
A mezőgazdasági szekveszter 
 
Elrendelték a Mezőgazdasági Fejlesztési Állami Program költségvetésbe való 

illeszkedését. 
 
2020-ra a mezőgazdasági termelés több mint egy negyeddel való növelését ígérik a 

tisztviselők  
  
Viktor Zubkov első miniszterelnök-helyettes egy hetet adott a tisztviselőknek arra, 

hogy a 2013-2020 évekre szóló mezőgazdasági fejlesztés állami programtervezetét 
vizsgálják felül és módosítsák. Kiderült, hogy a dokumentum előkészítőinek étvágya 
másfélszer nagyobb, mint a szövetségi költségvetés lehetősége. 

 
Az új dokumentum tervezete, amelyet kedden Zubkov által vezetett agráripari 

komplexummal foglalkozó kormányzati bizottság ülésén tárgyaltak, a jelenleg működő 
2008-2012 közötti időszakra szóló programot váltja ki. Azt már lehetővé tette, hogy több 
forrásból elvonva 1500 milliárd rubelt fektessenek be a mezőgazdaságba. Az ágazati 
termelés ezen időszak alatt 13,7%-kal nőtt. 

 
Az új állami programnak a mezőgazdaság finanszírozásának jelentős növelését 

kellett volna biztosítania, de tegnap szerényebb terveket tárgyaltak a Fehér Házban. Egy 
hónappal ezelőtt azt feltételezték, hogy 2020-ra a szövetségi költségvetés, a régiók a 
magánbefektetőkkel együtt mintegy 2400 milliárd rubelt fognak befektetni az ágazatba. 
Most az arányok megváltoztak. Az elkövetkezendő nyolc év során 4400 milliárd rubelt kell 
beruházni az ágazatba, ebből 2500 milliárd rubel a szövetségi költségvetésből érkezik be. 
A régiós költségvetések részesedése pedig 1400 milliárdra csökkent, és csak 500 milliárd 
rubel várható a költségvetésen kívüli forrásokból  

 
A szövetségi pénz legnagyobb részét – 702 milliárd rubelt – az állattenyésztés 

fejlesztésére tervezik elkülöníteni. A második legfontosabb ágazatnak a növénytermesztés 
tekintendő: a költségvetési finanszírozás igényét 570 milliárd rubelben határozták meg. 327 
milliárd rubel a vidéki területek társadalmi fejlődésének jut. Nem utolsó sorban ez azért 
szükséges, hogy a falu számára szakképzett munkaerő meglétét biztosítsák. Majdnem 307 
milliárd rubel kell a program irányítására, ezt elsősorban a Mezőgazdasági Minisztérium 
munkáját biztosító fenntartási költségek veszik igénybe. 

 
A jelenlegi támogatási intézkedésekhez, amelyek közül a legfontosabb a 

kölcsönkamat törlesztésére nyújtott támogatás, új típusú támogatások létrehozása is 
várható. Ez a tejtermelés közvetlen támogatására, a családi farmergazdaságok és 
fogyasztói mezőgazdasági szövetkezetek létrehozására igényelhető támogatások, 
valamint a vidéki területeken élők életkörülményeinek javítását célzó projektek 
támogatása. 

 
Ennek az állami program végrehajtásának eredményeként 2020-ra a 

mezőgazdasági termelés 26,7%-kkal fog nőni, és ennek hozzávehető alapjául a 
mezőgazdasági ágazat számára viszonylag jó 2009-es évet választották. Az 
élelmiszertermelés 60%-kal emelkedik. A termelés jövedelmezőségét 25%-kal kell emelni, 
munkatermelékenységnek 70%-kal, a munkabéreknek pedig a gazdasági átlag akár 95%-
ára kell növekedni. 

 
Azonban nem kizárt, hogy az új programban is az előirányzott kiadásokat 

csökkenteni kell. Zubkov felhívta a figyelmet arra, hogy egyes tárcáknak, például a 
Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak és a Pénzügyminisztériumnak, az állami program 
tervezetéhez vannak bizonyos "megjegyzései és kifogásai az alapvető paramétereket 
illetően." Így 2013-ban és 2014-ben állítólag 41%-kkal és 68%-kkal több finanszírozásra 
tartanak igényt, mint ezt 2012-2014 évekre szóló háromévi szövetségi költségvetés írja elő. 
A programban előirányzott paraméterek eléréséhez körülbelül 170 milliárd rubel hiányzik. 
Zubkov szerint a Mezőgazdasági Minisztériumnak további alapozó érveket kell találnia az 
igények indoklásához. A Pénzügyminisztérium megjegyzéseinek figyelembevétele nem 



jelenti azt, hogy egyet fognak érteni a finanszírozás csökkentésével. Meg kell indokolni, 
hogy miért van szükség a további források elkülönítésére. 

 
Az első miniszterelnök-helyettes Alekszandr Szolovjovot, a Mezőgazdasági 

Minisztérium miniszterhelyettesét, aki tegnap felelős titkárként bekerült az agráripari 
komplexum fejlesztésével foglalkozó kormányzati bizottságba, azzal bízta meg, hogy 
december 1-éig szüntesse meg az összes ellentmondást. Tegnap a 2012-2014 évekre szóló 
szövetségi költségvetésnek a mezőgazdasági termelők számára gazdaságosabb 
változatát a harmadik olvasatban fogadta el az Állami Duma. 

 
Szergej Szorokoumov, az Orosz Iparosok és Vállalkozók Szövetségében működő 

agráripari komplexumért felelős bizottság elnökhelyettese tart a mezőgazdasági ágazat 
finanszírozásának meredek csökkentésétől 2013-től kezdődően. "Még a WTO megengedi 
Oroszországnak, hogy maximum $ 9 milliárd mezőgazdasági támogatást tartson fenn. 
Ténylegesen pedig ez valójában $ 4-5 milliárdot ér el – hívja fel a figyelmet a szakértő. – Az 
elmúlt években óriási előrelépést tett a mezőgazdaságunk. Ha most megszüntetjük a 
finanszírozást, akkor mindaz, amit már elértünk, egyszerűen megáll." A mezőgazdasági 
ágazatba irányított beruházások hosszú távra szólnak, és a fő támogatási forma a 
kölcsönkamat törlesztésére nyújtott támogatások, emlékeztet Nagyezsda Skolkina, az 
Állami Duma Mezőgazdasági Bizottságának tagja. "Ezeket a számokat a jövő évben 
módosítjuk az erre esedékes következő, 2013-2015 évekre szóló költségvetés 
elfogadásakor" – biztosított a képviselő asszony. 

 
Oleg Akszjonov, a Mezőgazdasági Minisztérium agráripari komplexum terén 

folytatandó kormányzati politikai főosztályának vezetője azt sem zárja ki, hogy az állami 
program elfogadásának érdekében az állami költségvetéssel előirányzott keretig kellene 
csökkenteni a 2013-2014 évekre szóló pénzügyi terveket.  
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