
A Mezőgazdasági Minisztérium november 28-án kezdi az állami vásárlásokat az 
intervenciós alapba 

Jelena Szkrinnyik mezőgazdasági miniszter asszony aláírta a rendeletet, amely szerint 
a tárca megkezdi a zálogügyleteket a gabonapiacon. 

Mindenekelőtt a gabonát a Szibériai és Uráli Szövetségi Körzet termelőitől fogja 
bevásárolni az állami intervenciós alap. 

Az ár a 3. osztályú tönköly fogyasztói búza esetén a Központi-, Északnyugati-, 
Volgamenti-, Észak-Kaukázusi- és Déli Szövetségi Körzetben 5.000 rubel / tonna lesz. Az 
Uráli, Szibériai és a Távol-Keleti Körzetben pedig tonnánként 4.700 rubelbe fog kerülni. A 4. 
osztályú tönköly fogyasztói búza esetén az ár tonnánként az első csoportban 4.650 és a 
másodikban 4.450 rubel lesz, illetve az 5. osztályú tönköly fogyasztói búza esetén 
tonnánként 4.300 és 4.100 rubelt ér el. 

Az "A" csoportba besorolt fogyasztói rozs jóváhagyott ára minden régióban 
tonnánként 3.900 rubel, a takarmány árpa 4.000 rubel, és a kukorica 4.400 rubel lesz. 

A 2011-ben betakarított többlet termésüket eladhatják a mezőgazdasági termelők, 
és ha a piaci feltételek javulnak, vissza is vehetik a további viszonteladásra. A 
gabonafélék 2012 januárjától májusáig vásárolhatók vissza. A visszavásárlás a 
kormányrendelet előírásai alapján a tőzsdei árverési kereskedés szervezése nélkül lesz 
biztosítva. 

Továbbá, a mezőgazdasági termelők az eredeti – de a tárolási és a biztosítási 
költségeket, valamint a törvénnyel előírt adókat figyelembe vévő – eladási áron 
vásárolhatják vissza a gabonájukat. 

Ugyanakkor az orosz kormány elnökségének november 14-én folytatott ülésén 
Vlagyimir Putyin miniszterelnök azt mondta, hogy a mezőgazdasági termelőknek meg kell 
érteniük az összes feltételt, beleértve az állami gabonatárolók által kínált díjakat és egyéb 
tárolási feltételeket is. Viktor Zubkov első miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy ezért 
"kis" összegeket kell fizetni, mintegy 60 rubelt tonnánként. Az első miniszterelnök-helyettes 
elmondása szerint ebben az esetben a gabonatárolók szolgáltatásai tavaly havonta 
mintegy 800 millió rubelbe kerültek, de 2010-ben nagy, 9 millió tonnányi mennyiséget 
vettek át tárolásra. Jelenleg 1,4-1,5 tonnáról lenne szó. 

Az állami gabona felvásárlás rendszere 2001 óta működik Oroszországban. 
Beavatkozásokat végeznek annak érdekében, hogy gabonaárak csökkenése esetén 
távolítsák el a többlet gabonát a piacról és így stabilizáljon az ára. Egészen az idei évig a 
kormányzati vásárlások nem írták elő a gabona visszavásárlási jogát. 
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