515,2
tūkst. m2), tai – 7,2 proc. daugiau nei tuo pačiu
laikotarpiu 2019 m.
Kovo 1 d. sandėliuose buvo pagamintos
produkcijos už 5,75 mlrd. BYN (83,5 proc.
vidutinės kasmėnesinės pagaminamos produkcijos

https://reform.by/strahovyevznosy-v-janvare-vyrosli-na-163
https://news.tut.by/economics/67
7931.html

https://reform.by/v-fevralebelarusy-nabrali-kreditov-na175-4-mln-rublej
https://reform.by/belarusskiestrahovye-kompanii-sobrali-zadva-mesjaca-253-3-mln-rublejvznosov
https://primepress.by/news/finan
si/v_belarusi_pribyl_bankov_uv
elichilas_v_yanvare_fevrale_na_
9_3_do_154_9_mln_bel_rub19025/
https://banki24.by/news/4097dolgovaya-nagruzka-nabelorusov
https://belapan.by/archive/2020/
03/10/ru_1035229/
https://export.by/news/pochti-1mln-kubm-drevesinirealizovano-na-kvartalnihbirzhevih-torgah
https://reform.by/promyshlennoe
-proizvodstvo-za-dva-mesjacasokratilos-na-3-3
https://doingbusiness.by/importotdelochnih-stroimaterialovbolee-chem-v-dva-razaprevishaet-eksport
https://www.sb.by/articles/vvodzhilya-v-belarusi-v-yanvarefevrale-uvelichilsya-na-7-2.html
https://reform.by/v-belarusiprodolzhaetsja-rost-skladskihzapasov

vertės). Prieš metus sandėliuose buvo 65,1
vidutiniškai per mėnesį pagaminamos produkcijos.
Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija
03.16 Lukašenka paskyrė naują žemės ūkio ministrą –
I.Krupko. Ankstesni ministras dirbo mažiau nei
metus.

https://www.belrynok.by/2020/0
3/16/naznachen-novyj-ministrselskogo-hozyajstva-iprodovolstviya/
https://reform.by/roznichnyeseti-podderzhali-rekomendaciimart
https://reform.by/belarusskijjeksport-mjasa-pticy-vyros-vjanvare
https://reform.by/belarus-vjanvare-prodolzhila-narashhivatjeksport-syrov-i-tvoroga-vrossiju
https://agronews.com/by/ru/news
/agrosfera/2020-03-23/43340

Prekybos tinklų asociacija palaiko Prekybos
ministerijos siūlymą, kad baltarusiškos kilmės
produktai sudarytų 80-85 proc. visų pardavimų.
03.18 Sausį, lyginant su 2019 m. sausiu, 13,8 proc.
mažėjo šviežios ir šaldytos jautienos eksportas,
paukštienos eksportas augo 9,5 proc.
03.19 Sausį sūrių ir varškės eksportas augo 11,4 proc.,
pieno ir grietinėlės eksportas mažėjo 7,7 proc.,
sausų ir kondensuotų produktų – 15,2 proc.,
sviesto – 32 proc.
03.23 Sausį-vasarį žemės ūkio produkcijos pagaminta už
1,8 mlrd. BYN. Tai – 6,6 proc. daugiau nei
analogišku laikotarpiu 2019 m.
03.27 Žemės ūkio įmonės sausį uždirbo 73 mln. BYN
https://reform.by/selhozorganiza
grynojo pelno (13,1 proc. mažiau nei prieš metus). cii-v-janvare-sokratilis-pribylRealizavimo pajamos augo 11 proc. iki 967 mln.
na-13-1
BYN, realizuojamos produkcijos savikaina didėjo
11,8 proc. iki 813 mln. BYN.
04.01 Iš Baltarusijos iki birželio 30 d. uždrausta išvežti
https://belapan.by/archive/2020/
svogūnus, česnakus, ropes, ryžius, kruopas, grikius 04/01/ru_1037901/
ir kai kuriuos kitus produktus.
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
03.31 Gardino LEZ veikiančios įmonės 2019 m.
https://www.belta.by/regions/vie
pritraukė 436 mln. USD investicijų. Daugiau kaip w/rezidenty-sez-grodnoinvest-v90 proc. jų – į įstatinį kapitalą.
2019-godu-privlekli-436-mlninvestitsij-385388-2020/
Oficialus valiutos kursas: 2020 m sausio 1 d. 1 euras – 2,3637 BYN
2020 m. kovo 1 d. 1 euras – 2,4675 BYN
2020 m. kovo 31 d. 1 euras – 2,8793 BYN
Parengė: LR ambasados Baltarusijos Respublikoje antrasis sekretorius T.Bitinas, tel. +375 29
760 1350, el.p. Tomas.Bitinas@urm.lt
03.18

