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این مرکز در تهران و با هدف معرفی توامندی های صاااادراتی و فز فرصاا های
ساارمایگ اراری بگ یریداران و ساارمایگ اراران یار ی س تاساافو باادر و با ارا گ
یدمات تساااهفر اری تیاری و اداری دمادای دارد مالتاااورت و فرصااا های
سرمایگ اراری برک های ایرا ی را بگ بکر صالفح بگ یریداران یار ی اعم از
هفئ های تیاری معرفی و با ا ستفادر از الگوی صالفح د ان را در فردیند صادرات
و ارتباط با یریداران مساعدت ماید
اار تتمفم بگ صادرات مالتول یود دارید و یا فاز بگ رب سرمایگ یار ی برای
توسااعگ تولفد یود دارید س ما بااما را در این مساافر همراهی می کنفم و از بااما
دعوت می کنفم در مرکز دا م صادرات و رب سرمایگ یار ی برک مایفد

خدمات صادرات :
ا یام مطالعگ بازار در کشورهای هدف صادرات
تدوین استراتژی صادراتی برای برک ها
ارا گ مستند دا شی کشور مقتد بامر اطالعات بازار
معرفی کا ال های توزیع در منطقگ و ارتباط با این کا ال های توزیع
ارتباط با تیار بزرگ منطقگ
امور امرکات  /حمر و قر  /تریفص
یدمات مالی
تنظفم قراردادها و توافقنامگ های صادرات
 51کشور همسایگ مهوری اسالمی ایران با حیم واردات سار گ  5011مفلفارد درر س
یکی از راب ترین بازارهای د فا را تشکفر می دهند س علفرغم و ود توا مندی ها در
حوزر تولفد و یدمات و فز فرص های بفشمار سرمایگ اراری س چالش معرفی با الگوی
صالفح بگ یریداران و سرمایگ اراران یار ی س یکی از مهمترین دریر عدم ربد سهم
بازار برک های ایرا ی در این بازارها بودر و همسایگان ما از توا مندی های برک های
ایرا ی اطالع کافی دار د

خدمات نمایشگاهی :
مایش مالتول و یا یدمات بما بگ مدت یک سال بگ هفئ های تیاری و
بازدیدکننداان یار ی
استفادر از ظرفف سالن لسات بگ منظور برازاری لسات با مشتری – دفتر
موق در تهران
معرفی در میلگ الکترو فکیMade in Iran
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مطالعات کشوری روسیه

بهار 5011
تهیه و تنظیم  :دپارتمان مطالعه بازار مرکز دائم صادرات
و سرمایه گذاری ایران
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روسیه
روسفگ پفر بدن بدید معف یود را تیربگ می کند .سن متوسط از  03در سال  0151بگ  0383در سال
 0153افزایش یافتگ در حالی کگ  ٪0282از معف زیر  02سال و  ٪01باری  11سال دار د .معف رو بگ
کاهش اس ( رخ ربد معف در سال  1855- 0153درصد) .متوسط یا وارها بگ طور متوسط  081فر س ٪02
یا وارها را افرادی تشکفر می دهند کگ بگ تنهایی ز دای می کنند و  ٪21د ها زوج هایی هستند کگ دارای
فرز د یا بدون فرز د هستند .از ظر سب مردان بگ ز ان س از هر  511زن  32مرد و ود دارد در حالی کگ
 ٪2282از معف در مناطق بهری ز دای می کنند .این معف در  1/5غربی کشور متمرکز اس کگ از
دریای بالتفک س نوب دریای یزر و همچنفن در برق مرز با قزاقستان استرش می یابد .در اهای دیگر
سرزمفنهای منزوی و کم معف بگ ویژر در نوب و ود دارد OECD .تخمفن می ز د کگ  ٪12از بزراسارن
در سنفن  01تا  22سال تالتفالت دا شگاهی دار د س دومفن بهترین رخ در بفن  01کشور عضو  .OECDاز
معف فعال س  0083درصد افراد متختص ماهر س  5180درصد در فروش و یدمات مشغول بگ فعالف هستند س
 50درصد کاراران ماهر س  50درصد صنعتگران و ساز داان س  5082درصد اپراتورها و مو تاژ دستگار ها س 2/3
درصد بغر واسطگ ای س  2درصد مدیران هستند ٪0/2 .کشاورزان و  ٪085کارمند هستند.

قدرت خرید
تولفد ایالص دایلی  PPPدر روسفگ  2058102روبر (220س 51درر) اس  .متوسط حقوق سار گ 110 221
روبر تخمفن زدر می بود .افزایش مالفات بر ارزش افزودر قدرت یرید روس ها را کاهش دادر اس  .متوسط
دردمد یالص 051س111س 5روبر تخمفن زدر می بود کگ پایفن تر از مفا گفن  OECDاس س و مفا گفن دن تا حد
زیادی ابی از دردمد ثروتمندان اس س روسفگ در ژا و یگ کاهش یالص مترف را تیربگ کردر اس کگ دوبارر در
 0ماهگ بعدی افزایش می یابد .این اتفاقی اس کگ در سال  0153افتاد (کاهش  ٪1800در سگ ماهگ اول س
 ٪0813و  ٪2802افزایش در سگ ماهگ دوم و سوم و این افزایش در  Q2ادامگ داب ) .ابرابری دردمد زیاد اس س
بایص فنی  0282اما رو بگ کاهش اس  .در پایان سال  0151س یک مرد بگ طور متوسط  038211روبر در مار
دردمد داب در حالی کگ یک زن  03111روبر کسب می کرد .مهوری های داغستان س کاباردینو-بلغارستان س
چچن س کلمبفا و کراچایو-چرکزیا مناطقی هستند کگ کمترین دستمزد را دار د س در حالی کگ مناطقی کگ
بفشترین دستمزد د ها را بامر می بود یامالو -نتو س چوکوکا س مسکو س ن و مگادان اس .
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رفتار مشتری
روسفگ بگ طور فزایندر ای در حال تبدیر بدن بگ یک امعگ مترف کنندر اس  .عوامر اصلی یرید عبارتند از
بر د س کففف و طول عمر مالتول .قفم اغلب تعففن کنندر ثا ویگ اس اارچگ مورد تو گ قرار می افرد .حدود
سگ چهارم از روسها عالقگ مند هستند مالتورت دیدی را با  ٪01یریدهای ا یام بدر برای فاز فوری
امتالان کنند .تبلفغات معمورً مترف کننداان  12درصد از معف را بگ بازدید از تبلفغات دعوت می کنند تا
بهترین معامالت را ا یام دهند .فروبگار های سنتی (فروبگار های مارک س سوپر مارک ها س توزیع کننداان س
فروبنداان مستقفم و غفرر) ایی هستند کگ بفشترین یریدها با  23درصد ا یام می بود .حدود  ٪11از
روسها سب بگ دیندر یود س زیر سطح سال  )٪21( 0150یوببفن هستند .تیارت الکترو فکی هنوز در روسفگ
یفلی توسعگ فافتگ اس و سهم بازار  ٪0اس  .در حال حاضر بازار سای فروش غالب دارد .با این حال س ا تظار
می رود این بازار طی سالهای دیندر بگ لطف ربد فزایندر فوذ اینتر ربد کند .حدود  ٪21از مترف کننداان
مالتورت یار ی را سب بگ مالتورت ماللی تر فح می دهند س با این حال کارهایی کگ در روسفگ تولفد می
بود بفشتر و بفشتر را رب می کند.

مترف کننداان روسی عموماً بگ بر دها وفادار هستند و غالباً کارهایی را کگ یریداری می کنند قبر از مرا عگ
بگ فروبگار می دا ند .تنها  ٪52از مترف کننداان مایر بگ تغففر مارک ها با قفم پایفن تر هستند .اعتماد بگ
برک ها عامر اصلی وفاداری اس  .مفزان فوذ ببکگ های ا تماعی  ٪22اس کگ ببکگ های اصلی دن
یوتفوب س  Vkontakteو  Odnoklassnikiهستند .وا ان برای تبلفغات ببکگ ای بازتر از بزراان
یود هستند .تلویزیون همچنفن وسفلگ مؤثر ارتباطی اس .
رو د اصلی در حال ظهور مترف مالتورت سالم تر اس  .فمی از معف حاضر بگ پردای هزینگ بفشتری
برای مالتورتی هستند کگ سالمتی و کففف ز دای د ها را بهبود می بخشد س ما ند مالتورت تازر س مفور و
سبزییات س دموزش س دارو یا مسافرت .بازار اراا فک فز در حال ربد اس س اما تنها با  ٪0از مردم بگ طور مرتب
مالتورت اراا فک یریداری می کنند .بازار دس دوم بگ ا دازر اروپا توسعگ فافتگ اس و فقط توسط اقشار
یاص معف استفادر می بود .اقتتاد مشارکتی در سال  0153بگ  155مفلفارد روبر رسفد کگ  ٪01بفشتر از
سال اربتگ اس  .بفشتر مبادرت مو ود در پلتفرم های مشارکتی مربوط بگ کارهایی اس کگ بفن افراد و
ابتراک یودرو (معامالتی) معاملگ می بود.
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اینترنت
مفزان فوذ اینتر در سال  0152بگ ( ٪2282دمار ها ی اینتر ) رسفد کگ فاصلگ ای با مفا گفن اروپا
( )٪3180دارد .روسفگ با دابتن  51181مفلفون کاربر اینتر تی س فز بزراترین بازار اینتر در اروپا اس
( ٪5282از کر کاربران در اروپا) .مفزان فوذ تلفن های هوبمند در سال  1282 0152درصد ازارش بدر اس س
کگ کمی عقب تر از مفا گفن ها ی اس ( 20درصد  -تخمفن های ز ف رسا گ) .روسفگ یکی از معدود
کشورهایی در هان اس کگ اوار مالبوب ترین موتور ستیو فس س زیرا  Yandex.ruکگ بگ صورت
ماللی سایتگ می بود همچنان از مالبوبف بسفار زیادی بریوردار اس  .سهم ٪Yandex.ru 12815
پفش بفنی بدر بود در حالی کگ  Googleو  Mail.ruبگ ترتفب  ٪20820و ٪0852
( )Statcounterدابتند.

تجارت الکترونیک
تیارت الکترو فکی در روسفگ در سالهای ایفر بگ طور مداوم در حال ربد بودر اس و در سال  0152ربد 52
درصدی را ثب کردر اس  2281 .مفلفارد درر در دلمان و  10مفلفارد درر دمریکا در فرا سگ (ویکی تیارت
الکترو فکی) .از ظر تولفد ایالص دایلی س تیارت الکترو فکی پفش بفنی بدر اس کگ در سال  0152بگ
 ٪5801از کر فعالف های اقتتادی و  ٪083از یردر فروبی ها برسد .تیارت الکترو فکی روسفگ پفش بفنی می
بود در سال های دیندر با سرع دهستگ تر و در حدود  ٪51ربد کند .بگ طور متوسط س بگ عنوان اقتتاد فقط
با ا دکی از رکود به بود یافتگ اس  .ربد تیارت از طریق تیارت مرزی کگ تقریباً یک سوم کر بازار تیارت
الکترو فک را تشکفر می دهد و در سال  02 0152درصد ربد دابتگ اس س تا حد زیادی ربد می کند س در
حالی کگ بازار تیارت الکترو فکی دایلی تنها  2درصد ربد دابتگ اس  .بفش از  31مفلفون روس در سال
 0152از تلفن های هوبمند استفادر کرد د و پفش بفنی می بود این رقم تا سال  0105بگ بفش از  10مفلفون
فر برسد کگ این امر می توا د تیارت الکترو فکی روسی را رو ق دهد .براساس دیرین دادر های مو ود
( )Criteoس سهم موبایر در تیارت الکترو فکی یردر فروبی  ٪00بود س رقمی کگ قابر مقایسگ با ایارت
متالدر ( Aliexpress .)٪01متعلق بگ چفنی تقریباً پربازدیدترین سای تیارت الکترو فکی در روسفگ
اس  -با بفش از  00مفلفون دسترسی در سال  - 0152در حالی کگ  Wildberryماللی بفشترین تعداد
سفارش در دایر کشور را دارد و تقریباً در سال  2مفلفون بار دسترسی داب .
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براساس ازارش یوروستات س در سال  0152س حدود  2081مفلفون فر (حدود  ٪11از کاربران اینتر

روسفگ) بگ

صورت د الین کاهش یافتند .متوسط هزینگ برای هر فر همچنان در کشور رو بگ افزایش اس و پفش بفنی می
بد در سال  0152بگ  202درر برسد س کگ از  222درر در سال ( 0152بنفاد تیارت الکترو فکی) افزایش یافتگ
اس  .طبق ظرسنیی مرکز لوادا س روسها معمورً یریداران د الین هستند س زیرا تنها  ٪51از کر کاربران اینتر
و  ٪55از معف  53سال و بارتر یود را یریداران مکرر د الین می دا ند .از ظر تر فالات یرید س پوباک و
کفش مالبوب ترین دستگ ( مایندای  ٪02از کر فروش تیارت الکترو فکی) اس س پو از دن لوازم درایشی و
عطر ( )٪00س کارهای بهدابتی ( )٪02و کارهای کودک ( Gfk ( )٪02روسفگ و .)Yandex 0152
تیارت الکترو فکی روسی با بسفاری از همتایان اروپایی یود متفاوت اس زیرا پول قد مالبوب ترین روش
پردای اس س  ٪21از یریداران در مقابر  ٪51ا تخاب کارت های اعتباری ( قد  )Payvisionبا پول قد
یود را تالویر می دهند .یکی دیگر از ویژای هایی کگ یریداران روسی را متمایز می کند این اس کگ د ها
تر فح می دهند کارهای یریداری بدر د الین را از فروبگار یریداری کنند .در حقفق س  ٪20موارد یریداری
بدر بتورت د الین س درون فروبگاهی مع دوری می بو د س در حالی کگ تنها  ٪52از د ها تالویر می بو د.
تعداد فزایندر ای از یریداران روس فز در وب سای های تیارت الکترو فکی بفن المللی تتمفم ارفتگ ا د س و
تیارت مرزی بامر یک سوم از کر فروش های د الین اس  .وب سای های چفنی مالبوب ترین د ها هستند
کگ  ٪11از کر فروش های مرزی و  ٪10از هزینگ های صرف بدر در سفستم عامر های یار ی ( AITCس
 )Gfkرا بگ یود ایتتاص می دهند .این رو د ممکن اس در طول سال  0153تغففر کند س زیرا روسفگ قرار
اس قا و ی را اعمال کند کگ تا مار مگ وظایف مالفات بر ارزش افزودر را در دریاف کارهایی بگ ارزش بفش از
 5512درر دمریکا تالمفر کند .پفش بفنی می بود این رقم از اول ژا ویگ سال  0151بگ  123درر دمریکا و از 5
ژا ویگ  0101بگ  005درر برسد.
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رسانه های اجتماعی
بریالف اکثر کشورهای اروپایی س ببکگ های رسا گ های ا تماعی ماللی از مالبوبف عظفمی در روسفگ بریوردار
هستند .در حالی کگ  YouTubeدر مفان مالبوب ترین ببکگ های رسا گ های ا تماعی (با بفش از 01
مفلفون کاربر) س VKontakteس ( Moi Mirتهفگ بدر توسط  )Mail.ruو
 Odnoklassikiهمچنان بر بازار حاکم هستند Vkontakte .بزراترین ببکگ ا تماعی روسفگ
اس کگ  2585مفلفون روسی در سال  0152دارد و بگ ویژر در بفن افراد زیر  02سال مالبوب اس س زیرا ٪31
از کلفگ کاربران متعلق بگ دن ارور سنی هستند Moi Mir .س یک سای ببکگ های ا تماعی کگ افزو گ ارا گ
دهندر ایمفر  Mail.ruاس س بگ سرع مالبوبف پفدا می کند و بگ طور متوسط  01مفلفون کاربر ماها گ
در سال  0152داب  Odnoklassiki .سومفن ببکگ مالبوب روسفگ اس و حدود  02مفلفون فر دارد
کاربران س با بخش بزرای از د ها بفن  01تا  02سال سن د ار د .تویفتر سبتاً مالبوب اس و ماها گ حدود 282
مفلفون بازدیدکنندر دارد .ففو بوک و اینستاارام بگ همان ا دازر در اکثر کشورهای غربی مالبوب فستند .ففو
بوک در سال  0582 0152مفلفون کاربر داب و اینستاارام  52مفلفون کاربر را بگ یود ایتتاص داد .عالور بر
این س وبالگ ویسی در روسفگ بسفار مالبوب اس کگ مفزبان  LiveJournalمعف زیادی از کاربران
اینتر را در روسفگ تیربگ می کند .با این حال س این ببکگ میبور بود برایط استفادر یود را در دوریر 0152
اصالح کند و این وب سای را تال قا ون روسفگ قرار دهد س این امر باعث می بود کگ وبالگ ها برای ا تشار
"مطالب افراطی" رب بفش از  0111بازدید کنندر را منع کنند .این تتمفم باعث بد تا واکنش عیفبی در
مفان کاربران یود بگ و ود دید زیرا این اقدام تالبی برای سا سور کردن دزادی بفان بود LiveJ .ژور ال در
واکنش بگ سا سور چندین کاربر را از دس دادر اس س اما این پلتفرم هنوز حدود  5180مفلفون کاربر ماها گ را
رب می کند LinkedIn .همچنفن از وامبر سال  0152در این کشور ممنوع بدر اس س زیرا این قا ون
بگ دلفر قض قا ون دید گهداری دادر ها کگ بگ دن فاز اس تا دادر های کاربر بهرو دان روسی در سرورهای
مستقر در روسفگ ذیفرر بود (تعهدی کگ با دن لفنکدین از رعای دن امتناع کردر اس ) پفدا بد . .عالور بر این
س تقریبا  21درصد از کر بازدیدهای رسا گ های ا تماعی از طریق دستگار های تلفن همرار و فعال ترین کاربران
رسا گ های ا تماعی در بهرهای بزرگ ز دای می کنند .از داوس سال  0153س مالبوب ترین سفستم عامر
های رسا گ های ا تماعی با سهم بازار در روسفگ عبارتند از ) ٪YouTube (00832س Facebook
) ٪(01811س  )٪51825( VKontakteس تویفتر ( )٪50812س  )٪5582( Instagramو
)٪ )Pinterest (2801
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کانال توزیع کاال
بخش یردر فروبی روسفگ در سالهای ایفر بگ سرع در حال پفشرف اس  .فروبگار های تخففف س
هایپرمارک ها س سوپر مارک ها و فروبگار های تختتی بفن سال های  0150تا  ٪01 0152افزایش یافتگ
ا د .در سال  0152س این بخش با و ود یک کاهش سرع و سپو اف  ٪50بگ ثب رسفدر اس  .در سال
 0152کمترین مفزان فروش د ر یردر فروبی های غفر غرایی بگ ویژر در لوازم الکترو فکی مترفی س پوباک و
لوازم یا گی بود.
کا ال های توزیع یوب سازمان یافتگ طی چند سال ایفر بویژر در مراکز عمدر معف مسکو و سن پترزبورگ
بطور قابر تو هی توسعگ یافتگ ا د و بروع بگ استرش بگ مناطق می کنند .در بخش مترف کنندر س فروبگار
های یردر فروبی در مقفاس بزرگ در مسکو و ود دار د کگ قادر بگ یرید عمدر دن هستند .مراکز یرید و
فروبگار های بزرگ فروبگار های دید ی مشترک در سن پترزبورگ س مسکو و بسفاری از بهرهای دیگر روسفگ
هستند .با بگ کارافری سازما های توزیع دایلی س کار ف روش کارها بگ بازار روسفگ بسفار دسان بدر اس .
بازار روسفگ را می توان بگ برح زیر تقسفم بندی کرد:
 کا ال تخففف در حال حاضر سریعترین کا ال در حال ربد یردر فروبی مدرن در روسفگ اس  .بازار روسفگفاقد تخففف های یالص ما ند دلما ی  Lidlیا  Aldiاس و از همگ ز یفرر های مو ود در بازار مو ود می
توان بگ عنوان تخففف های رم یاد کرد .عمدر ترین بازیکنان بخش  Disc Discبامر اپراتورهای ماللی
بگ عنوان مثال ارور یردر فروبی ) X1 (Pyaterochkaس ارور  Magnitو ( Dixyز یفرر یردر
فروبی دیکسی).
 هایپرمارک ها دومفن کا ال پر فروش مواد غرایی مدرن هستند .در بفن  51بازیکن برتر س سگ ز یفرر یار یو ود دارد .صدر شفن این بخش  Auchanمستقر در فرا سگ اس س کگ در سال  0151بفش از  ٪01این
بخش را در ایتفار داب  0 .بازیکن برتر حدود  ٪11این بخش را در سال  0151بگ یود ایتتاص دادر ا د.
هایپر مارک ها در حومگ بهرهای بزرگ واقع بدر ا د س یا بگ عنوان فروبگار لنگراار یک مرکز یرید بزرگ
بهری.
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 بخش سوپر مارک ها کمترین سهم را در بفن سگ کا ال بزرگ قالب بزرگ دار د و چشم ا داز ربد این بخشدر حال حاضر فز بدترین در مفان سگ قالب بزرگ منطقگ بزرگ اس  .این بخش با بفشترین تعداد ز یفرر های
ماللی و منطقگ ای اس  .بخش سوپر مارک ها تال کنترل اپراتورهای دایلی هستند اما چندین برک
یار ی موفق فز در این بازار حضور دار د .د ها بامر ( Sparهلند) س ز یفرر دوم در این بخش (از طریق
فروش) س همچنفن ( Auchan Atakفرا سگ) و ( Billaدلمان) هستند .رهبر این بخش ز یفرر ای
 Perekrestokماللی  X1 Groupاس .
 فروبگار های قدی و حمر چهارمفن بزراترین قالب یردر فروبی سازمان یافتگ در روسفگ اس کگ بفش ازتنها بخش فروبگار های راحتی اس  .با و ود این واقعف کگ بخش قدی و حمر با سطح باری ادغام مشخص
بدر اس (دو برک برتر بفش از  21درصد بخش در سال  0152را بگ یود ایتتاص دادر ا د) س این برک
توس ط همگ بازیکنان س از ملگ ز یفرر های بزرگ یار ی شان دادر می بود (دلمان -مترو و سلگروس مستقر)
و ز یفرر های ملی (لنتا مستقر در سن پترزبورگ) و فز اپراتورهای منطقگ ای (لفنفا در منطقگ فدرال مرکزی ؛
رکمفن در مسکو و استان های تور) و اپراتورهای ماللی ( قدی).
 کا ال راح برای یریداران کوچکترین کا ال یردر فروبی مدرن در روسفگ اس  .همگ بازیکنان اصلی اینبخش مستقر در روسفگ هستند .در طور ی مدت س این بخش بگ دلفر سطح پایفن توسعگ س بارترین پتا سفر
ربد را دارد .با این حال س یرید راح هنوز در بفن مترف کننداان روسی مالبوبف یاصی کسب کردر اس .
از طرف دیگر س پفش بفنی می بود بالران فعلی مالبوبف فروبگار های راحتی را افزایش دهد.

سهم بازار کانال های توزیع
بخش اساسی توزیع هنوز بگ وسفلگ کا ال های غفررسمی ما ند غرفگ ها و بازارها ا یام می بود ٪01 .فروش
توسط بازارهای روباز و بفش از فمی از غرفگ های غفر رسمی شان دادر بدر اس  .امکان استفادر از این کا ال
ها اغلب کلفد موفقف در روسفگ اس  .با تو گ بگ ارقام بردورد بدر توسط  Euromonitorدر رابطگ با
فروبگار های ز یفرر ای:
 فروبگار های ارا گ دهندر تخففف فروش  582مفلفون درری در سال  0152را شان داد د .مسکو و سنپترزبورگ دو قطب عمدر توزیع هستند کگ طی چند سال اربتگ بگ طور قابر تو هی توسعگ یافتگ و یرید
عمدر را امکان پریر می کنند .بازیگران اصلی  Pyaterochkaارور یردر فروبی  Magnitو X1
 Retail Groupهستند کگ تقریبا  21درصد بازار را در ایتفار دار د
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 هایپرمارک ها در اوایر دهگ  0111ظاهر بدر ا د و در حال حاضر بگ  0181مفلفون درر فروش رسفدر ا د.د ها مشتری های سبتاً یوبی را کگ قادر بگ واردات بفن المللی هستند س هدف قرار می دهند .از ملگ بازیکنان
اصلی می توا فم Auchanس O'Keyس  Karuselرا قر کنفم .د ها مایندر بزراترین فروش سال
 0152بود د.
 سوپر مارک ها در سال  283 0152مفلفون درر فروش کرد د .مارک های اصلی PerekriostokسSedmoy Kontinentس  Sparهستند.
 فروش  Cash & Carryدر سال  0152بگ  0081مفلفون درر رسفد. -فروش مغازر ها بگ  080مفلفون درر رسفدر اس .

گمرک
روسفگ عضو اتالادیگ اقتتادی اوراسفا س عضو امعگ اقتتادی  Eurasionو  CISاس کگ یک منطقگ تیارت دزاد
و منطقگ مشترک اقتتادی اس .
این اتالادیگ با اتالادیگ اروپا توافق امگ همکاری امضا کردر اس کگ هدف از دن اییاد یک منطقگ مشترک
اقتتادی اس  .بگ طور کلی از ایگار ( )MFNبریوردار اس و با استفادر از سفستم ( )GSPدر روابط یود با
ایارت متالدر سود می برد.

گواهینامه های واردات
صدور اواهفنامگ مالتورت س روبی پفچفدر و ما عی برای تیارت در روسفگ اس س اما این بازار بگ قدری راب
اس کگ صادر کننداان دن فردیند پفچفدر را طی می کنند.
بخش کشاورزی و مواد غرایی بختوص با سفاس سهمفگ و مالتورت یاص و بایص های قر طفنگ مالافظ
می بود.
صادرکننداان اغلب می اویند رویگ های سنگفن و غفرقابر پفش بفنی امرک روسفگ یک ما ع بزرگ اس .
با این حال س از سال  0152س روسفگ با پفادر سازی یک سفستم الکترو فکی برای ارا گ اسناد صادراتی و وارداتی و
با کاهش تعداد بازرسی های بد ی واردات س تالش کردر اس سهول تیارت بفن المللی را افزایش دهد.
 0150س متعهد بدر اس کلفگ مقررات  WTOرا س از

روسفگ از زمان ورود رسمی یود بگ  WTOدر  00داوس
ملگ تعرفگ متوسط  ٪2/3برای کارها س عملی کند.
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روسفگ سفستم امرک هماهنگ بدر را پفادر سازی می کند .تعرفگ امرک بامر 100س 55یط تعرفگ اس .
واردکننداان موظفند برای هر کاری وارداتی اظهار امگ حمر و قر امرک روسفگ را تکمفر کنند .یک اظهار امگ
باید توسط اسناد زیر پشتفبا ی بود:
قراردادها س اسناد تیاری ما ند فاکتورهای تیاری و لفستهای بستگ بندی س اسناد حمر و قر س میوزهای واردات
س تنظفم فنی اواهفنامههای ایمنی فنی س اواهی های مبدا س اواهفنامگ های بهدابتی س میوز واردات و میوزها
(بگ عنوان مثال برای مالتور تی کگ دارای فناوری رمزاراری هستند) و اسنادی کگ اثبات مالکف اظهار
کننداان  /دررن  /واردکننداان را تأیفد می کند .کلفگ اظهارات واردات امرک بتورت الکترو فکی ارسال می
بود .وب سای سرویو امرکی فدرال روسفگ حاوی لفنک بگ دراار اظهار امگ های الکترو فکی اس .
از سال  0152س مقامات امرکی روسفگ دیگر فازی بگ ارا گ دااا گ اواهفنامگ ها یا اظهار امگ های مربوط بگ فنی
بگ عنوان بخشی از رو د تریفص کار از امرک دار د س زیرا این اطالعات صرفاً باید در قسم  05اظهار امگ
امرک الکترو فکی واردات بفان بود .با این حال س ازارش بدر اس کگ در عمر مأمورین امرک در واقع ممکن
اس فاز بگ ارسال دااا گ این اسناد س بگ ویژر برای موارد کنترل بدر دابتگ بابند.
اتالادیگ اقتتادی اوراسفا ( )EAEUبرای ظارت و کنترل حرک کارهای طبقگ بندی بدر حساس توسط
کشورهای عضو یا امعگ بفن المللی س لفس واحدی از ک ارهایی را کگ مالدودی ها و ممنوعف های واردات و
صادرات در دن اعمال می بود س در ایتفار دارد .در روسفگ س میوزهای واردات مطابق با قوا فن میاز صدور میوز
از  EAEUتوسط وزارت صنع و تیارت صادر می بود.
پردای های امرکی بگ طور کلی بامر موارد زیر اس  :واردات  /صادرات عوارض امرکی س مالفات و هزینگ های
پردازش امرک .بریی از کارها همچنفن ممکن اس فاز بگ پردای هزینگ استفادر (مثالً وسایر قلفگ چریدار)
یا هزینگ زیس مالفطی دید دابتگ بابند کگ در تاریخ  5ژا ویگ  0151معرفی بدر اس .
عالور بر این س مقررات کنترل ارز فاز بگ صدور ارر امگ معاملگ برای صادرات و واردات را برای اطمفنان از
بازاش ارز بگ روسفگ دارد .این دیفن امگ همچنفن اطمفنان می دهد کگ قر و ا تقارت پردای ارز برای
واردات برای کارهایی اس کگ در واقع دریاف بدر و بگ درستی ارزش اراری بدر اس .
مو گ های تیاری معاف از عوارض امرکی هستند و اار فقط برای پفشنهادهای تبلفغاتی مورد استفادر قرار
افر د س  TVAرا برای مدت زمان تا دو سال وارد می کنند .مو گ های بفولوژیکی و مو گ های دارویی باید
همرار با اواهی های یاص بابند.
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اارچگ سفستم حمر و قر ریلی فاز بگ مدرن سازی دابتگ بابند س ببکگ ریلی پرکاربردترین وسفلگ حمر و قر
کار اس واین  ٪2از تراففک حمر و قر کر روسفگ را شان می دهد.
زیرسای های ادر ای برای حمر و قر کار اکافی هستند ( ٪51از کر تراففک کار) .با این و ود پروژر
هایی برای باز کردن کشور بگ سم غرب در دس اقدام اس .
روسفگ  25بندر بزرگ دارد کگ از این تعداد فقط  55بندر میهز بگ زیرسای برای واردات و صادرات هستند.
بزراترین مورد در سن پترزبورگ ( 20مفلفون تن) اس  .این کشور از سگ طرف برای دریا باز اس  :دریای
بالتفک س دریای سفار و اقفا وس درام .دول یک پروژر وسازی بلندپروازا گ دارد و می یواهد ظرفف ترمفنال
های بندری را افزایش دهد.حمر و قر هوایی دایلی استردر فس .
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با عضویت در مرکز
دائم صادرات و
سرمایه گذاری و بهره
مندی از بسته های
خدماتی متنوع ما ،
شما هم می توانید به
نشریه Made in Iran
بپیوندید

14

