סיכום הסמינר עם הנהלת רשויות המכס של רוסיה
 – 32.2.2.7משרדי התאחדות התעשיינים
מעל ל .22-משתתפים הגיעו
להתאחדות התעשיינים כדי
להכיר ולשמוע את משלחת
הנהלת רשויות המכס של
שהגיעה
הרוסית
הפדרציה
לביקור בישראל2
בהתאחדות
שנערך
הסמינר
התעשיינים היה פרי שיתוף
הפעולה של מנהל סחר-חוץ במשרד התמ"ת והתאחדות התעשיינים ,יחד עם מינהל המכס
ברשות המסים ,מכון הייצוא ואיגוד לשכות-המסחר .הסמינר שנערך בבית התעשיינים נועד
לסייע ליצואנים ,משלחים ועמילי מכס בישראל להכיר את התהליכים והנהלים של המכס
הרוסי .בראש המשלחת עמד מנהל המכס הרוסי ,מר אנדריי בליינינוב ( ,)Belyaninovעימו
הגיעו שישה נציגים נוספים.
מנכ"ל
פתחו
הסמינר
את
התאחדות התעשיינים אמיר חייק,
שגריר רוסיה בישראל סרגיי
יקובלב ,מנהל מחלקת מזרח
אירופה במינהל סחר-חוץ מיכאיל
חורי וסמנכ"ל מכון הייצוא שאולי
כצנלסון.
חייק הדגיש את הפוטנציאל הגדול
של רוסיה כשוק צומח ומתפתח.
רוסיה צומחת בשיעור של כ4%-
מימין :חייק ויקובלב
מדי שנה ,והייצוא מישראל לרוסיה
עולה אף הוא באחוז דו-ספרתי
השנים
מחמש
אחת
בכל
האחרונות .בשנת  2102נחצה
לראשונה רף המיליארד דולר
( 0.104מיליארד) ביצוא מישראל
לרוסיה ,עלייה של  86%בהשוואה
לשיעור היצוא לרוסיה בשנת
.2112
חלקו העיקרי של הסמינר הייתה
הרצאתו של ראש המכס הרוסי
שדיווח
בליינינוב,
למשתתפי מימין :בליינינוב ,מיכאיל חורי ודוד חורי
הסמינר שהמכס הרוסי הציב
לעצמו יעד עיקרי להקל על פרוצדורות הכניסה של סחורות ומוצרים לפדרציה הרוסית,
כשבשנים האחרונות הזמן הממוצע הנדרש לטיפול בסחורה נכנסת צומצם ב .21%-ביקור
המשלחת בישראל הינו חלק מתהליך הלמידה של דרכי העבודה של רשויות מכס אחרות
ברחבי העולם במטרה לשפר את שיטות העבודה של המכס הרוסי.
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על מנת להקל על המכס הרוסי ולמנוע עיכובים באספקת המשלוחים בליינינוב המליץ להגיש
בקשות ספציפיות מוקדם ככל שניתן ,ולהיעזר עד כמה שניתן בשירותים המקוונים.
לגבי הביקורת על תופעת נטילת
השוחד ברוסיה שגם עלתה מצד
הקהל ,קבע בליינינוב כי מדובר
באתגר שצריך להתמקד בחינוך
של הפקידים ,אך גם של
הלקוחות" .שוחד אינה תופעה חד-
צדדית ,שבה רק לוקחים תשלום.
יש גם את מי שמשלם ,והוא מהווה
צד נוסף לבעיה" .לדבריו ,שירות
הביטחון של רשויות המכס
הפדראליות מצליח לאתר מקרים
של שוחד של פקידי מכס ולטפל
כש01%-
בהם,
מהמקרים בליינינוב
נפתרים בתוך הארגון .מעבר לכך
הדגיש בליינינוב שבדירוג משרדי
הממשלה והרשויות הפדראליות
של רוסיה רשות המכס אינה
הנגועות
אלו
בין
מדורגת
התאחדות
נציגי
בשחיתות.
התעשיינים דן קטריבס ותומר
קרוצ'י ציינו בהקשר זה שבשנת
 2102חתמה רוסיה על האמנה
למניעת שוחד פקידים זרים של ה-
 ,OECDעליה חתמה גם ישראל
שלוש שנים קודם לכן .כתוצאה נציגי המשלחת הרוסית ומשתתפי הסמינר ברקע
מכך ,מסתכן כל המציע שוחד
לעובד ציבור (פקיד מכס למשל)
באישום פלילי.
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