
EKONOMINĖ APŽVALGA: RUSIJA 

 

- Rusijos Finansų ministerijos atliktas tyrimas parodė, kad 96 proc. 2017 m. viešųjų 

pirkimų šalyje buvo atlikta vadovaujantis ne konkurencijos principais. 

- Rusijos vartotojų teisių gynimo tarnyba išaiškino 591 atvejį, kai pasaulio futbolo 

čempionato laikotarpiui viešbučiai dirbtinai sukėlė kainas. Viešbučiams skirti įspėjimai 

ir baudos. Taip pat Pasaulio Futbolo čempionato metu miestuose, kuriuose vyks 

rungtynės, gali būti įvedami apribojimai krovininiam transportui. 

- „Gazprom“ prie Baltijos jūros ketina pastatyti stambią dujų perdirbimo įmonę. Projekto 

kaina – 20 mlrd. USD. 

- Rusijos ekonominės plėtros ministerija 2018 m. prognozuoja 2,1 proc. šalies BVP 

augimą. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja Rusijos BVP augimą 1,7 proc. 2018 

m. ir 1,5 proc. 2019 m. 

- Didžiausias Rusijoje atlyginimų augimas balandžio mėn. buvo Sankt Peterburge. 

- Rusijos vyriausybė ketina skirti baudas už prekių, kurioms taikomos sankcijos, 

apyvartą. Rusijos vyriausybė pateikė Valstybės Dūmos deputatams įstatymo projektą, 

numatantį skirti baudas už draudimo prekiauti nesilaikymą prekėmis, kurioms taikomos 

sankcijos. Išsamesnė informacija paskelbta parlamento interneto svetainėje gegužės 4 

d. Iš dokumento matyti, kad įstatymo projekte numatytomis normomis siūloma nustatyti 

baudą už tokius veiksmus asmenims nuo 3 iki 5 tūkst. rublių, pareigūnams nuo 30 iki 

50 tūkst. rublių ir nuo 70 iki 100 tūkstančių juridiniams asmenims. Remiantis projekto 

nuostatomis, taip pat numatyta konfiskuoti prekes. Prekių apyvarta reiškia jų gabenimą 

per šalies teritoriją, saugojimą, ženklinimą, perdirbimą, naudojimą gamybos reikmėms 

ir bet kokių sandorių su jais vykdymą. Embargo maistui paskelbimas buvo atsakas į 

Vakarų sankcijas po Krymo aneksijos. Draudimas galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje informaciją. 

 

   

 

EKONOMINĖ APŽVALGA: KALININGRADO SRITIS 

(RUSIJA) 

 

- Nuo 2018 m. pradžios, įsigaliojus naujam įstatymui dėl Kaliningrado srities statuso, 

naujais Kaliningrado ypatingos ekonominės zonos rezidentais tapo 23 įmonės.  

- Pasaulio futbolo čempionato metu bus draudžiamas autobusų įvažiavimas į 

Kaliningrado miestą. Informacija dėl leidimų gavimo ir keliamų reikalavimų 



vežėjams čia. 

- Kaliningrado viešbučiai siūlo apgyvendinimą Pasaulio futbolo čempionato metu 3-5 

kartus aukštesne kaina. Didėja Kaliningrado srities susisiekimas oro transportu – 

"Airbaltic" pradėjo skraidyti į Kaliningradą. Oro linijų bendrovė „Pobeda“ planuoja 

vykdyti reguliarius skrydžius iš Kaliningrado į Londoną ir Ženevą. Tikimasi, kad 

Pasaulio futbolo čempionato metu į Kaliningrado oro uostą kasdien vyks 65 lėktuvų 

reisai. 

- Rusijos federalinės statistikos tarnyba praneša, kad toliau mažėja Kaliningrado 

gyventojų pajamos. 

- Beveik pusę Kaliningrado srities importo sudaro automobilių komplektavimo detalės. 

Rusijos Federacijos valdžios institucijos pradėjo svarstyti galimybes Kaliningrade ir 

Vladivostoke steigti ofšorines zonas. Teigiama, kad šios zonos skirtos padėti įmonėms, 

nukentėjusioms nuo JAV sankcijų. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade informaciją. 

 

 

https://bus.transport2018.com/information?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=rumu_zinios_nr_17&utm_term=2018-05-09

