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*Dla wybranych krajów wartości za rok 2019 wg prognozy MFW
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Źródło danych handlowych: UN Comtrade.

2018

Żeliwo i stal
1 720,50 mln USD
Maszyny ogólnego zastosowania przemysłowego
1 693,32 mln USD

Białoruś

UWARUNKOWANIA RYNKOWE

ZBH MIŃSK
AKTUALIZACJA: 1.07.2020

Białoruś nastawiona jest przede wszystkim na eksport, największy udział w eksporcie mają produkty rolne, przemysłowe oraz petrochemiczne. Podstawą
gospodarki jest przemysł, przetwórstwo, handel i rolnictwo.
Największy udział w PKB Białorusi mają: przemysł ( przetwórstwo ) – 26%, podatki od towarów- 13,2%, handel hurt/detal – 11%, rolnictwo – 8%.

MOCNE I SŁABE STRONY

ELEMENTY KULTURY BIZNESU
Białoruś bardzo zbliżona kulturowo
do
Polski. Obowiązują krawaty,
garnitury. Bardzo podobna etykieta
biznesowa.

Białorusini są dobrymi negocjatorami.
W pierwszych kontaktach bardzo
oficjalni.
Spotkania biznesowe są szczegółowo
zaplanowane. Na spotkania trzeba być
dobrze przygotowanych i jasno
precyzować swoje oczekiwania.

Białoruś
otwarta
na
inwestycje
zagraniczne. Tworzy strefy preferencyjne
dla FDI: Parki Technologiczne oraz
przemysłowe Wolne Strefy Ekonomiczne.
Polska jest 4 inwestorem zagranicznym.

Białoruś
jest
członkiem
wspólnej
przestrzeni gospodarczej – Eurazjatyckiej
Unii Gospodarczej – rynek 184 mln
konsumentów. Białoruś jest bramą do Unii
Eurazjatyckiej. Stabilnym miejscem dla
biznesu.
Bariery: certyfikacja towarów, cła. Zakazy
i
licencjonowanie
importu/eksportu
niektórych towarów.

PRZYDATNE LINKI:
https://www.ey.com/en_by/news/2020/03/ey-dbib-en-2020-03-2020
Formularz kontaktowy PAIH: https://www.paih.gov.pl/kontakt

PERSPEKTYWY DLA BRANŻ
Maszyny i urządzenia dla przemysłu
drzewnego,
rolnego,
przetwórstwa
rolno-spożywczego.
1
pozycja
eksportowa w 2019 (440 mln Euro).
TOP: branża meblarska (inwestycje),
rolno-spożywcza, IT. Białoruś jest dużym
producentem surowca dla przemysłu
spożywczego
(mleko,
mięso),
budowlanego
(cement,
gips),
meblarskiego (drewno).
Perspektywy długoterminowe i nisze
rynkowe: branże związane z energią
elektryczną,
innowacyjnością
w przemyśle, elektro mobilność, IT.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815
Kontakt:
tel.: 22 334 99 55
paih24@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

RYNKI ZAGRANICZNE
Przegląd wybranych gospodarek
Przygotowanie:
Departament Strategii i Analiz
Departament Produktów i Standardów
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH

Materiał zawiera grafiki pochodzące z serwisu flaticon.com.
Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

