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ROZWÓJ SIECI HANDLU DETALICZNEGO W FEDERACJI
ROSYJSKIEJ1

Utrzymujący się od kilku lat wzrost gospodarczy w Rosji, wzrost płac i rosnący popyt
wewnętrzny stwarzają sprzyjające warunki dla coraz pręŜniej rozwijającego się handlu
detalicznego.
W 2006 roku sprzedaŜ detaliczna w Rosji wzrosła o 22% i osiągnęła wartość 251 mld
Euro, a w roku 2007 r. wzrost osiągnął 27%. Jak przewidują analitycy dynamiczny rozwój
handlu detalicznego będzie kontynuowany jeszcze przez najbliŜszych kilka lat.
Koncentracja handlu detalicznego w Rosji ma miejsce głównie w większych miastach: w
Moskwie i St. Petersburgu.
Według Federalnej SłuŜby Statystyki Państwowej Gosstat 30% handlu detalicznego
przypada na Centralny Okręg Federalny, z czego na Moskwę przypada 25% obrotów.

1

na podstawie prasy rosyjskiej (“Wiedomosti”, “Kommiersant” “Optowik” ,“Karamiel”, “Witryna”), danych
statystycznych Gosstat, raportu firmy analitycznej PMR, portali internetowych i.in.)
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Najmniejszy obrót detaliczny sięgający zaledwie 3% przypada na Dalekowschodni Okręg
Federalny.
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handlowe “Eldorado”, “Technosiła” i “Mir” (artykuły RTV i AGD), “Sportmaster” (artykuły
sportowe), rosyjskie firmy odzieŜowe, a takŜe sieci handlujące materiałami budowlanymi, wśród
których pierwszoplanową pozycję zajmują sieci zagraniczne. Pozostała, część obrotów w
wysokości 45,6% przypada na handel artykułami spoŜywczymi, w którym dominującą pozycję
zajmują rosyjscy detalisci, w tym sieci sklepów “Piatioroczka” i “Pierekrosek”, “Siedmoj
Kontinent”, “Kopiejka”, a takŜe pręŜnie rozwijająca się w St. Petersburgu sieć “Lenta”. Swój
rosnący udział w branŜy spoŜywczej mają teŜ sieci zagraniczne, jak np. francuski “Auchan” czy
niemieckie “Metro”.

…. wczoraj

JuŜ od początku lat dziewięćdziesiątych zaczęły powstawać nowe struktury handlu
detalicznego. Jednak rozpoczęta transformacja gospodarki rosyjskiej i okres trudnych reform, nie
sprzyjały rozwojowi handlu. Postępująca szybko inflacja, wywóz znacznych ilości kapitału za
granicę sprawiały, Ŝe powszechne stawało się przekonanie, Ŝe handel detaliczny na dłuŜszą metę
będzie nieopłacalny. Istotnym czynnikiem ograniczającym rozwój handlu były takŜe słabo
rozwinięte sieci teleinformatyczne i telekomunikacyjne, a takŜe brak wykwalifikowanej kadry.
W 1994 roku został otwarty pierwszy supermarket “Siedmoj kontinent”, a w roku 1997
sieć sklepów “Pierekrostek”. Po trzech latach działalności, liderzy rynku dysponowali sklepami
w liczbie od 6 do 9 i planowali otwarcie kolejnych nowych sklepów.
W tym czasie na rynek rosyjski zaczęły wchodzić takŜe firmy zagraniczne. Pierwszy
sklep spoŜywczy w Moskwie otworzyła firma “Stockman”, natomiast w roku 1997 pierwszy
hipermarket, takŜe w stolicy, otworzyła turecka “Ramstor”. Na przełomie roku 1998-1999 na
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“Piatioroczka”. W roku 1998 udział sieci handlowych w rosyjskim rynku sprzedaŜy artykułów
Ŝywnościowych wyniósł ok. 0,2%, w Moskwie wskaźnik ten sięgał 3%.
Rok 1998 nie był szczególnie szczęśliwy dla rosyjskich sieci handlowych. Kryzys
finansowy doprowadził do powaŜnych utrudnień w relacjach pomiędzy rosyjskimi importerami i
zagranicznymi dostawcami towarów.
W konsekwencji spadek importu postawił rodzimy handel detaliczny w trudnej sytuacji,
biorąc pod uwagę fakt, iŜ ponad połowa produktów znajdujących się w sklepach pochodziła z
importu.
W tej sytuacji zaczęły powstawać niewielkie sklepy dyskontowe, których rosnąca
popularność wynikała z faktu, iŜ zaopatrywane były głównie w tanie artykuły pierwszej
potrzeby, które znajdowały zainteresowania wśród szerokiej rzeszy zuboŜałych konsumentów.
Pod koniec roku 2000 liderzy rynku detalicznego dysponowali juŜ liczbą od 15 do 30
sklepów, a udział sieci handlowych w obrocie towarowym Rosji osiągnął 1,5%.
Według Federalnej SłuŜby Statystyki Państwowej w latach 1999-2003 obroty rosyjskiego
handlu detalicznego wzrosły o 30 %. W tym okresie juŜ ponad 30% obrotu towarowego w
handlu detalicznym przypadło w udziale sieciom handlowym.
W roku 2004 po raz pierwszy dwie największe sieci handlowe Rosji odnotowały obrót
przekraczający ponad 1 mld USD. Na pierwszym miejscu znalazła się “Piatioroczka” z kwotą
1,6 mld USD (w 2003 r. jej obrót handlowy wyniósł 933 mln USD), a zaraz za nią “Metro
Group” (Niemcy) z kwotą 1,5 mld USD. NaleŜy takŜe wspomnieć, iŜ blisko osiągnięcia
miliardowego obrotu była takŜe krasnodarska kompania “Tander” (sieć “Magnit”), osiągając
pułap 997 mln USD.
Tak więc wraz z początkiem nowego stulecia wraz z dobrymi wynikami
makroekonomicznymi rozpoczął się dynamiczny rozwój handlu detalicznego. W Moskwie
nastąpił krótkotrwały boom tzw. delikatesów – sklepów oferujących luksusowe artykuły
Ŝywnościowe przeznaczonych dla wybranej grupy zamoŜnych klientów.
Jednak większość kientów wybierała nowopowstające i coraz lepiej prosperujące
hipermarkety typu “Auchan” przeznaczone dla klientów o mniej zasobnych portfelach.
W roku 2005 sprzedaŜ detaliczna osiągnęła w Rosji wartość 113 mld USD. Rynek
rosyjski w ocenie międzynarodowej firmy konsultingowej A.T. Kearney stał się bardziej
atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych. Rok 2005 był rekordowy jeŜeli chodzi o wielkość
inwestycji zagranicznych w tym sektorze, które osiągnęły wartość 12 mld USD.
Wśród trzech największych sieci handlowych, których obrót w 2005 r. przekroczył 1
miliard USD znalazły się odpowiednio “Piatioroczka” z “Pierekrostkiem”, “Metro
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Cash&Carry/Real” oraz “Magnit”. Bezsprzecznie prowadziła pierwsza z wymienionych sieci,
której obrót przekroczył 2 mld USD.
Miliardowy obrót osiągnęła takŜe francuska sieć „Auchan”, która z wynikiem 1,35 mld
USD znalazła się na czwartej pozycji w rankingu.
NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe jeŜeli obrót pierwszej piątki najlepiej zarabiających sieci
detalicznych przekroczył w roku 2004 5,5 mld USD, to juŜ rok później wskaźnik ten osiągnął
poziom prawie 8 mld USD.

… dziś …
Wraz ze wzrostem znaczenia sieci handlowych zmniejsza się udział małych sklepów i
rynków. Ciagle jednak silna jest fragmentaryzacja rynku, co sprawia, Ŝe poziom konsolidacji
rosyjskiego rynku handlu detalicznego odbiega jeszcze od poziomu prezentowanego w krajach
europejskich. Trzech największych detalistów w Rosji„Piatioroczka”, „Metro Group” i
„Magnit” obejmuje zaledwie około 6% rynku. Dla porównania na rynkach Europy Zachodniej
trzech największych detalistów kontroluje średnio od 50% do 90% rynku (w Szwecji 95%, w
Norwegii 86%, w Finlandii 80%, w Szwajcarii 76%, we Francji 64%, w Wielkiej Brytanii 58%,
w Niemczech 57%). W krajach Eropy Środkowo-Wschodniej wskaźniki konsolidacji rynku są
niŜsze i sięgają 32% na Węgrzech, 25% w Czechach i 11% w Polsce.
Po części moŜna to wytłumaczyć faktem, iŜ okres działania hipermarketów,
supermarketów czy hal typu cash&carry na rynku rosyjskim jest dość krótki i nabywcy nie
zdąŜyli jeszcze przyzwyczaić się do nowych form sprzedaŜy. Do niedawna mieszkańcy Rosji
przyzwyczajeni byli raczej do codziennych, drobnych zakupów w swoich sklepach osiedlowych,
na niewielkich rynkach i bazarach, niŜ do rodzinnych wyjazdów w weekendy i robienia
większych zapasów w hipermarketach.
Dziś jednak sytuacja ulega zmianie. Wzrost zamoŜności społeczeństwa sprawił, Ŝe
pojawiła się chęć nie tylko sięgania po towary z „wyŜszej półki”, ale takŜe do dokonywania
zakupów w lepszych, bardziej komfortowych warunkach. MoŜna więc mówić o stopniowym
zmniejszaniu zarówno roli przydroŜnych rynków czy bazarów, jak i mniejszych sieci nie
mogących sprostać cenowej konkurencji i nie oferujących oczekiwanego przez klientów
komfortu zakupów. Z pewnością, jeszcze długo nie znikną uliczne budki oferujące m.in. takie
towary jak owoce czy wyroby piekarnicze, gdyŜ w dalszym ciągu cieszą się one duŜą
popularnością.
W miarę jak klienci częściej zaczęli odwiedzać nowopowstające sieci sprzedaŜy
detalicznej, swoją szansę dostrzegli detaliści-liderzy rynku rosyjskiego. Ich ekspansja skierowała
się na regiony i rozpoczęło się przejmownie mniejszych operatorów przez duŜe sieci detaliczne,
które pozbywały się tym samym potencjalnych konkurentów. Proces ten obserwuje się głównie
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w Centralnym Okręgu Federalnym, gdzie od czerwca 2005 r. przeprowadzono około 10-ciu
duŜych transakcji mających na celu przejęcie konkurentów działających na rynku regionalnym. I
tak przykładowo:
•

sieć „Piatioroczka” nabyła 25 sklepów „Sieci sprzedaŜy detalicznej” działającej
w Moskwie i obwodzie moskiewskim za 90 mln USD i 18 supersamów
„Narodnaja kopiejka wsiegda” działających w St. Petersburgu za 60,8 mln USD,

•

sieć „Kopiejka” nabyła 48 sklepów sieci „Ekonta” działającej w NiŜnym
Nowgorodzie za 100 mln USD i 22 supersamy „Samara-produkt” działających
w Samarze za 25-30 mln USD,

•

sieć „Siedmoj kontinent” nabyła 12 supermarketów sieci „Altyn” z Kaliningradu
za 36 mln USD,

•

holding „Marta” przejął 18 sklepów „Prodmarka” z Moskwy za 30-35 mln
USD i 69 supersamów „Pi” z Władimira za 70-80 mln USD, a takŜe nieduŜe
sieci handlowe „ Rajden” z Kazania i „Apielsin” z Kurska.

„Łakomymi kąskami” do przęjecia wydają się być równieŜ liderzy-detaliści na rynkach
regionalnych, jak: „Sbieriegajka” w Orle, „Kopa” w Kiemierowie i in. Sieć „Kopiejka” planuje
opanowanie rynku handlu detalicznego w Nowosybirsku, natomiast sieć „Paterson” bada rynek
handlu detalicznego w Czelabińsku, Samarze i Archangielsku.

Na rynku konsolidującego się handlu detalicznego naleŜy odnotować kształtowanie się
dwóch zróŜnicowanych tendencji. Z jednej strony regionalne sieci handlu detalicznego są
zainteresowane przejęciem przez duŜe sieci detaliczne Centralnego Okręgu Federalnego. Na
oferentów czeka iŜewska sieć „Ajkaj”, a saratowska „W jabloczko” zerwała alians z siecią
„Marta”, który mógłby przeszkodzić w rozmowach z federalnymi detalistami. Z drugiej strony
moŜna odnotować zjawisko łączenia się regionalnych sieci handlu detalicznego, w następstwie
czego znacznie rośnie ich pozycja, a tym samym wartość na rynku, co pozwoli im uzyskać
znacznie wyŜszą cenę przy przejęciu przez największych detalistów rosyjskich czy sieci
zagraniczne.

Ciekawą tendencją, obserwowaną na rosyjskim rynku handlu artykułami spoŜywczymi,
jest takŜe dzielenie nowych kanałów sprzedaŜy, na poszczególne kategorie, z których kaŜda ma
obsługiwać inną grupę klientów. Jako przyklad moŜna podać rozdzielenie supermarketów sieci
„Paterson” na trzy formaty. W ten sposób klient moŜe wybrać pomiędzy „formatem” niskim i
średnim, zaopatrzonym w podstawowy asortyment, ale za to z cenami odpowienimi dla ludzi
mniej zamoŜnych, a „formatem” wysokim z lepszym i bardziej zróŜnicowanym asortymantem
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dla osób zamoŜniejszych. Z pewnością wprowadzenie takich zmian przez sieć „Paterson”
wiązała się z oczekiwaniami zwiększenia zysków i wzrostu pozycji na rynk.

Rok 2007 był kolejnym, w którym czołowe pozycje na rosyjskim rynku detalicznym
zajmują rodzime sieci handlowe. Największe znaczenie ma sieć „Piatioroczka”, wspólnie z
„Pierekrostkiem” naleŜąca do koncernu X5 Retail Group. „Piatioroczka” została załoŜona w
styczniu 1999 r. i dość szybki rozwój sprawił, Ŝe w ciągu 5 lat dysponowała juŜ siecią 260
sklepów, które w roku 2003 łącznie zarobiły ponad 933 mln USD. Analizujac dane z pierwszego
roku działalności detalisty naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe ilość punktów sprzedaŜy w 2003 r.
zwiększyła się blisko 14 – krotnie (17 w 2000 r.), natomiast ich łączny roczny obrót powiększył
się prawie 27-krotnie (35 mln USD w 2000 r.). Według rankingów ponad połowa rodzin w
stolicy była chociaŜ raz w ciągu roku klientem tej sieci, natomiast w St. Petersburgu zakupów
dokonywało tam ponad 80% rodzin.
W 2004 roku istniało 460 sklepów tej sieci działających zarówno w Rosji, jak i na
rynkach Kazachstanu czy Ukrainy, a juŜ rok później, jak podaje portal reatail.ru, „Piatioroczka”
w reitingu „Rising Stars 2005” znalazła się na 8 miejscu wśród najbardziej perspektywicznych
detalistów na świecie. WaŜnym wydarzeniem w rosyjskim handlu detalicznym był dokonany
przez „Piatioroczkę” zakup innego rosyjskiego duŜego detalisty „Pieriekrostka” za, jak podaje
rosyjski magazyn „Witryna”, sumę 1,4 mld USD. Jednocześnie koncern „Alfa-Group”, do
którego naleŜała sieć „Pieriekrostok” wykupiła 54% akcji „Piatioroczki” za 1,2 mld USD. Od
maja 2006 r., czyli od momentu połączenia, te dwie sieci stały się własnością utworzonej spółki
X5 Retail Group N.V, zarządzanej przez rosyjskich miliarderów Michaiła Fridmana, Germana
Chana, i Aleksieja Kuzmiczowa. Według danych portalu retail.ru w pierwszym półroczu 2007 r.
spółka ta dysponowała 539 sklepami „Piatioroczka”, działającymi głównie w Moskwie oraz St.
Petersburgu oraz 170 supermarketami „Pieriekrostok” rozmieszczonymi w Centralnym Okręgu
FR oraz na Ukrainie. Kapitalizacja X5 Retail Group oceniana jest na wartość ponad 7 mld USD.
Celem „Piatioroczki” i „Pierekrostka” staje się szybki rozwój, którego osiągnięcie
bedzie moŜliwe między innymi dzięki przejmowaniu zarówno mniejszych, regionalnych sieci,
jak równieŜ znaczących uczestników rynku. Ekspansja regionalna, jak się wydaje, najłatwiej
przyjdzie „Piatioroczce”, która rozpoczęła wykup swoich sieci działających na zasadzie
franchisingu. Transakcje takie zostały juŜ zrealizowane w Jekatierynburgu, Czelabińsku,
planowane są w Jarosławlu, Wołogdzie, Biełgorodzie, Omsku, Samarze, Nowosybirsku i.in.
Znane są równiez plany jej wejścia na rynek NiŜniego Nowogrodu. Szef połączonych
„Piatioroczki” i „Pieriekrostka” przewiduje, Ŝe w ciągu 10 najbliŜszych lat ich udział w rynku
wzrośnie z 2% do 15%, co oznacza wzrost obrotów z 5,3 mld USD w roku 2007 do 45 mld w
roku 2015 (przy szacowanej wielkości rosyjskiego rynku handlu detalicznego wynoszącego 300
6

mld USD w 2015 r.). W 2007 r. X5 Retail Group otworzył 10 sklepów pod marką
„Piatioroczka” i 7 sklepów pod marką „Pieriekrostek”.
W 2008 r. X5Retail Group planuje zwiększenie powierzchni handlowej z 600 do 750 m2.
W 2007 r. obrót czterech największych rosyjskich sieci detalicznych przekroczył wartość
11,7 mld USD. NaleŜą do nich sieci X5 Retail Group (wzrost obrotów o 53%), „Magnit” ( o
47%), „Siedmoj kontinent” (o 32%) i „Diksi”.
NaleŜy podkreślić, Ŝe sieć „Siedmoj kontinient” otworzyła w 2007 r. 4 nowe sklepy,
zwiększając swój stan posiadania do 119 supermarketów.
W ostatnich trzech latach dynamiczny wzrost sprzedaŜy odnotowała takŜe sieć sklepów
klasy-premium „Azbuka wkusa”, która działa na rynku rosyjskim juŜ od 10 lat. Od 2002 r. ilość
punktów sprzedaŜy tej sieci wzrosła z 4 do 25 sklepów. Świadczy to o rosnącym
zapotrzebowaniu bogacących się nabywców rosyjskich na produkty z tzw. „wyŜszej półki”.
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jeszcze kilka lat temu na zachodzie utrzymywał się stereotyp niestabilności politycznej Rosji, a
swego rodzaju straszakiem były dość skomplikowane i niejasne przepisy prawne, o tyle dziś
rosnące znaczenie rosyjskiego sektora handlu detalicznego oraz przykłady dość pręŜnie
działających na rynku m.in. niemieckiego „Metro Group” i francuskiego „Auchan”, sprawiają,
Ŝe duŜe zagraniczne sieci coraz chętniej spoglądają na wschód i noszą się z zamiarem
ulokowania tam swoich inwestycji. Coraz bardziej sprzyjająca atmosfera inwestycyja w Rosji
sprawia, Ŝe do roku 2010 przewidywane jest wejście na rynek rosyjski około 30 duŜych
zachodnich sieci handlowych.

Wysoką pozycję wśród zagranicznych inwestorów zajmuje niemiecka sieć „Metro
Group”, w statystykach „krocząca” tuŜ za „Piatioroczką”. Koncern działa w segmencie
cash&carry dysponując 26 centrami handlowymi. Liczba ta w najbliŜszym czasie będzie
powiększona o kolejne centra handlowe. Na konkurenta „Metro” wyrasta zagraniczna sieć
„Selgros Cash&Carry” kierowana przez niemiecką Rewe Group i Otto Group, która wraz z
7

rosyjskim holdingiem „Marta” rozwija w Rosji sieć „Billa”. Według gazety „Kommiersant”, z
jednej strony słychać było o uczestnictwie „Marty” w negocjacjach w związku z rozwijaniem w
Rosji sieci „Selgros”, z drugiej zaś holding ten rozwija sieć hipermarketów Real, naleŜącą do
koncernu „Metro Group” - konkurenta „Selgros”.
W 2001 r. ekspansję na rynek rosyjski rozpoczęła równieŜ francuska sieć hipemarketów
Auchan. O jej duŜej popularności moŜna przekonać się analizując dostępne wskaźniki według
których w roku 2004

osiągnęła ona najwyŜsze tempo wzrostu w omawianej dziedzinie

powiększając swoje obroty o 327,5%, natomiast obecnie staje się absolutnym liderem jeŜeli
chodzi o ilość kupujących. Ich liczba zwiększyła się z 41% w pierwszym kwartale 2006 r. do
47% w roku 2007 r. Według magazynu „Karamel”,” Auchan”

jest takŜe najwyŜej

punktowanym detalistą jeŜeli chodzi o dogodne warunki sprzedaŜy, panującą atmosferę i ceny
oferowanych artykułów. Początkowo głównymi obszarami działalności francuskiego operatora
była Moskwa, a następnie rozpoczęto tworzenie hipermarketów „Auchan” w regionach Rosji, w
tym

m.in.

w Krasnodarze,

Rostowie n/Donem,

Samarze,

NiŜnym

Nowgorodzie i

Jekatierinburgu.
Rośnie takŜe znaczenie zachodnich sieci handlowych w handlu materiałami
budowlanymi. W 2007 r. umacniła się pozycja „Castoramy”, która posiada w Rosji 5 sklepów:
dwa w St. Petersburgu, po jednym w Moskwie, Samarze i Rostowie n/Donem. i „OBI”, która
posiada juŜ w Rosji 12 sklepów. Natomiast fiński detalista „Kesko” inwestuje pieniądze w sieć
budowlaną „K-rauta”, której sklepy mają być zlokalizowane głównie w Moskwie i St.
Petersburgu.
Natomiast francuska sieć „Leroy Merlin” oferująca artykuły dla domu i ogrodu
zainwestowała w Rosji 4 mld Rbl i otworzyła swoje hipermarkety nie tylko w Moskwie. ale
takŜe w NiŜnym Tagile, Jekatierinburgu i Kamieńsku-Uralskim.

i jutro …
Zachodnie sieci handlowe podejmują aktywne działania dla jak najlepszego
wykorzystania moŜliwości, jakie stwarza dynamicznie rozwijający się rynek handlu detalicznego
w Rosji.
W 2008 r. planuje wejście na rynek rosyjski jeden z liderów handlu detalicznego na
świecie – grupa „Carrefour”. Na początku 2008 r, koncern ma otworzyć swój pierwszy sklep w
zachodniej części Moskwy, a w dłuŜszej perspektywie takŜe poza stolicą i na południu Rosji.
Zainteresowaniem rynkiem rosyjskim wykazuje czołowy dystrybutor na świecie – „WalMart”, który być moŜe w najbliŜszym czasie równieŜ przyczyni się do wzrostu obrotów w
rosyjskim handlu detalicznym.
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Rosnące zapotrzebowanie na centra handlowe skłoniły powołanie przez firmy ECE i
Developers Diversified Realty spółki typu joint venture, z zamiarem wybudowania w Rosji, w
ciągu kilku następnych lat, centrów handlowych o łącznej wartości sięgającej 1 mld EUR. Takie
inwestycje juŜ dziś planowane są w Jarosławiu nad Wołgą i Riazaniu. W miastach tych powstać
mają centra handlowe o powierzchni 60 000 m2. Koszt kaŜdej z tych inwestycji ma przekraczać
100 mln EUR.
W Warszawie natomiast zostało otwarte biuro właściciela Piatioroczki i Pierekrostka
spółki X5 Retail Group, mające za zadanie poszukiwanie produktów niedostępnych jeszcze na
rynku rosyjskim i nawiązywanie kontaktów z dostawcami z Polski i innych krajów europejskich.
Prognozy na przyszłość są dość obiecujące. Ocenia się, Ŝe w ciagu najbliŜszych pięciu lat
utrzyma się dynamika wzrostu obrotów największych rosyjskich sieci handlowych na poziomie
40%-50% rocznie. Przewiduje się, Ŝe w tym czasie przyspieszenia nabiorą fuzje największych
„graczy” na rynku, jak równieŜ nastąpią liczne przejęcia przez nich mniejszych sieci handlowych
działających głównie w regionach Rosji.
Eksperci oceniają, Ŝe do 2010 roku znacznie zmniejszy się udział niewielkich sieci
handlowych poprzez ich wchłanianie przez duŜych operatorów, ale w najbliŜszym czasie nie
naleŜy oczekiwać podobnych sytuacji jak połączenie sieci „Piatioroczka” i „Pieriekrostek”.
Według O. Bakunina – Dyrektora Generalnego firmy konsultingowej „CoreCompetences”
wyjątek ten, czyli zakup przez „Alfa-group” kontrolnego pakietu akcji „Piatioroczki”
spowodowany był prawdopodobnie chęcią sprzedaŜy w przyszłości zachodnim inwestorom
połączonych rosyjskich sieci detalicznych. Otwarte pozostaje jednak pytanie czy znajdzie się
zagraniczny inwestor gotowy zainwestować tak duŜe pieniądze w rosyjski handel detaliczny.
Utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju handlu detalicznego w Rosji oznacza, Ŝe w
najbliŜszych latach rynek ten będzie moŜna zaliczyć do największego w Europie i piątego na
świecie. JuŜ obecnie X5 Retail Group zaliczana jest (wg Deloitte) do 250 największych sieci
detalicznych na świecie (191 pozycja
Liderzy handlu detalicznego winni jednak pamiętać, Ŝe w dobie postępującego wzrostu
konkurencji i stopniowego bogacenia sie społeczeństwa coraz intensywniejsza stanie się walka
juŜ nie tylko o ceny, ale przede wszystkim o zaufanie i lojalność ze strony klienta.
Opr.: Janusz Bazylik, Absolwent WyŜszej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku,
praktykant w WPHI ambasady RP w Moskwie
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OLIMPIADA W SOCZI2

Inwestorom wyznaczono juŜ ostateczny termin i olimpiada zawisła nad nimi jak miecz
Damoklesa. Eksperci nie mają wątpliwości: wszystkie zaplanowane budowy zostaną zakończone
w

terminie.

Jak

zawsze

będzie

to

związane z końcową ceną i jakością
produktu.
Prawie

314

mld

rubli

pochodzących ze środków państwowych i
prywatnych ma być zainwestowane w
Soczi do 2014 r. Taka jest cena zimowej
olimpiady.
przeznaczone

Pieniądze
nie

tylko

te

zostaną

na

budowę

obiektów sportowych, lecz takŜe na
stworzenie

niezbędnej

infrastruktury.

Przewiduje się, Ŝe przepływ turystów przed godziną „X” wzrośnie do 8-10 mln osób (w chwili
obecnej Soczi przyjmuje 5 mln turystów rocznie), a zuŜycie energii zwiększy się mniej więcej
trzykrotnie i wyniesie 1076 MW.

Wejście inwestorów
Na początku lipca 2007 r. po wyborze kurortu Soczi połoŜonego nad Morzem Czarnym
na organizatora Olimpiady 2014 stał się on „najgorętszym polem inwestycyjnym Rosji” - jak się
wyraził Dmitrij Czernyszenko, przewodniczący komitetu organizacyjnego. Według informacji
miejscowych firm budowlanych wartość 1 ara działki budowlanej wzrosła do 0,6-0,7 mln USD i
nadal rośnie.
Podstawowym problemem przyszłych inwestycji budowlanych jest brak planu
zagospodarowania przestrzennego Soczi oraz terenów przyleglych. Spodziewany termin jego
powstania to połowa 2008 r. Do tego czasu trzeba czekać z rozpoczęciem inwestycji
budowlanych.
Tym niemniej główni inwestorzy olimpijscy zostali juŜ wyznaczeni. Są to trzy federalne,
potęŜne firmy: Gazprom, Interros i Bazel, które za pośrednictwem swoich struktur filialnych

2

na podstawie: Н. Самарина, Доходное место: успеть до 2014 г., «Ведомости», № 233 10.12.2007

10

zamierzają realizować szeroko zakrojone inwestycje, zarówno w budowę hoteli i apartamentów,
jak teŜ w obiekty infrastruktury.

PotęŜne plany
W okolicach Soczi (Krasnej Polanie, Dolinie Imeretyńskiej, Górach Psechako itd.)
wymienione wyŜej firmy działają juŜ dość długo. Na przykład Bazel kupił w 2006 r. za 5 mld
rubli lotnisko w Adlerze, częściowo je zrekonstruował, rozpoczął budowę terminala
kontenerowego i zamierza wyłoŜyć jeszcze 120 mln USD na rozbudowę infrastruktury lotniska.
W przyszłości lotnisko to ma działać we współpracy ze wszystkim lotniskami na południu, co
ma słuŜyć stworzeniu spójnego systemu przepływu pasaŜerów.
Interros jest obecny w Soczi juŜ od 2001 r. W 2003 r. firma utworzyła spółkę „Roza
Chutor”, która ma wybudować górski kurort narciarski o tej samej nazwie w ramach rozwoju
kompleksu „Krasnaja Polana”. Poza tym Interros juŜ wybudował elitarny kompleks hotelowy
„Laura” i „Gazprom”, a w dalszych planach ma stworzenie kompleksu narciarstwa górskiego i
biathlonowego na grzbiecie Psechako.
Do 2014 r. w Soczi powinno powstać 11 obiektów sportowych. Oprócz wymienionych
juŜ kompleksów Interrosu i Gazpromu, wioskę olimpijską w Dolinie Imeretyńskiej będzie
budował Bazel.
Sportowa infrastruktura Soczi zostanie podzielona na dwa klastery – „PrzybrzeŜny” i
„Górski” – i kaŜdy z nich będzie miał swoją wioskę olimpijską. Organizatorzy zapewniają, Ŝe
jedną wioskę od drugiej będzie dzieliła niespełna godzina jazdy samochodem.

Drogi i porty
Władze Soczi szczególną wagę przywiązują do stworzenia nowej infrastruktury
transportowej, na którą zostanie przeznaczone 115 mld rubli. Plan rozwoju miasta zakłada
budowę dodatkowej, tzw. obwodowej magistrali kolejowej. Zdaniem Jurija Reljana, dyrektora
zarządzającego projektem „Soczi 2014” w firmie Bazel, juŜ teraz jest moŜliwe zwiększenie
zdolności przepustowej istniejącej linii kolejowej z 1 mln do 5 mln ton towarów, pod
warunkiem, Ŝe „uda się utworzyć w ramach Rosyjskich Kolei Państwowych centrum
dyspozytorskie z prawdziwego zdarzenia”. Do 2014 r. planuje wybudować w regionie około 200
km nowych dróg i linii kolejowych.
Ponadto w Soczi pojawią się dwa nowe porty morskie, które słuŜyć będą głównie jako
punkty przeładunkowe dla przywoŜonych materiałów budowlanych.
Soczi posiada juŜ własny port, ale jest to port pasaŜerski. Transport materiałów
budowlanych odbywa się przede wszystkim przez porty w Noworosyjsku i Tuapse, a dalej drogą
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kolejową. Miejscowi przedsiębiorcy budowlani skarŜą się, Ŝe stale mają z tego powodu
problemy z opóźnieniami w dostawach, które wstrzymują cykl inwestycyjny.
Eksperci obliczyli, Ŝe na budowę obiektów olimpijskich Soczi będzie potrzebowało
przynajmniej 100 mln ton materiałów budowlanych. Kopalni piasku ani cementowni w mieście
nie ma, choć juŜ ogłoszono siedem projektów budowy tych ostatnich. Jeden z nich – o
wydajności 1,7 mln ton – buduje juŜ Bazel, który do sprawy budownictwa olimpijskiego
podchodzi kompleksowo.
Planuje się, Ŝe pierwszy z dwóch portów, połoŜony w ujściu rzeki Mzymta, powstanie w
latach 2008-2010 za pieniądze firmy Bazel oraz za środki pochodzące z budŜetu federalnego.
Państwo powinno takŜe sfinansować projekt i budowę ogrodzenia i obiektów zapewniających
bezpieczeństwo Ŝeglugi. Bazel opłaca całą resztę, uzyskując przy tym prawo do
przeprofilowania portu po zakończeniu igrzysk w światowej klasy yacht club. W czasie
olimpiady w porcie tym będą cumować statki wycieczkowe.

Brakuje rąk do pracy
W 2007 r. została utworzona państwowa korporacja „Olimpstroj”, na czele której stanął
prezes Transneftu, Siemion Wajnsztok. Celem korporacji jest zarządzanie środkami
pochodzącymi z Federalnego Programu Celowego oraz współdziałanie z inwestorami
prywatnymi. Oprócz Siemiona Wajnsztoka do Olimpstroju weszli federalni i regionalni
urzędnicy, których zadaniem jest poszukiwanie i przyciąganie brakujących środków.
Prezes państwowej korporacji Olimpstroj Siemion Wajnsztok oświadczył, Ŝe do budowy
obiektów olimpijskich w Soczi będą zapraszani zagraniczni podwykonawcy – rosyjskich sił nie
wystarczy. Olimpstroj sam budować niczego nie będzie, ale jako zleceniodawca będzie
przeprowadzał przetargi (po zatwierdzeniu przez MKO projektów olimpijskich obiektów
sportowych).

Hotelarskie ryzyko
Do 2014 r. w Soczi powinno się pojawić ok. 2 100 pokoi w hotelach 5-gwiazdkowych,
ok. 10 000 pokoi w hotelach 4-gwiazdkowych i ok. 13 500 – w hotelach 3-gwiazdkowych. Ale
jak na razie inwestorzy nie spieszą się do udziału w walce o turystów. Soczi jest stosunkowo
starym kurortem, większość tutejszych hoteli wybudowano jeszcze w czasach radzieckich i
poziom serwisu od tego czasu w zasadzie się nie zmienił. Mimo to w 2006 r. średnioroczne
wykorzystanie hoteli wzrosło w porównaniu do roku 2005 o 3% i wyniosło 66%. W chwili
obecnej na terenie Soczi istnieje 227 średnich i duŜych obiektów noclegowych, a plany
przewidują budowę dalszych 30 obiektów.
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Przewidywane jest wystawienie do przetargu pod budowę hoteli przede wszystkim
działek na Górze Achun Ale niestety brakuje tam nawet podstawowej infrastruktury. Kiedy
pojawi się plan zagospodarowania przestrzennego, pojawi się teŜ jasność, ile hoteli moŜna
jeszcze wybudować. JednakŜe brak infrastruktury oraz krótkoterminowa celowość planowanych
inwestycji zmuszają inwestorów do głębokiego zastanowienia się nad ewentualnym wyłoŜeniem
pieniędzy na hotelarski business w Soczi.

„Federacja”- wyspa na Morzu Czarnym

Za pieniądze arabskiego inwestora (Allied Business Consultant) rosyjska firma „MIndustria” zamierza do 2014 r. wybudować nową wyspę – z plaŜami, przystaniami, domami
prywatnymi, apartamentami i hotelami na światowym poziomie. Powierzchnia nowej wyspy
wyniesie 330-350 ha. Projekt opracowuje juŜ biuro architektoniczne Erica van Egeraata. Wyspę
nazwano – „Federacja”, poniewaŜ jej kontury z lotu ptaka mają przypominać kontury Federacji
Rosyjskiej.
Poza firmą „M-Industria” i Allied Business Consultant, która obiecuje wyłoŜyć na ten cel
ponad 150 mld rubli (tylko na usypanie wyspy inwestor będzie musiał wyłoŜyć 7 mld rubli)
trzecią stroną projektu jest administracja Kraju Krasnodarskiego - zadowolona z tego, Ŝe przed
2014 r. otrzyma nowy obiekt wchodzący w skład Soczi.
Początkowo projekt budowy wyspy nie był powiązany z olimpiadą, zakładano jego
realizację dopiero w 2015 r. Jednak Ŝycie zweryfikowało plany i – jak obiecuje developer –
13

wyspa „Federacja” będzie gotowa przed rokiem 2014, a poza nieruchomościami o charakterze
mieszkalnym pojawią się na niej równieŜ obiekty sportowe.
Pozostaje tylko powtórzyć za holenderskim architektem pytanie: po co w Rosji, która i
tak ma duŜo ziemi, tworzyć sztuczną wyspę?..

Opr.: Magdalena KałuŜa, UMCS w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji - V rok prawa,
praktykantka w WPHI Ambasady RP w Moskwie

NAJWIĘKSZE WYSTAWY MIĘDZYNARODOWE W MOSKWIE W
MARCU 2008 R.
3-6.03.

VII Międzynarodowa Wystawa Kabli, Przewodów, Armatury „CABEX-2008”
www.exposokol.ru

3-5.03.

Międzynarodowe Forum „RESTORANNOE DEŁO”

4-7.03.

XII Międzynarodowa Wystawa Farb i Lakierów „INTERLAKOKRASKA-2007”
www.expocentr.ru

4-7.03.

XI Międzynarodowa Wystawa Opon, Wyrobów Gumowych i Kauczuków
www.expocentr.ru

4-6.03.

II Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Części Zamiennych i Obsługi
Technicznej Samochodów „AUTOMECHANIKA MOSKWA-2008”
www.expocentr.ru

5-8.03.

V Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna „MOSCOW FASHION SHOW”
www.crocus-expo.ru

9-13.03.

XII Międzynarodowy Salon Optyczny „MCOO-2007”
www.expocentr.ru

11-13.03.

Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa „Nowoczesne technologie dla
budownictwa komunalno- mieszkaniowego”
www.crocus-expo.ru

11-13.03.

III
Międzynarodowa
Wystawa
Optyki,
Techniki
Laserowej
Optycznoelektronicznej „FOTONIKA-2008. ŚWIAT LASERÓW I OPTYKI”
www.expocentr.ru

11-14.03.

XII Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa „AQUA-TERM”
www.expocentr.ru

11-14.03.

V Międzynarodowe Forum Przemysłowe „GEOFORM”
www.crocus-expo.ru
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11-14.03.

IV Międzynarodowa
KLIMATU”
www.crocus-expo.ru

Specjalistyczna

12-14.03.

Moskiewskie Międzynarodowe Forum Finansowe „MIIF-2008”
www.expocentr.ru

12-14.03.

III Specjalistyczna Wystawa-Forum Elektroniki, Elektrotechniki, i Technologii
Informacyjnych dla Transportu „ELEKTRONIKA. TRANSPORT-2008”
www.expocentr.ru

12-14.03.

II Międzynarodowa Wystawa Narzędzi i WyposaŜenia dla Sadów i Ogrodów
„SADOWY INSTRUMENT-2008”
www.expocentr.ru

15-18.03.

Międzynarodowa Wystawa Turystyczna „INTOURMARKET”
www.crocus-expo.ru

16-19.03.

Międzynarodowe Forum Hotelowe
www.crocus-expo.ru

18-21.03.

XII Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa „Handel i Skład. Logistyka i
Zarządzanie Dostawami”
www.crocus-expo.ru

18-21.03.

Wystawa Towarów Biurowych i Kancelaryjnych „SKREPKA EKSPO”
www.crocus-expo.ru

18-21.03.

VII Międzynarodowe Forum „PRZEMYSŁ MIĘSNY”
www.crocus-expo.ru

18-21.03.

VI Międzynarodowe Forum „PRZEMYSŁ MLECZNY”
www.crocus-expo.ru

19-21.03.

III Międzynarodowy Salon Specjalistyczny „KRIOGENNAJA TECHNIKA
2008”
www.exposokol.ru

19-21.03.

III Międzynarodowa Wystawa Techniki PróŜniowej, Materiałów i Technologii
„WakumTechEkspo 2008”
www.exposokol.ru

19-22.03.

XV Moskiewska Międzynarodowa Wystawa Turystyczna „MITT 2008”
www.expocentr.ru

20-23.03.

V Międzynarodowy „MOTOBIKE SALON”
www.expocentr.ru

20-22.03.

II Międzynarodowa Wystawa „ZDROWY SPOSÓB śYCIA”
www.expocentr.ru

20-23.03.

IV Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Urządzeń i WyposaŜenia dla
Parków Wodnych, Basenów, Solariów i SPA „INTERBASS”
www.crocus-expo.ru
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Wystawa

Klimatyczna

„ŚWIAT

20-23.03.

Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Budownictwa Drewnianego (Wiosna)
„HOLZHAUS 2008”
www.crocus-expo.ru

20-23.03.

V
Międzynarodowa
Specjalistyczna
OTOCZENIA.FLORYSTYKA 2008”
www.crocus-expo.ru

21-23.03.

Moskiewski Międzynarodowy Salon Rozrywki Interaktywnej „IGROAWTIKA2008”
www.expocentr.ru

24-26.03.

Międzynarodowa Wystawa Urządzeń Rozrywkowych i Parkowych „EAAPA”
www.crocus-expo.ru

24-26.03.

Wszechrosyjskie Forum-Wystawa „GOSZAKAZ”
www.crocus-expo.ru

25-28.03.

Międzynarodowa
Specjalistyczna
Akcesoriów„MOSSHOES 2008”
www.crocus-expo.ru

25-28.03.

XXX Federalne Hurtowe Targi „TextilLegProm”
www.vvcentre.ru

03-2.04.

V Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Współczesnych Technologii
Rehabilitacji „REHmedexpo 2008”
www.exposokol.ru

03-2.04.

III Międzynarodowa Wystawa Projektowania i WyposaŜenia Instytutów
Medycznych „MEDprojexpo 2008”
www.exposokol.ru

Wystawa

Wystawa

„ARCHITEKTURA

Obuwia,

Toreb

i

Opracowanie: Ewa Fischer, I Sekretarz WPHI

UPROSZCZONY SYSTEM PODATKOWY
Uproszczony system podatkowy jest specjalnym reŜymem podatkowym, stosowanym
przez osoby fizyczne i prawne na równi z innymi systemami podatkowymi.
Przejście na system uproszczony3 jak równieŜ powrót do innych systemów podatkowych
jest dobrowolny.
Stosowanie uproszczonego systemu podatkowego związane jest ze zwolnieniem z
określonych podatków:
3

W mowie potocznej, publicystyce, ale równieŜ w opracowaniach naukowych, na określenie systemu
uproszczonego często uŜywa się terminu „упрощёнка”
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a) osoby prawne:
•

podatek od dochodu organizacji;

•

podatek od majątku organizacji;

•

Jednolity Podatek Socjalny.

b) osoby fizyczne:
•

podatek dochodowy od osób fizycznych (w odniesieniu do dochodu
osiągniętego z działalności gospodarczej);

•

podatek od majątku osób fizycznych (od majątku wykorzystywanego w
działalności gospodarczej);

•

Jednolity Podatek Socjalny (w odniesieniu do dochodu osiągniętego z
działalności gospodarczej; wypłat i innego wynagrodzenia naliczonego dla
osoby fizycznej).

Ponadto, osoby fizyczne i prawne stosujące uproszczony system podatkowy nie są
płatnikami podatku NDS (podatek od wartości dodanej – VAT), za wyjątkiem podatku NDS
podlegającego opłacie w związku z wwozem towarów na obszar celny Federacji Rosyjskiej.
Osoby fizyczne i prawne są płatnikami, za wyjątkiem wyŜej wymienionych podatków,
wszystkich innych podatków i opłat przewidzianych Kodeksem Podatkowym FR, w tym takŜe
składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne.
Stosujący system uproszczony nie są zwolnieni od zobowiązań agentów podatkowych.

Głównym warunkiem dla przejścia osoby prawnej na uproszczony system podatkowy jest
wielkość dochodu (który nie moŜe przekraczać 15 mln rubli) osiągniętego w ciągu pierwszych 9u miesięcy tego roku, w którym osoba prawna składa wniosek o przejście na uproszczony system
podatkowy. Przy tym wymieniona wielkość, ograniczająca prawo osoby prawnej do przejścia na
uproszczony system podatkowy, podlega indeksacji wg wskaźników ustanawianych rokrocznie,
wyliczanych na podstawie zmian cen towarów (prac, usług) w Rosji w roku poprzedzającym
indeksację oraz w porównaniu z dotychczas stosowanymi wskaźnikami.
Nie mają prawa do przejścia na system uproszczony:
•

przedsiębiorstwa posiadające filie i/lub przedstawicielstwa;

•

banki;

•

firmy ubezpieczeniowe;

•

niepaństwowe fundusze emerytalne;

•

fundusze inwestycyjne;

•

profesjonalni uczestnicy rynklu papierów wartościowych;

•

lombardy;
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•

osoby prawne i fizyczne zajmujące się produkcją towarów „akcyzowych”, jak
równieŜ

prowadzące

wydobycie

zasobów

naturalnych

(za

wyjątkiem

ogólnodostępnych zasobów naturalnych);
•

osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność przy organizacji i prowadzeniu
gier hazardowych;

•

prywatni notariusze, adwokaci, kancelarie adwokackie, jak równieŜ inne formy
praktyki adwokackiej;

•

podmioty będące uczestnikami porozumień o rozdziale produkcji.

Przejście na uproszczony system podatkowy
Płatnicy, decydujący się na przejście na uproszczony system podatkowy, składają
odpowiedni wniosek do organu podatkowego właściwego dla miejsca rejestracji osoby prawnej
lub fizycznej. Wniosek musi być złoŜony w terminie pomiędzy 1 października a 30 listopada w
roku poprzedzającym rok stosowania uproszczonego systemu podatkowego, tj. planując
stosować system uproszczony od dnia 1 stycznia 2009 roku powinno się złoŜyć wniosek w
terminie 1.10-30.11.2008 roku.
Podatnicy stosujący uproszczony system podatkowy nie mają prawa do przejścia na inny
system podatkowy przed ukończeniem okresu rozliczeniowego tj. do 31 grudnia kaŜdego roku
(chyba Ŝe Kodeks Podatkowy FR ustanawia dla określonych sytuacji inne warunki).
Podatnicy uproszczonego systemu podatkowego mają prawo do przejścia na inny system
podatkowy od dnia 1 stycznia, jeśli zawiadomią o tym organ podatkowy nie później niŜ 15
stycznia roku, w którym planują stosować inny system podatkowy. Prawo do powrotu do
uproszczonego systemu podatkowego uzyskują nie wcześniej niŜ po roku, w którym utracili
prawo do stosowania „uproszczonki”.

Obiektem opodatkowania jednolitym podatkiem „uproszczonym” są osiągnięte
dochody lub dochody pomniejszone o wysokość wydatków, przy czym wybór obiektu
opodatkowania dokonywany jest przez samego podatnika, (za wyjątkiem sytuacji, gdy podatnik
jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub jest stroną umowy o poufnym zarządzie nad majątkiem –
w tych wypadkach obiektem opodatkowania są tylko dochody pomniejszone o wysokośc
wydatków).
W przypadku jeśli podatnik wybrał jako obiekt opodatkowania dochody pomniejszone o
wysokość wydatków, to przy określeniu obiektu opodatkowania jego dochody pomniejszane są o
nastepujące wydatki:
•

na zakup (utworzenie):
1) środków podstawowych,
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2) aktywów niematerialnych;
•

remont środków podstawowych (w tym równieŜ dzierŜawionych przez
podatnika);

• dzierŜawę (w tym leasing);
• pensje pracownicze, świadczenia w związku z niezdolnością pracownika do pracy
itd.

Stawki podatku w systemie uproszczonym (jednolity podatek):
•

jeśli obiektem opodatkowania są dochody – 6%,

•

jeśli obiektem opodatkowania są dochody pomniejszone o wysokość wydatków –
15%.

opr: Marek Reszuta, II Sekretarz WPHI Ambasady RP w Moskwie

NOWE PRAWO GOSPODARCZE FR
Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 19 stycznia 2008 roku Nr 13 „О
временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов мяса
крупного рогатого скота и внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 732” (opublikowane w dniu 22 stycznia 2007
r.):
a) w okresie 22 luty -31 grudnia 2008 r. obowiązywać będą czasowe stawki celne
importowe na niektóre towary z grup „Mięso z bydła, świeŜe lub schłodzone” oraz
„Mięso z bydła, zamroŜone” (w nawiasie dotychczasowa wysokość stawek celnych):

Код ТНВЭД

Ставка ввозной таможенной пошлины
Наименование
(в процентах от таможенной
позиции
стоимости либо вевро, либо в долларах
США)

0201 10 000 9

– – прочие

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

0201 20 200 9

– – – прочие

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

0201 20 300 9

– – – прочие

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

0201 20 500 9

– – – прочие

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

0201 20 900 9

– – – прочие

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
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Код ТНВЭД

Ставка ввозной таможенной пошлины
(в процентах от таможенной
Наименование
позиции
стоимости либо вевро, либо в долларах
США)
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

0201 30 000 9

– – прочее

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

0202 10 000 9

– – прочие

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

0202 20 100 9

– – – прочие

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

0202 20 300 9

– – – прочие

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

0202 20 500 9

– – – прочие

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

0202 20 900 9

– – – прочие

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

0202 30 100 9

– – – прочие

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

0202 30 500 9

– – – прочие

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

0202 30 900 9

– – – прочее

30%, lecz nie mniej niŜ 0,3 Euro/kg
(40% lecz, nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg)

b) Wprowadzono zmiany w Rozporządzeniu Rządu FR z dnia 5 grudnia 2005 r. nr 732
"Об импорте говядины, свинины и мяса домашней птицы в 2006 - 2009 годах" w
części dotyczącej stawek celnych na towary z grup 0203 („Mięso ze świń, świeŜe,
schłodzone lub zamroŜone) oraz 0207 („Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego
pozycją 0105, świeŜe, schłodzone lub zamroŜone”) dla dostaw powyŜej kontyngentu
(stawki obowiązują od dnia 22 lutego 2008) :

3.

4.

Nowe
Dotychczas
obowiązujące
uregulowania
Mięso ze świń, świeŜe,
15%, lecz nie mniej
schłodzone lub zamroŜone niŜ 0,25 Euro/kg
(kod ТН ВЭД 0203)
50% lecz nie mniej 60 %, lecz nie
niŜ 0,83 Euro/kg
mniej niŜ 1
Euro/kg
Mięso i podroby jadalne, z 25, lecz nie mniej
drobiu objętego pozycją
niŜ 0,2 Euro/kg
0105, świeŜe, schłodzone 50 %, lecz nie mniej 60 % lecz nie
lub zamroŜone (ТН ВЭД
niŜ 0,4 Euro/kg
mniej niŜ 1
0207)
Euro/kg
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Zwracamy uwagę, iŜ wg dotychczasowych Rozporządzeń Rządu FR w latach 2007-2009
stawki ceł importowych dla dostaw z poza kontyngentu miały być stopniowo zmniejszane i
kształtować się następująco:
•

Mięso ze świń, świeŜe, schłodzone lub zamroŜone (kod ТН ВЭД 0203):
2007 - 55%, lecz nie mniej niŜ 0,9 Euro/kg,
2008 - 50%, lecz nie mniej niŜ 0,83 Euro/kg,
2009 - 40%, lecz nie mniej niŜ 0,55 Euro/kg.

•

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeŜe, schłodzone lub
zamroŜone (ТН ВЭД 0207):
2007 - 50%, lecz nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg,
2008 - 50%, lecz nie mniej niŜ 0,4 Euro/kg,
2009 - 40%, lecz nie mniej niŜ 0,32 Euro/kg

-*Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu FR z dnia 14 stycznia 2008 roku Nr 5 „Об
утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные
категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской
Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе”
(dokument ogłoszony w dniu 16.01.2008), z dniem 1 lutego 2008 wobec n/wym. towarów
obowiązywać będą następujące nowe stawki celne:

Код ТН ВЭД
России

Наименование позиции

Ставка вывозной
таможенной пошлины (в
долларах США за 1000
кг)

2709 00

Нефть сырая

333,8 dolarów/tonę (stawka
dotychczasowa -275,4
dolarów/tonę)

2710 11 2710 19 490 0

Легкие дистилляты; средние
дистилляты; газойли

237,2 dolarów/tonę (stawka
dotychczasowa -197,8
dolarów/tonę)

2710 19 510 0 2710 99 000 0

Топлива жидкие; масла;
отработанные нефтепродукты

127,8 dolarów/tonę (stawka
dotychczasowa -106,60
dolarów/tonę)

2711 12 -

Пропан; бутаны; этилен, пропилен,

237,2 dolarów/tonę (stawka
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2711 19 000 0

бутилен и бутадиен; прочие
сжиженные газы

dotychczasowa -197,8
dolarów/tonę)

2712

Вазелин нефтяной; минеральные
воски и аналогичные продукты,
кроме:

127,8 dolarów/tonę (stawka
dotychczasowa -106,60
dolarów/tonę)

2712 90 110 0

сырые

(0)

2712 90 190 0

прочие

(0)

2713

Кокс нефтяной, битум нефтяной и
127,8 dolarów/tonę (stawka
прочие остатки от переработки нефти dotychczasowa -106,60
или нефтепродуктов, полученных из dolarów/tonę)
битуминозных пород, кроме:

2713 12 000 0

кокс нефтяной кальцинированный

(0)

2902 20 000 0 2902 43 000 0

Бензол; толуол; ксилолы

237,2 dolarów/tonę (stawka
dotychczasowa -197,8
dolarów/tonę)

opr: Marek Reszuta, II Sekretarz WPHI, Ambasady RP w Moskwie
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