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Data Pateikiamos informacijos apibendrinimas
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Baltarusijos viešųjų pirkimų portalas
Parodos Baltarusijoje

Informacijos šaltinis
https://icetrade.by/
https://worldexpo.pro/country/belarus
https://www.belexpo.by/vystavki/

Bendra ekonominė informacija
05.07 Aukso ir užsienio valiutos atsargos oficialiais
duomenimis balandį padidėjo 4,9 proc. iki 7,3
mlrd. USD.
05.07

05.12

05.12

Balandį Baltarusijoje parduoti 4288 nauji
lengvieji automobiliai (kovą buvo 4271) – 12
proc. daugiau nei prieš metus.
Pirmąjį metų ketvirtį prekių eksportas augo
24,9 proc. iki 8 mlrd. USD, importas didėjo
16,3 proc. iki 8,2 mlrd. USD. Paslaugų
eksportas augo 3,8 proc. iki 2,3 mlrd. USD,
importas didėjo 4,8 proc. iki 1,3 mlrd. USD.
Balandį infliacija siekė 0,7 proc. Per metus –
8,6 proc.

https://www.belta.by/economics/vie
w/zolotovaljutnye-rezervy-belarusiza-aprel-vyrosli-na-49-do-73-mlrd440431-2021/
https://www.doingbusiness.by/vaprele-belorusskii-avtorinok-virospochti-na-12
https://belapan.by/archive/2021/05/1
2/ru_1087117/

https://ej.by/news/economy/2021/05/
12/inflyatsiya-v-aprele-sostavila-07protsenta.html
05.17 Mažmeninė prekyba sausį-balandį sumažėjo
https://www.doingbusiness.by/roznic
1,7 proc., didmeninė išaugo 10,1 proc.
hnii-tovarooborot-v-yanvare-aprelesnizilsya-na-17-optovii--viros-na-101
05.17 Baltarusijos BVP sausį-balandį augo 2,5 proc. https://belmarket.by/news/2021/05/17
iki 50,6 mlrd. BYN.
/news-45687.html
05.17 Realiosios gyventojų pajamos per metus
https://www.belrynok.by/2021/05/17/
padidėjo 2,9 proc.
rost-realnyh-denezhnyh-dohodovprodolzhaet-zamedlyatsya-dannyebelstata-za-i-kvartal/
05.17 Per metus Minske siūlomų nuomai biurų
https://euroradio.pl/ru/ploshchadplotas išaugo tris kartus, nuomos kainos
pustuyushchih-ofisov-v-minskesumažėjo 20 proc.
utroilas-i-trend-na-pustoy-ofissohranitsya
05.24 Vidutinis atlyginimas balandį padidėjo 13,5
https://primepress.by/news/ekonomik
BYN iki 1398,2 BYN.
a/srednyaya_zarplata_v_belarusi_v_a
prele_2021_g_vyrosla_na_13_5_bel_
rub-33364/
Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija

Pirmąjį metų ketvirtį Baltarusija eksportavo
https://belapan.by/archive/2021/05/13
naftos produktų už 1 mlrd. USD (2,5 mln. t).
/ru_1087243/
Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai,
pajamų gauta dukart daugiau, fizinės eksporto
apimtys išaugo 2,2 karto.
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
05.24 IKT sektoriaus įmonės pirmąjį metų ketvirtį
https://dev.by/news/kompanii-it-igavo 2,8 mlrd. BYN pajamų (12,5 proc.
svyazi-finance
daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai) ir
412 mln. BYN grynojo pelno (30 proc.
mažiau). Vien kovo mėnesį grynojo pelno
gauta 125 mln. BYN mažiau.
05.25 Balandį vidutinis IT įmonių darbuotojų
https://dev.by/news/zarplataatlyginimas siekė 6 tūkst. BYN (+21 proc.,
aitishnikov-bez-bonusov-upala-nalyginant su 2020 m. balandžiu).
500
05.28 Pirmąjį ketvirtį kompiuterinių paslaugų
https://belapan.by/archive/2021/05/28
eksportas augo 16,7 proc. iki 696,5 mln.
/ru_1088892/
USD, importas sumažėjo 0,3 proc. iki 72,7
mln. USD.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
05.02 Pernai viešbučių paslaugomis Baltarusijoje
https://news.tut.by/society/728464.ht
pasinaudojo 1,1 mln. žmonių – 1 mln. Mažiau ml?c
nei 2020 m. Užsieniečių skaičius sumažėjo iki
320 tūkst. (2019 m. jų buvo apie 1.1 mln.)
05.27 „Lietuvos oro uostai“ gali prarasti 0,7 mln.
https://primepress.by/news/kompanii/
eurų per metus dėl draudimų „Belavia“
aeroporty_litvy_mogut_poteryat_vse
lėktuvams atskristi į Lietuvą
go_700_tys_evro_v_god_iz_za_zapr
etov_poletov_belavia-33521/
Finansiniam/draudimo sektoriui aktuali informacija
05.06 Pirmąjį ketvirtį draudimo įmonės surinko 18,2 https://reform.by/223336-strahovyeproc. daugiau įmokų – 448,9 mln. BYN.
vznosy-v-pervom-kvartale-vyroslina-18-2
05.14 Plačioji pinigų masė (M3) balandį sumažėjo
https://interfax.by/news/biznes/finans
1,9 proc. iki 49,9 mlrd. BYN. Pagrindinė
y/1296515/
priežastis – mažėja indėlių nacionaline
valiuta.
05.14 Didžiųjų Baltarusijos bankų pajamos pirmąjį
https://neg.by/novosti/otkrytj/dohody
ketvirtį mažėjo 30 proc.
-krupnyh-bankov-sokraschayutsya
05.18 Per pirmąjį metų ketvirtį 65 proc. visų bankų
https://banki24.by/news/4794aktyvų buvo valstybiniuose bankuose (metų
belorusskie-banki-teryayut-marzhu
pradžioje – 64,6 proc.). Bankų su užsienio
kapitalu dalis per ketvirtį sumažėjo nuo 32
proc. iki 31,7 proc. Per metus aktyvų
pelningumas sumažėjo nuo 1,45 proc. iki 1,24
05.13

1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

05.19

05.27

05.27

proc. Neaptarnaujamų aktyvų bankuose buvo
už 3,65 mlrd. BYN, iš jų – 2,75 –
valstybiniuose bankuose.
Gegužės 19 d. aukcione Nacionalinis bankas
komerciniams bankas pasiūlė 50 mln. BYN su
10,5 proc. metinėmis palūkanomis. Bankai
siekė pasiskolinti 924,5 mln. BYN.
Depozitai bankuose rubliais nuo metų
pradžios padidėjo 3,1 proc. iki 4,8 mlrd.
BYN. Indėliai valiuta sumažėjo 4,3 proc. iki
4,5 mlrd. USD.
Lizingo įmonių portfelis sausį-kovą išaugo
1,2 proc. iki 6,4 mlrd. BYN

Pramonė, statybos
05.02 “Bellesbumprom” pirmąjį ketvirtį produkcijos
eksportą į ES padidino 22 proc. iki 63,3 mln.
USD. Iš viso produkcijos eksportas augo 19,9
proc. iki 176,4 mln. USD.
05.07 Makulatūros eksporto draudimas pratęstas dar
pusei metų. Vienkartines eksporto licencijas
gali išduoti tik Prekybos ministerija.
05.16 „BelAZ“ eksportas balandį augo 262 proc., į
Rusiją – 539 proc. Nuo metų pražios
eksportuoti 240 savivarčių į 18 valstybių.
05.17 „MTZ“ pajamos pirmąjį ketvirtį didėjo 34,2
proc. iki 538,7 mln. BYN, grynasis pelnas
siekė 34,1 mln. BYN.
05.17 Balandį pramonės gamyba augo 16,4 proc.
(lyginant su 2020 m. balandžio mėnesiu) ir
einamosiomis kainomis siekė 12,4 mlrd.
BYN. Pagamintos produkcijos sandėliuose
sumažėjo už 12 mln. BYN iki 5,5 mlrd. BYN.
Investicijos į pagrindinį kapitalą buvo 2,2
mlrd. BYN (per metus sumažėjo 7,5 proc.).
05.17 Suminės pramonės įmonių skolos balandžio 1
d. siekė 91,6 mlrd. BYN – nuo metų pradžios
išaugo 18,7 proc.
05.20 Sausį-balandį Baltarusijoje pradėta
eksploatuoti 1,3 mln. m2 gyvenamojo ploto
būstų, tai – 14,5 proc. daugiau nei tuo pačiu
laikotarpiu pernai. Balandį pastatytų butų
plotas buvo 4,1 proc. mažesnis nei prieš
metus.

https://naviny.online/new/20210519/
1621452893-nacbank-predostavilbankam-50-mln-rubley
https://officelife.media/news/25906rublevye-vklady-naseleniyauvelichilis-a-v-invalyute-sokratilis/
https://primepress.by/news/finansi/liz
ingovye_kompanii_belarusi_uvelichil
i_obem_portfelya_v_yanvare_marte_
na_1_24_do_6_4_mlrd_bel_rub33545/
https://belapan.by/archive/2021/05/02
/eu_1086156/

https://export.by/news/v-belarusiprodlili-litsenzirovanie-eksportamakulaturi
https://interfax.by/news/biznes/novos
ti__kompaniy/1296593/
https://reform.by/225572-mtz-vpervom-kvartale-pokazal-rostvyruchki
https://www.doingbusiness.by/vaprele-promproizvodstvo-vgodovom-ischislenii-vzletelo-na-164-

https://banki24.by/news/4792-dolgibelorusskoy-promyshlennosti-vzyali
https://belapan.by/archive/2021/05/20
/ru_1088076/

05.20

05.20

05.21

05.25

Per 4 šių metų mėnesius statybų sektoriaus
įmonės investicijas į pagrindinį kapitalą
sumažino 11,2 proc. Jos mažėja 9 mėnesius iš
eilės. Pajamos, įvertinus infliaciją, sumažėjo
14,5 proc. 35 proc. įmonių dirba nuostolingai,
dar 34 proc. pelningumas siekia iki 5 proc.
Sausį-balandį „BMZ“ eksportas augo 23 proc.
iki 430 mln. USD. Daugiausia pardavimai
augo ES, Artimųjų Rytų ir Amerikos šalyse.
TOP-5: Rusija, Lietuva, Izraelis, Vokietija,
Lenkija.
„BMZ“ pasirašė stambius kontraktus su
Italijos įmonėmis bei susitarimus su bankais
dėl finansavimo. Triesto uostas pasiūlė
alternatyvius „BMZ“ produkcijos pristatymo
maršrutus.
Koncerno „Bellegprom“ įmonės pirmąjį
ketvirtį eksportavo prekių už 405,7 mln.
BYN, pardavimų pelningumas siekė 7,9 proc.

https://banki24.by/news/4799belorusskiy-stroysektor-padaet-po

https://primepress.by/news/kompanii/
bmz_narastil_eksport_na_23_za_chet
yre_mesyatsa_2021_g-33233/

https://www.doingbusiness.by/bmzdogovorilsya-o-krupnih-postavkah-vitaliyu-i-videlenii-finansirovaniya-

https://primepress.by/news/kompanii/
bellegprom_narastil_eksport_do_405
_7_mln_doll_v_pervom_kvartale_20
21_g-33403/
https://reform.by/228372-pribylpromyshlennosti-v-pervom-kvartalesostavil-1-64-mlrd-rublej

Pramonės įmonės pirmąjį ketvirtį uždirbo
1,64 mlrd. BYN grynojo pelno. Prieš metus
buvo fiksuojamas 5,8 mlrd. BYN nuostolis.
Pardavimų pajamos augo 26,9 proc. iki 36,4
mlrd. BYN. Kreditoriniai įsiskolinimai per
metus padidėjo 4,4 proc. iki 26,4 mlrd. BYN.
Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija
05.04 Maisto ir žemės ūkio produktų eksportas
https://belapan.by/archive/2021/05/04
pirmąjį ketvirtį padidėjo 5,3 proc. iki 1,5
/ru_1086445/
mlrd. USD. Pieno ir pieno produktų eksportas
augo 0,3 proc., jautienos – 10,3 proc.
05.07 Žemės ūkio ir maisto pramonės įmonių
https://banki24.by/news/4778bendros skolos per metus išaugo 14,7 proc. ir belorusskiy-apk-utopaet-v
balandžio 1 d. siekė 5,5 mlrd. BYN.
05.24 Lietuva tapo stambiausia baltarusiško rapsų
https://primepress.by/news/kompanii/
aliejaus importuotoja: per sausį-balandį per
eksport_rapsovogo_masla_v_litvu_c
Baltarusijos prekių biržą sudarytų kontraktų
herez_butb_vyros_v_12_raz_po_itog
suma padidėjo 12 kartų iki 15,2 mln. USD.
am_chetyrekh_mesyatsev_2021_g(Šveicarija 9,2 mln. USD, Latvija 2,2 mln.
33356/
USD).
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
05.04 Lukašenka pareikalavo pateikti informaciją
https://news.tut.by/economics/72917
apie Baltarusijoje veikiančias Europos šalių
4.html?c
įmones – planuojama organizuoti jų
patikrinimus.
05.26

05.05

05.06

05.06

Individualiesiems verslininkams nuo liepos 9
d. uždraudžiama prekes užsienyje įsigyti už
grynuosius pinigus.
Mogiliovo LEZ ir Latvijoje įsteigta „Belarus
Corporation“ sutarė veiksmų planą eksporto į
ES didinimui ir investicijų pritraukimui.

https://belmarket.by/news/2021/05/0
5/news-45542.html
https://primepress.by/news/kompanii
/latviyskaya_kompaniya_pomozhet_
privlecheniyu_inostrannykh_investit
siy_v_sez_mogilev-32808/
https://belapan.by/archive/2021/05/0
6/ru_1086744/

Patvirtinta nauja tvarka, kaip bus teikiami
eksporto kreditai, numatytas prekių, kurių
gamybai ir įsigijimui, šie kreditai galės būti
suteikiami. Balandžio 1 d. eksporto kreditų
buvo išduota už 632,2 mln. BYN, daugiausia
– prekių tiekimui į Rusiją (56,2 proc.),
Lietuvą (18,2 proc.) ir Kazachstaną (5,7
proc.).
05.07 Ketinama įvesti naują straipsnį
https://aif.by/social/ugolovnuyu_staty
Baudžiamajame kodekse – už mokestinį
u_za_nalogovoe_moshennichestvo_v
sukčiavimą.
vodyat_v_belarusi
05.19 Pirmąjį ketvirtį grynosios TUI siekė 1,2 mlrd. https://banki24.by/news/4797-staloUSD (-14,3 proc.). Investicijos iš EAES
izvestno-komu-ne
sumažėjo 16,3 proc. iki 269,1 mln. USD, ES –
5,4 proc. iki 659,7 mln. USD (iš jų – 362,6
mln. USD – iš Kipro). Lietuvos įmonės
investavo 36,5 mln. USD (beveik tiek pat,
kiek Lenkijos, Latvijos ir Ukrainos kartu
sudėjus).
05.26 Baltarusijoje bus įkurta Išorinės ekonominės
https://reform.by/228349-v-belarusiveiklos agentūra. Ji vykdys kompleksinę
sozdaetsja-agentstvoeksporto ir importo paramos veiklą.
vneshnejekonomicheskoj-dejatelnosti
05.26 Golovčenko pareiškė, kad Baltarusija gali
https://interfax.by/news/policy/ekono
apriboti tranzitą ir įvesti importo embargą
micheskaya_politika/1297179/
atsakydama į Vakarų sankcijas.
05.26 Lukašenka liepė Nacionaliniam bankui
https://officelife.media/news/25621apriboti valiutos išvedimą į užsienį. Ką tai
kak-izmenitsya-registratsiyareiškia, kol kas niekas nežino – ar šie
valyutnykh-dogovorov-s-9ribojimai bus taikomi ir fiziniams, ir
iyulya/part3/
juridiniams asmenims, kokioms sumoms,
kada įsigalios.
Oficialus valiutos kursas: 2021 m. sausio 1 d. 1 euras – 3,1680 BYN
2021 m gegužės d. 1 euras – 3,0961 BYN
2021 m. gegužės 31 d. 1 euras – 3,0870 BYN
Parengė: LR ambasados Baltarusijos Respublikoje antrasis sekretorius T.Bitinas, tel. +375 17
294 7332, el.p. Tomas.Bitinas@urm.lt

