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Question 1

Entre os fatores que têm um impacto importante no desenvolvimento econômico, o texto aponta
como definitivamente necessário destacar a identificação de tendências e a definição de direções
prioritárias e estrategicamente importantes para o desenvolvimento do setor econômico agrário.

Question 2

Segundo o texto, os alimentos produzidos na horticultura são de grande importância para o
desenvolvimento de outros setores da economia nacional. Em primeiro lugar, a horticultura
fornece à população do país alimentos essenciais como pão e produtos de panificação, óleo
vegetal, açúcar, batatas, legumes e frutas. Em segundo lugar, as culturas, como grãos e culturas
industriais, constroem um forte potencial de exportação da indústria agrícola. Em terceiro lugar, a
horticultura atua como motor do desenvolvimento da pecuária como fornecedor de forragens e
alimentos para cereais necessários à obtenção de produtos animais como carne, leite, ovos, lã.
Em quarto lugar, plantas como culturas de fibras, oleaginosas, cereais, frutas, legumes são
matérias-primas essenciais para as empresas da indústria de processamento.

Question 3

O cultivo de grãos foi a alternativa implementada, segundo os autores, para desenvolver a
produção agrícola e aumentar a segurança alimentar e a melhoria do bem-estar da população em
todas as entidades constituintes da Federação Russa. Este objetivo só pode ser alcançado com o
desenvolvimento estável de toda a agroindústria que visa principalmente aumentar a produção
bruta de grãos e a eficiência econômica da produção de grãos por meio de um sistema de
produção sustentável. Junto com isso, para garantir o desenvolvimento sustentável dessa
indústria, é necessário abordar toda uma série de condições e fatores, como melhorar a
consciência agrícola, otimizar a área das propriedades dos produtores de commodities, aumentar
a fertilidade econômica dos solos e a eficiência da utilização dos recursos da terra.

Question 4

Na sequência das sanções contra a Rússia por parte dos países da Europa Ocidental e dos
Estados Unidos em 2018, a agricultura e a indústria de processamento foram incumbidas de
fornecer à população alimentos de sua própria produção a preços acessíveis para a maioria dos
consumidores. Em condições de recursos materiais, técnicos e de mão de obra limitados, em
pouco tempo atingiram o nível de autossuficiência em alimentos básicos. De acordo com o
relatório consolidado sobre o desempenho das organizações agrícolas que receberam apoio do
governo em 2019, a rentabilidade foi de 9,9% contra 6,3% em 2018.

Question 5

Tal nível de retorno sobre o investimento não permite que as organizações agrícolas, sendo
sujeitos em desenvolvimento dinâmico de negócios agrícolas, se envolvam em atividades
inovadoras e de investimento para desenvolver o empreendedorismo no meio rural. Além disso, o
negócio agrário desempenha um grande papel como empresa socialmente responsável que
assumiu o ônus do desenvolvimento de infraestrutura das áreas rurais para criar condições de
vida favoráveis para a população rural, aumentar a atratividade e o conteúdo do estilo de vida
rural e da agricultura trabalho.


