
A mezőgazdasági termelők számolnak Oroszország WTO-csatlakozásával 
bekövetkezendő veszteségekkel 

Az agrárvállalkozók egy része meg van győződve arról, hogy nem fogják túlélni 
Oroszországnak a WTO-csatlakozását  

A mezőgazdasági ágazati egyesületek számára meglepőeknek bizonyultak 
Oroszországnak a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO-hoz) való csatlakozásának 
feltételei. Az egyesületek képviselői figyelmeztettek ennek a lépésnek a hazai 
mezőgazdasági termelés számára bekövetkezett katasztrofális hatásáról. A köztisztviselők 
pedig meglepettek az ágazati egyesületek tudatlanságán és azt állítják, hogy a WTO-
csatlakozásnak köszönhetően az orosz mezőgazdaság a végén csak nyerni fog. 

"A végleges feltételeket csak három héttel ezelőtt tudtuk meg" – mondta Arkagyij 
Zlocsevszkij, az Orosz Gabonaunió elnöke. – Azt állították, hogy az implementációs időszak 
(ez az átmeneti időszak, amely alatt az orosz szabályok fokozatosan változnak WTO-ban 
érvényes szabályok felé) során az agrár termékekre meghatározott átlagos tarifák 21%-ről 
18,6%-ra fognak csökkenni. Most arról van szó, hogy 14%-ről 11%-re csökkentik." 
"Oroszországot érő közvetlen veszteségek WTO-hoz való csatlakozása után több lesz, mint 
1,5 trillió rubel minden évben"– mondta a múlt héten Konsztantyin Babkin, a "Roszagromas" 
Mezőgazdasági Gépgyártók Szövetségének elnöke az ágazati ipari vállalkozói 
szövetségek vezetőinek és ipari üzleti szakembereknek ülésén. A piaci szereplők azzal 
érvelnek, hogy az orosz mezőgazdaság számára Oroszország WTO-hoz való 
csatlakozásának ára mintegy 300 milliárd rubelnyi évi veszteséget jelent. Az ülést követően 
a résztvevők a kormánynak szóló kérelmet fogadtak el arra vonatkozóan, hogy ne 
ratifikálja a szervezethez történő csatlakozásáról kötött megállapodást. 

Zlocsevszkij szerint a tényleges csatlakozási feltételekből az adódik, hogy Oroszország 
számára jóval alacsonyabb behozatali vámokat írnak elő, például élő sertésre és a fix 
kvótán kívüli sertéshúsra. Viszont a kormány által elrendelt kvótának keretében külföldről 
behozott sertésre szabott vámdíj nulla értékű. Kvótákon kívül pedig a kiváló minőségű 
marhahús behozatalának engedélyezése javasolt. A piac attól tart, hogy ilyen néven 
bármilyen más minőségű marhahús is behozható. A gabona ágazatban dolgozóknak a 
húsipar érdekei iránt mutatott figyelme érthető, hisz ez az ágazat a takarmánygabona 
legnagyobb fogyasztója. 

Azt, hogy Oroszországnak a WTO-hoz való csatlakozásához szükséges paraméterei 
meglépően váratlanoknak bizonyultak, Andrej Danyilenko, a Tejtermelők Nemzeti 
Uniójának (Sojuzmoloko-nak) elnöke tárgyalások bizalmasságával magyarázza. 
"Oroszországnak a WTO-hoz való csatlakozására vonatkozó nagy dokumentumcsomagja 
2004-2006 években került aláírásra. Megváltoztatni őket többé már nem lehet. Ezek az 
okmányok "minősített" jelzés alatt és kizárólag hivatalos használatra készültek. Az ágazati 
egyesületek közül egyik sem tudott semmit a tartalmukról. Mi csak különböző pletykákat 
és projekteket beszéltünk meg" - mondja a szakértő. Nem zárja ki azt sem, hogy e 
megállapodások részleteit még Jelena Szkrinnyik, a jelenlegi mezőgazdasági miniszter 
asszony sem tudhatta, mert akkor még nem dolgozott ebben az állásban és nem vett 
részt a tárgyalásokon. Danyilenko arra hívja fel a figyelmet, hogy a megállapodások 
aláírásakor a "gazdasági körülmények egészen mások voltak," például, nem volt nemzeti 
projekt a mezőgazdaságban. 

A tejipar számára szintén kiderült, hogy a feltételek rosszabbak a vártnál. "Tudtuk, 
hogy a vámcsökkentés a legfontosabb tejtermékekre - tejporra, sajtra és vajra várható. 
Miután megismertük a részleteket, egyáltalán nem vagyunk boldogok" – mondta 
Danyilenko. De a tejiparosok a WTO-hoz kialakult hozzáállása attól fog függni, hogy 
mennyire kész az állam az iparnak a tisztességtelen verseny miatt keletkezett 
veszteségeinek ellentételezésére azokhoz képest, akik nagyobb állami támogatásban 
részesülnek. "A világ minden országában elterjedt az ilyen támogatás" – mondja a 
szakértő. A Szojuzmoloko előzetes számításai szerint az ágazatnak jelenleg nyújtott 27 
milliárd rubelnyi támogatáshoz képest ennek a megduplázása szükséges. 



Különösen tragikus a mezőgazdasági gépeket gyártó gépipar sorsa. "Ma évente 
mintegy 1 milliárd dollár értékű mezőgazdasági gépet gyártanak Oroszországban. A WTO 
csatlakozásunk ára az, hogy ez az iparág megszűnik, és 50 ezer ember lesz kidobva az 
utcára" – mondja Babkin. Elmondása szerint a WTO-csatlakozási megállapodások 
ratifikálása után a mezőgazdasági gépipar termékeire az addig létező minden akadályt 
azonnal megszüntetnek, és a mezőgazdasági gépek beszerzésére nyújtandó 
támogatások alkalmazhatók lesznek a külföldi gépekre is, beleértve "a használt lomokat 
is."A gépgyártók azt követelik, hogy el kell utasítani a WTO-csatlakozást és "új 
tárgyalásokat kell kezdeni." 

Pavel Szkurihin, a Nemzeti Gabonatermelői Unió elnöke úgy véli, hogy semmi ok 
nincs pánikra. Ő egyetért azzal, hogy a mezőgazdasági ágazatnak nyújtandó támogató 
intézkedések javarésze a WTO "sárga" kosárára utal, és 2018-tól meg kell ezeket szűntetni. 
Itt a kedvezményes műtrágya- és üzemanyag-ellátásról, valamint a gazdáknak 
nyújtandó, a gabona szállítására meghatározott kedvezményes vasúti viteldíjak 
létrehozásáról van szó. A kormány jelenleg is dolgozik e támogatási intézkedéseknek a 
WTO-n belül engedélyezett "zöld" kosárrá való átformázásán. Például ott az állam 
juttathat pénzt a termőföldek megművelt alapterületeinek és a hagyományos vidéki 
életmódnak megőrzésére. Az említett veszteségek nagy része csak potenciális veszteség, 
nyugtat Zlocsevszkij. Az Orosz Gabonaunió már megküldte a Mezőgazdasági 
Minisztériumnak a számításait, becsléseit és javaslatait arra vonatkozólag, hogyan lehet 
elkerülni ezeket a veszélyeket. 

Az agrár ágazati egyesületek vezetőinek nyilatkozatai miatt Makszim Medvedkov 
felháborodott, aki Oroszországnak a WTO-hoz való csatlakozásáról folytatott tárgyalások 
során az orosz delegáció vezetője volt. "Nem tudom, honnan veszik ezeket a számokat. 
Úgy tűnik, a nyilatkozat szerzőinek gondjai vannak a matematikával"- mondta. Elmondása 
szerint Oroszországnak a WTO-hoz való csatlakozását megelőzően különböző intézmények 
körülbelül egy tucatnyi prognózist készítettek. Közülük a legkonzervatívabb szerint 
csökkenni fog a gazdasági növekedés, de semmi veszteség nem lesz. Az összes többi 
szerint pedig a gazdasági növekedés felgyorsul. A 2000-es évek közepén a tárgyalásokon 
az importált termékeknek még liberálisabb behozatali feltételeiről is beszéltek. "A 
tárgyalások során ezek keményebbé váltak. Ha a mi mezőgazdasági közönségünk arra 
kérne, hogy térjünk vissza a liberálisabb feltételekhez, az lehetséges" – mondja ironikusan 
Medvedkov. 

Medvedkov szerint Oroszországnak a WTO-hoz való csatlakozásából legtöbbet 
profitálnak a gabonások. "Most több külföldi országban korlátozások vannak az orosz 
gabona bevitelére. A WTO-hoz történt csatlakozásunk után sok országban törlik majd 
ezeket a korlátozásokat" – magyarázza a köztisztviselő. Oroszországnak a WTO-hoz való 
csatlakozása a mezőgazdasági ágazatot nem fenyegeti, arról biztosított a közelmúltban 
Jelena Szkrinnyik orosz mezőgazdasági miniszter asszony. A mezőgazdasági ágazatnak 
nyújtható maximális támogatás értéke 9 milliárd dollár. Most viszont az kb 4 milliárd dollár, 
és ezt meg lehet kétszerezni. A legfontosabb dolog, hogy az orosz termékek 
"versenyképesek" legyenek mind a minőség, mind az ár szerint, mondta Szkrinnyik. 
Tekintettel az importálás magas szállítási költségeire az orosz termékek így előnyt élveznek, 
erről meg van győződve a miniszter asszony. Amikor az új piacokra belépnek a 
nagyvállalatok, akkor gyakran dömping áron értékesítik a termékeiket, ettől tart Jevgenyij 
Kuznyecov, a Fogyasztói Társaságok Központi Uniójának elnöke. De arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a most megvitatás alatt levő, 2020-ig szóló új állami mezőgazdasági 
fejlesztési program a hangsúlyeltolódást írja elő a termelés közvetlen kormányzati 
támogatásától az infrastruktúra fejlesztése felé. 
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