
 

 

Vitryssland ny marknad för produkter 

inom energiområdet? 
 

 

Inget land i Europa har lika stort behov som Vitryssland att bli mer energieffektivt. 

Följande statsikt belyser detta som är hämtade ur en sammanställning från IFC, 

International Finance Cooperation. ”Belarus economy uses almost double  the energy per 

unit of gross domestic product (GDP) than Polen and two times more than Germany. 

Belarus is energy intensive. Reducing energy consumption nationwide is of paramount 

importance for Belarus as a whole and in particular for its industries.  

Samtidigt pågår en privatiseringsprocess. Andelen statliga företag är närmare 70% och 

antal småföretag per 1000  invånare visar på 6 småföretag i Vitryssland mot 20 i Litauen 

och 61 i Sverige. Dessa siffror visar på vilken stor och underutnyttjad kapacitet i 

Vitryssland som den privata sektorn utgör, både ifråga om ekonomisk tillväxt och som 

sysselsättningsfaktor. Frågan är hur lång tid det kommer att tas innan dessa krafter 

kommer att kunna frigöras. 

Vitryssland räknas till Östersjöområdet. Följaktligen är det flera svenska företag som 

försörjer den vitryska marknaden med produkter genom sina bolag eller 

samarbetspartners i främst Polen och Litauen. 

 

 

Satsa på Vitryssland nu!? 

Sverige är en av de största bidragsgivarna till Vitrysslands utveckling genom Sida.  

 
 

I ett unikt samverkansprojekt mellan IFC, International Finance Cooperation,  NIR, 

Näringslivets Internationella Råd och SBBA, Swedish Belarusian Business Association 

prioriteras privatiseringssträvandena i Vitryssland i ett gemensamt SIDA projekt. SBBA 

svarar för de direkt operativa marknadsinsatserna. Syftet är att skapa affärer mellan 

svenska och vitryska företag i båda riktningarna. 

SBBA har identifierat energi och miljöområdet som ett prioriterat samverkansområde. 



Viktigt ur marknadssynpunkt att notera är att Vitryssland, Ryssland och Kazakstan har 

ingått en tullunion vilket kan innebära att Vitryssland kan öppna ett fönster även till andra 

marknader. Vitryssland har naturligtvis mycket kontakter och relationer med dessa 

länder. 

Genom det officiella svenska engagemanget skapas särskilda förutsättningar att till 

begränsade egna insatser testa av den vitryska marknaden. Flera välkända svenska 

företagsprodukter inom energisektorn finns redan på marknaden tex Nibe och 

värmepannor från Gnosjö. 

SBBA erbjuder nu en möjlighet att under tiden 11-14oktober deltaga i en energiaktivitet 

med seminarium och produktpresentationer i Vitryssland. Samtidigt äger den stora 

energimässan rum i Minsk. Genom samverkan med lokala och regionala myndigheter och 

entreprenörsorganisationer finns möjligheter att nå rätt målgrupp. Tanken är ha ett 

övergripande energiseminarium och sedan låta de medverkande företagen presentera sina 

produkter säger Roger Hellqvist, ansvarig för genomförandet inom ramen för SIDA 

satsningen. Ytterligare info finns på www.sbba.info under ”news”. 

Vitryssland befinner sig i en brytningstid med de risker och möjligheter som marknaden 

skapar. Vitrysslands totala ekonomiska utveckling är dyster om inte privatisering och 

försäljning av statliga företag inleds skyndsamt. Marknadsnärvaro nu kan därför vara rätt 

i ett långsiktigt perspektiv 

En annan faktor värd att uppmärksammas är att Sverige står mycket högt i kurs i ett 

vitryskt perspektiv och den svenska modellen står som en ledstjärna. 

Sammanfattningsvis en stor efterfrågan av produkter för energieffektivisering med ett 

litet frågetecken för betalningsförmågan. SIDA-projektet kan öppna upp nya möjligheter. 

 

För ytterligare information kontakta Arne Ellefors 

 011-18 06  16 eller  0708-839 839 

a.ellefors@sbba.info  

r.hellqvist@sbba.info  

 

 

http://www.sbba.info/
mailto:a.ellefors@sbba.info
mailto:r.hellqvist@sbba.info

