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I.
ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ INFORMÁCIE
___________________________________________________________________________

a) Základná charakteristika hospodárstva Sankt Peterburga
Sankt Petersburg je mesto federálneho významu Ruskej federácie, druhé
najvýznamnejšie mesto po Moskve, ekonomické, vedecké a kultúrne centrum,
dopravný uzol ležiaci na severozápade Ruska, administratívne centrum
Leningradskej oblasti a
Severozápadného federálneho okruhu. Najvyšším
zákonodarným orgánom štátnej moci je zákonodarné zhromaždenie Petrohradu. Jej
predsedom je dnes Vyacheslav Serafimovich Makarov.
V priebehu posledného desaťročia sa mestu podarilo dosiahnuť impozantný
hospodársky rast zvyšovaním investícií, zlepšením životného prostredia a životnej
úrovne obyvateľstva .
- obchodný obrat v januári až decembri 2017 v Sankt Peterburgu vzrástol oproti
rovnakému obdobiu v roku 2016 o 2,9% a dosiahol 11 743,4 miliárd rubľov. V obrate
organizácií pre väčšinu typov činností je pozitívna dynamika.
- index priemyselnej produkcie (IPP) v januári až decembri 2017 dosiahol 105,5% v
porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V spracovateľskom priemysle bol rast
o 5,7%, objem dodávok elektrickej energie, plynu a pary sa zvýšil o 2,6%. Pozitívne
výsledky spracovateľského priemyslu sa dosiahli v dôsledku výrazného zvýšenia IPP vo
výrobe výrobkov z gumy a plastov (IPP - 163,9%), pri výrobe motorových vozidiel (IPP
- 118,4%), v hutníckej výrobe (IPP - 105,7%), vo výrobe liekov a materiálov na lekárske
účely (IPP - 105,0%).
- objem prepravovaného tovaru vo výrobnom sektore predstavoval 2 606,3 miliardy
rubľov (106,9% od januára do decembra 2016).
- ukázala sa negatívna dynamika objemu prác realizovaných v stavebníctve v
období január-december 2017- tempo rastu bolo 96 , 2% v porovnaní s obdobím
január- december 2016.
Od začiatku roka 2017 v SPB pribudlo 3 536.100 metrov štvorcových na bývanie
(113,5% v porovnaní s obdobím január-december 2016) .
- maloobchodný obrat v období január-december 2017 predstavoval 1 319 miliárd
rubľov alebo 102,9% k zodpovedajúcemu obdobiu v roku 2016.
-objem vyplácaných služieb obyvateľstvu v januári -decembri 2017 predstavoval
458,5 miliárd rubľov (102,4% v porovnaní s januárom až decembrom minulého roka).
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- index spotrebiteľských cien v decembri 2017 bol 103,7% v porovnaní s decembrom
predchádzajúceho roka, čo je nižšie ako v decembri 2016 (105,2% k decembru 2015)
- v januári až decembri 2017 získal rozpočet Petrohradu príjem vo výške 512,1 miliárd
rubľov. Ročný upravený plán príjmov bol splnený na úrovni 101,2%. Tempo rastu
príjmov v Petrohrade za vykazované obdobie predstavovalo 107,4% oproti
rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, vrátane miery rastu daňových a
nedaňových príjmov 108,5%.
- obrat zahraničného obchodu v Petrohrade v januári až novembri 2017 dosiahol 40
miliárd amerických dolárov. V porovnaní s januárom-novembrom roku 2016 vzrástol
obchodný obrat o 19,9%.
Podľa predbežných odhadov počet obyvateľov Petrohradu od 1. decembra
2017 bol 5 344,9 tisíc obyvateľov a na začiatku roka 2018 sa zvýšil o 63,3 tisíc
obyvateľov, t.j. o 1,2%. V januári –novembri 2017 sa narodilo 61,2 tisíc detí ,čo je o 5,8
tisíc menej ako v rovnakom období minulého roka.
Z hľadiska ekonomických ukazovateľov sa Petrohrad nachádza na druhom
mieste po Moskve, Ťumeňskej a Moskovskej oblasti. Prínos ekonomiky mesta
Petrohrad k celkovému HDP Ruska za posledné roky predstavuje okolo 3,5% .
Mesto má okolo 5,4 mil. obyvateľov a je domovom viac ako 60. národností.
Rozloha mesta je 1439 m2. V meste sa nachádza jedno letisko a päť železníc, morské
obchodné a osobné prístavy a riečny prístav.
Ekonomika Ruska za posledné roky zaznamenala miernu stagnáciu, k čomu
prispeli hlavne udalosti spojené s ukrajinskou krízou a prijatými sankciami EÚ a USA
voči Rusku.
RF na zavedenie sankcií reagovala svojimi protiopatreniami, t.j. zákazom
dovozu vybranej potravinárskej a poľnohospodárskej produkcie z krajín EÚ, ako aj z
krajín, ktoré uplatňujú sankcie voči RF.
Vo vývoji ekonomiky Sankt Peterburga rovnako došlo k značnému spomaleniu
ekonomického rastu.
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Hlavné sociálno –ekonomické ukazovatele
Sankt Peterburga v období január –
december 2017 r.
Názov ukazovateľa

Januárdecember
2017 r

V%
K januárudecembru 2016 r.

Obrat spoločností (v reálnych cenách),v miliárd
rub.

11 743,4

102,9

Index priemyselnej výroby, %

-

105,5

2 606,3

106,9

1 319

102,9

7 403,1

113,8

71,6

103,3

458,5

102,4

497,8

96,2

3 536,1

113,5

600,8

102,9

121,5

104,6

103,7

-

39 020

-

Objem produkcie výrobných odvetví (v bežných
cenách), miliárd rubľov.
Maloobchodný obrat
(v porovnateľných cenách), miliárd rubľov.
Veľkoobchodný obrat
(v porovnateľných cenách), miliárd rubľov.
Obrat verejného stravovania (v
porovnateľných cenách), miliardy
rubľov.
Objem platených služieb pre
obyvateľstvo (v porovnateľných
cenách), miliardy rubľov
Rozsah prác na type činnosti "výstavba" (v
porovnateľných cenách), miliardy rubľov
Vklad do prevádzky bytových domov v tisíc
metrov štvorcových
Objem dopravných a skladovacích služieb (v
bežných cenách), miliárd rubľov.
Objem telekomunikačných služieb (v
bežných cenách), miliardy rubľov.
Index spotrebiteľských cien ,%
(December 2017 k decembru 2016)
Priemerný reálny príjem na obyvateľa v rubľoch.
(Január-november 2017)
Reálne príjmy obyvateľstva,% (januárnovember 2017)
Nominálna priemerná mzda jedného zamestnanca, rub.
(Január-november 2017)
Reálna priemerná mzda jedného zamestnanca,%
(január-november 2017)

-

97,2

52 714

109,9

-

105,3

Príjmy do rozpočtu Petrohradu, miliardy rubľov.

512,1

107,4

684,6

96,2

384,6

95,9

40,0

119,9

19,5

136,4

Vyvážený finančný výsledok organizácií, miliardy rubľov.
(Január-november 2017)
Objem investícií do fixného kapitálu organizácií (na úkor
všetkých zdrojov financovania), miliárd rubľov. (Január september 2017)
Obrat zahraničného obchodu, miliardy amerických dolárov
(január-november 2017)
vrátane:
export v miliárd amerických dolárov
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import v miliárd amerických dolárov

20,5

107,6

Peňažnou jednotkou Ruskej federácie je ruský rubeľ. Jeden rubeľ pozostáva zo
100 kopejok. Štátna banka vyhlasuje oficiálny kurz RUB/USD a RUB/EUR na každý deň.
Oficiálny kurz napr. k 28. máju 2018 rubľa k doláru predstavoval 62,44 RUB/USD
a 72,49 RUB/EUR.

b) Priemyselná výroba
V prvom štvrťroku 2017 index priemyselnej produkcie v Petrohrade
predstavoval 102,0% (priemer v Rusku - 100,1%) v porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka.
V strojárskom priemysle bolo najvyššie tempo rastu dosiahnuté
pri výrobe
motorových vozidiel (Index priemyselnej produkcie - 133,5%), čo je spojené s
významným nárastom osobných automobilov (1,5 krát viac).
Výroba strojov a zariadení vrástla na 106,3%. Výroba
poľnohospodárstvo a lesníctvo sa zvýšila o 1,5 krát.

strojov a zariadení pre

Zvýšená bola aj produkcia ostatných dopravných prostriedkov a zariadení (IPP 106,3%), v dôsledku rastu výroby železničných koľajových vozidiel.
Pri výrobe elektrických zariadení (IPP - 100,4%) sa zvýšil objem výroby elektrických
svietidiel a svetelných zariadení (2,6 krát), domácich spotrebičov (2,8 krát).
Pri výrobe potravín (IPP - 106,6%) sa zvýšila produkcia krátkodobo skladovateľných
pekárenských výrobkov ( o 8,5%) i suchých obilnín (o 34,2%). Pri výrobe tabakových
výrobkov IPP dosiahol 103,6%.
Pozitívna dynamika bola zaznamenaná pri výrobe gúm a plastov (IPP - 140,0%), vo
výrobe liekov a materiálov používaných v oblasti medicíny (IPPI - 108,5%),pri výrobe
kovových výrobkov (IPP - 104 4%), v polygrafickom priemysle (IPP - 101,9%) a v
hutníckom priemysle (IPP - 100,4%).
V prvom štvrťroku 2017 boli v Petrohrade vyrobené priemyselné výrobky v hodnote
587,3 miliardy rubľov t.j. 111,7% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Počet zamestnancov pracujúcich v priemyselnej oblasti Petrohradu podľa agentúry
„ Petrostat“ za obdobie január-február 2017 predstavovalo 346,1 tisíc ľudí (102,6% v
porovnaní s január -február 2016) a priemerná mesačná mzda zamestnancov
v priemysle bola 55,6 tisíc rubľov (116,2. % v porovnaní s január -február 2016).
Príspevok priemyslu k vytvoreniu ziskovej časti rozpočtov na všetkých úrovniach v
porovnaní s ostatnými sektormi ekonomiky mesta bol najväčší - 45,1% (na konci roka
2016).
Priemysel Petrohradu má veľmi dôležitú úlohu vo vojenskej, energetickej a
potravinovej bezpečnosti Ruska. Základ tvorí ťažká technika. V prevádzke je viac
ako 700 veľkých a stredných podnikov a tiež 20 tisíc malých podnikov . Dôležité
postavenie majú priemyselné zoskupenia.
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Najvýznamnejšie podniky nachádzajúce sa na teritóriu mesta a v jeho okolí
sú :
• „Kirovský závod"- zaoberajúci sa metalurgiou, výrobou traktorov, pohonných
sústav, zbrojárskym priemyslom atď.
• “Leningradský metalurgický závod“- najväčší v Rusku závod vyrábajúci stroje pre
energetiku, zaoberajúci sa projektovaním, výrobou a údržbou parných,
hydraulických a plynových turbín rôznych kapacít.
• „Electrosila" – jeden z najväčších závodov v Rusku , špecializujúci sa na výrobu
elektrických vozidiel, ťažných motorov a generátorov.
• „Závod turbínových lopatiek" - najväčšia ruská spoločnosť špecializujúca sa na
výrobu lopatiek pre parné a plynové turbíny.
• "Ižorskyje závody" - firma ťažkého strojárstva, špecializujúca sa na výrobu zariadení
pre jadrové elektrárne, baníctvo, petrochemický a metalurgický priemysel.
• „Nevský Závod" - popredná ruská spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou
energetických produktov.
• spoločnosť „ Ilima“ - pôsobiaca v odvetví celulózy a papiera.
• „Severnaja verf" - je jedným z popredných podnikov ruského obranného priemyslu.
• “Leningradský elektromechanický závod “ - je najväčší ruský závod elektromeracej techniky.
• „Kolpino“ spoločnosť "OMZ" – metalurgický závod
• „Ižorský turbinový závod“ - najväčší moderný ruský podnik na výrobu rúr veľkých
priemerov;
• „Červený Vyboržec“ - podnik pre spracovanie neželezných kovov.
Jedným z najviac rozvinutých priemyselných odvetví je aj dopravné strojárstvo
• "Petersburgský strojárenský závod na výrobu električiek " - je jedným z hlavných
výrobcov električiek v Rusku a SNŠ.
• Spoločnosť "Scania-Peter" - sa špecializuje na výrobu vyššej triedy autobusov;
• "Vagonmaš" (vozne pre železničnú dopravu a elektro- vagóny koľajových vozidiel
metra)
• “Admiraltejskye verfy „ - jeden z najstarších lodiarskych podnikov v Rusku a prvý
priemyselný podnik Petrohradu.
• Námorné lodenice, Baltské lodenice a ďalšie
V Petrohrade sa nachádza aj rad zahraničných automobilových podnikov: Toyota,
General Motors, Nissan, Hyundai a ďalšie.

Potravinársky a spracovateľský priemysel
-tvorí 19 odvetví potravinárskeho priemyslu.
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Na území mesta sa nachádza okolo 100 veľkých a stredných, a okolo 1000
malých potravinárskych podnikov, mäsokombinátov, výrobcov cukrárenských
výrobkov a rybích produktov. Najznámejšie sú továrne minerálnych vôd "Polustrovo"
a mliečny kombinát “Petmol“. Nachádzajú sa tu tiež továrne spoločnosti "CocaCola", ktoré vyrábajú
nealkoholické nápoje, a továreň spoločnosti "Wrigley"
vyrábajúca žuvačky (napr. Orbit).
Mesto má päť pivovarov, ktoré pokrývajú jednu pätinu spotreby piva v
krajine . Sídli tu najväčšia ruská pivovarnícka spoločnosť "Baltika" (jeden z hlavných
prispievateľov do rozpočtu mesta).
V Petrohrade sa nachádza: 79 hypermarketov,
218 supermarketov, 1536
diskontných predajní, 177 sieťových supermarketoch a 575 obchodov s úzkou
špecializáciou komodít (mäso / mlieko / nápoj / pečivo).

Stavebníctvo a investície
V decembri 2017 v Petrohrade bolo odovzdaných do používania 1 087 395,1
štvorcových metrov na bývanie t.j. 198 domov s 20619 bytmi a 156 domov s 156
bytmi - individuálne stavby.
Lídrom v uvádzaní bytov v SPB do prevádzky bol v decembri 2018 rajón
Prímorsky - bolo odovzdaných 252 335,9 m2 - celkom 18 domov s 4646 bytmi. Potom
nasleduje rajón Vyborgsky, v ktorom bolo uvedené do prevádzky 139 305,2 m2. na
bývanie - 22 domov s 2550 bytmi . Na treťom mieste bol Krasnoselský rajón, kde bolo
odovzdaných 13 domov s 3080 bytmi o celkovej výmere 110 256,0 m2.
Od začiatku roku 2017 do 1. januára 2018 bolo uvedených do prevádzky 3 536
079 metrov štvorcových na bývanie, t.j. 1043 domov s 69 508 bytmi. Výstavba bytov
bola oveľa rýchlejšia , ako v predchádzajúcom roku, kedy bolo odovzdaných 1322
obytných domov s 57 421 bytmi s celkovou plochou 3,1 mil.m štvorcových . V
decembri 2017 bolo odovzdaných 92 objektov občianskej vybavenosti ,medzi nimi,
krytý detský športový štadión s umelým ľadom, 2 ambulancie v oblasti Kirov
a Vyborg, 6 škôlok v Krasnoselsky, v Primorskom, Kirove a Vasilyeostrovskom .Ďalej bol
postavený chrám Premenenia Pána v rekreačnej oblasti a klinika s ambulanciami
vo Vyborskom rajóne.
V Petrohrade prevádzkuje svoje aktivity
mnoho veľkých developerských
spoločnosti, ktoré realizujú rozsiahle stavebné projekty. Od roku 2014 bol hlavnou
stavbou mesta multifunkčný športový štadión na Krestovskom ostrove, ktorý bol
v minulom roku odovzdaný do prevádzky a Západná rýchlostná cesta.
Celkovo sa na stavebnom trhu v Petrohrade podieľa viac ako 100 stavebných
firiem, ktoré aktívne pracujú na integrovanom rozvoji územia.

c) Turizmus a cestovný ruch
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Petrohrad je jedným z najväčších turistických centier v RF
a jedným
z najväčších prístavov v Baltskom mori.
Petrohrad je uznávaná turistická a kultúrna destinácia, ktorú v roku 2017
navštívilo okolo 7 milióna návštevníkov a v roku 2016 mesto získalo prestížne
medzinárodné ocenenie„ World Travel Awards „. Petrohrad sa nie bez dôvodu
nazýva "Benátkami severu". Historické centrum mesta a jeho prímestské oblastí
majú významnú historickú a kultúrnu hodnotu.
Príjmy z cestovného ruchu a príjmy z odvetvia služieb tvoria nezanedbateľný podiel
príjmov mesta .
Významnú úlohu pri zvyšovaní toku turistov zahráva
letisko "Pulkovo".
Každoročne prepraví 10 miliónov ľudí ročne. Integrované informačné služby pre
obyvateľov Petrohradu a hostí mesta zabezpečuje mestské turistické informačné
centrum: 191023, Petrohrad, ul. Sadovaya, 14/52 Telefón / fax: +7 (812) 242-39-09 E.
mail: info@visit-petersburg.com www.visit-petersburg.ru
Petrohrad vyniká rozsiahlou sieťou hotelov. V súčasnej dobe má mesto 640
veľkých, malých a luxusných hotelov (vrátane "Grand Hotel Europe", "Grand Hotel
Emerald", "Astoria", "Corinthia Nevskij Palace Hotel", "Baltic", "Pulkovo", "SaintPetersburg "," Moskva "," Rasiya "," Okťaber ", " Azimut Hotel Saint-Petersburg "a
ďalšie.). Celkové portfólio hotelových izieb v Petrohrade tvorí spolu viac ako 30.000
izieb. Rast cien v hoteloch v Petrohrade sa v roku 2017 zvýšil o 30-50%.. Najdrahší
hotel v SPB v roku 2017 bol hotel "Astoria", kde priemerná cena za noc predstavovala
57 tisíc rubľov.

d) Doprava a spoje
Petrohrad je najvýznamnejším dopravným uzlom na severozápade Ruska a
druhým najväčším v krajine, po Moskve. Tu sa zbiehajú hlavné železničné trate a
cesty, ktoré spájajú Petrohrad so Pskovom, Moskvou, Petrozavodskom, Murmanskom
a krajinami: Bieloruskom (M20) , Fínskom(M10) a Estónskom(M11). Navyše cesty M10 a
M20 sú súčasťou európskeho koridoru № 9.
.

e) Zahraničný obchod
Obrat zahraničného obchodu Petrohradu v januári až decembri 2017
dosiahol 44,6 miliárd dolárov, miera rastu je pozitívna (+ 19,9%). Pozitívne trendy v
zahraničnom obchode pokračovali aj v roku 2017. S rastom dovozu o 7% sa vývoz
zvýšil o 37,4% .Pomer dovozu a vývozu bol 95%. Záporný zostatok sa znížil 5 krát. V
pomere vývozu a dovozu sa podiel vývozu zvýšil o 6 percentuálnych bodov.

f) Leningradská oblasť
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Ekonomická situácia v Leningradskej oblasti.
Leningradská oblasť sa nachádza v severozápadnej časti Ruska. Celková
plocha regiónu je 83.9 tisíc štvorcových km. Leningradský región hraničí s Fínskom,
Estónskom a s ďalšími piatimi ruskými regiónmi - Republikou Karélia, regiónmi
Vologda, Novgorod, Pskov a mestom federálneho významu- Petrohradom.
Leningradská oblasť zahŕňa 17 samosprávnych oblastí a jeden mestský okruh.
Celkový počet obcí je 217. Počet miest - 31, mestské osady – 32 a dedín - 2881.
Počet obyvateľom Leningradskej oblasti k 1. júlu 2017 predstavovalo 1799.5 tisíc ľudí.
Od začiatku roka sa počet obyvateľov regiónu zvýšil o 7,6 tis. osôb, čo je o 0,4%.
Najväčšie mestá Leningradskej oblasti: Gatchina (95,2 tisíc obyvateľov);
Vyborg (78,5 tisíc ob.); Sosnovský Bor (68,1 tis. ob.); Vsevolozhsk (70,3 tisíc ob.), Tikhvin
(58,0 tisíc ob.), Kirishi (52,3 tisíc ob.). Viac ako 50% územia Leningradskej tvoria
obhospodarované lesy, lesné parky a mestské parky. Celková lesná plocha je 5,7
miliónov hektárov.
Oblasť osobitne chránených území tvorí asi 6% celkovej rozlohy
Leningradského regiónu . Vzhľadom na rezervy lesných zdrojov región zaberá jedno z
prvých miest v Severozápadnom federálnom obvode na ťažbu dreva, spracovanie
dreva a vývoz dreva. V Leningradskej oblasti sa nachádza 26 rôznych druhov
minerálov.
Región Leningrad je jedným z lídrov hospodárskeho rozvoja v
severozápadnom federálnom okruhu. Základom regionálnej ekonomiky je priemysel,
ktorý predstavuje približne 34,4% štruktúry GRP. Priemyselný komplex Leningradskej
oblasti prezentuje
strojárstvo, automobilový priemysel, stavba lodí, chemický
priemysel, petrochemický priemysel, spracovanie dreva, celulózy a papiera,
hliníkarský a stavebný priemysel a ďalšie. Na území Leningradskej oblasti je vysoko
rozvinutý poľnohospodársky sektor, podiel poľnohospodárstva je 41,4% z celkového
objemu poľnohospodárskej produkcie vo všetkých oblastiach severozápadného
federálneho okruhu. Nachádzajú sa najväčšie ruské prístavy Baltského mora
(Primorsk, Ust-Luga, Vysotsk, Vyborg).

Dĺžka železníc v regióne presahuje 2 400 km, hlavnými cieľmi vlakovej dopravy
sú susediace regióny Ruskej federácie, ako aj krajiny EÚ (Fínsko, Estónsko). Tento
región má viac ako 22,5 tis. km ciest, z ktorých je päť federálneho významu
(federálne diaľnice "Rusko", "Škandinávia", "Cola", "Pskov", "Narva") a 11 hlavných
ciest regionálneho významu. Dĺžka splavných trás presahuje 2000 km. Preprava sa
uskutočňuje pozdĺž riek Neva, Svir, Volkhov a ďalších.
Na území regiónu sa nachádzajú aj úseky vodných a pobaltských kanálov.
Doprava diaľkového potrubia sa aktívne rozvíja. Dĺžka hlavných plynovodov v rámci
hraníc regiónu presahuje 2,2 tisíc km; dĺžka hlavných ropovodov je viac ako 600 km.
Dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi rozvoj regiónu sú:
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• pohraničná pozícia (hranica s dvoma krajinami EÚ);
• priaznivé prímorské postavenie (pobrežie Baltského mora), prítomnosť veľkých
prevádzkujúcich prístavov a námorných prístavov vo výstavbe;
• dopravný uzol ,ktorý je súčasťou celoeurópskeho dopravného koridoru a
medzinárodného dopravného koridoru Sever-Juh;
• multimodalita prepravy: križovanie námornej, riečnej, železničnej, automobilovej,
leteckej, plynovodnej a telekomunikačnej linky;
• prítomnosť administratívnej hranice s Petrohradom;
• Implementácia projektov
Leningradského regiónu.

infraštruktúry

federálneho

významu

na

území

Tieto faktory spolu s aktívnou politikou regiónu Leningrad majú významný vplyv na
atraktívnosť investícií regiónu, ktorú vysoko odhaduje experti.

Stručná sociálno-ekonomického analýza Leningradskej oblasti v januári až
marci 2018 .
Priemysel.
Objem prepravovaného tovaru vlastnej výroby, vykonaných prác a služieb
pre všetky hlavné druhy priemyselnej činnosti v januári až marci 2018 dosiahol 235,9
mld. Rubľov, alebo 105,4% v porovnaní s januárom -marcom 2017, v bežných
cenách.
Index priemyselnej produkcie pre celý rozsah podnikov za rovnaké obdobie
minulého roka bol 104,6%.
Ťažba nerastov.
Objem prepravovaného tovaru, vlastných výrobkov, prác a služieb v
ťažobnom priemysle v januári až marci 2018 predstavoval 2,5 miliardy rubľov. Alebo
145.1% v porovnaní s januárom až marcom 2017 v bežných cenách.
Index produkcie v januári až marci 2018 predstavoval 115,9% oproti
rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.
Spracovateľský priemysel.
Objem prepravovaného tovaru vlastnej výroby, vykonaných prác a služieb
výrobného priemyslu v januári až marci 2018 dosiahol 197,1 mld. Rubľov, alebo
104,6% v porovnaní s januárom až marcom 2017 v bežných cenách.
Index priemyselnej produkcie v januári až marci 2018 bol v rovnakom období
roku 2017 104,0%.
V januári až marci 2018 bol nárast objemu tovarov vlastnej výroby, prác a
služieb: vo výrobe potravinárskych výrobkov - o 13,2% (index produkcie bol 103,0%),
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vo výrobe nápojov - o 2,5% (výrobný index bol 82,6%), vo výrobe textilu - 1,8 krát
(index produkcie bol 73,0%), spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku
okrem nábytku, výroba zo slamiek a podobných materiálov (výrobný index bol
89,0%), výroba papiera a výrobkov z papiera - o 10,1% (index produkcie bol 98,6%),
tlačiarenských a kopírovacích médií o 44% 9% (produkcia bol index 98,5%), vo
výrobe chemikálií a výrobkov - 25,8% (index produkcie bola 116,1%), vo výrobe gumy
a plastov - 14,6% (index produkcie predstavoval 105,2%), vo výrobe ostatných
nekovových minerálnych výrobkov - o 5,4% (index produkcie bol 106,7 %).
Vo výrobe kovových výrobkov, okrem strojov a zariadení - o 12,1% (index
produkcie bola 106,1%), vo výrobe počítačov, elektronických a optických - o 22,3%
(index priemyselnej výroby činil 115,8 %), vo výrobe strojov a zariadení, ktoré nie sú
zahrnuté do iných kategórií - 11,8% (index priemyselnej produkcie dosiahol 105,3%),
vo výrobe motorových vozidiel, prívesov a návesov - o 30,7% (index produkcia bola
125, 4%), v produkcii nábytku - o 31,9% (index produkcie bol 85,0%).
Zníženie objemu tovarov vlastnej výroby, prác a služieb došlo v týchto
odvetviach spracovateľského priemyslu: pri výrobe tabakových výrobkov - o 7,2%
(index produkcie bol 118,2%), vo výrobe odevov - o 18,2% ( index produkcie bol
101,9%), vo výrobe usní a výrobkov z ních - 16,2% (index produkcie bol 54,2%) pri
výrobe koksu a oleja, - 3,5% (index produkcie boa 96,3%) vo výrobe liečiv a
materiálov používaných na lekárske účely - o 26,1% (index produkcie bol 79,0%), vo
výrobe ocele - o 32,7% (index produkcie bol 105,2%), vo výrobe elektrických
zariadení - 6,3% (výrobný index bol 72,3%), vo výrobe ostatných vozidiel a zariadení o 0,6% (index produkcie 100,5%), vo výrobe ostatných hotových výrobkov o 1,1%
(index produkcie bol 111,3%).

Poskytovanie elektrickej energie, plynu a pary; klimatizácia.
Objem prepravovaného tovaru vlastnej výroby, vykonané práce a služby v
oblasti údržby elektrickou energiou, plynom a parou; klimatizácia za január až marec
2018 predstavovala 33,4 miliárd rubľov. alebo 107,0% v porovnaní s januárom až
marcom 2017, v bežných cenách.
Index priemyselnej produkcie v januári až marci 2018 na rovnaké obdobie
roku 2017 bol 106,4%.
Zásobovanie vodou; odtok odpadových vôd, organizovanie zberu a
likvidácie odpadu, činnosti na elimináciu znečistenia vôd v januári až marci 2018
predstavovali 2,9 miliardy rubľov, alebo 123,3% v porovnaní s januárom až marcom
2017 v bežných cenách. Index priemyselnej produkcie bol 106,8%.

Poľnohospodárstvo (vrátane 14 organizácií nachádzajúcich sa na území
Petrohradu). Objem poľnohospodárskej výroby všetkých poľnohospodárskych
subjektov Leningradskej oblasti v januári až marci 2018 činil 19,2 mld. RBL, to je 101,5%
v porovnaní s januárom až marcom 2017 vrátane poľnohospodárskych podnikoch Generálny konzulát SR v Sankt Peterburgu: www.mzv.sk/web/cgsaintpetersburg,
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17.8 miliárd rubľov. (101,8%). Vo všetkých kategóriách fariem vyrábajúcich mäso
(dobytok a hydinu na porážku v živej hmotnosti) o 91,3 tisíc ton, t.j. 96,6% oproti
rovnakému obdobiu v roku 2017 (v poľnohospodárskych podnikoch. - 89.0 tisíc ton,
t.j. 96,6%). , mlieko - 157,3 tisíc ton, t.j. 102,8% (147,3 tisíc ton, t.j.103,0%), kuracie vajcia
- 793,6 miliónov kusov, t.j. 104,9% (785,8 miliónov jednotiek , t.j.104,8%).
V januári až marci 2018 bolo na jednu kravu vo veľkých, stredných a malých
poľnohospodárskych družstvách nadojené v priemere 2 105 kg mlieka, čo je o 2,6%
viac ako v januári až marci 2017.
Pri výpočte od jednej nosnice sa získalo priemerne 78 vajec ,t.j.98,7% v porovnaní s
január - marec 2017.

Transport.
V januári až marci 2018 dosiahol celkový objem dopravných a skladovacích
služieb poskytovaných organizáciami Leningradského regiónu (okrem malých
podnikov) 41,6 mld. rubľov v bežných cenách, a v porovnaní s januárom-marcom
2017 sa zvýšil o 10,8%.
V januári až marci 2017 objem komerčnej nákladnej prepravy autodopravnými podnikmi (okrem malých podnikov) predstavovali 4445.7 tis. ton
nákladu, čo je 1,9 krát viac ako v rovnakom období roku 2017 .
Preprava osôb v januári-marec 2018 autodopravcami (vrátane malých
podnikov) predstavovala 13,1 mil. ľudia (93,6% v porovnaní s rovnakým obdobím
roku 2017) z toho osobná preprava 253,4 milióna ľudí na km (91,7%) .
Komunikácia.
Objem telekomunikačných služieb poskytovaných organizáciami regiónu
Leningrad (okrem malých podnikov) v januári až marci 2018 dosiahol 566,4 miliónov
rubľov v bežných cenách, v porovnaní s januárom-marcom 2017 klesol o 4,0%.
Investíciu
Objem investícií do fixných aktív zo všetkých zdrojov financovania v roku 2017
dosiahol 338,6 miliárd rubľov, čo je v porovnaní s rokom 2016 126,0%. Objem investícií
do fixných aktív stredných a veľkých organizácií (okrem malých podnikov) v roku
2017 dosiahol 310,6 mld. rubľov ,čo je 119,6% oproti úrovni 2016.
Hlavným zdrojom financovania investícií boli získané finančné prostriedky
(216,4 miliardy rubľov ,t.j. 69,6% z celkových investícií z veľkých a stredných
organizácií), z toho 48,0 miliardy rubľov od daňových poplatníkov (z toho 36,9 miliárd
rubľov z federálnych rozpočtových fondov). Vlastné prostriedky organizácií (94,3
miliárd rubľov) predstavovali 30,4% celkových investícií.
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Výstavba
V januári až marci 2018 boli vykonané stavebné práce za 14,0 mld. rubľov, čo
predstavuje 118,4% za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Rôzne organizácie
vykonávali výstavbu a montážne práce vo výške 44,4 miliónov rubľov. V januári až
marci 2018 bolo uvedených do prevádzky 23768 bytov o celkovej výmere 1191,5 tisíc
štvorcových metrov (o 40,0% viac ako v januári až marci 2017), z toho: 1175,2 tisíc
metrov štvorcových (98,6% z celkového počtu ) - organizácie súkromného vlastníctva
(vrátane nákladov na vlastné zdroje občanov a pomocou bankových úverov - 2508
domov t.j. 354,5 tisíc štvorcových metrov), 16,3 tisíc metrov štvorcových (1,4% z
celkového vstupu)

Zahraničná hospodárska činnosť.
Objem zahraničného obchodu regiónu Leningrad v roku 2017 dosiahol 9203,7
miliónov amerických dolárov. V porovnaní s rokom 2016 vzrástol obrat zahraničného
obchodu o 22,9%. Hodnota vývozu tovaru vzrástla o 16,8%, hodnota dovozu tovarov
o 33,6%. Vývoz prekračuje dovoz o 1,6-násobok.
Podiel krajín, ktoré nie sú SNŠ, na obchodnom obrate za rok 2017 bol 93,6%.
Vývozné dodávky (5618,7 milióna amerických dolárov) v roku 2017 v porovnaní s
rokom 2016 vzrástli o 16,8%. Dovoz (3,585,0 milióna USD) v roku 2017 v porovnaní s
rokom 2016 vzrástol o 33,6%.
Financie.
V januári až februári 2018 veľkých a stredných organizácií v regióne (s
výnimkou bánk, poisťovní a rozpočtových organizácií, rovnako ako s výnimkou
pobočiek) získal vyváženú zisk vo výške RUR 19,440.0 miliónov Sk., Alebo 97,3% na
rovnakom období predchádzajúceho roka.
Počas januára-marca 2018
výške 31734,1 mil. rub.,

Leningradská oblasť dosiahla vyvážený rozpočet vo

Životná úroveň obyvateľstva.
Hotovostný príjem na obyvateľa (podľa predbežných údajov) v období
január-február 2018 predstavoval 24865 rubľov. Čo je o 2,3% menej ako v januári až
februári 2017 v nominálnych hodnotách.
Reálne príjmy obyvateľstva v januári až februári 2018, v porovnaní s januárfebruár 2017, s prihliadnutím na paušálnu čiastku pridelenú pre dôchodcov v januári
2017, v súlade so zákonom z 22. novembra 2016. № 385-FZ, vo výške 5 tisíc. rub. ,
predstavoval 96,3%, s výnimkou platieb jednorazových - 99,0%.
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Priemerná mesačná nominálna mzda jedného zamestnanca v období januárfebruár 2018, podľa predbežných údajov Petrostatu je 40 202 rub., t.j. 112,0% v
porovnaní s január-február 2017.
Reálne mzdy, počítané s prihliadnutím k indexu spotrebiteľských cien v januári
až februári 2018 vzrástli o 9,7% oproti január až február 2017.
Trh práce.
V marci 2018 sa situácia na trhu práce stala stabilnou .

Demografická situácia.
Podľa predbežných odhadov počet obyvateľov v Leningradskej oblasti k 1.
marcu 2018 bolo 1816.3 tisíc ľudí. 1156.4 tisíc osôb (63,7%) mestských častiach,
v mimo mestských - 659.9 tisíc ľudí (36. 3%). Od začiatku roka sa populácia zvýšila o
2,5 tis. osôb, t.j. o 0,1%. Demografická situácia v januári až februári 2018 bola
charakterizovaná prirodzeným poklesom populácie spojeným s poklesom
pôrodnosti.
Počet narodených detí v období január-február 2018 činil 2295 osôb a oproti
rovnakému obdobiu minulého roka bol nižší o 1,2%. Miera pôrodnosti sa zvýšila z 7,8
osoby na 8,0 osôb na 1000 obyvateľov. Počet úmrtí v januári až februári 2018 bol
4088 osôb a klesol o 4,8% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka,
miera úmrtia klesla zo 14,8 na 13,9 osôb na 1000 obyvateľov.
Prirodzený pokles obyvateľstva sa v januári až februári 2018 znížil o 8,9% v
porovnaní s januárom až februárom 2017 a úroveň prirodzeného poklesu počtu
obyvateľov bola 6,1 osôb na 1000 obyvateľov (v januári až februári 2017 - 6,8).
Nárast migrácie v januári až februári 2018 kompenzoval prirodzený pokles počtu
obyvateľov a prekročil ho 1,4 krát.

g) Severozápadná časť Ruska
Najdôležitejšie oblasti Severozápadnej časti Ruska : Murmanská oblasť,
oblasť Karelia , Pskov, Novgorod a Volograd.
Murmanská oblasť
Jednou z najdôležitejších oblastí ekonomiky regiónu Murmansk je palivovo –
energetický sektor . Ide o strategický sektor, ktorý vytvára podmienky pre výrobné
procesy a sociálne služby na celom území polostrova Kola. Osnovu energetickej
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časti Murmanskej oblasti tvorí 17 vodných elektrárni , dve tepelné elektrárne,
Kolskaya atómová elektráreň a sieť elektrostaníc, ktoré sú súčasťou energo-systému
Ruska. Bilancia výrobných kapacít energie v Murmanskej oblasti je - vodné
elektrárne - 43%, jadrové elektrárne - 47% a ďalšie - 10%.
Región Murmanska
je jednou z mála oblastí Ruskej federácie, ktorá nevyužíva
zemný plyn na účely vykurovania. Väčšina kotlov využíva na výrobu tepelnej energie
vykurovacie oleje, pričom podiel tepla je 80% z celkovej produkcie tepelných kotlov.
Kolskyj polostrov má širokú škálu alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie
(využívajú sa solárne a veterné elektrárne, malé rieky, pôsobenie prílivu, odlivu a vĺn
atď.), ktoré za určitých podmienok môžu konkurovať tradičným zdrojom energie.
Perspektíva využívania vodných riečok naberá sľubný smer, pretože značnú časť
využitia veľkých riek už zvládli. Malé vodné elektrárne a micro- elektrárne sú
zaujímavé pre izolované skupiny spotrebiteľov v malých a odľahlých mestách a
obciach. Na polostrove Kola sú zároveň priaznivé podmienky pre využívanie
veternej energie. Je tu vysoký potenciál vetra cez veľké plochy, čo umožňuje
umiestniť veterné turbíny na zemi . Zároveň to je oveľa kompaktnejšie a lacnejšie.
Karelia
Republika Karelia sa vyznačuje
predovšetkým priemyslom
(lesníctvo,
spracovanie dreva, celulózy a papiera, železa a ocele, stavebné materiály)
využívajúcim miestne prírodné zdroje a strojárstvom, hutníctvom neželezných kovov
a ďalšími priemyselnými odvetviami, ktoré využívajú dovážané suroviny. Viac ako
49% územia je pokrytých lesmi. Takmer 25% územia má vodnatý povrch. Z
minerálov, ktoré sa ťažia na území Karelie , sú to hlavne : železná ruda, titán, vanád,
molybdén, drahé kovy, sľuda, stavebné materiály, keramické suroviny a ďalšie.
Republiky Karélia je investične atraktívna, hlavne z týchto dôvodov :
• nachádzajú sa tam bohaté prírodné zdroje (lesy, minerály, voda) ;
• relatívne nízke výrobné náklady, vrátane dopravy;
• prihraničná poloha republiky, čo umožňuje využívať peňažné prostriedky z
európskych programov v oblasti ekológie, technickej pomoc a školenia personálu;
• bohaté historické a kultúrne dedičstvo v kombinácii s jedinečným charakterom, čo
umožňuje významne využívať rekreačný potenciál krajiny;
• výhodná geografická poloha spájajúca Fínsko a Európsky sever Ruska;
• potenciál dostupnosti vedeckých pracovníkov ;
Karelia sa nachádza na hlavných cestách spájajúcich priemyselne rozvinuté regióny
Ruska s nezamŕzajúcim severným prístavom v Murmansku, cez Fínsko, s krajinami na
európskom trhu. Cez
územie republiky prechádza Belomorsko-baltský kanál
spájajúci Baltské a Biele more. Priaznivá geografická poloha republiky podporuje
rozvoj vnútorných a vonkajších hospodárskych a kultúrnych väzieb. Má veľký
potenciál turistických a rekreačných zdrojov . Karelia je známa v medzinárodnom
cestovnom ruchu, vďaka unikátnym architektonických, kultúrnych a historických
pamiatkam
na ostrove Kizhi a Valaam, zahrnutých do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO. Karelia taktiež zaujíma významné miesto v ruskej
ekonomike. So svojím podielom 0,5% ruského obyvateľstva v RF, sa Karelia podieľa
21,6% na objeme ruskej produkcie železnej rudy , 31,6% na výrobe novinového
papiera, na trhu buničiny 3,5%, 55,9% na produkcií papierových vrecúšok a 7,4%
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traktorov . Dve tretiny priemyselnej výroby je určených na export. Hospodárstvo
republiky sa významne podieľa na tvorbe ruských devízových rezerv, posilnení rubľa
a znížení inflácie.

Novgorod
Región Novgorodu sa nachádza v severozápadnej časti Ruska, medzi dvoma
ruskými metropolami Moskvou a Petrohradom, má dobrý prístup do prístavov, na
letiská a colné terminály. Počet ľudí zamestnaných v ekonomike, na konci
novembra 2017 bol - 346,7 tisíc osôb (95,8% je ekonomicky aktívneho obyvateľstva) .
Index priemyselnej produkcie predstavuje 110,7%. Index spotrebiteľských cien
predstavuje 103,4%. Maloobchodný obrat predstavuje 53565,8 mil. rubľov. Priemerný
mesačný plat je 27931 rubľov.
Medzi najdôležitejšie oblasti regiónu Novgorod patrí chemický priemysel ,
lesníctvo a drevospracujúci priemysel, potravinárstvo, strojárstvo, oceliarstvo a
výroba elektrickej energie. Drevo je hlavným prírodným bohatstvo regiónu (lesy
pokrývajú viac ako polovicu územia), zásoby dreva predstavujú 598.8 miliónov
metrov kubických. Čo sa týka exportu, je to hlavne chemický a drevársky priemysel.
Čo sa týka poľnohospodárstva, ten pozostáva zo 169 poľnohospodárskych
podnikov, 1202 fariem a viac ako 90% podnikov sa zaoberá produkciou mliečnych
výrobkov v a taktiež plodinami.
Dynamicky rastúcim odvetným je chov ošípaných a hydina (vo veľkých
špecializovaných podnikoch priemyselného charakteru). Objem zahraničných
investícií v tejto oblasti za posledných 12 rokov predstavoval viac ako 1,6 miliardy
USD.
Hlavný objem prostriedkov investovaných do spracovateľského priemyslu
prúdi do
potravinárstva, spracovania dreva a výroby drevených výrobkov,
vydavateľstva a tlače a výroby kovov. V tejto oblasti existuje viac ako 160
spoločností s účasťou zahraničných investorov.
Najvýznamnejšie zahraničné firmy, ktoré investujú v tejto oblasti sú Cadbury
Schweppes, Dansk Tyuggigummi Fabrik (Dundee), Pfleiderer, UPM Kymmene, Amcor,
Sommer.

Vologda
Základom hospodárstva kraja Vologda – je priemysel, ktorého
tvorbe hrubého regionálneho produktu je asi 40%.

podiel na

V štruktúre priemyslu podstatnú časť tvorí spracujúci priemysel - 92,3%, výroba
a distribúcia elektriny, plynu a vody tvorí 7,6% a malý podiel tvorí dobíjanie
minerálov - 0,1%. Významné priemyselné oblasti v regióne Vologda sa javia :
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hutnícky priemysel, chemický priemysel, spracovanie dreva a výroba výrobkov z
dreva, strojov a výrobných zariadení, potravinárska výroba a výroba a rozvod
elektriny, plynu a vody.
S cieľom zlepšiť investičnú atraktívnosť v oblasti Vologda, vytvárajú sa
opatrenia zamerané na stimuláciu aktivít investorov a vytváranie priaznivých
podmienok pre podnikanie. Na prilákanie nových investorov sa využíva rad
nástrojov štátnej podpory investičných stimulov, ako sú: daňové úľavy, štátne
záruky, zástavy, daňový odpočet.
Významné investičné projekty realizované v tomto regióne, sa týkajú
"tradičných" sektorov, ako je hutníctvo, chemický a drevospracujúci priemysel. A
investície do nových projektov, ktoré sa týkajú spracovania dreva a spracovanie
ľanu, bytovej výstavby a strojárstva.
Pskov
Pskov je jedná z najdôležitejších oblasti v krajine, ktorej ekonomika je
reprezentovaná niekoľkými
kľúčovými
oblasťami.
Konkrétne je to výroba
elektrických, elektronických a optických výrobkov, strojov a zariadení, výroba
potravín a krajčírstvo.
Táto oblasť je reprezentovaná niekoľkými veľkými podnikmi v meste, ako
"Pskovský elektro-strojársky závod", zaoberajúci sa výrobou elektrických strojov s
priamym a striedavým prúdom, "Pskovelectrosvar", ktorý sa špecializuje na výrobu
ťažkej a zváracej techniky, "Pskovský závod mechanických pohonov," zaoberajúci sa
výrobou technológií pohonu a prevodových motorov v rôznych oblastiach,
"Energia", ktorý vyrába stabilizátory napätia a "Pskovský elektrotechnický závod".
Ťažké je si tu predstaviť hospodársky život bez takých spoločností ako "Plant Tochlit",
"Pskovkabel", "Autoelektroarmatúra", "Psovský závod automatických telefónnych
ústrední - T", JSC "Pskovský závod diaľkového komunikačného spojenia“, „
Himlegmash - Pskov "," Pskovský závod na
výrobu rádiových komponentov
",Pleskava", a "Pskov Múka".
Moderná ekonomika je zastúpená takmer vo všetkých existujúcich oblastiach
a typov produkcie. Podniky a výrobné prevádzky
vyrábajú kvalitné lokálne
produkty, čím si získavajú autoritu nie len v regióne , ale aj v zahraničí.

h) Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných
procesoch

Ruská federácia je členom medzinárodných ekonomických organizácií a
združení: OSN, UNSTAD /Konferencia OSN v oblasti obchodu a rozvoja/, EEK/OSN
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/Európskej ekonomickej komisie OSN/, ESCAP /Ekonomickej a sociálnej komisie OSN
pre ázijské a tichooceánske krajiny/, IBRD /Medzinárodná banka pre rekonštrukciu a
rozvoj/, IFC /Medzinárodná finančná korporácia/, MIGA /Multilaterálna agentúra
investičných garancií/, MMF, UNIDO /Organizácia spojených národov v oblasti
priemyselného rozvoja/, WIPO /Svetová organizácia intelektuálneho vlastníctva/,
IAEA /Medzinárodná agentúra atómovej energie/, Svetovej turistickej organizácie a
BSEC /Čiernomorská hospodárska spolupráca/.

Ruská federácia je zároveň i členom politických a ekonomických
regionálnych organizácií: OBSE /Organizácia bezpečnosti a spolupráce v Európe/,
EUREKA /celoeurópska organizácia, napomáhajúca rozvoju trhovo orientovaných
projektov v oblasti výskumu a vývoja vo všetkých sférach progresívnych technológií/,
CBSS /Rada Baltického mora/, SNŠ /Spoločenstvo nezávislých štátov/, EBRD
/Európska banka rekonštrukcie a rozvoja/, IBEC /Medzinárodná banka ekonomickej
spolupráce/. Ruská federácia je členom Colnej únie s Bieloruskom, Kazachstanom a
Euroázijského ekonomického spoločenstva /EurAzES/, Spoločenstva nezávislých
štátov /SNŠ/, Šanghajská organizácia spolupráce /ŠOS/.

WTO - Prístupový proces Ruskej federácie do WTO sa začal v júni 1993, kedy Ruská
federácia predložila oficiálnu žiadosť o členstvo. Ruská federácia sa stala
plnoprávnym členom WTO 22. augusta 2012. Od 23. 08.2012 začal v RF platiť aj nový
colný sadzobník.

EÚ - Základný dokument regulujúci vzťahy medzi Bruselom a Moskvou – „Dohoda o
partnerstve a spolupráci“ (PCA) ukončil platnosť v roku 2007. Napriek úspešnému
rozvoju spolupráce v mnohých oblastiach, práve nedostatočná právna základňa
neumožňuje jej rozvoj. V súčasnosti prebiehajú rokovania o novom znení PCA.
Faktom však ostáva, že ani členstvo RF vo WTO doposiaľ neprinieslo zmenu politiky RF
vo vzťahu k dovozu niektorých tovarov z EÚ, napr. živých zvierat a zavedeniu
dodatočných ciel na motorové vozidlá a ich diely.

II.
PODPORA OBCHODU A PODNIKANIA
___________________________________________________________________________

a) Podnikateľská legislatíva
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Za reguláciu zahraničného obchodu je zodpovedné Ministerstvo
ekonomického rozvoja RF, kontrolu realizuje Federálna colná služba RF (nariadenie
prezidenta RF č. 2014 z 25. októbra 2004). Zahraničný obchod je regulovaný
zákonom č. 164-F3 z 8. decembra 2003 (posledná redakcia 2. februára 2006) o
Zásadách štátneho regulovania zahraničného obchodu a taktiež zákonom č. 165-F3
z 8. decembra 2003 (posledná redakcia 30. decembra 2006) o Špeciálnych
ochranných, antidampingových a kompenzačných opatreniach pri importe tovaru.
Zákon stanovuje presné postupy začatia antidampingového konania voči tovarom
škodiacim záujmom ekonomiky RF.
Vstupom SR do EÚ sa základnou dohodou upravujúcou hospodárske vzťahy
Európskej únie s Ruskou federáciou stala „Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi

Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ruskou
federáciou na strane druhej“ (Partnership and Cooperation Agreement - PCA).
Uplatňovaním tejto dohody od roku 1997 bolo dosiahnuté prehĺbenie
liberalizácie vzájomného obchodu medzi EÚ a RF. Dohoda vytvára podmienky pre
vytvorenie zóny voľného obchodu. V PCA sa RF poskytuje zmluvná doložka
najvyšších výhod (MFN) tak, ako by RF bola členom Svetovej obchodnej organizácie
(WTO).
V apríli 2004 bol v rámci PCA prijatý efektívny mechanizmus urovnávania
sporov. V PCA je zahrnutý špeciálny režim v obchode s oceľou a jadrovým
materiálom.
V súlade s Daňovým kódexom v Ruskej federácii platia:
•
federálne dane a poplatky (platia na celom území RF);
•
regionálne dane a poplatky (platia na území subjektov RF);
•
miestne dane a poplatky (platia na území pôsobnosti miestnych samospráv).
V roku 2002 vstúpila do platnosti druhá časť Daňového kódexu RF, ktorá
upravuje: daň zo zisku, tarifné clá, daň z príjmov fyzických osôb, daň z pridanej
hodnoty, spotrebnú daň a zaviedla aj jednotnú sociálnu daň.
Od 1.1.2004 vstúpila do platnosti daň z majetku podnikov a to vo výške 2,2 % z
hodnoty majetku sa bude platiť na budovy, dopravné prostriedky, zariadenia a
inventár. Znížila sa aj výška dane z majetku fyzických osôb zo súčasných 2 % na 0,1 –
0,5 %.

b) Formy podnikania v Ruskej federácii:
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Na území Ruskej federácie je možné realizovať podnikateľské aktivity v dvoch
formách:
1) nerezidentúra – zastupiteľstvo a filiálka
2) rezidentúra – právnické a fyzické osoby - OOO (spol.s.r.o.), AO (a.s.) a iné.
Zastupiteľstvo Činnosť zastupiteľstiev zahraničných právnických osôb v Ruskej
federácii sa riadi Uznesením Rady ministrov ZSSR č. 1074 z 30. 11. 1989, z ktorého sú v
platnosti časti neprotirečiace platným zákonom. V minulosti bola ich činnosť značne
ohraničená. Zastupiteľstvá mohli vyvíjať ekonomickú činnosť na území Ruskej
federácie iba plnením konkrétnych zmlúv, mali i právo hľadať zákazníkov a
podpisovať zmluvy. V posledných rokoch po prijatí oveľa liberálnejších zákonov o
zahraničných investíciách sa vytvorenie zastupiteľstva stalo pre zahraničné
spoločnosti základným spôsobom pracovnej činnosti v Rusku.
Filiálky môžu uskutočňovať podnikateľskú činnosť v mene právnickej osoby.
Zastupiteľstvá a filiálky ruských spoločností nepodliehajú štátnej registrácii. Aj tak ich
však po vytvorení treba zaregistrovať na daňovom inšpektoráte a
mimo
rozpočtových fondoch v príslušnom mieste.
Pojem filiálky zahraničnej právnickej osoby nie je detailne rozpracovaný, čo je
príčinou mnohých problémov v právnej oblasti. V súčasnosti filiálky zahraničných
spoločností podliehajú štátnej registrácii, ako ruské právnické osoby.
Zákony a registrácii právnických a fyzických osôb: http://www.e-registrator.ru/Zakreg.htm
Obchodno-priemyselná komora, orgány registrácie a poradenské firmy a informácie
o registrácii firiem sú na http://www.tpprf.ru/ru/activities/accreditation/m2/index.php

Právnické osoby
Každá právnická osoba je povinná sa na teritóriu RF zaregistrovať v
Obchodno-priemyselnej komore RF. Štátna registrácia podnikov so zahraničnými
investíciami trvá okolo 1 mesiaca.

Likvidácia podnikov, bankrot
Právnická osoba môže byť likvidovaná:
•

z rozhodnutia jej zakladateľov vrátane skončenia lehoty, na ktorú bola
vytvorená právnická osoba;

•

v prípade dosiahnutia cieľa, kvôli ktorému sa vytvorila právnická osoba;

•

v prípade rozhodnutia súdu o neplatnej registrácii právnickej osoby, spojenej s
porušením zákona pri jej vytvorení a iných právnych aktoch, ak sú porušenia;

•

rozhodnutím súdu v prípade vážnych porušení zákona alebo vyhlásením
bankrotu;

•

právnickej osoby - obchodnej organizácie.
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Likvidáciu právnickej osoby uskutočňuje likvidačná komisia, ktorú určujú
zakladatelia (spoločníci) právnickej osoby alebo orgán, ktorý prijal rozhodnutie o
likvidácii právnickej osoby. Po uskutočnení likvidácie zakladatelia (spoločníci)
právnickej osoby získajú časť majetku právnickej osoby, ktorá zostane po splnení
požiadaviek veriteľov.
Spôsob bankrotu právnických osôb určuje federálny zákon O insolventnosti
(bankrotoch) z 8. januára 1998 č. 6-F3. V súlade s týmto zákonom má právo obrátiť
sa na súd so žiadosťou o vyhlásenie bankrotu dlžníka sám dlžník, jeho veritelia,
daňové a iné orgány splnomocnené zákonom. Zákon určuje aj spôsob
jednoduchého bankrotu, vzťahujúci sa na dlžníkov v likvidácii a na neexistujúcich
dlžníkov.

c) Programy podpory zahraničného obchodu, technickej a finančnej
pomoci, projekty regionálnej spolupráce

Strategickým materiálom pre rozvoj činnosti zahraničného obchodu RF je
zákon „O štátnom regulovaní činnosti zahraničného obchodu“. Štátna politika na
podporu exportu využíva nasledovné oblasti regulácie: finančnú, daňovú a colnú.
Cieľom koncepcie je finančná podpora prioritných oblastí priemyselného exportu RF.
Podporné programy v RF reguluje Ministerstvo ekonomického rozvoja RF.
Medzi ďalšie podpory exportu patria: organizácia veľtrhov a výstav, účasť na
špecializovaných konferenciách, v reklamných kampaniach, pomoc v certifikácii
exportných tovarov.

d) Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa v RF realizuje prostredníctvom elektronického portálu,
ktorý bol vytvorený s cieľom zabezpečenia výkonu Federálneho zákona 94-FZ zo
dňa 21.7.2005 a Federálneho zákona 223-FZ zo dňa 18.7.2011 na umiestnenie
informácií o objednávkach na nákup tovarov, výkonu prác a poskytovania služieb a
iných informácií, ktoré sú v kompetenciách federálnych orgánov a regionálnych
orgánov.
Oficiálna web stránka zabezpečuje dostupnosť pre širokú verejnosť a
zverejnenie informácií o etapách vykonania verejného obstarávania pre štátne a
samosprávne potreby a potreby rozpočtových organizácií a iných právnických
osôb, u ktorých sa podľa zákona ustanovuje povinnosť zverejňovať informácie o
nákupoch tovarov, služieb a prác.
Informácia je verejne dostupná pre všetkých užívateľov internetu. Nová verzia
web stránky zabezpečuje prepojenie informácií o nákupoch podľa hore uvedených
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zákonov. Nová verzia funguje od 1.1.2013, pričom denne sa aktualizuje niekoľkými
tisícami nákupov, ktoré sú federálneho, regionálneho, alebo samosprávneho
charakteru.
Web stránka: http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/search/region/init
V prípade účasti sa záujemca musí na web stránke registrovať a následne sa
môže po preštudovaní legislatívnych podmienok zúčastniť verejného obstarávania. V
prípade kladného rozhodnutia príslušná organizácia podpíše s dodávateľom
kontrakt, ktorý sa zverejňuje v registri a realizuje sa jeho plnenie.
Ide o elektronický proces verejného obstarávania až po etapu samotného
podpisu kontraktu medzi obstarávateľom a dodávateľom.

e) Zmluvná základňa
Zmluvné zabezpečenie so SR:
16.06.1994 podpísaná Dohoda medzi MH SR a vládou mesta Sankt Peterburg o
obchodno-hospodárskej, vedecko-technickej, kultúrnej a humanitárnej spolupráci. V
súlade s podpísanou dohodou bola v roku 1994 vytvorená Zmiešaná komisia pre
obchodno-hospodársku, vedecko-technickú, kultúrnu a humanitárnu spoluprácu
medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a vládou mesta Sankt
Peterburg, (ZK).
01.10.1999 podpísané Memorandum o spolupráci medzi Zväzom priemyselníkov a
podnikateľov Sankt Peterburgu a AZZ SR.
V septembri 2001 podpísaná Dohoda o spolupráci medzi OPK Sankt Peterburg a OPK
SR.
22.06.2002 podpísaná Dohoda o spolupráci medzi SPB univerzitou architektúry a
stavebníctva a Technickou univerzitou v Košiciach.
V roku 2003 podpísaná Dohoda o spolupráci medzi SPB univerzitou architektúry a
stavebníctva a Technickou univerzitou v Bratislave.
18.07.2005 podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Sankt Peterburgskou štátnou
Univerzitou a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.
28.10.2010 podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Leningradskou oblastnou
obchodno-priemyselnou komorou a Trnavskou regionálnou komorou SOPK.
Mestá - partneri:
28.10.1995 podpísaný Protokol o partnerstve a spolupráci mesta Sankt Peterburg s
mestom Košice a dňa 03. 02. 1998 o spolupráci s Košickým krajom SR.
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III. INVESTÍCIE, ENERGETIKA, VEDA A VÝSKUM
___________________________________________________________________________

a) Priame zahraničné investície:

Podľa Federálneho štatistického úradu v Petrohrade,
v Petrohrade
a Leningradskej oblasti objem investícií do fixného kapitálu v roku 2017 dosiahol
658,5 miliárd rubľov. Index objemu investícií bol 94,6% oproti úrovni minulého roka v
porovnateľných cenách. Objem investícií do fixných aktív (okrem rozpočtových
prostriedkov) predstavoval 554,9 mld. rubľov.

Investície do fixného kapitálu veľkých a stredných podnikov tradične
predstavujú v priemere približne 70% investícií do fixných aktív v celej škále podnikov.
(2017 - 72,46%) Objem investícií do fixného kapitálu veľkých organizácií v
petrohradskom hospodárstve v priebehu roku 2017 dosiahol 477,2 miliardy rubľov,
index objemu investícií - 81,5%.
Za prvých 9 mesiacov roku 2017 podľa centrálnej banky Ruskej federácie,
dostal Petrohrad 4,4 miliardy dolárov priamych zahraničných investícií, čo je o 350
mil. dolárov menej ako v rovnakom období roku 2016. Podiel Petrohradu na
celkovom objeme priamych zahraničných investícií Ruskej federácie bol 11,6%.
Hlavnými investormi sú spoločnosti z Európy - 91%, vrátane severnej Európy 15% (Veľká Británia, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, pobaltské krajiny); Západnej
Európy - 14% (Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko). Ďalších 22% investícií z
Európy nie je rozdelených podľa krajín.
Podľa Federálneho štatistického úradu v Petrohrade za obdobie rokov 20112017 objem prilákaných investícií do nehnuteľného majetku v Petrohrade dosiahol
3,17 bilióna rubľov.

IV. ZAHRANIČNÝ OBCHOD KRAJINY
___________________________________________________________________________

a) Dovozný a vývozný režim, obchodná prax
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Dovozné clá
Po vstupe RF do WTO došlo k harmonizácii colných sadzieb medzi RF a WTO.
Napriek tomu sa snaží RF prijímať netarifné opatrenia v obchodnej politike RF s cieľom
ochrániť svoj vnútorný trh a domácich producentov.

Dane a DPH
RF prijala postup na vyrovnanie daní na zahraničné a domáce výrobky.

Netarifné bariéry dovozu
- registrácia, dokumentácia, colné procedúry:
-RF zaviedla povinnosť vyclenia niektorých tovarov, vrátane textilu, odevov a
elektrických výrobkov na hraniciach vybraných ázijských krajín ako aj v prístavoch a
na letiskách. Tieto tovary pôvodom z Ázie nemôžu byť exportované do RF cez EÚ.
Toto rozhodnutie zabraňuje podnikom z EÚ vyvážať do RF polotovary z ďalekého
východu na spracovanie a podmienečne vytvára bariéry obchodnej spolupráce
medzi EÚ a RF,
- RF pripravuje smernicu o kontrole pred dodávkou tovarov. Podľa tejto smernice by
všetky tovary zahrnuté do tzv. rizikovej skupiny tovarov, vyvážaných do RF, mali byť
kontrolované, okrem colníc, na hraniciach už pri nakladaní tovaru na teritóriu v
krajine vývozu. Toto opatrenie má byť v účinnosti max. tri roky, ale na požiadavku
relevantného ministerstva môže byť predĺžené.
Podľa súčasného návrhu kontrola pred dodávkou bude zameraná na kvalitu,
množstvo, ceny a kódovanie tovarov určených na vývoz do RF. Poplatky za túto
kontrolu by nemali prekročiť 1% colnej hodnoty tovaru, ale ich minimálna výška má
byť 12000 rubľov a dodávky s nižšou hodnotou ako 70000 rubľov nebudú podliehať
kontrole.

Normy a iné technické podmienky
- povinná certifikácia: pneumatík, automobilov, kozmetiky a čistiacich prostriedkov,
liekov,
- licencie na dovoz liekov – sú poskytované výrobcami rovnakého druhu liekov v RF,
prístupom RF do WTO by táto povinnosť mala byť zrušená, čo sa však neudialo.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia
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- pre export mäsa, mäsových výrobkov a mliečnych výrobkov do RF musí výrobca
mať vykonanú kontrolu a certifikát Federálnej správy sanitárnej a fytosanitárnej
inšpekcie RF;
- zákaz dovozu hydinového mäsa liečeného antibiotikami;
- zákaz dovozu živých oviec a kôz, obmedzenie dovozu hovädzieho dobytka,
mliekarenských výrobkov a krmiva pre psov (BSE);
- zákaz dovozu rezaných kvetov z Holandska a Estónska.
- obmedzenie dovozu mliekarenských výrobkov potrebou certifikátov na dioxín a
rádioaktivitu.

Vývozné poplatky
Vývozné clá sú uplatňované na:
- textil a kožu (HS 4101, 4102, 4104 a 4105),
- železo, oceľ a neželezné materiály (železný a neželezný šrot).
Databáza informácií o prístupe podnikateľských subjektov z členských krajín
EÚ na trhy tretích, t.j. nečlenských krajín EÚ (Market Access Database - MADB) teda

aj o podmienkach vývozu do Ruskej federácie, na základe rozhodnutia Rady
EÚ z 24. 9. 1998 Európska komisia, má identifikovať a analyzovať obchodné bariéry v
tretích krajinách, vytvárať databázy informácií o prekážkach obchodu pri vývoze
tovaru z EÚ do tretích krajín, organizovať semináre a podobné akcie s cieľom
informovať podnikateľskú sféru v členských krajinách EÚ o možnostiach využívania
tejto databázy, ako aj o existujúcich prekážkach vývozu do tretích krajín.
Databáza obsahuje :
- informácie o podmienkach vývozu na trhy nečlenských krajín EÚ,
- informácie o tom, ako EK systematicky rieši sťažnosti podnikateľov z EÚ pri
odstraňovaní obchodných bariér pri ich vývoze do tretích krajín,
- informácie o tom, či jednotliví obchodní partneri EÚ dodržiavajú platné
medzinárodné obchodné dohody a zmluvy,
- podnety pre realizáciu spoločnej obchodnej politiky EÚ s cieľom ďalšej liberalizácie
medzinárodného obchodu prostredníctvom rokovaní predovšetkým na pôde WTO,
ale aj pri rokovaniach na ďalších úrovniach (OECD, bilaterálne preferenčné dohody
a pod.).
Uvedená databáza sa nachádza na internetovej stránke EK http://mkaccdb.eu.int
Stránka je priebežne aktualizovaná. Člení sa na nasledujúce oblasti:
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- databáza obchodných bariér (informácie o exportných a investičných
podmienkach vývozu do nečlenských krajín EÚ, vyhľadávať je možné podľa krajiny,
sektorovej oblasti a podľa druhu bariéry, resp. opatrenia)
- príručka pre vývozcov, týkajúca sa dovozných formalít v tretích krajinách (importné
procedúry podľa jednotlivých komodít);
- štatistická databáza obchodu medzi EÚ a tretími krajinami (podľa krajiny, výrobku,
HS kapitoly, HS 4 alebo HS 6);
- aplikované tarify tretích krajín (na základe HS kódov alebo názvu výrobku je možné
zistiť clá a ďalšie poplatky uplatňované pri dovoze jednotlivých výrobkov);
štúdie (správy týkajúce sa prístupu na trh vo vybraných obchodných oblastiach
alebo podľa jednotlivých tretích krajín, resp. zoskupení).
http://www.customs.ru - stránka Federálnej colnej služby Ruskej federácie
http://customs.consultant.ru/ - colná legislatíva Ruskej federácie
http://www.customs.ru/ru/ved_info/popup.php?list286=ktam – colné orgány Ruskej
federácie

b) Základná štatistika zahraničného obchodu
Hlavnými obchodnými partnermi Snakt Peterburga za január- december
2016 roka

Krajina -partner
Čína
Holandsko
Nemecko
USA
Bielorusko
Kórea
Taliansko
Francúzsko
Japonsko
Fínsko
Spolu

Obrat v milión USA
dolárov

5 241,4
3 876,8
3 235,3
2 929,2
1 849,9
1 794,8
1 298,4
1 105,6
1 025,3
938,7
23 295,3

Podiel na celkovom
obrate
14,1%
10,5%
8,7%
7,9%
5,0%
4,8%
3,5%
3,0%
2,8%
2,5%
62,8%
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Trendy rastu pokračovali v zahraničnom obchode aj v roku 2017. Obrat
zahraničného obchodu Petrohradu v januári až decembri 2017 dosiahol 44,6 miliárd
dolárov, miera rastu bola (+ 19,9%). Pri raste dovozu o 7% sa vývoz zvýšil o 37,4%. V
pomere vývozu a dovozu 49:51 sa podiel vývozu zvýšil o 6 percentuálnych bodov.
Hlavní obchodní partneri SPB za január – december 2017 boli Čína, Holandsko,
Nemecko a USA.
Opatrenia, ktoré prijala RF po vstupe do WTO v oblasti ochrany domácich
výrobcov smerujú k znižovaniu importu niektorých komodít (automobilov,
potravinárskej produkcie, poľnohospodárskych strojov atď.) Zároveň tak núti
zahraničných dodávateľov pristúpiť k investičným projektom a lokalizovať výrobu na
území RF.

V. MARKETINGOVÁ STRATÉGIA
___________________________________________________________________________

a) Obchodné zvyklosti v teritóriu

Obchodný úspech je priamo závislý od schopného obchodného partnera v
RF. Podnikanie na vlastnú päsť je veľmi riskantné a neodporúča sa.
Svojich obchodných partnerov nepodceňujte, väčšina ruských podnikateľov má
vysokoškolské vzdelanie, skúsenosti z riadiacich funkcií a veľmi dobrú znalosť
miestnych podmienok a legislatívy RF. Veľkú časť obchodníkov predstavujú súkromní
podnikatelia, predstavitelia finančno-priemyselných skupín, ropných, plynárenských
a iných exportných spoločností. Na rokovania je potrebné sa dôkladne pripraviť,
mať dostatok informácií o vlastnej spoločnosti, ponúkanej výrobnej produkcii,
certifikátoch na tovar a pod.
Pri obchodných rokovaniach sa neodporúča na partnera vyvíjať nátlak, ale
ponechať mu čas. Pripravte sa však na veľký tlak zo strany svojho ruského partnera,
čo sa týka ceny tovaru /zníženie cien/ a podmienok dodania. Ruská strana zo
začiatku rozhoduje na základe ceny, ale neskôr pri nadobudnutí presvedčenia o
kvalite výrobku a serióznosti partnera dá prednosť kvalite pred kvantitou. Partner
bude taktiež požadovať od Vás rôzne výhody a zľavy. Ruskí podnikatelia
uprednostňujú spoluprácu priamo s výrobcami a nemajú záujem o spoluprácu ani s
výhradnými dovozcami.
Rokovacím jazykom je jednoznačne ruština. Rozdiel nastáva medzi staršou a
nastupujúcou mladšou generáciou. Tá ovláda aspoň jeden, alebo dva svetové
jazyky, anglický jazyk na prvom mieste. Obchodne je možné rokovať po celý rok, s
výnimkou konca roka a prvej polovice januára kalendárneho roka. V tomto období
Rusi zlučujú dovolenky so štátnymi sviatkami (začiatkom roka štátom schválených 10
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dní voľna) a využívajú toto obdobie na uskutočnenie dovoleniek v zahraničí.
Obdobie letných dovoleniek začína rovnako ako školské prázdniny.
Ruské zákony pre zahraničných podnikateľov sú veľmi zložité a pre cudzinca je
ťažké sa v nich orientovať, preto pri väčších obchodoch alebo finančných
operáciách, ak nemáte plnú dôveru k svojmu partnerovi odporúčame konzultovať
vaše postupy s právnickou firmou.
Doprava tovaru po teritóriu SNŠ je bez vážnejších problémov ale tovar je potrebné
vždy poistiť. Colné dokumenty je treba mať v absolútnom poriadku. Je žiaduce, aby
slovenský prepravca mal znalosti o druhoch prepravných povolení.

b) Vyhodnotenie odbytových možností SR
V rámci exportu ide o nasledovné komodity:
1. osobné automobily,
2. diely a príslušenstvo motorových vozidiel,
3. televízne prijímače,
4. liečivá a výrobky zdravotníckej techniky,
5. telekomunikačné zariadenia a príslušenstvo,
6. naplocho valcované železo, alebo oceľ,
7. čerpadlá (nie na kvapaliny),
8. kompresory a ventilátory,
9. papier a lepenka, rezané na určitý rozmer či tvar,
10. výrobky zo základných kovov.
Najvýznamnejším problémom však zostávajú relatívne vysoké ceny
slovenského tovaru v porovnaní s konkurenciou a relatívne obmedzené možnosti v
exportnom úverovaní v porovnaní s krajinami V4.
V rámci importu najviac sa dovážali
1. ropné oleje, oleje z bitúmenových nerastov,
2. zemný plyn, prípadne skvapalnený,
3. uhlie, prípadne mleté, neaglomerované,
4. železná ruda a koncentráty,
5. ostatné zariadenia na výrobu elektrického prúdu, vr. dielov,
6. lietadla a letecké zariadenia,
7. syntetický kaučuk,
8. anorganické chemické prvky, kysličníky a halové soli,
9. valcované železo a oceľ, nie pasové a povrchovo upravené,
10. uhľovodíky a ich deriváty.

c) Marketingová stratégia pri vývoze do teritória
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Zavedením vízovej povinnosti s RF od 1.1.2001 a ďalšími opatreniami sa do
určitej miery sťažili podmienky pre rozvoj obchodno-hospodárskych vzťahov.
V súčasnosti je obchodno-hospodársky priestor na ruskom trhu náročný,
konkurenčný a slovenská podnikateľská sféra musí vynaložiť väčšie manažérske úsilie,
formy a metódy prieniku na ruský trh s väčšou orientáciou na jednotlivé subjekty a
regióny RF formou aktívnejších účasti na jednotlivých ekonomických podujatiach a v
nemalej miere i využitím kontaktov z minulosti.
1. Problémy a riziká miestneho trhu
- Silná konkurencia a etablovanie veľkých západných firiem na ruskom trhu, ktoré si
určujú podmienky, sťažuje prácu naším menším slovenským firmám. Tie sú nútené
pracovať za finančne ťažko akceptovateľných podmienok (odklad platieb,
preclievanie a certifikácia tovarov slovenskou firmou, priama distribúcia do regiónov
a pod.),
- väčšina slovenských firiem si nemôže dovoliť nákladnú reklamu a propagáciu v
médiách,
- ťažkopádny byrokratický štátny systém.

2. Obvyklé platobné podmienky, platobná morálka
Bankový systém sa po finančnej kríze v roku 1998 zotavil a začína fungovať
štandardným spôsobom. Štruktúra bankového systému v RF je ucelená. Bankový
systém tvorí asi 1136 bánk – skúsenosti s medzinárodnými transakciami má však iba
tretina a za kvalitné (z hľadiska operačného) možno považovať len päťdesiat
najväčších ruských bánk a banky so zahraničným kapitálom.
Ruské komerčné banky ponúkajú všetky druhy platieb a inkasných operácií,
vrátane platieb dokumentárnych (vývozné a dovozné akreditívy) a bankových záruk
(garanciu vrátanie zálohovej platby, garanciu zabezpečenia platobných záväzkov
klienta, colné záruky a pod.).
Pre slovenské exportné firmy je najvýhodnejším a najbezpečnejším spôsobom
platieb za dodávky tovarov a služieb do RF platba vopred. S rastom konkurencie je
bežná požiadavka odloženia platby. Pri nových a nevyskúšaných partneroch je
nutné trvať na úplnej, alebo aspoň čiastočnej platbe vopred alebo na inom
zabezpečení.
Najbežnejším spôsobom platenia v zahraničnom obchode, využívaným v RF,
je využitie platby akreditívom. Pokiaľ je však ruský partner klientom niektorej lokálnej
ruskej banky, je otázne, či i neodvolateľný dokumentárny akreditív je pre vývozcu
dostatočnou zárukou.
Bankám exportéra odporúčame uskutočňovať akékoľvek platby ruským
partnerom prostredníctvom len takých bánk, ktoré patria medzi prvú dvadsiatku
ruských bánk, alebo prostredníctvom zahraničných bánk.
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Centrálna banka RF dohliada na prácu jednotlivých bánk. Bankám, ktoré
narušujú a nepracujú v zmysle zákonov a predpisov sú odobraté licencie a následne
končia svoju činnosť v bankovníctve.

d) Praktické informácie pre exportéra a importéra

Od 01.01.2001 platí vízová povinnosť pre občanov SR cestujúcich do RF a
občanov RF cestujúcich do SR. Slovenskí občania - držitelia diplomatických a
služobných pasov - vstupujú na územie Ruskej federácie bez víz. Ruské vízum
nepotrebuje občan SR v prípade, že je pasažierom lodi, ktorá má právo prevážať
pasažierov a vstupuje na územie RF cez námorný, alebo riečny prístav na dobu
maximálne 72 hodín za podmienky, že sa neodkloní od plánovaného
organizovaného turistického programu.
Držitelia cestovných pasov si vybavujú víza na konzulárnom oddelení
Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. Konzulárne oddelenie
prijíma žiadosti o víza v pondelok, stredu a piatok od 9.00 h do 12.00 h. Hotové víza
sa vydávajú v tých istých dňoch o 15.00 h.
Podmienky udeľovania víz pre občanov SR: Veľvyslanectvo Ruskej federácie v
Bratislave: http://www.rusemb.sk/svk/konzularne-otazky-viza/42/

Víza s jedným alebo dvoma vstupmi na obdobie do 90 dní
•
•
•
•

Pri cestách za služobnými, obchodným, vedeckým, športovým alebo
kultúrnym účelom víza udeľujú na základe písomného pozvania ruskej
prijímacej strany.
Pri súkromných návštevách známych sa vyžaduje pozvanie vybavené cez
Ministerstvo vnútra Ruskej federácie. Pri návšteve najbližších príbuzných stačí
ich písomné pozvanie a potvrdenie príbuzenského vzťahu.
Pri turistických cestách treba predložiť dva doklady z ruského hotela alebo
cestovnej kancelárie, zaregistrovanej na MZV RF – potvrdenie o prijatí turistu a
voucher.
Pri tranzitných vízach treba predložiť vízum cieľovej krajiny a cestovný lístok.

Viacnásobné víza na obdobie do 1 roka
Pri všetkých viacnásobných vízach sa vyžaduje pozvanie vybavené cez
Ministerstvo vnútra RF a medzinárodný certifikát – potvrdenie o vyšetrení na HIV
(International certificate).
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K žiadosti o vízum treba priložiť:
2 fotografie pasového formátu,
pas s dvoma voľnými vízovými stranami,
vízový dotazník musí byť podpísaný žiadateľom.
Iná osoba môže podať žiadosť na základe notársky overenej plnej moci a má vedieť
odpovedať na otázky súvisiace s cestou žiadateľa. Poplatky za vízum sa hradia
poštovou poukážkou, ktorú dostanete pri podaní žiadosti. Vízum sa vybavuje v
priebehu týždňa, expresné za dvojnásobný poplatok v priebehu 1 dňa.

Pohyb po krajine
Pri vstupe do krajiny potrebujete platný cestovný pas a platné vízum, finančné
prostriedky na celú dobu pobytu, resp. doklad potvrdzujúci zaistenie nákladov
spojených s pobytom. Rovnako doklad o cestovnom zdravotnom poistení.
Po prekročení hranice sa musíte zaregistrovať do 48 hodín u miestnych orgánov
polície. V prípade hotelového ubytovania registráciu vybavuje hotel, resp.
ubytovacie zariadenie.
Pri strate, alebo krádeži cestovného dokladu je nutné ihneď informovať
miestnu políciu, ktorá o strate, resp. o krádeži vystaví potvrdenie. Zároveň takto
postihnutý občan sa musí dostaviť na najbližší zastupiteľský úrad SR v RF a požiadať
o vystavenie náhradného cestovného dokladu (ďalej NCD). V prípade ak opúšťa
občan SR územie RF v dobe platnosti víza, môže s NCD opustiť územie RF bez toho,
aby sa musel obracať na miestne ruské úrady so žiadosťou o vystavenie výjazdného
víza. Pre prípady krádeže, alebo straty dokladov doručujeme vziať si so sebou kópiu
cestovného dokladu, ruského víza, prípadne ďalších dokumentov (kópia vodičského
preukazu, občianskeho preukazu). V prípade pomoci kontaktujte konzulárne
oddelenie Generálneho konzulátu v Sankt Peterburgu (telefónne číslo: 007-8122943666).
Pred príchodom do krajiny si zaobstarajte valutu (USD, EUR), ktorú si v RF
zameníte na ruské ruble. Používanie cudzej meny vo vnútornom platobnom styku
bolo v Rusku oficiálne zrušené Rozhodnutím prezidenta RF zo dňa 1. januára 1998.
Od roku 2005 ste povinný deklarovať dovážanú a vyvážanú valutu pri celkovej
čiastke vyššej ako 10 000 USD. Zahraničnú menu môže z RF vyviezť fyzická osoba bez
trvalého pobytu na území Ruskej federácie len vo výške čiastky, ktorá bola dovezená
alebo prevedená do RF s predložením dokumentov, potvrdzujúcich tento dovoz
alebo prevod. Dokumentom, potvrdzujúcim dovoz do Ruskej federácie fyzickou
osobou hotovosti v cudzej mene, je colná deklarácia, podaná pri vstupe na územie
Ruskej federácie.

Doprava
Na cestu do Sankt Peterburgu môžete využiť letecké spojenie, ktoré je
najrýchlejšie a najpohodlnejšie. Možnosť leteckého spojenia je cez Viedeň (letecká
spoločnosť Austrian Airlines), Prahu (letecká spoločnosť ČSA), Budapešť (letecká
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spoločnosť UTair). Let trvá cca 2 hodiny 20 minút. V Sankt Peterburgu je
letisko Pulkovo - na vnútroštátne a medzinárodné lety.
Pri ceste autom do Sankt Peterburgu je najrýchlejšia trasa: Bratislava-TrenčínVsetín—Glivice-Katowice-Sosnovec-Čenstochova-Rava-Mazoveska-ZavadyRadzevice-Serock-Lomža-Augustov-Suwatki-Kaunas-Ukmerge-Utena-ZarasaiDaugavpils-Rezekne-Karsava-Vyšgorodok-Ostrov-Pskov-Gorodec-Luga-GatčinaSankt Peterburg. Trasa je dlhá 1813 km, predpokladaný čas jazdy 28 hod 53 min.
Ak cestujete služobným vozidlom vyžaduje sa splnomocnenie od organizácie
k jeho používaniu. Pred takouto cestou si zaobstarajte čo najviac informácií o
zvyklostiach a miestnych zákonoch a nariadeniach, vzhľadom na skutočnosť, že
predpisy sa často menia.

Ubytovanie
V Sankt Peterburgu je škála rôznych druhov ubytovania. Odporúčame hlavne
pred letnou sezónou a najmä v období „Bielych nocí“ rezervovať ubytovanie v
dostatočnom predstihu.
Ďalšie možnosti ubytovania nájdete na :
www.booking.com
http://www.hotels-in.ru/
http://www.peterburghotels.ru/
Ošetrenie cudzincov v zdravotníckych zariadeniach RF je platenou službou. Pri
cestách do RF odporúčame občanom SR uzavrieť zdravotné poistenie na cestu do
zahraničia.
Dôležité telefonické kontakty:
Predvoľba Sankt Peterburgu - 812
Hasiči .................................... 01
Polícia ......................................... 02
Zdravotná záchranná služba........ 03
Taxi .......................................................................068
Sviatky v RF:
1.-10. januára
7. január
13.-14.január
23. február
8. marec
1. máj
9. máj
27. máj

Nový rok (novoročné voľno)
Pravoslávne Vianoce
Starý Nový rok
Deň obrancov vlasti
Medzinárodný deň žien
Sviatok práce
Deň víťazstva
Deň Sankt Peterburgu

Generálny konzulát SR v Sankt Peterburgu: www.mzv.sk/web/cgsaintpetersburg,
cg.saintpetersburg@mzv.sk

12. jún
4. november
12. decembra

Deň nezávislosti RF
Deň národnej jednoty
Deň ústavy

Časové pásmo UTC+2

Príloha

Administratívny a politický systém:
Na základe Nariadenia prezidenta Ruskej federácie č. 849 z 13.05.2000 bola Ruská
federácia rozdelená do 7 federálnych okruhov. Na základe Nariadenia prezidenta
RF č.82 z 19.01.2010 bola RF rozdelená do 8 federálnych okruhov.
Sankt Peterburg je administratívnym centrom Severozápadného federálny okruhu
Ruskej federácie, ktorá pozostáva z nasledujúcich subjektov: Republika Karélia,
Republika Komi, Nenecký autonómny okruh, Archangeľská oblasť, Kaliningradská
oblasť, Leningradská oblasť, Murmanská oblasť, Novgorodská oblasť, Pskovská oblasť,
Vologdská oblasť a mesto Sankt Peterburg.
Zároveň je Sankt Peterburg samostatným subjektom Ruskej federácie (na základe
Ústavy RF prijatej 13.12.1993).

Federálny okruh

Severozápadný federálny okruh (SZFO) tvorí 11
subjektov RF
Predstaviteľ prezidenta RF v SZFO Alexander Dmitrovič Beglov
Administratívne centrum
Sankt Peterburg
Výkonná moc
Vláda Sankt Peterburgu na čele s gubernátorom
Gubernátor Sankt Peterburgu
Georgij Sergejevič Poltavčenko – táto funkcia
zahrňuje rovnako funkciu starostu mesta a
predsedu vlády SPB, ministri neexistujú, ich funkciu
plnia vicegubernátori.
24. septembra 2014 bol G. S. Poltavčenko zvolený
za gubernátora Sankt Peterburgu.
Zákonodarná moc
Jednokomorový parlament, tzv. Zákonodarné
zhromaždenie mesta (50 poslancov), volebné
obdobie 5 rokov
Výsledky parlamentných volieb 2016 v Sankt
Peterburgu:
Jednotné Rusko: 45,2 %
Komunistická strana Ruska: 11,1%
Liberálno-demokratická strana Ruska: 11,1%
Spravodlivé Rusko: 25% (15%)
Jabloko: 11,5%
Generálny konzulát SR v Sankt Peterburgu: www.mzv.sk/web/cgsaintpetersburg,
cg.saintpetersburg@mzv.sk

Predseda
zákonodarného
zhromaždenia Sankt Peterburgu Vjačeslav Serafimovič Makarov
Administratívne delenie
Sankt Peterburg sa člení na 18 mestských
obvodov (rajónov):
Admiraltejskij
rajón,
Vasileostrovskij
rajón,
Vyborgskij rajón, Kalininskij rajón, Kirovskij rajón,
Kolpinskij
rajón,
Krasnogvardejskij
rajón,
Krasnoseľskij rajón, Kronštadtskij rajón, Kurortnij
rajón, Moskovskij rajón, Nevskij rajón, Petrogradskij
rajón, Petrodvorcovij rajón, Primorskij rajón,
Puškinskij rajón, Frunzenskij rajón, Centraľnyj rajón.
Vedúci úradov mestských obvodov podliehajú
vláde mesta.

Informácie o inštitúciách na stránkach:
Vláda Sankt Peterburgu
http://www.gov.spb.ru
Výbor pre hospodársku politiku a strategické plánovanie
http://www.cedipt.spb.ru
Výbor pre zahraničné vzťahy
http://www.kvs.spb.ru
Obchodná a priemyselná komora Sankt Peterburgu
http://www.spbcci.ru
Leningradská oblastná obchodná a priemyselná komora
http://www.lotpp.ru
Najpoužívanejšie ruské vyhľadávače:
www.yandex.ru
www.rambler.ru
www.mail.ru
Kontakt:
Generálny konzulát SR v Sankt Peterburgu
Otvorený od 01.01.1998
ul. Orbeli č. 21/2
194 223 Sankt Peterburg, Rusko
Tel.: 007812/2943666
Fax: 007812/2943656
Email: cg.saintpetersburg@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/cgsaintpetersburg

Generálny konzulát SR v Sankt Peterburgu: www.mzv.sk/web/cgsaintpetersburg,
cg.saintpetersburg@mzv.sk

