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Koszty białoruskich protestów dla Łukaszenki 

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 na świecie nie ominął Białorusi i uderzył 

także w jej gospodarkę. Wybory prezydenta oraz trwające po tym protesty 

dodatkowo pogorszyły sytuację. Tymczasem kierownictwo kraju jest skupione 

na utrzymaniu się u władzy, nie licząc się z kosztami gospodarczymi. Władze 

Białorusi liczą też, że już w przyszłym roku nastąpi ponowny wzrost 

gospodarczy, chociaż nie przewidują tego dane statystycznie czy perspektywy 

finansowe. Przy zachowaniu obecnego status quo Białoruś w dłuższej 

perspektywie może przeistoczyć się w państwo (gospodarczo) upadłe, 

a w konsekwencji stać się źródłem regionalnej niestabilności.  

Sytuacja gospodarcza Białorusi ulega pogorszeniu, o czym świadczą jednoznacznie także 

dane statystyczne. PKB kraju spada, rośnie dług zewnętrzny, osłabieniu uległ kurs 

białoruskiego rubla, niepokojący staje się także stan rezerw walutowych. Przed dużymi 

problemami staje system finansowy kraju. Powodem trudnej sytuacji jest zmniejszenie 

prywatnych depozytów, pogarszający go spadek wynagrodzeń oraz rosnąca inflacja. 

Negatywne prognozy dla PKB 

PKB Białorusi w 2019 roku wyniósł około 63 mld dolarów. Oficjalne dane wskazują, 

że tylko do końca października br. skurczył się o 1,6 proc. W ocenie ekonomistów 

z centrum BEROC, protesty znacząco wpływają na pogłębienie spadku PKB, które może 

ostateczenie wynieść nawet do -3 proc.1.  Niektóre nieoficjalne szacunki mówią nawet 

o spadku na poziomie bliższym 7 proc.2. 

O trudnościach świadczą ostatnie dane, napływające z sektora przemysłowego za trzeci 

kwartał bieżącego roku. Zysk netto białoruskich przedsiębiorstw na 1 października 2020 

r. wyniósł 145 mln dolarów, podczas gdy rok temu był to ponad miliard dolarów. 

Nierentowność dotyczy 21 proc. białoruskich przedsiębiorstw –  zamiast zysków 

wygenerowały około 2,6 mld dolarów strat. Kolejne 32,3 proc. firm ma zwrot 

ze sprzedaży zaledwie między 0 a 5 proc.3. 

Jest to istotne, ponieważ na Białorusi przemysł stanowi jedną czwartą PKB oraz 93 proc. 

dochodów dewizowych budżetu4. Długoterminowe protesty pracowników są więc 

poważnym ciosem dla białoruskiego reżimu, uszczuplając jego zasoby. Pod tym względem 

największe znaczenie mają zakłady nawozów potasowych Belaruskalij w Soligorsku, 

będąc jednym z największych źródeł wpływów. Nawet tygodniowe wstrzymanie 

produkcji może mieć poważne konsekwencje dla budżetu, ponieważ eksport nawozów 

potasowych w 2019 roku przyniósł Białorusi 2,78 mld dolarów5 (a więc około 4,4 proc. 

PKB). 

Przestoje w produkcji przemysłowej wpływają również na branże pokrewne, w tym 

szczególnie na logistykę i transport, jak i na cały na sektor usług, który łącznie odpowiada 

za 49 proc. PKB.  
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Jedną z nielicznych branż, która bez względu na sytuację epidemiologiczną i polityczną 

nie odnotowuje jeszcze znaczących strat, jest sektor IT. Natomiast od momentu wyborów 

maleje eksport jego usług (w lipcu było to 220 mln, we wrześniu 167 mln dolarów6). 

Białoruski eksport usług telekomunikacyjnych, komputerowych i informacyjnych tylko w 

ciągu ostatnich pięciu lat wzrósł do jednej trzeciej całkowitego eksportu usług, i przynosi 

rocznie ponad 2 mld dolarów7. W zeszłym roku wkład IT w krajową gospodarkę wyniósł 

około 3 mld dolarów (prawie 5 proc. PKB), zaś w tym roku branża spowolniła tegoroczny 

spadek PKB o 0,5 proc. Natomiast przeciągający się kryzys polityczny wpływa negatywnie 

na nastroje uczestników sektora. Ponad tysiąc firm IT wstępnie zapowiedziało relokację 

do innych krajów, co może dodatkowo uderzyć w gospodarkę w kolejnych miesiącach.  

Szacuje się, że białoruski eksport będzie w tym roku niższy o 7 mld dolarów. Wynika to 

nie tylko ze wspomnianych wyżej możliwych przestojów produkcji, lecz także na skutek 

zmniejszenia eksportu produktów naftowych z uwagi na konflikt z Rosją. Gdy na początku 

2020 roku na rynku surowcowym panowały jeszcze pozytywne nastroje, oba kraje 

dyskutowały o wielkości dostaw i cenie ropy naftowej. Gdy osiągnięto porozumienie, 

globalne ograniczenia gospodarcze zmniejszyły popyt na produkty naftowe, w tym 

te białoruskie. Tym samym w pierwszym półroczu ich eksport spadł o 42 proc. 

w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej (wywieziono jedynie 3 mln ton 

produktów, gdy roczna wielkość wynosi zazwyczaj 10-11 mln ton). Bezpośredni zysk 

zmniejszył się o 600 mln dolarów8. 

Problemy budżetowe – deficyt i rosnące zadłużenie  

Kolejnym problemem białoruskich władz jest wysoki deficyt budżetu, który na koniec 

trzeciego kwartału br. wynosił około 1,9 mld dolarów. Wpłynęło to już na zamrożenie 

wynagrodzeń w sektorze budżetowym9, a należy pamiętać, że jest to główna baza 

wyborcza Łukaszenki (składają się na nią m.in. pracownicy resortów siłowych oraz 

aparatu administracyjnego10). Nawet nominalne wynagrodzenia w sektorze 

budżetowym, chociaż nieznacznie, to konsekwentnie spadają11. Z uwagi na deprecjację 

białoruskiego rubla, w przeliczeniu na dolary sytuacja wygląda dużo gorzej – w zależności 

od sektora płace zmniejszyły się od 40 do 60 dolarów12.  

Niezależnie od problemów finansowych, w dzisiejszych warunkach władza jest zmuszona 

do zwiększania wydatków na resorty siłowe. W 2020 roku w budżecie na obronę 

narodową, egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo oraz na organy spraw wewnętrznych 

przeznaczono około 1,8 mld dolarów (4,7 mld rubli). W porównaniu z rokiem ubiegłym 

jest to wzrost rzędu 20 proc. W przyszłym roku będzie jeszcze więcej – 2,1 mld dolarów 

(5,52 mld rubli). Dla porównania, na gospodarkę narodową w 2021 roku planuje się 

przeznaczyć tylko 1,4 mld dolarów (3,7 mld rubli), zwiększając wydatki o 6 proc.13. 

W konsekwencji białoruski dług publiczny tylko od początku roku wzrósł o 18,6 proc., 

sięgając poziomu 20,4 mld dolarów (53,1 mld rubli)14. Dług zewnętrzny stanowi w nim 

17,8 mld dolarów, wewnętrzny około 3 mld dolarów. Największym kredytodawcą 

Białorusi jest Rosja a zadłużenie wobec niej wynosi 7,55 mld dolarów (bez uwzględniania 
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wrześniowego kredytu na 1,5 mld dolarów, który został przeznaczony na spłatę 

istniejącego zadłużenia oraz należności za tegoroczne dostawy gazu ziemnego). 

Białoruski rząd finansuje spłatę zadłużenia poprzez zaciąganie nowych kredytów. W tym 

roku ministerstwo finansów pożyczyło już 1,84 mld dolarów na rynkach zagranicznych 

i 210 mln dolarów na rynku krajowym. Zaczyna jednak zderzać się z trudnościami 

w pozyskiwaniu środków na obsługę długu. W sierpniu br. resort finansów planował 

emisję obligacji na sumę 50 mln dolarów, jednak na tle protestów ich sprzedaż spadła 

praktycznie do zera (udało się pozyskać jedynie około 8,5 mln dolarów).  

Na tle kryzysu politycznego zagraniczne agencje ratingowe zaczęły klasyfikować Białoruś 

jako jeden z krajów o najwyższym ryzyku kredytowym. Dla przykładu, Moody's ogłosiło 

rewizję ratingów największych białoruskich banków i zasugerowało możliwe obniżenie. 

Jest też wysoce prawdopodobne, że Białoruś w nowej rzeczywistości politycznej nie 

będzie w stanie lokować euroobligacji. W latach 2012–2016 unijne systemy 

rozliczeniowo-rozrachunkowe Euroclear i Clearstream, powołując się na unijny reżim 

sankcyjny, odmawiały rejestracji emisji białoruskich euroobligacji. Jest to odczuwalna 

strata, ponieważ tylko w 2020 roku Białoruś pozyskała tą drogą 1,25 mld dolarów15. 

Sytuacja wpływa na pogarszające się warunki kredytowania, co oznacza, że obsługa 

zadłużenia państwowego będzie coraz droższa. Obecnie oprocentowanie wynosi około 6-

7 proc., jednak jak prognozuje ekonomista Jarosław Romańczuk, kryzys polityczny może 

je podnieść do 9-10 proc. Białoruś może zacząć wydawać na obsługę długu nie 10, a 15 

proc. PKB, co oznacza kilka miliardów dolarów dodatkowego obciążenia w przyszłych 

latach16. 

Z uwagi na kryzys wokół wyborów prezydenckich Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

odmówił udzielenia Białorusi nadzwyczajnego wsparcia na walkę ze skutkami epidemii 

koronawirusa w wysokości 940 mln dolarów. Ograniczenie współpracy ogłosił także 

Europejski Bank Inwestycyjny (w 2017 roku w związku z poprawą stosunków 

politycznych między Mińskiem a Brukselą bank zawarł porozumienie o współpracy 

z białoruskimi władzami i od 2018 roku udzielał im kredytów). Na podobny krok może 

się zdecydować Europejski Banki Odbudowy i Rozwoju (w uchwale przyjętej we wrześniu 

br. Parlament Europejski rekomendował mu wstrzymanie finansowania białoruskich 

projektów z udziałem państwa). Wobec nikłych możliwości zadłużenia i kredytów 

zagranicznych, ministerstwo finansów wydaje swoje rezerwy walutowe – od lipca do 

września br. zmniejszyły się one o prawie 795 mln dolarów17. 

Kumulacja negatywnych trendów 

Spadają także rezerwy międzynarodowe banku centralnego. Na dzień 1 października br. 

wyniosły one 6,7 mld dolarów, zmniejszając się aż o 2 mld dolarów od początku roku. 

Poza obroną kursu białoruskiego rubla, zwiększa się zapotrzebowanie wewnętrzne na 

walutę ze strony ludności i przedsiębiorstw18.  

W okresie styczeń-sierpień popyt ludności na waluty obce przekroczył podaż o 1,5 mld 

dolarów. Widoczne jest znaczące nasilenie się tego zjawiska w sierpniu br. wraz 
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z rozpoczęciem kryzysu politycznego (w okresie styczeń-lipiec nadwyżka wynosiła 

prawie 874 mln dolarów, a w samym sierpniu ponad 620 mln dolarów). Podobnie jest w 

segmencie korporacyjnym – popyt okazał się wyższy o 1,4 mld dolarów, przy czym tylko 

w sierpniu br. o 650 mln dolarów. 

Zjawisko to wynika w dużej mierze ze spadku wartości białoruskiego rubla. W sierpniu 

oficjalny kurs dolara wzrósł o 9 proc. i tendencja ta się utrzymuje, chociaż tempo wzrostu 

spowolniło. Biorąc pod uwagę kryzys epidemiologiczny, kursy dolara i euro na Białorusi 

wzrosły od stycznia odpowiednio o 25,6 proc. i 33 proc.19. To dobra wiadomość dla 

białoruskich eksporterów, jednak nie dla tych przedsiębiorstw, które są obciążone 

kredytami dewizowymi.  

Widząc utratę wartości rodzimej waluty, Białorusini wolą przenieść swoje oszczędności 

w bardziej stabilne dewizy (wycofując dotychczasowe depozyty w rublach co pogarsza 

stan sektora bankowego). Jest to szczególnie istotne wobec rosnącej inflacji. Wzrost cen 

konsumpcyjnych w ujęciu rocznym wzrósł do 6,1 proc., chociaż rząd prognozował  

inflację nie wyższą niż 5 proc. 

Poza wycofywaniem depozytów (od początku roku spadły one o ponad 600 mln dolarów), 

co ogranicza możliwości kredytowe banków komercyjnych, sytuację Białorusinów 

pogarsza coraz wyższe oprocentowanie. Chociaż w praktyce banki zawiesiły 

kredytowanie ludności, w wyjątkowych przypadkach pożyczki są udzielane, ale 

z oprocentowaniem sięgającym 25-30 proc. w skali roku.  

Z kolei Narodowy Bank Republiki Białorusi wprowadził ograniczenia  operacji w ramach 

których wspierał dotychczas płynność sektora bankowego (m.in. pożyczając bankom 

komercyjnym białoruskiego rubla). Obowiązują one od 24 sierpnia, kiedy na tle wysokich 

oczekiwań dewaluacyjnych i kryzysu politycznego, ludność zwiększyła popyt na ruble 

(aby dokonać ich wymiany na dewizy). Na chwilę obecną mają one być utrzymane co 

najmniej do 19 stycznia 2021 roku. Ten krok został podjęty w celu zahamowania tąpnięcia 

kursu białoruskiego rubla. Mając ograniczony dostęp do rubla banki komercyjne 

ograniczyły udzielanie kredytów w rublach, które sektor korporacyjny oraz ludność 

przeznaczały na kupowanie waluty20.  

Ponadto, brak środków w bankach doprowadził już do tego, że instytucje kredytowe 

zmniejszają wysokość inwestycji w obligacje rządowe. Na rynku krajowym ministerstwo 

Finansów we wrześniu wykupiło więcej obligacji skarbowych niż było zdolne 

ich sprzedać. Postępuje tym samym zamrożenie rynków finansowych na Białorusi21. 

Kurczące się zasoby banków komercyjnych sprawiają, że zaczynają się one domagać od 

przedsiębiorstw zwrotów udzielonych kredytów. Zadłużenie firm prawie zrównało się 

z rocznym rozmiarem PKB22. Ponad 40 proc. wpływów przedsiębiorstwa przemysłowe 

przeznaczają na obsługę kredytów. Swoistym liderem jest rafineria w Mozyrzu, gdzie 

spłata pochłania 60 proc. wpływów23. Olbrzymie zadłużenie pozostawia firmy bez 

żadnych szans na inwestycje i rozwój.  
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Widać to również w rosnącej liczbie nierentownych zakładów (w ciągu siedmiu miesięcy 

br. wzrosła o 27,5 proc., do 1285; w 2019 roku było ich 958). Szczególnie dotyczy to 

jednostek z kapitałem państwowym. Bank Światowy podliczył, że w latach 2012–2019 

zysk firm państwowych spadł z 8,3 do 4,2 proc. PKB, a udział nierentownych organizacji 

w sektorze publicznym w tym samym okresie wzrósł z 4,8 do 11,4 proc.24.  

Straty netto państwowych jednostek wzrosły 6,2-krotnie – do ok. 1,8 mld dolarów. 

Ponadto, 41,1 proc. takich przedsiębiorstw działa z rentownością na poziomie 0-5 proc. 

Biorąc pod uwagę wysokość inflacji (6,1 proc.), oznacza to praktycznie zerowy lub nawet 

ujemny wynik finansowy.  

Istotnym problemem są także rosnące zagraniczne należności białoruskich 

przedsiębiorstw. W tym roku z Białorusi wyeksportowano towary i usługi o wartości 

około 13,6 mld dolarów. Za dostawy na kwotę 4,6 mld dolarów (12 mld rubli) jeszcze nie 

otrzymano pieniędzy25. W całym 2019 roku zagraniczne należności były niższe – 1,9 mld 

dolarów (5,2 mld rubli). Niezależni białoruscy eksperci uważają, że jest to jeden 

z rezultatów kryzysu politycznego. Tak znaczący wzrost w ciągu jednego roku tłumaczą 

podejrzeniem, że około jedna trzecia tej kwoty może być wyprowadzana na skutek 

machinacji finansowych przez dyrektorów przedsiębiorstw państwowych26. Ponadto, 

z uwagi na działania reżimu Łukaszenki coraz trudniej utrzymać im także klientów na 

rynkach zagranicznych27. 

Poza problemami ze ściągnięciem należności, białoruskie firmy mają zmagazynowane 

zapasy wyrobów gotowych. Ich łączna wartość sięga 1,9 mld dolarów i jest to 69 proc. 

średniej miesięcznej wielkości produkcji28. Jest to najwyższy poziom w ciągu ostatnich 

pięciu lat (gorzej było tylko 1 października 2015, kiedy poziom zmagazynowania 

wyrobów gotowych przekroczył 70 proc.). Obecny udział zmagazynowanej produkcji 

gotowej oznacza, że prawie 11 proc. białoruskiego PKB jest zamrożona poza obiegiem 

gospodarczym.  

Wnioski 

− Każdy tydzień niestabilności politycznej przynosi białoruskiej gospodarce straty. 

Może to mieć efekt krótkoterminowy i wyrażać się odpływem depozytów 

gospodarstw domowych z banków, zwiększonym popytem na walutę, a także 

może mieć długofalowe konsekwencje, gdy prywatne firmy wstrzymają swoje 

inwestycje lub zaczną relokację do innych krajów. Jest to już zauważalne 

w sektorze IT oraz w zawieszeniu projektów na Białorusi przez duże korporacje 

międzynarodowe (np. Leroy Merlin). Wraz z pogarszającą się sytuacją 

ekonomiczną, białoruski biznes będzie coraz bardziej odwracał się od Łukaszenki, 

od przychylności którego dotychczas zależał sukces wielu firm. 

− W obecnych trudnych okolicznościach politycznych ciągły spadek rezerw 

międzynarodowych może pogorszyć sytuację finansową Białorusi. Pociągnie to za 

sobą ratingi kredytowe Białorusi – koszt kredytów dla państwa i przedsiębiorstw 

na rynkach zagranicznych wzrośnie (o ile będą mieć w ogóle do nich dostęp). 
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Z czasem Białoruś nie będzie mogła obsługiwać swego zadłużenia i będzie jej 

grozić niewypłacalność finansowa. Dochodzi do tego zapaść instytucji 

państwowych oraz mechanizmów prawnych. Kraj dryfuje w kierunku policyjnej 

dyktatury z rozpadającą się gospodarką, co może przyczynić się do tego, że 

Białoruś stanie się źródłem problemów humanitarnych w regionie.   

− W wyniku tegorocznego kryzysu wywoływanego napięciami z Rosją, COVID-19 

oraz trwającymi protestami zasoby Łukaszenki uszczupliły się o około 4,5 mld 

dolarów (spadek rezerw walutowych, dochodów eksportowych, zmniejszenie 

zysku netto przedsiębiorstw, wzrost wydatków na resorty siłowe oraz zarobki 

w sektorze budżetowym). Gospodarka pogrąża się w głębokim kryzysie, 

a białoruski przywódca swoimi działaniami dodatkowo go pogłębia. Łukaszenka 

zapowiedział, że we wszystkich prywatnych przedsiębiorstwach powinny się 

pojawić kontrolowane przez państwo wiązki zawodowe (inaczej takie firmy ma 

czekać likwidacja). Władze chcą pozostawić w kraju tylko podmioty państwowe, 

i te prywatne, które ulegną państwowej kontroli. Oznaczałoby to dalszą 

ekonomiczną degradację Białorusi i jej rosnącą autarkię. 

1 І без забастовак прадпрыемствы зарабілі ў 3,5 раза менш, чым летась, Радыё Свабода, 27.10.2020; 
https://svabod1.azureedge.net/a/30915541.html [dostęp: 04.11.2020]. 
2 У 2021 годзе Беларусь чакае эканамічны шок, Polskie Radio, 28.11.2020; 
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