
BALTARUSIJA



OFICIALŪS SKAIČIAI

 BVP sausį-spalį sumažėjo 1,1 proc. ir sudarė 121,4 mlrd. BYN. 
Kadangi po 9 mėnesių BVP kritimas siekė 1,3 proc., vadinasi, spalį 
ekonomika augo.

 Biudžeto deficitas sausį-rugsėjį sudarė 1,7 proc. BVP. Oficialiai 
skelbiama, kad šiemet biudžetas negaus apie 3 mlrd. BYN – dėl 
pandemijos ir naftos tiekimo sutrikimų metų pradžioje. 

 Pramonės gamintojų kainos spalį padidėjo 0,4 proc., nuo metų 
pradžios – 6,9 proc.

 Per 10 mėnesių pramonės gamybos apimtys sumažėjo 1,2 proc. ir 
sudarė 94,1 mlrd. BYN.

 Kalnakasyba traukėsi 2,2 proc., apdirbamoji pramonė 0,7 
proc., elektros energijos, dujų, karšto vandens, 
kondicionuojamo oro tiekimo – 4,5 proc.



EKSPORTAS

 Sausį-rugsėjį prekių eksportas sumažėjo 17,2 proc. iki 20 mlrd. USD, 

importas -18,8 proc. iki 21,4 mlrd. USD.

 Mašinų, įrangos ir transporto priemonių eksportas per devynis 
mėnesius sumažėjo 14 proc.

 Juodųjų, spalvotųjų metalų ir jų gaminių eksportas sumažėjo 13,7 

proc.



Nr. Šalis

Prekybos prekėmis 

apyvarta sausį-rugsėjį, 

USD 

Pokytis, lyginant su 

9 mėnesiais 2019 

m., proc. 

Saldo, tūkst. 

USD

1 Rusija 20 887 909,5 80,5 -1 919 158,9

2 Ukraina 3 225 008,0 73,3 1 194 484,2

3 Kinija 3 201 003,0 97,5 -2 127 305,0

4 Vokietija 1 827 045,9 79,3 -576 402,5

5 Lenkija 1 784 465,8 90,6 -44 518,8

6 Lietuva 1 015 112,6 93,2 476 410,2

7
Jungtinė 

Karalystė
770 958,4 37,6 486 616,4

8 Nyderlandai 609 070,6 69,0 47 600,0

9 Kazachstanas 604 420,8 90,8 456 908,8

10 JAV 554 960,0 84,7 -303 387,6

Iš viso 43 696 543,3 82,1 -2 463 071,9



BIRŽELIO VIDURYJE KURSAS BUVO 2,68



Baltarusijos užsienio skola per devynis mėnesius padidėjo 2,6 proc. iki 17,6 mlrd. USD. 

Visa šalies skola siekė 56,9 mlrd. BYN ir nuo metų pradžios išaugo 27 proc.

VALSTYBĖS SKOLA



INFLIACIJA

 Infliacija spalį buvo 0,6 proc., nuo metų pradžios 5,4 proc. Metinė 

infliacija pasiekė 6,2 proc. (rugsėjį buvo 6,1 proc., rugpjūtį 5,6 

proc.).

 Bazinė palūkanų norma lapkritį išlaikyta 7,75 proc. Neaišku, kiek 

ilgai. Premjeras siūlo nebijoti vienaženklės infliacijos.



KAS TOLIAU?

 Premjeras: Baltarusijos ekonomika jaučiasi geriau nei regiono 
ekonomika.

 Lukašenka praeitą savaitę pamokė, kaip reikia daryti: pagauti, kai 
po pandemijos, atsigaus  pasaulinė gamyba ir išnaudoti susiklosčiusią 
konjunktūrą.

 „Fitch“ agentūra paliko Baltarusijai B reitingą, bet prognozę 
pablogino nuo „stabilios“ iki „neigiamos“.

 EBRD sustabdė valstybinio sektoriaus projektų finansavimą.

 Apie 400 mln. USD įsiskolinimas už dujas šiemet.



STREIKAI

 Nedidelio masto

 Mažai informacijos apie „itališkus streikus“

 Sandėliuose atsargų pakankamai



PANDEMIJA

 Oficialūs skaičiai didėja – nėra lūkesčių paskelbti apie suvaldymą 
artimiausiu metu.

 Valstybinėje žiniasklaidoje atsirado COVID-19 tema – kaukės, nebėra 
neigimo, kaltinami gyventojai dėl neatsakingo elgesio.

 Kaukių režimas jau beveik visoje šalyje.

 Parama verslui

 Daug informacijos įslaptinta, manoma, kad apie 50 valstybinių 
įmonių sulaukė daugiau nei 2 mlrd. BYN paramos, o 47 tūkst. 
privataus sektoriaus įmonių – apie 34 mln. BYN.



RELOKACIJA

 Inžinieriai kol kas į Lietuvą nesiveržia. Užimtumo tarnyba parengusi 

projektą, kol kas nukreipiau 2 asmenis.

 Apie 80 proc. didelių įmonių nesiruošia relokuotis. 100 proc. IT 

įmonių apie tai galvoja.



OPTIMIZMAS?

 Įmonių finansų vadovai perspektyvas vertina:

 52 proc. įmonių finansų direktorių mano, kad įmonės padėtis 

pablogės dėl epidemiologinių ar/ir politinių priežasčių

 24 proc. mano, kad įmonės finansinė padėtis išliks tokia pati, 24 proc. 

– laukia pagerėjimo. 

 Didžiausią įtaką verslui turi sumažėjęs ekonominis akyvumas (57 

proc.), valiutos kurso svyravimai (49 proc.), paklausos sumažėjimas 

(38 proc.), sustiprėjęs valstybinis reguliavimas (38 proc.), geopolitinės 

grėsmės (38 proc.).



PESIMIZMAS

 Statistikos komitetas skaičiuoja, kad sausį-rugsėjį nuostolingai 

dirbančių įmonių padaugėjo 34,8 proc. Tai – 17,6 proc. nuo visų 
veikiančių įmonių. Grynasis pelnas spalio 1 d. siekė 3 mlrd. BYN –

68,5 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m.



REALIZMAS

 MTZ šiemet per 9 mėnesius pagamino 24,7 tūkst. traktorių (-2,3 

proc.). Atsargos sandėliuose – 5,1 tūkst. traktorių (185,3 proc. 

vidutinės mėnesinės gamybos, prieš metus buvo 4,8 tūkst.).

 Pajamos per 9 mėnesius didėjo nuo 105,8 iki 182,1 mln. BYN. 

Grynasis pelnas sumažėjo nuo 48 iki 15,6 mln. BYN. Įsiskolinimai per 

metus išaugo 67 mln. BYN iki 530 mln. BYN.



REALIZMAS

 „Belaz“ per 9 mėnesius pagaminti 280 savivarčių (2,5 karto 

mažiau). Pagamintųjų sandėliuose yra maždaug 6 mėnesių 

vidutinės gamybos.

 Pajamos sumažėjo nuo 1,4 mlrd. BYN iki 647 mln. BYN, grynasis 

pelnas – nuo 219 mln. BYN iki 15,9 mln. BYN. Įsiskolinimai per metus 

išaugo nuo 34 mln. BYN iki 337 mln. BYN.



REALIZMAS

„Baltarusijos metalurgijos gamykla – BMZ“ per 9 mėnesius šiemet uždirbo 

34 tūkst. BYN – dvigubai daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Įsiskolinimai 

1,1 mlrd. BYN (+73 mln. per metus).

„Gomselmaš“ patyrė 260 mln. BYN nuostolių, pernai tuo pačiu laikotarpiu 

buvo 13 mln. BYN. Įsiskolinimai per metus padidėjo 274 mln. iki 1,2 mlrd. 

BYN.

„Minsko Kozlovo elektrotechnikos gamykla“ per 9 mėnesius šiemet gavo 

4,1 mln. BYN grynojo pelno, per metus skolas sumažino 2,5 mln. iki 4,2 mln.



KLAUSIMAI?


