LR AMBASADA BALTARUSIJOJE
2020 M. GRUODŽIO AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2021-01-22

Data Pateikiamos informacijos apibendrinimas
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Baltarusijos viešųjų pirkimų portalas
Bendra ekonominė informacija
12.07 Aukso ir užsienio valiutos rezervai lapkritį sumažėjo 1,5
proc. iki 7,4 mlrd. BYN. Nuo metų pradžios rezervai
traukėsi 21,5 proc.
12.07 Naujų lengvųjų automobilių pardavimas lapkritį, lyginant
su spaliu išaugo 13,5 proc. Per metus šis rodiklis
sumažėjo 16,9 proc.
12.11

Lapkritį infliacija siekė 0,7 proc., nuo metų pradžios ji
sudarė 6,1 proc.

12.15

Įmonių grynasis pelnas per 10 mėnesių 2020 m.
sumažėjo 58,8 proc. iki 4,4 mlrd. BYN. Grynasis pelnas
buvo 1,3 mlrd. BYN.

12.16

Sausį-lapkritį BVP sukurta už 133,9 mlrd. BYN – 0,9
proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. 10-ies
mėnesių BVP kritimas oficialiai buvo skelbiamas 1,1
proc.
Finansų viceministras pranešė, kad kitų metų biudžetas
formuojamas 2,6 proc. BVP deficitu (4 mlrd. BYN). Jis
bus dengiamas iš „vidinių rezervų“.

12.17

12.23

Lukašenka patvirtino prognozinius parametrus 2021iesiems metams: BVP turės augti 1,8 proc., infliacija
neviršyti 5 proc., investicijos į pagrindinį kapitalą siekti
21,3-21,7 proc.

12.24

Patvirtinti planai, kaip bus didinamos gyventojų įmokos
už komunalines paslaugas 2021 m. Nuo sausio 1 d.
mokesčiai didės 4,2 USD, nuo birželio 1 d. – dar 0,8
USD.
Gruodžio 1 d. aukso ir valiutos atsargos siekė 7,4 mlrd.
USD. Manoma, kad 2021 m. pabaigoje jos gali sumažėti
iki 6 mlrd. USD.

12.24

Informacijos šaltinis
https://icetrade.by/
https://news.tut.by/economics/7
10391.html
https://doingbusiness.by/zanoyabr-prodazhi-novihlegkovih-avtomobileiuvelichilis-na-135
https://interfax.by/news/policy/e
konomicheskaya_politika/12882
72/
https://reform.by/187620-pribylbelarusskih-organizacij-za-10mesjacev-upala-bolee-chemvdvoe
https://doingbusiness.by/poitogam-11-mesyacev-vvpsokratilsya-na-09
https://reform.by/188086deficit-respublikanskogobjudzheta-2021-goda-sostavit-4mlrd-rublej
https://primepress.by/news/ekon
omika/lukashenko_utverdil_pro
gnoznye_parametry_na_2021_g
od_vvp_dolzhen_vyrasti_na_1_
8_inflyatsiya_ne_dolzh-27886/
https://belapan.by/archive/2020/
12/24/ru_1072473/

https://belapan.by/archive/2020/
12/24/ru_1072468/

12.24

Oficiali statistika skelbia, kad vidutinis atlyginimas
lapkritį padidėjo 1,2 proc. iki 1300,5 BYN. Minske jie
siekė 1839,3 BYN, Mogiliovo srityje – 1065,2 BYN.

https://www.belta.by/society/vie
w/srednjaja-zarplata-v-belarusiv-nojabre-sostavila-br13005421671-2020/
12.24 Priimti Mokesčių kodekso pakeitimai: indeksuoti žemės, https://select.by/news/v-2021ekologijos, gamtinių išteklių gavybos mokesčiai, 15 proc. godu-nalogi-v-belarusipadidintas tabako akcizas, sumažintas sąrašas prekių,
sushestvenno-19254
kurios taikomas lengvatinis PVM tarifas, įvestas 10 proc.
PVM už įvežamus vaistus, padidintas pelno mokestis
mobiliojo ryšio operatoriams, Aukštųjų technologijų
parko ir pramonės parko „Didysis akmuo“ įmonių
darbuotojams pajamų mokestis padidintas nuo 9 iki 13
proc., įvestas transporto priemonių mokestis ir kt.
12.28 Baltarusijos prekyba prekėmis su ES šalimis sausį-spalį
https://belapan.by/archive/2020/
sumažėjo 13,9 proc. iki 9,4 mlrd. USD. Eksportas
12/28/eu_1072724/
sumažėjo 18,7 proc. iki 4,2 mlrd. USD, importas traukėsi
9,6 proc. iki 5,2 mlrd. USD. Lietuva buvo 6 prekybos
partnerė, jai teko 2,3 proc. visos Baltarusijos užsienio
prekybos prekėmis apyvartos. Eksportas į Lietuvą
sumažėjo 4,7 proc. iki 852,7 mln. USD, importas traukėsi
8 proc. iki 293,1 mln. USD.
12.29 Sausį-spalį paslaugų eksportas mažėjo 8,9 proc. iki 7,1
https://belapan.by/archive/2020/
mlrd. USD, importas – 17,5 proc. iki 3,9 mlrd. USD.
12/29/ru_1072728/
Transporto paslaugų importas sumažėjo 9,2 proc.,
kompiuterinių paslaugų eksportas padidėjo 18,3 proc.
12.30 Individualiųjų verslininkų skaičius per metus
https://belapan.by/archive/2020/
Baltarusijoje padidėjo 4,8 proc. iki 271 tūkst.
12/30/ru_1072742/
12.31 Oficialiais vertinimais Baltarusijos užsienio skola 2020https://naviny.media/new/20201
aisiais padidėjo 1 mlrd. USD iki 18,2 mlrd. USD.
231/1609404509-vneshniySkaičiuojant rubliais, valstybės užsienio skola išaugo
gosdolg-belarusi-vyros-s25,6 proc. iki 56,3 mlrd. BYN (36,2 proc. BVP).
nachala-goda-na-1-mlrddollarov-i-prevysil
12.31 Baltarusijos užsienio prekyba prekėmis sausį-lapkritį
https://belapan.by/archive/2020/
siekė 55,2 mlrd. USD ir buvo 15,7 proc. mažesnė nei
12/31/ru_1073077/
analogišku laikotarpiu 2019 m. Prekių eksportas mažėjo
13,2 proc. iki 26,1 mlrd. USD, importas – 17,8 proc. iki
29,6 mlrd. USD.
Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
12.21 Energetikos ministras paskelbė, kad 2021 m. bus
https://smartpress.by/news/3100
išanalizuotos galimybės statyti antrą AE.
/
12.29 Nuo sausio 1 d. elektra pabrango vidutiniškai 10 proc.
https://finance.tut.by/news71308
2.html
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
12.10 Sporto ir turizmo ministerija nepritarė nei vienam iš 32
https://rest.ej.by/competent/202
turizmo sektoriaus įmonių pasiūlymui, kaip valstybė
0/12/10/minsporta-ne-uchlo-nigalėtų paremti verslą.

odnogo-iz-32-predlozheniy-popodderzhke.html
Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija
12.07 Fizinių asmenų depozitai bankuose trečiąjį ketvirtį
sumažėjo 6,5 proc. iki 17,6 mlrd. BYN. Indėlių
nacionaline valiuta sumažėjo 26,6 proc. iki 4,7 mlrd.
BYN.
12.09 Spalį komercinių bankų grynasis pelnas (lyginant su
2019 m. spalio mėnesiu) išaugo 1,4 karto iki 108 mln.
BYN. Skaičiuojant šių metų dešimties mėnesių rezultatą,
jis siekė 818 mln. BYN ir buvo beveik 160 mln. BYN
mažesnis nei 2019 m. sausį-spalį.
12.11 Nacionalinis bankas padidino minimalius reikalavimus
bankų normatyviniam kapitalui. Pirmą kitų metų ketvirtį
minimalus kapitalas turės būti padidintas 3,96 mln. BYN
iki 62,06 mln. BYN
Pramonė, statybos
12.18 Austrijos „HS Timber Group“ dukterinė įmonė ketina
Gardino LEZ pastatyti medienos apdirbimo gamyklą.
Planuojamos 84 mln. USD investicijos.
Sausį-lapkritį Baltarusijoje pastatyta 39,5 tūkst. butų 3,5 mln. m2 (8,3 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu
2019 m.).
12.29 Sausį-spalį visos pramonės įmonės uždirbo 2,7 mlrd.
BYN grynojo pelno (50,5 proc. mažiau nei tuo pačiu
laikotarpiu 2019 m.).
Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija
12.15 Per 11 mėnesių 2020 m. žemės ūkio produkcijos gamyba
padidėjo 4,9 proc. ir sudarė 21,7 mlrd. BYN
12.22

12.29

Sausį-lapkritį pagaminta 6,9 mln. t pieno (5,7 proc.
daugiau nei tuo pačiu metu 2019 m.). Galvijų ir paukščių
išauginta 1,6 mln. t (3,5 proc. daugiau).

https://www.belta.by/economics
/view/depozity-fizlits-v-iiikvartale-snizilis-na-65-dobr176-mlrd-419001-2020/
https://ej.by/news/economy/202
0/12/09/pribyl-belorusskihbankov-vyrosla-pochti-vpoltora-raza.html
https://reform.by/186656nacbank-povysil-minimalnyerazmery-normativnogo-kapitalabankov
https://officelife.media/news/22
561-dochka-hs-timber-groupstroitderevoobrabatyvayushchiyzavod-v-grodnenskoy-oblasti/
https://belapan.by/archive/2020/
12/22/ru_1072038/
https://belapan.by/archive/2020/
12/29/ru_1072733/

https://reform.by/187618proizvodstvo-selhozprodukciiza-11-mesjacev-vyroslo-na-4-9
https://primepress.by/news/ekon
omika/proizvodstvo_moloka_v_
belarusi_za_11_mesyatsev_202
0_g_vyroslo_na_5_7-28078/

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
Oficialus valiutos kursas: 2020 m sausio 1 d. 1 euras – 2,3637 BYN
2020 m. gruodžio 1 d. 1 euras – 3,0987 BYN
2020 m. gruodžio 31 d. 1 euras – 3,1680 BYN
Parengė: LR ambasados Baltarusijos Respublikoje antrasis sekretorius T.Bitinas, tel. +375 17
294 7332, el.p. Tomas.Bitinas@urm.lt

