
"Oroszországnak nem kell félnie a WTO- csatlakozásától" 
 
A mezőgazdasági termékek feldolgozásának állami támogatása, az agráripari 

szektor infrastruktúrájának és logisztikájának fejlesztése, kis gazdálkodási formák 
támogatása ez az oroszországi agrár-ipari komplexumnak három fő területe 2013-2020 
években. Erről beszélt Jelena Szkrinnyik, az orosz mezőgazdasági miniszter Lipeckben 
lezajlott, az agráripari komplexum befektetési vonzerejéről tartott vita során. 

 
Abszolút prioritást fognak jelenteni a minisztérium számára a kis gazdálkodási formák. 

Ezek valamennyi jelenleg hatályos kormányzati támogatási formákban – kedvezményes 
kamattal felvehető hitelekben, valamint műtrágyák, vetőmagok, biztosítás kedvezményes 
beszerzésében –részesülhetnek. Azok számára, akik most először hoznak létre 
farmergazdálkodást, példátlan összegű ösztönző támogatás kerül kifizetésre. Így a 
szövetségi költségvetésből minden kezdő mezőgazdasági termelő számára másfél millió 
rubelt fognak elkülöníteni, valamint a regionális költségvetés társfinanszírozását igény 
bevéve az újonc farmereket támogató induló összeg 2 millió rubelt érhet el. 

 
“Gazdaságok létrehozására, valamint gépek, tenyészállatok megvásárlására 

nyújtott összegeket foglalják magukba a támogatások” – mondta Jelena Szkrinnyik. Az 
információ arról, hogy hogyan juthatnak el hozzájuk az igénylők, a Mezőgazdasági 
Minisztérium honlapján található, lépésről lépésre szóló utasításokkal. Szintén a kezdő 
farmergazdálkodók mint mezőgazdasági termelők számíthatnak a vidéki területek 
társadalmi fejlődésének keretében nyújtandó támogatásokra, és továbbra is részt 
vehetnek hús- és tejtermelő farmok és telepek létrehozásában. 

 
A családi tej-, hús-és zöldségtermelő farmgazdaságok építése sem marad 

kormányzati támogatás nélkül. A következő évben fél milliárd rubelt különítenek el ezekre 
a célokra. Ezek az összegek 150 új farmgazdaság létrehozásához szükséges költségek 30 
százalékának társfinanszírozását tehetik lehetővé. A földek tulajdonjogának állami 
bejegyzésére szükséges költségek 50 százalékát szintén kompenzálják. A 2012-ben három 
millió hektár föld állami bejegyzésére több mint 1,4 milliárd rubelt különítenek el. Emellett 
Jelena Szkrinnyik megjegyezte, hogy a kormány által elfogadott a vidéki területek 2020-ig 
szóló fenntartható fejlődés koncepciója szerint, az összes jelenleg érvényben levő állami 
támogatási területek is megmaradnak. 

 
Külön témakörként elhangzott Oroszország a WTO-hoz való csatlakozása. Többek 

között a csatlakozási feltételeknek megfelelően Oroszország a mezőgazdaság állami 
támogatását ötévenként 5-10 százalékkal köteles csökkenteni. Jelena Szkrinnyik szerint 
azonban nem kell félni a WTO-tól. 

 
“Ha jól megvizsgáljuk a WTO-hoz vezető megközelítéseket, akkor megértjük, hogy 

nincs mitől tartanunk” – mondta Jelena Szkrinnyik. Az Oroszország számára előírt állami 
támogatási szint évente 9 milliárd dollárt érhet el. Ma az agráripari komplexum 
kormányzati támogatása négy milliárd dollár. 

 
A legnagyobb aggályokat az kelti, hogy lesznek-e versenyképesek a termékeink 

minőség és ár vonatkozásában. Jelena Szkrinnyik szerint most az a legfontosabb az 
oroszországi mezőgazdaság számára, hogy helyes irányba fejlődjön. Így például döntést 
hoztak arról, hogy 2012-ben további támogatásokat különítenek el sertés- és 
szarvasmarhahúst feldolgozó vállalkozások korszerűsítésére. Feltételezik, hogy három év 
alatt minden évben 6-6 milliárd rubelt fognak lefoglalni ezen vállalatok korszerűsítésére. 

 
A minisztérium megígérte, hogy nem hagy figyelmen kívül más irányokat sem. 

Például, a lipecki mezőgazdasági termelőknek az idén rekordtermésük volt cukorrépából, 
és azonnal szembesültek cukorfinomítási kapacitások hiányával. A régióban létesítendő 
egy új, az országban egyik legnagyobb cukorgyár építési projektjét is megvitatták a 
miniszter asszony Lipeckaja megyébe tett látogatása során. 

 



Amikor szó esett a hazai mezőgazdasági termelők versenyelőnyéről Oroszország 
WTO-hoz való csatlakozása esetén, a megfelelő magas képzésű munkavállalók 
problémáját is érintették. Oleg Koroljov, Lipeckaja megye kormányzója mezőgazdasági 
szakemberek új, minőségileg magasabb szintű képzésére az orosz Oktatási Minisztérium 
közreműködésével kialakított program kidolgozását ajánlotta. Jelena Szkrinnyik hozzátette, 
hogy ma néhány régióban a mezőgazdasági egyetemek hallgatói számára olyan 
egyszeri támogatások állnak rendelkezésre, amelyeket akkor fizetnek, ha a fiatal 
szakember elkezd dolgozni a specialitása szerinti munkakörben. Támogatások összege 50-
70 ezer rubel. 

 
Beszéltek egy másik fontos feladatról is: arról, hogy a gazdák mezőgazdasági 

termékeit tisztességes áron kell értékesíteni. Jelena Szkrinnyik szerint a probléma 
megoldásához logisztikai központokat kell építeni, ahova a termékeiket beadhatják a 
gazdák. Az állam kész segítséget nyújtani a régióknak ezeknek építésében. 
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