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- Planuojama, jog „LUGAPORT“ taps vienu paklausiausių Rusijos terminalų. Per trejus metus 

„Novotrans“ Ust Lugos uoste baigs statyti universalų prekybos terminalą „LUGAPORT“, kuris 

padidins uosto perkrovimo apimtis nuo dabartinių 103 mln. iki 127 mln. tonų per metus. - Per 9 šių 

metų mėnesius Vyborgo uosto krovinių apyvarta padidėjo 61 proc. 

- Spalio 28 – lapkričio 7 dienomis Rusijai paskelbus nedarbo savaitę ir atskiruose regionuose įvedus 

griežtus apribojimus, įvardintos verslo, nukentėjusio nuo Covid-19 pandemijos, rėmimo priemonės. 

Tai vienkartinės darbo užmokesčio subsidijos bei lengvatiniai kreditai su  3 proc. metinėmis 

palūkanomis. 

-Ministrų kabinetas pratęsė draudimą importuoti žemės ūkio produktus iš daugelio šalių, taikydamas 

atsakomąsias sankcijas.   

-„Rosselkhoznadzor“ išplėtė pašarų, kuriuos leidžiama pristatyti į Rusijos Federaciją, gamintojų 

sąrašą.    

-Vyriausybė patvirtino naujas paskatas importuoti įrangą ir elektronikos gaminius į Rusijos 

Federaciją, kurių analogai šalyje negaminami.   

- Alaus salyklo muitų ir tarifų reguliavimas nesikeis, cukraus importo muitas  pratęstas iki 2021 m. 

pabaigos.    

- Nuo spalio 20 d. kviečių eksporto muitai iš Rusijos padidėjo iki 61,3 JAV dol. už toną. 

- Nuo lapkričio 1 d. eksporto muito tarifai žaliai naftai ir naftos produktams: nustatyta vidutinė 

„Jurals“  žalios naftos kaina Viduržemio jūros ir Roterdamo žalios naftos rinkose, kuri yra 560,4 JAV 

dol. už toną.   

- Lentų ir medžio drožlių plokščių kainos ėmė mažėti mažėjant paklausai. Kai kurių medienos 

gaminių kainos jau sumažėjo trečdaliu. 

-„Rusijos geležinkeliai“ per 9 šių metų mėnesius pervežė 3,7 proc. daugiau krovinių. 

- Rusijos dujų eksportas 2021 m. dujotiekiu į tolimąjį užsienį (ne  NVS šalis) gali siekti 197,3 mlrd. 

m³. „Gazprom“ paskelbė, kad laikosi plano eksportuoti 183 mlrd. m³ dujų į Europą. 

- Rusijos Dūma pirmu skaitymu pritarė įstatymo projektui, kuris draustų krovinio perkrovimą iš laivo 

į laivą be apsilankymo uoste. Žemės ūkio ministerija bando daryti poveikį tam, kad į tuos 

draudžiamus perkrauti krovinius nebūtų įtraukti grūdai ir miltai. 

- Tarptautinės agentūros „OAG“ duomenimis, lėktuvų maršrutas Maskva –Antalija spalį užėmė 

pirmąją vietą pasaulyje tarp visų maršrutų pagal keleivių užimtas vietas. Antroje vietoje - Dubajus-

El-Rijadas, trečioje- Dubajus – Londonas. 
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