LR AMBASADA BALTARUSIJOJE
2020 M. RUGSĖJO AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2020-10-05
Data Pateikiamos informacijos apibendrinimas
Informacijos šaltinis
Bendra ekonominė informacija
09.07 Rugpjūtį gyventojai pirko 19,8 proc. daugiau
https://news.tut.by/economics/699505
valiutos nei liepą – už 751 mln. USD, pardavė –
.html
19,4 proc. mažiau – už 452 mln. USD. Rugpjūtį
šalies aukso ir valiutos rezervai sumažėjo 1,4
mlrd. USD.
09.10 Rugsėjo 1 d. teismuose buvo nagrinėjamos 1724
https://officelife.media/news/20204bankroto bylos, teigiama, kad per metus jų
v-belarusi-kolichestvo-del-osumažėjo 27 proc.
bankrotstve-za-god-sokratilos-na-27/
09.10 Rugpjūtį mėnesinį infliacija oficialiai buvo 0,2
https://doingbusiness.by/v-avgusteproc., per metus – 5,6 proc. Nuo metų pradžios,
inflyaciya-sostavila-02-v-godovomteigiama, kainos augo 3,8 proc.
ischislenii--56
09.11 Economic Freedom of the World: 2020 indekse
https://thinktanks.by/publication/202
Baltarusija nukrito iš 99 į 114 vietą.
0/09/11/belarus-rezko-uhudshilapozitsiyu-v-mirovom-reytingeekonomicheskoy-svobody.html
09.11 Finansų ministerija paskelbė, kad rugpjūtį
https://reform.by/163095-minfinbiudžeto įgyvendinimas vyko pagal planą.
zajavil-o-planovom-ispolneniiTeigiama, kad biudžeto deficitas išliko apie 1,4
bjudzheta-v-avguste
mlrd. BYN.
09.12 S&P pablogino šių metų Baltarusijos BVP
https://ej.by/news/economy/2020/09/
smukimo prognozes – balandį prognozuotas 2
12/prognoz-suverennogo-reytingaproc. kritimas, šiuo metu jau – 4 proc. Visgi
belarusi-izmenen-so-stabilnogotikima, kad kitais metais Baltarusijos BVP augs
na.html
2,5 proc.
09.12 S&P pakeitė Baltarusijos būsimo kredito reitingo https://belapan.by/archive/2020/09/12
perspektyvas iš „stabilios“ į „neigiamą“.
/ru_1059592/
09.14 Finansų viceministras pareiškė, kad pačiu
https://officelife.media/news/20291blogiausiu atveju biudžeto deficitas gali pasiekti 5 minfin-do-kontsa-goda-privlechet-smlrd. BYN.
rossiyskogo-rynka-10-mlrdrossiyskikh-rubley/#addition-2
09.15 Realiosios disponuojamos gyventojų pajamos
https://www.belta.by/economics/view
sausį-liepą padidėjo 5,4 proc.
/realnye-denezhnye-dohodybelorusov-v-janvare-ijule-vyrosli-na54-406842-2020/
09.15 Svarstoma apie mokesčių didinimą kai kurioms
https://finance.tut.by/news700286.ht
individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų
ml
grupėms.
09.15 Mažmeninė prekyba sausį-rugpjūtį augo 2,7 proc. https://banki24.by/news/4393iki 34,5 mlrd. BYN. Didmeninė prekyba
belorusskoy-torgovle-sovsem-ne
sumažėjo 7,8 proc. iki 61,9 mlrd. BYN. Viešojo

maitinimo sektoriaus apyvarta siekė 1,6 mlrd.
BYN ir buvo 20,3 proc. mažesnė nei analogišku
laikotarpiu 2019 m.
09.15 Baltarusijos BVP sausį-rugpjūtį sumažėjo 1,3
https://primepress.by/news/ekonomik
proc. Tokia oficiali statistika reiškia, kad rugpjūtį a/vvp_belarusi_v_yanvare_avguste_2
BVP didėjo.
020_g_snizilsya_na_1_3-24658/
09.16 Bendras regioninis produktas sausį-rugpjūtį
https://belapan.by/archive/2020/09/16
sumažėjo Vitebsko srityje 1,8 proc., Minsko
/ru_1060122/
srityje 1,7 proc., Gomelio srityje 1,4 proc., Bresto
srityje 0,9 proc., Mogiliovo srityje 0,1 proc.,
Minsko mieste 1,5 proc. Gardino srityje fiksuotas
8 proc. augimas.
09.23 Kitų metų biudžeto projekte siūloma išlaidas
https://belaruspartisan.by/economic/5
socialinei politikai padidinti 2,6 proc. iki 2,1
13060/
mlrd. BYN, karinėms pensijoms – 10 proc. iki 1,3
mlrd. BYN, švietimui – 9 proc. iki 1,3 mlrd.
BYN, sveikatos apsaugai – 21 proc. iki 1,5 mlrd.
BYN. Kultūrai išlaidas siūloma mažinti 2 proc.
iki 138 mln. BYN.
09.24 Vidutinis atlyginimas rugpjūtį sumažėjo 11,1
https://reform.by/166524-srednjajaBYN iki 1276,4 BYN. Per metus jis padidėjo 7,6 zarplata-v-avguste-snizilas
proc. Didžiausias vidutinis atlyginimas yra
Minske 0 1766 BYN (per metus augo 9,3 proc.),
mažiausias – Mogiliovo srityje – 1053 BYN
(+6,4 proc.). IT specialistų atlyginimai per metus
augo 22 proc. iki 5334 BYN.
09.30 Nuo metų pradžios valstybės skola padidėjo 29,6 https://interfax.by/news/biznes/finans
proc. iki 57,8 mlrd. BYN. Rugpjūtį skola išaugo
y/1284380/
8,9 proc.
09.30 Prekių eksportas sausį-rugpjūtį sumažėjo 17,7
https://belapan.by/archive/2020/09/30
proc. iki 17,9 mlrd. USD, importas traukėsi 19,9
/ru_1062090/
proc. iki 20,2 mlrd. USD. Eksportas į ES sudarė
3,1 mlrd. USD ir buvo 23,4 proc. mažesnis nei
tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. Importas iš ES
mažėjo 8,9 proc. iki 4,2 mlrd. USD.
Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
09.09 Airijos kapitalo įmonė Vitebsko LEZ statys
https://doingbusiness.by/irlandskiisaulės jėgainę, kuri turėtų patenkinti LEZ įmonių investor-postroit-setelektros energijos poreikius.
fotoelektricheskih-stancii-dlyanuzhd-sez-vitebsk
09.15 Krovinių gabenimo tarifai rugpjūtį augo 3,1 proc., https://belapan.by/archive/2020/09/15
nuo metų pradžios 10,1 proc.
/ru_1059891/
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
09.10 Minsko oro uoste balandį aptarnauti 357 lėktuvai, https://interfax.by/news/tovary_i_usl
birželį 579, liepą 1008, rugpjūtį 1136. Rugpjūtį
ugi/transport/1283017/
per Minską skrido 176 tūkst. keleivių.

51 proc. turizmo kompanijų šį sezoną gavo apie
20 proc. pajamų, lyginant su praėjusių metų tuo
pačiu laikotarpiu. 31 proc. įmonių išlaikė 30 proc.
apyvartos, 18 proc. įmonių – gavo apie pusę
pajamų, kurias turėjo prieš metus. Apklausoje
dalyvavo 58 įmonės.
09.27 Suskaičiuota (įvertinus Rusijos-Baltarusijos sieną
kertančius asmenis), kad Baltarusijoje 2019 m.
lankėsi 11,8 mln. turistų. 2018 m. jų suskaičiuota
11,5 mln., 2017 m. – 11,1 mln.
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
09.03 Aukštųjų technologijų parko įmonės per 6 šių
metų mėnesius sumokėjo 191,8 mln. BYN
mokesčių. Tai – 35,2 proc. daugiau nei tuo pačiu
laikotarpiu 2019 m. Per tą laikotarpį įmonių
Parke padaugėjo apie 50 proc.
09.10 Aukštųjų technologijų parkas skelbia, kad negavo
nei vieno prašymo išbraukti įmonę iš Parko
rezidentų sąrašo. Priešingai – rugpjūtį gauta apie
80 prašymų priimti į ATP naujas bendroves.
09.14 Iniciatoriai atsisako idėjos steigti Baltarusijoje
naujos kartos IT universitetą.
09.10

https://belapan.by/archive/2020/09/10
/ru_1059339/

https://belaruspartisan.by/life/513520
/

https://dev.by/news/pvt-nalog-2020

https://dev.by/news/pvt-rezidentyrelocate#comments

https://officelife.media/news/20289yuriy-gurskiy-otkazalsya-ot-proektait-universiteta-v-belarusi/
09.23 Privačios įmonės 2019 m. Baltarusijoje
https://ej.by/news/economy/2020/09/
moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai
23/chastnyy-biznes-yavlyaetsyaišleido 504 mln. BYN, valstybinis sektorius – 195 glavnym-postavschikom-innovatsiymln. BYN.
poka.html
09.25 Pramonės parke „Didysis akmuo“ įregistruotas
https://reform.by/166736-v-velikom„Kinijos-Baltarusijos inovacinis pramoninių
kamne-pojavilsja-innovacionnyjtechnologijų centras“.
centr
Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija
09.03 Lizingo bendrovių portfelis sausį-birželį padidėjo https://primepress.by/news/finansi/liz
13,2 proc. iki 5,8 mlrd. BYN.
ingovye_kompanii_belarusi_uvelichil
i_obem_portfelya_v_yanvare_iyune_
na_13_2_do_5_812_mlrd_bel_rub24522/
09.03 Draudimo bendrovės per 7 mėnesius gavo 870,4
https://officelife.media/news/20042mln. BYN įnašų (+7,4 proc.)
strakhovye-kompanii-sobrali-870mln-rubley-strakhovykh-premiy-za7-mesyatsev/
09.14 Plačioji pinigų masė rugpjūtį padidėjo vos 101
https://reform.by/163682-shirokajamln. BYN iki 51,3 mlrd. BYN. Nuo metų
denezhnaja-massa-za-avgust-vyroslapradžios ji padidėjo 5,73 proc.
vsego-na-101-1-mln-rublej
09.14 Terminuotų valiutinių indėlių bankuose rugpjūtį
https://belapan.by/archive/2020/09/14
sumažėjo 7,5 proc. iki 5,1 mlrd. USD. Rublinių
/ru_1059791/
indėlių sumažėjo 5,5 proc. iki 4,7 mlrd. BYN.
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10.01

Nuo metų pradžios gyventojai iš bankų atsiėmė
apie 1 mlrd. USD.
Nacionalinis bankas iki spalio 13 d. pratęsė
ribojimus komerciniams bankams gauti rublių
likvidumo palaikymui.

Nacionalinis bankas rekomendavo bankams
nemokėti dividendų akcininkams 2020-2021 m.
Rugsėjo 23 d. Nacionalinio banko aukcione
bankams septynioms dienos paskolinta 1,5 mlrd.
BYN už vidutines 13,3 proc. metines palūkanas.
Rugsėjo 16 d. jos siekė 15,94 proc., rugsėjo 9 d. –
22,25 proc.
Draudimo bendrovės per 8 mėnesius gavo 980,4
mln. BYN įnašų (+6,2 proc.)

Gyventojai bankams skolingi 15,5 mlrd. BYN:
5,9 mlrd. BYN už vartojimo kreditus, 9,6 mlrd.
BYN – kreditui būstui. Per metus bendra
gyventojų kreditų suma padidėjo 2,5 mlrd. BYN.
Draudimo kompanijos sausį-rugpjūtį gavo 95,7
mln. BYN grynojo pelno. Pernai tuo pačiu
laikotarpiu šis rodiklis siekė 35,4 mln. BYN.
Bankų pelnas sausį-rugpjūtį sumažėjo 24,4 proc.
iki 575,9 mln. BYN.
Sausį-rugpjūtį bankų kreditų portfelis padidėjo
14,9 proc. iki 62,9 mlrd. BYN.

Pramonė, statybos
09.02 Nuo metų pradžios auga statybinių medžiagų
eksportas – akytojo betono 12,7 proc., keraminių
plytų 17,8 proc., mineralinės vatos 13,7 proc.,
gipso kartono 81,6 proc. Daugiausia jų
eksportuojama į Ukrainą ir ES.
09.15 Pramonės gamybos apimtys sausį-rugpjūtį
sumažėjo 2,2 proc. ir einamosiomis kainomis
sudarė 72,8 mlrd. BYN.
09.15

Pramonės gamintojų produkcijos kainos rugpjūtį
augo 0,8 proc., nuo metų pradžios 5,1 proc.

https://www.belta.by/economics/view
/natsbank-prodlil-priostanovkupostojanno-dostupnyh-operatsijregulirovanija-likvidnosti-4066312020/
https://belapan.by/archive/2020/09/22
/ru_1060940/
https://doingbusiness.by/srednevzves
hennaya-stavka-na-kreditnomaukcione-nacbanka-snizilas-do-133

https://primepress.by/news/finansi/str
akhovye_organizatsii_belarusi_za_vo
sem_mesyatsev_sobrali_vznosov_na
_980_mln_bel_rub-24968/
https://reform.by/167987-belarusydolzhny-bankam-15-5-mlrd-rublej

https://select.by/news/nesmotrya-nakrizis-pribyl-belorusskikh-18916
https://primepress.by/news/finansi/v_
belarusi_pribyl_bankov_sokratilas_v
_yanvare_avguste_na_24_4_do_575_
9_mln_bel_rub-25054/
https://primepress.by/news/finansi/v_
belarusi_kreditnyy_portfel_bankov_u
velichilsya_v_yanvare_avguste_na_1
4_9_do_62_904_mlrd_bel_rub25052/
https://news.transinfo.by/perevozki/7
450-s-nachala-etogo-godanablyudaetsya-znachitelnoeuvelichenie-obemov-eksportabelorusskih-stroymaterialov.html
https://www.belta.by/economics/view
/promproizvodstvo-v-belarusi-vjanvare-avguste-snizilos-na-22406857-2020/
https://belapan.by/archive/2020/09/15
/ru_1059891/

09.17

Statybose kainos augo, atitinkamai, 0,9 proc. ir
10,4 proc.
Į miškų pramonę šiemet per 8 mėnesius
investuota apie 200 mln. BYN, t.y., 72 proc.
augimas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Analitikų vertinimu, dėl devalvacijos ir bankų
kreditų išdavimo sustabdymo gyvenamojo būsto
paklausa antrinėje rinkoje krito apie 40 proc.,
pirminėje – apie 70 proc.
09.24 Rugsėjo 1 d. sandėliuose buvo sukaupta
pagamintos pramonės produkcijos už 5,2 mlrd.
BYN. Per metus jos padaugėjo 9,3 proc. Turimos
atsargos sudaro 71,5 proc. nuo vidutinės per
mėnesį pagaminamos produkcijos.
09.28 Baltarusijos pramonės įmonės sausį-liepą gavo
1,7 mlrd. BYN grynojo pelno – 61,4 proc. mažiau
nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Liepą gauta 30
mln. BYN grynojo pelno.
Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija
09.04 Vicepremjeras pareiškė, kad šiemet tikimasi
pelningos cukraus fabrikų veiklos. Šalyje veikia 4
cukraus fabrikai, vicepremjero teigimu, vidaus
vartojimui patenkinti užtenka dviejų.
09.15 Žemės ūkio produkcijos sausį-rugpjūtį pagaminta
7,9 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
09.23

https://www.belta.by/society/view/vlesnuju-otrasl-belarusi-za-8mesjatsev-privlecheno-bolee-br200mln-investitsij-407207-2020/
https://udf.by/news/realt/218672analitiki-spros-na-zhile-v-belarusiupal-bolee-chem-na-40-iz-zapriostanovki-kreditovanija.html
https://banki24.by/news/4394-nabelorusskih-skladah-zastryali

https://reform.by/167371-pribylbelarusskoj-promyshlennosti-upalana-64-1

https://doingbusiness.by/dlyavnutrennih-potrebnostei-belarusidostatochno-2-saharnih-zavodov--subbotin
https://www.belta.by/economics/view
/proizvodstvo-selhozproduktsii-vbelarusi-v-janvare-avguste-vyroslona-79-406844-2020/
https://interfax.by/news/policy/ekono
micheskaya_politika/1283458/

Sausį-liepą žemės ūkio produkcijos ir maisto
prekių eksportas augo 6,5 proc. iki 3,2 mlrd.
USD. Mėsos ir mėsos produktų eksportas didėjo
14,8 proc. iki 572,3 mln. USD, pieno ir pieno
produktų – 7,7 proc. iki 1,4 mlrd. USD. Eksportas
į Rusiją buvo 2,4 mlrd. USD arba 75,2 proc.
09.28 Įmonės „Moločnaja pravda“ valdomos bendrovės https://zautra.by/news/v-belarusikartu dirba jau daugiau nei 100 tūkst. ha.
poiavilsia-pervyi-agrokholding-sPrezidento administracijos valdomos bendrovės
zemelnym-bankom-vyshe-100dirba 68 tūkst. ha, įmonė „Santa“ – 28 tūkst. ha.
tysiach-gektarov
Oficialus valiutos kursas: 2020 m sausio 1 d. 1 euras – 2,3637 BYN
2020 m. rugsėjo 1 d. 1 euras – 3,1598 BYN
2020 m. rugsėjo 30 d. 1 euras – 3,084 BYN
Parengė: LR ambasados Baltarusijos Respublikoje antrasis sekretorius T.Bitinas, tel. +375 29
760 1350, el.p. Tomas.Bitinas@urm.lt
09.22

