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 تعالیبسمه

   نکات برجسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و طرح مسئله مقدمه   
قرقیزستان و  ،بالروس ،روسیه، قزاقستان )شامل پنج کشور موضوع الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ای تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا به امضا رسید و از مطرح شد تا اینکه موافقتنامه 1۳۹۴از سال  (ارمنستان

سمت تدریج بهه ای است که باجرا شد. عنوان موافقتنامه ایران و اتحادیه اوراسیا، ترجیحات تعرفه 1۳8۹ماه  آبان ۵

تجارت آزاد حرکت خواهد کرد، قرارداد موقت و سه ساله است، از سال آینده باید مذاکرات برای ورود کامل و 

کلیف روشن شود که ایران عضویتش را ادامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی شروع و بعد از سه سال ت

شود. اهمیت توافقنامه ایران با اتحادیه اوراسیا از آن رسد یا از توافق خارج میدهد و به مرحله تجارت آزاد میمی

اری المللی تجای و بینهای منطقهجهت است که موفقیت پیمان تجاری با اوراسیا زمینه ساز ورود ایران به پیمان

 .استدیگری 

دیاز نظر شاخص تول یاقتصاد جهان نیازدهمو ی تینفر جمع ونیلیم 146 با یکشور هیروس 

 یدالر از نظر قدرت برابر 32هزار و  29 با درآمد سرانه یاقتصاد جهان نیششمی و ناخالص داخل

 .است دیخر

دالر است و  ونیلیم 46۰ ایاوراس هیبه اتحاد رانیا ینفت ریاز صادرات غ یکشاورز داتیسهم تول

 ونیلیم ۵33یاست و از طرف هیمربوط به واردات روس ایدالر از کل واردات اوراس اردیلیم 23۸

 مده 2 هیدر بازار روس رانیاست و سهم ا هیصادرات به روس ایبه اوراس رانیدالر از کل صادرات ا

 . درصد است

صادرات  کهیطورهب ؛است هیمربوط به کشور روس رانیبه ا ایحجم صادرات اوراس نیشتریب

 زانیو غذا به م یصادرات بخش کشاورز ودالر  ونیلیم 12۰۸ به میزان 2۰1۸ در سال هیروس

 دالر بوده است. ونیلیم 793

  ؛ یعنی برای حضور در ها استاختیار زنجیرهدرصد تراکنش خرده فروشی روسیه در  4۰ تقریبا

 . و بزرگ مواجه خواهند بودبازار روسیه، صادرکنندگان با تقاضاهای عمده 

ه نگاه به بازار روسیو  است یتجارت بلندمدت سودمند و ضرور یبرا در مسکو یندگیداشتن نما

 بلندمدت و پایدار باشد.گذاری و حضور باید نگاه سرمایه

 بسیاری از صادرات ما وابسته به کشورهای همسایه است که ساختار رقابتی و قانونمند

راحتی وارد بازارهای عراق و ه های خرد بای را ندارند؛ بنابراین صادرکنندهصادرکننده حرفه

 .دارد شوند، اما بازار اوراسیا به تغییر رویکرد در بخش خصوصی نیازافغانستان می



 

۳ 

 

میلیارد دالر بود که از این میزان واردات سهم واردات از ایران  ۳18میزان واردات اتحادیه اوراسیا  2۰18در سال 

سهم تولیدات کشاورزی از . درصد کل واردات اتحادیه اوراسیا سهم ایران است ۰٫۳میلیون دالر است یعنی  ۹1۵

میلیارد دالر از کل واردات اوراسیا مربوط  2۳8است و یون دالر میل ۴۶۰صادرات غیر نفتی ایران به اتحادیه اوراسیا 

میلیون دالر از کل صادرات ایران به اوراسیا صادرات به روسیه است و سهم  ۵۳۳ به واردات روسیه است و از طرفی

 دهم درصد است.  2ایران در بازار روسیه 

 یناخالص داخل دیاز نظر شاخص تول یاقتصاد جهان نیازدهمی و تینفر جمع ونیلیم 1۴۶حدود  با یکشور هیروس

خواهیم اگر می ؛است دیخر یدالر از نظر قدرت برابر ۳2هزار و  2۹ با درآمد سرانه یاقتصاد جهان نیششمو 

یه های اصلی خرده فروشی روسباید نهادسازی در ایران شکل بگیرد و به زنجیره، رگانان ما وارد بازار روسیه شوندباز

از ظرفیت بازاریابی روسیه استفاده و به  و ریزی کردبه صورت بلندمدت برای حضور در بازار روسیه برنامه ووصل 

 .شرایط محیطی بازار این کشور به ویژه در قیمت و کیفیت کاال توجه کنیم

فریادرس، مدیرکل دفتر  ...اولی دکتر یبا حضور آقا 2۳/۰۹/۹8در نشستی پژوهشی در تاریخ در همین راستا 

جایگاه بازار روسیه برای کاالهای صادراتی بخش  به بررسیمقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 

 پرداخته شده است.یی غذا عیو صنا یدر بخش کشاورز های ورود به بازار روسیهاستراتژیو  کشاورزی

 

  کشاورزیدر بخش  روسیهوضعیت واردات و صادرات 

میلیارد دالر بود که از این میزان سهم واردات  ۳18به میزان  2۰18کل واردات اتحادیه اوراسیا از جهان در سال 

اوراسیا با جهان مربوط به کشور روسیه  وارداتبیشترین حجم میلیارد دالر بود.  ۳۴.۵8کشاورزی و غذا به میزان 

میلیارد  2۹.۶۳میلیارد دالر که واردات کشاورزی و غذا به میزان  2۳8واردات روسیه در این سال  کهطوریهاست ب

میلیارد دالر بود که از این  ۵۴8به میزان  2۰18دالر بوده است. کل صادرات اتحادیه اوراسیا به جهان در سال 

اوراسیا با  صادراتبیشترین حجم . میلیارد دالر بود ۳۳.8۹میزان سهم صادرات بخش کشاورزی و غذا به میزان 

صادرات  از این میزان میلیارد دالر که 4۵۰صادرات روسیه در این سال  کهطوریهمربوط به کشور روسیه است بهم جهان 

  میلیارد دالر بوده است. 24.۸۸بخش کشاورزی و غذا به میزان 

 

 در بخش کشاورزی روسیه از ایران وضعیت واردات و صادرات 

درصد کل واردات اتحادیه  ۰.۳یعنی میلیون دالر بود  ۹2۰به میزان  2۰18واردات اتحادیه اوراسیا از ایران در سال 

بیشترین میلیون دالر بود.  ۴۶۵که از این میزان واردات سهم بخش کشاورزی و غذا به میزان  بوده استاوراسیا 

 ۵۳۳واردات روسیه از ایران در این سال  کهطوریهاست بمربوط به کشور روسیه هم  ایران ازاوراسیا  وارداتحجم 

میلیون دالر بوده است. کل صادرات اتحادیه اوراسیا  ۳۹۵میلیون دالر که واردات بخش کشاورزی و غذا به میزان 

میلیون دالر بود که از این میزان سهم صادرات بخش کشاورزی و غذا به  177۵به میزان  2۰18به ایران در سال 



 

۴ 

 

 هکطوریهمربوط به کشور روسیه است بهم  به ایراناوراسیا  صادراتبیشترین حجم میلیون دالر بود.  11۵2میزان 

 میلیون دالر بوده است. 793میلیون دالر که صادرات بخش کشاورزی و غذا به میزان  12۰۸صادرات روسیه در این سال 

 مواد غذایيگاه روسیه در بازار جهاني محصوالت کشاورزی و جای 

درصد از سبد غذایی، به میوه و تره بار اختصاص دارد. هر خانواده به طور متوسط در مسکو  1۰.6 تقریبا   در کشور روسیه،

 دهد.به محصوالت غذایی اختصاص می دالر در هفته ۸9هزار نفر،  ۵۰۰با جمعیت زیر دالر و در سایر شهرها  114در حدود 

خود  ترین سطحنی روسیه در تابستان در پایییوه. واردات ماستبار وابسته هیه به شدت به واردات میوه و ترروس

گیرد. در تابستان صادرات محصوالت کشاورزی به این کشور به خصوص صادرات میوه و تره بار، از بازارهای قرار می

عالوه بر این، برخی از  .شودانجام می ،باشدمی که بدون شک یکی از این کشورها، ایرانمنطقه و خاورمیانه 

وسیه باری هستند که کشور رو مرکبات، در لیست میوه و تره، خیار نوار شمالی کشور نظیر گوجه فرنگیمحصوالت 

و  توان بخشی از بازار میوهشده میریزی دقیق و حساب کند. در نتیجه با استفاده از یک برنامهها را وارد میآن

 . بار روسیه را از آن خود کرد و سود صادرات میوه از این محل را برای کشورمان تامین کردتره
وضعیت بهتری نسبت به صادرات میوه و تره بار به این کشور دارد.  وضعیت صادرات خشکبار به روسیه از طرفی،

هانی ترین سهم بازار جآیند که بیشکاالهایی به حساب می ءکشمش و زعفران جزخرما،  ،پسته خشکبارهایی نظیر

صادرات خشکبار به روسیه، عالوه بر ایران،  2۰18بررسی آمارهای سال است. اما با  را ایران به خود اختصاص داده

 تواند زنگ خطری برایی خود میباشد که به نوبهکشور چین نیز در حال افزایش سهم بازار پسته در روسیه می

 .ی ایرانی باشدتاجران پسته

ک شود و صادرات میوه خشطریق واردات این محصول تامین می ای از مصرف میوه خشک در روسیه ازحجم عمده

ادرات ی صهای خوبی در زمینهزرگانان ایران نیز گامهای اخیر باای دارد. در سالبه روسیه پتانسیل اقتصادی ویژه

 .اشدبه و کشمش به این کشور میها صادرات انواع خرما، پستترین آناند که از مهممیوه خشک به روسیه برداشته

و جایگاه کشور روسیه در واردات بازار جهانی بعضی محصوالت کشاورزی نشان داده شده  وضع زیردر جداول 

 است.

 خرما و مرکبات ،وسیه در بازار جهاني پستهجایگاه ر -(1جدول )

 مرکبات خرما پسته

ارزش وارد  واردکنندگان 

شده در سال 

)هزار  2018

 دالر(

سهم در 

واردات 

جهان 

)%(  

متوسط 

تعرفه اعمال 

شده توسط 

 کشور )%(

ارزش وارد شده  واردکنندگان

 2018در سال 

 )هزار دالر(

سهم در 

واردات 

جهان 

)%(  

متوسط 

تعرفه اعمال 

شده توسط 

 کشور )%(

ارزش وارد شده  واردکنندگان

 2018در سال 

 )هزار دالر(

سهم در 

واردات 

جهان 

)%(  

متوسط تعرفه 

اعمال شده 

توسط کشور 

)%( 

   100 16055854 جهان    100 1741423 جهان   100 2381193 جهان

هنگ کنگ 

 چین

 1.1 9.1 1466505 آمریکا 24.1 14.7 256648 هند 0 24 571044

 5.7 8.2 1310922 آلمان 33.8 9.8 171229 مراکش 13.4 14.7 349339 چین

امارات  0.4 11.7 278248 آلمان

متحده 

 عربي

 5.7 7.7 1241647 فرانسه 0 6.2 107195

 3.2 7.7 1231478 روسیه 3.2 1.6 28452 روسیه 3.2 1.8 43684 روسیه

 

http://blog.incobac.com/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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 وسیه در بازار جهاني کشمش، کیوی و سیبجایگاه ر -(2جدول )

 سیب کیوی کشمش و انگور

ارزش وارد شده  واردکنندگان 

 2018در سال 

 )هزار دالر(

سهم در 

واردات 

  جهان )%(

متوسط 

تعرفه اعمال 

توسط  شده

 کشور )%(

ارزش وارد شده  واردکنندگان

 2018در سال 

 )هزار دالر(

سهم در 

واردات 

جهان 

)%(  

متوسط تعرفه 

اعمال شده 

توسط کشور 

)%( 

ارزش وارد شده  واردکنندگان

 2018در سال 

 )هزار دالر(

سهم در 

واردات 

جهان 

)%(  

متوسط تعرفه 

اعمال شده 

توسط کشور 

)%( 

   100 8085559 جهان   100 3220740 جهان   100 11290138 جهان

 4.5 9 727348 آلمان 20.9 12.8 411291 چین 0.4 16.2 1833768 آمریکا

 4.4 6.4 517411 روسیه 4 11.5 370049 ژاپن 2.4 8.3 933212 هلند

 4.5 6.2 503586 انگلستان 2.6 8.8 282333 بلژیک 2.4 8.1 914872 آلمان

 4.7 4.4 355718 اندونزی 0 2.8 91098 روسیه 3 3.2 360601 روسیه

 
 جایگاه روسیه در بازار جهاني گل و سبزیجات -(3جدول )

های شاخه بریدهگل واردکنندگان  خیار گوجه فرنگي 

ارزش وارد شده 

 2018در سال 

 )هزار دالر(

سهم در 

واردات 

  جهان )%(

متوسط تعرفه 

اعمال شده توسط 

 کشور )%(

ارزش وارد شده 

 2018در سال 

 )هزار دالر(

سهم در واردات 

  جهان )%(

متوسط تعرفه 

اعمال شده توسط 

 کشور )%(

ارزش وارد شده 

 2018در سال 

 )هزار دالر(

سهم در 

واردات جهان 

)%(  

متوسط تعرفه 

اعمال شده توسط 

 کشور )%(

   100 2856631   100 9453533   100 8876271 جهان

 1.3 29 816576 1.2 26 2486067 3 17 1529469 آمریکا

 15.5 23 647731 10.5 16 1484090 2.6 14 1269193 آلمان 

 15.5 8 218097 10.5 7 699939 2.6 12 1056641 انگلستان

 15.5 5 136616 10.5 3 320040 2.6 11 995181 هلند

 15.5 3 89227 10.5 8 705735 2.6 5 408550 فرانسه

 8.4 4 123114 8 7 629841 3.4 4 367940 روسیه

 

 جایگاه روسیه در بازار مواد غذایي -(4جدول )

 آب و رب گوجه فرنگي  بیسکویت شکالت

ارزش وارد شده  واردکنندگان 

 2018در سال 

 )هزار دالر(

سهم در 

واردات 

  جهان )%(

متوسط تعرفه 

اعمال شده 

توسط کشور 

)%( 

ارزش وارد شده  واردکنندگان

 2018در سال 

 )هزار دالر(

سهم در 

واردات 

جهان 

)%(  

متوسط 

تعرفه اعمال 

شده توسط 

 کشور )%(

ارزش وارد شده  واردکنندگان

 2018در سال 

 )هزار دالر(

سهم در 

واردات 

جهان 

)%(  

متوسط تعرفه 

اعمال شده 

توسط کشور 

)%( 

   100 4161075 جهان   100 8545736 جهان   100 28797591 جهان

 4.8 10.8 450018 آلمان 0.3 15.5 1321578 آمریکا 8.1 9.5 2748019 آمریکا

 4.8 9.7 401821 انگلستان 0 6.1 519795 انگلستان 0.1 8.4 2423892 آلمان

 8.3 6.3 260448 ژاپن 0 5.9 502278 فرانسه 0.1 7.7 2229817 فرانسه

 6.8 2.5 103331 روسیه 8.3 0.9 77242 روسیه 5.6 1.9 540353 روسیه

 

  دوجانبه ایران و روسیهتجارت 

میلیون کیلومتر مربع و با داشتن  17ای به وسعت میلیون نفری در گستره 1۴۶ حدود روسیه با داشتن جمعیت

ترین صادرکنندگان محصوالت صنعتی به کشورمان تواند همزمان به عنوان یکی از بزرگذخایر غنی از مواد اولیه می

 .های مختلف تجاری و صنعتی باشدهو یکی از بازارهای هدف برای کاالهای مصرفی ایران در حوز



 

۶ 

 

میلیون نفر  12ترین شهر اروپا با بیش از هرهای جهان و پرجمعیتترین شگران شهر مسکو به عنوان یکی از

های روسی در این شهر به ثبت جمعیت یک شهر توریستی و نمایشگاهی در جهان است که بیشترین شرکت

درصد خرده فروشی را به خود  17شود و به تنهایی اند. بیشترین گردش مالی روسیه در این شهر انجام میرسیده

 المللی است.فرودگاه بین ۴اختصاص داده است. این شهر پنجمین شهر بزرگ جهان و دارای 

که تبادالت تجاری دوجانبه طوریتهران و مسکو با وجود تعامالت زیاد سیاسی، مبادالت تجاری ناچیزی دارند، به 

جات، خشکبار، اقالم عمده صادراتی ایران به روسیه را میوه شود.درصد اندکی از تجارت خارجی آنها را شامل می

چوب، کاغذ، روغن، ترین محصوالت وارداتی از روسیه نیز غالت، شود و عمدهسبزیجات، پسته و انگور خشک شامل می

 .ماشین االت و فلزات هستند

تسهیل در تجارت ایران و های حمل و نقل به دلیل فاصله نزدیک بین دو کشور نیز موجب له کاهش هزینهئمس

گیرد. ها صورت میشود. این ارتباط بیش از همه از طریق کشتیرانی در دریای خزر و تردد کامیونروسیه می

همچنین سعی شده است از طریق برقراری خطوط منظم هوایی میان شهرهای مختلف دو کشور و تنوع بخشی 

وایی به این روند کمک شود. روابط سیاسی خوب بین دو های هواپیمایی و امضای اسناد حمل و نقل هدر شرکت

 .فزایش صادرات به روسیه موثر باشدهای اقتصادی و اتواند در توسعه همکاریکشور نیز می

 

  ایرانجایگاه بازار روسیه برای کاالهای صادراتي بخش کشاورزی 

 تاس کشورهایی از یکیاین کشور  بوده است. رهای اخیر از توجه زیادی برخوردابازار و صادرات به روسیه در سال

 .بیاید حساب به خوبی مقصد ایرانی کاالهای صادرات برای تواندمی که

ی خزر و نزدیک بودن به ایران از نظر مسافت، ظرفیت مناسبی دریاچه یبه دلیل قرار گرفتن در حاشیه روسیه

صادرات محصوالت برای صادرات، خصوصاً صادرات مواد غذایی، محصوالت کشاورزی و خشکبار است. به منظور 

اصل ا بهترین نتیجه برای طرفین ح، باید بر اصول و قواعد صادرات به این کشور تسلط داشت تکشاورزی به روسیه

 .گردد

است. به باالیی برخوردار شده  المللی، انجام صادرات از حساسیتبا افزایش رقابت در اقتصاد جهانی و تجارت بین

باشد. عالوه بر این موارد، معموالً ریزی و تجربه میگذاری در این بخش نیازمند دانش، برنامههمین دلیل، سرمایه

باشد که به همین دلیل تسلط بر قوانین تجاری کشور مبدأ جارت در هر کشور متفاوت از سایر کشورها میقوانین ت

 .است)ایران( و کشور مقصد )روسیه( اولین گام در صادرات 

با توجه به اینکه کشور روسیه در نیمی از سال فاقد تولیدات کشاورزی است برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خود به 

دیگر کشورها وابسته است و از نظر قیمت نیز قیمت محصوالت کشاورزی در روسیه باالتر از دیگر کشورهای تولید 

 .باشدکننده می
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 هیورود به بازار روس یهایاستراتژ

لحاظ ر زیبرای ورود به بازارهای این کشور باید محورهای با توجه به پتانسیل جمعیتی و قطب اقتصادی روسیه؛ 

 شود:

  هیدر روس یفروشعرضه خرده یهارهیو اتصال به زنج یداخل ینهادساز -1

 معامالت حجم کل ازدرصد  ۳2.۶متوسط  به طور یخرده فروش یهارهی، زنج2۰18تا سپتامبر سال  هیدر ژانو

 ، از جملهییمحصوالت غذا یخرده فروش یدر گردش مال اند.را به خود اختصاص داده هیدر روس فروشی خرده خرد

 درصد است. ۳8.۵ یخرده فروش یهارهیزنج ی، سهم گردش مالیها و محصوالت دخانیدنیوشن

 یفروش تجارت خرده یشبکه در کل حجم گردش مال یبازرگان ی، سهم ساختارهاهیروس ونیمنطقه فدراس ۳7در 

 .استدرصد  ۵7.2 پترزبورگ سن در ودرصد  ۳۳.2است و در مسکو  افتهیتوسعه 

ده فروشی درصد تراکنش خر ۴۰تقریباً ریک تجاری در اوراسیا نگاه کنیم،ترین شعنوان مهم اگر به روسیه به

و بزرگ ها است؛ یعنی برای حضور در بازار روسیه، صادرکنندگان با تقاضاهای عمده روسیه در اختیار زنجیره

صادرات پایدار دارند در حال های بزرگ که تولید و های بازار روسیه، با عرضه کنندهمواجه خواهند بود. زنجیره

های خرد هستند. با این شرایط سخت های ما عرضه کنندهیشترین عرضه کنندههمکاری هستند. در حالی که ب

ار هایی با توانایی باال و عرضه پایدد پیدا کنیم. آنها به عرضه کنندهاست در بازار روسیه جایگاهی برای صادرات خو

های کوچک مشغول به مال بنگاهادسازی در بخش تجارت خارجی ما شکل نگرفته و عاز طرف دیگر نهو  نیاز دارند

 تجارت هستند. 

  مهم است! هیدر بازار روس میمستق یابیدر بلند مدت توجه به بازار -2

در فروش  شرویپ یهاشرکت را به خود اختصاص داده است. جهانی بازار ازدرصد  2 هیروس میبازار فروش مستق

 فی(، هربالOriflame) میل فی(، اورMary Kay ) یک ی(، مرAmvey) ی(، اموAvon) وانیمانند: ا میمستق

(Herbalifeو ) ریتوپرو  (Tupperwareدر روس )فعال هستند. هی 

 هیدر روس میاز آن است که فروش مستق ی( حاکWFDSA) میفروش مستق یهاانجمن یجهان ونیفدراس یآمارها

نفر از  ونیلیاز پنج م شیب کمی و( ساالنهدرصد 11فروش  شیدالر )افزا اردیلیم 2.172بالغ بر  2۰1۶در سال 

 به سال گذشته( بوده است. تنسبدرصد  17فروشندگان )

 هیبازار روس یطیمح طیتوجه به شرا -3

 هستند حساس  متیبه ق ی، واردکنندگان و مصرف کنندگان روسریاخ یهاسال یباال یبا وجود درآمدها

بات اث یبرا دینگر باندهیکنند. صادرکنندگان آیراجع به ارائه محصول / خدمات سؤال م یادیسؤاالت ز و

  داشته باشند. یاقانع کننده یها، استداللیموضع مذاکره قو

 مانند مسکو و  یبزرگ یدر شهرها یحت ،یروس یالمللنیفعال ب یهاشرکت طیها و محخارج از دانشگاه

 .خواهد بود یادیکمک ز یبه مکالمه روس یشود. تسلط نسبیصحبت نم یسیپترزبورگ انگل سن
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 هیوصت داًیاک. ستیو آسان ن عیکسب سود سر یبرا یبازار هیبازار، روس نیا یبلندمدت برا یزیربرنامه 

چشم انداز بلندمدت را حفظ کنند و  دیبه صبر دارد و صادرکنندگان با ازین هیدر روس یابیشود بازاریم

 رانیا یمانند اتاق بازرگان یتجار یهاها و سازمانبا شرکت ینداشته باشند. شبکه ساز یفور جیانتظار نتا

 است. دیمف هیو روس

 است. مسافرت و ارتباط به توسعه تجارت شما  یروس یشرکا یبرا یتجارت چهره به چهره عامل مهم

آید، مدیریت وجود میهت اجتناب ناپذیری را که در این بازار در حال توسعه بخواهد کرد تا مشکال کمک

 .دیکن

 ضرورت دارد! هیشعب در بازار روس سیو تاس یندگینما جادیدر بلند مدت ا -4

به بازار  یااز تجار به صورت منطقه یاری، بسنیاست. بنابرا یمنطقه زمان ازدهیکشور در جهان با  نیتربزرگ هیروس

 یتجوبا جس ایکننده موجود  عیتوز قیاز مسکو شروع و سپس از طر دیجد انیمتقاض شتری. بشوندیوارد م هیروس

ودمند تجارت بلندمدت س یدر مسکو برا یندگیشوند. داشتن نمایمتصل م گریبه مناطق د دیکنندگان جد عیتوز

 .است یو ضرور

در این بازار ایجاد کنیم تا در بازار حضور دائم داشته در بازار روسیه برای وصل شدن به زنجیره عرضه باید شعبی 

ذاری گازار روسیه باید نگاه سرمایهکند. نگاه به بتجار ما را متضرر می باشد. معامله با تجار روسیه با واسطه، قطعاً 

 .ق کنندو حضور بلندمدت و پایدار باشد. تجار ما باید این شرایط را برای حضور در بازار روسیه برای خود محق

 نامه!موافقت یهاتیزمان و ظرف طیاستفاده از شرا -۵

 نامه در دستور کار مشمول موافقت یکاالها یبرا ژهیبه و یموجود ارز طیرا در شرا ییاصل تهاتر کاال

 . دیداشته باش

 نامهموافقت یمطالعه و تمرکز بر متن و اصول کار ، 

 یگذاراصول ارزش به مبدأ خاص یاستفاده از گواه لزوم  

 انتقال مسائل و مشکالت یدر سازمان توسعه تجارت برا ایاوراس زیمستمر با م ارتباط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۹ 

 

 بندیجمع  

های بخش خصوصی در صادرات محصوالت کشاورزی و مواد دهد که دولت و تشکلمطالب ارائه شده نشان می

 و رانیابا توجه به اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی  ...اشاء انند. ه اغذایی به کشور روسیه چندان موفق نبود

بتوانیم به بازارهای کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیشتر از گذشته نزدیک و وارد  ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد

ل های توانمند تشکیتشکلو مخصوصاً روسیه های بازرگانی باید برای ورود به بازار اوراسیا اتاق شویم. همچنین

 یاقابتی و قانونمند صادرکننده حرفهدهند. بسیاری از صادرات ما وابسته به کشورهای همسایه است که ساختار ر

ر شوند، اما بازار اوراسیا به تغییرد بازارهای عراق و افغانستان میراحتی واه های خرد بکنندهرا ندارند؛ بنابراین صادر

 .خصوصی نیاز دارددولتی و رویکرد در بخش 

گوجه  مثال سال گذشته صادرات .نباید دیگر اتفاق بیفتد در کشور های صادراتی و تجاریتغییر ناگهانی سیاست

وانست تتعهد بلند مدت داده بود دیگر نمیگذاری وارد بازار روسیه شده بود و نگی ممنوع شد. اگر بر فرض سرمایهفر

ازارهدف. پیدا کردن بازار در شرایط رقابتی کاری به تعهدش عمل کند. ممنوعیت صادرات یعنی از بین بردن ب

است که این موضوع های دولت از ممنوعیت به سمت اخذ عوارض صادراتی رفته سخت است؛ البته سیاست عمالً

 . کند اما از ممنوعیت صادرات بهتر استای بر صادرکننده تحمیل میبا اینکه هزینه


