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1. Svolání rady pro přezkoumávání obchodní politiky
2. Zpráva WTO k prověrce
3. Zpráva vlády RF k prověrce
_____________________________________________________________________________

SVOLÁNÍ RADY PRO PŘEZKOUMÁVÁNÍ OBCHODNÍ POLITIKY
Na základě konzultací smluvních stran Dohody o WTO a intervalu přezkumu
vyhlašuji na XX. červen 2020 zasedání Rady pro přezkoumávání obchodní
politiky, které zasedne k prověrce obchodní politiky Ruské federace. Součástí
tohoto oznámení je zpráva vypracovaná sekretariátem WTO na základě Dohody
o mechanismu prověrek obchodní politiky (příloha 3 Dohody o WTO) za účelem
popsat obchodní politiku a praktiky Ruské federace. Zpráva vznikla na základě
notifikací a konzultací s Ruskou federací, a odpověď Ruské federace je druhou
přiloženou zprávou.
__________
ZPRÁVA WTO K PROVĚRCE
1. Ekonomická situace Ruské federace
Ruská Federace se připojila v roce 2012 a obchod se podílí na ruském HDP
29 %. Nejdůležitější exportní komoditou je ropa a ropné produkty. Ruská účast
na mezinárodním obchodu není obecně zvláště veliká, také z důvodu poměrně
značného množství uvalených sankcí. V oblasti obchodu s ropou je nicméně
účast Ruska velmi podstatná pro mnoho zemí.
2. Obchodní politika
Ruská obchodní politika má značně omezené možnosti kvůli množství
sankcí, které různí geopolitičtí aktéři na Ruskou federaci uvalují. Obecná nechuť
a nedůvěra, kterou Ruská federace chová vůči mezinárodním finančním
institucím, je dalším z činitelů, které ji znesnadňují přístup k mezinárodnímu
obchodu. Kvůli významu obchodu s ropou a jejímu strategickému významu je
však mezinárodní obchod pro Ruskou federaci stále stěžejní.
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3. Spory při Panelu pro řešení sporů
Rusko při tomto panelu vedlo přes své krátce trvající členství celkem 17
sporů. Většinou se týkaly dumpingu, anti-dumpingových opatření a obchodu s
ocelí mezi Ruskou federací a buď Spojenými státy americkými, nebo Evropskou
unií. Jeden spor vedla Ruská Federace s Japonskem ohledně pozitivní
diskriminace výrobců aut sídlících na ruském území. Největší konflikt měla Ruská
federace s Ukrajinou ohledně blokování transportu komodit z Ukrajiny do třetích
zemí a ztěžování importu komodit do Ukrajiny.
4. Uplatňovaná politika v určených otázkách
4.1 Vakcína Sputnik V
Ruská Federace se v reakci na onemocnění covid-19 zaměřila na výrazně
urychlený vývoj vakcíny, kterou následně začala vyvážet do mnoha zemí, a to i
přes pochybné výsledky klinických testů. Navíc občané Ruské federace vakcínu
buď nedostávají, nebo ji ve velkém odmítají.
4.2 Energetická politika
Ruská obchodně-energetická politika je zaměřená především na export
ropy, ropných produktů a zemního plynu. Jednou z hlavních obchodních cest
těchto komodit je ropovod Družba vedoucí přes Bělorusko, ve kterém se
rozděluje na severní a jižní větev. Severní pokračuje přes Polsko a končí v
Německu, jižní vede přes Ukrajinu a Slovensko až do České republiky. Ruská
federace se v současnosti snaží o dostavbu plynovodu Nord Stream 2, který by
měl umožnit dodávky plynu z Ruské federace přes Baltské moře přímo do
Německa. Další významná cesta, kterou Ruská federace využívá, je plynovod
Síla Sibiře, který vede z Ruské federace přímo do Číny.
4.3 Obchodní politika vůči Ukrajině
Ruská Federace vedla s Ukrajinou výrazně rozdílné spory než s jinými
zeměmi. Zásadní odlišnost totiž spočívala v Ukrajinou uváděné diskriminaci
ukrajinského exportního zboží a zboží importovaného do Ukrajiny přes území
Ruské federace. Díky problematické situaci na východě Ukrajiny trvající od roku
2014 se vztahy mezi Ruskou federací a Ukrajinou zhoršují.
__________
ZPRÁVA RUSKÉ VLÁDY K PROVĚRCE
Ruská Federace vláda si uvědomuje význam pravidelných prověrek
obchodních politik ve Světové obchodní organizaci a bere prověrku naší země
jako možnost prezentovat naši ekonomickou politiku a naše priority pro další
období.
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Obchodní politika
Rusko obecně podporuje volný obchod, nicméně stále vidí bezpečnostní
politiku jako velice důležitou a velmi úzce propojenou s obchodem, a to hlavně
se strategickými surovinami, jakými jsou ropa a zemní plyn.
Uplatňovaná politika v určených otázkách
Ruská Federace se zasadila zásadním způsobem o boj s pandemií
způsobenou covidem-19 vývojem vakcíny Sputnik V, kterou se následně za
spravedlivé ceny a spravedlivých podmínek pokusila vyvážet, jak jen to bylo
možné.
Ruská Federace podporuje mezinárodní obchod s fosilními palivy a považuje
vývoz ropy a zemního plynu za naprosto klíčový pro své postavení, proto se chce
zasadit o co nejvíc možná bezbariérový obchod s fosilními palivy.
Naše vztahy s Ukrajinou jsou - stejně s jako s každým sousedním státem předurčeny snahou o zachování spravedlivého obchodu a zároveň prosperity a
ochrany Ruské federace jako takové.
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