Minská oblast v Bělorusku
Minská oblast

Minská oblast (bělorusky Мiнская вобласць, rusky Минская область) je jedna ze šesti oblastí
Běloruska.
Minská oblast je jednou z ekonomicky nejrozvinutějších oblastí v Bělorusku. Sociální a hospodářský
vývoj v oblasti ovlivňují faktory jako výhodná zeměpisná poloha a dostupnost přírodních zdrojů.
Oblast se nachází ve střední části Běloruské republiky a její území včetně města Minsk pokrývá
39 800 km2 (19,2 % celkové rozlohy Běloruské republiky). Zdejší železniční síť propojuje Rusko a
Evropu, pobaltské státy a jižní státy SNS.
Ze správního hlediska je oblast rozdělena na 22 okresů, 24 měst (z nichž 1 spadá pod republiku),
18 městských částí a 5 203 venkovských částí. Oblast má 1 402 600 obyvatel. 56,7 % celkové
populace žije ve městech.
Města
Liší-li se ruský název od běloruského, je uveden v závorce kurzívou.
 Barysaŭ (Borisov) - 150 400
 Smaljavičy (Smoleviči) - 14 200
 Salihorsk (Soligorsk) - 101 400
 Saslavl - 13 500
 Maladzečna (Moloděčno) - 98 400
 Bjarezina (Berezino) - 13 100
 Sluck - 62 300
 Fanipol - 11 900
 Žodzina (Žodino) - 60 800
 Ljubaň - 11 800
 Vilejka - 30 000
 Staryja Darohi (Staryje Dorogi) - 11 700
 Dzjaržynsk (Dzeržinsk) - 24 600
 Valožyn (Voložin) - 11 400
 Marjina Horka (Marjina Gorka) - 23 400
 Kapyl (Kopyl) - 10 700
 Stalbcy (Stolbvy) - 16 900
 Kleck - 10 600
 Ňasviž (Něsviž) - 14 300
 Červeň - 10 500
Minská oblast má bohaté zásoby minerálů, např. potaše a soli kamenné, a stavebních materiálů,
jako je rašelina, jílovitá břidlice a křída.
V Minské oblasti je dobře rozvinutá průmyslová infrastruktura napojená na průmyslové komplexy
v Minsku. Specializuje se na výrobu draselných hnojiv, sklápěček, automobilů, dlaždic, pletenin,
těstovin, cukru a minerální vody.
Přední pozici v ekonomice zaujímá průmysl. Mezi hlavní průmyslová odvětví patří: potravinářství
(31 %), chemický průmysl (20,4 %), výroba strojů (12,7%), zpracování kovů (9,2 %) a lehký průmysl
(2,2 %).
Většina průmyslových podniků se soustředí ve městech, jako je Salihorsk, Borisov, Žodzina, Sluck
a Maladečna.
Největším průmyslovým podnikem je OJSC „Belaruskali“ – jedna z největších světových výrobních
společností a největší výrobce a dodavatel draselných hnojiv na území SNS.

Lídrem ve výrobě strojů a zpracování kovů je OJSC „Běloruský automobilový závod“ ve Žodzině.
Jedná se o předního světového výrobce nákladních automobilů s nosností pro vysoké a nadměrné
zátěže.
K předním hráčům potravinářského průmyslu patří rafinérie cukru Sluck a cukrovar Goroděja
v okrese Nesviž, balírna masa Borisov, balírna masa Sluck a sýrárna Sluck.
Minská oblast je největší zemědělskou oblastí v Bělorusku. Zemědělské společnosti ročně
vyprodukují čtvrtinu celkového objemu hrubé produkce v zemi. Specializují se především na
zpracování masa, mléka, chov drůbeže, pěstování obilovin, brambor a lnu. Hlavní zemědělské
podniky jsou: AC „Agrokombinát Snov“, OJSC „Agrokombinát Dzerzhinski“, MRUP „Agrokombinát
Zhdanovichi“ a mnoho dalších.
Za zmínku stojí dynamicky se rozvíjející hospodářský sektor v oblasti – drobné podnikání. Zahrnuje
více než 40 000 právních subjektů, z nichž je 29 000 živnostníků. V rámci programu na podporu
drobného podnikání byla vytvořena infrastruktura, jejímiž stavebními kameny jsou inkubátor pro
malé podniky ZAO „MAP ZAO“ v Minské oblasti a podpůrná centra pro drobné podnikatele, jako je
např. podnikatelské podpůrné centrum Borisov, s.r.o. a centrum pro podporu zemědělství
„Komárovo“, s.r.o. v obci Komárovo, okres Miadel.
V místě křížení transevropských dopravních tepen se rozkládá volná ekonomická zóna „Minsk“,
která vznikla za účelem vývoje nové špičkové technologické výroby. Vyznačuje se vysoce
profesionálním personálem, aktuálním zaměřením výroby, která se zde nachází (výroba stavebních
materiálů, balení, výroba strojů), a intenzivně se rozvíjející logistikou s využitím moderních skladů.
Firmy se sídlem v této zóně profitují ze speciálních daňových, celních a směnných podmínek. Je tu
také prostor pro vládní podporu při implementaci investičních projektů.
Jedním z hlavních cílů této strategie je další zvýšení životní úrovně venkovského obyvatelstva.
Reálná ekonomika v malých městech se zakládá na podnicích na zpracování zemědělských
výrobků, které představují 23,8 % celkové výroby v oblasti a 33,9 % komoditního zboží.
Zahraničně-hospodářské aktivity v roce 2013
Obrat zahraničního obchodu Minské oblasti činil 12 762, 3 miliónů USD, o 2,2 % více než v roce
2012, včetně exportu – 7 045,7 miliónů USD (94,7 %), importu – 5 716,6 miliónů USD (113,3 %).
Bilance zahraničního obchodu byla kladná – 1 329,1 miliónů USD.
Minská oblast obchodovala se 167 státy. Zboží se vyváželo do 140 zemí a dováželo ze 144 zemí.
Export tvořil především: chemický průmysl a související odvětví – 32,5 % (včetně draselných hnojiv
– 29,3 %), nerostné komodity (20,9 %), živočišné výrobky – 10,9 %; dopravní vozidla – 10 %,
potravinářský průmysl – 5,2 %. Hlavní obchodní partneři Minské oblasti byli: Rusko (39,6 %
celkového obratu), Ukrajina (8,7 %), Německo (5,9 %), Čína (5,5 %), Nizozemí (4,4 %), Brazílie
(4,1 %), Polsko (3,4 %), Itálie (1,8 %), Kazachstán (1,7 %), Indie (1,5 %).

