


 :خالصه اقدامات اوکراینکشور -
 مشاور مهندسین توسط اکراین در گذاری سرمایه چگونگی مطالعات انجام -

 اکراین در اسالمی جمهوری سفارت مسئولین و محترم سفیر با رایزنی -

 نحوه و توجیه منظور به ایرانی گذاران سرمایه و کشاورزان با متعدد مذاکرات انجام -

 گذاری سرمایه الوقوع قریب های مشارکت انجام برای ظرفیت ایجاد و مشارکت

 دراکراین

 جمله از اکراین در مشارکت متقاضی صنعت و کشت های مجتمع و ها پروژه از بازدید -

 ... و میرنوفسکی و نگاوایان خلب های مجتمع امکانات

   اکراین در گذاری سرمایه توجیهی طرحهای فراسرزمینی کشت سیمای تنظیم و تدوین -

  "GWT"      ثبت شرکت در اکراین -

GREEN WORLD TRADE LLC  

اکراین  سرمایه گذاری96.03.27.pdf


 گذاری سرمایه ظرفیت از اکراین شده مستقل های کشور بین در

 ،(چرنوزیوم خاک)حاصلخیز اراضی وجود .است برخوردار بیشتری

 را شرایط زمین، بانک و اجاره کار سازو مناسب، اقلیم و آب منابع

 از %60 حدود .است نموده فراهم اکراین در گذاری سرمایه برای

 طبیعی گنجینه یک که داده، تشکیل چرنوزیوم خاک را اکراین اراضی

 150 تا تولید تخمین زمین از مطلوب استفاده با و .شود می محسوب

 سال در تن میلیون 46 اکراین فعلی تولید .دارد را غالت تن میلیون

 چغندر (2رتبه)آفتابگردان روغنی های دانه از ،(1رتبه)گندم و بوده

  جهانی بانک).است نموده کسب را جهانی (18رتبه)گوشت ،(5رتبه)قند

2012). 
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 این بارز گیهای ویژه  از ها بارش متعادل و متوازن توزیع

   :اکراین آماری مدت دراز متوسط در .است سرزمین

 حجم مربع، کیلومتر 603.550 مساحت میلیمتر، 565 ساالنه بارش

 سطحی آبهای .باشد می سال در مکعب متر میلیارد 341 جوی نزوالت

 که ساالنه مکعب متر میلیارد 22 زمینی زیر آبهای و میلیارد 50 داخلی

 مشترک آبهای میلیارد 17 به توجه و خارج از ورودی آبهای لحاظ با

 منابع سال در مکعب متر میلیارد 175 مجموعا زمینی زیر و سطحی

 متر میلیارد 55 سدها ...مخازن ظرفیت ضمنا .دارد استحصال قابل آّب

  .است مکعب







بر اساس عملکرد گندم  مناطق مستعد برای کشت

2016   





بر اساس عملکرد  آفتابگردانمناطق مستعد برای کشت 

2016 





بر اساس عملکرد  ذرتمناطق مستعد برای کشت 

2016 



موقعیت جغرافیایی نسبت  
به همسایه، جهان و  

 .راههای دسترسی به ایران
  ازطریق ایران به نقل و حمل

 سوئز ، مدیترانه ، سیاه دریای
  موازی راههای همچنین و

 ... و ترکیه و گرجستان روسیه
 .است انجام قابل



18مارس % 13.1 نرخ تورم  

18آوریل % 17 نرخ بهره  

18مارس % 3.1 نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی  

16دسامبر USD 2906 سرانه تولید ناخالص داخلی  

16دسامبر PPP 7668 USD تولید ناخالص داخلی سرانه  

کارگر دستمزد  200USD Jun/16 

اداری اقتصادی فسادرتبه  17دسامبر  130   

 Dec/17  76 سهولت انجام کسب و کار

 Mar/17 % 13.87 نرخ وام دهی بانک

 1.07USD/Liter Apr/17 قیمت بنزین

 Dec/17 % 18 نرخ مالیات بر شرکت ها

 Dec/17 % 20 نرخ مالیات فروش

آخررررررررین 
وضررررررعیت 
شاخص هرای  
اقتصرررررادی 

 :اکراین
Iusd=26.1uah 

1UAH=0.038USD 

4SEP2017 

data bank 2018.xlsx


دارد ماشین های کشاورزی دراکراین کار برد انواع : کشاورزیماشین آالت 
در اکراین تولید می شوند، از جمله؛ ادوات خاک ورزی و برخی ماشین های بذر بعضا 

از آلمان و  تراکتورها و کمباین ها و ماشین آالت سنگین اغلب ... کاری و سمپاشی و 
 .شده استتامین روسیه و بالروس انگلستان و ایتالیا،  



 تغییرات روند و صادرات، و واردات ضوابط و مقررات قوانین،
 غیر زمین توانند می ها خارجی :اکراین در زمین قوانین 22 ماده اساس بر 

  اختیار در اجاره طریق از را کشاورزی زمین لیکن نمایند، خریداری کشاورزی

 :گردد می اشاره ها شاخصه به خالصه طور به .بگیرند

 و تجاری قوانین تدوین و جهانی تجارت جامعه به ورود صدد در اکراین 1991 از

 های شرکت خارجی، گذاری سرمایه به مربوط شرایط و قوانین .آمد بر گمرکی

 اراضی، و ها شرکت مالکیت و خارجی اقتصادی های فعالیت خصوصی،

 تجارت سازمان)WTOبا وسازگار ااهداف با همسو مالیاتی قوانین و بانکداری

   .رسید انجام به الزم اصالحات مواردی در و تقنین  (جهانی



  ها، یارانه شامل کشاورزی بخش اصلی های سیاست های العمل دستور و اقدامات

 گمرکی و مالیاتی های معافیت و خارجی گذاری سرمایه جذب

 کرده تحلیل چنین را اکراین کشاورزی بخش های سیاست (OECD) سازمان 

 :است

 .آمد پدید 2011 در واردات بر تعرفه کاهش WTO به ورود امکان با

 ترین بزرگ عنوان به اکراین ، غالت قیمت افزایشی تغییرات با 2010 اواخر در 

  .شد مطرح جهان غالت کننده عرضه

 باید که را اکراین کشاورزی (اروپا اقتصادی توسعه سازمان) OECD هم اکنون 

 کنند می پشتیبانی  باشد اقتصادی بخش ترین ثبات با



بانک زمین کشاورزی در اکراین( بزرگتر)شرکت 10بندی رتبه   
هزار هکتار زمینبانک  نام شرکت №  

1 UkrLandFarming 653 

2 Agroprosperis 430 

3 MHP (میرنوفسکی هلیبو پروداکت)  380 

4 Astarta 245 

5 Ukrainian Agrarian Investments 234  

6 Industrial Dairy Company (IMC) 136.7  

7 Agreyn 130 

8 UPI-Agro 122 

9 AgroGeneration & Harmelia 120 

10 Nibulon 82.3 
18 



19 

 
 5/28وسعت این استان 

هزارکیلومتر مربع 

درصد از قلمرو  7/4معادل

اکراین و جمعیت آن 

.هزار نفر می باشد 1151  



اقلیمی این استان نسبت  وضعیت 
به سرزمین اکراین از مطلوبیت 

توزیع . بیشتری بر خوردار است
باران در سراسر سال پراکنده شده 

و بخصوص هماهنگ با ماههای 
 .گرم سال می باشد



 :اطالعات پایه مقاطع مختلف در استان خرسون
 خرسون     :  مرکزاستان

 .kostyak, mukoga, mukhailovuch     :فرمانداری ها

 peluh viktor grugorovuch     استاندار

 (2013)نفر 1.075.702     کل جمعیت
 uah    16.990(2011)درآمد سرانه به 

 (2011)میلون uah  18.448تولید ناخالص داخلی منطقه 
 (2013)درصد 5/8     نرخ بیکاری

 uah   2.430متوسط دستمزد ماهانه

 (2012) 4.88     نرخ تورم





 2017به دالر در سال میزان صادرات محصوالت خرسون 

 هزار تن  751  (us golf port)  154.34  گندم

 هزار تن  cif Rotterdam  345  405  سویا

 هزار تن  us golf port  1053 158.96  ذرت



 "اوکراین کشور"در مشارکت مدل

 1200 مساحت به  zerno trade شرکت پروژه حاضر، حال در

 مشارکت ، شرکت مشی خط اساس بر سپس و گردید خریداری هکتار

 شرکت و سهام %20 معادل (شرکت قبلی مالک) عضویت با نهایی
 صد در GWT  14 و سهام %66 معادل زمین مشرق پردیس زرکاران

 .نمود خواهد فعالیت سهام


