Forumul Internaţional de Investiţii “Soci – 2010”
Data: 16 – 19 septembrie 2010
Sochi, Federatia Rusa

Oranizatorii Forumului:
•
•
•
•
•
•
•

Ministerul Dezvoltarii Economice si Comertului din Federatia Rusa;
Ministerul Afacerilor Externe a Federatiei Ruse;
Ministerul Dezvoltarii Regionale a Federatiei Ruse;
Camera de Comert si Industrie a Federatiei Ruse;
Administratia Reprezentantului Plenipotentiar al Presedintelui Federatiei Ruse in
districtul Federal de Sud;
Administratia Regiunii Krasnodar
Cu sprijinul Presedintelui si Guvernului Federatiei Ruse.

Principalele obiective ale Forumului:









Atragerea de investitii si consolidarea pozitiei externe ale Rusiei;
Integrarea intreprinderilor rusesti in cadrul economiei globale;
Dezvoltarea sistemului financiar rusesc;
Promovarea tehnologiilor inovatoare intr-o economie de globalizare;
Dezvoltarea complexelor turistice si de agrement din Rusia;
Organizarea unei platform internationale pentru prezentarea de proiecte de
investitii in regiunile din Rusia;
Discutarea mecanismelor de parteneriat public-privat in proiecte de investitii in
Rusia;
Discutii cu privire la participarea companiilor rusesti si straine in proiecte de
investitii legate de pregatirea Jocurilor Olimpice, s.a.

Programul de afaceri va cuprinde:





Sesiuni plenare
Conferinte, prezentari, mese rotunde
Deschiderea evenimentelor expozitionale
Consultatii, cursuri, seminarii de afaceri, sesiuni de instruire, s.a.

“SOCI – 2010” reprezinta Forumul major de investitii din Federatia Rusa, devenit un
summit de top al antreprenorilor, care permite desfasurarea celor mai profitabile afaceri.

In 2008, Forumul a numarat 8400 de participanti, dintre care mai mult de 1250 au
fost reprezentanti ai companiilor străine din 40 de ţări din întreaga lume. Au fost prezente
7 delegaţii oficiale de afaceri: germană, franceză, finlandeză, belgiană, austriacă, turcă si
italiană.

21 de state straine au fost reprezentate de către şefii misiunilor diplomatice:
Republica Franceză, Africa de Sud, Letonia, Republica Finlanda, Canada, Republica Belarus,
Republica Bulgaria, Belgia, Austria, Croaţia, Turcia şi altele.
Printre participanţii la Forum s-au numarat 24 de deputaţi ai Adunării Federale, 11
membri ai Guvernului Federatiei Ruse, 20 miniştri federali, 11 membri ai Administraţiei
Presedintiei Federatiei Ruse, s.a.

In cadrul Forumului din 2008 din Soci au participat 1186 de jurnalişti, dintre care
peste 100 - reprezentanti ai mass-media străine. Desfasurarea Forumului a fost transmisa
live de 48 de televiziuni (toate canalele federale ruse, Russia Today, canalele internaţionale
BBC, ABC Australia, Bloomberg) şi de 35 posturi de radio. Pe parcursul a trei zile de forum
au fost editate mai mult de 2000 de publicaţii şi 130 de spoturi TV.
Programul de afaceri al forumului a cuprins o sesiune plenară şi două conferinţe în
cadrul cărora au dezbatute proiecte legate de desfăşurarea Jocurilor Olimpice de Iarna de
la Soci din 2014 şi dezvoltarea regiunii Krasnodar. Au avut loc aproximativ 20 de mese
rotunde, vizitate de un total de peste 2500 de persoane. Difuzarea programului de afaceri a
fost realizată pe 10 ecrane externe si 70 de monitoare din interiorul pavilioanelor
expoziţionale şi hotelurilor. Suprafaţa totală a forumului, împreună cu zona destinată
comunicării de afaceri, s-a întins pe o suprafata de 50 000 mp.
Propunerile de investiţii pentru întreprinderile rusesti şi străine au fost prezentate
in cadrul Forumului de catre 39 de regiuni din Rusia. 12 regiuni din Rusia au semnat 66
acorduri în valoare de 328 miliarde de ruble.
Regiunea Krasnodar a prezentat în cadrul Forumului "Soci-2008" 1500 de proiecte
de investitii in valoare de 27 miliarde de euro. Jumătate din ele au fost elaborate
respectând cele mai înalte standarde internaţionale: planul de afaceri bine pus la punct,
costul tuturor serviciilor complementare inclus şi coordonarea tuturor serviciilor legate de
terenurile de construcţii.
Rezultatul Forumului "Soci-2008" a constat în semnarea a 253 acorduri de investiţii
numai pentru regiunea Krasnodar. Prin urmare, investiţiile la scară largă au fost
direcţionate spre dezvoltarea complexului energetic din această regiune, spre producţia
industrială, construcţia complexelor rezidentiale şi dezvoltarea infrastructurii sociale. Au
fost direcţionate investitii majore spre dezvoltarea domeniului telecomunicaţiilor şi a
reţelei 3G, precum şi alte domenii.

