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Α. ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΣΗΣΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

 

Α.1 Γενικά Υαπακηηπιζηικά Υώπαρ 

 

Δπίζεκε νλνκαζία Ιεπθνξσζία (Republic of Belarus) 

Ξξσηεχνπζα Κηλζθ 

Έθηαζε 207.600 η.ρικ. 

Ξνιίηεπκα Ξξνεδξηθή Γεκνθξαηία 

Ξξφεδξνο Aleksandr Lukashenko (απφ ην 1994) -  επφκελεο εθινγέο ην 2020 

Λφκηζκα 
Ιεπθνξσζηθφ Ονχβιη (BR) : 1 € = 2,3176 ΒR (04.09.2019) 

1 δνι. = 2,1190 (04.09.2019) 

Γεσγξαθία 
Ππλνξεχεη κε Οσζία, Νπθξαλία, Ξνισλία, Ιηζνπαλία θαη Ιεηνλίa 

 

Φπζηθνί πφξνη Γεκεηξηαθά, παηάηεο, ιαραληθά, δαραξφηεπηια, βννεηδή, γάια, μπιεία, 

ραιίθηα, άκκνο, αζβέζηεο, γξαλίηεο, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, ηχξθεο. 

 

Α.2 Γημογπαθικά ηοισεία 

 

Ξιεζπζκφο 9,5 εθ. 

Αζηηθνπνίεζε Ρα 78% ησλ Ιεπθνξψζσλ δεη ζε αζηηθά θέληξα. 

Κεγαιχηεξεο πφιεηο 

Κηλζθ (πξσηεχνπζα κε 1,9 εθ.), Gomel (540.000), Βrest (350.000 

θάηνηθνη), Mogilev (380.000), Vitebsk (380.000) Grodno 

(370.000),  

Δζλνηηθέο νκάδεο 
Ιεπθνξψζνη (84%), Οψζνη (8,5%), Ξνισλνί (3,5%), Νπθξαλνί 

(2%) θ.α. 

Ζιηθηαθή δηάξζξσζε 

πιεζπζκνχ 
0-14: 15,8%, 15-24: 10,3%, 25-54: 44,8%, 55-64: 14,2%, 65+: 15% 

Νκηινχκελεο γιψζζεο Ιεπθνξσζηθή, Οσζηθή 

 

 

Α.3 Βαζικά Κακποοικονομικά Κεγέθη Αγοπάρ (2018) 

 

Αμία ΑΔΞ (δηζ. δνιάξηα) 
56,9 δηο δνι.  

 

Αμία ΑΔΞ/θεθαιή ($) 
6.020 δνι. 

 

http://www.president.gov.by/en/
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Γηάξζξσζε ΑΔΞ (%) 
Γεσξγία, Θηελνηξνθία, Αιηεία: 7,9%, Βηνκεραλία 28,8%, 
Θαηαζθεπέο 7,3%, Δκπφξην – Ρνπξηζκφο 13,5%, 
Κεηαθνξέο 12,5% 

Ξιεζσξηζκφο 5,5%  

Αλεξγία 0,8%  

Γεκφζην Σξένο (αμία σο % ηνπ ΑΔΞ) 55,9% 

Απφζεκα Άκεζσλ Μέλσλ Δπελδχζεσλ 
ζηε ρψξα (αμία ζε $) 

19.776 εθ. (2017) 

Θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ΑΜΔ 
Οσζία, Θχπξνο, Απζηξία, Νιιαλδία, Γεξκαλία, Ηξάλ, ΖΒ, 
Διβεηία.  

Αμία εμαγσγψλ ($) 29,3  δηζ.  

Αμία εηζαγσγψλ ($) 34,2 δηζ.  

Θπξηφηεξα εηζαγφκελα πξντφληα 
Ξεηξέιαην (15,6%), ρεκηθά (11,4%), ηξφθηκα (10,9%), 
κεραλέο (9,3%), θπζηθφ αέξην (8,7%), κέξε νρεκάησλ 
(4,5%), ζίδεξνο- αηζάιη (4,3%) 

Θπξηφηεξα εμαγφκελα πξντφληα 
Ξεηξνρεκηθά (18,2%), ηξφθηκα (15,6%), ρεκηθά (14,8%), 
κεραλέο (6,3%), κέξε νρεκάησλ (6,1%), ελδχκαηα 
(3,8%), ζίδεξνο – αηζάιη (3,5%).  

Θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο 
Οσζία (56,6%), Θίλα (7,9%), Γεξκαλία (5%), Ξνισλία 
(3,9%), Νπθξαλία (3,5%), Ρνπξθία (2,4%), Ηηαιία (2%). 

Θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί 
Οσζία (43,9%), Νπθξαλία (11,5%), Ζλσκέλν Βαζίιεην 
(8,2%), Νιιαλδία (3,2%), Γεξκαλία (3,8%), Ξνισλία 
(3,7%), Ιηζνπαλία (2,9%). 

 

Ρν ΑΔΞ ηεο ρψξαο απμήζεθε ην 2018 θαηά 3%. Ζ ιεπθνξσζηθή νηθνλνκία εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο 

εμειίμεηο ζηε ξσζηθή νηθνλνκία, εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ 

(θεθαιαηαθέο ξνέο απφ Οσζία πξνο Ιεπθνξσζία). Βαζηθφ παξάγνληα ηεο ελ ιφγσ αιιειεμάξηεζεο 

απνηειεί ε αγνξά θζελνχ ξσζηθνχ αξγνχ πεηξειαίνπ, ην νπνίν ε Ιεπθνξσζία εηζάγεη, 

επεμεξγάδεηαη θαη εμάγεη κε ηε κνξθή εηνίκσλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ. Θαηά ην 2018 ε ξσζηθή 

πιεπξά απνθάζηζε λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν ηηκνιφγεζεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ (ζην πιαίζην επξείαο 

θνξνινγηθήο ξσζηθήο κεηαξξχζκηζεο) κε απνηέιεζκα ε ιεπθνξσζηθή νηθνλνκία λα δερζεί 

ζεκαληηθφ πιήγκα ιφγσ αχμεζεο ηνπ θφζηνπο αγνξάο (ππνινγίδεηαη φηη κέρξη ην 2024 ε απψιεηα 

εζφδσλ ζα αλέιζεη ζε $ 10,5 δηο). Νη δχν πιεπξέο εδψ θαη κήλεο δηαπξαγκαηεχνληαη ηνλ ηξφπν 

επίιπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, εμεηάδνληαο πιεζψξα ζελαξίσλ, κε ηε ιεπθνξσζηθή πιεπξά 

λα απνηειεί ηελ αδχλακν πιεπξά.  

Ζ Ιεπθνξσζία αθνινπζεί εδψ θαη ρξφληα κηα ζηαδηαθή δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο 

αγνξάο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πινπνίεζε πεξηνξηζκέλσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

θαη ηε κεηξηνπαζή αλαδηνξγάλσζε ησλ ζνβηεηηθψλ κνληέισλ παξαγσγήο. Αληί ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, έρεη δνζεί έκθαζε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ξφινπ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ ειέγρνληαη απφ ην θξάηνο.  

Κεηαμχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ είλαη ε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο (κέρξη ην 2025 ε Ιεπθνξσζία ζα 

πξέπεη λα απνπιεξψζεη ρξένο χςνπο $ 23.460 εθ.), ν πεξηνξηζκφο ηεο αληζφηεηαο ηνπ επηπέδνπ 
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δηαβίσζεο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ιεπθνξσζηθψλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ.  

Ζ ρψξα βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ ΞΝΔ γηα ηελ έληαμή ηεο ζε απηφλ απφ ην 1993. 

Ξξνο ζηηγκήλ θαηέρεη  ζέζε παξαηεξεηή. Πηηο 11.07.2019 ε Ιεπθνξσζία εμέθξαζε ηελ πξφζεζή ηεο 

γηα πιήξε έληαμε ζηνλ ΞΝΔ θαηά ηελ επφκελε Ππλάληεζε πνπξγψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020 ζηε 

Λνπξζνπιηάλ. 

Δίλαη κέινο απφ 01.01.2015 ηεο Δπξαζηαηηθήο Νηθνλνκηθήο Έλσζεο (ΔΝΔ) καδί κε ηε Οσζία, 

Θαδαθζηάλ, Αξκελία θαη Θηξγηζηάλ δεκηνπξγψληαο κηα εληαία αγνξά 182 εθ. πεξίπνπ. 

Πεκεηψλνπκε ηδηαίηεξα φηη θαηά ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζη ρξφλν ζπδεηείηαη κε ηε Οσζία ζρέδην 

ελνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ δχν ρσξψλ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία, εμσηεξηθφ εκπφξην, Αζηηθφ Θψδηθα, θαηαγξαθή πεξηνπζίαο, ηξαπεδηθή επνπηεία, 

ξχζκηζε αγνξψλ πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ, ειεθηξηθή ελέξγεηα, ελαξκφληζε ινηπψλ 

βηνκεραληθψλ θιάδσλ. Νη φπνηεο απνθάζεηο ζα αξρίζνπλ λα εθαξκφδνληαη κεηά ην 2022. 

Ππκπεξαζκαηηθά ε Ιεπθνξσζία βξίζθεηαη ζε θάζε κεηαξξχζκηζεο, κε αξγφ ξπζκφ, πξνζπαζψληαο 

λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηε Οσζία (απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη νηθνλνκηθά) θαη ην ζηφρν ηεο λα 

εληαρζεί φζν πεξηζζφηεξν κπνξεί ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. Πε απηφ ην πιαίζην πθίζηαληαη 

επθαηξίεο γηα ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ζηα πιαίζηα κίαο καθξνπξφζεζκεο 

πξνζπάζεηαο λα ιάβεη κεξίδην απφ ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, ε νπνία εθηηκάηαη φηη ζα 

ζπλερηζηεί. 
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Β. ΔΠΗΥΔΗΡΖΚΑΣΗΘΟ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛ 

 

Β.1 Θεζμικό πλαίζιο 

 

 Ζ πιεηνςεθία ηνπ νηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη ηεο ρψξαο ειέγρεηαη απφ ην Θξάηνο, ην νπνίν απαζρνιεί 

ην  40,1% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο).  

 

Ζ Ιεπθνξσζία θαηέρεη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ νδεγφ ηεο Ξαγθφζκηαο Ρξάπεδαο γηα ην 2019 ηελ 37εε 

ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (κεηαμχ 190 ρσξψλ) θαη θαηαβάιιεη 

πξνζπάζεηεο γηα λα δεκηνπξγήζεη δηαθαλέο θαη θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ξξάγκαηη πξνσζνχληαη ζπλερψο κεηαξξπζκίζεηο γηα βειηίσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θνξνινγηθή πνιηηηθή, θαζνξηζκφ ηηκψλ, επελδπηηθφ πιαίζην θαη 

πξνζηαζία ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Ρα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο, αιιά θαη θηλδχλνπο 

εμαηηίαο ησλ ζπρλψλ κεηαβνιψλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην. Ζ επηινγή θαηάιιεισλ Ιεπθνξψζσλ 

ζπλεξγαηψλ, νη νπνίνη ζα γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αγνξάο θαη ζα έρνπλ θαηάιιειεο 

επαθέο, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο  ζηε ρψξα. 

 

Β.1.1 Λομικέρ Κοπθέρ Δηαιπιών 

 

Μέλεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε ρψξα είηε κε ηελ κνξθή ηεο Αληηπξνζσπείαο 

είηε σο λνκηθφ πξφζσπν.  

 

Ζ Αληηπξνζσπεία ζηε Ιεπθνξσζία κπνξεί λα ππνγξάθεη ζπκβφιαηα θαη λα έρεη θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε, φκσο ε ίδξπζε ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηα καθξνρξφληα 

επηρεηξεκαηηθά ελδηαθέξνληα. Νη ζεκαληηθφηεξεο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο λνκηθέο κνξθέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία, ηελ Δηαηξεία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη ηελ Δληαία 

Δηαηξεία. 

 

Ζ Αλώλπκε Δηαηξεία, ηεο νπνίαο ην θεθάιαην θαηαλέκεηαη ζε κεηνρέο δηαθξίλεηαη : 

-  ζε Open Joint Stock Company (OAO) κε δηθαίσκα ηελ έθδνζε απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ 

κεηνρψλ. Απνηειεί ηε κνλαδηθή λνκηθή κνξθή εηαηξείαο, ηεο νπνίαο νη κεηνρέο απνηεινχλ 

αληηθείκελν εκπνξηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.   

- ζε Closed Joint Stock Company (ZAO), ηεο νπνίαο νη κεηνρέο πεξηνξίδνληαη ζηνπο ηδξπηέο 

θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο νκάδεο αηφκσλ, δελ έρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο 

ηζνινγηζκψλ θαη απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν ηχπν ΑΔ ζηε Ιεπθνξσζία. 

 

Ζ Δηαηξεία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΝΝΝ) είλαη ν πην επέιηθηνο ηχπνο λνκηθήο κνξθήο, ρσξίο 

κεηνρέο θαη δελ ππφθεηηαη ζηε ιεπθνξσζηθή λνκνζεζία πεξί αζθάιηζεο. 

 

Ζ Δληαία Δηαηξεία (UP) απνηειεί ηελ πιένλ δεκνθηιή λνκηθή κνξθή εηαηξεηψλ κεηαμχ ησλ μέλσλ 

επελδπηψλ, γηαηί ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο αλήθνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο εηαηξείαο θαη 

φρη ζηελ εηαηξεία. Ζ εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιά φρη 

δηθαίσκα πψιεζεο, ελνηθίαζε θιπ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε. 
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Β.1.2 Γιαδικαζία ίδπςζηρ εηαιπίαρ 

 

- Ζ ίδξπζε Αληηπξνζσπείαο ζηε Ιεπθνξσζία απαηηεί ηε ππνβνιή ζπγθξηκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ (αίηεζε, αληίγξαθν κεηξψνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο, ην θαηαζηαηηθφ, εμνπζηνδνηήζεηο γηα ηνλ επηθεθαιήο θαη γηα ηνλ ππεχζπλν 

δεκηνπξγία ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ίδξπζεο).  

 

Ρα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηε ιεπθνξσζηθή ή ξσζηθή γιψζζα 

θαη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ζπκβνιαηνγξάθνπ ή apostile. Ζ Αληηπξνζσπεία έρεη ππνρξέσζε λα 

θαηαγξαθεί ζηε θνξνινγηθή αξρή, λα ηεξεί βηβιία θαη λα θαηαβάιιεη θφξνπο. 

 

Ν ρξφλνο ίδξπζεο αλέξρεηαη ζε 10 εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

- Ζ ίδξπζε λνκηθνχ πξνζψπνπ πξνβιέπεη ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζην θξαηηθφ Κεηξψν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θαηαγξαθήο ζηε θνξνινγηθή αξρή, ζηε ζηαηηζηηθή αξρή θαη 

ζην ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο) θαη ηελ χπαξμε εηαηξηθήο ζθξαγίδαο. Ρν εηαηξηθφ 

θεθάιαην εθθξάδεηαη ζε ιεπθνξσζηθά ξνχβιηα. Γηα ηελ αλψλπκε εηαηξεία θαζνξίδεηαη 

ειάρηζην χςνο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Γεληθά ν ρξφλνο ίδξπζεο αλέξρεηαη ζε πέληε ήκεξεο, κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, αιιά κπνξεί λα δηαξθέζεη θαη ιίγν παξαπάλσ αλ πρ. πξνβιέπεηαη 

θαηαγξαθή ζην Κεηξψν Κεηνρψλ. 

 

Ζ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κπνξεί λα γίλεη ηφζν απηνπξνζψπσο φζν θαη ειεθηξνληθά. 

Αξκφδηεο αξρέο είλαη, θαηά θαλφλα, νη θαηά ηφπνπο ηνπηθέο εθηειεζηηθέο επηηξνπέο. 

 

Β.1.3 Θαθεζηώρ αδειοδοηήζεων 

 

Νξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πρ. ηξάπεδεο, ηειεπηθνηλσλίεο, εηαηξείεο ηπρεξψλ 

παηγλίσλ, πεηξειαηνβηνκεραλία, βηνκεραλία φπισλ, αιθννινχρα πνηά) απαηηνχλ εηδηθή 

αδεηνδφηεζε απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο ζχκθσλα κε ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα «πεξί αδεηνδφηεζεο». Ρα 

ππαβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά δηαθέξνπλ θαηά πεξίπησζε θαη ε δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη αξγή 

θαη απαηηεηηθή. 

 

Β.1.4 ήμανζη / πιζηοποίηζη πποϊόνηων (εηικέηερ, πιζηοποιήζειρ) 

 

Πχκθσλα κε θπβεξλεηηθή απφθαζε Λν. 1030 απφ 29.06.2011, απαηηείηαη επί ηεο εηηθέηαο ε 

απεηθφληζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβφισλ πνπ δειψλνπλ ηνπο ειέγρνπο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί γηα 

πξντφληα θπηηθψλ ειαίσλ, ρπκψλ, κπχξαο, απνξξππαληηθψλ, ππνδεκάησλ θιπ. απφ ην αξκφδην 

πνπξγείν Φφξσλ. 

 

Ρα γνχληλα πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε (chip ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ειεθηξνληθή 

παξαθνινχζεζε δηαθίλεζεο ηνπ πξντφληνο ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα κέρξη ηνλ θαηαλαισηή) 

απφ ην αξκφδην πνπξγείν θφξσλ. 

 

Ζ ζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ θαιιπληηθψλ πξέπεη εθηφο απφ ηα γεληθφηεξα ζηνηρεία λα 

αλαθέξεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο. 
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Απφ 15.04.2019 ζην πιαίζην ηεο Θπβεξλεηηθήο Απφθαζεο Λν 161 πεξί « Γεκηνπξγίαο Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Πήκαλζεο Ξξντφλησλ» πινπνηείηαη πείξακα ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο γηα 

ππνδήκαηα, ην νπνίν ζα δηαξθέζεη κέρξη 31.12.2019. 

 

Πθνπφο ηεο Θπβεξλεηηθήο Απφθαζεο Λν 161 είλαη ε δεκηνπξγία εληαίνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

παξαθνινχζεζεο πξντφλησλ απφ θνηλνχ κε ηε Οσζία. 

 

Β.1.5 Σιμολόγηζη 

 

H ηηκνιφγεζε ζηε Ιεπθνξσζία ξπζκίδεηαη απφ ην «Λφκν πεξί Ρηκψλ» ηνπ 1999 θαη ην Γηάηαγκα Λν, 

72 «Ξεξί Θεκάησλ Ρηκνιφγεζεο» απφ 25.02.2011. Ρα αλσηέξσ θείκελα θαζνξίδνπλ φηη ε 

δηακφξθσζε ηηκψλ γίλεηαη ειεχζεξα γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο εηζάγνληαο εμαηξέζεηο, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε πξντφλησλ εηαηξεηψλ κείδνλνο ζεκαζίαο (νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην Κεηξψν ηεο 

αληηκνλνπσιηαθήο Αξρήο) θαη ζηελ πεξίπησζε Γεκφζησλ Αγαζψλ (ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο, 

ελέξγεηα, θάξκαθα, αιθνφι θιπ). 

 

Ζ ξχζκηζε ηηκψλ απφ ην Θξάηνο γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο : απεπζείαο θαζνξηζκφο ηηκήο, φξηα 

δηαθχκαλζεο ηηκψλ, φξηα θαζνξηζκνχ εθπηψζεσλ θιπ. 

 

Β.1.6 Σελωνειακή νομοθεζία  

 

Ζ δηαδηθαζία εηζαγσγήο πξνβιέπεη ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζην Ρεισλείν γηα ηνλ εθηεισληζκφ ησλ 

εκπνξεπκάησλ. Ζ αίηεζε γίλεηαη κφλν απφ πξφζσπν κε κφληκε θαηνηθία ζηε Ιεπθνξσζία (πρ. 

εηζαγσγέαο) ν νπνίνο είλαη γεληθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ 

εηζαγσγήο ηνπ πξντφληνο.  

 

Ζ αίηεζε γίλεηαη πιένλ θπξίσο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο NASED. Αλάινγα κε ην είδνο 

ησλ εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα ηεξεζνχλ θπην-πγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο δηαηάμεηο. 

 

Βαζηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ηα εκπνξηθά έγγξαθα 

(ηηκνιφγην, δπγνιφγην θιπ), θνξησηηθή θαη βεβαηψζεηο (πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο).  

 

 Γηα ηξφθηκα, θαιιπληηθά, αξψκαηα, θπηνθάξκαθα, θαπληθά, έλδπζε, ππφδπζε, παηδηθέο ηξνθέο, 

πξντφληα αηνκηθήο πγηεηλήο, νηθηαθά ρεκηθά, δνκηθά πιηθά απαηηείηαη ε δηελέξγεηα πγεηνλνκηθψλ 

ειέγρσλ θαη ε θαηαγξαθή ηνπο ζην κεηξψν ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ γηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο.  

 

Γηα πξντφληα δστθήο πξνέιεπζεο, δσνηξνθέο, δψληα δψα απαηηείηαη ε δηελέξγεηα θηεληαηξηθψλ 

ειέγρσλ. Αξκνδηφηεηα έρεη ην π. Γεσξγίαο θαη Ρξνθίκσλ. Θαηάινγν κε φιεο ηηο ηεισλεηαθέο 

ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα θηεληαηξηθψλ ειέγρσλ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/regulation/Pages/perechen.aspx.  

 

Γηα ηελ εηζαγσγή ζπφξσλ, ζηηεξψλ, θξνχησλ, ιαραληθψλ, μχινπ, πξντφλησλ μπιείαο, αλζέσλ 

απαηηείηαη ε δηελέξγεηα θπην-πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ, αξκνδηφηεηα επί ηνπ νπνίνπ έρεη ην π. 

Γεσξγίαο θαη Γηαηξνθήο.  

 

Ρα μχιηλα πιηθά ζπζθεπαζίαο πξέπεη επίζεο λα είλαη απαιιαγκέλα αζζελεηψλ θαη λα θέξνπλ 

ζρεηηθή έλδεημε.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/regulation/Pages/perechen.aspx
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Πηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔ https://madb.europa.eu/madb/, ζηελ επηθεθαιίδα “Procedures and 

Formalities”  ν ελδηαθεξφκελνο εηζαγσγέαο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ αλά ηεηξαςήθην Θσδηθφ Ππλδπαζκέλεο Νλνκαηνινγίαο.   

 

Απφ 01.07.2019 πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε γηα πξφηεξε ελεκέξσζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, ην 

αξγφηεξν δχν ψξεο πξηλ ηελ νδηθή ή ζηδεξνδξνκηθή άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα ζχλνξα ηεο 

ρψξαο. 

 

Β.1.7 Γιαδικαζίερ ειζαγωγήρ / πεπιοπιζμοί ειζαγωγών 

 

Ζ εηζαγσγή πξντφλησλ ζηε Ιεπθνξσζία κπνξεί λα γίλεη κε ηηο εμήο δηαδηθαζίεο : 

- Ξξντφληα ειεχζεξα θπθινθνξίαο ζηε εζσηεξηθή αγνξά (απνθηνχλ απηφκαηα ην δηθαίσκα 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζηελ Δπξαζηαηηθή Νηθνλνκηθή Έλσζε) ακέζσο κεηά ηελ θαηαβνιή 

ησλ αληίζηνηρσλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ. 

- Απνζήθεπζε ζην ηεισλείν γηα κέρξη ηξία έηε, κέρξη ηελ απειεπζέξσζή ηνπο απφ ηνλ 

εηζαγσγέα 

- κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ επαλεμαγσγή ηνπο 

- γηα πξνζσξηλή  ρξήζε θαη επαλεμαγσγή 

- κε carnet ATA (γηα δείγκαηα, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θιπ) 

- εγθαηάζηαζε ζε ειεχζεξε δψλε (βι. παξάγξαθν Γ6). 

 

Νη απαγνξεχζεηο εηζαγσγψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ : 

- Νπζίεο κείσζεο ηνπ φδνληνο 

- Δπηθίλδπλα απφβιεηα 

- έληππν πιηθφ αλήζηθνπ πεξηερφκελνπ 

- πιηθφ πξνζηαζίαο θπηψλ 

- νπιηζκφο 

- γνπλνδέξκαηα 

- αιηεπηηθφο εμνπιηζκφο 

 

Νη πεξηνξηζκνί εηζαγσγψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ : 

-  νπζίεο κείσζεο φδνληνο 

-  ρεκηθά ιηπάζκαηα 

-  επηθίλδπλα απφβιεηα 

-  πξνζηαηεπφκελα δψα θαη θπηά 

-  πνιχηηκα κέηαιια 

-  δειεηήξηα θαη ςπρνηξφπεο νπζίεο 

- θάξκαθα  

- ξαδηνειεθηξνληθφ πιηθφ 

- θξππηνγξαθηθφ εμνπιηζκφ 

- αλζξψπηλα φξγαλα – αίκα 

-  νπιηζκφ 

 

Άδεηεο εηζαγσγήο δίλνληαη απφ ην αξκφδην πνπξγείν Αληηκνλνπσιηαθνχ Διέγρνπ θαη Δκπνξίνπ θαη 

αθνξνχλ θπξίσο πξντφληα αιθνφι, θαπλνχ, απνξξηκκάησλ, dual use. 

 

https://madb.europa.eu/madb/
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Δπηπιένλ ε εηζαγσγή θξέζθνπ θαη θαηεςπγκέλνπ βνδηλνχ θαη ρνηξηλνχ θξέαηνο ππφθεηηαη ζε 

πνζνζηψζεηο. 

 

Πηε Ιεπθνξσζία πθίζηαηαη θξαηηθφ κνλνπψιην γηα αιθννινχρα θαη θαπληθά πξντφληα, γηα ηελ 

παξαγσγή ή εηζαγσγή ή δηαθίλεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε παξνρή άδεηαο απφ ην πνπξγείν 

Αληηκνλνπσιηαθνχ Διέγρνπ θαη Δκπνξίνπ. 

 

Β.1.8 Δξαζθάλιζη πιζηώζεων1 

 

Ρν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο απνηειείηαη απφ ηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο Ιεπθνξσζίαο, 3 κε 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη απφ 24 εκπνξηθέο ηξάπεδεο, 19 εθ ησλ νπνίσλ κε μέλε θεθαιαηαθή 

ζπκκεηνρή. Νη πέληε ζεκαληηθφηεξεο θαηέρνπλ ην 79,1% ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Νη 

θξαηηθέο ηξάπεδεο θαηέρνπλ ην 65% ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Κεηαμχ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ηξαπεδψλ αλαθέξνπκε ηελ Belarusbank, Belinvestbank, Belagroprombank, 

Paritetbank, Priorbank, BPS – Sberbank θιπ. 

 

Ρν 2016 νη ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αληηζηνηρνχζαλ ζην 25,8% ηνπ ΑΔΞ. Απφ 

ην 2017 παξαηεξείηαη απμεκέλε πηζησηηθή ξνή απφ ηηο ηξάπεδεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ρν 2016 

ηα κε εμππεξεηνχκελα εηαηξηθά δάλεηα αληηζηνηρνχζαλ ζην 68,9% ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Ρν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο εκθαλίδεη πςειή εμάξηεζε απφ ην δνιάξην θαη άξα ππφθεηηαη ζε 

θηλδχλνπο εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Ρν 2017 ην 55% ησλ δαλείσλ 

(θπξίσο εηαηξηθά) ήηαλ απνηηκεκέλα ζε μέλν λφκηζκα. 

 

Β.1.9 Θαθεζηώρ ιδιοκηηζίαρ 

  

Πηε Ιεπθνξσζία ηζρχεη ν «Θψδηθαο Γεο», ν νπνίνο νξίδεη ηε ρξήζε θαη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο 

απφθηεζεο γεο.  Ξαξάιιεια εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ξξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο «γηα ηελ 

δηαδηθαζία απφζπξζεο δηάζεζεο αθηλήησλ». Ζ λνκνζεζία αθνξά αθίλεηα, θηίξηα, ππνδνκέο, 

εκηηειή θηίξηα θιπ. Ππλνιηθά ην δεκφζην θαηέρεη άλσ ηνπ 90% ηεο γεο. 

Ζ ηδηνθηεζία κπνξεί λα είλαη ηδησηηθή ή δεκφζηα. 

Ρα ιεπθνξσζηθά λνκηθά πξφζσπα  δηθαηνχληαη κφληκε ή πξνζσξηλή ρξήζε γεο, ηδηνθηεζίαο ή 

ελνηθίαζεο γεο. Ρα μέλα λνκηθά πξφζσπα δηθαηνχληαη ελνηθίαζε γεο γηα κέρξη 99 έηε. 

Ζ απφθηεζε γεο γίλεηαη είηε κέζσ δεκνπξαζηψλ ή απεπζείαο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο ρψξαο / ηηο 

ηνπηθέο εθηειεζηηθέο επηηξνπέο. 

 

Β.1.10 Δπγαζιακό καθεζηώρ 

  

Νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο δχλαληαη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ (κέρξη 5 έηε), 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, επνρηθψλ αλαγθψλ.  

 

                                                           
1
 Βλ. https://www.eib.org/attachments/efs/republic_of_belarus_financial_sector_review_en.pdf 

https://www.eib.org/attachments/efs/republic_of_belarus_financial_sector_review_en.pdf
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Ζ εξγαηηθή λνκνζεζία πξνζηαηεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο πεξηνξίδνληαο ηηο αηηίεο απφιπζεο (αξ. 42 

ηνπ εξγαηηθνχ θψδηθα). 

 

Ρν χςνο ησλ κηζζψλ θαζνξίδεηαη ειεχζεξα εληφο ησλ πιαηζίσλ πνπ ζέηνπλ νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο.  Ξαξφια απηά ε πιεηνςεθία ησλ ιεπθνξσζηθψλ εηαηξεηψλ αθνινπζεί ην ζχζηεκα 

θαζνξηζκνχ ακνηβψλ, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηνλ θαηψηαην κηζζφ φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε. 

 

Νη γπλαίθεο εξγαδφκελεο δηθαηνχληαη άδεηα κεηξφηεηαο, ήηνη 126 εκέξεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο (ή 

140 εκέξεο γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο), 3 έηε άδεηαο κε ακεηβφκελεο θαη εάλ εληφο ηεο ηξηεηίαο γελλεζεί 

άιιν παηδί νη αλσηέξσ ρξφλνη επαλεθθηλνχληαη απφ ηελ αξρή. Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ ζην εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ αλέξρεηαη ζε 67% επί ζπλφινπ (πρ. ηνκείο πγείαο 

θαη εθπαίδεπζεο).  

 

Βαζηθά λνκνζεηηθά θείκελα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία είλαη ην Πχληαγκα ηεο ρψξαο, ν 

Δξγαηηθφο Θψδηθαο, ν Λφκνο πεξί Ππλδηθαιηζηηθψλ Δλψζεσλ θαη ν Λφκνο πεξί Αιινδαπψλ 

Δξγαδνκέλσλ. 

 

Ρν 40% ησλ εξγαδνκέλσλ απαζρνινχληαη ζε θξαηηθά ειεγρφκελεο εηαηξείεο, ην 56,4% ζε ηδησηηθά 

ειεγρφκελεο εηαηξείεο (εθ ησλ νπνίσλ ην 6,5% είλαη κεξηθψο μέλσλ ζπκθεξφλησλ) θαη ην 3,5% ζε 

εηαηξείεο νιηθά μέλσλ ζπκθεξφλησλ. 

 

Β.2 ηπαηηγική Διζόδος ζηην Αγοπά ηηρ Ιεςκοπωζίαρ 

 

Ζ ζηξαηεγηθή εηζφδνπ, αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα γίλεη : 

- είηε κε απεπζείαο πσιήζεηο (κέζσ ίδξπζεο εηαηξείαο),  

- είηε ζε ζπλεξγαζία κε εηζαγσγέα / δηαλνκέα ζε επίπεδν ρψξαο ή πεξηθεξεηαθφ. 

Πε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε άηνκα έκπεηξα θαη αμηφπηζηα πνπ γλσξίδνπλ ηελ 

αγνξά, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην. 

Β.2.1 Γίκηςα Γιανομήρ 

 

Πηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ ην δεκνθηιέζηεξν θαλάιη δηαλνκήο είλαη ηα super markets (39% επί 

ζπλφινπ πσιήζεσλ) θαη αθνινπζνχλ ηα hyper markets (34%) θαη ηα convenience stores (25%). 

Αλακέλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ convenient stores ηα επφκελα έηε. Ζ αιπζίδα Eurotorg είλαη ε 

κεγαιχηεξε ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ (κε κεξίδην αγνξάο αγξν-δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ 17% κε 

ζηνηρεία ηνπ 2014). Πεκαληηθέο αιπζίδεο είλαη επίζεο ηα hypermarketο Gippo, Αlmi, Βigzz, Korona, 

ηα supermarkets Almi, Belmarket, Belkoopsojuz, Rodnaja Sorona, ηα discounters Bazaar, Euroopt, 

Zakrama. 

 

To 10% ησλ πθηζηάκελσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο είλαη θξαηηθά, ην 81% ηδησηηθά αλήθνληα ζε 

Ιεπθνξψζνπο θαη  ην 9% ηδησηηθά αλήθνληα ζε μέλεο αιπζίδεο (SPAR). 
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Β.2.2 Πποώθηζη – Γιαθήμιζη 

 

Πηε Ιεπθνξσζία, πθίζηαληαη 743 εθεκεξίδεο θαη 866 πεξηνδηθά (εθ ησλ νπνίσλ ηα 2/3 είλαη 

ηδησηηθά), 174 ξαδηνθσληθνί θαη  102 ηειενπηηθνί ζηαζκνί. Νη ηξεηο κεγαιχηεξεο εθεκεξίδεο ζε 

θπθινθνξία είλαη Belarus Segondia, Komsomolskaya Pravda v Belorusssii θαη Respublika. Ζ επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα είλαη ε ξσζηθή θαη ιεπθνξσζηθή. Κέζσ ηεο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο 

εθπέκπνπλ 200 πεξίπνπ δηεζλή θαλάιηα. 

Ρα εηήζηα δηαθεκηζηηθά έζνδα εθηηκψληαη γηα ην 2017 ζε 95 – 100 εθ. δνι. Πχκθσλα κε 

απνηειέζκαηα έξεπλαο γηα ηε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε (βι. https://iab.by/digital-advertisers-

barometer-belarus/) παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2019 θαηά 

20% γηα ην 41% ησλ εξσηεζέλησλ εηαηξεηψλ. 

Β.2.3 Ππακηικέρ οδηγίερ 

 

Νη ζπλαληήζεηο κε θξαηηθνχο ππαιιήινπο ζεσξνχληαη πην επίζεκεο  έλαληη απηψλ κε εθπξνζψπνπο 

επηρεηξήζεσλ.  

 

Ζ επηηπρία κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπλάληεζεο πξνθχπηεη θαη απφ ην αλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθ κέξνπο ηεο ιεπθνξσζηθήο εηαηξείαο. 

 

Ρν ληχζηκν θαηά ηε δηάξθεηα επηρεηξεκαηηθψλ επαθψλ νθείιεη λα είλαη πξνζεγκέλν. 

 

Ζ θαιιηέξγεηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο βνεζά ηδηαίηεξα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία. 

 

Ζ ππνκνλή είλαη απαξαίηεηε ζηε Ιεπθνξσζία αθφκα θαη αλ ε πξνζθεξφκελε ζρέζε πνηφηεηαο – 

ηηκήο ηνπ πξντφληνο είλαη θαιή. Ζ δηαδηθαζία εηζφδνπ ζηελ αγνξά κπνξεί λα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξν 

ρξφλν απφ φηη ζε άιιεο ρψξεο. 

 

Όηαλ θαλείο απεπζχλεηαη ζε άηνκα ψξηκεο ειηθίαο ζηε Ιεπθνξσζία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ην 

φλνκα ηνπ αηφκνπ θαη ην παηξψλπκφ ηνπ. 

 

Νη visit cards θαιφ ζα ήηαλ λα εθηππσκέλεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα απφ ηε κία πιεπξά θαη ζηε 

ξσζηθή απφ ηελ άιιε. 

 

Ν ελδηαθεξφκελνο Έιιελαο επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη λα έρεη θαιφ δηεξκελεία 

επηηφπνπ, λα απνθεχγεη λα εθθξάδεη αξλεηηθέο θξίζεηο γηα ηε Ιεπθνξσζία, λα είλαη έηνηκνο λα 

δηαπξαγκαηεπηεί ηε επηζπκνχκελε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ην Ιεπθνξψζν ζπλεξγάηε ηνπ.  

 

Ζκέξεο Αξγίαο – Τνπηθή ώξα – Ωξάξην ιεηηνπξγίαο 

Νη επίζεκεο αξγίεο ζηε Ιεπθνξσζία είλαη : 

1 Ηαλνπαξίνπ (Ξξσηνρξνληά) 

7 Ηαλνπαξίνπ (Σξηζηνχγελλα Νξζφδνμσλ) 

8 Καξηίνπ (Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο) 

1 Καίνπ (Δξγαηηθή Ξξσηνκαγηά) 

9 Καΐνπ (Ζκέξα Κλήκεο θαη Λίθεο) 

https://iab.by/digital-advertisers-barometer-belarus/
https://iab.by/digital-advertisers-barometer-belarus/
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3 Ηνπιίνπ (Ζκέξα Αλεμαξηεζίαο)  

7 Λνεκβξίνπ (Νθησβξηαλή Δπαλάζηαζε)  

 

Ζ δηαθνξά ψξαο κε ηελ Διιάδα είλαη κία ψξα ην ρεηκψλα ελψ ην θαινθαίξη δελ πθίζηαηαη δηαθνξά. 

Ζ Ιεπθνξσζία δελ έρεη ζεξηλή θαη ρεηκεξηλή ψξα. 

 

Νη ψξεο εξγαζίαο ζπλήζσο είλαη απφ ηηο 09.00 – 18.00, απφ Γεπηέξα – Ξαξαζθεπή.  

Β.3 Θαηαναλωηικά Ππόηςπα 

 

Ζ ζηαδηαθή νηθνλνκηθή βειηίσζε έρεη νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε κίαο κεζαίαο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο, 

ε νπνία έρεη θαηαλαισηηθή δηάζεζε. Ξαξά ηελ ζηαδηαθή βειηίσζε φκσο ν κέζνο κηζζφο ζηελ 

πεξηθέξεηα αλέξρεηαη ζε 100 επξψ θαη ζην Κίλζθ ζε 400 επξψ σζψληαο ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ 

αλαδήηεζε πξνζθνξψλ θαη ηήξεζεο ζηάζεο αλακνλήο πξηλ ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ. 

 

Ρν 72% ησλ θαηνίθσλ ζηηο πφιεηο θαη ην 52% ηεο πεξηθέξεηαο έρεη πξφζβαζε ζην Ηnternet. 

Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2016, ην 59% ηνπ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηεί smartphone, ελψ ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα κέρξη 35 εηψλ ην ελ ιφγσ πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 89%. 

 

Κφλν 1,14 εθ. Ιεπθνξψζνη αγνξάδνπλ online (14% ηνπ πιεζπζκνχ ή ην 24% ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

internet). Νη δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο βαίλνπλ απμαλφκελεο κε ηηο εθηηκήζεηο λα αλέξρνληαη ζε 1 δηο 

δνι. ζην ηέινο ηνπ 2019. Ζ δεκνθηιέζηεξε πιαηθφξκα online πσιήζεσλ είλαη ε Alibaba θαη 

αθνινπζνχλ ε kufar.by, second.by θαη shop.by. 

 

Tα πεξηζζφηεξν δηαδηθηπαθά αγνξαδφκελα αγαζά είλαη νηθηαθέο ζπζθεπέο, ηειέθσλα, ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο, έλδπζε - ππφδπζε. Ρα ιηγφηεξν αγνξαδφκελα είλαη θάξκαθα, νπηηθά. 

 

Ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο πιεξσκήο είλαη cash θαηά ηελ παξάδνζε (60% επί ζπλφινπ πιεξσκψλ), 

πηζησηηθή θάξηα (13%) θαη internet banking (8%). 

 

Β.4 Βιομησανική Ηδιοκηηζία  

 

Ζ λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ξπζκίδεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 

Θψδηθα, ησλ Λφκσλ πεξί Copyright, Trade Mark, Βηνκεραληθήο Ξαηέληαο, Models θαη Design. 

 

H δηάξθεηα ηεο παηέληαο αλέξρεηαη ζε 20 ρξφληα γηα επξεζηηερλίεο, ζε 5 ρξφληα γηα models θαη ζε 

10 ρξφληα γηα βηνκεραληθφ design. 

 

H πξνζηαζία γηα trade marks παξέρεηαη απφ ηε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην Κεηξψν ηεο 

Δζληθνχ Θέληξνπ Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο. 

 

θίζηαηαη λνκνζεζία πεξί Ξξνζηαζίαο Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ. 
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Γ. ΦΟΡΟΙΟΓΗΑ - ΓΑΚΟΙΟΓΖΖ 

 

Ρν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Ιεπθνξσζίαο πεξηιακβάλεη θφξνπο πνπ επηβάιινληαη απφ ην θξάηνο 

αιιά θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.  

 

Γ.1 ςμθωνίερ αποθςγήρ διπλήρ θοπολογίαρ 

 

- Νη ζπκβάζεηο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ή/θαη Θεθαιαίνπ πνπ έρεη 

ζπλάςεη ε Διιάδα κε ζεηξά ρσξψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

- Γελ πθίζηαηαη ζρεηηθή ζπκθσλία κε ηε Ιεπθνξσζία 

 

Γ.2 Φοπολογία Φςζικών πποζώπων 

 

- Φφξνο εηζνδήκαηνο  : 13% αλεμαξηήησο χςνπο εηζνδήκαηνο (9% αλ ην εηζφδεκα πξνέξρεηαη 

απφ ην Ξάξθν ςειήο Ρερλνινγίαο βι. παξάγξαθν Γ1) 

- Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο : 0,1% - 0,2% γηα ηδηψηεο επί ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ 

 

Γ.3 Φοπολόγηζη Δπισειπήζεων 

 

Ξεξηιακβάλεη θφξνπο πνπ επηβάιινληαη απφ ην θξάηνο, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη : 

 

- Φνξνινγία θεξδώλ (επί ησλ κηθηψλ θεξδψλ) : αλέξρεηαη γεληθά ζε 18% (νη ηξάπεδεο θαη 

αζθαιηζηηθέο θαηαβάιινπλ ην 25%, εηαηξείεο εγθαηεζηεκέλεο εληφο ΔΕΔ ππφ πξνυπνζέζεηο 

θαηαβάινπλ 9% - 12%, εηαηξείεο εληφο ηερλνινγηθψλ πάξθσλ θαηαβάινπλ 10%). 

 

- Φνξνινγία offshore : γηα κεηαθνξά θεθαιαίσλ ζε θπζηθν ή λνκηθφ κε ιεπθνξσζηθν 

πξφζσπν θαηαρσξεκέλν ζε offshore  πεξηνρή κε ζπληειεζηή 15%. 

 

- Withholding θνξνινγία : θνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο μέλσλ εηαηξεηψλ άλεπ εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα χςνπο 15% γηα royalties, 12% γηα εηζφδεκα απφ κεηνρέο, 10% γηα 

έζνδα απφ ηφθνπο θαη 6% γηα έζνδα απφ δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο. 

 

Γ.4 Διδικόηεποι θόποι 

 

- ΦΞΑ : 20% (επί ηνπ θχθινπ πσιήζεσλ). Κεδεληθφο ΦΞΑ ηζρχεη γηα ηηο εμαγσγέο 

πξντφλησλ, 10% γηα γεσξγηθά πξντφληα, κεησκέλνη ζπληειεζηέο 9.09% θαη 16,67% γηα 

πξντφληα ησλ νπνίσλ νη ηηκέο θαζνξίδνληαη θξαηηθά θαη 25% γηα ππεξεζίεο 

ηειεπηθνηλσληψλ. 

 

- Φόξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο : 1% γηα επηρεηξήζεηο επί ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. Ν ελ ιφγσ 

θφξνο επηβάιιεηαη θαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη κπνξεί ζπλνιηθά λα αλέιζεη ζε 

2,5% - 10% εηεζίσο. 

 

 

 

https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy
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- Φνξνινγία θεξδώλ από ηνπνζέηεζε θεθαιαίσλ : 18%  

 

- Φνξνινγία κεξηζκάησλ : 12% 

 

Γ.5. Γαζμοί - Γαζμολόγιο 

 

Πηελ ηζηνζειίδα https://madb.europa.eu/madb/, επηθεθαιίδα “Tariffs and Rules of Origin”, o 

ελδηαθεξφκελνο εμαγσγέαο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ην χςνο ηνπ δαζκνχ αλά ηεηξαςήθην Θσδηθφ 

Ππλδπαζκέλεο Νλνκαηνινγίαο. 

 

Ξιένλ ησλ δαζκψλ, πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην ηέινο εθηεισληζκνχ (απφ 50 – 120 επξψ), θφξνο 

εηζαγσγήο (επί ηεο δαζκνινγηθήο  αμίαο εηζαγσγήο), ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη ζε 10% ή 20% 

(αλάινγα κε ην πξντφλ) θαη ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα (πρ. αιθνφι). 

   

Γ.6 Διδικέρ Οικονομικέρ ζώνερ (FTZ) 

 

Ζ Ιεπθνξσζία έρεη ηδξχζεη Διεχζεξεο Νηθνλνκηθέο Εψλεο (ΔΝΕ) ζε θάζε κία απφ ηηο έμη δηνηθεηηθέο 

ηεο πεξηθέξεηεο :  

- Βrest (http://fezbrest.com/en/),  

- Gomel-Raton (http://gomelraton.com/en/), 

- Minsk (https://www.fezminsk.by/en/ ),  

- Vitebsk (http://fez-vitebsk.by/en/), 

- Mogilev (http://fezmogilev.by/page-679-en.html) θαη  

- Grodnoinvest (https://grodnoinvest.by/en/).  

 

Oη εηαηξείεο πνπ εγθαζίζηαληαη εληφο ησλ ΔΝΕ απνιακβάλνπλ κία ζεηξά απφ θίλεηξα, φπσο :  

- κεδεληθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θεξδψλ γηα πέληε έηε θαη ζηε ζπλέρεηα κεησκέλν 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 50% 

- έθπησζε 50% επί ηνπ ΦΞΑ, γηα πξντφληα πνπ εληάζζνληαη ζηνλ θαηάινγν «πξντφλησλ 

ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγψλ» εθφζνλ απηά πσινχληαη εληφο Ιεπθνξσζίαο 

- απαιιαγή απφ θφξν αθηλήησλ 

 

Ζ Ιεπθνξσζία πξνεηνηκάδεη κία Δηδηθή Νηθνλνκηθή Εψλε, ην ιεγφκελν «Βηνκεραληθφ Ξάξθν 

Ιεπθνξσζίαο  - Θίλαο Great Stone» (βι. https://industrialpark.by/en/home.html), ην νπνίν ζα 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο βηνκεραληθέο, logistics, ρψξνπο θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

θαη ζα πξνζθέξεη σο θίλεηξα εγθαηάζηαζεο ζε απηήλ θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο δηεπθνιχλζεηο. 

 

 

 

 

  

https://madb.europa.eu/madb/
http://fezbrest.com/en/
http://gomelraton.com/en/
https://www.fezminsk.by/en/
http://fez-vitebsk.by/en/
http://fezmogilev.by/page-679-en.html
https://grodnoinvest.by/en/
https://industrialpark.by/en/home.html
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Γ. ΔΠΔΛΓΤΣΗΘΟ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛ 

 

Ρν 2018 εηζέξεπζαλ ζηε Ιεπθνξσζία ζπλνιηθά 10,8 δηο δνι. ζε μέλεο επελδχζεηο (εμαηξνπκέλνπ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα), κε ζεκαληηθφηεξνπο επελδπηέο ηε Οσζία, ηελ Αγγιία, Θχπξν, Ξνισλία, 

Νπθξαλία, Γεξκαλία θαη Θίλα.  

 

Πηελ ηζηνζειίδα https://investinbelarus.by/upload/NAIP_Teasers_BIF_Projects.pdf ππάξρεη 

αλαξηεκέλν ην ηξέρνλ επελδπηηθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο. 

 

Γ.1 Αλαπηπμηαθόο Λόκνο - Θίλεηξα Δπελδύζεσλ 

 

Ρν επελδπηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη πιεζψξα θηλήηξσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπγθξαηνχληαη ηδηαίηεξα : 

 

- China –Belarus Industrial Park “Great Stone” 

(https://industrialpark.by/en/home.html). Ξξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθή δψλε πιεζίνλ ηνπ 

Κηλζθ κε εηδηθφ επελδπηηθφ θαζεζηψο πνπ κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη απαιιαγή απφ 

θνξνινγία θεξδψλ γηα 10 έηε, ρξνληθή απαιιαγή απφ θνξνινγία αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

πιήξε επηζηξνθή ηνπ ΦΞΑ, θιπ). Νη εηαηξείεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην πάξθν νθείινπλ 

λα έρνπλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην χςνο ησλ επέλδπζεο λα μεπεξλά ην 500.000 δνι. 

ή λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπ ζηνπο ηνκείο ειεθηξνληθήο, θαξκάθσλ, ρεκηθψλ πξντφλησλ, 

βηνηερλνινγίαο, αλάπηπμεο λέσλ πιηθψλ κε ζπλνιηθφ χςνο επέλδπζεο άλσ ησλ 5.000.000 

δνι.  

 

- Δγθαηάζηαζε εληόο ησλ Δηδηθώλ Νηθνλνκηθώλ Εσλώλ : απαιιαγή απφ θφξν θεξδψλ 

γηα κία 5εηία θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκνγή κεησκέλνπ ζπληειεζηή, απαιιαγή απφ θφξσλ 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, απινπζηεπκέλεο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο, απαιιαγή απφ ΦΞΑ θιπ. Ρν 

πνζφ ηεο επέλδπζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1.000.000 επξψ 

 

- Ξάξθν Υςειήο Τερλνινγίαο (ΞΥΤ), ε εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ νπνίνπ εμαζθαιίδεη 

θίλεηξα φπσο ε εμαίξεζε απφ ηνλ θαηαβνιή θφξνπ θεξδψλ, ΦΞΑ, θφξνπ γεο θιπ. κέρξη ηηο 

01.01.2049. Νη εηαηξείεο πνπ δχλαληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε απηφ πξέπεη λα έρνπλ σο 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, ή  επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ή 

επηζηεκνληθή έξεπλα, ή παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ ηνκέα ΗΡ θαη λα θαηαβάιινπλ ην 1% ησλ 

κηθηψλ εζφδσλ ηνπο ζηελ δηνίθεζε ηνπ ΞΡ.  

 

- Ζ λνκνζεζία πεξί θξππηνλνκηζκάησλ (Digital Decree απφ 21.12.2017) επηηξέπεη ζηηο 

εηαηξείεο ηε δεκηνπξγία, δηαθίλεζε, θαηνρή tokens θαη πξνβιέπεη θνξνινγηθά θίλεηξα γηα 

ζπλαιιαγέο ζε tokens. 

 

- H εγθαηάζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο κηθξέο πόιεηο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, κε ζθνπφ 

ηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο πξνβιέπεη ηελ 

παξνρή θνξνινγηθψλ θαη άιισλ θηλήηξσλ. 

 

- Ζ ζύλαςε επελδπηηθώλ ζπκβνιαίσλ κεηαμχ ηνπ δπλεηηθνχ επελδπηή θαη ηεο 

Θπβέξλεζεο ηεο Ιεπθνξσζίαο, πξνβιέπεη ηελ παξνρή θηλήηξσλ (γξήγνξε νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εγθαηάζηαζεο, άκεζε παξνρή γεο, εμαίξεζε απφ θνξνινγία γεο θαη ΦΞΑ θιπ). 

Αθνξά ζπλήζσο κεγάιεο επελδχζεηο κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα. 

https://investinbelarus.by/upload/NAIP_Teasers_BIF_Projects.pdf
https://industrialpark.by/en/home.html
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- Ζ ζχλαςε ζπκβνιαίσλ concession κεηαμχ ηνπ επελδπηή θαη ηεο Θπβέξλεζεο ηεο 

Ιεπθνξσζίαο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε επέλδπζεο ζε ηνκείο φπνπ ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα 

αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην θξάηνο (πρ. χδαηα, δάζε, νδνί θιπ) 

 

Γ.2 Θαθεζηώρ Ηδιωηικοποιήζεων 

 

H Ιεπθνξσζία ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Ξαγθφζκηα Ρξάπεδα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο “Support 

for Privatization” κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πινπνίεζεο 

ηδησηηθνπνηήζεσλ. 

 

Ρν 2018 ππεγξάθε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Δπελδχζεσλ θαη 

Ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ηε ΘPMG, ε νπνία αλέιαβε ξφιν ηερληθνχ ζπκβνχινπ ζε ζέκαηα 

ηδησηηθνπνηήζεσλ. 

  

Ζ ρψξα έρεη απνθχγεη κέρξη ζηηγκήο λα πξνβεί ζε κεγάιεο θιίκαθα ηδησηηθνπνηήζεηο πξνηηκψληαο 

ηε δηαηήξεζε κεγάισλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίζεη 

θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο.  

 

Γ.3 Πιζηοληπηική ικανόηηηα σώπαρ – Θίνδςνοι/ πποοπηικέρ 

 

H πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο αμηνινγείηαη σο «ζηαζεξή» (Β) θαη απφ ηνπο ηξεηο δηεζλείο 

νίθνπο (Moody’s, Fitch, S&P), επηηξέπνληαο ηεο λα δαλεηζηεί κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο απφ ηηο 

δηεζλείο αγνξέο. 

 

Ν θηλεδηθφο νίθνο Chengxin Credit Rating Co ην Πεπηέκβξην 2018 εθηίκεζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο 

ηθαλφηεηα ζην επίπεδν ΑΑ+ κε ζηαζεξέο πξννπηηθέο, παξέρνληαο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα εθδψζεη 

νκνινγηαθά δάλεηα ζηελ αγνξά ηεο Θίλαο. 

 

Βαζηθνί θίλδπλνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαβάιινπλ ηελ αμηνιφγεζε  ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο πξνο 

ην ρεηξφηεξν είλαη ε επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαβνιψλ θαζψο 

επίζεο θαη ε αχμεζε ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο. 

 

Πχκθσλα κε ηε Coface κεηαμχ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο ζπγθαηαιέγνληαη ε γεσζηξαηεγηθή 

ηεο ζέζε (κεηαμχ ΔΔ θαη Οσζίαο), ε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο δνκέο ηεο Δπξαζηαηηθήο Νηθνλνκηθήο 

Έλσζεο, νη θαιέο νδηθέο ππνδνκέο, ην ζρεηηθά θαιά εθπαηδεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ν επκεγέζεο 

βηνκεραληθφο ηεο θιάδνο. 

 

Κεηαμχ ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο πεξηιακβάλνληαη ε πςειή νηθνλνκηθή, ελεξγεηαθή θαη 

ρξεκαηνδνηηθή εμάξηεζε απφ ηε Οσζία, ν κεγάινο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία, ε δπζθνιία 

πξνψζεζεο κεηαξξπζκίζεσλ, ε δηαθζνξά, ε ρακειή πνηφηεηα δηαθπβέξλεζεο θιπ. 

 

Ρνλίδεηαη φηη ε Ιεπθνξσζία θαη Οσζία βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία πεξαηηέξσ εκβάζπλζεο ησλ 

ζρέζεσλ ηνπο ε νπνία ζα αξρίζεη λα πινπνηείηαη απφ ην 2022.  
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Δ. ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΗ - ΠΡΟΚΖΘΔΗΔ 

 

Ρν ζχζηεκα δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ δηέπεηαη απφ ην Λφκν 419-3 «Ξεξί Γεκνζίσλ Ξξνκεζεηψλ» απφ 

13.07.2012. Πηνλ λφκν γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη :   

 

- αλνηρηή δηαδηθαζία,  

- πεξηνξηζκέλε δηαδηθαζία,  

- ειεθηξνληθή δεκνπξαζία,  

- αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία (κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή) θαη  

- δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία κε έλα πξνκεζεπηή (σο θαη’εμαίξεζελ αθνινπζνχκελε  

δηαδηθαζία) 

 

Πεκαληηθέο ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο ζρεηηθά είλαη : 

http://www.icetrade.by/ 
http://goszakupki.by/ 
http://butb.by/procurement-property-sales/public-procurement/ 
 
Ζ Ιεπθνξσζία ζπλεξγάδεηαη κε ηελ World Bank γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 
γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο 
δηαθάλεηαο θαη πεξηζζφηεξνπ αληαγσληζκνχ (αθνχ κέρξη πξφζθαηα νη πξνκήζεηεο απφ κία πεγή 
αληηζηνηρνχζαλ ζην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνκεζεηψλ). 
 
Απφ ην Κάξηην ηνπ 2019 ην National Marketing Center ηνπ π. Δμσηεξηθψλ ηεο Ιεπθνξσζίαο, 
παξέρεη ππεξεζίεο πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ζέκαηα πξνκεζεηψλ.  
 
  

http://www.icetrade.by/
http://goszakupki.by/
http://butb.by/procurement-property-sales/public-procurement/
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Σ. ΘΙΑΓΟΗ ΔΗΓΗΘΟΣΔΡΟΤ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

Δμποπικέρ σέζειρ Δλλάδαρ – Ιεςκοπωζίαρ 

Πχκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ην 2018, ε αμία ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηε Ιεπθνξσζία αλήιζε ζηα 9,9 εθ. επξψ (κεησκέλε θαηά 4,4% έλαληη ηνπ 

2017), ελψ ε αμία ησλ εηζαγσγψλ απφ ηε Ιεπθνξσζία δηακνξθψζεθε ζηα 7,7 εθ. επξψ (απμεκέλε 

θαηά 238%). Ρν ηζνδχγην παξακέλεη πιενλαζκαηηθφ γηα ηελ Διιάδα αιιά εκθαλίδεη κείσζε 72% 

έλαληη ηνπ 2017. 

 

Ζ κεγάιε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ηε Ιεπθνξσζία ην 2018, νθείιεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ : ιηπάζκαηα (αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 250% έλαληη ηνπ 2017 κε πεληαπιαζηαζκφ ηεο 

εηζαγφκελεο αμίαο) θαη ιάδηα πεηξειαίνπ (ν θσδηθφο ήηαλ κεδεληθφο ην 2017). Ρα ελ ιφγσ δχν 

πξντφληα αληηζηνηρνχζαλ ζην 86,10% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ.  

Νη ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Ιεπθνξσζία ην 2018 αθνξνχζαλ θχιια θαη ηαηλίεο 

αξγηιίνπ (30,9% επί ζπλφινπ εμαγσγψλ) θξέζθα θξνχηα (18,55%), αθαηέξγαζηα θαπλά (16,53%), 

ιάδηα πεηξειαίνπ (5,73%), ελδχκαηα απφ γνχλα (4,05%), κεραλέο αλχςσζεο (3,58%), ζσιήλεο απφ 

ραιθφ (3,54%). 

Ρα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα πνπ εηζήρζεζαλ απφ Ιεπθνξσζία ην 2018 αθνξνχζαλ ιηπάζκαηα 

(69,23% επί ζπλφινπ εηζαγσγψλ), ιάδηα πεηξειαίνπ (16,87%), πξνζζεηηθά ιαδηψλ (2,7%), μπιεία 

θφληξα πιαθέ (1,87% θαη ραξηί (1,73%).  

Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ην πεξηζψξην αλάπηπμεο εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κπνξεί λα πεξηιάβεη 

πνιινχο εμαγψγηκνπο ειιεληθνχο θιάδνπο. Δπθαηξίεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο πθίζηαληαη 

ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηξνθίκσλ, ελδπκάησλ απφ γνχλα, θαπληθψλ πξντφλησλ, θαηαζθεπψλ, 

δνκηθψλ πιηθψλ, ηνπξηζκνχ, ελέξγεηαο.  

 

 

  

2016 2017 2018 2018/2017 
Eμαγσγέο Διιάδαο 9.176.196 10.443.989 9.984.356 -4,40% 
Δηζαγσγέο Διιάδαο 697.543 2.275.337 7.707.394 238,74% 
Νγθνο Δκπνξίνπ 9.873.739 12.719.326 17.691.750 39,09% 
Δκπνξηθό Ηζνδύγην 8.478.653 8.168.652 2.276.962 -72,13% 

Γηαρξνληθή εμέιημε δηκεξνύο εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ ζε επξώ, 2016 - 2018 

Ξεγή : Πηαηηζηηθή πεξεζία Διιάδαο 
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Ε. ΥΡΖΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΑ 

 

Διιεληθέο Αξρέο 

 

Διιεληθή Ξξεζβεία     
Γ/λζε: 4, Leontievsky pereulok, Moscow 125009 
Ρει.: +7(495) 539 2941,  
E-mail: gremb.mow@mfa.gr 
Website: http://www.mfa.gr/russia 
 

Γξαθείν Νηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ πνζέζεσλ Κφζραο  
Γ/λζε: 4, Leontievsky pereulok, Moscow 125009 
Ρει.: +7 (495) 539 2970,  
E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr  
Website: www.agora.mfa.gr 

                                                                          

Γεληθφ Ξξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηε Κφζρα 
Γ/λζε: 14, Spiridonovka str., Moscow 123001 
Ρει: +7 (495) 539 3840,         
E-mail: grgencon.mow@mfa.gr 
Website: http://www.mfa.gr/russia 

 

Δπίηιμορ Ππόξενορ ηηρ Δλλάδαρ ζηο Κίνζκ 
Ρειέθσλν:  +375 17 207 1404, 
θ. Pavel Ρνπνπδίδεο 
E-mail: greece.minsk@gmail.com  
 

Ιεπθνξσζηθέο Αξρέο 

 
Eπίζεκε Ηζηνζειίδα Ξξνέδξνπ Ιεπθνξσζίαο  
http://president.gov.by/en/ 
 
Θπβέξλεζε Ιεπθνξσζίαο 
http://www.government.by/en/ 
 
Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ (Θάησ Βνπιή) 
http://www.house.gov.by/en/ 
 
Ππκβνχιην Ιεπθνξσζίαο (Αλσ Βνπιή) 
http://sovrep.gov.by/ru/ 
 
πνπξγείν Δμσηεξηθψλ       
http://mfa.gov.by/en/ 
 
πνπξγείν Φφξσλ  
 http://nalog.gov.by/ru/ 
 
πνπξγείν Νηθνλνκίαο 
http://www.economy.gov.by/en/ 
 
πνπξγείν Αληηκνλνπσιηαθνχ Διέγρνπ θαη Δκπνξίνπ 
https://mart.gov.by/en/sites/mart/home.html 

mailto:gremb.mow@mfa.gr
http://www.mfa.gr/russia
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:grgencon.mow@mfa.gr
http://www.mfa.gr/russia
http://president.gov.by/en/
http://www.government.by/en/
http://www.house.gov.by/en/
http://sovrep.gov.by/ru/
http://mfa.gov.by/en/
http://nalog.gov.by/ru/
http://www.economy.gov.by/en/
https://mart.gov.by/en/sites/mart/home.html
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πνπξγείν Γεσξγίαο θαη Γηαηξνθήο 
http://www.mshp.gov.by/en/ 
 
πνπξγείν Δπηθνηλσλίαο θαη Ξιεξνθνξηθήο 
https://www.mpt.gov.by/ 
 
πνπξγείν Αζιεηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ 
http://www.mst.by/en/ 
 
 
Άιιεο Γεκόζηεο Υπεξεζίεο  

Θξαηηθή Δπηηξνπή Πηαηηζηηθήο 
http://www.belstat.gov.by/en/ 
 
Θξαηηθή Ρεισλεηαθή Δπηηξνπή 
http://www.customs.gov.by/en/ 
 
Θξαηηθή Δπηηξνπή Standardisation 
https://gosstandart.gov.by/en/ 
 
Kξαηηθε Δπηηξνπή Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο 
http://www.gknt.gov.by/en/ 
 
Δζληθφ Θέληξν Δπελδχζεσλ θαη Ηδησηηθνπνηήζεσλ 
https://investinbelarus.by/en/ 
 
Eζληθφ Θέληξν Ξξνζηαζίαο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο 
http://belgospatent.by/eng/ 
 
Δζληθνχ Θέληξνπ γηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο 
www.rcheph.by 
 
Δζληθφ Θέληξν Marketing θαη Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ 
https://ncmps.by/en/ 
 
Trade Βelarus 
https://export.by/en 
 
Ηζηφηνπνο παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα επηρεηξήζεηο 
https://www.belarus.by/en/ 
 
Βάζε δεδνκέλσλ λνκηθψλ θεηκέλσλ 
http://www.law.by/ 
 
Σξεκαηηζηήξην Aμηψλ 
https://www.bcse.by/en 
 
Iζηφηνπνη Γεκνζίσλ Ξξνκεζεηψλ 
http://www.icetrade.by/ 
http://goszakupki.by/ 
http://butb.by/procurement-property-sales/public-procurement/ 
 
 

http://www.mshp.gov.by/en/
https://www.mpt.gov.by/
http://www.mst.by/en/
http://www.belstat.gov.by/en/
http://www.customs.gov.by/en/
https://gosstandart.gov.by/en/
http://www.gknt.gov.by/en/
https://investinbelarus.by/en/
http://belgospatent.by/eng/
https://ncmps.by/en/
https://export.by/en
http://www.law.by/
https://www.bcse.by/en
http://www.icetrade.by/
http://goszakupki.by/
http://butb.by/procurement-property-sales/public-procurement/
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Ρερλνινγηθφ Ξάξθν 
http://www.park.by/?lng=en 
 
Ξεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο  

Γηνηθεηηθή Ξεξηθέξεηα Κηλζθ  
http://www.minsk-region.gov.by/en/ 

Γηνηθεηηθή Ξεξηθέξεηα Vitebsk 
http://vitebsk-region.gov.by/en/ 
 
Γηνηθεηηθή Ξεξηθέξεηα Gomel 
http://www.gomel-region.by/en/ 
 
Γηνηθεηηθή Ξεξηθέξεηα Grodno 
http://grodno.gov.by/en/ 
 
Γηνηθεηηθή Ξεξηθέξεηα Κogilev 
http://mogilev-region.gov.by/ 
 
Γήκνο Minsk 
https://minsk.gov.by/en/ 
 
Δπελδχζεηο ζην Minsk 
http://investatlas.minsk.gov.by/ru/ 

 

Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα (ΔΒΔ) 

 

ΔΒΔ Ιεπθνξσζίαο  

https://www.cci.by/en 

 

Κεγάιεο θξαηηθέο εηαηξείεο 

Xξεκαηηζηήξην Δκπνξεπκάησλ Ιεπθνξσζίαο 
http://www.butb.by/main 
 
Θξαηηθή εηαηξεία δηαρείξηζεο δαζηθψλ πφξσλ 
http://www.bellesbumprom.by/en/ 
 
Belaz Holding (βαξηά νρήκαηα) 
http://www.belaz.by/en/about/ 
 
Belaruskali (ιηπάζκαηα) 
https://kali.by/company/ 
 
ΚΑΕ (νρήκαηα) 
http://maz.by/en/ 
 
ΚΡΕ (ηξαθηέξ) 
http://www.belarus-tractor.com/de/ 
 
ΒΚΕ (κεηαιινπξγία) 
https://eng.belsteel.com/ 
 

http://www.park.by/?lng=en
http://www.minsk-region.gov.by/en/
http://vitebsk-region.gov.by/en/
http://www.gomel-region.by/en/
http://grodno.gov.by/en/
http://mogilev-region.gov.by/
https://minsk.gov.by/en/
http://investatlas.minsk.gov.by/ru/
https://www.cci.by/en
http://www.butb.by/main
http://www.bellesbumprom.by/en/
http://www.belaz.by/en/about/
https://kali.by/company/
http://maz.by/en/
http://www.belarus-tractor.com/de/
https://eng.belsteel.com/
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Βelshina (ειαζηηθά νρεκάησλ) 
http://www.belshina.eu/de/ 
Λaftan (πεηξνρεκηθά) 
http://www.naftan.by/en/default_en.aspx 
 
ΚΕΘΡ (κεραληθφο εμνπιηζκφο νρεκάησλ) 
https://www.mzkt.by/en/ 

 
Βelkommunmash (ιεσθνξεία) 
https://bkm.by/ 
 
Αtlant (νηθηαθέο ζπζθεπέο) 
https://atlant.by/ 
 
Gefest (νηθηαθέο ζπζθεπέο) 
https://www.gefest.by 
 
Milavitsa (εζψξνπρα) 
https://www.milavitsa.com/about/ 
 
Santa Bremor (ηξφθηκα επεμεξγαζκέλα) 
http://www.en.santa-bremor.com 
 
Θommunarka (ζνθνιάηα θαη γιπθίζκαηα) 
http://www.kommunarka.by/ 
 
Savushkin (γαιαθηνθνκηθά, ρπκνί) 
http://savushkin.by/ 
 
Βabushkina (γαιαθηνθνκηθά) 
http://babushkina.by/en/# 
 
 

Θιαδηθνί ζύλδεζκνη  

Association of communications and Marketing Agencies of Belarus  
http://association.by/en 
 
Belarussian Scientific Industrial Association – Republican Public Union  
www.bnpa.info 

 
Αληηπξνζσπεία ΔΔ - Γηεζλείο Νξγαληζκνί 

Αληηπξνζσπεία ΔΔ  
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus_en 
 
United Nations Development Programme 
http://www.by.undp.org/ 
 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΟΩΞΑΪΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΑΛΑΠΓΘΟΝΡΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ  (EBRD) 
https://www.ebrd.com/belarus.html 
 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΑΓΘΝΠΚΗΑΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ  
https://www.worldbank.org/en/country/belarus  

http://www.belshina.eu/de/
http://www.naftan.by/en/default_en.aspx
https://www.mzkt.by/en/
https://bkm.by/
https://atlant.by/
https://www.gefest.by/
https://www.milavitsa.com/about/
http://www.en.santa-bremor.com/company/history/
http://www.kommunarka.by/
http://savushkin.by/
http://babushkina.by/en/
http://association.by/en
http://www.bnpa.info/contacts/
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus_en
http://www.by.undp.org/
https://www.ebrd.com/belarus.html
https://www.worldbank.org/en/country/belarus
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Ξεγέο Ξιεξνθόξεζεο 

 
- https://eng.belta.by/ 
- http://www.bpc.by/ 
- https://www.tvr.by/eng/ 

 

Τξάπεδεο 

Θεληξηθή Ρξάπεδα Ιεπθνξσζίαο 
http://www.nbrb.by/engl/ 

Βelarus Bank 
https://belarusbank.by/en 

Belagroprom Bank 
https://www.belapb.by/eng/ 

Priorbank 
https://www.priorbank.by/ 
 
Eλσζε Ρξαπεδψλ Ιεπθνξσζίαο 
http://abbanks.by/ 
 
Γηνξγάλσζε Δθζέζεσλ 

Δζληθφο Δθζεζηαθφο Φνξέαο 
http://www.minskexpo.com/english/ 
 
Βelinterexpo 
https://www.belinterexpo.by/en/ 
 
T&C 
http://www.tc.by/english/company-profile/ 
 

Μελνδνρεία 

President Hotel 

https://www.president-hotel.by/en 

 

HOTEL  Europe 

https://www.hoteleurope.by/   

 

Crown Plazza Minsk 

http://www.cpminsk.com/en/ 

 

Peking Hotel Minsk 

http://beijinghotelminsk.com/ 

 

 

https://eng.belta.by/
http://www.bpc.by/
https://www.tvr.by/eng/
http://www.nbrb.by/engl/
https://www.belapb.by/eng/
https://www.priorbank.by/
http://abbanks.by/
http://www.minskexpo.com/english/
https://www.belinterexpo.by/en/
http://www.tc.by/english/company-profile/
https://www.president-hotel.by/en
https://www.hoteleurope.by/
http://www.cpminsk.com/en/
http://beijinghotelminsk.com/
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Αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη αεξνδξόκηα 

Belavia 
https://en.belavia.by/ 
 
Aεξνδξφκην Κinsk 
https://airport.by/en 
 
 

Ζ. ΠΖΓΔ  

 

 

-www.belarus.by/en/business 

-www.CHSH.com 

-https://kreston.com/wp-content/uploads/2016/10/Belarus.pdf 

-www.gtai.de 

-Word Bank Report : Doing Business 2020 

 

https://en.belavia.by/
https://airport.by/en
https://kreston.com/wp-content/uploads/2016/10/Belarus.pdf

