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ГАЙДАРОВСКИ ФОРУМ 

 

Пленарната дискусия „Основни препятствия за икономическия 

ръст“ бе тържествено открита от Председателя на правителството на 

РФ г-н Дмитрий Медведев, в своята реч той отбеляза че забавянето 

на икономическия ръст е в следствие на дефицита на инвестиции в 

страната и "парализа" на кредитите, което в дългосрочен план води 

до стагнация. Според Медведиев, възстановяването на 

икономическия ръст не може да стане само чрез финансови 

вливания, необходимостта от  структурни реформи, за които се 

говори през последните 15 години била крайно належаща. Дмитри Владимирович в речта си 

отбелязва, че основния риск с който може да се сблъска Русия в близко време е риска от 

технологично изоставане. За решаването на този проблем е необходима реформа на държавния 

апарат, който трябва да стане по-гъвкав, компактен и компетентен. Според Дмитрий Медведиев, 

правителството работело над план за действие за ускоряване  темповете на икономически 

растеж, който да доведе до ускоряване темповете на руската икономика до нива по високи от 

средните в света.  

По време на форума бяха обсъдени и други теми, като «Приоритетни проекти, като 

фактор на икономическия ръст». По време на пленарната дискусия, експертите стигнаха до 

заключението, че е необходимо да се преустанови съществуващите процесуална режими на 

взаимодействие. Важно е проектите да бъдат балансирани и привързани към 3-4 приоритетни 
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МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

 - Животновъдството в Русия през 2016 г. - 

анализ, цифри, тенденции; 

- Влиянието на ембаргото върху селското 
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извън ОНД за 2016 г. по месеци. 
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06-10.02.2017г. –PRODEXPO – 2017, 

24-о Международно изложение за 

хранителни продукти, напитки и 

суровини за тяхното производство 

„Експоцентър”, Москва; 

 20-23.02.2017г. –СРМ. „Премиера на 

модата в Москва. Пролет-2017“, 

„Експоцентър”, Москва; 

23-26.02.2017г. - 35-о Изложение на 

руски и чуждестранни имоти 
„ДОМЕКСПО“, ВДНХ, 75 пав., Москва; 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ СЪДЪРЖАНИЕ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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направления, а ръководителите да работят за успешни резултати. Един от главните проблеми, по 

мнението на спикерите са межведомствените комуникации и координации. 

По време на пленарната сесия на тема «Главните икономически предизвикателства за 

Русия», г-н Алексей Кудрин, председател на съвета на Центъра на стратегическите разработки 

отбеляза, че старият модел на местната икономика вече не работи и е необходимо да се 

разработят решителни мерки за рестарирането й, което в момента не се правело. „Пред страната 

стояли много сериозни проблеми касаещи ръста на руската икономика и крачките, които 

предприемло Правителството и Президента не били достатъчно сериозни“ според неговото 

мнение главната пречка била демографията, недостига на инвестиции, санкциите срещу Русия, 

технологическото изоставяне на Русия, ниската производителност на труда и ниското качество 

на държавно управление. Основните проблеми в страната били институционални и структурни, 

постепенно натрупвани във времето. 

Най-сериозното предизвикателство за Русия било именно технологичното изоставане. 

Крачките, които предприемало Правителството, а имено създаване на фондове за поддръжка, не 

винаги била правилната формула. 

По неговите думи, един от източниците на икономическия ръст трябвало да стане износа, 

чрез увеличаване дела на несуровинните и енергийни стоки. За тази цел трябвало да бъде 

проведена реформа на съдебната система, да се промени системата на набиране на персонал и 

да се създаде независим арбитражен съд. По неговите думи всичко това е невъзможно без 

реформи на държавното управление. Неможело с месеци да се разглеждат и променямт 

законопроекти. Необходимаста от кадрова реформа, а именно по-добро обучение, и повишаване 

на квалификацията на кадрите, била крайно належаща.  

 В края на своята реч А. Кудрин отбелязва, че най-важния ресурс е доверието. На 

фона на високото обществено доверие към Президента, отношението към другите институции, 

като Парламент, полиция, отделните министерства, било под 30,25 % - по-ниско с 15%. При 

такова ниско доверие към основните институции на властта е много трудно да се правят 

реформи според Кудрин. 

 

 

 

ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА РУСИЯ СЪС СТРАНИТЕ ИЗВЪН ОНД ЗА 2016 г. ПО МЕСЕЦИ 

 (милиони долари) 
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,9 
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8,7 

Март 4339
2,0 

2885
8,8 

1453
3,2 
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1,4 

2030
1,0 

1323
0,4 

77,3 70,3 91,0 117,
0 

114,
7 
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5 

1432
5,6 

707
0,6 

Април 4014

2,5 

2675

3,7 

1338

8,9 

3171

0,0 

1895

6,5 

1275

3,6 

79,0 70,9 95,3 94,6 93,4 96,4 1336
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2,9 

Май 3938
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79,5 70,9 98,3 98,7 101,

1 

95,1 1468

9,6 
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2 
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7 
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            Информационни материали 
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2,6  

2371

2,9  

1381

9,7  

3360
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http://www.customs.ru/  

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 
 ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В РУСИЯ ПРЕЗ 2016 г. - 

АНАЛИЗ, ЦИФРИ, ТЕНДЕНЦИИ 

 

Материалът се базира на данни на „Росстат“ към 

01.10.2016 г. и съдържа оперативна информация за броя на 

животните, производството на различни видове месо, яйца и 

мляко. 

Животновъдството в Русия през 2016 г. отбелязва 

значителен ръст при производството на свинско, пилешко, 

агнешко и козе месо, яйца. Производството на говеждо месо 

и мляко е намаляло. 

Численост на едрия рогат добитък. 

Броят на едрият рогат добитък в Русия към 01.10.2016 г., във всички категории 

стопанства, е достигнал 19 456,1 хил. бр., като от тях 8 322.4 хил. бр. са крави. В сравнение със 

същия период  на 2015 г., броя на едрия рогат добитък е намалял с 1.8% или с 358.3 хил. бр., а 

броят на кравите - с 1.9% или с 161 хил. бр. 

Числеността на свинете в Русия, във всички категории стопанства към 01.10.2016 г., е 

достигнала 23 256, 8 хил. бр. За година е отбелязан ръст с 4,5% (1 003,0 хил. бр). 

Броят на овцете и козите във всички категории стопанства, за година е намалял с 1.3% 

или с 341.3 хил. бр. и е достигнал 26 159,5 хил.бр. 

Производството на месо. 

Общият обем на производство на всички видове меса в Русия, във всички категории 

стопанства, в живо тегло, за периода януари-септември 2016 г., е достигнал 9 474, 4 хил.т. (в 

кланично тегло 6 781,6 хил. т.,). В сравнение с периода януари-септември 2015 г. обемът на 

производство в живо тегло се е увеличил с 4.7% или с 423.5 хил.т. (в кланично тегло ръстът е 

5,1%, или 328 хил.т.). 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

http://www.customs.ru/
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinvuGwj8vRAhViSZoKHb-CD8QQjRwIBw&url=http://meatinfo.ru/news/ukraina-na-poltavshchine-planiruyut-razvivat-givotnovodstvo-316332&bvm=bv.144224172,d.bGg&psig=AFQjCNFIhKkbG9YTGTrtcyCW1k7uU0oUEg&ust=1484807723973674
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Структурата на производство на всички видове месо за периода януари-септември 2016 г. 

в кланично тегло, според изчисленията на "AB-Център", е разпределена както следва: 49,2% - 

птиче месо, 34,8% - свинско месо, 14,1% - говеждо месо, 1,6% - овче и козе месо, 0,4% - други 

видове меса. 

 

Структура на производството на месо по видове в Русия през януари-септември 2016г., % 

Общият обем на производство на базата на кланично тегло – 6 781,6 хил. т. 

 

 
 

Структурата на производителите на месо от всички видове в Русия е разпределена, както 

следва: 78,5% - селскостопански организации, 18,5% - домашни стопанства, 3,0% - фермерски 

стопанства. 

Производството на свинско месо през 2016 г. 

За периода януари-септември 2016 г., в Русия е произведено 3 030.6 хил.т. свинско месо 

(в кланично тегло 2 357.0 хил.т.). По отношение на аналогичния период на 2015 г., обемът на 

производството се е увеличил с 10,9% (в кланично тегло 231, 9 хил.т.). Структурата на 

производителите на свинско месо за периода януари-септември 2016 г. е разпределена, както 

следва: 84,4% - селскостопански организации, 14,3% - домашни стопанства, 1,3% - фермерски 

стопанства. 

Производството на говеждо месо през 2016 г. 

За периода януари-септември 2016 г., производството на говеждо месо в Русия е 

достигнало 1 677, 2 хил.т. живо тегло (в кланично тегло 953.0 хил.т.,). В сравнение с периода 

януари-септември 2015 г. то е намаляло с 1.3%. Структурата на производителите на говеждо 

месо за периода януари-септември 2016 г. е разпределена, както следва: 39,5% - 

селскостопански организации, 52,1% - домашни стопанства, 8,5% - фермерски стопанства. 

Производството на птиче месо през 2016 г. 

Производството на птиче месо в Русия през януари-септември 2016 г. възлиза на 4 471.0 

хил.т. живо тегло (в кланично тегло 3 334, 2 хил.т.). Ръстът спрямо периода януари-септември 

2015 г. е в размер на 3,3%, или 143.9 хил.т. живо тегло (производството на кланично тегло е 

нараснало с 107.3 хил.т.). Структурата на производителите на птиче месо през януари-

септември 2016 г. е разпределена, както следва: 93.7% - селскостопански организации, 5.4% - 

домашни стопанства, 0,9% - фермерски стопанства. 

Производството на овче и козе месо през 2016 г. 

Обемът на производство на овче и козе месо в Русия през януари-септември 2016 г. 

възлиза на 241.3 хил.т. живо тегло (в кланично тегло 107.0 хил.т.,). По отношение на 

аналогичния период на 2015 г., производството се е увеличило с 2.6% или с 6.1 хил.т. в живо 

тегло (в кланично тегло -  2,7 хил.т.). Структурата на производителите на овче и козе месо през 

януари-септември 2016 г. е разпределена, както следва: най-голям е дяла на домашните 

стопанства - 67,6%, 24,3% - фермерски стопанства, 8,1% - селскостопански организации. 

От другите видове меса в Русия през януари-септември 2016 г., са произведени 54.4 

34,80% 

14,10% 

49,20% 

1,60% 0,40% 
свинско 

говеждо 

птиче месо 

овче и козе месо 

други видове меса 
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хил.т. живо тегло (в кланично тегло 30,4 хил.т.). В сравнение с периода януари-септември 2015 

г., производството е намаляло с 5.7% или с 3.3 хил.т. в живо тегло (в кланично тегло - 1,8 

хил.т.). 

Производството на мляко през 2016 г. 

Производството на мляко в Русия във всички категории стопанства през периода януари-

септември 2016 г. възлиза на 24 031.9 хил.т. По отношение на същия период през 2015 г. 

производството на мляко е намаляло с 0.7% или 163.0 хил.т. Структурата на производителите на 

мляко в периода януари-септември 2016 г. е разпределена, както следва: 48.0% - 

селскостопански организации, 45,3% - домашни стопанства, 6,7% - фермерски стопанства и 

индивидуални предприемачи.   

Производството на яйца. 

Производството на яйца в Русия през януари-септември 2016 г., във всички категории 

стопанства възлиза на 32 986.9 мил. единици. В сравнение с периода януари-септември 2015 г. 

ръстът на производството е 1,9% или 618.2 мил. единици. Структурата на производителите на 

яйца за периода януари-септември 2016 г. се разпределя, както следва: 77,3% - 

селскостопански организации, 21,8% - домашни стопанства, 0,9% - фермерски стопанства. 

 

http://agrovesti.net/  

 

 

 

 

ВЛИЯНИЕТО НА ЕМБАРГОТО ВЪРХУ СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО В РУСИЯ 

 

Селското стопанство в Русия е развито много 

неравномерно, и поради това в момента на въвеждане на  

продоволственото ембарго, различните сегменти са се намирали 

в различно състояние. Така например, според информационната 

агенция Bloomberg, Русия за 2015 г. е спечелила повече от продажбите на пшеница, отколкото 

от продажбите на оръжие. В добро състояние се е намирало свиневъдството и птицевъдството, 

които са започнали възстановяване през 2000-те г. Малко в по-лошо състояние - производството 

на мляко и месо от едър рогат добитък и риба. Най-слабо развити са били такива сегменти, като 

производството на семена, производство на кашкавал и зеленчуци. Например, в сегмента на 

парниковите зеленчуци, преди ембаргото са се произвеждали в Русия само 30% от продуктите, а 

останалата част е била внос. 

Ембаргото беше въведено през август 2014 година. Забранени бяха редица 

продоволствени категории: месни и млечни продукти, риба, зеленчуци, плодове и ядки. 

Вследствие на това бе разработена концепцията за заместване на вноса, която предимно касае 

селскостопанските продукти. Тя предполага помощ на местните производители и обезпечение на 

продоволствената сигурност на държавата. 

През юни 2016 г. маркетинговата компания Mix Research е провела повторно проучване на 

селскостопанския и продуктов пазар в Русия, за да чуят мнението от първа ръка на 

производителите и доставчиците за резултатите от ембаргото и като цяло за съществуващите 

трудности в бранша. В изследването са използвани два метода за събиране на информация: desk 

research и експертни интервюта с представители на компании-производители и доставчици. 

В почти всяка сфера има свои специфични проблеми, но има и редица общи. Например, 

производителите се оплакват от спада на курса на рублата и покупателната способност на 

населението, недостъпност или липса на качествено руско оборудване, ниско ниво на държавна 

подкрепа и неподемни заеми. Отделно отбелязват кадровият въпрос: да се привлекат и задържат 

професионални кадри в селското стопанство е доста трудно. Също така, на много организации 

работата се усложнява поради спецификата на селското стопанство: малко печеливш отрасъл,  

http://agrovesti.net/
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLlZrA5enRAhWldpoKHZ-sDzUQjRwIBw&url=https://ru.fotolia.com/tag/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&psig=AFQjCNE2LHJwl8fQY9BWrS8QBfs4YNnxKA&ust=1485863030451842
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който изисква дълги и рискови инвестиции. 

Първият проблем, за който говорят много експерти е курса на рублата. Очевидно е, че 

нестабилността и снижаването на курса на рублата не е в полза на тези производители, които са 

ориентирани към вътрешния пазар. Основните трудности до които довежда тази ситуация – 

поскъпване на вносните компоненти за бизнеса, такива като специализирана техника и нейната 

поддръжка и намаляване на покупателна способност на населението. Според ФОМа, 48% от 

анкетираните, през последните шест месеца са започнали да спестяват повече от храна. Това не 

е изненадващо, тъй като цените на хранителните продукти, според Росстат са нараснали средно 

с 30% за две години, но в някои категории и повече: например, цената на елдата се е увеличила 

с повече от 2 пъти, ябълките - с повече от 60%, замразената риба - повече от 50%. 

 

Потребителските цени в динамика, ТОП-15 най-поскъпнали хранителни продукта, 
януари-март 2014 – 2016 гг. 

 

ПРОДУКТИ 
2014 г., 

руб. 
2015 г., руб. 2016 г., руб. 

2014г. към 

2015г., в % 

2014г. към 

2016г., в % 

Елда несмляна, кг. 38,8 69,2 81,5 178,4 210,1 

Ябълки, кг. 67,8 90,5 110,5 133,6 163,1 

Кристална захар, кг. 36,9 53,2 57,0 144,2 154,4 

Черен чай, кг. 457,3 633,9 701,7 138,6 153,5 

Меки бонбони, покрити с 

шоколад, кг. 

199,9 256,4 306,5 128,3 153,3 

Замразена цяла риба, кг. 99,8 134,1 152,6 134,5 153,0 

Пресни домати, кг. 94,6 122,6 143,5 129,6 151,7 

Олио, кг 73,0 95,6 110,4 131,0 151,3 

Карамел, кг. 139,9 180,2 209,7 128,8 149,9 

Маргарин, кг. 82,7 108,1 117,9 130,8 142,6 

Полиран ориз, кг. 46,6 65,9 65,8 141,4 141,1 

Месни консерви, 350 г. 85,1 111,3 119,8 130,7 140,7 

Бисквити, кг 108,6 130,3 145,1 120,0 133,6 

Пресни краставици, кг. 94,7 114,1 122,5 120,5 129,3 

 

 

Освен това, опита да се съхрани курса на рублата на някакво приемливо ниво, довежда 

до затягане на политиката на Централната банка, която повишава основния  лихвен процент и 

това довежда до увеличение на лихвените проценти по кредити за производителите. Това прави 

кредитните ресурси още по-недостъпни, дори и без да се вземат предвид редица бюрократични 

проблеми. В действителност, малки предприятия и ферми не са в състояние самостоятелно да 

подготвят необходимите пакети документи за търговски заеми по програмите на държавната 

подкрепа за селското стопанство. Това е вторият проблем. 

Третият проблем е свързан с държавната подкрепа, от която селскостопанските 

производители са недоволни. Повечето отбелязват, че подкрепата стига само за това да се 

държат на повърхността, но не е достатъчна за успешното развитие. Представители на отрасъла 

сравняват подкрепата от страна на руското правителство с европейските, където обемите на 

плащания понякога достигат до 400 евро на хектар земя. И това сравнение далеч не е в полза на 

Русия. 

Технологиите в селското стопанство - това е четвъртият проблем, който е общ за всички 

отрасли на селското стопанство и става актуален в контекста за понижаването на курса на 

рублата. Вносно оборудване използват много селскостопански предприятия в широк спектър - от 

трактори и комбайни, работещи в полето, до специфично оборудване за опаковане на продукти. 

Освен оборудвания, селскостопанските предприятия също внасят и редица специфични за  
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дейността си категории стоки, като например семенен материал, вносни суровини за 

производство на кашкавал и кашкавалени изделия. 

Степента на въздействие на ембаргото до голяма степен зависи от позициите на местните 

производители на пазара в момента на въвеждане на ограниченията. В най-развитите области - 

птицевъдство и свиневъдство - влиянието от ембаргото е незначително. Към момента на 

налагане на ограниченията, делът на вносните продукти на пазара е бил много нисък. 

В отраслите характеризиращи се със средно ниво на развитие, производителите са успели 

да укрепят позициите си на пазара и да се заемат с разширението му, с развитието на 

производството и дори да излязат извън рамките на един отрасъл. Такива сектори на селското 

стопанство са сред основните печеливши от ембаргото. 

В най-слабо развитите отрасли на селското стопанство, производителите се сблъскват с 

редица проблеми, които вече бяха споменати: това са замяната на едни вносители с други, 

контрабанда и невъзможност бързо да се увеличи производството до нужното ниво. Освен това, 

ако търсенето на премиум кашкавали основно се създава от средната класа, на която директно 

се казва, че трябва да "издържи", то за отглеждането на зеленчуци и семена, които са критично 

важни отрасли, да се забавя развитието им по време на ембаргото е доста опасно. 

Важно е да се напомни, че всеки от подсекторите има собствено кумулативно ниво на 

развитие. Именно то определя това, какво ще е въздействието на ембаргото върху сферата, а 

също така определя последиците при евентуалната му отмяна. Не всички производители са 

съгласни с Министъра на селското стопанство, че премахването на търговските ограничения ще 

преминат почти незабелязано за отрасъла. 

Например, ако на пазара на едър рогат добитък и млечни продукти се възобнови вноса и 

част от контрабандата се легализира, чуждестранната продукция вероятно ще бъде много по-

скъпа, поради падането на курса на рублата. Като цяло, отраслите ще оцелеят след вдигането на 

ембаргото, но малките производства може да се свият. 

Производствата на семена, зеленчуци и кашкавал ще се сблъскат с голям поток от вносни 

продукти. Ако производителите на кашкавал не се страхуват особено от последствията от 

премахването на ограниченията, въпреки прогнозите за възстановяване на дела на вноса до 

60%, то при производството на семена и зеленчуци прогнозите са негативни - руският 

производител няма да оцелее при възстановяване на вноса. В плюс могат да бъдат 

дистрибуторите. 

В действителност, продоволственото ембарго на Русия, позволи да се закрепят 

постигнатите успехи в редица сектори на селското стопанство и даде възможност на 

производителите да укрепят своите позиции и да увеличат собственото си присъствие на пазара. 

От друга страна, общата икономическа ситуация в страната до голяма степен успя да изравни 

положителните ефекти от ембаргото – за развитието на селското стопанство са необходими 

пари, които в момента не достигат. В условията на спад на потребителската активност, спада на 

курса на валутата, ниската инвестиционна привлекателност и недостатъчната държавна 

подкрепа за много производители остава само предпазливо да свикват с новите условия на 

работа и да търсят възможности да осигуряват работа на предприятието си. Възможности за ръст 

съществуват, но те са доста ограничени и не всички могат да се възползват от тях. 

 

http://www.foodmarket.spb.ru/   

 

 

 

 

 

http://www.foodmarket.spb.ru/
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ  

 35 окръга;  

 12 града; 

 447 села; 

 Закрито административно-териториално 

образование ЗАТО „Комаровский“ 

 

 

ОСНОВНИ МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА РАЙОНА:  

Мед, цинк, олово, нефт, природен газ, кафяви 

въглища, нефтени шисти, асфалтити, манганова руда, злато.   

Гъсто и добре развита речна мрежа – около 3 492 реки, 47 езера, 50 водохранилища. 

 

ПРОМИШЛЕНОСТ НА ОРЕНБУРГСКА ОБЛАСТ 

 Производство на машини и оборудване; 

 Химическа и нефтохимическа промишленост; 

 Електроенергетика; 

 Черна металургия; 

 Добив на полезни изкопаеми; 

 Обработваща промишленост. 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО НА ОРЕНБУРГСКА ОБЛАСТ 

Областта е специализирана в производство на пшеница, царевица, слънчоглед, зърнени и 

бобови култури и др. 

Животновъдството в областта е специализирано в отглеждането на едър рогат добитък, 

производство на месо, мляко и млечни продукти, козевъдство, свиневъдство, птицевъдство.   

 

ТРАНСПОРТ 

Включва: железопътен, автомобилен, въздушен; 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Брутен регионален продукт - ₽ 709,52 млрд., ₽ 352,59 хиляди на човек; 

територия: 123 702 кв.км 

Губернатор: Юрий Берг 

федерален окръг: Приволжски 

Административен център: Оренбург 

часови пояс: UTC+6/MSK+2 

website: www.permkrai.ru  

население: 1 990 343 

разстояние до Москва 1475 км. 

        Икономическа справка за Оренбургска област на РФ 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Russia_-_Orenburg_Oblast.svg?uselang=ru
http://www.permkrai.ru/
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH2Pyc_uvRAhVrJ5oKHZ_dAj0QjRwIBw&url=http://ural56.ru/news/24/468446/&psig=AFQjCNGvR3XqYrlkfDlhiizWXI3L3WDK9w&ust=1485938396715197
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 Инвестиции в дълготрайни активи - ₽ 150,21 млрд., ₽ 74 923 на човек; 

 Дял на печелившите предприятия – 65,60 %; 

 Преки чуждестранни инвестиции - $ 139,60 млн., $ 69,80 на човек; 

 Ниво на безработица - 4,40 %; 

 Средна месечна работна заплата - ₽ 23 469; 

 Жизнен минимум - ₽ 6 971 

 

 

Инвестиционни проекти на територията на Оренбургска област: 

Списък с всички проекти в областта можете да намерите тук: http://www.orbinvest.ru/  

 

Инвестиционна привлекателност на Оренбургска област:  

 Намален размер на корпоративния данък върху печалбата; 

 Освобождаване от данък върху недвижимите имоти на фирмите; 

 Предоставяне на земи за изпълнение на инвестиционни проекти без наддаване; 

 Предоставянето на инвестиционен данъчен кредит; 

 Гарантиране на задълженията на инвеститора с имущество, държавна собственост на 

Оренбургска област; 

 Предоставяне на държавни гаранции от Оренбургска област;  

 Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия, 

селскостопански кредитни потребителски кооперации; 

 Предоставяне на безвъзмездна помощ за малки и средни предприятия за възстановяване 

на разходи по финансов лизинг; 

 Предоставяне на субсидии за предприятия от машиностроителния комплекс; 

 Предоставяне на привилегии за наем на имущество и недвижими имоти; 

 Индивидуален подход към инвеститора; 

 Предоставяне на консултационна, информационна и организационна поддръжка. 

  

 Приоритетни направления за инвестиции в Оренбургска област: 

 

 
 

МЕТАЛУРГИЧЕСКО ПРОИЗВОДСТВО 

 

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И 

ОБОРУДВАНЕ  

 
 

СТРОИТЕЛСТВО  

 

ХИМИЧЕСКА И НЕФТОХИМИЧЕСКА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 

 

http://www.orbinvest.ru/

