
Új támogatási intézkedéseket ígérnek a mezőgazdasági termelőknek – már WTO-
szabályok értelmében 

 
Talajjavítás és üvegházak építéséhez nyújtott támogatás – ilyenfajta segítségnyújtást 

WTO nem tiltja  
 
A Mezőgazdasági Minisztérium nem lát Oroszország WTO-csatlakozása miatt 

bekövetkezett veszélyt az agrárszektor számára. Összefoglalva 2011 év végeredményeit, 
Jelena Szkrinnyik mezőgazdasági miniszter asszony biztosított arról, hogy a mezőgazdaság 
támogatási szintje ugyanaz marad, és lesznek még új támogatási formák a 
mezőgazdasági termelők számára. Igaz, nem érdemes azt a reményt táplálniuk, hogy a 
költségvetés finanszírozását jelentősen emelik a gazdálkodók számára is, hisz a 
Pénzügyminisztérium nem hajlandó jóváhagyni a mezőgazdasági fejlődés 2020-ig szóló 
állami programjához előirányzott költségvetésnek néhányszeres növelését. 

 
Az orosz mezőgazdaság zökkenőmentes világpiaci belépésének feltétele az állami 

támogatás a WTO szabványaihoz hozzáillesztett újraformázása. A jelenleg használt 
mechanizmusok közül többet – például az üzemanyagáraknak és a hitelkamatok 
törlesztésének közvetlen támogatása – nem szívesen fogadnak a WTO-ban, és ezeket a 
formákat fokozatosan mások váltják fel. Most azon gondolkodnak a mezőgazdasági 
minisztériumban, hogyan kell ezt átalakítani. Szükséges, hogy a támogatási intézkedések a 
WTO "zöld" kosár kritériumainak feleljenek meg. A "sárga" kosártól eltérően, ahová tartozik 
a termelőknek közvetlen pénzügyi támogatása, a "zöld" kosárban olyan segítő formák 
koncentrálódnak, amelyek nem hatnak közvetlenül a piacra, például talajjavításnak, a 
vidéki területek társadalmi fejlődésének, a kis gazdálkodási formáknak, a biztosítási 
rendszereknek, a mezőgazdasági piaci infrastruktúra és logisztika megerősítésének terén 
nyújtott támogatások.  

 
A következő évben a régi vízelvezető rendszerek helyreállítására első alkalommal 2 

milliárd rubelt különítenek el. "Az újrahasznosított és javított területeken betakarított hozam 
gyakran tízszeresen nagyobb" – mondta Jelena Szkrinnyik asszony. Azt is megígérte, hogy 
"üvegházakat fognak építtetni" az állam közreműködésével. További támogatást kapnak 
a farmerek. Már 470 családi állattartó telepet építettek. 2012-ben pedig további 
körülbelül 150 farmot hoznak létre. 2 milliárd rubelt ösztönző támogatásként 1700 kezdő 
farmernek kerül szétosztásra. 

 
Az államnak szándékában áll a regionális mezőgazdaság-fejlesztési programokban 

való részvétele. Például, Belgorodszkaja megyében elfogadott programban szereplő 400 
millió rubelből 220 millió a szövetségi költségvetésből jön. Ugyanakkor 260 millió a zárt 
tartási formájú sertéstelepekre, vagy –ahol olyan gazdálkodási típusok nem valósulhatnak 
meg – más állatok tartására való áttéréshez szükséges költségeknek visszatérítésére 
irányul. Mindezek az intézkedések az afrikai sertéspestis jelenlegi járványának további 
fennállása miatt szükségesek. 

 
"Nem azt mondom, hogy a WTO-csatlakozás csupa jó. Dolgoznunk kell" – 

figyelmeztetett Jelena Szkrinnyik. – Egyelőre az élelmiszeripari termékek exportálásában 
elért sikerünk csak a FÁK-országok körében láthatók. Ez az első alkalom, amikor ilyen 
jelentős mennyiségű export cukorral, napraforgóolajjal, zöldségekkel léptünk a külföldi 
piacra. De ha kizárjuk Oroszország a világ gabonapiacra történő visszatérését, más 
termékeink iránti kereslet elsősorban a volt Szovjetunió szomszédainak körében 
tapasztalható, vallotta be Szkrinnyik asszony. 

 
2018-ig kijelölt átmeneti időszak lehetővé teszi, hogy az orosz mezőgazdasági 

termelők alkalmazkodhassanak a WTO keretében folytatandó munkához, bizakodik 
Jelena Tyurina, az Agrármarketing Intézet vezérigazgatója. Azonban a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtandó pénzügyi támogatásra még továbbra is szükség van, "a hazai 
piacon a mezőgazdasági termelők részére nyújtható más rejtett támogatási formákra kell 
áttérni." Például az Egyesült Államokban hatékonyan alkalmazzák a garantált minimális 



felvásárlási árakat. "A termelő biztos abban, hogy feltétlenül eladhat egy bizonyos 
mennyiséget egy garantált áron" – mondta Tyurina úrnő. 

 
A biztosított átmeneti időszakhoz további három-négy évet kellett volna hozzáadni a 

mezőgazdaság számára, ebben nem egyezett bele Viktor Szemjonov, volt 
mezőgazdasági miniszter, az orosz agráripari komplexumban dolgozó ágazati szövetségek 
egyesületének vezetője. Először is a sertéstenyésztésért aggódik, amelybe az elmúlt 
években mintegy 200 milliárd rubelnyi hosszú távú beruházást eszközöltek. "Például, az élő 
sertésekre szabott behozatali vámok 40%-osról 5%-os mértékre való csökkentése, amelyet 
a WTO-csatlakozást követően egy év múlva kell végrehajtani, hatalmas csapást mért a 
sertéstenyésztésre. A kormánynak meg kell gondolnia, hogyan lehet enyhíteni a csapást – 
figyelmeztet Szemjonov. Egy másik probléma lehet a tejpor és cukor termelése, 
problémák keletkezhetnek a mezőgazdasági gépek gyártásában is. "A WTO-hoz való 
csatlakozás témájában több mint 18 évig tartó tárgyalások során nem jelentek meg 
szakemberek, akik készek arra, hogy a pozíciónkat a globális piacon megvédjék" – 
panaszkodik a volt miniszter. 

 
Egyelőre a Mezőgazdasági Minisztérium számára az orosz Pénzügyminisztérium okoz 

problémát, nem pedig a WTO. Jelena Szkrinnyik tulajdonképpen elismerte a tárcájának 
vereségét a 2013-2020 évekre szóló mezőgazdaság fejlődési állami programba 
betervezett összegekért folytatott küzdelemben. "A 2012-2013 évekre szóló mutatókat a 
hároméves költségvetésben határozták meg. 2020-ig sem a Pénzügyminisztérium, sem a 
Gazdaságfejlesztési Minisztérium a finanszírozási mennyiségeket technikai okok miatt 
egyszerűen nem tudja megerősíteni. A megmaradt összegek is (amelyek az állami 
program megvalósítására maradnak meg) attól függnek, hogy mi fog történni az ország 
költségvetésével" – magyarázta a miniszter asszony. Az állami programtervezet most a 
kormánynál van, és a jövő év elején kerül elfogadásra, reméli Jelena Szkrinnyik. 
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