
Baltarusijos stojimas į Pasaulio 

prekybos organizaciją: status quo



Bendra stojimo į PPO tvarka  

• Prašymas dėl PPO narystės ir stojimo darbo grupės įsteigimas

• Daugiašalės derybos visais prekybos klausimais dėl PPO narystės sąlygų –

stojimo darbo grupės raporto rengimas

• Dvišalės patekimo į rinką derybos dėl:

➢ importo muitų 

➢ eksporto muitų 

➢ paslaugos (horizontalūs įsipareigojimai, specifiniai įsipareigojimai 

pagal atskirus sektorius)

➢ rinkos reguliavimo sąlygos

• (Visų) derybų rezultatų tvirtinimas stojimo darbo grupėje

• Stojimo Protokolo tvirtinimas PPO Generalinėje taryboje ir Protokolo 

pasirašymas

• Nacionalinis ratifikavimas; PPO narystė – 30 d. po pranešimo dėl 

ratifikavimo



Baltarusijos stojimo į PPO raida

• Stojimo darbo grupė įsteigta 1993-10-27, tačiau daug metų stojimo

derybos nevyko

• Derybos atsinaujino 2017 m. ir iki š.m. vasario 15 d. įvyko 4 darbo 

grupės susitikimai

• Dvišalės derybos baigtos su maždaug 20 šalių, įskaitant Korėją, 

Japoniją, Šveicariją; dvišalės derybos tęsiamos su ES, JAV ir dar 

keliomis šalimis

• BY politinis siekis baigti stojimo į PPO derybas iki 2020 m. birželio 

mėn. XII-osios PPO ministrų konferencijos Astanoje



Derybų su Baltarusija turinys -

ES interesai ir Lietuvos verslui aktualūs klausimai (I) 

• Dėl reikšmingesnių importo muitų nuolaidų nesiderama

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx

• Eksporto muitų mažinimas (odos, mediena ir medžio gaminiai) 

• Paslaugų įsipareigojimai

• Reguliaciniai klausimai (stojimo darbo grupės raporto rengimas):

➢ Įsipareigojimas neįvesti naujų ar nedidinti eksporto muitų 

➢ Laikinų eksporto draudimų panaikinimas (mediena, odos ir pan.)

➢ Alkoholio importo režimo liberalizavimas

➢ Muitinės rinkliavų už procedūras mažinimas

➢ Valdžios institucijų sprendimų tinkamas viešas skelbimas

• JAV reikalauja nuostatos dėl ne rinkos ekonomikos statuso (CN, VTN pvz)

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx


Lietuvos verslui aktualūs klausimai (II) 

• Stojimo į PPO derybose galima derėtis dėl visų tarptautinės prekybos 

klausimų (prekyba prekėmis, paslaugomis, įskaitant investicinį režimą 

ar privatizavimą, intelektinės nuosavybės apsaugą)

• Pavyzdinis klausimų / problemų sąrašas:

➢ Muitinės procedūros ir rinkliavų dydžiai

➢ Neaiškus importo/eksporto licencijavimas ir panašūs draudimai

➢ Diskriminaciniai ar per dideli reikalavimai prekėms 

➢ Sudėtingos/diskriminacinės paslaugų teikimo ar investavimo sąlygos

➢ Bloga intelektinės nuosavybės apsauga ar ilgos, sudėtingos 

procedūros



Ačiū už dėmesį!


