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Ekonomikos plėtra, vyriausybės ekonominė politika, tiesioginė parama vietos pramonei 
 
 
Rusijos BVP augimas per ateinančius 10 metų bus ne daugiau kaip 4%,  
teigė A. Čiubaisas AB „ROSNANO“ vadovas. Jo teigimu Rusijos ekonomika pasiekė kokybiškai naują etapą, 
nebematysime didelių augimo tempų, kokie buvo prieš krizę. Tačiau jei Rusijos ekonomika nesugebės sėkmingai 
pritaikyti inovacijų, net ir 4% BVP augimą pasiekti bus sunku.  
http://rian.ru/economy/20110908/432434732.html 
 
Rusijos ekonominės plėtros ministerija laukia krizės.  
Be pagrindinio, konservatyvus ir optimistinio ekonomikos scenarijų ministerija parengė ir krizinę prognozę. Jei 
įvyktų pasaulinis ekonominis nuosmukis, o naftos kainos kristų  iki $ 60/barr, tada Rusijos ekonomika  
neišvengiamai mažėtų bent 0,5-1,4%. Toks scenarijus yra tikėtinas, sakė Ekonomikos ministro pavaduotojas 
Andrej Klepach: "Bet aš manau, nuosmukio pavyks išvengti."  
http://polit.ru/news/2011/09/09/apocalypse/ 
 
Rusijos ekonomika paremta žaliavų eksportu trukdo viduriniosios klasės augimui.  
"Jei nebus esminių pokyčių ekonomikos modelyje ir dominuos ekonomika, paremta tik su žaliavų ir paslaugų 
infrastruktūros sektoriuose eksportu, prognozuojame, kad viduriniosios klasė negali viršyti 30% iki 2020 m.", - 
sakė Ekonomikos ministro pavaduotojas.  
http://www.bfm.ru/articles/2011/09/07/syrevaja-ekonomika-ne-puskaet-rossijan-v-srednij-klass.html 
 
Infliacija Rusijoje iki 2011 m. gali pakilti iki 8% - pasakė Putinas.  
Iki šiol oficiali valdžios prognozė - infliacija 2011 m. yra 6,5-7,5%. Rusijos vyriausybė siekia per ateinančius metus 
pasiekti infliacijos lygį kuris siektų ne daugiau kaip 5%.  
http://ria.ru/economy/20110905/430533343.html 
 
Ekonomikos plėtros ministerija ir antimonopolinė agentūra nesutaria dėl viešųjų pirkimų įstatymo 
projekto.  
http://ria.ru/economy/20110907/431877078.html 
 
 
Užsienio prekyba 
 
 
Rusijos vyriausybė nustatė muitinės rinkliavas už eksportuojamas prekes iš Rusijos,  
kurios nėra apmokestinamos eksporto muitais. Naujosios taisyklės įsigalios nuo spalio 1 d.  
http://ria.ru/economy/20110907/432031705.html 
 
Alaus importuotojai susirūpinę dėl galimų naujų apribojimų Rusijoje.  
Plastikiniai buteliai, kuriuose parduodamas kas antras litras alaus Rusijoje, gali būti uždrausti dėl naujų Muitų 
sąjungos taisyklių. Pirmieji pavojaus varpais pradėjo skambinti Ukrainos tiekėjai, kurie susirūpinę galimu Rusijos 
rinkos praradimu.   
http://www.ng.ru/economics/2011-09-09/4_beer.html 
 
Muitų sąjunga gali tikėtis rimtų reformų.  
Tikslas yra priversti Ukrainą galų gale prisijungti prie Muitų Sąjungos. Rusijos diplomatai teigė, kad  Rusija, 
Baltarusija ir Kazachstanas dabar svarsto susitarimo dėl techninių reglamentų tarp Muitų Sąjungos ir trečiųjų šalių 
projektą. 
http://kommersant.ru/doc/1766098 
 
Putinas žada keisti gintaro ir jo dirbinių muitus.  
Siekiant apsaugoti gintaro pramonę Kaliningrade Vladimiras Putinas pažadėjo pavesti Vyriausybei peržiūrėti į 
gintaro ir jo dirbinių eksporto/importo muitus. 
http://ria.ru/economy/20110905/430767765.html 
 
Nuo rugsėjo 1 d. padidinti eksporto muitai naftai ir naftos produktams.  
 
 
 
 
 



Energetika  
 
Rusija nepolitizuoja „santykių dėl dujų“ su Ukraina, pareiškė Užsienio reikalų ministras Lavrovas. 
"Bandymai įstumti ką nors į kampą niekada nepadeda geriems tarpusavio santykiams, jau nekalbant apie 
strateginius santykius. Rusija tokios taktikos netaiko bendraudama su Ukraina, mes orientuojamės į 
strateginės partnerystės principus." - S. Lavrovas.  
http://rian.ru/economy/20110905/430278144.html 
 
Putinas asmeniškai paleido dujotiekį „Šiaurės srautas“ rugsėjo 6d.  
"Nuo pirmųjų žingsnių šį projektą palaikė mūsų draugai-vokiečiai, ypač mūsų geras draugas Gerhardas 
Schroederis. Su šiuo projektu buvo tiek vargo, bet jis gyrė projektą, priėmė politinį sprendimą ir nuosekliai 
mus rėmė". – Putinas. 
http://ria.ru/economy/20110906/431235528.html 
 
 Fitch prognozuoja, kad dujotiekis „Šiaurės srautas“ 20 proc. sumažins Ukrainos ir Slovakijos dujų 
operatorių apyvartas.   
http://ria.ru/trend/nord_stream_started_06092011/ 
 
Susitarimas dėl dujotiekio „Pietų srautas“ bus pasirašytas rugsėjo 16 d.  
http://polit.ru/news/2011/09/06/juznyj-potok-soglashenie/ 
 
 
Finansų rinkos, investicijos 
 
 
Rytų Europos šalys pamiršta istorines nuoskaudas ir vis dažniau ryžtasi parduoti aktyvus investuotojams 
iš Rusijos. Rusijos investicijos Rytų Europos regione per paskutinius 3 metus sudarė 2,7 mlrd USD , tai daugiau 
nei per 17 praėjusių metų kai investicijos sudarė 2,4 mlrd USD.  
Didėjančios skolos ir biudžeto deficitai Rytų Europos ekonomikose, verčia vyriausybes parduoti savo akcijų 
paketus įmonėse.  
http://www.bfm.ru/articles/2011/09/06/rossija-lechit-dengami-obidy-vremen-holodnoj-vojny.html 
 
Rusijos Centrinis bankas baiminasi galimo likvidumo sumažėjimo, Rusijos bankai yra pasirengę 
smūgiams 
Dėl mažėjančių naftos kainų ir galimo Europos vertybių rinkų smukimo, Centrinis bankas prognozuoja galimus 
Rusijos bankų likvidumo šokus. Šiuo metu bendras likvidumas Rusijos bankininkystės sektoriuje nėra per daug 
didelis ir sudaro maždaug 13% visų aktyvų.  
http://rian.ru/economy/20110905/430179603.html 
 
Rusijos valdžiai kelia susirūpinimą, kad Rusijos bankai per pirmąjį šių metų pusmetį iš Rusijos į užsienį 
pervedė 20 mlrd. USD. 
Kalbėdamas tarptautinės bankininkystės forume, Centrinio banko Finansinio stabilumo skyriaus viršininkas S. 
Moiseyev sakė, kad didelis grynojo kapitalo nutekėjimas ir paskolos nerezidentams kelia susirūpinimą. Tačiau 
daugumoje atveju tai skolinimas dukterinėms įmonėms, todėl šį reiškinį galima traktuoti kaip skolinimą Rusijos 
vidaus rinkoje.  
http://www.profi-forex.org/news/entry1008086839.html 
 
„Sberbank“ įsigijo Volksbank International už 588 mln. Eurų.  
"Sberbank" paskelbė, kad ji pasirašė galutinį susitarimą įsigyti Volksbank International AG . Analitikai sako, kad 
100 proc. akcijų įsigyta palyginus nebrangiai.  
http://www.bfm.ru/articles/2011/09/08/sberbank-udocheril-volksbank-international-za-600-mln.html 
 
"Sberbank" neatmeta galimybių įsigyti bankus Bulgarijoje ir Rumunijoje  
http://rian.ru/economy/20110908/432512212.html 
 
Turizmas 
 
Rusijos turistai vis dažniau savarankiškai organizuoja keliones į užsienį ir vis dažniau atsiskaitymams 
naudoja kreditines korteles, teigia „Visa“ pristatydama savo tyrimą apie Rusijos turizmo tendencijas.  
Pasak "Visa", Ukrainoje, Italijoje, JAV, Vokietijoje ir Prancūzijoje, Rusijos klientų išlaidos iš kreditinių kortelių auga 
beveik visose srityse, susijusiose su kelionės išlaidomis. Turistai dažniau patys apsimoka lėktuvo bilietus, 
viešbučius, automobilių nuomą, kruizus. Nors Rusijos turizmo rinkos dalis yra maždaug 30 milijardų dolerių, iš 
kurių tik 5% sudaro bilietų užsakymai internetu. Tuo tarpu Europoje on-line užsakymai sudaro 50% rinkos, JAV - 
visi 80%. Taigi Rusija turi kuri augti.  
http://www.mn.ru/newspaper_economics/20110902/304610970.html 
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