
Russian Federation  
 فدراسیون روسیه

 کشاورزی فراسرزمینی

 شرکت جهاد سبز
 طرح و برنامه فراسرزمینی        

 1397رمه     



 جغرافیا و آب و هوا و جمعیت
 .واقع شده است( اروپا و آسیا)فدرال روسیه در شمال اوراسیا کشور 

کشور دیگر جهان مرز مشترک دارد و  14که در تصویر مالحظه می فرمایید این کشور با همانطور 

  .همینطور با کشور های ژاپن ، آمریکا و کانادا مرز آبی نیز دارد
 میلیون  17.1مساحت 

   143هکتار و جمعیت 

 میلیون نفر با رشد منفی

 .است 

  از کل کشور% 13
 میلیون  217معادل  

 .هکتار منطقه کشاورزی است

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/RUS/RUS-map_detailed.pdf


 .ت شرایط اقلیمی بسیار متفاوت استلپتانسیل تولید در مناطق مختلف بع"

روسیه به یک صادر کننده بزرگ غالت تبدیل شده است اما در مقابل واردات گوشت و میوه سبزی و  2000سال از 

 ("2015)محصوالت عمل آوری شده مجموعا وارد کننده ای بزرگ محسوب می گردد

 اقتصاد ، کشاورزی و امنیت غذایی

 بخش کشاورزی در اقتصادقش ن 
دارد، در حالیکه متوسط از اقتصاد روسیه را %  4صیادی و جنگلداری هم می شود حدود شامل کشاورزی روسیه 

از % 2در عین حال با سهم  .رسیده است% 6به % 4از  2015تا  1997سهم کشاورزی در اقتصاد جهانی از سال 

 .از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را انجام می دهد% 5جمعیت جهانی 

 (هزار هکتار) 2013تا  1989کاربری اراضی کشاورزی در روسیه از  
SOURCES: ROSSTAT,MINISTRY OF AGRICULTURE 



 غالت
 :در روسیه سیاست های کشت و تولید به شرح زیر است

 گرایش از کشت غالت به سمت دانه های روغنی 
 گرایش از کشت بهاره گندم به کشت پائیزه گندم

 باتوسعه سریع تولید گندم و ذرت در مناطق جنوبی روسیه و رشد صادرات محصوالت 
 .عملکرد باالست 

 بهگرایش از مناطق دور 
 جنوبینزدیک تر مناطق 
 امرتسهیل در برای 

 محصوالتصادرات  



جاذبه بازار برای خرید محصوالت روسیه  2017و  2016با ممنوعیت کشت محصوالت تراریخته از سال 

 . گسترش خواهد داشت      



 دانه های روغنی 
 :گرایش سالهای اخیر به دانه های روغنی که عبارتند از

در مناظقی که هزینه های تغذیه و تعلیف دام مورد توجه  باشد و غالت و سایر 

 .محصوالت هم هزینه هستند
افزایش کشت دانه های روغنی و آفتابگردان در شمال و شرق روسیه اتفاق افتاده است 

هرچند که دشت های وسیع هموار (. شمال روسیه اروپایی اورال و سیبری غربی)

 .کشت آفتابگردان به ویژه در جنوب روسیه بصورت تک محصولی رواج دارد
 توسعه کشت سویا و کلزای بهاره

 کتان بذر افزایش کشت غیر سنتی دانه های روغنی مثل 
 (.بذر)سود اوری تولیدات آفتابگردان ، تکنولوژی آن و هیبریدهای غربی 



 چراگاه و دام

 با وجود چراگاههای وسیع پتانسیل تولید دام خود نمایی می کند



 تولید چوب

 جرای طرحهای چوب با اجاره جنگل ها و استحصال چوب از جاذبه های سرمایه گذاری محسوب می گرددا



 :بطور متوسط تولیدکنندگان روسیه از سه مشوق استراتژیک برخوردارند 
عضو هولدینگ های کشاورزی هستند و قادرند از تخفیف های قیمت معیشتی 

 .و مصرف کننده استفاده نمایند
خریداری کنند که متناسب با اندازه های مزرعه در را ترین ماشین آالت قوی 

 .روسیه باشد
و بالروسی از ماشین آالت ارزان تر روسی هنوز برداری ها بهره در بعضی از 

 .هزینه هایشان را اقتصادی تر کننداستفاده می کنند این شرایط کمک میکند تا 

 :روسیه ظاهرا دو مزیت استراتژیک هزینه دارد
 کارگرقیمت 

 قیمت زمین  



 چشم انداز جایگاه جهانی روسیه در بخش غذا و کشاورزی
روسیه با فروش . نقش بارز روسیه به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگران بازار جهانی غذا و خواربار مشهود است

همچنین سهم . است، به یک رکورد نسبتا مطلوبی دست یافته 2015و  2014میلیون تن گندم در سال های  22بیش از 

 ..سرمایه گذاری بخش کشاورزی چشمم گیر است و ممنوعیت کشت تراریخته گسترش بازار را در پی دارد

 بخش کشاورزی هنقاط قوت و ضعف اولی
 نقاط قوت 

 .راندمان بهتر با سرمایه گذاری بیشتر حاصل می شود
 ظرفیت زمین  فرصت های جایگزینی وارداتی بسیار خوب

 بهبود تولیدات داخلی و قابل رقابت 
 نکات ضعف اصلی 

 تامین مالی کشاورزی
 فرسودگی تجهیزات

 نیاز بهبود قوانین سرمایه گذاری



 داردروسیه یک نرخ مالیاتی یکنواخت 
 تعریف شده% 30وبرای اشخاص غیر مقیم نرخ % 13نرخ مالیات بر درآمد  2016در سال 

 پرداخت می نمایند% 15سهام بر سود از سود سهام و غیر مقیم ها % 9افراد مقیم 
 از سود است% 20اساس بر استاندارد شرکت ها نرخ 

از سود سهام تقسیم شده را مالیات می پردازند و تحت شرایطی به مالیات از سود سهام % 9شرکت ها 

 یا بیشتر معافیت مالیاتی تعلق می گیرد% 50شرکتها 

 %(20ماکزیمم نرخ مالیات)روسیه مالیات شرکت های 
 

 :مالیات بر اساس سود های شرکت به صورت نرخ های زیر می باشد
 %2 مالیات سهم فدرال
 (درصد کاهش یابد 4.5ممکن است با مشوق هایی به %)18 مالیات سهم منطقه



 منابع آب
 منابع آب سطحی و زیر زمینی

منشا ممکن تغذیه منابع تنها که دارد اغلب منابع آب روسیه منشا ذوب برف و یخ 

 3/2رود خانه با سرجمع طول  120.000. رودخانه ها و آبهای زیر زمینی است

 71. میلیارد متر مکعب روسیه را پوشش داده است 4.224میلیون کیلومتر و تخلیه 

.درصد در جنوب خزر را تغذیه می کند 10درصد به سمت شمال و   

 معاهدات بین المللی آب
قرارداد های متعددی با کشورهای قزاقستان و اکراین و چین و استونی و دیگر 

 .همسایگان دارد



 مزیت نسبی ایران در صادرات به روسیه
غنی از مواد ذخایر با میلیون کیلومتر مربع  17وسعت به  یمیلیون 146جمعیت فدراسیون روسیه با 

یکی از و اولیه می تواند همزمان به عنوان یکی از بزرگ  ترین صادرکنندگان محصوالت صنعتی 

 .بازارهای هدف برای کاالهای مصرفی ایران در حوزه های مختلف تجاری و صنعتی باشد
شهر توریستی و یک ( نفرمیلیون  12)گرانترین شهرهای جهان و پرجمعیت ترین شهر اروپا مسکو از 

 .بیشترین گردش مالی روسیه در این شهر انجام می شود . است یجهاننمایشگاهی 

سطح درآمد مردم مسکو نسبت . فرودگاه بین المللی است 4شهر بزرگ جهان و دارای پنجمین مسکو 

 . درصد است 1نرخ بیکاری مناطق بیشتر و به سایر 
. 



از نظر تجاری میزان تعرفه اعمال شده بر کاالهای وارداتی بین پنج تا پنجاه درصد در نوسان 

. درصد است 14.92ولی میانگین تعرفه حدود . است  

درصد و متوسط تعرفه کاالهای صنعتی  26.2همچنین متوسط تعرفه کاالهای کشاورزی برابر با 

. درصد می باشد 12.69  

درصد ارزش سیاهه در گمرکات روسیه  1۸مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی بر اساس 

. دریافت می شود  

درصد  25این کشور بر اساس نظام عمومی ترجیحات به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران 

 تخفیف در تعرفه های گمرکی اعطا می کند که از جمله مزیت های نسبی صادرات به روسیه است



 مزیت نسبی ایران در واردات از روسیه 
طبیعی منابع با درصد خشکی کره زمین  11.5روسیه بزرگ  ترین کشور جهان و دارای 

 .فراوان و اقلیمی سرد است و از تنوع قومی، فرهنگی و دینی برخوردار است

این کشور در زمره کشورهای برخوردار از تکنولوژی محسوب می شود و با این حال  

 .صادرکننده انرژی و مواد خام است

در عرصه بین المللی روسیه کشوری تاثیرگذار در مناسبات جهانی است که اقتصادی  

 . است و البته تراز تجاری آن مثبت استمصرفی  داردنوظهور و متکی به واردات 

مناسب اقتصادی و صنعتی روسیه باعث گردید در شرایطی که ایران دچار موقعیت 

تحریم های بین المللی بود، از بازار روسیه به ویژه محصوالت صنعتی آن به عنوان یک 

 .فرصت برای رفع نیازمندی های خود استفاده کند



می توان به صورت خالصه مزیت های اقتصادی روسیه برای اقتصاد کشورمان در حوزه 

صنعتی و تجاری را در چارچوب اولویت های وارداتی ایران از روسیه به شرح ذیل 

  :برشمرد
 

زغال سنگ، نفت، گاز، مواد شیمیایی، فلزات، صنایع سنگین فلزی و : تمام مواد معدنی از جملهتقریبا 

هواپیماسازی، صنایع فضایی، خودروسازی، دفاعی و نظامی مانند رادارها و موشک ها، کشتی سازی، 

صنایع الکترونیک پیشرفته، تراکتور، راهسازی، وسایل حمل و نقل، ارتباطی، تولید برق، انرژی 

هسته ای، منسوجات، پزشکی، صنایع غذایی، صنایع دستی و مواد معدنی استراتژیک، عناصر خاکی 

کمیاب، الوار و گندم، شکر، جو، دانه گل آفتابگردان، میوه، شیر و گوشت از جمله مزیت های نسبی 

 واردات از روسیه هستند



 تعرفه وارداتی صفر .
، 2016مارس  22بر اساس مصوبه هیات مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا مورخ 

صفر  2019می  31نرخ عوارض تعرفه وارداتی کاالهای زیر به روسیه تا تاریخ 

 :خواهد بود

 پسته پوسته دار• 

 پسته پوست کنده• 

 خرما• 

 انگور خشک سیاه بی هسته• 

 انگور خشک سلطانی• 

 انواع دیگر انگور خشک• 



 جمهوری های روسیه
  جمهوری واحد آن بصورت  22که. تقسیم بندی شده است واحد فدرال ۸5به  روسیه کشور

 فهرست این . می باشد

 جمهوری ها بدین شرح

 :است 

 :جمهوری ها
 •بالکاریا  -کاباردینو •اینگوشتیا   •داغستان   •بوریاتیا   •باشکورتوستان   •آلتایی   •آدیغیه  •

 •( ساخا)یاقوتستان  .•موردوویا  •ماری ال   •کومی  •کارلیا  •قالموقستان قره چای و چرکس 
•  چواشستان   •چچن  •خاکاسیا   •اودمورتیا  •تووا   •تاتارستان   •آالنیا -اوستیای شمالی

 کریمه

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Republics_of_Russia.png?uselang=fa


 هاسرزمین 
• پریمورسکی • پرم • کراسنویارسک • کراسنودار • کامچاتکا • خاباروفسک • آلتایی 

 زابایکالسکی• استاوروپول 
 استان ها

• ایوانوف • ایرکوتسک • چلیابینسک • بریانسک • بلگورود • آستراخان • آرخانگلسک • آمور 
لیپتسک • لنینگراد • کورسک • کورگان • کوستروما • کیروف • کمروفو • کالوگا • کالینینگراد 

•  امسک• نووسیبیرسک • نووگورود • نیژنی نووگورود • مورمانسک • مسکو •ماگادان • 
• ساراتوف • سامارا • ساخالین • ریازان • روستوف • پسکوف • پنزا • اریول • ارنبورگ 

والدیمیر • اولیانوفسک • تیومن • توال • تور • تومسک • تامبوف •سوردلوفسک • اسمولنسک 

 یاروسالول• ورونژ • ولوگدا • ولگوگراد • 
 ننتس-یامالو• ننتس • مانسی -خانتی• چوکوتکا : نواحی خودگردان

شمال • ( ولگا)پری ولژسکی • اورال • سیبری • دور خاور : ناحیه های فدرالی فدراسیون روسیه

 کریمه• قفقازی شمالی • جنوبی • مرکزی • غربی 
 تحت ادارٔه استان آرخانگ2 -استان تیومن : تحت ادارٔه 


