
A kormány különválasztja a hazai gyártmányú mezőgazdasági gépeket a 
külföldiektől 

 
Azok a mezőgazdasági gépeket gyártók, akik csak „csavarhúzós”, azaz 

összeszerelési gyártást végeznek Oroszországban, nem kapnak állami támogatást. A 
kormány olyan utasítást adott a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak, hogy készítsen elő 
egy javaslatot arra, hogy milyen fokú lokalizációval gyártott traktor tekinthető hazai 
gyártmányúnak. Ha a gyártó nem felel meg a meghatározott feltételeknek, akkor nem 
részesülhet kedvezményekben és előnyökben. 

 
A megbízás a "Business Oroszország"-nak tavaly decemberben lezajlott kongresszusa 

során elért eredmények alapján készült el. Ekkor Vlagyimir Putyin a mezőgazdasági gépek 
gyártóinak Oroszország WTO-csatlakozása után nyújtott támogatásokat érintő kérdést 
vetett fel. "A behozatali vámokról és egyebekről állandóan beszélünk, de mindannyian 
nagyon jól tudjuk: mi fogadjuk el a döntést, de ezek a mezőgazdasági gépek más 
országokból érkeznek, és a határon egy olyan címkével látják el, hogy "Made in Russia ", 
és kész" – mondta a kongresszuson a miniszterelnök. 

 
A probléma megoldása érdekében és ennek kiküszöbölésére a Gazdaságfejlesztési 

Minisztériumot és az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumot avval bízták meg, hogy 
készítsenek intézkedéseket a termelők védelmére. A két tárcának meg kell fontolnia a 
gépgyártásnál figyelembe veendő lokalizációs fokának előíró rendszerét az elsőbbségi 
támogatások nyújtásánál. Többek között a kormány megbízásában utalnak a 
Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak arra az utasításra, amely a külföldi államokban 
előállított egyes termékek esetén az áruk és szolgáltatások megrendelésénél 
alkalmazandó behozatali feltételeket határoz meg. Az utasítás a szerződéses ár 15%-os 
kedvezményt írja elő, amely azoknak a megrendelőknek nyújtható, akik a pályázatukban 
orosz eredetű termékeket jeleznek. 

 
A "Business Oroszország"-ban elhangzott, hogy a javaslatok kezdeményezője a 

"Rosztszelmas" (Rosztovi Mezőgazdasági Gépgyár), ami a mezőgazdasági gépek 
legnagyobb gyártója Oroszországban. "Érdekeltek vagyunk abban, hogy az 
összeszerelendő mezőgazdasági gépek lokalizációs mértéke magas legyen" – érvel 
Alekszandr Oszipov, a "Business Oroszország" alelnöke. 

 
Jelenleg hazai gépekként olyan járműveket adnak, amelyeket külföldön állítanak 

elő és Oroszország területén csak összeszerelnek. Ezek a gépek "az összes olyan 
előnyökben és kiváltságokban részesülnek, amelyeket az állam a vámkezelési 
szabályozásban, a gépek és berendezések beszerzésénél, lízingjénél nyújtott 
kamattámogatáson keresztül meghatározott" – mondja Oszipov úr.  Most az intézmény 
egy javaslatot készít arra, milyen mértékű lokalizáció tekinthető ésszerűnek jelenleg 
Oroszországban. 
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