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POLITINĖ APLINKA BALTARUSIJOJE 2015

Iš esmės pakito politinė situacija susidariusi po 2010 m. 
gruodžio įvykių

• Atšilusi Baltarusijos vidaus politika

• Pozityvios užsienio politikos tendencijos 

• Ryškūs visuomenės dirgikliai - karas Rytų Ukrainoje, Vakarų 
sankcijos Rusijai, blogėjantys ekonominiai lūkesčiai

• Gravitacija Rusijos link (politine, karine, ekonomine 
prasmėmis)



LIETUVOS-BALTARUSIJOS 
DVIŠALIŲ POLITINIŲ SANTYKIŲ AKTUALIJOS

• Vieni aktyviausių politine prasme metų po 2010 m. Vakarų -
Baltarusijos santykius ištikusios krizės (tarp ES šalių –
aktyviausi)

• Išliekantys dvišalių santykių dirgikliai



PROGNOZĖS 2016

• Mažai tikėtini drastiški (geo)politiniai-tektoniniai 
pasikeitimai;

• Vakarų ir Baltarusijos santykiai stiprės, tikėtinas Vakarų 
sankcijų atšaukimas;

• Gali stiprėti jėgos struktūrų vaidmuo ir represijos;

• Rytų erdvės integracinių procesų neapibrėžtumas.



NEIGIAMOS IŠORINĖS ĮTAKOS BALTARUSIJOS EKONOMIKAI 
2015

• Pasaulio ekonomikos vystymosi sulėtėjimas;

• Naftos kainų kritimas pasaulinėje rinkoje;

• Išorinės paklausos sumažėjimas ir sumenkusios kainos užsienio 

prekyboje (naftos produktai, kalis);

• Gilėjanti ekonominė ir finansinė krizė didžiausiose Baltarusijos 

eksporto rinkose Rusijoje, nestabilumas Ukrainoje;

• Eurazijos ekonominės sąjungos privalumų išbandymo metai.



BALTARUSIJOS EKONOMIKOS PROBLEMOS

Sisteminės/ struktūrinės problemos
• Tiesioginis valstybės kišimasis į įmonių veiklą;
• Valstybinio sektoriaus protegavimas ir dominavimas;
• Konkurencijos ribojimas;
• Nedraugiška aplinka užsienio investicijoms.

Finansinio sektoriaus problemos:
• Brangus skolinimasis
• Nėra alternatyvių skolinimosi šaltinių
• Pagrindiniai bankai yra Rusijos bankų dukterinės įmonės



BALTARUSIJOS EKONOMIKOS RODIKLIAI 2015

• BVP - 3.9% (2014 m.  + 1.6% )

• Infliacija 12%

• Valstybės skola  328.6 trln. BYR (+ 66.4%)

• Valstybės užsienio skola 22.7 % nuo BVP - 12,4 mlrd. JAV dol. (- 1,1 %)          

• Eksportas - 26 %

• Importas - 25.2%

• BYR JAV dol. atžvilgiu nuvertėjo 56.7 % (4 labiausiai nuvertėjusi valiuta pasaulyje)

• Nedarbas 1%

• Nominalus vidutinis atlyginimas 6 718 697 BYR (~ 300 EUR)

• Minimalus atlyginimas 2 180 058 BYR (~ 100 EUR)

• Šešėlinė ekonomika 15 – 45 % (įvairiais vertinimais)



NAUJA EKONOMINĖ POLITIKA

Iki 2015 m. 2015-2016

Gyventojų pajamų stimuliavimas Pajamos našumo lygyje. 

Valstybinių investicijų stimuliavimas Direktyvinio kreditavimo apimčių

mažinimas

Santykinai švelni monetarinė politika Santykinai griežta monetarinė politika

Fiksuotas valiutos keitimo kursas Plaukiojantis valiutos keitimo kursas

BEROC



NAUJA EKONOMINĖ BALTARUSIJOS POLITIKA

Iki 2015 m. 2015-2016

Aukštas einamosios sąskaitos deficitas Einamosios sąskaitos deficitas apie 3 proc. 

nuo BVP

Aukšta infliacija Mažėjanti infliacija

Chroniškas BYR pervertinimas Faktinis BYR kursas atitinka subalansuotam

Beveik visiškas užimtumas Augantis nedarbas

Lėtėjantis augimas Recesija ir stagnacija

BEROC



EKONOMINĖS SITUACIJOS BALTARUSIJOJE PROGNOZĖS 2016

Iššūkiai:

• Blogėjanti ilgalaikio augimo aplinka

• Netaisomų ekonominės politikos klaidų įtakos

• Didelė sisteminė finansinio sektoriaus rizika

• Socialinės rizikos augimas (gyventojų pajamų mažėjimas, 

nedarbo augimas)



EKONOMINĖS BALTARUSIJOS PROGNOZĖS 2016

Oficiali prognozė Išoriniai šaltiniai

BVP + 0.3 % nuo - 0.5 iki - 2.5%

Infliacija 12 % iki 18 %

Eksportas + 3.5 % -

NB 

• 2016 liepos 1 d. Baltarusijos laukia rublio denominacija (1 BYN = 10000 BYR)

• BY 2016 m. biudžetas grindžiamas naftos kainos 50 USD/bar prognoze

• USD kursas metų pabaigai – oficiali prognozė 18 700 BYR (ekspertai -

20 000 BYR)

• Valstybės programų finansavimas – 30 proc. nominalaus poreikio

• Užsienio skolos išmokos 2016 m. – 3,6 mlrd. USD



LIETUVOS-BALTARUSIJOS PREKYBINIAI EKONOMINIAI SANTYKIAI

Prekyba 2015 m. sausio-lapkričio mėn

Lietuvos-Baltarusijos prekybos apyvarta sudarė 1.74 mlrd. EUR ir lyginant su
tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu išaugo 1,2 %.

Eksportas į Baltarusiją sudarė 0,96 mlrd. eurų (sumažėjo 6,1 %).

Importas iš Baltarusijos sudarė 0,78 mlrd. eurų (išaugo 14,3 %).

Investicijos 2015 3Q pab.

Baltarusijos Lietuvoje 39.87 mln. EUR
Lietuvos Baltarusijoje 75.33 mln. EUR

Lietuvos statistikos departamento duomenimis







LIETUVOS-BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMAS TRANSPORTO 
SRITYJE

Krovinių vežimas susisiekime su Baltarusija

Krovinių vežimas susisiekime su Baltarusija 2015 m. per 9 mėn. sudarė  
15 373  tūkst. tonų,  t.y. 8,8 % daugiau nei per  2014 m. 9 mėn.  

Iš jų: 
Geležinkelių transportu pervežta 12 631 tūkst. t. – augimas 8,3%
Kelių transportu pervežta  2 741 tūkst. t – augimas 11,1%
Krovinių srautai per Klaipėdos uostą išaugo iki 10 442 tūkst. t. arba 5,1%

LR susisiekimo ministerijos duomenimis



Ar yra galimybių Lietuvos tolimesnei verslo plėtrai 
Baltarusijoje?

• Baltarusijos išlaikomi santykiniai pranašumai, kurie gali 
padėti tiek vietos, tiek ir investuojančiam užsienio verslui 
sukurti naujas pridėtines vertes;

• Valstybės pastangos stabilizuoti šalies ekonominę situaciją;

• Galimos ekonomikos liberalizavimo priemonės/ reformos.



Iššūkiai Lietuvos verslo plėtrai Baltarusijoje 2016

• Struktūrinė krizė / nestabili makroekonominė padėtis;

• Protekcionizmas - Eurazijos ekonominės sąjungos ir Baltarusijos
vidaus ekonominės politikos kryptys;

• Geopolitinės ir ekonominės situacijos įtaka.



AMBASADOS NUMATOMI LIETUVOS VERSLUI AKTUALŪS ĮVYKIAI 
IR RENGINIAI 2016 

- Kovo 17-18 d. XII verslo forumas Lydoje

- I ketv. planuojamas seminaras su EK DG Trade apie rinkos barjerus Baltarusijoje

- Balandžio 6-8 d. turizmo paroda OTDYX 2016 ir verslo kontaktų mugė

- Balandžio 22-25 d. IT paroda TIBO 2016

- Balandžio / gegužės mėn. regioninis turizmo pristatymas Gomelyje

- Gegužės – birželio mėn. bendras Lietuvos verslo klubų Baltarusijoje ir Ukrainoje 
susitikimas Kijeve

- Birželio 7 d. žemės ūkio ir maisto pramonės paroda Belagro 2016

- 2016 liepos 1 d. Baltarusijos laukia rublio denominacija (1 BYN = 10000 BYR)

- Transporto ir logistikos forumas Minske (Baltarusijos transporto savaitės rėmuose spalio 
3-4 d.)

- Numatomi bendri renginiai kartu su Kinijos verslo klubu Baltarusijoje (planuojama Kinijos 
kompanijų verslo misija į Lietuvą)

- XVIII Ekonominio – prekybinio bendradarbiavimo komisijos posėdis Lietuvoje (data 
tikslinama)

- Planuojami bendri renginiai aprangos ir tekstilės pramonės srityje, Lietuvos aukštojo 
mokslo galimybių pristatymas


