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Pracownicy Wydziału Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasady RP w
Moskwie
składają
serdeczne
podziękowania Aleksandrowi Milocie, I
Radcy, Kierownikowi Wydziału, za
wieloletnią współpracę na placówce w
Moskwie.
Dzięki Panu Aleksandrowi Milocie,
jego oddaniu, pracy i sumienności w
wypełnianiu powierzonych zadań, a takŜe
umiejętności aktywnego włączenia zespołu
pracowników
do
ich
realizacji,
zorganizowanych
zostało
wiele
przedsięwzięć promocyjno-informacyjnych,
które, mamy nadzieję, dobrze słuŜą
polskim przedsiębiorcom.
Pan Aleksander Milota był takŜe inicjatorem wydawania Biuletynu WPHI, z
którego macie Państwo moŜliwość czerpać wiedzę na temat rynku rosyjskiego.
śyczymy Panu Aleksandrowi Milocie, aby kontynuowana w kraju praca przynosiła
zadowolenie, a takŜe dostarczała satysfakcji z wykonywanych obowiązków.
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WAśNE DLA EKSPORTERÓW!
W dniu 29 września 2007 roku ogłoszona została nowa „Instrukcja o
zasadach wypełnienia towarowej deklaracji celnej i deklaracji tranzytowej”.
Pełny tekst Instrukcji moŜna pobrać z naszej strony – Instrukcja.
Instrukcja wejdzie w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

MOśLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI ROSJI
OBWÓD SMOLEŃSKI
Obwód Smoleński znajduje się w centrum
równiny wschodnio – europejskiej i jest najdalej
wysuniętym na zachód regionem FR. Wchodzi w
skład Centralnego Okręgu Federalnego Rosji.
Terytorium: 49,8 tys. km2. W skład obwodu
wchodzi 25 rejonów administracyjnych, 2 miasta
obwodowe – stolica Smoleńsk (350,6 tys.
mieszkańców)
i
Diesnogorsk
(37,3
tys.
mieszkańców). Łącznie region zamieszkuje 1032,7
tys. mieszkańców.
Obwód Smoleński graniczy z 5 regionami Rosji (obwody: Pskowski, Twerski,
Moskiewski, KałuŜski, Briański) oraz 2 regionami Białorusi (obwody: Witebski i Mohylewski).
Obwód Smoleński jest waŜnym węzłem transportowo – komunikacyjnym – m.in.
magistrale drogowe i kolejowe łączące Europę Zachodnią z centralną częścią Rosji; rokadowy
korytarz transportowy „Sankt Petersburg – Południe Rosji”; gazociąg „Jamał – Europa”;
światłowodowa magistrala telekomunikacyjna itp.
Wśród korzystnych czynników gospodarczych regionu moŜna wymienić m.in. dogodne
połoŜenie geograficzne, nadwyŜkę energii elektrycznej, relatywnie rozwinięty kompleks
przetwórczy, zasoby wykwalifikowanej kadry pracowniczej (przy stosunkowo niŜszym poziomie
płac), zasoby ziemi pod projekty inwestycyjne.
Produkcja przemysłowa: elektroenergetyka, w tym elektrownia jądrowa (ok. 24%),
przemysł jubilerski (ok. 21%), budowa maszyn i przetwórstwo metali (ok. 20%), przemysł
spoŜywczy (ok. 12%), przemysł chemiczny (ok. 8%), materiały budowlane (ok. 4%), przemysł
lekki (ok. 3%).
Tendencje rozwoju gospodarczego regionu są relatywnie korzystne – m.in. w 2006 r.
produkcja przemysłowa wzrosła o 6,3%.
Rolnictwo – uŜytkowe grunty rolnicze zajmują powierzchnię ok. 1,74 mln ha (ok. 55%
zasobów ziemi regionu). Wśród produkcji roślinnej przewaŜa produkcja zbóŜ i lnu (włókna).
Specjalizacją regionu jest hodowla (ok. 82% wartości produkcji danego sektora).
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Wartość handlu zagranicznego Obwodu Smoleńskiego w 2004 roku wynosiła 1.234,1
mln USD, natomiast w 2005 roku ponad 1.330 mln USD.
W 2006 roku handel zagraniczny regionu wynosił 1.480,3 mln USD (wzrost o 11,1% w stosunku
do 2005 r.), w tym eksport obwodu 807,9 mln USD (spadek o 4,3%), import – 672,4 mln USD
(wzrost o 37,6%).
Eksportowane z regionu są m.in. wyroby jubilerskie oraz wyroby przemysłu
chemicznego (nawozy mineralne), a w dalszej kolejności maszyny, urządzenia i środki
transportu, materiały włókiennicze, drewno i wyroby z drewna. Region importuje m.in. maszyny
i urządzenia, a takŜe wyroby przemysłu chemicznego, artykuły spoŜywcze i inne.
W 2005 roku bezpośredni polski eksport do Obwodu
Smoleńskiego wynosił 16,1 mln USD (wzrost wartości dostaw
o 55,5% w stosunku do 2004 r.). Dostawy z Polski obejmowały
m.in. pługi, brony, kultywatory itp. maszyny rolnicze (19,3%
eksportu); maszyny Ŝniwne i omłotowe (14,0%); jabłka
(10,0%), a takŜe szkło lane i walcowane; ogórki konserwowe i
inne warzywa przetworzone; przędzę z włókien syntetycznych;
urządzenia do rozpylania lub rozpraszania wykorzystywane w rolnictwie; płytki ceramiczne i
inne towary.
W 2006 roku bezpośredni polski eksport do Obwodu Smoleńskiego zwiększył się o 52,3% i
wyniósł 24,5 mln USD (region zajmował 13 miejsce w eksporcie RP do regionów FR).
Przedmiotem dostaw z Polski były m.in. Ŝywe świnie, maszyny i urządzenia rolnicze
(wykorzystywane zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej), niektóre artykuły
włókiennicze, wyroby z tworzyw sztucznych, wózki dziecięce, artykuły spoŜywcze (warzywa i
mieszanki warzyw, owoce i inne), aparatura elektryczna, materiały budowlane i wykończeniowe,
maszyny budowlano – drogowe i szereg innych towarów.
W 2005 roku Polska importowała z Obwodu Smoleńskiego towary o wartości 4,2 mln
USD (wzrost wartości dostaw o 34,3% w stosunku do 2004 r.). Dostawy z Obwodu
Smoleńskiego do Polski obejmowały m.in. nawozy mineralne wieloskładnikowe (36,2%
importu); amoniak bezwodny (32,5%), a takŜe drewno; grzyby; sztuczny grafit; droŜdŜe
nieaktywne i inne towary.
W 2006 roku Polska importowała z regionu towary o wartości 3,9 mln USD (spadek o 8,5%).
Przedmiotem dostaw z Obwodu Smoleńskiego do Polski były m.in. amoniak bezwodny,
materiały drzewne, sztuczny grafit, naczepy samochodowe, ciągniki i szereg innych towarów.
Obwód Smoleński posiada porozumienia o współpracy regionalnej z Województwem
Mazowieckim (z kwietnia 2003 r.) oraz Województwem Kujawsko – Pomorskim (z lutego 2002
roku).
Roczny poziom napływu inwestycji zagranicznych do Obwodu Smoleńskiego kształtuje się
w ostatnich latach na poziomie ok. 10 mln USD. Łączne zagraniczne inwestycje bezpośrednie
oceniane są na ok. 90 mln USD.
Wspólne przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego działają m.in. w dziedzinie:
produkcji i sprzedaŜy wyrobów jubilerskich; produkcji opakowań szklanych do napojów (OAO
„SITALL”, spółka z francuską firmą „Saint – Gobain”), produkcji urządzeń dla pralni
chemicznych (spółka z Chinami), produkcji „snacków”, keksów, rolady (spółki z Izraelem i
Bułgarią), produkcji makaronów (spółka z Bułgarią), produkcji miękkich zabawek (spółka z
USA i Białorusią). Planowana jest realizacja znaczącego projektu inwestycyjnego z udziałem
niemieckiej firmy „OSRAM” (produkcja lamp fluorescencyjnych), a takŜe projektów z udziałem
firm austriackich.
W regionie funkcjonuje 27 przedsiębiorstw z udziałem polskiego kapitału (6 miejsce
wśród regionów FR pod względem ilościowym – po Obwodzie Kaliningradzkim, Moskwie i
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Obwodzie Moskiewskim, Sankt Petersburgu i Obwodzie Leningradzkim). Firmy z polskim
kapitałem działają w następujacych sektorach:
• handel hurtowy: 9 przedsiębiorstw, które realizują sprzedaŜ m.in. wyrobów
cukierniczych, samochodów (z obsługą serwisową), surowców rolnych i zwierząt
Ŝywych, maszyn i urządzeń, w tym dla przetwórstwa drewna, wyrobów włókienniczych,
odzieŜy i obuwia, a takŜe materiałów budowlanych i wykończeniowych;
• budownictwo i materiały budowlane: 6 przedsiębiorstw;
• przetwórstwo drewna i gospodarka leśna: 4 przedsiębiorstwa;
• transport samochodowy: 3 przedsiębiorstwa;
• rolnictwo: 2 przedsiębiorstwa (sadownictwo i szkółkarstwo oraz produkcja zwierzęca);
• przemysł spoŜywczy: 1 przedsiębiorstwo;
• produkcja przemysłu lekkiego: 1 przedsiębiorstwo (artykuły higieniczno – kosmetyczne);
• produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych: 1 przedsiębiorstwo.
W maju 2006 roku Konsorcjum „EKSPERT RA – AK&M” poinformowało o przyznaniu
Obwodowi Smoleńskiemu rankingu zdolności kresdytowej „B++ stabilne perspektywy”, co
oznacza, Ŝe region oceniony został jako kredytobiorca z zadowalającym poziomem pewności
spłaty kredytu, niewysokim ryzykiem przeterminowania realizacji zobowiązań i nieznaczącym
prawdopodobieństwem restrukturyzacji długu bądź jego części.
Perspektywiczne dziedziny współpracy gospodarczej w Obwodzie Smoleńskim:
•

•
•
•
•
•

udział polskich przedsiębiorstw w budowie terminali logistyczno – transportowych. Jak
juŜ wspomniano powyŜej, region posiada dogodne połoŜenie geograficzne i obsługuje
znaczącą wielkość przewozu ładunków – przykładowo roczne dostawy ładunków do
Rosji przez Obwód Smoleński wynoszą ok. 12 mln ton. Region oferuje kilka działek pod
budowę terminali logistyczno – transportowych;
przetwórstwo drewna (głównie liściastego), w tym produkcja płyt drewnianych. W
regionie występują relatywnie bogate zasoby leśne; roczny poziom przerobu ok. 3 mln
m3;
produkcja materiałów budowlanych, w tym cegły, wyrobów ceramicznych itp. W
Obwodzie Smoleńskim występują dostateczne zasoby materiałów do produkcji
materiałów budowlanych;
współdziałanie w sferze rozwoju i modernizacji gospodarki komunalno – mieszkaniowej
regionu. Region poszukuje technologii i urządzeń w zakresie utylizacji odpadów,
oczyszczalni ścieków itp.;
współdziałanie w sferze rolnictwa i przetwórstwa rolno – spoŜywczego (m.in. w zakresie
upraw i produkcji warzyw i owoców);
współdziałanie w sferze turystyki.

Aktualnie region oferuje ok. 60 placów inwestycyjnych. W Obwodzie Smoleńskim
przygotowano 120 projektów inwestycyjnych do realizacji we współpracy z zagranicznymi
inwestorami. Administracja regionu dąŜy do stworzenia warunków dla przyciągania ok. 100 mln
euro inwestycji zagranicznych rocznie. Władze udzielają gwarancji regionalnych dla
priorytetowych projektów. Wybrane projekty mogą uzyskać ulgi podatkowe – zwolnienie z
części (4%) podatku od zysku oraz zwolnienie z podatku od majątku.
Realizowany jest program wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (w tym poprzez
udzielanie poŜyczek na cele gospodarcze).
Zainteresowanie współpracą przejawiają równieŜ niektóre przedsiębiorstwa Obwodu
Smoleńskiego, w tym m.in. w dziedzinie kooperacji w sferze hutnictwa (produkcja wyrobów
walcowanych dla budownictwa, produkcja rur), produkcji materiałów budowlanych z drewna
(belki klejone dla pokryć dachowych).
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W dniach 17 – 18 maja 2006 roku delegacja Ambasady RP w FR przebywała z wizytą w
Smoleńsku, gdzie uczestniczyła w I Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym.
W trakcie wizyty przeprowadzono rozmowy z Gubernatorem Obwodu Smoleńskiego
Wiktorem Masłowem oraz innymi przedstawicielami administracji Obwodu Smoleńskiego i
miasta Smoleńsk, a takŜe z polskimi przedsiębiorcami (inwestorami) działającymi bądź
planującymi inwestycje w regionie.
Rosyjscy uczestnicy Forum podkreślali korzystne warunki dla rozwoju
przedsiębiorczości, szczególnie inwestycji, w Obwodzie Smoleńskim.
Opr.: Aleksander Milota, I Radca

ROSYJSKI RYNEK WYROBÓW CZEKOLADOWYCH

Rosyjski rynek wyrobów czekoladowych charakteryzuje się wysoką dynamiką sprzedaŜy.
Producenci tych wyrobów dysponują duŜymi środkami na reklamę w porównaniu z innymi
przedsiębiorstwami branŜy cukierniczej. Atrakcyjność rynku jest równieŜ postrzegana przez
zagranicznych producentów, którzy próbują zwiększać sprzedaŜ lub uruchamiają w Rosji
produkcję. Zdaniem rosyjskich ekspertów, rynki zachodnie zostały podzielone przez
najwaŜniejszych producentów i zwiększenie udziału w rynku związane jest ze znacznie
większymi nakładami niŜ wejście na perspektywiczny rynek rosyjski.
Rosyjski rynek wyrobów czekoladowych zbliŜa się do stanu nasycenia. W ostatnich 2 – 3
latach produkcja w wyraŜeniu naturalnym wzrastała przeciętnie o 5 % i w 2006 r. wyniosła 588
tys. ton. Oczekuje się, Ŝe w 2007 r. produkcja wzrośnie ilościowo o 4 – 5 % (wartościowo o 12 –
15%). Na rynku działa kilku powaŜnych producentów. Pierwsze trzy miejsca zajmują: rosyjski
holding „Objedinionnyje konditiory” oraz międzynarodowe koncerny Nestle i Mars.
Udział w rynku tych producentów w 2006 r. wyniósł odpowiednio 23, 15 i 11%.
Znaczący udział w rynku miał równieŜ koncern Kraft Food i OAO „Konditiorskoje
objedinienie „Sładko”.
W 2006 r. w segmencie batoników czekoladowych 90% sprzedaŜy było dziełem
międzynarodowych koncernów Mars (Bounty, Mars, Twix, Snickers), Nestle (Kit Kat, Nesquik,
Nuts, Szok) i Cadbury (Picnic, Tempo). Liderem był Mars, którego udział w rynku wyniósł 60%.
Ten imponujący wynik był moŜliwy dzięki temu, Ŝe jako pierwszy wszedł na rynek rosyjski na
początku lat 90-tych i jako pierwszy uruchomił produkcję w Rosji.
Na rynku czekolady w tabliczkach dwie trzecie sprzedaŜy naleŜalo do
międzynarodowych koncernów cukierniczych – Nestle (Nestle Classic) i Kraft Foods (Alpen
Gold, Milka, Toblerone, „Wozdusznyj”).
W segmencie cukierków czekoladowych luzem pierwsze miejsce zajął holding
„Objediniennyje konditery” z udziałem w rynku 37 – 38%. Holding, w skład którego wchodzi
trzech największych producentów: OAO „Konditerskij koncern „Babajewskij”, OAO
„Moskowskaja konditerskaja fabrika „Krasnyj Oktiabr” i OAO „Rotfront” posiada 10 marek
handlowych wyrobów czekoladowych dobrze znanych rosyjskim konsumentom jeszcze z
czasów ZSRR: „Alenka”, „Wdochnowienie”, „Zołotyje kupoła”, „Krasnaja Szapoczka”,
„Krasnyj Oktiabr”, „Miszka na Siewierie”, „Osiennij wals”, „Rossijskij”, „Rot-front” i „Skazki
Puszkina”.
Spośród międzynarodowych koncernów znaczące miejsce w tym segmencie zajmuje Nestle
z udziałem 13%.
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W segmencie bombonierek liderem w roku 2006 był koncern Nestle. Drugie miejsce
zajmował holding „Objediniennyje konditiery”, dalej «Sładko” i OOO „Odnicowskaja
konditerskaja fabrika”. NaleŜy podreślić, Ŝe ten ostatni producent ( z marką „A.Kowtunow”) jest
liderem w segmencie premium. Pięć wiodących firm kontroluje ponad 70% sprzedaŜy
paczkowanych cukierków czekoladowych.
Jeśli chodzi o import wyrobów czekoladowych, to w 2006 r. jego wielkość w wyraŜeniu
naturalnym wyniosła 109,7 tys. ton a w wyraŜeniu wartościowym 288,4 mln USD. Główny
udział w rosyjskim imporcie wyrobów czekoladowych mają cukierki czekoladowe - 64% w
wyraŜeniu naturalnym. Gotowe wyroby czekoladowe w tabliczkach, glazura czekoladowa i
wyroby czekoladowe nadziewane stanowią odpowiednio 13%, 7% i 6% rosyjskiego importu a
pozostałe wyroby zawierające kakao stanowią 10%.
Głównym zagranicznym dostawcą wyrobów czekoladowych do Rosji jest Ukraina. W
2006 r. jej udział wyniósł 41% (44,3 tys. ton) wagowo i 34,5% (99,5 mln USD) wartościowo.
Inne kraje zajmują relatywnie skromne pozycje – Niemcy – 9% wagowo i 13,5% wartościowo a
zajmująca trzecie miejsce Polska odpowiednio 9% i 10,3%. Pozostałe kraje dostarczają
niewielkie ilości – Turcja 3%, Holandia 2%, Belgia 1%.
Największym rosyjskim importerem wyrobów czekoladowych jest ZAO „Ferrero Russia”,
która reprezentuje włoską grupę Ferrero S.p.A. Jej udział w imporcie w wyraŜeniu
wartościowym wynosi 20,8% czyli 60 mln USD. Na drugim miejscu jest ZAO „KonditierKursk” – 6% (16,3 mln USD).
Rosja jest nie tylko producentem i importerem, ale i eksporterem produkcji czekoladowej.
W 2006 r. rosyjski eksport osiągnął poziom 67 tys. ton wartości 212,6 mln USD. Przedmiotem
eksportu są przede wszystkim gotowe wyroby czekoladowe w tabliczkach – ich udział w
eksporcie stanowi 50%. Na dalszych miejscach są cukierki czekoladowe, gotowe wyroby
czekoladowe z dodatkiem zbóŜ oraz cukierki czekoladowe zawierające alkohol – odpowiednio
32%, 7% i 3%. Rynkiem zbytu są przede wszystkim kraje – byłe republiki radzieckie, gdzie
niektóre marki z czasów ZSRR są dobrze znane i po dziś dzień cenione wśród konsumentów.
Na pierwszym miejscu jest Ukraina – 18,7 tys. ton a na drugim Kazachstan – 16 tys. ton.
W wyraŜeniu naturalnym udział tych krajów w rosyjskim eksporcie wynosi odpowiednio
27% i 24%. Trzeci rynek zbytu to AzerbejdŜan – 7,5 tys. ton i 11%.
DuŜą rolę w eksporcie odgrywają zakłady produkcyjne w Rosji naleŜące do
międzynarodowych koncernów. W 2006 r. największym eksporterem było OOO „Mars” z
udziałem 39% (25,8 tys. ton) w wyraŜeniu naturalnym i 38,4% (81,6 mln USD) w wyraŜeniu
wartościowym. Znaczące pozycje wśród eksporterów zajmuje równieŜ OAO „Rossija” i OOO
„Kraft Food”.
Główną tendencją na rynku wyrobów czekoladowych jest wzrost udziału wyrobów klasy
premium, co związane jest ze wzrostem dochodów ludności. Ta tendencja jest szczególnie
widoczna w Moskwie i Petersburgu. Dochody w duŜych miastach stale rosną i w związku z tym
konsumenci gotowi są wydawać więcej pieniędzy na przyjemności, w tym na czekoladę i
wyroby czekoladowe.
W regionach, gdzie poziom dochodów jest znacznie niŜszy niŜ w stolicy, obserwuje się
wzrost sprzedaŜy cukierków czekoladowych na wagę. Jest to związane ze wzrostem popytu na te
wyroby ze strony gospodarstw domowych z relatywnie niŜszymi dochodami. Paczkowane
cukierki czekoladowe tworzą powaŜną konkurencję dla niedrogich bombonierek, gdyŜ są tańsze
a poza tym z reguły odznaczają sie wyŜszą jakością. W duŜych miastach z kolei następuje wzrost
sprzedaŜy cukierków czekoladowych paczkowanych i jednocześnie spadek sprzedaŜy cukierków
na wagę. Przyczyną tego moŜe być zmniejszanie się ilości bazarów z Ŝywnością i równoczesny
wzrost udziału hiper- i supermarketów w handlu detalicznym, które jak wiadomo unikają
towarów niepaczkowanych.
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Jeśli chodzi o prognozy zbytu wszystkich wyrobów czekoladowych, to zakłada się na
najbliŜsze lata coroczny wzrost sprzedaŜy o 5% w wyraŜeniu wagowym i 12 – 15% w wyraŜeniu
wartościowym.
Producenci wyrobów czekoladowych będą aktywnie promować marki handlowe, które
walczą o prymat na rynku rosyjskim. Oprócz tego będą rosły nakłady na produkcję w celu
podwyŜszenia jakości, wprowadzania nowych smaków. Oczekuje się, Ŝe będą otwierane nowe
linie produkcyjne w Rosji i rozszerzana sieć dystrybucyjna.
Sieci handlu detalicznego będą aktywizowały sprzedaŜ w regionach, wzrastać będzie rola
hipermarketów w sprzedaŜy detalicznej.
Opr.: Lech Pantera, I sekretarz

Analiza projektu Ustawy Federalnej «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в коммерческие организации, имеющие
стратегическое значение для национальной безопасности Российской
Федерации»
Правительством Российской Федерации 17 июля 2007 г. был внесен на
рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проект Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
коммерческие организации, имеющие стратегическое значение для национальной
безопасности Российской Федерации» /далее также “Закон” или “проект Закона’/.
Проект данного Закона направлен на защиту интересов Российской Федерации и
означает определенные ограничения для иностранных инвесторов (контролируемых ими
лиц). Однако предполагается, что Закон будет способствовать формированию в
Российской Федерации предсказуемого и прозрачного делового климата для иностранных
инвесторов. Проект Закона вводит разрешительный порядок осуществления сделок
(инвестиций) в коммерческие организации, имеющие стратегическое значение для
Российской Федерации (далее - «российские коммерческие организации»).
Надо сказать, что действующее законодательство уже содержит определенные
ограничения, связанные с участием инвесторов в капитале российских юридических лиц.
Так, такие ограничения выражены в сохранении в федеральной собственности некоторых
активов (акций либо имущества), например 100 % акций ОАО «Российские железные
дороги». Законодательство устанавливает для иностранных инвесторов ограничения в
части пакетов акций/долей которыми они могут владеть: не более 49% в авиационных
предприятиях, не более 25% в страховых организациях. Лицензированию подлежат:
работы, связанные с использованием сведений составляющих государственную тайну;
осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и
технологиями; деятельность по ввозу или вывозу за пределы Российской Федерации
продукции военного назначения. Существует также иные законодательные ограничения и
способы контроля за обеспечением национальных интересов Российской Федерации.
Настоящий Закон предметно определяет сферы деятельности и отрасли участие в
которых иностранных инвесторов может создавать угрозу национальной безопасности.
Поэтому вхождение иностранных инвесторов в перечисленные в Законе отрасли в
отсутствие запретительных норм требует специального согласия со стороны государства.
Ниже мы приводим обзор ключевых положений проекта Закона /далее также “Закон”/.
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1
1.1

Сфера действия Закона
Закон урегулирует отношения:
(a)
связанные с осуществлением иностранных инвестиций в форме приобретения
долей (акций) российских коммерческих организаций, имеющих стратегическое
значение, а также связанные с совершением иностранными инвесторами иных
сделок,
(b)
когда такие сделки (инвестиции) имеют целью установление контроля над
указанными коммерческими организациями.

1.2
Понятие контроля раскрывается в статье 2 Закона и включает в себя случаи,
когда иностранный инвестор (группа лиц в которую входит иностранный инвестор):
(a)
Имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 % от общего
количества голосов, приходящихся на голосующие доли (акции), составляющие
уставный капитал российской коммерческой организации;
(b)
Получил возможность определять решения, принимаемые российской
коммерческой организации;
(c)
Имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 50
% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров
российской коммерческой организации;
(d) Осуществляет полномочия управляющей компании российской коммерческой
организации.
Согласно проекту Закона российская коммерческая организация будет также считаться
находящейся под контролем иностранного инвестора, если последний хотя и имеет менее
чем 50 % голосов, но согласно соотношению голосов с другими акционерами имеет
возможность определять решения российской коммерческой организации.
Сделки по итогам которой иностранные государства, иные иностранные
1.3
публично-правовые образования, международные организации, а также находящиеся под
их контролем организации будут приобретать право прямо или косвенно распоряжаться
более чем 25 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)
российской коммерческой организации, также будут подлежать согласованию в порядке,
установленном настоящим Законом.
1.4
Под иностранными инвесторами, подпадающими в сферу действия Закона,
понимаются иностранные инвесторы в значении, определяемом законодательством
Российской Федерации об иностранных инвестициях, что включает в себя: иностранных
юридических лиц; иностранных граждан; лиц без гражданства, постоянно проживающих
за пределами Российской Федерации; международные организации, имеющие право
осуществлять инвестиции в Российской Федерации согласно международному договору;
иностранные государства.
2
Виды деятельности, имеющие стратегическое значение для национальной
безопасности Российской Федерации
2.1
Проект Закона содержит исчерпывающий перечень видов деятельности,
имеющих стратегическое значение для национальной безопасности Российской
Федерации. В перечне можно условно выделить следующие блоки видов деятельности:
(a) связанные с использованием ядерных материалов и установок;
(b) связанные с разработкой и производством военной техники;
(c) связанные с космосом и авиастроением;
(d) связанные с производством шифровальной и иной специальной техники.
Всего данный перечень состоит из 39 пунктов и, в том числе, включает в себя
2.2
следующие виды деятельности:
(a)
Выполнение работ по активному воздействию на гидрометеорологические
процессы и явления;
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(b) Обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том
числе при разработке и добыче полезных ископаемых, содержащих эти материалы и
вещества, при производстве, использовании, переработке, транспортировании и
хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ;
(c) Разработка, производство вооружения и военной техники;
(d) Торговля вооружением и военной техникой;
(e) Производство взрывчатых материалов промышленного назначения;
(f)
Создание и производство космической техники, космических материалов и
технологий, создание и реконструкция космической инфрастуктуры;
(g)
Разработка, ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники
двойного назначения.
2.3
Мы выбрали и указали в этом документе лишь наиболее «яркие» виды
деятельности. Некоторые виды деятельности, связанные с вышеперечисленными, также
указаны в проекте Закона как имеющие стратегическое значение, например, запуск и
управление полетом космических объектов. Поэтому, мы считаем, что будет очень
важным в каждом конкретном случае оценивать: включен ли соответствующий вид
деятельности в перечень действий, имеющих стратегическое значение для Российской
Федерации.
2.4
Достаточно чтобы коммерческая организация осуществляла хотя бы один вид
деятельности, указанный в Законе, чтобы признать ее имеющей стратегическое значение
для Российской Федерации.
3
Порядок получения разрешения
Орган, принимающий решение
3.1
Вышеуказанные сделки (инвестиции) осуществляются с предварительного согласия
правительственной комиссии (возглавляется Председателем Правительства Российской
Федерации).
3.2
Куда направлять ходатайство
Ходатайство о выдаче разрешения подается иностранным инвестором в
3.3
уполномоченный Правительством Российской Федерации орган. Среди
обязанностей уполномоченного органа: установить будет ли установлен
контроль над российской организацией по итогам сделки, проверить полноту
предоставленных вместе с ходатайством документов и сведений, и направить
материалы со своими предложениями по проекту решения в
правительственную комиссию.
При обращении за получением разрешения действует принцип одного окна: все
документы предоставляются и решение (отказ в ходатайстве) выдается одним органом уполномоченным органом.
3.3
Срок рассмотрения ходатайстваСрок рассмотрения ходатайства - 3 месяца с
момента его регистрации уполномоченным органом (может быть продлен в
исключительных случаях по решения Правительства Российской Федерации).
В случае если по истечении срока решение не принято, то ходатайство считается
удовлетворенным.
3.4
Предмет проверки уполномоченным органом
3.4.1
Представленные документы и материалы рассматриваются на предмет
наличия у коммерческой организации, имеющей стратегическое значение, следующих
признаков:
(a)
Права на проведение работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну;
(b) Права на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми
товарами и технологиями;
Права на внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного
(c)
назначения;
(d) Факта выполнения работ по государственному оборонному заказу в течение
последних пяти лет, предшествующих году подачи ходатайства;
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(e)
Факта производства (реализации) товаров, выполнения работ и оказания услуг
в сферах, указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона «О естественных
монополиях»;
(f)
Включение в федеральный раздел реестра хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 35 %;
(g)
Исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в
области критических для национальной безопасности государства технологий,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.
3.4.2
Если коммерческая организация не соответствует ни одному из
вышеуказанных признаков, то правительственная комиссия удовлетворяет ходатайство.
Если коммерческая организация соответствует одному или нескольким признакам, то
решение о согласовании сделки может быть выдано при отсутствии угрозы национальной
безопасности и если иностранный инвестор согласен обеспечить в отношении
коммерческой организации выполнение одного или нескольких обязательств,
предусмотренных Законом. В числе таких обязательств:
(a)
формирование органов управления и выполнение мероприятий по защите
государственной тайны;
(b) продолжение коммерческой организацией поставок продукции (услуг, работ)
по государственному оборонному заказу;
(c) поддержание мобилизационных мощностей;
поддержание деятельности в соответствии с тарифами, подлежащими
(d)
государственному регулированию в соответствии с законодательством о
естественных монополиях;
(e)
выполнение предоставленного иностранным инвестором бизнес-плана
развития российской коммерческой организации;
незамедлительное принятие мер, направленных на предотвращение угрозы
(f)
национальной безопасности в условиях введения военного или чрезвычайного
положения;
(g)
неуменьшение среднесписочной численности работников в течение
установленного срока.
3.4
3.5

3.6
3.7

Заключение соглашения
Условия обязательств фиксируются в соглашении, заключаемом с
иностранным инвестором. Заключение соглашения должно предшествовать
согласованию сделки и вступает в силу одновременно с таким согласованием.
Основания отказа в согласовании сделки
Правительственная комиссия принимает решение об отказе в удовлетворении
ходатайства в следующих случаях:
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(a)
Российская коммерческая организация соответствует одному из признаков,
указанных в п. 3.4.1. выше и совершение сделки наносит ущерб интересам
национальной безопасности Российской Федерации;
(b) Иностранный инвестор (либо контролируемое им лицо) отказался принять на
себя полностью или частично обязательства.
4.2
Отказ может быть обжалован в судебном порядке.
5
Ответственность
5.1
Сделки, совершенные с нарушением требование Закона, ничтожны.
5.2
По иску уполномоченного органа иностранные инвесторы (контролируемые
ими лица), приобретшие доли или акции с нарушением Закона, лишаются права голоса на
общем собрании участников (акционеров). Также по иску уполномоченного органа
решения
российской
коммерческой
организации
могут
быть
признаны
недействительными.
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NAJWIĘKSZE WYSTAWY MIĘDZYNARODOWE W MOSKWIE W
PAŹDZIERNIKU 2007 R.
1.-4.10

2-5.10

2-5.10

2-6.10
3-5.10

3-5.10

I Specjalistyczna Wystawa
„Trzeci wiek: 50+”
www.vvcentre.ru
XVIII Rosyjska Wystawa Technologii Informacyjnych
„Softool – 2007”
www.vvcentre.ru
Wystawa
Logistyki,
Automatyzacji
XIV
Międzynarodowa
i Mechanizacji, Transportu Załadunkowo-Rozładunkowego
„SKŁAD. TRANSPORT. LOGISTYKA-2007”
www.expocentr.ru
„Festiwal Małego Biznesu”
www.vvcentre.ru
I Wiosenna Moskiewska Wystawa Przemysłu Rozrywkowego
„RAPPA – jesień 2007”
www.vvcentre.ru
XIV Międzynarodowa Wystawa „WyposaŜenie Stacji Benzynowych,
GaraŜ, Parking, Serwis Samochodowy”
„AUTOCOMPLEX-2007”
www.expocentr.ru
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3-5.10

3-5.10

3-5.10

3-6.10

3-6.10
3-6.10

3-7.10

4-7.10

10-13.10

10-13.10

12-14.10

12-16.10

12-16.10

13-14.10

14-16.10

15-18.10

15-18.10

V Międzynarodowa Wystawa Elektroniki i Mikroelektroniki
„CHIPEXPO – 2007”
www.expocentr.ru
II
Międzynarodowa
Specjalistyczna
Wystawa
Przemysłu
Samoobsługowego
www.crocus-expo.ru
Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa
„Zawód – CZAS WOLNY”
www.crocus-expo.ru
IX Ogólnorosyjskie Forum
„Kształtowanie Środowiska – 2007”
www.crocus-expo.ru
X Międzynarodowa Wystawa WyposaŜenia Kompleksu Hotelowego
www.crocus-expo.ru
IV Międzynaorodowa Specjalistyczna Wystawa
„Punkt SprzedaŜy ’07”
www.crocus-expo.ru
XII Międzynarodowa Wystawa Towarów i Usług dla Dzieci i MłodzieŜy,
Programy Rozwoju Nowej Edukacji i Osobowości
„Świat Dziecka – 2007”
www.expocentr.ru
XIII Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Sprzętu i Technologii do
Wystaw i Przemysłu Rozrywki. Instrumenty Muzyczne, Audio,
Oświetlenie, Radiofonia, Urządzenia Wideo.
„Muzyka – Moskwa 2007”
www.exposokol.ru
Specjalistyczna Wystawa
„Międzynarodowy Salon Budowlany”
www.crocus-expo.ru
Specjalistyczna Wystawa
„I SALONI WORLDWIDE MOSCOW 2007 „
www.crocus-expo.ru
XVI Międzynarodowa Wystawa Futer
„Futra i ich Produkcja. Jesień 2007”
www.expocentr.ru
IX Rosyjska Rolniczo-Przemysłowa Wystawa
„Złota Jesień – 2007”
www.vvcentre.ru
IX Specjalistyczna Wystawa
„Ogrodnik i Fermer 2007”
www.vvcentre.ru
IX Międzynarodowa Wystawa
„Super-Show Kotów 2007”
www.crocus-expo.ru
Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa
„Agrotechnologia”
www.crocus-expo.ru
XIII Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa WyposaŜenia Piekarni
„Nowoczesna Piekarnia – 2007”
www.expocentr.ru
VI Międzynarodowe Targi
„PCVEXPO”
„Pompy – 2007”
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15-18.10

15-19.10

16-18.10

16-20.10

16-20.10

16-20.10

23-25.10

23-25.10

23-25.10

23-25.10

23-26.10

23-26.10

23-26.10

23-26.10

23-26.10

„Kompresory. Pneumatyka. Urządzenia pneumatyczne – 2007”
„Armatura 2007”
www.exposokol.ru
V Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Napędów, Silników i
Materiałów Pomocniczych
„Napędy i Silniki 2007”
www.exposokol.ru
XII Międzynarodowa Wystawa Maszyn, Sprzętu dla Przemysłu
SpoŜywczego
„AGROPRODMASH - 2007”
www.expocentr.ru
VIII Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa
„FOOTBALL MARKET-2007”
www.expocentr.ru
II Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Sprzętu, Technologii
i Materiałów dla Usług Pocztowych
„InconnExpo’2007”
www.exposokol.ru
Międzynarodowa Wystawa WyposaŜenia, Technologii, Materiałów
i Usług Poligraficznych.
„POLIGRAFINTER 2007”
www.crocus-expo.ru
IV Międzynarodowa Wystawa
„PACKCARTON 2007”
„PAPEXPO 2007”
„KIP Expo-2007”
www.crocus-expo.ru
XV Specjalistyczna Wystawa
„NEKROPOL – 2007”
www.vvcentre.ru
VIII Międzynarodowa Wystawa
„Obsługa Celna – 2007”
www.expocentr.ru
IV Międzynarodowa Wystawa Ekologiczna
„EKO-EFEKTYWNOŚĆ – 2007”
www.expocentr.ru
II Międzynarodowa Wystawa ŚwieŜych Produktów SpoŜywczych
„IFE FRESH PRODUCE - 2007”
www.expocentr.ru
XXVII Międzynarodowa Wystawa Obuwia i Wyrobów Skórzanych
„Obuwie. Świat skóry – jesień 2007”
www.expocentr.ru
Ogólnorosyjska Wystawa Przemysłowa
www.vvcentre.ru
Specjalistyczna Wystawa
„OPTIKA 2007”
www.vvcentre.ru
VI Federacyjna Wystawa Przemysłu
"MIIF - 2007"
www.vvcentre.ru
VI Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa
„ELECTROTECHNOEXPO-2007”
www.crocus-expo.ru
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24-27.10

25-26.10

25-28.10

25-28.10

25-28.10

30.10-2.11

30.10-2.11

30.10-2.11

30.10-2.11

30.10-2.11

30.10-2.11

30.10-2.11

31.10-2.11

31.10-2.11

VI Międzynarodowa Wystawa-Forum Technologii
„INFOCOM 2007”
www.crocus-expo.ru
Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa
„COSMETICS AND HOUSEHOLD INGREDIENTS 2007”
www.crocus-expo.ru
X Międzynarodowa Wystawa Kontroli Ruchu Drogowego i Urządzeń
Bezpieczeństwa
„Bezpieczeństwo Ruchu Ulicznego – Forum 2007”
www.expocentr.ru
II Międzynarodowa Wystawa BiŜuterii, Zegarków, Zastawy Srebrnej,
Dzieł Sztuki i Rzemiosła
„Złoty Globus”
www.crocus-expo.ru
XV Międzynarodowa Wystawa Perfum i Kosmetyków
„INTERCHAM – 2007”
www.crocus-expo.ru
XI Międzynarodowa Wystawa Środków Ochrony Bezpieczeństwa
„INTERPOLITEX – 2007”
www.vvcentre.ru
XV Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa
„REKLAMA - 2007”
www.expocentr.ru
Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Narzędzi, Obróbki Metali,
Produkcji, Narzędzi Spawalniczych, Pomiaru, Kontroli i Automatyzacji
„INTERTOOL – 2007”
www.expocentr.ru
Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Technik i Technologii
Likwidacji Wycieków Paliwa oraz Sprzętu do Gaszenia PoŜarów
„OGE’2007”
www.exposokol.ru
Wystawa Sprzętu i Technologii do Filtracji
„FILTSEP’2007”
www.exposokol.ru
VII Międzynarodowa Wystawa Materiałów, Sprzętu i Technologii
Spawalniczych „WELDEX’2007”
www.exposokol.ru
IV Międzynarodowa
Specjalistyczna Wystawa-Forum
Sprzętu
i Technologii do Recyklingu Odpadów
„WASMA‘2007”
www.exposokol.ru
V Międzynarodowa Wystawa Podłóg i Powierzchni Podłogowych
„PODŁOGI – 2007”
www.expocentr.ru
XV Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Napojów Alkoholowych,
Win, Napojów Bezalkoholowych
„INTERDRINK – 2007”
www.expocentr.ru

Opr.: Ewa Fischer, I sekretarz
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WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Z REGIONAMI FEDERACJI
ROSYJSKIEJ
W naszych Biuletynach cyklicznie zachęcamy Państwa do inwestowania i prowadzenia
działalności gospodarczej w regionach Rosji. Przypominamy, iŜ w dotychczasowych
Biuletynach ukazały się informacje nt. następujących regionów FR:
Biuletyn nr 1:
Potencjał gospodarczy i moŜliwości współpracy gospodarczej z Republiką Baszkortostan
Biuletyn nr 2:
Potencjał gospodarczy i moŜliwości współpracy z Obwodem Iwanowskim
Biuletyn nr 3:
Potencjał gospodarczy i propozycje inwestycyjne Obwodu Jarosławskiego dla polskich
przedsiębiorców
Biuletyn nr 6:
MoŜliwości współpracy z regionami Rosji:
• Obwód Jarosławski,
• Obwód Omski.
Biuletyn nr 7:
MoŜliwości współpracy z regionami Rosji:
• Obwód Kiemierowski,
• Obwód Kurski,
• Republika Czuwaszii,
• Podolsk.
Syntetyczna informacja na temat Kraju Krasnodarskiego,
Biuletyn nr 8:
MoŜliwości współpracy z regionami Rosji:
• Obwód Twerski,
• Dubna (Obwód Moskiewski).
Ponadto na naszej stronie (http://www.polweh.ru/pl-regiony/indexp.shtml) moŜecie się
Państwo zapoznać z informacjami nt. następujących podmiotów Federacji Rosyjskiej m.in.:
•
•
•
•
•
•
•

Obwód Astrachański
Obwód Briański
Obwód Rostowski
Obwód Twerski
Republika Baszkortostan
Republika Chakasji
Republika Tatarstan

Współpraca z podmiotami FR ma swoją specyfikę, w związku z tym uznaliśmy za
celowe przekazywać Państwu informacje dotyczące róŜnych aspektów wynikających z
ustawodawstwa regionalnego.
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Wysokość podatku od majątku organizacji w regionach FR:
Podmiot Federacji
Rosyjskiej
Republika
Czerkieska

Karaczajewo-

Republika Karelia

Republika Marij El
Republika Tatarstan

Kraj Krasnojarski

Kraj Permski

Kraj Stawropolski

Kraj Chabarowski

Obwód Astrachański

Stawka podatku od majątku organizacji (w %)
2,2 - ogólny;
1,1 - dla przedsiębiorstw realizujący przetwórstwo i
magazynowanie produkcji rolnej
2,2 - ogólny;
2,0 - techniczne i materiałowe zabezpieczenie kompleksu rolnoprzemysłowego;
1,4 - przemysł lekki;
1,0 - stołówki szkolne;
0,7 - poczta wiejska; transport miejski i wiejski (autobusowy i
elektryczny);
0,1 - eksploatacja rurociągów; produkcja rolna; spółdzielnie
rybne; indywidualne gospodarstwa rolne.
2,2 - ogólny;
1,1 - przedsiębiorstwa przetwórstwa rolnego
2,2 - ogólny;
0,1 - przedsiębiorstwa produkcji samochodów cięŜarowych
2,2 - ogólny;
0,5 - apteki, zajmujące się produkcją lekarstw refundowanych;
transport wojskowy;
0,1 - stołówki; organizacje uŜyteczności publicznej.
2,2 - ogólny;
1,1 - przedsiębiorstwa eksploatujące małodochodowe złoŜa ropy
naftowej;
0,6 - od majątku nabytego i wprowadzonego do eksploatacji po
dniu 01.01.04 (w ciągu pierwszego roku, w roku drugim i
trzecim - 1,1)
2,2 - ogólny;
2,0 - nieruchomości w ciągu pierwszych dwóch lat po
wprowadzeniu do eksploatacji jako środka trwałego
2,2 - ogólny;
1,1 - od majątku powstałego-nabytego w ramach realizacji
projektu inwestycyjnego; apteki realizujące sprzedaŜ lekarstw
po cenach ulgowych lub bezpłatnie; centra rehabilitacji
inwalidów; organizacje charytatywne
1,1 - ogólny ( dla osób prawnych za wyjątkiem określonych
poniŜej);
2,2 - przemysł paliwowy;
2,0 - banki; giełdy; biura brokerskie; organizacje kredytowe i
ubezpieczeniowe;
1,5 - organizacje kredytowe udzielające kredyty na projekty
administracji Obwodu;
0,9 - przedsiębiorstwa przemysłu leśnego, przeróbki drewna,
petrochemicznego i energetycznego;
0,2 - przemysł lekki; pierwsze trzy lata działalności małych
przedsiębiorstw
produkcyjnych
lub
budowlanych;
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przedsiębiorstwa realizujące inwestycje specjalne;

Obwód Amurski
Obwód Iwanowski
Obwód KałuŜski

Obwód Riazański

Obwód Sachaliński

Obwód Swierdłowski

2,2 - ogólny;
1,1 - przedsiębiorstwa realizujące produkcję rolno-spoŜywczą;
przedsiębiorstwa połowu i przetwórstwa ryb
2,0 - ogólny
2,2 - ogólny;
1,1 - przedsiębiorstwa realizujące produkcję rolno-spoŜywczą
lub remont techniki rolniczej i chemii rolnej;
2,2 - ogólny;
1,4 - majątek wykorzystywany w działalności naukowej;
0,6 - przedsiębiorstwa realizujące obsługę techniczną branŜy
rolnej;
2,2 - ogólny;
2,0 przemysł spoŜywczy (za wyjątkiem produkcji
"akcyzowej" i rybnej)
2,2 - ogólny; 1,1 - spółdzielnie produkcyjne;
2,0 - wydobycie złóŜ kopalnianych; 0,9 - przedsiębiorstwa
realizujące przewóz pasaŜerów metrem, tramwajami i
trolejbusami

W związku z reformą systemu Minimalnej Wysokości Płacy Pracowniczej, podmioty
Federacji Rosyjskiej uzyskały prawo do samodzielnego określania wysokości MROT. PoniŜsze
dane dotyczą okresy z końca września 2007 roku. W uzyskanych przez WPHI informacji, w
najbliŜszych tygodniach naleŜy spodziewać się decyzji innych, niŜ wymienionych, władz
podmiotów FR. Aktualnie MROT w regionach kształtuje się następująco:

Obwód Czityński

95 % wysokości kwoty minimum socjalnego (I kwartał - 4499
r.)*
wysokość kwoty minimum socjalnego (I kwartał - 3342 r.)
wysokość kwoty minimum socjalnego (I kwartał - 3768 r.)
3295 r.
4300 r. na północnej części republiki, na pozostałym
terytorium republiki - 3200 r.
rolnictwo, transport samochodowy, handel, - 3000 r., pozostałe
- 3750 r. **
wysokość kwoty minimum socjalnego (II kwartał - 5609 r.)
60 % wysokości kwoty minimum socjalnego (II kwartał - 5206
r.)
wysokość kwoty minimum socjalnego (I kwartał - 4961 r.)
3100 r.
80 % wysokości kwoty minimum socjalnego (II kwartał - 3633
r.)
wysokość kwoty minimum socjalnego (II kwartał - 4064 r.)

Obwód Jarosławski

wysokość kwoty minimum socjalnego (II kwartał - 4134 r.)**

Obwód Moskiewski

wysokość kwoty minimum socjalnego (II kwartał - 4755 r.)

Obwód Riazański

3243 r.

Obwód Swierdłowski
Obwód Tomski

2900 r.***
3400 r.

Republika Ałtaj
Republika Baszkortostan
Republika Chakasja
Republika Czuwaszii
Republika Karelia
Kraj Ałtajski
Kraj Chabarowski
Kraj Przymorski
Obwód Amurski
Obwód Archangielski
Obwód Czelabiński
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Obwód Tulski
Obwód Uljanowski

Obwód WoroneŜski

wysokość kwoty minimum socjalnego (II kwartał - 3707 r.)
wysokość kwoty minimum socjalnego (II kwartał - 3577 r.)
wysokość kwoty minimum socjalnego dla osób pracujących
ponad miesiąc (II kwartał - 4164 r.)
wysokość kwoty minimum socjalnego (I kwartał - 3254 r.)

Moskwa
śydowski Obwód
Autonomiczny
Chanty-Mansyjski Obwód
Autonomiczny

6100 r.
70 % wysokośсi kwoty minimum socjalnego (I kwartał - 4559
r.)
50 % wysokośсi kwoty minimum socjalnego (I kwartał - 6139
r.)

Obwód Wołogodski

* Poszerzone informacje nt. wysokości minimum socjalnego moŜna ustalić na stronie:
http://www.gks.ru/gis/D_01.htm
** Będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2008 roku
**** Obowiązuje od dnia 1 października 2007 roku.

Ceny hurtowe za gaz dla celów przemysłowych w rublach za 1000 m3 (bez VAT)
Region
Jamało-Nieniecki OA
Chanty-Mansyjski OA
Obwód Tiumeński
Obwód Kurgański
Kraj Permski
Udmurtia
Komi
Obwód Astrachanski
Obwód Orenburski
Baszkortostan
Obwód Archangielski
Obwód Swierdłowski
Obwód Tomski
Kałmykia
Marij El
Czuwaszia
Tatarstan
Obwód Kirowski
Obwód Omski
Obwód Czelabinski
Mordowia
Obwód Wołogodski
Obwód NiŜegorodski
Obwód Nowosybirski
Obwód Penzeński
Obwód Samarski
Obwód Uljanowski
Obwód Jarosławski

Ceny rozliczeniowe*

Ceny realne

2559
3081
3629

779
937
1104

4083

1242

3937

1198

4174

1270

4295

1306

4338

1320
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Sankt-Pertersburg
Karelia
Obwód Władymirski
Obwód Iwanowski
Obwód Kostromski
Obwód Leningradzki
Obwód Lipiecki
Obwód Nowgorodski
Obwód Saratowski
Obwód Tmbowski
Obwód Twerski
Moskwa
Obwód Moskiewski
Obwód Biełgorodski
Obwód Briański
Obwód Wołgogradzki
Obwód WoroneŜski
Obwód KałuŜski
Obwód Kiemierowski
Obwód Kurski
Obwód Orłowski
Obwód Pskowski
Obwód Riazański
Obwód Smoleński
Obwód Tulski
Kraj Ałtajski
Obwód Rostowski
Obwód Kaliningradzki
Adygeja
Dagestan
Inguszetia
Kabardyno-Bałkaria
Karaczajewo-Czerkiesja
Północna Osetia-Alanija
Republika Czeczeńska
Kraj Krasnodarski
Kraj Stawropolski

4543

1382

4692

1427

4855
5500

1477
1673

4896

1489

* Ceny indykatywne za 3 kwartały 2007 roku wyliczane wg następującej formuły: średnia cena gazu na
granicy z Europą Zachodnią okresie 1 lipca 2006 – 31 marca 2007 (6788 rubli za 1000 m3 bez VAT)
pomniejszona o efektywną stawkę cła i skorygowana zgodnie ze wskaźnikami kosztów transportu i
magazynowania (formuła zgodna z Rozporządzeniem FSC z dnia 5 lipca 2007)

Opr.: Marek Reszuta, II sekretarz
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