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NOWE INWESTYCJE PAŃSTWA W ROSYJSKI PRZEMYSŁ
TEKSTYLNY1

Rosyjskie władze planują znacząco wzmocnić przemysł tekstylny. Jak stwierdził
prezydent Dimitrij Miedwiediew, branŜa powinna stać się częścią światowego
przemysłu. JednakŜe, nowa polityka moŜe dać rezultaty jedynie przy ścisłej współpracy
biznesu i państwa
Przemysł tekstylny w Rosji jest obecnie bardzo zapóźniony. Tkactwo, przemysł
tekstylny i futrzarski zmniejszyły w ubiegłym roku produkcję o 0,3%, a produkcja skóry
oraz obuwia skórzanego spadła o 0,1%. Jest to o tyle zaskakujące, Ŝe rynek ten jest
oceniany aŜ na 80 mld dolarów i kaŜdego roku notuje 20-procentowy przyrost. Jest on
większy niŜ rynek artykułów AGD oraz rynek samochodów osobowych. Ponad 2/3 tej
wartości przejmują jednak zagraniczne firmy.
NOWE PAŃSTOWE PROGRAMY
Przemysł tekstylny w Rosji zaczął się rozwijać za czasów Piotra Wielkiego. Okres
największej produkcji przypada na XIX i początek XX wieku, kiedy przemysł tekstylny
był najlepiej rozwiniętą gałęzią przemysłu w Rosji. BranŜa tekstylna przeszła głęboki
kryzys w latach 90. XX wieku. O ile w 1994 r. import towarów tekstylnych wynosił 19%,
o tyle rok później poziom importu wzrósł do 56%.
Prezydent Rosji obiecał przedsiębiorcom pomoc w modernizacji przemysłu
tekstylnego. Pojawiły się juŜ nowe programy kredytowe, a w najbliŜszym czasie mają
być dostępne kredyty subsydiowane przez państwo. Minister Przemysłu i Handlu
Federacji Rosyjskiej jest przekonany o konieczności zwiększenia dofinansowania do
oprocentowania z obecnie dostępnych 1/2 do 2/3 jego wartości.
Jednak główną ideą władz państwowych jest taka modernizacja przemysłu
tekstylnego aby główną rolę odgrywała nanotechnologia. Obecnie branŜa tekstylna w
Rosji zajmuje się prostą produkcją, np. pościeli. Władze chcą stworzyć w kraju
nowoczesny przemysł zajmujący się produkcją tkanin z zawartością włókien
chemicznych (poliesterów oraz wiskozy i.in.), które są potrzebne do produkcji odzieŜy.
Obecnie główna produkcja w Rosji realizowana jest przez nieduŜe firmy przygotowujące
odzieŜ dla armii albo specjalistyczne ubrania robocze.
Produkcja nowych tkanin powinna dać nowy impuls branŜy tekstylnej, która
wykorzystując obecnie drogie materiały z roku na rok traci swoją pozycję. NaleŜy
podkreślić, Ŝe rosyjski rynek odzieŜy jest niezwykle obiecujący. Obecnie jego wartość
szacuje się na 30 mld dolarów i rośnie on o 15 % rocznie. JednakŜe, niemal cały rynek
odzieŜy został opanowany przez firmy zagraniczne.
Program dla rosyjskiego przemysłu tekstylnego przewiduje stworzenie klasterów w
obwodach znajdujących się na północny-wschód od Moskwy: Iwanowskim,
Komstromskim, Wołogodzkim i Jarosławskim, Obecnie najwięcej firm z branŜy znajduje
się w obwodzie Iwanowskim. Przedsiębiorcy z branŜy tekstylnej działają w tym
obwodzie juŜ od końca XVIII wieku. W XIX i XX obwód iwanowski wraz z okolicznymi
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obwodami produkował 80% tekstyliów sprzedawanych w całej Rosji. Obecnie 2/3
rosyjskiej produkcji tkanin bawełnianych pochodzi z tej części kraju. W przemyśle
tekstylnym pracuje około 25 tys. osób, czyli ¼ zatrudnionych w przemyśle w obwodzie
Iwanowskim. KaŜdego roku przedsiębiorcy wykorzystują 110 tysięcy ton bawełny, z
której produkowane jest 100 tys. ton przędzy. Stanowi to 40% produkcji przędzy w całej
Rosji. Corocznie produkowane jest 1600 mln metrów surowych tkanin.
Jak stwierdził prezydent Miedwiediew, utworzenie klasterów powinno zapewnić
odpowiednią techniczną, transportową i socjalną infrastrukturę umoŜliwiającą
dywersyfikację produkcji. To z kolei spowoduje pojawianie się w tych regionach salonów
projektantów mody. Pierwszych wyników tworzenia klasterów moŜna oczekiwać w 2012
roku. Kolejny etap nastąpi w 2015 roku, a koniec tworzenia klasterów przewiduje się na
2020 r. Wartość najtańszego projektu klasteru wynosi 0,5 mln USD. Wartość najbardziej
kosztownego wynosi 12 mln USD.
Poza produkcją materiałów bawełny planuje się równieŜ wsparcie dla produkcji tkanin
lnianych, jako Ŝe len jest jedynym materiałem dostępnym w Rosji. W związku z
rozpadem ZSRR rosyjskie przedsiębiorstwa zostały pozbawione źródeł dostaw
większości materiałów uŜywanych przy produkcji tkanin. W Rosji brak jest właściwie
bazy surowcowej do rozwoju przemysłu tekstylnego. Produkcja tkanin lnianych to
jedynie 5% rynku. Dostępna jest co prawda bawełna, za to brak jest materiałów
syntetycznych, trudno dostępna jest wełna i skóra. Produkcja nici, guzików, zamków i
innych dodatków praktycznie nie istnieje. Stawia to firmy rosyjskie w skrajnie trudnej
sytuacji w konkurencji z przedsiębiorstwami z innych krajów, gdzie dostępne są i
materiały i pomoc publiczna. Tymczasem w Rosji pojawia się coraz więcej nowych
przedsiębiorców skuszonych rosnącym popytem. W 2007 roku import wzrósł dwukrotnie
w porównaniu z rokiem poprzednim.
Ponadto prezydent nakazał odpowiednim słuŜbom walkę z kontrabandą sprzedającą
po cenach dumpingowych i tym sposobem niszczącą rosyjski przemysł. Oficjalne dane
mówią o 50% udziale kontrabandy w rosyjskim rynku odzieŜy, jednak przedstawiciele
branŜy szacują, Ŝe sięga ona nawet 70%.
Planowane inwestycje w rozwój rynku tekstylnego są oceniane na 2,5 mld dolarów.
Choć suma ta wydaje się być ogromna, warto podkreślić, Ŝe branŜę tekstylną
charakteryzuje jeden z szybszych cyklów obrotu. Od samego pomysłu do pojawienia się
towaru na półkach mija około 3-4 miesięcy.

PROBLEMY BRANśY TEKSTYLNEJ
Jak pokazuje przykład takich krajów, jak Włochy, Chiny czy Turcja, czyli światowych
liderów w produkcji tekstyliów, branŜa rozwija się szybko przede wszystkim dzięki
pomocy państwa. Problem w tym, Ŝe pochłania ona olbrzymie wydatki, co jest związane
ze złoŜonością technologii produkcji, z wydatkami na energię oraz na siłę roboczą
(przykładowo, w duŜej fabryce tekstyliów pracuje około 1000 osób). Bez pomocy
państwa przemysł tekstylny moŜe rozwijać się tylko tam, gdzie materiały oraz siła
robocza są tanie, jak w południowowschodniej Azji.
Rosyjskie firmy działające w branŜy tekstylnej nie są wystarczająco konkurencyjne.
Przykładowo, w związku z duŜą dynamiką wzrostu cen na niektóre materiały (bawełna
czy poliester), koszty własne związane z produkcją tkanin zwiększyły się o 12 do 15 %.
Najbardziej dały się we znaki czynniki wewnętrzne: wzrost kosztów transportu, energii
elektrycznej, stały wzrost płac. Związek „Rosyjskie tekstylia”, ocenia, Ŝe w 2007 r.
koszty wzrosły o 20%. Rentowność przedsiębiorstw moŜe być zapewniona jedynie przy
płacach na poziomie 7 tys. rubli, gdy tymczasem pracownicy zarabiają znacznie więcej.
To m. in. tłumaczy, dlaczego rosyjskie przedsiębiorstwa nie mają środków na
modernizację i nowe inwestycje. W ciągu ostatniego dziesięciolecia zatrudnieni w
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przemyśle tekstylnym spadło z poziomu 1 mln do 400 tys.pracowników. Wielu
rosyjskich przedsiębiorców zamyka swoje firmy. Dotyczy to przede wszystkim firm
zajmujących się działalnością przędzalniczo-tkacką. Liderzy branŜy integrują produkcję i
dystrybucję, co daje moŜliwość utrzymania pozycji na rynku. Według oceny jednego z
przedstawicieli branŜy, sama produkcja tekstyliów jest całkowicie nierentowna i jej
kontynuacja wynika z faktu, Ŝe słuŜy ona jako zastaw pod kredyty bankowe.
Kolejnym problemem branŜy tekstylnej jest przestarzały sprzęt. Ponad 80% maszyn
pracujących w rosyjskim przemyśle tekstylnym ma ponad 15 lat. Analizy wskazują, Ŝe
tylko 13% maszyn odpowiada współczesnym wymaganiom technologicznym. 53%
maszyn pracujących w rosyjskim przemyśle tekstylnym wymaga modernizacji, a 34%
maszyn wymaga wymiany ze względu na stwarzane przez nie zagroŜenie. Zagraniczne
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją tkanin wymieniają najwaŜniejsze maszyny nie
rzadziej, niŜ raz na 5-7 lat. Ponadto, państwa takie jak TadŜykistan, Uzbekistan, Chiny i
Indie, planują znacząco wzmocnić swój przemysł tekstylny. Jest to o tyle waŜne dla
przedsiębiorców rosyjskich, Ŝe wymienione kraje dysponują duŜą uprawą bawełny. W
związku z tym, produkty ze wspomnianych krajów będą stanowić istotną konkurencję
dla rosyjskiego przemysłu tekstylnego.
Jedynie firmy zajmujące się niszową produkcją, gdzie nie ma tak ostrej konkurencji,
są w stanie utrzymać swój poziom produkcji. Niektóre firmy starają się utrzymać
produkcję na rynku sprzedając produkty po cenie niŜszej, niŜ pochodzące z importu.
Udaje się to równieŜ przedsiębiorstwom, którymi zarządzają charyzmatyczni
menedŜerowie. Odniesienie sukcesu w tej branŜy jest jednak sytuacją wyjątkową.
Ta trudna sytuacja w rosyjskim przemyśle tekstylnym trwałaby dłuŜej, gdyby nie nowe
państwowe inicjatywy. Jak na razie mają one dosyć ogólnikowy charakter. Nie jest
zatem łatwo stwierdzić, jak będą one realizowane i jakie konkretne środki zostaną
zastosowane.
REAKCJE PRZEDSIĘBIORCÓW
Osoby z branŜy tekstylnej reagują na nowe inicjatywy pozytywnie, choć bez
entuzjazmu. Przykładowo, uwaŜają oni, Ŝe tworzenie klasterów wymaga lepszego
przygotowania. Obecnie tylko jeden region jest gotowy na stworzenie klastera. Ponadto,
taki rodzaj organizacji słuŜy głównie działalności innowacyjnej. Z kolei, w Iwanowie jest
bardzo duŜo przestarzałych urządzeń, brak jest specjalistycznych maszyn. Ponadto,
zakłady nie są przygotowane na wdroŜenie nowych technologii produkcji. Brakuje takŜe
jednolitej strategii rozwoju.
Według przedstawicieli branŜy, więcej sensu miałoby tworzenie klasterów w ramach
wielkich przedsiębiorstw przemysłu tekstylnego, jako Ŝe to pionowa integracja
działalności oraz znane marki są podstawą działalności. Jedynie firmy mające wiedzę
zarówno o technologii produkcji, materiałach, jak i oszczędzaniu energii, projektowaniu
mody oraz dystrybucji są w stanie zaplanować potrzebną moc wytwórczą lub teŜ będą
w stanie przewidzieć kto będzie odbiorcą ich produktów. W ramach takiej pionowej
integracji marki moŜna budować dwie, trzy, czy pięć fabryk do produkcji poliestru, nici,
guzików, zamków etc. Firma zajmująca się jedynie produkcją tekstyliów nie jest w stanie
konkurować z azjatycką produkcją.
Przykłady takiej integracji w Rosji juŜ istnieją. W branŜy tekstylnej to „Russkij tekstil’”,
„Nordteks”, WolŜskaja kompania tekstylna; w branŜy obuwniczej „Gloria dŜins”, Sela,
„Twoe”; w obuwniczej – „Ralf Ringer”. Wiele z nich wykorzystuje moce wytwórcze
innych przedsiębiorców, zna dobrze branŜę oraz oczekiwania rynku. Firmy te osiągają
dobre wyniki handlowe na całym świecie. Chodzi tu przede wszystkim o „Vostok-Servis”
i „Gloria DŜins”, których obroty sięgają setek milionów dolarów. MenedŜerowie tych firm
mogą być zatem uwaŜani za ekspertów w branŜy. Według nich, rząd powinien
podejmować decyzje albo o lokalizacji, ilości i finansowaniu budowy fabryk w Rosji, albo
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o sprowadzaniu nici, guzików i poliestru z zagranicy. W tym celu moŜna albo skorzystać
z doświadczenia wspomnianych firm odnoszących sukces w branŜy, albo zatrudnić
zachodnich konsultantów. Dopiero całościowy biznesplan napisany wraz z uczestnikami
rynku moŜe przynieść sukces. Samo przekazanie pieniędzy duŜo nie da. Bez takiego
sojuszu zamiary państwa pozostaną tylko zamiarami.
Ponadto rosyjski przemysł tekstylny wymaga wielu zmian. Przede wszystkim powinien
zostać rozszerzony asortyment sprzedawanych produktów. Inne pomysły na
wzmocnienie branŜy tekstylnej w Rosji to tworzenie grup producenckich zajmujących
się produkcją tkanin z włóknami syntetycznymi oraz wyposaŜenie przedsiębiorców z
branŜy tekstylnej w nowoczesny sprzęt, umoŜliwiający szybką zmianę produkcji w
przypadku zmiany popytu. Jak podkreślają eksperci, współpraca przedsiębiorstw z
branŜy tekstylnej z firmami petrochemicznymi umoŜliwiłaby produkcję tkanin z
wykorzystaniem syntetycznych nici i włókien. Wykorzystanie materiałów syntetycznych
jest o tyle atrakcyjne dla przedsiębiorców z branŜy tekstylnej, Ŝe przynosi więcej
dochodu niŜ tradycyjna produkcja tkanin. Warto podkreślić, Ŝe firmy petrochemiczne
dostarczające surowce do produkcji materiałów syntetycznych nie muszą znajdować się
blisko samych fabryk tekstyliów. W związku z tym nie trzeba będzie budować
specjalnych zakładów koło klasterów, lecz będzie moŜna skorzystać z produkcji juŜ
istniejących firm petrochemicznych, znajdujących się przykładowo w Chanty-Mansijsku,
czyli na Zachodniej Syberii.
Twórcy klasteru w obwodzie Iwanowskim wzięli pod uwagę wspomniane wyŜej
problemy przemysłu tekstylnego w Rosji. W związku z tym w nowym klasterze
przewidziano miejsce dla przedsiębiorstw produkujących maszyny na potrzeby branŜy,
miejsce dla nowych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją tekstyliów, a takŜe dla
przedsiębiorstw chemicznych, obiektów logistycznych oraz innych niezbędnych
elementów infrastruktury.
Póki co, juŜ dziś rzuca się w oczy nieznajomość tematyki wśród rosyjskich
urzędników. Przykładowo, władze obiecały subsydiowanie oprocentowania kredytów.
Choć ta obietnica jest nadal aktualna, to jednak subsydiowanie oprocentowania nie
wystarczy aby pomóc przedsiębiorcom. Jak twierdzi przedstawiciel branŜy, firmom
potrzeba przede wszystkim tanich i długookresowych kredytów. Obecnie procesy
modernizacji zakładów hamują drogie kredyty udzielane na krótki okres czasu. Nawet w
przypadku duŜej zdolności kredytowej firm, banki niechętnie udzielają kredytów pod
hipotekę. Wsparcie ze strony państwa mogłoby zmienić postawę banków.
KONTRABANDA
Kolejnym punktem programu państwa jest walka z kontrabandą. Jak tego dokonać,
skoro były juŜ pewne próby zakończone niepowodzeniami? Wydaje się, Ŝe moŜna w tej
kwestii liczyć na współpracę z biznesem. KaŜdy z przedsiębiorców zna kilka innych firm
zajmujących się nielegalną produkcją.
Ponadto, produkcja podrabianych towarów jest związana z korupcją. KaŜdy policjant
wie, gdzie w jego okręgu nielegalnie produkuje się odzieŜ albo obuwie. Jeden z
przedstawicieli branŜy twierdzi, Ŝe problem kontrabandy moŜna zwalczyć likwidując
kanały dystrybucji, czyli bazary, na których sprzedawane są nielegalnie produkowane
towary po cenach dumpingowych. By jednak podjąć jakiekolwiek konkretne decyzje w
tej sferze, naleŜy dobrze zaplanować potencjalne działania. Ogromnym zadaniem jest
pełne pokrycie popytu krajowego, natomiast myślenie o światowych rynkach jest na
razie przedwczesne.
Problemem w konstruowaniu dalej idących planów jest to, Ŝe władza i biznes nadają
na róŜnych falach. Bez pomocy biznesu przemysł tekstylny będzie mógł się podźwignąć
tylko drogą zamówień publicznych. NaleŜy wspomnieć, Ŝe o tym pomyśle wspominał juŜ
jeden z wicepremierów Federacji Rosyjskiej To z kolei oznacza, Ŝe tak jak dawniej na
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rozwój moŜe liczyć tylko produkcja tekstyliów na potrzeby armii oraz produkcja
specjalistycznej odzieŜy, jako Ŝe w drodze zamówień publicznych nie moŜna
produkować towarów dla ludności. Jak twierdzi jeden z przedstawicieli branŜy, nie
powinno być monopolu w przemyśle tekstylnym, w przeciwieństwie do branŜy
surowcowej. Anachronizmem byłby monopol w przypadku produkcji dla odbiorców
indywidualnych.
Opr. Maciej Tomaszewski, praktykant WPHI Ambasady RP w Moskwie,
student Uniwersytetu Warszawskiego

OBCOKRAJOWCY CHCĄ ODZIAĆ ROSJĘ
Na światowym rynku odzieŜy zmienił się lider: największym sprzedawcą
została „Zara”, która wyprzedziła takie firmy jak „Gap” i „H&M”. W Rosji najbardziej
popularną marką w segmencie niedrogiej odzieŜy pozostaje „Mexx”. Jednak, według
prognoz ekspertów, marki Gap i H&M po wejściu na rosyjski rynek będą przyciągały
duŜą ilość klientów.
Obecnie, hiszpańska firma Zara posiada 3900 sklepów w 70 krajach świata. Były
światowy lider handlu detalicznego odzieŜy, amerykańska sieć Gap spadła na drugie
miejsce: posiada około 3150 sklepów. Na trzecim miejscu- szwedzka sieć Hennes &
Mauritz (H&M), informuje brytyjski The Guardian. H&M posiada obecnie nieco ponad 1,
5 tys. sklepów.
Inditex – macierzysty koncern Zara, zwiększył w ciągu pierwszego kwartału
2008 r. swoją sprzedaŜ o 9% do 2, 218 mld euro. Oprócz Zara, do Inditex naleŜą takie
marki odzieŜowe jak: Massimo Brutti, Bershka i Stradivarius. SprzedaŜ amerykańskiej
firmy Gap spadła o 10% i za pierwszy kwartał 2008 r. wyniosła 2, 169 mld USD.
ObniŜenie popytu w USA negatywnie odbiło się takŜe na kondycji finansowej firmy Gap.
Takim sposobem, hiszpańskiej sieci Zara po raz pierwszy udało się wyprzedzić
swojego amerykańskiego konkurenta. NaleŜy dodać, Ŝe firma Gap przeŜywa teraz
nienajlepszy czas.
Zarząd europejskiego pododdziału Gap oświadczył, Ŝe w najbliŜszym czasie
będzie ograniczana, w pełni lub częściowo, działalność firmy i zostanie zamkniętych
wiele butików i fabryk w Europie.
Zarząd koncernu wytłumaczył tę decyzję tym, Ŝe marka nie stała się
dostatecznie popularna wśród Europejczyków. Jak informowali niektórzy krytycy,
„odzieŜ Gap okazała się zbyt amerykańska dla Europejczyków”
Trzeci światowy lider w sprzedaŜy odzieŜy, szwedzka sieć H&M jeszcze trzy lata
temu była na pierwszym miejscu pod względem wielkości sprzedaŜy. Jednak, według
danych rankingu agencji Iterbrand, jest ona najdroŜszą europejską marką i wyprzedza
hiszpańską Zarę oraz angielską sieć Marks&Spencer. Wartość szwedzkiej marki H&M
szacuje się na 10, 366 mld euro.
Prawdopodobnie, właśnie ostra konkurencja zmusza światowych liderów
w handlu detalicznym odzieŜą do równoczesnych prób wejścia na dynamicznie
rozwijający się rynek rosyjski. Wartość rosyjskiego rynku odzieŜy w 2007 r. szacuje się
na 40 mld USD, z czego 1/3 sprzedaŜy przypadała na Moskwę. MoŜna prognozować,
Ŝe w perspektywie 3-5 lat detaliczny handel odzieŜą czeka stabilny wzrost. Co dotyczy
segmentu niedrogiej odzieŜy, to rozwija się on szczególnie dynamicznie, w tempie 2530% rocznie. Według ocen „Finam Management” (Финам Менеджмент) udział
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segmentu odzieŜy w średnim przedziale cenowym sięga 30- 40% (jego wartość wynosi
12 – 16 mld USD), a wartość rynku niedrogiej odzieŜy w Moskwie wynosi 4-5 mld USD.
W Rosji działa większość znanych międzynarodowych sieci odzieŜowych,
które umiejscawiają się w segmencie niedrogiej odzieŜy. NaleŜą do nich takie firmy jak
TopShop, Zara, Mexx, Benetton Group, Stockmann. Kryzys hipoteczny w USA, a takŜe
niestabilna sytuacja na światowych rynkach finansowych spowodowała zauwaŜalne
obniŜenie aktywności konsumenckiej w krajach zachodnich. MoŜe to być przyczyną
aktywizacji innych duŜych zagranicznych koncernów na rosyjskim rynku, przypuszcza
ekspert „Finam Management”. Eksperci zauwaŜają, Ŝe pozostaje coraz mniej czasu na
zajęcie znaczących pozycji na rynku rosyjskim. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe czasu nie marnują
rosyjscy operatorzy Sela, „Tvoyo” (Твое), „Veshch!” (Вещь), Gloria Seans & GeeJay,
które rozwijają się równie dynamicznie. Według danych „RBK Badania rynku” (РБК
Исследования рынка) w 2008 r. do najbardziej popularnych marek odzieŜy w Rosji
zalicza się: Mexx, Savage, Sela, Columbia, Naf Naf, „Tvoyo” i Gloria Jeans & Gee Jay.
Dlatego pod koniec marca 2008 r. o decyzji wejścia na rynek w Rosji
poinformowała szwedzka firma H&M. Według planów H&M jej pierwszy sklep będzie
otwarty wiosną 2009 roku w jednym z moskiewskich centrów handlowych „Mega”. W
maju 2008 r. analogiczną decyzję podjęła amerykańska firma Gap- jej pierwsze sklepy
powinny zostać otwarte jeszcze w letnim sezonie 2008 r., a sklepy Banana Republic –
w lecie 2009 r. (do koncernu naleŜą takie marki jak Gap, Banana Republic Old Navy i
Piperlime). Inny amerykański konkurent Gap, koncern Bebe zamierza do końca 2008 r.
otworzyć pierwszy sklep w Rosji - w petersburskim centrum handlowym „City Moll”
(Сити Молл). Wpłynie to zapewne na jeszcze większe zaostrzenie konkurencji na
rosyjskim rynku odzieŜowym.
Odnotowano duŜy wzrost sprzedaŜy firmy Zara, która posiada 22 sklepy w
Rosji, dlatego zarząd koncernu planuje kontynuować ekspansję na rynku. Według
zestawienia z 2007 roku wzrost sprzedaŜy koncernu w Rosji był największy i wyniósł
65%. „Obecnie, zadecydowaliśmy, Ŝe będziemy aktywnie prowadzić ekspansję na
rynkach międzynarodowych. Tylko to moŜe uratować koncern przed stagnacją”poinformował dyrektor Inditex Pablo Isla Wall Street Journal. Koncern wprowadził na
rynek rosyjski swoją siódmą w kolejności markę po Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull
and Bear, Stradivarius i Oysho – towary dla domu Zara Home.
„Dla zagranicznych koncernów wejście na rosyjski rynek - to dobra decyzja”mówi analityk FK „Otkritie” (Открытие) Irina Yarozkaya. „Oni liczą na segment
ze średnimi cenami, w którym obecnie działa dość duŜo marek, a mimo to
zapotrzebowanie nie jest zaspokojone. Do tej pory część społeczeństwa w Rosji kupuje
odzieŜ w miejscach niezorganizowanego handlu, - mówi analityk. – Z tego powodu
przyjdzie koncernom walczyć o konsumenta nie tylko z Mexx i Mango, ale takŜe
próbować przyciągnąć konsumenta, kupującego odzieŜ na bazarach i rynkach”. „Z
punktu widzenia strategii nowi gracze mogą na pierwszym etapie współpracować z
rosyjskimi partnerami, na przykład poprzez rozwój franchisingu, prognozuje Maksim
Klyagin z „Finam Management”. „Takie podejście jest w pełni wytłumaczalne, detaliczny
handel między sieciami pozostaje w Rosji dość specyficzny, dodatkowo objęty jest on
duŜym stopniem ryzyka, tak rynkowego, finansowego, prawnego jak i
administracyjnego”. Dlatego, nie bacząc na plany zagranicznych koncernów, rosyjscy
gracze mają szanse na pomyślny rozwój i konkurencję. „Często, właśnie rosyjskie firmy
w takich kwestiach okazują się bardziej kompetentne” – konstatuje ekspert.
Źródło: www.gazeta.ru
opr. Magdalena Kamińska, praktykantka Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w
Moskwie,
studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
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PRZEDSIĘWZIĘCIA WYSTAWIENNICZE W ROSJI

XVI SPECAJLISTYCZNA WYSTAWA PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO
W dniach 16-18 września 2008 obędzie się w Wołgogradzie XVI Specjalistyczna
Wystawa Przemysłu SpoŜywczego.
Miejsce: Centrum wystawiennicze „Carycynjtskaja Jarmarka”, www.zarexpo.ru prospekt
Lenina 88, biuro 504, 400005 Wołgograd
Wystawa będzie dotyczyć następujących tematów:
1. Technika przeznaczona dla gospodarki wiejskiej: kombajny, traktory, kultywatory,
siewniki i inne podobne maszyny rolnicze (w tym przyczepy i rozsiewacze).
2. Części zapasowe, dodatkowe elementy.
3. Proste środki mechanizacji dla gospodarstw chłopskich i farmerskich.
4. Produkty techniczne i gumowe, paliwa, smary i inne podobne produkty,
narzędzia uprawowe.
5. Maszyny i sprzęt dla przetwórstwa, transportu i ochrony towarów.
6. Hodowla zwierząt.
7. Środki i sprzęt weterynaryjny.
8. Sprzęt i technika przydatne w hodowli zwierząt.
9. Pasza i dodatki paszowe.
10. Nasiennictwo i selekcja nasion.
11. NawoŜenie oraz środki ochrony roślin.
12. Szklarnie, cieplarnie, ogniwa polimerowe pozwalające wykorzystać energię
słoneczną w rolnictwie.
13. Narzędzia przydatne w sadownictwie i ogrodnictwie.
14. Produkcja w ramach zakładów rolniczo-przemysłowych.
15. Sadownictwo, uprawa kwiatów.
16. Kredyty, leasing, ubezpieczenie.
17. Projektowanie i budowanie obiektów dla rolnictwa.
18. Profesjonalne zarządzanie w rolnictwie.
19. Specjalistyczne wydawnictwa oraz strony internetowe.
Szczegóły: http://www.zarexpo.ru/index.php?mod=expo&exID=85
Kontakt: Tel./Fax +7-8442-26-50-34
zarespo@avtlg.ru
sav@zarexpo.ru

III MIĘDZYNARODOWE MOSKIEWSKIE FORUM PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO
„InterBuildCoN”

W dniach 1-3 października 2008 r. odbędzie się III Międzynarodowe Moskiewskie
Forum Przemysłu Budowniczego, w ramach którego realizowany będzie III
międzynarodowy Moskiewski Kongres Przemysłu Budowlanego.
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Celem Kongresu jest zorganizowanie efektywnego pola komunikacji, dialogu, wymiany
pomysłów i rozwoju partnerstwa oraz współpracy między liderami a inwestorami rynku
budowniczego, a takŜe demonstracja doświadczenia wiodących firm w dziedzinie
budownictwa, materiałów i technologii. Uczestnicy Forum będą mogli dowiedzieć się o
zmianach w prawodawstwie w zakresie budownictwa, doświadczeniu w
wykorzystywaniu nowych technologii.
Dzięki uczestnictwie w kongresie zainteresowani będą mieli okazję bezpośredniego
kontaktu z urzędnikami i top managerami większych koncernów budowniczych.
Program Kongresu:
1. Posiedzenie plenarne: „Tendencje rozwoju kompleksu budowniczego FR”.
(1.10.2008, 10.00-13.00 h)
2. Okrągły stół: „Inwestycyjno – budowniczy kompleks FR – Olimpiada 2014”.
(1.10.2008, 14.00-18.00)
3. Okrągły stół: „Budowa miast”. (2.10.2008, 10.00-13.00)
4. Okrągły stół: „Budownictwo wysokich kompleksów”. (2.10.2008, 14.00-16.00)
5. Okrągły stół: „Budownictwo niskich kompleksów”. (2.10.2008, 16.00-18.00)
6. Konferencja: „Nowe technologie informacyjne dla optymalizacji procesów w
budownictwie”.
7. Konferencja: „Przemysł materiałów budowlanych, konstrukcji i sprzętu
inŜynieryjnego”. (2.10.2008, 10.00-18.00)
8. Okrągły stół: „Budowa obiektów sportowych”. (2.10.2008, 16.00-18.00)
9. Konferencja: „Zagospodarowanie przestrzenne”. (3.10.2008, 10.00-16.00)
Adres: 197110, Sankt Petersburg, ul. Petrozavodskaya 12 (Петрозаводская)
Tel.: +7(812) 320 80 97, 320 95 27, fax: +7(812) 320 80 97
e-mail: mg@restec.ru

X MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM I WYSTAWA „CZYSTA WODA ROSJI”

W dniach 7-9 października 2008 r. w Jekaterynburgu
Międzynarodowe Sympozjum i Wystawa „Czysta woda Rosji”.

odbędzie

się

X

Miejsce: Centrum wystawiennicze „InExpo”, http://www.in-expo.ru ul. Gromowa 145,
620146 Jekaterynburg

Profil wystawy oraz tematy sympozjów:
1. Administracja i ochrona obiektów wodnych.
2. Tansgraniczne obiekty wodne (współczesne sposoby administracji, współpraca
róŜnych organów, wzajemna pomoc, współpraca ze społecznościami lokalnymi.
ZagroŜenia związane z obiektami wodnymi, odpowiedzialność i naprawianie
szkód, współpraca międzynarodowa w zakresie gospodarki wodnej, regulacja
rzek etc.).
3. Ochrona wodnych ekosystemów.
4. Budowle hydrotechniczne.
5. Monitoring obiektów wodnych, środki kontroli i pomiaru.
6. Jednolite standardy ekologiczne, standardy jakości i certyfikacji wód.
7. Miejskie wodociągi, technologie renowacji budynków i rur wodociągowych.
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8. Bezpieczeństwo korzystania z zasobów wodnych i wodociągów w
nadzwyczajnych sytuacjach.
9. Poszukiwanie i korzystanie z podziemnych wód (nowe metody poszukiwania,
jakość podziemnych wód, korzystanie z podziemnych wód na obszarach
pustynnych).
10. Oszyczanie wód.
11. Innowacje i nowe technologie, nowe materiały i sprzęt.
12. Technologie oczyszczania ścieków, utylizacja odpadów.
Szczegóły: www.ch-voda.ru
Kontakt: tel./fax +7-343-368-15-58
lub tel. +7-343-374-49-07
mebiur@e1.ru

PETERSBURGSKIE FORUM OPAKOWANIA

Miejsce: Sankt Petersburg, buissnes centre „Morskoy” (Морской), Dworzec Morskoy
(Морской вокзал)
W dniach 8-9 października 2008 r. odbędzie się Petersburskie Forum Opakowania,
jednocześnie organizowane jest Międzynarodowe Leśne Forum.
Forum Opakowania przeznaczone jest dla profesjonalistów i ekspertów z omawianej
dziedziny, podczas którego moŜliwy będzie dialog z konsumentami i producentami
opakowań i wzorowych (czołowych) technologii.
Podstawowe zagadnienia:
1. Importowo-eksportowy potencjał rynku opakowań. Rynek europejski – wektor
rozwoju. Dywersyfikacja rynku.
2. Gofrokarton jako konsumenckie i transportowe opakowanie.
3. Logistyka i optymalizacja przedsiębiorstw zajmujących się opakowaniami.
4. Europejskie standardy jakości opakowań. Wymogi bezpieczeństwa tary
i opakowania.
5. Nanotechnologie w materiałach opakowań. Rozkładające się polimery
w opakowaniu. Okrągły stół: „Kopulaste opakowania dla przemysłu spoŜywczego
i towarów uŜytku domowego”.
6. Współczesne metody marketingowe testowania opakowania.
7. Obróbka odpadów z opakowań. Nowe metody recyklingu.
8. Modernizacja sprzętu produkującego opakowania.
9. Automatyzacja - nowe technologie opakowań.
10. Metodologia i praktyka wypracowania i wprowadzenia systemu bezpieczeństwa
produktów spoŜywczych dla przedsiębiorstw produkujących opakowania.
11. Technologie druku.
Dodatkowo podczas forum moŜliwy będzie wyjazd biznesowy, prezentacje, konkurs
i autorskie treningi.
Aby móc uczestniczyć w forum naleŜy za pomocą faksu przesłać formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.restec.ru/packaging
Dane kontaktowe:
Koordynator projektu: Galina Gorokhova
Tel./fax +7 (812) 320 80 93, 303 88 69
e-mail: foodind1@restec.ru
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V MIĘDZYREGIONALNA SPECJALISTYCZNA WYSTAWA „MEBLE. OBRÓBKA
DRZEWNA.

W dniach 8-11 października 2008 r. w Belgorodzie (Белгород) odbędzie się V
Międzyregionalna Specjalistyczna Wystawa „Meble. Obróbka Drzewna”, na którą
zaprasza Belgorodskaya ТПП, „Белэкспоцентр”(Belekspotzentr), „ООО Белекспо”
Belekspo).
Tematyka wystawy:
1. WyposaŜenie, materiały i instrumenty do obróbki drzewa i przemysłu
meblowego.
2. Meble do domu, biura, hoteli, przedsiębiorstw handlowych i restauracji.
3. Meble dla instytucji szkolnych
4. Meble specjalistyczne.
5. Kompozycje mebli, tkanin i drobnych dodatków.
6. Parkiet. Wyroby stolarskie. Architektura drzewna.
7. Usługi banków, towarzystw ubezpieczeniowych.
Formalności związane z moŜliwością uczestnictwa w wystawie:
Aby móc wziąć udział w wystawie naleŜy wypełnić oficjalny formularz i wnieść opłatę,
nie później niŜ pięć dni do rozpoczęcia wystawy.
Cennik:
rejestracja – 1300 rubli, miejsce wystawowe – 1830/ m2 rubli, zaoczny udział – 5000
rubli, otwarta ekspozycja – 500/m2.
Kontakt:
Koordynator projektu: Fokina Natalia Pawłowna, managerowie: Naplekova Lyudmila
Sergeevna, Nikulina Nina Nikolayevna.
Szczegółową informację moŜna uzyskać pod nr telefonu: (4722) 58 29 51, 58 29 66,
58 29 68, 58 29 41. E-mail: belexpo@mail.ru, strona internetowa: www.belexpocentr.ru
Miejsce wystawy:
Ul. Pobedy 147 A, kompleks wystawowo-handlowy „Белэкспоцентр”, Belgorod
(Белгород)

MIEDZYNARODOWY KONGRES PRODUCENTÓW CEMENTU
„PRODUKCJA CEMENTU – PODSTAWA ROZWOJU PRZEMYSŁU
BUDOWNICZEGO”

W dniach 9 – 12 października 2008 r. w Belgorodzie odbędzie się Międzynarodowy
Kongres Producentów Cementu na temat: „Produkcja cementu – podstawa
rozwoju przemysłu budowniczego”.
Na posiedzeniach plenarnych posiedzeniach i tych dotyczących poszczególnych sekcji
będą omawiane tematy rozwoju gałęzi i przyciągnięcia inwestycji, problem
bezpieczeństwa ekologicznego, obniŜenie cen produkcji a takŜe techniczne aspekty
tworzenia przedsiębiorstw zajmujących się produkcją cementu wysokiej jakości. Będzie
omawiane całe spektrum problemów związanych z wydobyciem, transportem i
przygotowaniem surowców, przechowywanie, opakowanie cementu, ekologiczne
wymogi, przygotowanie kadry oraz perspektywy rozwoju przemysłu cementowego.
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Udział w Kongresie potwierdziły juŜ wiodące, międzynarodowe
koncerny
cementowe i zajmujące się produkcją wyposaŜenia (HeildelbergCement, Dyckerhoff
Zement, KHD, ABB, Siemens, Cemag, Holcim i wiele innych).
Formalności związane z uczestnictwem w wystawie:
1. Dla producentów cementu – 15000 rubli.
2. Dla producentów sprzętu do produkcji cementu - 25000 rub.
3. Dla przedstawicieli Państwowych WyŜszych Uczelni – 10000 rub.
4. Dla studentów i doktorantów Państwowych WyŜszych Uczelni – 1500 rub.
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać na oficjalnej stronie internetowej:
www.eti-cement.ru
Adres:
Europejski Instytut Techniczny
129343, Moskwa, a/я 150
manager@event-marketing.ru, 2008@eti-cement.ru
Tel./fax : +7 (495) 660 18 53

FORUM BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE „STEAMexpo”

W dniach 15-18 października 2008 odbędzie się w Rostowie nad Donem Forum
Budowlano-Architektoniczne „STEAMexpo”.
Miejsce wystawy: Centrum Wystawiennicze
Pr. M. Nagibina 30, 344068 Rostów nad Donem

„Vertolexpo”,

www.vertolexpo.ru

Cele forum są następujące:
1. Wzmocnienie
międzyregionalnych
oraz
międzynarodowych
kontaktów
handlowych.
2. Zapoznanie z najnowocześniejszymi technologiami z Rosji i z zagranicy
stosowanymi w branŜy budowlanej .
3. Wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami i in.

Forum będzie się składało z 3 wystaw:
4. Budownictwo i architektura.
5. Woda i ciepło.
6. Miasto: gospodarka komunalna i mieszkaniowa.
Szczegóły: www.vertolexpo.ru
Kontakt: tel./fax +7-863-268-77-19, +7-863-268-77-50, +7-863-268-77-49
stim@vertolexpo.ru

XIII TYDZIEŃ PRODUKCJI ROLNEJ W IRKUCKU

W dniach 28-31 października 2008 odbędzie się w Irkucku XIII Tydzień Produkcji
Rolnej.
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Miejsce wystawy: Sibexpocentr, www.sibexpo.ru , ul. Bajkalskaja 253-A, 664050 Irkuck
Wystawa jest przeznaczona dla przedsiębiorców działających w następujących
dziedzinach:
1. Uprawa zbóŜ, kartofli, roślin nasiennych, warzyw, pasz.
2. Hodowla zwierząt i pszczelarstwo.
3. Przemysł spoŜywczy i przetwórczy, nowe technologie, wyposaŜenie i materiały.
4. Drobne przetwórstwo produktów gospodarki wiejskiej.
5. Tworzenie przedsiębiorstw gospodarki wiejskiej, gospodarstw chłopskich
i farmerskich, gospodarstw indywidualnych, sadów.
6. WyposaŜenie, mechanika, technologie produkcji, zbiorów, przetwórstwa
i transportu, ochrona i opakowanie produktów gospodarki rolnej.
7. Technika przeznaczona na potrzeby gospodarki wiejskiej.
8. Nauka na potrzeby gospodarki wiejskiej, przygotowanie pracowników.
9. NawoŜenie oraz środki ochrony roślin.
10. Materiały i sprzęt na potrzeby sadów.
11. Środki weterynaryjne i zootechniczne, technologie i usługi.
Szczegóły: www.sibexpo.ru
Kontakt: Tel. +7-3952-352-239
Fax +7-3952-352-900, +7-3952-358-223, +7-3952-353-033
www.sibexpo.ru
Przedstawicielstwo w Moskwie
Tel. +7-495-337-93-85
sanitas@mail.ru

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PRZEMYSŁU ENOLOGICZNEGO I URZĄDZEŃ DO
BUTELKOWANIA „SIMEI”

W dniach 5-7 listopada 2008 odbędzie się w Moskwie Międzynarodowa Wystawa
Przemysłu Enologicznego i Urządzeń do Butelkowania.
Miejsce: Expocentr, www.expocentr.ru , Krasnopresnenskaya nab 14., 123100 Moskwa
Wystawa będzie dotyczyć następujących tematów:
1. Maszyny do wyciskania soku z owoców oraz destylacji, inne maszyny do
produkcji wina.
2. Butelkowanie, pakowanie i przechowywanie w odpowiednich warunkach.
3. Produkty i sprzęt do wyrobu wina, urządzenia do czyszczenia sprzętu.
4. Sprzęt niezbędny do transportu oraz utrzymania materiałów.
5. Urządzenia słuŜące do przechowywania wina i in.
Wystawa jest przeznaczona dla przedsiębiorców zajmujących się butelkowaniem
róŜnych produktów: win, piw i innych alkoholi, wody mineralnej, soków, octu, sosów,
oleju etc.
Szczegóły: www.simei-moscow.ru
Kontakt: Bezpośrednio z organizatorem we Włoszech
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tel. +39-02-722-22-840
fax +39-02-866-226
m.compiani@simei.it
Kontakt z organizatorem w Rosji
tel. +7-495-252-33-66
fax +7-495-252-12-16
interdrink@mail.ru

XXII ROSYJSKA WYSTAWA PRZEMYSŁU ROLNEGO

W dniach 11-13 listopada 2008 r. odbędzie się w Wołgogradzie XXII Rosyjska
Wystawa Przemysłu Rolniczego.
Miejsce: Centrum Wystawiennicze „VolgogradEkspo”,
pr. Lenina 98 biuro 435, 400005 Wołgograd

www.volgogradekspo.ru

Wystawa będzie dotyczyć następujących tematów:
1. Urządzenia przeznaczone dla potrzeb gospodarki wiejskiej, urządzenia
dodatkowe.
2. Urządzenia do produkcji, transportu, przetwórstwa i ochrony produktów
gospodarki wiejskiej.
3. Technologie produkcji w gospodarce wiejskiej. Nowoczesne technologie.
4. Pasza i dodatki paszowe dla zwierząt (w tym dla kur).
5. NawoŜenie i środki ochrony roślin.
6. Urządzenia przeznaczone dla sadownictwa.
7. Nasiennictwo i selekcja nasion.
8. Produkty techniczne i gumowe dla rolnictwa.
9. Technologie przetwórstwa i produkcji dla przemysłu spoŜywczego.
10. Sprzęt laboratoryjny.
11. Preparaty weterynaryjne.
Szczegóły: http://volgogradexpo.ru/538/58/
Kontakt: tel./fax +7-8442-49-19-29, +7-8442-26-52-72
tanya@volgogradexpo.ru

XIII WYSTAWA AGROPRZEMYSŁOWA: „WORONEśAGRO – 2008”
„WORONEśPRODMASZ”

W dniach 12 – 14 listopada 2008r. w WoroneŜu odbędzie się XIII Wystawa
Agroprzemysłowa: „WoroneŜagro – 2008” „WoroneŜprodmasz”.
Organizatorzy zapraszają przedsiębiorstwa produkcji samochodowej i dostawców
techniki gospodarczej do uczestnictwa w wystawach i pokazach techniki gospodarczej.
Tematyka wystawy:
1. Traktory, technika gospodarcza, sprzęt, transport.
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2. Środki mechanizacji dla małych gospodarstw rolnych
3. Sadownictwo.
4. Hodowla zwierząt.
5. Weterynaria.
6. Kredyty, ubezpieczenia
7. i wiele innych.
Cykl plenarnych pokazów:
1. 11.04.2009
– Prace dotyczące techniki obróbki ziemi i siewu.
2. 18-19. 06.2009 – III Międzyregionalna Wystawa – urządzenia do przygotowania
karm.
3. 27.07.2009
– Urządzenia do obróbki ziarna.
4. 29.08.2009
– Urządzenia do obróbki buraków cukrowych.
5. 1-11.09.2009
– IX Międzyregionalna Wystawa Handlowa – pokaz.
6. 31.10.2009
– Wystawa – pokaz urządzeń dla hodowli zwierząt.
Wystawy Agroprzemysłowe:
1. 8.02.2009
– II Specjalistyczna Wystawa.
2. 12-13.02.2009 – II Międzyregionalna Wystawa.
3. 16-17.11.2009 – XIII Międzyregionalna Wystawa.
Szczegółowe informacje dotyczące XIII Agroprzemysłowej Wystawy w WoroneŜu
dostępne są na stronie internetowej: www.vfcenter.ru
Miejsce Wystawy:
Ul. Timiryazeva 13 A (Тимирязева)
WoroneŜ

SPECJALISTYCZNE TARGI „SPA EXPO 2008”

W dniach 5-7 grudnia 2008 r. odbędą się w Moskwie Miedzynarodowe
Specjalistyczne Targi „Spa Expo” dotyczące branŜy odnowy biologicznej.
Miejsce targów: Centrum Handlowo-Wystawiennicze „T-Modul”, www.tishinka.com
Tishinskaja Pl. 1, d. 1, str. 1, 123056 Moskwa
Targi są przeznaczone dla przedsiębiorców zajmujących się następującą działalnością:
1. Sprzęt i kosmetyki dla odnowy biologicznej.
2. Hotele, kurorty i salony odnowy biologicznej.
3. Odnowa biologiczna w czasie i po ciąŜy.
4. Produkty związane z utrzymaniem zdrowej cery.
5. Produkty ziołowe dla utrzymania zdrowia.
6. Nowe techniki odnowy biologicznej ułatwiające chudnięcie.
Szczegóły: www.alt-expo.ru
Kontakt: Tel. +7-495-789-82-68
Fax +7-495-545-09-70
alteexpo@rambler.ru
daria-altexpo@rambler.ru
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PIERWSZY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL WIN

W dniach 5-7 grudnia 2008r. odbędzie sie w Moskwie „Pierwszy Międzynarodowy
Festiwal Win” mający na celu odrodzenie kultury picia wina w Rosji, promowanie
najlepszych rosyjskich gatunków win i ich producentów oraz promocję produkcji branŜy
wiodących firm zagranicznych.
Miejsce przeprowadzenia festiwalu: Międzynarodowe Centrum Wystwiennicze w
Moskwie „Krokus Ekspo”pawilon nr 2, sala nr 8.
Na Festiwalu prezentowane będą:
- wina wytrawne
- szampany i wina musujące
- wina naturalne
- wina deserowe
- koniaki
- naczynia, szafy do przechowywania win, akcesoria etc.
W ramach festiwalu odbędą się:
- konkurs degustacyjny „Najlepsze wino roku”
- prezentacje uczestników Festiwalu
- konsultacje specjalistów branŜy
- degustacje wraz z moŜliwością zakupu produktów w specjalnym sklepie otwartym na
czas Festiwalu
- spotkania biznesowe
- występy pokazowe barmanów
- wręczenie nagrody za najlepszy produkt
Szczegóły: www.astigroup.ru
Kontakt: Tel: +7 495 797 69 14
Fax: +7 495 797 69 15

XI SPECJALISTYCZNA WYSTAWA: “ELEKTRO –2009. ELEKTROTECHNIKA.
ENERGETYKA”.

W dniach 25 –27 lutego 2009 w Rostowie nad Donem, w Pałacu Sportu (Дворец
Спорта) odbędzie się XI Specjalistyczna Wystawa: „Elektro – 2009.
Elektrotechnika. Energetyka”
Wszystkich zainteresowanych wystawą zaprasza się jako bezpośrednich uczestników
bądź odwiedzających.
Cel wystawy:
Prezentacja na południu Rosji najnowszych osiągnięć rodzimych i zagranicznych firm w
dziedzinie przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego a takŜe energetycznego,
dostawy ciepła i zasobów.
Tematyka wystawy:
1. Elektrotechnika i Energetyka.
2. Elektronika i Budowa Maszyn.
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3. Kable i Przewody.
4. Światłotechnika.
Oficjalne otwarcie będzie miało miejsce 25 lutego 2009 r. o godzinie 11.00.
Godziny otwarcia wystawy: 10. 00 - 17. 00
Akredytacja uczestników do 24 lutego w godzinach od 10.00 – 20. 00.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.expo-don.pp.ru
Kontakt: Lyudmila Kosilo, Svetlana Pasha, Sergey Samoylov, tel./fax (863)267 04 33,
267 91 06, tel. (863) 269 51 82, e-mail: expo-don@aaanet.ru.

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SPRZĘTU, TECHNOLOGII I OPAKOWAŃ DLA
PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO I SPOśYWCZEGO
PRODTECH 2009

W dniach 1 – 3 kwietnia 2009 r. w Sankt Petersburgu (ВК Ленэксспо) odbędzie się
Międzynarodowa Wystawa Sprzętu, Technologii i Opakowań dla Przemysłu
Przetwórczego i SpoŜywczego. Prodtech 2009 (ПРОДТЕХ 2009)
Na wystawie będą prezentowane:
1. WyposaŜenie i technologie dla przemysłu spoŜywczego.
2. Opakowania dla przemysłu spoŜywczego FOODPAC.
Program wystawy:
1. Międzynarodowe północno-zachodnie Forum SpoŜywcze: „Bezpieczeństwo
produkcji spoŜywczej”.
2. Konkurs.
3. Centrum negocjacji.
Szczegółowe informacje znajdują się stronie internetowej: www.restec.ru/prodtech
Koordynator projektu: Kuprina Marina Voldemarovna, tel./fax +7 (812) 320 80 93, 303
88 69, e-mail: upac@restec.ru.

IV MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA WASTETECH
IX MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA ЭКВАТЭК

W dniach 26 – 29 maja 2009 r. odbędzie się w Moskwie IV Międzynarodowa
Wystawa WASTETECH dotycząca obróbki odpadów, recyklingu i technologii
związanymi z ochroną natury. Kolejno w dniach 1 – 4 lipca 2009 będzie miała miejsce
analogiczna IX Międzynarodowa Wystawa ЭКВАТЭК.
W związku z powyŜszymi wystawami firma Sibico (Сибико) zwraca się do polskich firm
o wspólne zorganizowane stoisk na dwóch wystawach.
Kontakt z firmą Sibico: Moskwa, 105062, a/я 105, tel./fax (495) 225 5986, 782 1013, e-mail:
info@sibico.com, strona internetowa: www.sibico.com
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PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO-WYSTAWIENNICZE W MOSKWIE
PAŹDZIERNIKU 2008r.
30.09-03.10.2008
30.09-03.10.2008
30.09-03.10.2008

1.10-03.10.2008

1.10-3.10.2008
1.10-03.10. 2008

1.10-03.10. 2008

1.10-03.10. 2008

1.10-03.10. 2008

1.10-03.10. 2008

1.10-03.10. 2008

1.10-04.10. 2008
1.10-05.10. 2008

2.10-03.10. 2008

2.10-04.10. 2008

3.10-04.10. 2008

Międzynarodowa Wystawa Obuwia i Dodatków „SchoesAcces”
www.schoesaccess.ru
XI Międzynarodowa Wystawa Narzędzi “Intertool 2008”
www.intertool-moscow.ru
XIX Wystawa Technologii Informatycznych i Komputerów
„Softool 2008”
www.softool.ru
III Specjalistyczna Międzynarodowa Wystawa Środków i
Systemów prezentowania Informacji „Display 2008”
www.display.chipexpo.ru/rus/2008/about.htm
VI Międzynarodowa Wystawa Elektroniki „ChipExpo 2008”
www.chipexpo.chipexpo.ru
II Wystawa „Międzynarodowe Spotkanie Chemików – ICA
2008”
www.ica-expo.ru
IX Specjalistyczna Wystawa Sprzętu i Technologii do
Automatyzacji Systemów Zarządzania procesami
Technologicznymi oraz Systemów Wbudowanych
www.pta-expo.ru/moscow/
Moskiewska Międzynarodowa Wystawa Zagranicznych
Nieruchomości „Interhome”
www.interhome-expo.ru/
Profesjonalna Międzynarodowa Wystawa Urządzeń i Technologii
do Produkcji Materiałów Budowlanych „Bauindustrie”
www.bi-expo.ru
XIV Międzynarodowa Wystawa Turystyczna „Odpoczynek –
Leisure 2008”
www.leisure-moscow.ru
II Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Technologii
Informatycznych i Telekomunikacyjnych w Budownictwie
„InterBuildCon 2008”
www.restec.ru/exhibitions/featured/ibif-it/index.ru.html
XI Międzynarodowa Wystawa Produktów dla Restauracji „Pir”
www.pir.ru
XXIV Międzynarodowa Wystawa „Myślistwo i wędkarstwo na
Rusi”
www.expo-design.ru/_templates/vwp.php?wpid=1537&lang=R
IX Międzynarodowa Wystawa i Konferencja „Szkolenie i rozwój
kadr”
www.expocentr.ru/ru/expoinex/trainingsexpo/
VI Międzynarodowa Wystawa dotycząca Franszyzny i Innych
Sposobów Rozwoju Biznesu „Buy Brand”
www.buybrand.ru
Moskiewska Międzynarodowa Wystawa Inwestycji
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6.10-09.10. 2008

7.10-09.10. 2008

7.10-09.10. 2008

7.10-09.10. 2008

7.10-09.10. 2008

7.10-01.10. 2008

8.10-10.10. 2008

9.10-12.10. 2008

10.10-14.10. 2008
10.10-14.10. 2008

13.10-16.10. 2008

13.10-15.10. 2008

13.10-17.10. 2008

14.10-16.10. 2008

14.10-16.10. 2008

15.10-18.10. 2008

16.10-17.10. 2008

http://www.investshow.ru/
IX Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Artykułów
Biurowych „Spinacz Expo. Technologie Biurowe 2008”
www.apkor.ru/project/exhibition/
Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa „Energetyka.
Elektronika i Przemysłowa Elektronika”
www.inconex.ru/ee/index.html
V Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa i Konferencja
dotycząca Informatycznych Systemów Bezpieczeństwa
„Infosecurity”
www.infosecuritymoscow.com/index.ru.html
III Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Korporacyjnych
Systemów Elektronicznego Przechowywania Informacji
„Documentation”
www.documation.ru/index.ru.html
IV Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa i Konferencja
Systemów Ochrony Danych „Storage Expo”
www.storage-expo.ru/index.ru.html
XIII Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa „Etykietka-Label
Show”
www.labelshow.ru
Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Technologii i Urządzeń
do Wytwarzania i Przetwórstwa Aluminium
„Aljumnij 2008/Alumico”
www.alumico.ru/2009/about/2008.stm
XIX Międzynarodowa Wystawa Zagranicznych Nieruchomości
„DomExpo International”
www.expodesign.ru/_templates/vwp.php?smid=259&wpid=1559&lang=R
X Jubileuszowa Rosyjska Wystawa Rolnicza„Złota Jesień”
www.goldenautumn.ru/en/txt_items/show/24
X Specjalistyczna Wystawa i Targi Drobnej Produkcji Rolnej
„Sadownik i farmer”
www.sif.interopttorg.ru
XIV Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Urządzeń
Piekarniczych i Dodatków Chemicznych do Wypieku Chleba
www.expocentr.ru/ru/expoinex/hleb_mos/
II Specjalistyczna Wystawa Przyborów i Sprzętu do Badań
Naukowych „SimExpo”
www.simexpo.ru
XIII Międzynarodowa Wystawa „Urządzenia, maszyny i dodatki
chemiczne dla przemysłu spoŜywczego i przetwórczego”
www.agroprodmash-expo.ru/
V Międzynarodowa Wystawa Sprzętu i Technologii Pomiarowych
„Kip Expo 2008”
www.kipexpo.ru
Specjalistyczna Międzynarodowa Wystawa „Czujniki i Przyrządy
Pomiarowe”
www.sensor-expo.ru
X Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Zegarków i
Dodatków „Moskiewski Salon Zegarków”
www.rosinex.ru/sites/rosinex/user/applications/shablon/
VIII Specjalistyczna Wystawa i Konferencja “Technologie
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16.10-19.10. 2008

21.10-23.10. 2008

21.10-24.10. 2008

21.10-24.10. 2008

21.10-24.10. 2008
21.10-24.10. 2008

21.10-24.10. 2008

21.10-24.10. 2008
22.10-26.10. 2008
23.10-26.10. 2008

23.10-26.10. 2008

27.10-30.10. 2008

27.10-30.10. 2008

28.10-31.10. 2008
29.10-31.10. 2008

29.10-31.10. 2008

29.10-31.10. 2008

30.10-03.11. 2008
30.10-01.11. 2008

informatyczne w medycynie”
www.itm.consef.ru
Moskiewska Międzynarodowa Wystawa Broni i Myśliwstwa
„Arms & Hunting”
www.armsandhunting.ru/rus/about/index.htm
V Międzynarodowa Wystawa dotycząca Problemów Ekologii w
RóŜnych Działach Gospodarki „Ekoefektywność 2008”
www.ecointech.ru
VII Międzynarodowe Forum Pomp, SpręŜarek i Armatury
„PCVexpo”
www.pcvexpo.ru
XXIX Jesienna Międzynarodowa Wystawa Obuwia i Gotowych
Wyrobów ze Skóry
www.obuv-expo.ru
XV Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa „Apteka 2008”
www.aptekaexpo.ru
VIII Międzynarodowa Wystawa i Forum Technologii
Informatycznych i Telekomunikacji „InfoKom-2008”
www.infocomtech.ru
VIII Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Materiałów,
Sprzętu i Technologii Spawalniczych „Weldex”
www.weldex.ru/2008/
VI Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa „LaboratoriaExpo”
www.expo-design.info
Wystawa „Architektura krajobrazu. Widok z domu”
www.dom6.ru/show/Land.php
XV Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Perfum i
Kosmetyków „InterCHARM 2008”
www.intercharm.net./exhibitions/
III Międzynarodowa Wystawa Jubilerstwa i Sztuki DekoratywnoUŜytkowej
www.goldenglobe.ru
XV Międzynarodowa Wystawa „Skład. Transport. Logistyka
2008”
www.stl-expo.ru
IX Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Surowców, Sprzętu i
Technologii do Produkcji Wyrobów z Masy Plastikowej
„Plastmass 2008”
www.maxima-expo.ru/rus/plastic/
XIV Międzynarodowa Wystawa „Świat dziecka”
www.mirdetstva-expo.ru
X Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Przemysłu
Futbolowego „Futbol Market 2008”
www.footballmarket.ru
IX Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Obuwia i OdzieŜy
Specjalistycznej „Profesjonalne bezpieczeństwo i styl”
www.telogryka.ru
XV Międzynarodowa Wystawa „Stacja benzynowa, serwis
samochodowy, garaŜ, parking”
www.autocomplex.net.
Specjalistyczna Wystawa „Gildia Jubilerów”
www.delcont.mbm.ru/Exhibitions/
VII Międzynarodowa Wystawa i Kongres „Hi Tech Building”
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31.10-02.11. 2008

www.hitechhouse.ru
Moskiewski Międzynarodowy Salon Narciarski „Ski & Board
Salon”
www.skiexpo.ru

Opr.: Ewa Fischer, I Sekretarz WPHI Ambasady RP w Moskwie

NOWE UŁATWIENIA PRZY ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW W
FEDERACJI ROSYJSKIEJ

27 sierpnia 2008r. w siedzibie Federalnej SłuŜby Migracyjnej Rosji (ФМС)
w Moskwie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli placówek
dyplomatycznych państw członkowskich UE. Spotkanie było poświęcone wprowadzeniu
nowych zasad i ułatwień przy składaniu wniosków i wydawaniu pozwolenia na pracę
obcokrajowcom chcącym podjąć pracę w Federacji Rosyjskiej.
Przedstawiciel Federalnej SłuŜby Migracyjnej poinformował, Ŝe w dniu 24 lipca 2008
wszedł w Ŝycie nowy regulamin (nr 11480, zarejestrowany w Ministerstwie
Sprawiedliwości Rosji dn. 09 kwietnia 2008r.) o „usłudze” państwa pt. „Wydawanie
pozwoleń na pracę obcokrajowcom na terytorium Federacji Rosyjskiej”.
Rzeczony regulamin pozwala pracodawcy, przy zwróceniu się do Federalnej SłuŜby
Migracyjnej Rosji, w systemie „jednego okienka”, dostarczać pakiet dokumentów w celu
otrzymania:
•
•
•
•

Decyzji Urzędu Pracy o celowości zatrudnienia obywateli innych państw
Pozwolenia na zatrudnienie obywateli innych państw
Pozwolenia na pracę dla obywateli innych państw
Zaproszenia na wjazd (wiza wielokrotna) dla obcokrajowców, w celu realizacji
umowy o pracę na terytorium Federacji Rosyjskiej

W pierwszym etapie - wyłącznie dla obcokrajowców zatrudniających się
w organizacjach członków Amerykańskiej Izby Handlowej w Rosji i Stowarzyszeniu
Europejskiego Biznesu w Rosji - usługa „otwarte okno” będzie moŜliwa do
zrealizowania pod adresem: ul. 2 – ya Myasnikovskaya, d. 10a (Мясниковская). Przy
czym, zainteresowana organizacja nie ma obowiązku być zarejestrowaną na terenie
Moskwy. Ta pionierska usługa, w przypadku pozytywnego sprawdzenia się systemu
w Moskwie, stanie się w najbliŜszym czasie dostępna równieŜ w Okręgu Moskiewskim
i Sankt-Petersburgu.

Pozostali obcokrajowcy, wjeŜdŜający do Rosji z krajów objętych ruchem wizowym,
w przedmiotowej sprawie będą obsługiwani pod adresem: ul. Novinskiy bulvar, d. 11 str.
1 (Новинский бульвар).
Uwaga: Federalna SłuŜba Migracyjna zwraca uwagę pracodawców zatrudniających
obcokrajowców, Ŝe zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, obywatele Federacji
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Rosyjskiej mają prawo pierwszeństwa do zatrudnienia. Dlatego pierwszym krokiem
pracodawcy zawsze powinno być zwrócenie się do miejscowego Urzędu Pracy
z informacją o wolnym miejscu pracy. Dopiero po odrzuceniu wszystkich
zaproponowanych kandydatur (w ciągu 30 dni)pracodawca moŜe zwrócić się z prośbą
do Federalnej SłuŜby Migracyjnej.

opr. Piotr Masajło, II Sekretarz WPHI Ambasady RP w Moskwie

© 2008 WPHI Ambasady RP w Moskwie
Publikowanie w całości lub części materiałów zawartych w niniejszym opracowaniu
dozwolone jest wyłącznie przy powołaniu się na źródło informacji.
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