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Бюлетин на Центъра на промишлеността 

на Република България в Москва 

- Москва 

 

 

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ: 

1. Перспективи за развитие на селското 

стопанство в Русия през 2016-2018 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 

- Товарна структура на ИМПОРТА на 

Руската Федерация с всички страни за юни 

2016 г. 
ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА 

РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РФ 

 

 

 

 

 

12-15.09.2016г. – WORD FOOD 

MOSCOW, Изложбен комплекс 

„Експоцентър” Москва; 

 

21-24.09.2016г. - “ПОЧИВКА Leisure – 

2016”, “Крокус Експо“, Москва; 

 

28-30.09.2016г. - BUYBRAND 

EXPO'2016, Изложбен комплекс 

„Експоцентър” Москва; 

  

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ СЪДЪРЖАНИЕ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007474538614&fref=ts
http://www.cprb.ru
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ФЕДЕРАЛНА МИТНИЧЕСКА СЛУЖБА 
Товарна структура на ИМПОРТА на 
Руската федерация с всички страни 

(в хиляди щатски долара) 
за юни 2016 година 

Код 
ТН 
ВЭД 
ЕАЭС 

Наименовани
е на 

отраслите 

Страни Страните от ОНД 

май юни януари - юни май юни януари - 
юни 

  ОБЩО: 12 103 728,0 13 435 230,5 70 742 057,8 1 599 996,8 1 581 020,9 8 546 987,1 

01-
24 

Продоволстве
ни стоки и 
селскостопан
ски суровини 
(с 
изключение 
на текстил) 

1 662 736,3 1 503 240,9 9 735 997,0 394 287,7 380 951,6 1 973 
761,3 

25-
27 

Минерални 
продукти 

104 251,9 123 111,3 605 341,5 168 216,3 156 441,3 905 258,7 

27 Горива и 
енергийни 

продукти 

60 738,4 70 293,6 363 819,0 67 283,2 53 727,8 373 295,5 

28-

40 

Продукция на 

химическата 
промишленос
т, 
каучук 

2 535 819,6 2 764 806,0 14 283 739,3 239 620,5 223 929,6 1 257 

040,0 

41-
43 

Дъбилни 
суровини, 
кожи и 
изделия от 
тях 

46 567,2 59 882,2 325 093,0 3 163,5 1 559,7 15 587,3 

44-
49 

Дървесина и 
целулозно-
хартиени 
изделия 

220 780,6 222 214,4 1 280 105,7 50 487,2 49 514,9 268 626,8 

50-

67 

Текстил, 

текстилни 

изделия и 
обувки 

540 395,4 771 789,4 4 170 220,5 123 773,1 113 858,7 660 642,0 

71 Скъпоценни 
камъни, 

благородни 
метали и 
изделия от 
тях 

18 633,7 21 034,5 137 651,9 12 028,7 7 425,1 70 018,3 

72-
83 

Метали и 
изделия от 

тях 

639 864,2 778 605,3 3 873 257,1 218 215,9 234 125,4 1 068 
625,6 

84-
90 

Машини, 
оборудване и 
превозни 
средства 

5 866 047,4 6 634 121,1 33 515 253,6 334 099,6 354 910,1 2 022 
236,1 

68-
70,9
1-97 

Други стоки 468 631,7 556 425,3 2 815 398,1 56 104,3 58 304,5 305 190,9 

*- вземат се предвид данни на Митническия съюз      http://www.ved.gov.ru/            

      Информационни материали 

http://www.ved.gov.ru/
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО В РУСИЯ ПРЕЗ 2016-2018 ГОДИНИ. 

 

Настоящият доклад е изготвен на базата на 

проучването на Международния независим институт за 

аграрна политика, с цел да се идентифицират ключовите 

тенденции в селскостопанския сектор на Русия и оценката 

им, за да се определи най-вероятния сценарии за развитие 

на ситуацията в следващите няколко години. 

 

Изследването използва няколко метода за оценка на 

ситуацията в селскостопанския отрасъл на Русия: 

• анкетиране на ръководители на големи регионални компании; 

• анализ на динамиката на общия обем на продукцията, произведена в отрасъла; 

• анализ на финансовата среда и условия за кредитиране на фирмите в бранша; 

• анализ на глобалните тенденции в селското стопанство, на базата на данни. 

Като основни източници на информация са използвани данни от Министерството на 

селското стопанство на Русия, Централната банка на Русия, както и Организацията по прехрана 

и земеделие на ООН (ФАО), резултатите от анкетираните менажери на големи компании от този 

отрасъл. Въз основа на получените резултати са сформирани прогнози за развитието на 

ситуацията в селскостопанския сектор в Русия, които отразяват най-вероятните сценарий, 

изхождайки от настоящите условия. 

Структура на проучването. 

Структурата на настоящото изследване е сформирана както следва: 

• актуални данни за ситуацията в селското стопанство на Русия; 

• компилирани резултати от изследванията; 

• прогнози, сформирани на базата на получените резултати; 

• в отделна позиция е изнесена оценката за кредитни условия от работещи в този отрасъл 

компании и тяхното влияние върху динамиката на ръста на производството. 

Текущата ситуация в отрасъла. 

Според резултатите от 2015 г., селското стопанство става водещ сектор по темпове на 

ръст на обема на производството  - показателят е нараснал с 3,5% в сравнение с 3,7%, 

зафиксиран в края на 2015 г.. 

Значителният ръст на производството в селското стопанство е довел до намаляване на 

разходите за закупуване на хранителни продукти в чужбина с почти 2 пъти - до 23 милиарда 

долара. Прибрана е рекордна реколта от основните селскостопански култури. Брутният добив от 

зърнени и бобови култури през 2015 г. възлиза на 104.3 милиона тона зърно след доработка, 

включително 61,8 милиона тона пшеница (през 2014 г. - 59,7 милиона тона). Освен това е 

получен рекорден брутен добив и от други култури: царевица на зърна  - 12,7 милиона тона, соя 

- 2,6 милиона тона, ориз - 1.11 милиона тона,  захарно цвекло - 37.6 милиона тона и др. 

Увеличено е производство на картофи и зеленчуци. Във всички категории стопанства, 

брутният добив от картофи възлиза на 33,6 милиона тона, което е с 15,9% повече от средните 

показатели за последните пет години (през 2014 г. - 31,5 милиона тона). Прибрана е рекордна 

реколта от зеленчуци - 16,1 милиона тона (през 2014 г. - 15,5 милиона тона), което е с 12,3% 

над средните показатели за последните пет години. 

Според резултатите от 2015 г., производството на животни и птици за месо, в живо тегло, 

във всички категории стопанства, възлиза на 13,4 милиона тона, което е с 4,2% или с 539 

         Маркетингови проучвания на руския пазар 

 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS-q-k6KLOAhXmYJoKHUD4C_cQjRwIBw&url=http://agrolain.ru/biznes/nuzhnyi-li-biznes-proektyi-v-selskom-hozyaystve-ih-rol-i-znachenie-v-razvitie-i-rentabelnosti-budushhego-predpriyatiya&psig=AFQjCNEhVw0VB7ug12jPn8MxYt8CP-Dunw&ust=1470230062067720
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хиляди тона повече от 2014 г. (източник - Министерството на селското стопанство на Руската 

федерация). За година, в селскостопанските организации, производството на животни и птици за 

месо се е увеличило с 7,2% в живо тегло, във фермерските домакинства - с 4.6%, а при частните 

домакинства производството е намаляло с 3,4%. 

Селското стопанство се оказва един от малкото отрасли, в които обемите на кредитиране 

не са показали рязък спад, независимо от сериозното свиване на кредитния пазар в условията 

на ожесточена парична политика. Данните на Централната банка на Русия показват, че банките 

през миналата година,  значително са увеличили количеството заеми за фирми от селското 

стопанство - от 1,7% до 2,1%. 

Резултати. 

В резултат на анкетираните топ-менаджери на компании от регионите, които са основен 

"двигател" на селскостопанския отрасъл в Русия, са получени следните данни: 

• Повече от 50% от анкетираните оценяват ситуацията в отрасъла като позитивно-

неутрална, 20% - като негативна, 30% - като неутрална. 

• 20% от тези, които оценяват ситуацията като негативна, по-голямата част (над 85%), 

обосновават оценката си с влошаващите се условия на кредитиране и несъответствието на 

номиналните кредитни условия с реалните. 

• 50% от тези анкетирани, оценили ситуацията в отрасъла, като позитивно-неутрална, 

60% обосновават оценката си с подкрепата на държавната политика за заместване на вноса, 

който освобождава руския пазар от вносни продукти. 40% обясняват своята оценка с 

възможното подобряване на кредитните условия през следващите 2-3 години, както и 

повишаване на рентабилността. 

• 70% от тези, които оценяват ситуацията като неутрална, считат, че следващата година 

ще бъде определяща за определяне на основната тенденция за развитие на селското стопанство 

в Русия: ще продължи ли възстановяването или ще започне стагнация, която плавно ще премине 

в рецесия след свиването на потребителските разходи. 

В проучването са участвали  900 респонденти. 

В резултат от анализа на данните от Министерството на селското стопанство, Централната 

банка на Русия и Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), Международният 

независим институт за аграрна политика определя следните основни тенденции: 

• обемите за кредитиране на отрасъла са в застой; 

• цените на хранителните продукти в света са достигнали дъното,но вече през втората 

половина на годината ще започнат да се възстановяват; 

• импулса от реализираните държавни програми за подпомагане на отрасъла угасва. 

Прогнози. 

По наше мнение, позитивна динамика в селското стопанство ще се наблюдава и през 

текущата година, но е налице тенденция към забавяне на ръста. Основната причина за 

забавянето на ръста на производството в момента е спада на цените на хранителните продукти 

на световния пазар. 

Според нашите прогнози, през тази година динамиката на цените на световния 

продоволствен пазар ще започнат да се повишават, което би означавало по-високи цени за 

продукцията на отрасъла през следващата година. 

Но вече през 2017 г. селскостопанският сектор ще се окаже под натиска на следните 

негативни фактори: 

• бързо намаляване на доходите на домакинствата; 

• намаляване на кредитирането на фирми от селскостопанския сектор; 

• спад на стопанска дейност; 

• затихване на импулса от реализацията на програмите за подкрепа на селското 

стопанство в периода 2009-2012 г. 

Реализацията на редица правителствени програми за развитие на селското стопанство са 

допринесли  определени резултати. Въпреки това, намаляването на обема на световния пазар, 
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рязкото влошаване на икономическите условия свеждат до нула резултатите от 

правителствените мерки за подкрепа. 

По този начин, независимо от това, че ръста на БВП на Русия се възстановява (през  2016 

г до 0-0.5%. и до 1.0-1.5% през 2017 г.), темповете на ръст на производството в 

селскостопанския сектор ще продължат да намаляват. 

 

Темпове на ръста на БВП в Русия и обеми на производство на селскостопанска продукция 

 

   Темпове на ръста на производството на селскостопанска продукция 

   БВП в Русия 

 

През следващата година вече, темповете на ръст на брутната добавена стойност, няма да 

надвишава темповете на ръст на производството, а делът на брутната добавена стойност в 

селското стопанство в общия обем на брутната добавена стойност, ще започне да намалява, и 

всичко това, като се има предвид и снижаването на темповете на ръст на производството, се 

явява „червен сигнал". Подобна ситуация показва, че в селското стопанство ще започне 

стагнация, застрашаваща да прерасне в рецесия. 

В случай, че през следващата година не бъде реализирана нова мащабна програма за 

поддръжка на селското стопанство, в която да се предвижда достъп до евтина ликвидност и 

намаляване на данъчната тежест върху предприятията на отрасъла, то към 2018 г. може да се 

повтори ситуацията от 2012 г. 

Кредитиране. 

От 2013 г., реалните кредитни обеми на предприятията от селскостопанския сектор 

значително са намалели, което драстично засяга динамиката на обема на производството на 

продукция. 

 

Динамика на производството на селскостопанска продукция и обеми на кредитиране на 

предприятията от селскостопанския сектор 
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  Динамика на производството на селскостопанска продукция 

  Обеми на кредитиране на предприятията от селскостопанския сектор 

Ключов проблем за отрасъла все още остава липсата на достъп до дългосрочни заеми, 

предприятията са принудени да взимат заеми под много високи проценти за много кратък срок, 

което им позволява да оцелеят само през сезона и не им се дава възможност да планират 

дейността си за дълъг период от време. 

Основният проблем е, че въпреки намаляването на доставките на продукти от чужбина, 

руски компании не са успели да се възползват от ефекта на заместване на вноса. 

 

Обеми на кредитиране на АПК 

  

 

  инвестиционни кредити, мил. руб. 

 

краткосрочни кредити, милиард руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Промяна на структурата на селското стопанство. 

Програмата на Министерството на селското стопанство, в рамките на която се предвижда 

да се намалят ефективните ставка върху инвестиционните кредити в размер до 5%, може 

значително да стимулира активността в отрасъла. 

Според оценките на Международния независим институт за аграрна политика, снижението 

на реалните ефективни ставки на целия отрасъл, ще позволи да се стимулира растежа на 

производството в селското стопанство до 5-6% през следващите няколко години. 

 

Промяна на структурата на селското стопанство 

 

  

  селскостопански организации 
 

  лични стопанства 
 

  фермерски стопанства 

 

 

 

 

Факт е, че от началото на 2013 г. започва да се увеличава делът на селскостопанските 

организации и фермерските стопанства в структурата на отрасъла, които са ключови 

потребители на стимулиращите програми на правителството. Получаването на достъп до евтина 

ликвидност, ще даде възможност на компаниите и селскостопанските производители да 

инвестират в средства за производство и да постигнат значително увеличение на 

производителността. 

В настоящите условия, когато най-ниските ефективни лихвени проценти по 

инвестиционни кредити в млечно-месното скотовъдство са 6-10% годишно, а в 
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растениевъдството - 9-13%, това на практика е невъзможно, имайки предвид, че доходността 

средно за отрасъла е няколко пъти по-ниска. 

Въпреки това, по наше мнение, промяната в схемите за кредитиране на селскостопанския 

сектор, в резултат на които именно банките кредитори ще получават субсидии, ще допринесе до  

неефективно разпределение на ресурсите, поради появата на „конфликт на интереси". В 

съответствие със Закона за развитието на селското стопанство, държавните субсидии, 

предназначени за селскостопанските производители, трябва да бъдат адресирани към конкретни 

компании и ефективни. 

http://agrovesti.net/  

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ  

 43 окръга;  

 14 общини; 

 21 града; 

 917 села; 

 

ОСНОВНИ МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА РАЙОНА:  

Глина, гипс, пясъци, нефт, горски ресурси.   

Гъсто и добре развита речна мрежа. Има повече 

от 500 реки (най-големите са Волга и Кама), 8 000 

езера, 4 големи водохранилища. 

 

ПРОМИШЛЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 Автомобилна промишленост и оборудване; 

 Топливна промишленост; 

 Химическа и нефтохимическа промишленост; 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Републиката е специализирана в зърнопроизводството, фуражни култури, технически 

култури, производството на зеленчуци, картофи.  

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

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

 

 

територия: 67 847 кв.км 

Глава на републиката: Рустам Минниханов 

федерален окръг: Приволжски 

столица: Казан 

часови пояс: UTC+4/MSK0 

website: http://tatarstan.ru/  

население: 3 868 730 

разстояние до Москва 719 км. 

    Икономическа справка за Република Татарстан 

 

http://agrovesti.net/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Russia_-_Tatarstan.svg?uselang=ru
http://tatarstan.ru/
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRjIbCgLLOAhVFQJoKHVm2AEoQjRwIBw&url=http://gpskarts.ru/GPS-kartyi-Tatarstan/&psig=AFQjCNEKCZ1JUF7RAsttQlz8nEaN2ItuAA&ust=1470752045910509
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ТРАНСПОРТ 

Включва: железопътен, автомобилен, въздушен, воден; 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Брутен регионален продукт - ₽ 1 547,15 млрд., ₽ 403,94 хиляди на човек; 

 Инвестиции в дълготрайни активи - ₽ 542,78 млрд., ₽ 141 106 на човек; 

 Дял на печелившите предприятия - 73,10 %; 

 Преки чуждестранни инвестиции - $ 540,20 млн., $ 140,10 на човек; 

 Ниво на безработица - 3,90 %; 

 Средна месечна работна заплата - ₽ 28 294; 

 Жизнен минимум - ₽ 6 988. 

  

Инвестиционни проекти на територията на Република Татарстан: 

Списък с всички проекти в областта можете да намерите тук: http://mpt.tatarstan.ru/katalog.htm  

 

Инвестиционна привлекателност на Република Татарстан:  

 Предоставяне на данъчни стимули: намаляване на данъка на недвижимото имущество и 

данък общ доход; 

 Развита пазарна инфраструктура, еднаква дистанция до големите мегаполиси, голям 

потенциал за ръст на потреблението; 

 Специални мерки за подпомагане на големи проекти от страна на правителството, 

сравнително ниски административни бариери; 

 Ниски работни заплати; 

 Наличие на удобни и технологично оборудвани зони за бизнес: бизнес инкубатори; 

 Подкрепа на малките и средни предприятия: преференциално кредитиране на малките и 

средни предприятия, предоставяне на субсидии; 

 Благоприятни условия за стопанска дейност, включително ниски производствени разходи, 

ниски разходи за инвестиционни проекти, с висока възвръщаемост на инвестициите; 

 Предоставяне на държавни гаранции за инвеститорите; 

 Предоставяне на консултационна, информационна и организационна поддръжка. 

 

  Приоритетни направления за инвестиции в Република Татарстан: 

 

 

 

АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ И 

ОБОРУДВАНЕ 

 

ХИМИЧЕСКА И НЕФТОХИМИЧЕСКА 

ПРОМИШЛЕНОСТ   

 

http://mpt.tatarstan.ru/katalog.htm

