LR AMBASADA BALTARUSIJOJE
2021 M. SAUSIO AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2021-02-05
Data Pateikiamos informacijos apibendrinimas
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Baltarusijos viešųjų pirkimų portalas
Bendra ekonominė informacija
01.04 Nuo sausio 1 d. padidintas PVM kai kuriems
konditerijos gaminiams, prekėms vaikams,
vaistams.
01.06 Pasaulio bankas prognozuoja, kad Baltarusijos
ekonomika 2021 m. smuks 2,7 proc., o 2022 m.
augs 0,9 proc.
01.06 Vyriausybė suplanavo reikiamus teisės aktus
harmonizuoti su įsipareigojimai PPO ne vėliau
kaip 2025 m.
01.06 Baltarusijos aukso ir valiutos atsargos per 2020
m. sumažėjo 1,9 mlrd. USD iki 7,5 mlrd. USD.
01.12 2020 m. sausį-lapkritį Baltarusijos užsienio
prekyba prekėmis ir paslaugomis sumažėjo
15,1 proc. iki 64,6 mlrd. USD. Prekių
eksportas traukėsi 14 proc. iki 25,4 mlrd. USD,
importas mažėjo 17,6 proc. iki 26,9 mlrd.
USD. Paslaugų eksportas sumažėjo 8,7 proc.
iki 7,8 mlrd. USD, importas – 16,8 proc. iki 4,4
mlrd. USD.
01.13 Metinė infliacija 2020 m. buvo 7,4 proc.
Deklaruotas tikslas buvo – ne daugiau 5 proc.
01.14 2020 m. naujų automobilių parduota 53,5 tūkst.
– 18 proc. mažiau nei 2019 m.
01.14 Baltarusijos įmonės 2020 m. sausio-lapkričio
mėnesiais gavo 5,8 mlrd. BYN grynojo pelno.
Tai – 44,8 proc. mažiau nei prieš metus. Pelnas
iš pardavimų augo 13,8 proc. Pajamos didėjo
6,2 proc. iki 230,5 mlrd. BYN. Lapkričio
mėnesį įmonės gavo 1,4 mlrd. BYN grynojo
pelno. Kreditiniai įsiskolinimai per metus
išaugo 22,4 proc. iki 95,84 mlrd. BYN.
01.15 Eurazijos vystymo bankas prognozuoja, kad
šiemet Baltarusijos valstybės skola sieks 54
proc.
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01.16 Įvestas transporto priemonių mokestis. Vietos
savivaldai leista rinkti mokesčius už sienos
kirtimą automobiliu, kurio masė neviršija 5 t.
01.18 Baltarusijos BVP 2020 m. smuko 0,9 proc. ir
einamosiomis kainomis siekė 147 mlrd. BYN.
01.18 Mažmeninė prekyba 2020 m. augo 1,8 proc. iki
53,1 mlrd. BYN. Didmeninė prekyba mažėjo
4,2 proc. iki 99 mlrd. BYN.
01.19 Vyriausybės parengtoje Baltarusijos vystymosi
2021-2025 m. programoje numatyta, kad iki
2025 m. BVP augs 21,5 proc., darbo našumas
1,3 karto, prekių ir paslaugų eksportas 2025 m.
sieks 50 mlrd. USD.
01.20 Vėl išplėstas sąrašas prekių, kurių kainos yra
reguliuojamos. Dabar sąraše jau yra 33 prekių
grupės.
01.21 Lukašenka pareiškė, kad Baltarusijoje auga
šešėlinė ekonomika, todėl būtina sugriežtinti
bausmes už mokesčių nemokėjimą.
01.24 Baltarusijos vystymo banke šiemet bus
sukurtas Nacionalinis eksporto centras.
Tikimasi, kad Centras vieno langelio principu
teiks pagalbą eksportuotojams.
01.25 Vidutinis atlyginimas gruodį buvo 174,1 BYN
didesnis nei lapkritį ir siekė 1474,6 BYN. Tai –
Baltarusijos rekordas.
01.25 Pagal TDO metodologiją nedarbas
Baltarusijoje 2020 m. paskutinį ketvirtį buvo
4,1 proc.
01.26 Prekyba prekėmis su ES šalimis 2020 m. sausįlapkritį mažėjo 11,7 proc. iki 10,6 mlrd. USD.
Eksportas mažėjo 14,7 proc. iki 4,8 mlrd. USD,
importas -9,1 proc. iki 5,8 mlrd. USD. Lietuva
liko 6-ąja pagal dydį Baltarusijos prekybos
partnere (2,3 proc. apyvartos). Eksportas į
Lietuvą sumažėjo 3,6 proc. iki 941,7 mln.
USD, importas iš Lietuvos krito 9,7 proc. iki
315,1 mln. USD.
01.27 Paslaugų eksportas 2020 m. sausį-lapkritį
sumažėjo 8,7 proc. (IT +18,6 proc., transportas
-9,4 proc., pervežimai automobiliais -0,3
proc.), importas traukėsi 16,8 proc. (IT +42,3

http://www.nalog.gov.by/ru/publicat
ion_ru/view/r-transportnyj-ipogranichnyj-v-belarusi-vvedenynovye-nalogir-38522/
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https://interfax.by/news/biznes/busi
nesses/1290249/
https://www.belta.by/economics/vie
w/natsionalnyj-eksportnyj-tsentrsozdadut-na-baze-banka-razvitija-v2021-godu-425459-2021/
https://nn.by/?c=ar&i=267226&lang
=ru
https://reform.by/196656bezrabotica-v-chetvertom-kvartalesostavila-4-1-po-metodologii-mot
https://belapan.by/archive/2021/01/2
6/eu_1075708/

https://belapan.by/archive/2021/01/2
7/ru_1075709/

proc., transportas -7,2; pervežimai
automobiliais -0,5 proc.)
01.29 Pernai į biudžetą surinkta 27,1 mlrd. BYN
pajamų (2019 m. - 26,8 mlrd. BYN, per metus
infliacija buvo 7,4 proc.). PVM gauta 7,9 mlrd.
BYN (+1 mlrd. BYN), pelno mokesčio
surinkta 2,8 mlrd. BYN (-1 mlrd. BYN)
01.29 2020 m. Baltarusijoje pradėjo veikti 43
užsienio kompanijų atstovybės. Veiklą
nutraukė 108.

https://news.tut.by/economics/7168
83.html?c

https://thinktanks.by/publication/20
21/01/29/predstavitelstvinostrannyh-kompaniy-v-belarusizakrylos-na-35-bolshe-chemotkrylos.html
Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
01.06 Lukašenka pareiškė, kad pigi elektra iš Astravo https://tech.onliner.by/2021/01/06/m
AE leis pelningai „kasti“ bitkoinus. Nuo sausio ozhno-stroit-fermy-i-klepat-valyutu1 d. elektros kaina gyventojams padidinta
lukashenko-podderzhal-majningvidutiniškai 10 proc.
bitkoina
01.16 Energetikos ministerija patvirtino programą,
https://atom.belta.by/ru/news_ru/vie
skirtą padidinti gyventojų elektros energijos
w/v-belarusi-utverzhdenavartojimą.
programma-po-uvelichenijupotreblenija-naseleniemelektroenergii-11039/
01.18 Transporto įmonės 2020 m. pervežė 398,7 mln. https://www.belta.by/economics/vie
t krovinių – 6,8 proc. mažiau nei 2019 m.
w/gruzoperevozki-transportnyhpredprijatij-belarusi-v-2020-godusokratilis-na-68-424618-2021/
1
Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija
01.14 „Beltelekom“ skelbia, kad užbaigė 5G
https://belapan.by/archive/2021/01/1
technologijų testavimus ir yra pasirengta
4/ru_1074329/
praktiniam ryšio įdiegimui.
01.19 Baltarusija tikisi padidinti matavimo prietaisų
https://primepress.by/news/ekonomi
ir lazerių eksportą į Japoniją. 2020 m. sausįka/belarus_planiruet_narastit_posta
lapkritį jų eksportuota už 525 tūkst. USD.
vki_lazernogo_oborudovaniya_v_ya
poniyu-28695/
01.26 Gruodį IT darbuotojų atlyginimas siekė 6,3
https://dev.by/news/salary-it-2020tūkst. BYN ir buvo 12 proc. didesnis nei
itog
lapkritį. Skaičiuojant USD, gruodį atlyginimas
padidėjo 6 proc. iki 2451,6 USD. Vidutinis IT
darbuotojų mėnesinis atlyginimas 2019 m.
siekė 2215,7 USD ir per metus didėjo 7,2 proc.
01.26 Vietinės rizikos kapitalo investicijos
https://ej.by/news/economy/2021/01
Baltarusijoje 2020 m. sumažėjo 92.6 proc. Iš
/26/lokalnye-venchurnye-investitsiiviso pritraukta 36 mln. USD, iš kurių 30 mln.
v-belarusi-vpali-v-komu.html
atiteko PandaDoc.
1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

01.27 Parengta 2021-2025 m. Inovacinio vystymo
programa leis sukurtu daugiau kaip 12 tūkst.
darbo vietų ir pasiekti inovacinio vystymosi
rodiklius, kokius turi Rytų Europos regione
pirmaujančios šalys (Čekija, Vengrija,
Slovakija).
01.29 Aukštųjų technologijų parko įmonės pernai
sumokėjo 418 mln. BYN mokesčių (1,54 proc.
Baltarusijos biudžeto mokestinių įplaukų) –
38,3 proc. daugiau nei 2019 m. Įmonių,
registruotų Parke, per metus padaugėjo nuo
715 iki 962.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
01.12 2020 m. užsidarė apie 20 proc. įmonių,
teikiančių turizmo paslaugas.
01.19 2020 m. Minsko oro uoste aptarnauta 1,9 mln.
keleivių. 2019 m. jų buvo 5,1 mln.

Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija
01.04 Nacionalinio banko duomenimis 2020 m.
lapkritį už verslo indėlius vidutiniškai mokėjo
13,37 proc., o paskolas teikė už 11,26 proc.
metinių palūkanų. Fiziniams asmenims šie
rodikliai atitinkamai buvo 16,89 proc. ir 9,13
proc.
01.06 Draudimo bendrovės 2020 m. sausį-lapkritį
gavo beveik 1,4 mlrd. BYN įmokų – 8,8 proc.
daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m.
01.15 Lukašenka paragino komercinius bankus
aktyviau kredituoti realiojo sektoriaus įmones,
nes ekonomika svarbiausia. Nebus
ekonomikos, nebus ir finansų.
01.15 Baltarusijoje veikiančių bankų pelnas 2020 m.
buvo 13,5 proc. mažesnis, pelningumas siekė
8,9 proc. Neaptarnaujamų aktyvų dalis per
metus beveik nepasikeitė ir siekė 4,8 proc.
01.21 Sausio 20 d. Nacionalinis bankas surengė du
aukcionus likvidumo palaikymui. Pirmojo
metu bankai siekė 1,2 mlrd. BYN už 9,75 proc.
metinių palūkanų 180-čiai dienų. Paskolinta
0,4 mlrd. BYN. Antrojo aukciono metu bankai
prašė 26,8 mln. BYN 7-ioms dienoms už 11,5
proc. metinių palūkanų. Paklausa patenkinta.

https://www.belta.by/society/view/b
olee-12-tys-rabochih-mestplanirujut-sozdat-po-rezultatamnovoj-innovatsionnoj-programmy425895-2021/
https://www.sb.by/articles/rezidenty
-pvt-v-2020-godu-uvelichilinalogovye-platezhi-v-byudzhet-na38-3-do-418-mln-rubley.html

https://officelife.media/news/23134v-belarusi-zakrylis-20-turagenstv-v2020-godu/
https://reform.by/195256passazhiropotok-nacionalnogoajeroporta-minsk-upal-na-62-v2020-godu
https://ej.by/news/economy/2021/01
/04/bankovskaya-sistema-belarusirabotaet-na-samounichtozhenie.html

https://belapan.by/archive/2021/01/0
6/ru_1073480/
https://www.belta.by/president/view
/ekonomika-prezhde-vsegolukashenko-orientiruet-banki-nakreditovanie-realnogo-sektora-nobez-424152-2021/
https://officelife.media/news/23245belorusskie-banki-poteryali-13-5pribyli-v-2020-godu/
https://doingbusiness.by/nacbankprovel-dva-kreditnih-aukciona-postavke-975-i-115-godovih

01.29 2021 m. sausio 1 d. Baltarusijoje veikiančių
bankų aktyvai siekė 90,6 mlrd. BYN. Per
metus jie padidėjo 15,6 proc. Išduotų paskolų
juridiniams asmenims buvo 51,1 mlrd. BYN
(+26,1 proc.), fiziniams – 15,9 mlrd. BYN
(+10,9 proc.). Juridinių asmenų depozitai
rubliais siekė 8 mlrd. BYN (-3,9 proc.), valiuta
– 5,2 mlrd. USD (+14,4 proc.). Fizinių asmenų
depozitai rubliais per metus sumažėjo 9,6 proc.
iki 7,4 mlrd. BYN, valiuta – 22,4 proc. iki 5,9
mlrd. BYN.
Pramonė, statybos
01.10 Pramonės parkas „Didysis akmuo“ 2020 m.
planavo pritraukti 20 naujų įmonių. Pritraukė
13. Dabar jų yra 68. Šiemet tikimasi dar 17
naujų rezidentų.
01.11 VMG pradeda naujos gamyklos Borisove
statybas, jas planuojama užbaigti 2022 m.
pirmąjį ketvirtį.
01.12 Pramonės gamyba 2020 m. mažėjo 0,7 proc.
01.13 Dar 6 mėnesiams pratęstas cemento importo
draudimas. Jis įvestas 2019 m. viduryje. Per 11
mėnesių 2020 m. Baltarusijoje pagaminta 4,5
mln. t cemento – 0,2 proc. daugiau nei
analogišku laikotarpiu 2019 m.
01.18 Lietuvos įmonės lyderiavo pagal medienos
įsigijimus Baltarusijos prekių biržoje 2020 m.
paskutinį ketvirtį.
01.20 Minske 2020 m. sudaryta 11,2 tūkst. būsto
pirkimo-pardavimo sutarčių. Tai – mažiausias
rodiklis per 7 metus. Lyginant su 2019 m.,
sandorių sumažėjo 15,2 proc.
01.28 2020 m. sausį-lapkritį grynasis pramonės
įmonių pelnas buvo 3,3 mlrd. BYN (40,7 proc.
mažesnis nei prieš metus). Pajamų iš
pardavimų gauta 113,1 mlrd. BYN (2,2 proc.
daugiau). Kreditiniai įsiskolinimai per metus
išaugo 19,8 proc. iki 52,5 mlrd. BYN.
Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija
01.12 2020 m. sausį-lapkritį žemės ūkio produkcijos
ir maisto produktų eksportuota už 5,3 mlrd.
USD (+ 4,9 proc.). 74,3 proc. šios produkcijos

https://interfax.by/news/biznes/finan
sy/1290699/

https://www.belta.by/economics/vie
w/industrialnyj-park-velikij-kamenrasschityvaet-v-2021-godu-privlechokolo-17-rezidentov-423412-2021/
https://realty.ej.by/businessbuilding/2021/01/11/vmg-postroitv-borisove-esche-odin-zavod-poproizvodstvu-mebeli-dlya.html
https://interfax.by/news/biznes/rynki
_i_prognozy/1289705/
https://officelife.media/news/23170belarus-prodolzhaet-ogranichivatimport-tsementa/

https://doingbusiness.by/krupneishi
mi-pokupatelyami-lesoprodukciina-birzhe-v-iv-kvartale-2020-godabili-litovci
https://euroradio.fm/ru/v-minske-narynke-nedvizhimosti-hudshayasituaciya-za-poslednie-7-let
https://reform.by/197407-chistajapribyl-promyshlennosti-v-janvarenojabre-sostavila-3-29-mlrd-rublej

https://www.belta.by/economics/vie
w/eksport-belorusskojselhozproduktsii-v-janvare-nojabrevyros-na-49-423681-2021/

eksportuota į Rusiją, dar 11,8 proc. – į kitas
NVS šalis.
01.16 Žemės ūkio produkcijos 2020 m. pagaminta už https://export.by/news/agricultural22,9 mlrd. BYN – 4,9 proc. daugiau nei 2019
output-up-by-49-in-belarus-in-2020
m. Galvijų ir paukščių išauginta 2,1 proc. pieno
– 5 proc. daugiau nei prieš metus.
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
01.04 Lenkija nacionalines vizas Baltarusijos
https://belapan.by/archive/2021/01/0
piliečiams iki 2023 m. išduos nemokamai.
4/eu_1073310/
Oficialus valiutos kursas: 2020 m sausio 1 d. 1 euras – 2,3637 BYN
2021 m. sausio 1 d. 1 euras – 3,1680 BYN
2021 m. sausio 31 d. 1 euras – 3,1798 BYN
Parengė: LR ambasados Baltarusijos Respublikoje antrasis sekretorius T.Bitinas, tel. +375 17
294 7332, el.p. Tomas.Bitinas@urm.lt

