LR AMBASADA BALTARUSIJOJE
2020 M. RUGPJŪČIO AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2020-09-07
Data Pateikiamos informacijos apibendrinimas
Bendra ekonominė informacija
08.06 Ruošiamas teisės aktas, apsunkinantis galimybes
viešųjų pirkimo būdu įsigyti prekes iš užsienio.

08.07

Užsienio investicijos į įmones, esančias Gardino LEZ,
sausį-birželį padidėjo 43 proc. iki 181 mln. USD.

08.10

Prekių ir paslaugų eksportas pirmąjį pusmetį mažėjo
16,9 proc. iki 16,6 mlrd. USD, importas krito 19,6
proc. iki 15,9 mlrd. USD. Prekių eksportas mažėjo
20,2 proc., paslaugų -5,1 proc. Prekių importas krito
20,4 proc., paslaugų -14,7 proc.
Liepą infliacija siekė 0,2 proc., nuo metų pradžios ji
buvo 3,6 proc.
Sausį-birželį į realųjį ekonomikos sektorių (išskyrus
bankus) užsienio investuotojai investavo 4,5 mlrd.
USD. Prieš metus analogišku laikotarpiu šis rodiklis
siekė 5,1 mlrd. USD. 77,1 proc. investicijų atkeliavo iš
Rusijos.
Realiosios disponuojamos gyventojų pajamos pirmą
pusmetį padidėjo 5,4 proc.

08.10
08.11

08.17

08.17

08.17

08.17

08.18

Nuo metų pradžios iki liepos 1 d. kreditoriniai įmonių
įsipareigojimai padidėjo 12,2 proc. iki 87,9 mlrd.
BYN.
Daugiausia mokesčių (2,9 mlrd. BYN) į biudžetą
šiemet per pirmą pusmetį sumokėjo mažmeninės ir
didmeninės prekybos įmonės. 2,3 mlrd. BYN –
pramonės įmonės, 1,2 mlrd. BYN – transporto
sektorius, statybų – 0,9 mlrd. BYN. IKT pridėjo 0,7
mlrd. BYN, finansų ir draudimo sektoriaus įmonės –
0,4 mlrd. BYN.
Plačioji pinigų masė liepą padidėjo 0,7 proc. iki 51,2
mlrd. BYN.
Įmonių grynasis pelnas sausį-birželį sumažėjo 61,5
proc. iki 2,7 mlrd. BYN. Nuostolingai veikiančių
įmonių dalis išaugo 32 proc.

Informacijos šaltinis
https://arzinger.by/news/law_newsuslojnyaetsya_dostup_k_gosudarstvenn
yim_zakupkam_dlya_ryada_inostrannyi
h_tovarov_2020_08_06.html
https://primepress.by/news/ekonomika/i
nostrannye_investitsii_v_predpriyatiya_
sez_grodnoinvest_v_yanvare_iyune_vyr
osli_na_43_do_bolee_181_-23653/
https://doingbusiness.by/eksporttovarov-i-uslug-v-i-polugodiisokratilsya-na-169

https://www.belrynok.by/2020/08/10/inf
lyatsiya-v-iyule-vnov-sostavila-0-2/
https://belapan.by/archive/2020/08/11/ru
_1054004/

https://www.belta.by/society/view/realn
ye-denezhnye-dohody-belorusov-v-ipolugodii-vyrosli-na-54-403145-2020/
https://belapan.by/archive/2020/08/17/ru
_1055171/
https://officelife.media/news/19589-top5-industries-for-filling-of-the-budget-inthe-1st-half/#addition-2

https://primepress.by/news/finansi/shiro
kaya_denezhnaya_massa_v_belarusi_vy
rosla_v_iyule_na_0_7_do_51_187_mlrd
_bel_rub-23897/
https://officelife.media/news/19569-inbelarus-the-profit-of-enterprises-injanuary-june-decreased-by-62/

08.18

Vyriausybė laukia iš Ekonomikos ministerijos
pasiūlymų, kaip efektyviau pakeisti importuojamą
produkciją vietine.

08.20

Rugpjūčio 1 d. pagamintos produkcijos įmonių
sandėliuose buvo už 5,3 mlrd. BYN, per 12 mėnesių
šis rodiklis išaugo 8,1 proc. Ši produkcija sudaro 74
proc. vidutinės per mėnesį pagaminamos produkcijos.
Sausį-liepą BVP sumažėjo 1,6 proc. ir einamosiomis
kainomis sudarė 80 mlrd. BYN.
Baltarusijos statistikos duomenimis, pirmąjį pusmetį
prekyba prekėmis su Lietuva sumažėjo 11,7 proc.
Mažiau tarp top-10 prekybos partnerių ji traukėsi tik
su Kinija ir Kazachstanu.
Mažmeninė prekyba sausį-liepą padidėjo 2,9 proc.,
didmeninė – sumažėjo 7,7 proc., viešojo maitinimo
įstaigų apyvarta sumažėjo 20,6 proc.
Liepos 1 d. 27,2 proc. didžiųjų įmonių neturėjo savų
apyvartinių lėšų, dar 10 proc. – turėjo mažiau negu
reikia.
Vidutinis atlyginimas liepą siekė 1287,5 BYN. Birželį
jis buvo 1248,5 BYN, gegužę – 1227,9 BYN.

08.21
08.21

08.24

08.24

08.26

https://www.belta.by/economics/view/pr
avitelstvo-zhdet-ot-minekonomikipredlozhenij-po-povyshenijueffektivnosti-importozameschenija403251-2020/
https://banki24.by/news/4338-skladskiezapasy-podskochili-do

https://select.by/news/vvp-belarusi-vyanvare-18763
https://zautra.by/news/skolkonatorgovala-belarus-s-osnovnymistranami-partnerami
https://belretail.by/news/roznichnyiytovarooborot-v-belarusi-za-mesyatsevuvelichilsya-na
https://banki24.by/news/4343-pochti-u40-glavnyh
https://ej.by/news/economy/2020/08/26/
srednyaya-zarplata-v-belarusi-v-iyule2020-goda-sostavila-12875.html
https://belapan.by/archive/2020/08/31/ru
_1057644/

Sausį-liepą prekių eksportas sumažėjo 18,3 proc.,
importas -19,9 proc. Eksportas į ES sumažėjo 24,9
proc., importas -7,5 proc.
09.01 Nacionalinio banko skaičiuojamas verslo-klimato
https://doingbusiness.by/indeks-biznesindeksas gegužę-liepą sumažėjo 5,3 punkto iki -12,9.
klimata-v-mae-iyule-sostavil-minus-129
Visus 2018-2019 metus indeksas buvo teigiamas.
Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
08.05 Patvirtintas naftos transportavimo tarifas nuo
https://reform.by/152912-martMozyriaus naftos perdirbimo gamyklos iki Lenkijos
ustanovilo-tarif-na-transportirovkusienos. Jis sieks 8,43 BYN už 1 toną, be PVM.
nefti-do-adamovoj-zastavy
08.31

08.13

08.18

08.27

Jungties tarp „Družba“ atšakų prie Novopolocko ir
Mozyriaus statybas planuojama pradėti spalį ir
užbaigti iki 2023 m.
Sausį-liepą krovinių pervežta 8,4 proc. mažiau – 221,8
mln. t.

Baltarusijoje parengtas Nacionalinis energetinio
efektyvumo iki 2030 m. planas. Parengti planą padėjo
EBRD, finansavo – Slovakija. Taip pat parengta
ataskaita, kaip galima padidinti elektros energijos
suvartojimą komunaliniame sektoriuje bei pramonėje.

https://interfax.by/news/biznes/novosti_
_kompaniy/1280817/
https://findirector.by/news/gruzoperevoz
ki-belorusskikh-organizatsiy-iindividualnykh-predprinimateleysokratilis-s-nachala-goda/
http://energoeffekt.gov.by/news/news_2
020/20200827_news1

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
08.03 LOT atnaujino skrydžius į Minską. Planuojami 4
reisai Minskas-Varšuva per savaitę.
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
08.17 Aukštųjų technologijų parko įmonės per pirmąjį
pusmetį į biudžetą sumokėjo 192 mln. BYN, t.y, 35
proc. daugiau nei analogišku laikotarpiu pernai.
Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija
08.03 Sausį-birželį bankų pelnas sumažėjo 22,8 proc. iki
423,5 mln. BYN.

https://primepress.by/news/kompanii/avi
akompaniya_lot_vozobnovila_polety_v
_minsk-23428/
https://officelife.media/news/19589-top5-industries-for-filling-of-the-budget-inthe-1st-half/#addition-2

https://primepress.by/news/finansi/v_bel
arusi_pribyl_bankov_sokratilas_v_yanv
are_iyune_na_22_8_do_423_5_mln_bel
_rub-23436/
08.03 Sausį-birželį bankų kreditų portfelis išaugo 7,9 proc.
https://primepress.by/news/finansi/v_bel
iki 59 mlrd. BYN.
arusi_kreditnyy_portfel_bankov_uvelich
ilsya_v_yanvare_iyune_na_7_9_do_59_
046_mlrd_bel_rub-23439/
08.27 Bankai sustabdė būsto kreditų nekilnojamam turtui
https://udf.by/news/realt/217473antrinėje rinkoje įsigyti išdavimą.
poslednij-bank-kotoryj-kreditovalvtorichnyj-rynok-zhilja-perestal-jetodelat.html
08.29 Per pirmas tris rugpjūčio savaites iš Baltarusijos bankų https://www.kp.by/online/news/3995134
atsiimta nuo 1 iki 6 proc. indėlių
/
08.31 Sausį-liepą bankų pelnas sumažėjo 22 proc. iki 501,3
https://primepress.by/news/finansi/v_bel
mln. BYN
arusi_pribyl_bankov_sokratilas_v_yanv
are_iyule_na_22_do_501_3_mln_bel_ru
b-24288/
08.31 Sausį-liepą bankų kreditų portfelis išaugo 9,1 proc. iki https://primepress.by/news/finansi/v_bel
59,7 mlrd. BYN.
arusi_kreditnyy_portfel_bankov_uvelich
ilsya_v_yanvare_iyule_na_9_1_do_59_
698_mlrd_bel_rub-24289/
08.31 Nacionaliniam bankui apribojimus skolinimą
https://belaruspartisan.by/economic/510
komerciniams bankams (įvestas aukcionas, kuriame
902/
palūkanos siekia 16-20 proc.), komerciniai bankai
pradėjo siūlyti trumpalaikius – 2-3 mėnesių indėlius su
12,5 proc. metinėmis palūkanomis.
09.01 Tarptautinės reitingų agentūros užsimena galinčios
https://reform.by/160644-rejtingovoeperžiūrėti Baltarusijos komercinių bankų reitingus.
agentstvo-moody-s-mozhet-snizitrejting-chetyreh-belarusskih-bankov
Pramonė, statybos
08.05 „Bellesbumprom“ įmonės pirmą pusmetį eksportą į
https://export.by/news/predpriyatiyaKiniją padidino 40,9 proc. iki 34,3 mln. USD.
bellesbumproma-v-i-polugodiiuvelichili-eksport-v-kitay-bolee-chemna-40
08.17 Sausį-liepą pramonės gamyba sumažėjo 2,5 proc. ir
https://doingbusiness.by/obemeinamosiomis kainomis siekė 62,6 mlrd. BYN.
promproizvodstva-snizilsya-na-25

08.19

08.21

08.24

Sausį-liepą pradėta eksploatuoti 1,95 mln. m2
gyvenamojo būsto. Tai – 5,4 proc. daugiau nei
analogišku laikotarpiu 2019 m.
Vyriausybė pritarė portlandcemento importo
licencijavimo termino pratęsimui dar trims
mėnesiams.
„Bellesbumprom“ siūlo įvesti makulatūros eksporto
licencijavimą.

08.26

Sausį-liepą cemento gamyba padidėjo 2 proc.,
suvartojimas augo 9,5 proc.

08.27

Sausį-liepą Miškų ūkio ministerijai pavaldžios įmonės
eksportavo 36,1 tūkst. m3 medienos į Kiniją už 4,7
mln. USD. Kiekine išraiška eksportas didėjo daugiau
nei 2 kartus, finansine – beveik 3 kartus.
Baltarusijos cemento kompanija pirmąjį pusmetį
pardavimų pajamas padidino 10,3 proc. iki 453,3 mln.
BYN. Gamyba padidėjo 2,3 proc. iki 2,3 mln. t.

08.31

Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija
08.06 Žemės ūkio ir maisto produktų eksportas sausį-birželį
padidėjo 6,4 proc. iki 2,7 mlrd. USD. Mėsos ir mėsos
produktų eksportas augo 16,2 proc. iki 486,3 mln.
USD, pieno ir pieno produktų – 6,9 proc. iki 1,2 mlrd.
USD.
08.12 Pradeda veikti pirmoji Nacionalinės biotechnologinės
korporacijos kombikormo gamykla.

08.14

Baltarusija ir Kinijos Caofeidian rajonas pasirašė
susitarimą dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje.

08.17

Paroda „Belagro 2020“ perkelta jau trečią kartą, šįkart
– į rugsėjo 29 – spalio 4 d.

08.17

Žemės ūkio produktų sausį-liepą pagaminta 2,8 proc.
daugiau.

https://www.belta.by/economics/view/v
vod-zhiljja-v-belarusi-v-janvare-ijuleuvelichilsja-na-54-403391-2020/
https://reform.by/157728-sovetministrov-prodlil-licenzirovanieimporta-portlandcementa
https://www.belta.by/economics/view/b
ellesbumprom-predlagaet-obsuditproekt-postanovlenija-o-litsenzirovaniieksporta-makulatury-403906-2020/
https://doingbusiness.by/proizvodstvocementa-v-yanvare-iyule-uvelichilos-na2-potreblenie--na-95
https://doingbusiness.by/belarus-v-2raza-uvelichila-postavki-pilomaterialovv-kitai
https://primepress.by/news/kompanii/bel
orusskaya_tsementnaya_kompaniya_uv
elichila_vyruchku_ot_prodazh_produkts
ii_v_i_polugodii_na_10_3_d-24314/
https://doingbusiness.by/eksportselhozprodukcii-uvelichilsya-na-64-dousd-27-mlrd

http://www.belmarket.by/pervyy-zavodbelorusskoy-nacionalnoybiotehnologicheskoy-korporaciinachinaet-proizvodstvo
https://doingbusiness.by/belarus-i-kitaipodpisali-soglashenie-osotrudnichestve-v-selskohozyaistvennoisfere
https://export.by/news/vistavka-belagro2020-perenositsya-na-29-sentyabrya--4-oktyabrya
https://www.belta.by/economics/view/pr
oizvodstvo-selhozproduktsii-v-belarusiv-janvare-ijule-vyroslo-na-28-4031382020/

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
Oficialus valiutos kursas: 2020 m sausio 1 d. 1 euras – 2,3637 BYN
2020 m. rugpjūčio 1 d. 1 euras – 2,8990 BYN
2020 m. rugpjūčio 31 d. 1 euras – 3,1668 BYN
Parengė: LR ambasados Baltarusijos Respublikoje antrasis sekretorius T.Bitinas, tel. +375 29 760 1350,
el.p. Tomas.Bitinas@urm.lt

