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

Bendra ekonominė informacija
02.03 Valstybinės įmonės per 5 metus pajamas padidino 34
proc. iki 138,8 mlrd. BYN, grynasis pelnas sumažėjo
10 kartų – 2020 m. jo gauta 242 mln. BYN.
Dirbančiųjų valstybiniame sektoriuje sumažėjo 18
proc. iki 1,2 mln. Valstybinių įmonių dalis prekių
eksporte sumažėjo nuo 38,7 proc. iki 33,9 proc.,
importe – nuo 29 proc. iki 22,7 proc.
03.04 Eurazijos ekonominė komisija Baltarusijos
reikalavimus išlaikyti vietos gamintojų asortimentų
prekybos tinkluose pripažino prekybos barjeru.
Baltarusijai pasiūlyta pašalinti pažeidimą per 30
dienų.
03.07 Finansų ministerija vasarį išplatino obligacijų už 68,9
mln. USD.
03.10 Vasarį infliacija siekė 1,9 proc. (5 metų rekordas),
nuo metų pradžios kainos padidėjo 3,1 proc.
03.10 Sausį prekių eksportas padidėjo 19,4 proc. iki 2,4
mlrd. USD, importas – 10,9 proc. iki 2,3 mlrd. USD.
Paslaugų eksportas sumažėjo 3 proc. iki 0,7 mlrd.
USD, importas – 6,1 proc. iki 0,4 mlrd. USD.
03.12 Plačioji pinigų masė vasarį padidėjo 292,6 mln. BYN
iki 51,1 mlrd. BYN. Rublių pinigų masė siekė 20,8
mlrd. BYN, depozitai užsienio valiuta – 11 mlrd.
USD.
03.12 Nacionalinis bankas nepakeitė bazinės palūkanų
normos. Ji išliko 7,75 proc. [Metinė infliacija vasarį
siekė 8,7 proc.]
03.16 Realiosios disponuojamos gyventojų pajamos sausį
išaugo 4,1 proc. (lyginant su 2020 m. sausio mėn.)

https://thinktanks.by/publicati
on/2021/03/03/chistayapribyl-v-gossektore-za-pyatlet-sokratilas-v-10-raz.html

https://belapan.by/archive/20
21/03/04/ru_1079848/

https://news.tut.by/economics
/721571.html
https://belaruspartisan.by/eco
nomic/528427/
https://reform.by/207570belarusskij-jeksport-tovarovi-uslug-vyros-v-janvare-na13-5
https://www.belnovosti.by/ek
onomika/v-belarusishirokaya-denezhnaya-massauskorila-rost-v-fevrale
https://primepress.by/news/fi
nansi/natsbank_snova_sokhra
nil_stavku_refinansirovaniya
_v_belarusi_na_urovne_7_75
_godovykh-30669/
https://afn.by/news/i/287734

03.17 BVP sausį-vasarį augo 0,8 proc. iki 23,3 mlrd. BYN
(sausį skelbta apie 1,3 proc. augimą).
03.17 Įmonių kreditoriniai įsipareigojimai vasario 1 d. siekė
97,3 mlrd. BYN – 23 proc. daugiau nei prieš metus.

03.17 Vasarį mažmeninė prekyba, lyginant su sausiu,
sumažėjo 4,4 proc. iki 4,1 mlrd. BYN. Lyginant su
2020 m. vasariu sumažėjimas siekė 6,2 proc.
Didmeninė prekyba šiemet per du mėnesius išaugo
4,3 proc. iki 17,8 mlrd. BYN.
03.18 Finansų ministras išreiškė nuomonę, kad biudžetas
turėtų surinkti daugiau mokesčių iš smulkaus ir
vidutinio verslo. Ketinama mažinti mokesčių išimtis
ir lengvatas.
03.18 Nacionalinis bankas ir toliau riboja rublių pasiūlą
komerciniams bankams: kovo 17 d. aukcione
komerciniams bankams paskolinta 250 mln. BYN,
kai paklausa siekė 3,7 mlrd. BYN.
03.18 Nacionalinis bankas paskelbė, kad sausį aukso ir
valiutos atsargos sumažėjo 265 mln. USD, vasarį – 89
mln. USD. Vėliau paaiškėjo, kad per du mėnesius
buvo papildomai išleista papildomi 427 mln. USD,
kurie formaliai nepatenka po „aukso ir valiutos
rezervo“ kategoriją, tačiau buvo Nacionaliniame
banke.
03.24 Po Valstybės kontrolės komiteto patikrinimų visoje
Baltarusijoje Sveikatos apsaugos ministerija sustabdė
28 vaistinių veiklą. Nuo sausio 1 d. vaistams pradėjus
taikyti PVM, dauguma vaistinių padidino vaistų
kainas.
03.24 Vidutinis atlyginimas Baltarusijoje sumažėjo nuo
1290 BYN sausį iki 1277,1 BYN vasarį.

https://doingbusiness.by/vyanvare-fevrale-otmechenrost-vvp-na-08
https://officelife.media/news/
24692-zadolzhennostorganizatsiy-po-kreditam-izaymam-za-god-vyrosla-na23/
https://reform.by/209371roznichnyj-tovarooborotpadaet-v-belarusi

https://belnaviny.by/ekonomi
ka/minfin-belarusi-planiruetuvelichit-postupleniya-vbyudzhet-ot-srednego-imalogo-biznesa.html
https://interfax.by/news/polic
y/ekonomicheskaya_politika/
1293502/
https://belaruspartisan.by/eco
nomic/529066/

https://euroradio.fm/ru/posleproverok-kgk-zakrylis-28aptek-v-minske-gomelebobruyske-i-zhodino

https://www.belta.by/society/
view/srednjaja-zarplata-vbelarusi-v-fevrale-sostavilabr12771-434159-2021/
03.26 Sausį Baltarusijos prekių eksportas į ES padidėjo 79,4 https://belapan.by/archive/20
proc. proc. iki 0,6 mlrd. USD, importas sumažėjo
21/03/26/eu_1082185/
14,8 proc. iki 0,3 mlrd. USD. Eksportas į Vokietiją
augo 2,2 karto iki 109 mln. USD, importas mažėjo
9,7 proc. iki 84 mln. USD. Eksportas į Nyderlandus
augo 4,2 karto iki 151 mln. USD, importas didėjo 15
proc. iki 27,8 mln. USD. Eksportas į Lenkiją didėjo
56 proc. iki 142 mln. USD, importas sumažėjo 20,9

proc. iki 65,5 mln. USD. Eksportas į Lietuvą padidėjo
26,6 proc. iki 85,9 mln. USD, importas sumažėjo 12,6
proc. iki 14,8 mln. USD.
03.26 Vyriausybė parengė Socialinio-ekonominio vystymo https://telegraf.by/ehkonomik
2021 m. planą ir jį įslaptino.
a/yavno-tam-pryachut-chtoto-ekonomist-bornukovarasskazala-pochemusekretnye-plany-pravitelstvane-pomogut-ekonomike/
03.30 Apskaičiuotas „Baimės indeksas“ – apklausus 2048
https://belapan.by/archive/20
verslininkus, paaiškėjo, kad jis siekia 57,86. Pagal
21/03/30/ru_1082767/
metodologiją, jeigu indeksas yra nuo 25 iki 50,
laukiama stagnacijos, 50-75 – krizės, >75 – defolto.
03.30 Lukašenka pavedė vyriausybei parengti sankcijas
https://www.belta.by/presiden
Baltarusijai taikančių šalių prekių ir paslaugų sąrašą,
t/view/lukashenko-podpisalkurioms bus taikomos sankcijos.
ukaz-o-vvedenii-otvetnyhsanktsij-435027-2021/
03.31 Baltarusijos valstybės skola nuo metų pradžios
http://www.minfin.gov.by/ru/
padidėjo 2,9 proc. ir kovo 1 d. buvo 59,5 mlrd. BYN. public_debt/pressreleases/f5b
134ee66694c08.html
03.31 Sausį-vasarį Baltarusijos prekių eksportas padidėjo
https://belapan.by/archive/20
20,7 proc. iki 5,1 mlrd. USD, importas augo 10,4
21/03/31/ru_1082936/
proc. iki 5,3 mlrd. USD. Prekių eksportas į ES
padidėjo 73,6 proc. iki 1,3 mlrd. USD, importas
sumažėjo 9,8 proc. iki 0,8 mlrd. USD.
04.01 Finansų ministerija „patikslino“, kad šiemet
https://news.tut.by/economics
planuojamas biudžeto deficitas bus ne 4 mlrd. BYN,
/724733.html?c
o 5,6 mlrd. BYN. Sausį biudžeto deficitas siekė 0,5
mlrd., vasarį – 0,8 mlrd. BYN.
Transportas, energetika, Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
03.23 Transporto ministerija įvedė kainų reguliavimą kelių
https://pravo.by/document/?g
priežiūra užsiimančioms įmonėms: numatytos
uid=12551&p0=W22136470
pelningumo ir prekybinių antkainių „lubos“.
&p1=1&p5=0
03.28 Sausį transporto paslaugų eksportas sumažėjo 0,9
https://belapan.by/archive/20
proc. iki 303 mln. USD, importas padidėjo 15,8 proc. 21/03/28/ru_1082193/
iki 158 mln. USD. Transportavimo automobiliais
eksportas augo 3,5 proc. iki 95 mln. USD, importas
didėjo 1,4 proc. iki 48 mln. USD.
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
03.12 Aukštųjų technologijų parko įmonių eksportas per
https://reform.by/208173metus išaugo 25 proc. ir 2020 m. sudarė 2,7 mlrd.
jeksport-pvt-sostavil-2-735USD. 90 proc. eksporto ir toliau keliauja į JAV ir ES. mlrd-dollarov
Mokesčių Parko įmonės 2020 m. sumokėjo 38 proc.

1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

daugiau – 418 mln. BYN. TUI padidėjo 26 proc. iki
331,7 mln. USD.
03.28 Sausį kompiuterinių paslaugų eksportas padidėjo 11,5
proc. iki 206 mln. USD, importas sumažėjo 33,3 proc.
iki 7,6 mln. USD.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
03.04 2020 m. pabaigoje Baltarusijoje turizmo veiklą vykdė
1348 įmonės – 167 mažiau nei prieš metus.
Darbuotojų sumažėjo nuo 5,5 tūkst. iki 3,9 tūkst.
Organizuotomis grupėmis į Baltarusiją pernai atvyko
81 tūkst. turistų – 5 kartus mažiau nei 2019 m. Į
užsienį išvyko 258 tūkst. turistų, tai yra beveik 4
kartus mažiau nei 2019 m. Pagrindinės kryptys –
Egiptas, Turkija, Ukraina.
03.09 2020 m. Baltarusijos sanatorijose ilsėjosi apie 100
tūkst. užsieniečių. 2019 m. tokių buvo 242 tūkst.
Pajamos sumažėjo 55 proc. iki 95 mln. BYN.
03.18 Įmonės už turizmo paslaugų suteikimą 2020 m. gavo
0,5 mln. BYN pelno. 2019 m. pelnas siekė 28 mln.
BYN.
03.29 Valstybės pasiūlyta parama COVID-19 kontekste
pasinaudojo tik 158 turizmo įmonės – 11 proc. nuo
tuo metu veikusiųjų.
03.30 Gardino sritis iki 2023 m. įveda mokestį (apie 9
eurus) už valstybinės sienos kirtimą automobiliu,
kurio masė mažesnė nei 5 t.
Pramonė, statybos
03.03 Lukašenka pasirašė dekretą dėl medienos apdirbimo
holdingo įkūrimo.
03.17 Pramonės gamyba sausį-vasarį padidėjo 8,3 proc. iki
21,4 mlrd. BYN.
03.25 Pagamintos pramonės produkcijos sandėliuose vasarį
padaugėjo už 174,7 mln. BYN. Sandėliuojama 62,5
proc. mėnesinės gamybos prekių už 5,7 mlrd. BYN.
03.26 Sausį nuostolingai dirbančiųjų pramonės įmonių
padaugėjo 11,3 proc. Skaičiuojama, kad nuostolingai
dirba 32,1 proc. pramonės įmonių.
Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija

https://belapan.by/archive/20
21/03/28/ru_1082193/

https://neg.by/novosti/otkrytj/
vnutrennij-turizm

https://interfax.by/news/bizne
s/rynki_i_prognozy/1292992/
https://news.tut.by/economics
/722881.html?c
https://neg.by/novosti/otkrytj/
soyuz-turorganizacijgospodderzhkojvospolzovalis-tolko-11kompanij
https://officelife.media/news/
22918-za-peresecheniegosgranitsy-belarusi-nalegkovushke-mogut-vvestiplatu/part2/
https://nn.by/?c=ar&i=26926
3&lang=ru
https://ej.by/news/economy/2
021/03/17/promproizvodstvov-belarusi-v-yanvare-fevralevyroslo-na-83-protsenta.html
https://reform.by/211339skladskie-zapasypromyshlennosti-dostigli-566-mlrd-rublej
https://belapan.by/archive/20
21/03/26/ru_1082210/

03.16 Žemės ūkio produkcijos sausį vasarį pagaminta už 2,1 https://reform.by/209115mlrd. BYN – 0,6 proc. mažiau nei analogišku
proizvodstvolaikotarpiu pernai.
selhzoprodukcii-za-dvamesjaca-sokratilos-na-na-1
03.26 Vasario 1 d. didelės ir vidutinės žemės ūkio
https://banki24.by/news/4705
bendrovės turėjo 15,1 mlrd. BYN skolų. Pradelsti
-selskoe-hozyaystvo-belarusimokėjimai sudarė 19,1 proc.
pokazalo
03.28 2020 m. Baltarusijos mėsos eksportą padidino 5 proc. https://belaruspartisan.by/eco
iki 973 mln. USD. Kiekybine išraiška eksportas augo nomic/530140/
11 proc.
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
03.09 Rygoje pradėjo veikti „Belarus Corporation“ –
https://belapan.by/archive/20
organizacija padėsianti Baltarusijos įmonėms didinti
21/03/09/eu_1080146/
eksportą į ES šalis bei pritraukti investicijas.
Oficialus valiutos kursas: 2021 m. sausio 1 d. 1 euras – 3,1680 BYN
2021 m kovo 1d. 1 euras – 3,1662 BYN
2021 m. kovo 31 d. 1 euras – 3,0809 BYN
Parengė: LR ambasados Baltarusijos Respublikoje antrasis sekretorius T.Bitinas, tel. +375 17
294 7332, el.p. Tomas.Bitinas@urm.lt

