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Ekonominė politika
Ekonominės laisvės reitingas. Rusijai pagal ekonominės laisvės indeksą suteikta 139 vieta tarp 177 šalių
2013 m. Rusija išlieka "daugiausia nelaisvas" kategorijoje "Heritage Foundation" ir "Wall Street Journal“
paskelbtame šalių ekonominės laisvės reitinge. http://www.kommersant.ru/doc-y/2102229
Prekyba
Apsaugos priemonių taikymas. Eurazijos ekonominė komisija nusiteikusi ryžtingai kovoti su agresyviu
importu apsaugos priemonių pagalba. Šia tema skelbiamas interviu su Eurazijos komisijos vidaus rinkos
apsaugos departamento direktoriumi V.Iljivich. Šiuo metu komisija atlieka 9 antidempingo ir apsaugos
priemonių tyrimus – tekstilė, porcialianas, vonios įranga, kombainai ir traktoriai, keleivių pervežimo
priemonės. http://www.rg.ru/2013/01/05/import-site.html
Alkoholio kontrabanda Muitų sąjungoje. Rosalkogolregulirovaniye laiške premjero pavaduotojui
Dvorkovichiui skundžiasi nekontroliuojamu antplūdžiu alkoholio iš Kazachstano ir Baltarusijos, Rusijos
partnerių muitų sąjungoje. Toks alkoholis tranzitu per Rusiją keliauja į trečiąsias šalis - Azerbaidžanas,
Turkmėnistanas, Gruzija ir Armėnija, ir taip pat gali būti naudojamas neteisėtai alkoholinių gėrimų gamybai
Šiaurės Kaukaze. Rusijos muitinės duomenimis į Rusiją iš Baltarusijos buvo įvežta 800.000 dekaltirų etanolio
per pirmuosius devynis 2012 m. mėnesius.
Muitinė
Nauji veterinarijos sertifikatai. Rusijoje nuo 2013 m. pradeda galioti vieningi muitų sąjungos veterinarijos
sertifikatai. Siekiant išvengti problemų pasienyje kol kas paliekamas senųjų dvišalių Rosselhoznazdor
išduotų sertifikatų eksportuojančioms šalims galiojimas.
http://www.tks.ru/news/nearby/2013/01/08/0002
Muitinės strategija. Sausio 8 d. premjeras D. Medvedevas patvirtino naują Muitinės strategiją iki 2020 m. Ši
strategija numato visišką perėjimą prie elektroninių deklaracijų iki 2014 m. Importuojamų prekių muitinės
formalumų atlikimo laikas turėtų būti sumažintas nuo dabartinių 96 valandų iki 2 valandų 2018 m.
http://top.rbc.ru/economics/08/01/2013/839526.shtml
Transporta ir logistika
Krovos problemos Kaliningrado uoste. Kaliningrado geležinkeliai susirūpinę situacija, kai dėl krovos
kompanijų kaltės metų pradžioje susidarė apie 1,6 tūkst. vagonų prastovos.
http://www.tks.ru/logistics/2013/01/09/0010
Įstatymo projektas dėl tranzitinių pervežimų. Rusijos transporto ministerija pateikė vyriausybei svarstymui
įstatymo projektą dėl tranzitinių krovinių. Teigiama, kad įstatyminė bazė neturėtų keistis, siekiama apjungti
įvairius įstatyminius aktus federaliniame lygyje. http://www.tks.ru/news/nearby/2013/01/11/0008

Energetika
Gazprom veiklos rodikliai blogėja. Gazprom 2012 metais išgavo 478.7 mrld. kubinių metrų dujų, palyginus
su 513 mrld. kubinių metrų 2011 metais. 2012 m.Rusijos dujų eksportas į NVS nepriklausančias šalis
sumažėjo 3,5%, o į NVS šalis sumažėjo 12,3%. Jei ne šalta žiema gruodžio mėn. Europoje, šie skaičiai galėjo
būti dar blogesni. Ekspertai prognozuoja, kad veiklos rezultatai gali toliau prastėti dėl augančios
konkurencijos iš Rusijos nepriklausomų dujų gamintojų ir užsienio dujų tiekėjų Europoje.
Rusijos ir Kinijos derybo dėl naftos tiekimo. Kinijos nacionalinė naftos korporacija gavo Rosneft kvietimą
atvykti į Maskvą derybų dėl papildomo žalios naftos tiekimo į Kiniją. Tikimasi, kad derybų metu bus kalbama
apie naftos tiekimą į Kiniją per Kazachstaną Atasu-Alašankou naftotiekiu.
http://www.rg.ru/2013/01/07/neft-site.html
Vartojimas
Rusija planuoja ženkliai padidinti maisto produktų gamybą. Remianis nauja valstybine žemės ūkio
strategija iki 2020 m.Rusija gamins trečdaliu daugiau maisto. Valstybinės programos vykdymas turėtų
sumažinti importą ir padidinti eksportą tokių žemės ūkio produktų kaip grūdai, cukriniai runkeliai, gyvūninės
kilmės produktai kaip mėsa ir pieno gaminiai. http://www.rg.ru/2013/01/07/producty-site.html
Kainų augimas. Artimiausiais mėnesiais turėtų didėti kiaulienos ir vištienos kainos, brangs grūdai. Kviečių
kainų gali pasiekti viršūnę liepos mėnesį. Šias išvadas pateikia Žemės ūkio rinkos studijų instituto parengta
apžvalga. http://www.rg.ru/2013/01/06/krupa-site.html
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