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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΕΤΚΟΡΩΙΑ_ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

 
 

1. Για τθν αποφυγι τυχόν ελλείψεων και τθν διαςφάλιςθ τθσ επιςιτιςτικισ επάρκειασ, το 
λ/Τπουργείο Ανταγωνιςμοφ & Εμπορίου1 ανακοίνωςε τθν απαγόρευςθ εξαγωγών ρυηιοφ, 
δθμθτριακών, αλευριοφ ολικισ από ςίκαλθ και κρικάρι. Θ εν λόγω απαγόρευςθ δεν 
ιςχφει για τισ εξαγωγζσ με προοριςμό τθν Ρωςία. θμειϊνεται ότι τα προαναφερόμενα 
προϊόντα δεν περιλαμβάνονται ςτισ ειςαγωγζσ μασ από τθν Λευκορωςία. 
 
2. Θ Ρωςία παραμζνει θ κφρια αγορά για τα λ/τρόφιμα, μαηί με τισ χϊρεσ τθσ Ευραςιατικισ 
Ζνωςθσ και τισ χϊρεσ ΚΑΚ. Πλθν όμωσ, υπό τθν ςκιά των δυτικϊν κυρϊςεων, θ Λευκορωςία 
επιδιϊκει τθν αφξθςθ των εξαγωγών τροφίμων τθσ προσ τισ αγορζσ τθσ Αςίασ και κυρίωσ 
προσ τθν Κίνα ευελπιςτϊντασ ςτθν υπζρβαςθ των εμποδίων ςτισ μεταφορζσ που 
προζκυψαν με τθν κρίςθ ςτθν Ουκρανία. Ειδικά για τα προϊόντα κρζατοσ, θ κφρια οδόσ 
μεταφοράσ τουσ ςτθν κ/αγορά ιταν το λιμάνι τθσ Οδθςςοφ, ενϊ πλζον διερευνάται θ 
δυνατότθτα ςιδθροδρομικισ μεταφοράσ.  
Σο λ/Τπουργείο Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν φζρεται να διερευνά τθν δυνατότθτα 
επζκταςθσ του μεταφορικοφ ζργου προσ τα ανατολικά. υγκεκριμζνα, διερευνάται θ 
δυνατότθτα ζκδοςθσ πρόςκετων αδειϊν για μεταφορά φορτίου με το Αηερμπαϊτηάν, το 
Σουρκμενιςτάν, τθν Αρμενία, τθν Μογγολία και το Ουημπεκιςτάν. 
 
3. Επιςυνάπτεται, προσ ενθμζρωςθ, ενθμερωτικό κείμενο για τθν  δραςτθριότθτα τθσ 
Ζνωςθσ Ευρωπαϊκών Επιχειριςεων ςτθν Λευκορωςία (www.ebba.by), όπωσ 
παρουςιάςτθκε ςτθν Αντιπροςωπεία τθσ ΕΕ ςτο Μίνςκ. 
 

4. Με το ΠΔ 137 από 7.4.20222, θ Λευκορωςία  ςτοχεφει ςτθν αποτροπι εταιρειών κρατών 
που προβαίνουν ςε μθ φιλικζσ ενζργειεσ προσ τθν χώρα  να ζχουν πρόςβαςθ ςε 
κεφάλαια εγχωρίων εταιρειών. τα κράτθ αυτά ςυμπεριλαμβάνονται  όλεσ οι χϊρεσ τθσ 
ΕΕ και ςυνεπϊσ και θ χϊρα μασ, κακϊσ και Αυςτραλία, Καναδάσ, Λιχτενςτάιν, Νορβθγία, 
Νζα Ηθλανδία, Αλβανία, Ιςλανδία, Βόρεια Μακεδονία, ΘΒ, ΘΠΑ, Μαυροβοφνιο, Ελβετία. 
υγκεκριμζνα, με το εν λόγω διάταγμα αναςτζλλεται θ ιςχφσ εγγράφων ξζνων εταιρειϊν με 
τθν προςκόμιςθ των οποίων εκτελείται εντολι πλθρωμισ υπζρ τουσ από λ/εταιρεία. 
υνεπϊσ, οι εμπλεκόμενεσ τράπεηεσ και χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί δεν υποχρεοφνται 
να τθν εκτελζςουν χωρίσ τθν ρθτι ςυγκατάκεςθ τθσ λ/εταιρείασ. 
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 https://www.alta.ru/tamdoc/22bl0187/   
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 https://president.gov.by/en/documents/decree-no-137-of-7-april-2022  
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5. Με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των δυτικϊν κυρϊςεων θ λ/κυβζρνθςθ ενζκρινε3 ςειρά 
μζτρων για τθν ςτιριξθ τθσ οικονομίασ. υγκεκριμζνα, προβλζπεται θ ςτιριξθ των 
εξαγωγϊν και θ διεφρυνςθ των δυνατοτιτων δανειςμοφ των εξαγωγζων, μείωςθ των 
δαςμϊν ειςαγομζνων αγακϊν απαραίτθτων για τθν παραγωγι εξαγόμενων προϊόντων, 
δυνατότθτα αναδιάρκρωςθσ χρζουσ προσ τα τελωνεία, καταςκευι νζων υποδομϊν 
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ για τoν αναπροςανατολιςμό των εξαγωγικϊν ροϊν. 
Παράλλθλα, προβλζπεται ςτενι ςυνεργαςία με τθν Ρωςία  

- για αφξθςθ ποςοςτϊςεων και μελλοντικι κατάργθςθ του ςυςτιματοσ αδειϊν για 
τθν μεταφορά αγακϊν,  

- για ίδρυςθ κοινϊν επιχειριςεων με ςτόχο τθν υποκατάςταςθ ειςαγωγϊν 
- για πρόςκετθ χρθματοπιςτωτικι ςτιριξθ μικρομεςαίων επιχειριςεων που 

παράγουν προϊόντα μόνο για τισ δφο χϊρεσ. 
Επίςθσ, προβλζπονται παροχζσ προσ μιςκωτοφσ και επιδόματα ςε κατθγορίεσ πολιτϊν 
κακϊσ και τιμαρικμικι αναπροςαρμογι μιςκϊν και ςυντάξεων. 
Μζτρα προβλζπονται και για τθν ςτιριξθ τθσ βιομθχανίασ, των καταςκευϊν, τθσ γεωργίασ, 
των μεταφορϊν και του τουριςμοφ. 
 
 
 

11/4/2022 
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