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ลักษณะพิเศษในการประกอบธุรกิจในประเทศรัสเซีย 
 

ธัญชนิต มีเอียด 
 

– บทความน้ีสรุปใจความสำคัญจากภาคนิพนธ์เร่ืองลักษณะพิเศษในการประกอบธุรกิจในประเทศรัสเซีย 
ของนางสาวปัญณิตา เอ่ียมบริสุทธิ์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 – 

 
ด้วยความต้องการที่ไร้ขีดจำของมนุษย์ การค้าและการลงทุนจึงมีบทบาทอย่างมากในการ

แลกเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน การค้าระหว่าง
ประเทศถือเป็นอีกหนึ่งเครื ่องมือสำคัญที่เอื ้อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที ่แสดงถึง
ศักยภาพของมนุษย์และความเจริญรุ่งเรืองของโลกในหลายมิติ แม้ประเทศรัสเซียเป็นหนึ่งใน
ประเทศมหาอำนาจและมีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นของโลก มีดินแดนครอบคลุมทั้ง
ทางฝั่งยุโรปและเอเชีย แต่เนื่องจากประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้ประเทศรัสเซยีมี
วัฒนธรรมในการดำเนินนโยบายในด้านต่าง ๆ อย่างมีเอกลักษณ์แตกต่างจากยุโรปและภูมิภาคอื่น 
อีกนัยยะหน่ึงแสดงให้เห็นถึงการมีจุดยืนที่แน่ชัดของรัสเซียซึ่งจะไม่โอนตามชาติใด โดยเฉพาะอย่า
ยิ ่งชาติตะวันตก อัตลักษณ์ดังกล่าวครอบคลุมไปยังหลายภาคส่วนรวมถึงภาคธุรกิจด้วย  การ
ประกอบธุรกิจในประเทศรัสเซียประกอบด้วยลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้ 
 
ลักษณะพิเศษทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจในประเทศรัสเซีย 

สำหรับกฎหมายและกฎระเบียบในการจัดตั ้งธุรกิจโดยทั่วไปในประเทศรัสเซีย  หากนัก
ลงทุนต่างชาติไม่ลงทุนผ่านบริษัทของตนโดยตรงก็สามารถจัดตั ้งสำนักงานหรือนิติบ ุคคล
ต่างประเทศ หรือร่วมทุนกับนิติบุคคลของประเทศรัสเซียได้ โดยมีทางเลือกของการประกอบธุรกิจ
ตามประมวลกฎหมายของประเทศรัสเซีย 2 รูปแบบ  

1. การจัดจำหน่ายโดยตรง (Direct Sales) คือ นิติบุคคลจากต่างประเทศ
สามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามายังผู้บริโภคในสหภาพศุลกากรหรือ
ประเทศรัสเซียโดยไม่จำเป็นต้องเสียภาษีและไม่จำเป็นต้องจัดตั้งบริษัทให้อยู่
ภายในประเทศรัสเซีย ภาระในการจัดการนำเข้าสินค้าและการเสียภาษี
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ศุลกากร ภาษีนำเข้า ภาษีสรรพสามิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ศุลกากรเรียก
เก็บจะอยู่ในความดูแลขององค์กรผู้บริโภคแห่งประเทศรัสเซีย 

2. สำนักงานตัวแทนและบริษัทสาขาของนิติบุคคลต่างชาติ (Representative 
and branch Office of a Foreign Legal Entity) สำน ั ก ง านต ั ว แท น 
(Representative offices) จะมีหน้าที่ประสานงานและส่งเสริมกระบวนการ
ทำธุรกิจเพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท ในส่วนของการ
จัดตั ้งบริษัทสาขาของนิติบุคคลต่างชาติ  (Branch) นั้นมีหน้าที ่สำหรับการ
ดำเนินงานทางธุรกิจในส่วนต่าง ๆ เหมือนบริษัทแม่สามารถกระทำได้ หาก
ต้องการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศรัสเซีย  สำนักงาน
ตัวแทนหรือบริษัทสาขาจะต้องได้รับการรับรองจากฝ่ายบริการทางด้านภาษี
แ ห ่ ง สห พ ั น ธ ร ั ฐ ร ั ส เ ซ ี ย  ( The Federal Tax service of the Russian 
federation) และต้องสอดคล้องกับกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ  

แต่ยังมีบางธุรกิจที ่ต้องอาศัยการรับรองจากหน่วยงานเฉพาะ เช่น การ
จัดตั้งสำนักงานตัวแทนของธนาคารต่างต่างประเทศ จะต้องได้รับการรับรอง
จากธนาคารแห่งชาติรัสเซีย เป็นต้น สำหรับการดำเนินการเอกสารทั้งหมด
จะต้องถูกแปลเป็นภาษารัสเซียและมีการรับรองการแปล สำนักงานตัวแทน
หรือบริษัทสาขาจำเป็นต้องทำการจดทะเบียนให้กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
(The State Statistic Committee) และกองทุนประกันสังคมแห่งรัสเซีย 
(Russian Social benefits Funds) ก่อนเดินหน้าดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบ 

กรอบการค้าการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศรัสเซียอยู่ ภายใต้กฎหมายแห่ง
สหพันธรัฐมาตรา 160-FZ ว่าด้วยการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ วันที่ 9 
กรกฎาคม ค.ศ. 1999 หรือที่เรียกว่า ‘กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ’ กฎหมายดังกล่าว
ออกขึ้นเพื่อรับรองสิทธิของนักลุงทุนต่างชาติในการเข้ามาลงทุน โดยนักลงทุนสามารถลงทุนได้
เกือบทุกภาคส่วนของธุรกิจในประเทศ แต่อย่างไรก็ดียังมีข้อจำกัดในการลงทุนในธุรกิจบาง
ประการที่ต้องอาศัยความยินยอมจากรัฐบาล อาทิ ธุรกิจการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย  

มากไปกว่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งกำหนดให้เงินรูเบิลเป็นสกุลเงินประจำชาติตาม
ระเบียบทั่วไปของทุกธุรกรรม อย่างไรก็ตามสามารถใช้เงินตราต่างประเทศได้ในการดำเนิน
ธุรกรรมตามมาตราที่ 173- FZ ว่าด้วยระเบียบการควบคุมเงินตราระหว่างประเทศ แต่ยังมี
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ข้อจำกัดเกี่ยวกับการควบคุมเงินตราระหว่างประเทศและข้อจำกัดด้านการโอนเงินระหว่างผู้มีถิ่นที่
อยู่ถาวรภายในประเทศและภายนอกประเทศรัสเซียอยู่   

แม้กฎหมายและกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจที่รัสเซียไม่มีความยุ่งยากมากนัก อีกทั้งมี
นโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ แต่ยังมีข้อจำกัดและบางประการที่เป็น
อุปสรรคต่อการลงทุน เช่น การที่ประเทศรัสเซียให้ความสำคัญกับธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้ชัดว่ามีการออกกฎหมายให้นัก
ลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ได้รับสิทธิพิเศษและข้องดเว้นภาษีมากกว่าธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม นอกเหนือจากน้ี สภาวการณ์บางอย่างในประเทศไม่ได้เอื้อต่อการนำ
ข้อตกลงขององค์กรการค้าโลกมาปฏิบัติอย่างใช้ได้จริง มากไปกว่านั้นยังมีข้อห้ามนักลงทุนต่างชาติ
จัดตั้งองค์กรพาณิชย์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และห้ามไม่ให้มีการซื้อกิจการที่มีสินค้าคล้ายคลึงกับ
สินค้าภายในประเทศเพื่อปกป้องธุรกิจภายใน 

 
ลักษณะพิเศษทางกระบวนการในการประกอบธุรกิจที่ประเทศรัสเซีย 

สำหรับการจัดการทางด้านภาษีที่ประเทศรัสเซีย ในกรณีที่นิติบุคคลจากต่างประเทศเข้ามา
ดำเนินธุรกิจในกระเทศรัสเซียเกิน 30 วันจำเป็นต้องจดทะเบียนชำระภาษีกับหน่วยงานของ
ภูมิภาครัสเซีย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 

1. ระดับสหพันธรัฐ ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีกำไร ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีการกล่ันแร่ธาตุ ภาษีของรัฐ ภาษีพิเศษ 

2. ระดับภูมิภาค ประกอบด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์กร ภาษีการขนส่ง  
3. ระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดินของบุคคล 
4. โดยประเภทของภาษีที่นิติบุคคลหรือนักลงทุนต้องชำระ ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรแบบเหมาจ่าย 
ระบบการจัดการธุรกิจในประเทศรัสเซียมักมีประเด็นของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและผู้อุปถัมภ์เข้า

มาเกี่ยวข้องก่อให้เกิดความซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่มักเป็นกิจการที่ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ลงทุน
เองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางกฎหมายกับบริษัทที่ตนถือครองอยู่ กล่าวคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ
มักจัดตั้งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการบริหารแทนตนเอง  และนิยมจัดตั้ง
บริษัทสนับสนุนขึ้นมาทำหน้าที่จัดการระบบค่าใช้จ่ายผลกำไรและโยกย้ายทรัพย์สินเพื่อหลบเล่ียง
ภาษี จึงเป็นการยากที่จะเข้าถึงผู้มีอำนาจในกิจการน้ันอย่างแท้จริง 
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 ในกรณีที ่เป็นการซื ้อขายระหว่างประเทศบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศรัสเซียมักวาง
สถานภาพของตนองเป็นลักษณะโฮลดิ้ง (Holding company) คือเป็นบริษัทที่นำเงินไปลงทุนใน
กิจการอื่น และเนื่องจากกฎระเบียบที่เข้มงวดแต่ยังมีช่องว่างทำให้เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องยืด
ระยะเวลาบริษัทให้นาน โดยส่วนมากมักเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง เช่น กิจการค้า
ปลีก ห้างสรรพสินค้า บริษัทมีชื่อเสียงหรือบริษัทที่มีเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเอง บริษัท
เหล่าน้ีมักจ้างวานหรือก่อตั้งบริษัทระยะส้ันทำนิติกรรมนำเข้าและส่งออก โดยบริษัทที่ทำนิติกรรม
ดังกล่าวจะถูกจัดต้ังข้ึนมาพร้อมกันหลายบริษัท และทำการนำเข้าและส่งออกในระยะเวลา 1-2 ปี
ก่อนปิดตัวลงเพื่อไม่ให้เกิดการตรวจสอบประวัติและการเคล่ือนไหวทางการเงิน รวมถึงยังมีบริษัท
นายหน้า กลุ ่มตัวแทน และบริษัททางเทคนิคต่าง ๆ ที ่ถูกจัดตั ้งขึ้นมาเพื ่อเฉลี่ยผลกำไรโดยมี
เจ้าของเพียงผู้เดียว 
 
ลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมในการประกอบธุรกิจในประเทศรัสเซีย 
  ลักษณะนิสัยของชาวรัสเซียมีผลต่อการประกอบธุรกิจ โดยปกติชาวรัสเซียเป็นชนชาติที่ไม่
ยิ้มนัก แต่หากยิ้มก็จะเป็นการยิ้มที่แสดงออกถึงความจริงใจเท่าน้ัน ชาวรัสเซียมีทัศนคติต่อเวลาที่
ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเวลามากนัก ยกเว้นการมาสายในการนัดพบคร้ังสำคัญจึงถือว่าเสียมารยาท 
ในสถานการณ์ทั ่วไปสามารถมาสายได้และไม่นิยมไปก่อนเวลานัดเมื ่อได้รับเชิญไปเป็นแขก 
เนื่องจากผู้เชิญอาจยังเตรียมตัวไม่เรียบร้อย มากไปกว่านั้น ชาวรัสเซียชอบทำธุรกิจที่ให้ผลกำไร
มากในระยะเวลาอันส้ัน ชาวรัสเซียไม่นิยมพูดเรื่องสำคัญทางโทรศัพท์ และไม่เข้มงวดกับการรักษา
ความสะอาดและระเบียบวินัยตลอดจนการรักษากฎหมาย ชาวรัสเซียไม่ค่อยเคารพกฎหมาย การ
ไม่จ่ายภาษีไม่ถือกรณีร้ายแรง อีกทั้งมีนิสัยเกียจคร้านซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียอันเน่ืองจากการขัดเกลา
ทางสังคมที่มีมาอย่างยาวนาน ด้วยสภาพอากาศที่ไม่อำนวยและการปฏิวัติเพื่อความอยู่รอดทำให้
ชาวรัสเซียมีความระมัดระวัง อดทน และรอปาฏิหารย์มากกว่าการพยายามด้วยตนเอง วัฒนธรรม
การทำความรู้จักของชาวรัสเซียโดยส่วนใหญ่นิยมทำความรู้จักกันตามงานเล้ียง สุภาพบุรุษต้องเข้า
ไปทำความรู ้จ ักสุภาพสตรีก่อน สำหรับวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร มารยาทในการ
รับประทานอาหารของชาวรัสเซียถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจเนื่องจากการ
ตัดสินใจในการทำธุรกิจมักเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหาร  

พฤติกรรมในการบริโภคของชาวรัสเซียนั้นมีความแตกต่างกัน นอกเหนือจากการจำแนก
พฤติกรรมตามอายุที่ส่งผลไปยังพฤติกรรมในการซื้อสินค้าที่ก่อให้เกิดมุมมองที่ต่างกัน เช่น ชาว
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รัสเซียหลังยุคโซเวียตมีความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่ทุนนิยมได้ดีกว่าคนในยุคโซเวียต ยังมีอีก
หนึ่งการจำแนกพฤติกรรมของผู้บริโภคที่น่าสนใจ คือการจำแนกพฤติกรรมผ่านลักษณะของ
ผู้บริโภคชาวรัสเซีย โดยสามารถแบ่งลักษณะผู้บริโภคชาวรัสเซียได้ ดังน้ี 

1. นักนวัตกรรมหรือกลุ่มแนวหน้า (Innovators) คิดเป็นร้อยละ 13 ของ
ประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มที่เปิดใจรับนวัตกรรมและสินค้าใหม่ มีศักยภาพใน
การซื้อสินค้าสูง ช่ืนชอบสินค้าที่มียี่ห้อ ราคาแพง และเช่ือถือได้ 

2. กลุ่มที ่ประสบความสำเร็จ (Achieved) คิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากร
ทั้งหมด เป็นกลุ่มที่ซื้อสินค้าที่สามารถเติมเต็มความต้องการของตน มีศักยภาพ
ในการซื้อสูงเช่นเดียวกับกลุ่มแรก แต่ยังช่ืนชอบสินค้าแบบเดิม มักเลือกสินค้า
ที่ราคาไม่สูงมากนักแต่คำนึงถึงคุณภาพและความน่าเช่ือถือ ชอบกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายต่าง ๆ เช่น โปรโมช่ันหรือส่วนลด มักเลือกผลิตภัณฑ์เดิมที่รู้จัก
เพื่อหนีความเส่ียงที่เกิดขึ้น 

3. กลุ่มที่คงตัว (Stable) คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด มักบริโภค
สินค้าแบบดั้งเดิม เน้นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และมีราคาถูกลง แต่มีแนวโน้ม
เลือกซื้อสินค้าที่มีช่ือเสียงและซื้อเท่าที่จำเป็นเท่าน้ัน 

4. กลุ่มที่เลือกซื้อแบบปกติ (Spontaneous) คิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากร
ทั้งหมด เป็นกลุ่มที่ไม่มีส่ิงที่ช่ืนชอบเป็นพิเศษเน่ืองจากต้องการเก็บออมเงิน มี
ศักยภาพในการบริโภคอยู่ในค่าเฉล่ียของคนทั่วไป  

5. กลุ่มเน้นสินค้าระดับสูงขึ้น (Upwardly Oriented) คิดเป็นร้อยละ 18 ของ
ประชากรทั้งหมด มีศักยภาพในการบริโภคต่ำ เน้นบริโภคสินค้าที่มีชื่อเสียง
เท่าน้ันเพราะเช่ือว่าสินค้าที่มีช่ือเสียงมีคุณภาพและความน่าเช่ือถือ มักเป็นคน
เช่ือมั่นในตนเองและชอบซื้อสินค้าผ่านส่ือออนไลน์ 

6. กลุ่มอนุรักษ์นิยม (Traditionalist) คิดเป็นร้อยละ 19 ของประชากรทั้งหมด 
เป็นกลุ่มที่คงลักษณะการบริโภคตั้งแต่ยุคโซเวียตไว้ ยึดติดกับสินค้าแบบดั้งเดิม
และต้องการซื้อสินค้าที่จำเป็นต่ออนาคตมากกว่าความต้องการเพียงแค่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

7. กลุ ่มเน้นความประหยัด (Saving- Oriented) คิดเป็นร้อยละ 7 ซ ึ ่งคือ
สัดส่วนของประชากรทั้งหมดที่เหลือ 
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นอกเหนือจากการเข้าใจลักษณะนิสัยและพฤติกรรมผู้บริโภคชาวรัสเซียแล้ว มารยาทใน
การทำธุรกิจกับชาวรัสเซียมีความสำคัญอย่างมากในการลงทุน ประการแรก นักลงทุนต้องมีความ
เข้าใจของโครงสร้างและลำดับชั้นการประกอบธุรกิจ ชาวรัสเซียเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับ
ระบบอาวุโส ความสัมพันธ์ของเจ้านายกับลูกน้องเป็นไปในแนวดิ่ง ผู้มีอำนาจมากที่สุดจะเป็นผู้
ตัดสินใจ และนักลงทุนจำเป็นต้องรักษาความสุภาพ  ประการที่สองคือการสนทนา ควรพูดอย่าง
สำรวม น้ำเสียงอยู่ในโทนที่สม่ำเสมอ และเริ่มด้วยหัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มี
มาอย่างยาวนาน การพยายามพูดภาษารัสเซียจะช่วยให้ชาวรัสเซียปล้ืมใจและทำให้บรรยากาศใน
การสนทนาดีขึ้น ควรหลีกเลี่ยงหัวข้อที่มีลักษณะเชิงเปรียบเทียบและกำกวม เช่นเดียวกับการ
เรียกชื่อ หากพบกันครั้งแรกควรเรียกด้วยนามสกุล ประการที่สามคือการนัดหมาย การนัดหมาย
กับชาวรัสเซียต้องอาศัยความอดทนสูงเพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกนัด จำเป็นต้องยืนยันการนัดหมายหลาย
ครั ้ง และหลีกเลี ่ยงการนัดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนื่องจากเป็นช่วงเวลาพักผ่อน  อน่ึง
สามารถนัดหมายได้ในช่วงเช้าของวันเสาร์ได้  ประการต่อไปคือ ชาวรัสเซียโดยส่วนใหญ่ยังมี
ทัศนคติทางลบต่อเรื ่องเพศ โดยเฉพาะบทบาทของเพศหญิงในแวดวงธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ไม่
อนุญาติให้ผู้หญิงดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท อย่างไรก็ดีประการที่สำคัญที่สุดคือ การเจรจา
ต่อรองทางด้านธุรกิจ ความเข้าใจเป็นส่ิงสำคัญเป็นอย่างมาก การเจรจาและติดต่อส่ือสารค่อนข้าง
ซับซ้อน ธุรกิจส่วนใหญ่มักให้ตัวแทนดำเนินการแทนผู้ประกอบการจริงอยู่เสมอแต่ในท้ายที่สุด
อำนาจการตัดสินใจจะอยู่ที่เจ้าของกิจการที่แท้จริงเพียงผู้เดียว 
 
บทสรุป 

กล่าวโดยสรุป ประการแรกในลักษณะพิเศษทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบในการ
ประกอบธุรกิจในประเทศรัสเซีย การจัดตั้งธุรกิจตามประมวลกฎหมายสามารถทำได้ 2 รูปแบบ 
คือ การจัดจำหน่ายโดยตรง และสำนักงานตัวแทนหรือนิติบุคคลต่างชาติ  กฎหมายได้มีการ
เน้นหนักในเรื่องการผู้ขาดและปกป้องเศรษฐกิจและภายใน โดยเฉพาะธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่มีความ
ซับซ้อนกว่าธุรกิจประเภทอื่น ใช้เงินตราสกุลรูเบิลเป็นหลักแต่ยังมีข้อจำกัดอยู ่มาก แม้จะมี
กฎหมายที่เอื้อให้นักลงทุนเข้ามาเปิดกิจการ แต่ยังให้สิทธิพิเศษกับธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าขนาด
ย่อม อีกหน่ึงประเด็นทางด้านกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งคือกฎหมายยังไม่รัดกุมทำให้เกิดการทุจริต
ได้โดยง่าย 
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ประการถัดมาคือ ลักษณะพิเศษทางกระบวนการในการประกอบธุรกิจที่ประเทศรัสเซีย 
มักความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและมีความซับซ้อนจากบริษัทสนับสนุน จากประการแรกที่
กฎหมายมีความหละหลวมผู ้ประกอบการส่วนใหญ่อาศัยช ่องว ่างทางกฎหมายแสวงหา
ผลประโยชน์ ทำให้ไม่เป็นไปตามระบบธนาคาร ขาดความโปร่งใสและยากต่อการตรวจสอบเมื่อ
เกิดปัญหา ทั้งหมดสะท้อนการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกำไรสูงสุดของผู้ประกอบการโดยไม่สน
กฎเกณฑ์ ซึ่งสามารถนำไปเช่ือมโยงกับแนวคิดอัตตาธิปไตยที่ยึดความคิดจากบุคคลเดียวเป็นหลัก 
เช่น อำนาจเดียวที่สามารถตัดสินใจทุกประเด็นได้คือผู้ประกอบการตัวจริง นอกเหนือจากนี้จะเห็น
ได้ว่าให้ความสำคัญกับตัวบุคคลมากกว่านิติบุคคล 

ประการสุดท้ายคือ ลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมในการประกอบธุรกิจในประเทศรัสเซีย 
ลักษณะพิเศษดังกล่าวเป็นเครื ่องมือที ่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ  ด้วยขนาดของประเทศที่
กว้างขวางและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทำให้ชาวรัสเซียมีความเป็นพหุวัฒนธรรมและยากที่จะสรุป
เป็นหนึ่งเดียวกันได้ เช่นเดียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต่างกันตามช่วงวัยและลักษณะ มารยาท
การทำธุรกิจบางอย่างมีความเฉพาะตัวแต่มีความเป็นสากล อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ ทัศนคติทาง
เพศของชาวรัสเซียที่มีต่อเพศหญิงในแวดวงธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงได้ถึงแนวคิดปิตาธิปไตย ซึ่ง
เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและค่อนข้างอ่อนไหว อีกนัยยะหนึ่งสามารถแสดงถึงวัฒนธรรมที่ไม่ให้
ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจโครงสร้าง การ
วางตัวรวมถึงความจริงใจที่ต้องมาพร้อมกับทักษะการเจรจาที่ดีเยี่ยม 

ท้ายที่สุด ลักษณะที่พิเศษเหล่านี้สามารถถูกพัฒนาไปเป็นอุปสรรคและข้อจำกัดที่อาจ
ลดทอนโอกาสทางการค้าและการลงทุนจากต่างชาติได้หากขาดความเข้าใจที่ไม่เพียงพอ 
ความเข้าใจลักษณะพิเศษในการประกอบธุรกิจในประเทศรัสเซียจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สามารถ
สะท้อนถึงแนวทางและโอกาสในการลงทุนในประเทศรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประวัติผู้เรียบเรียง 
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