
Oroszország a legnagyobb cukor importőrből a legnagyobb cukor exportőrré válhat 

Oroszország cukoripara túllépte az Élelmiszerbiztonsági Tanban előrejelzett 
mutatókat. A hazai termelők már az idei évben a hazai piacon majdnem 100%-os 
cukorkínálatot tudtak biztosítani, holott a tervek szerint 2020-re a saját ellátás mértékének 
csak 80%-osnak kellene lennie. Az ágazati szakértők úgy vélik, hogy az elkövetkező 
években a világ legnagyobb cukorimportőrének státuszát e termék stabil exportőrévé 
változtathatja Oroszország. Ezt csak a kikötői infrastruktúrának hiánya akadályozhatja 
meg. 

A múlt hét elején Viktor Zubkov, első miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy az 
idei cukorrépa-betakarítás majd 48 millió tonnát ér el. "Ilyen termésünk még soha nem 
volt. Mintegy 5,5 millió tonna cukrot tudunk előállítani, és ez bőven elég, hogy 
meglegyünk az új évjáratig" – hangsúlyozta. 2020-ig szóló Élelmiszerbiztonsági Tanban 
előre jelzett mutatók az írták elő, hogy a hazai cukor részesedése (részaránya?) 80%-osra 
növekedjen. 2009-ben az orosz cukornak a hazai piacon foglalt részesedése csak 55%-ot 
ért el. 

Rekordtermés és a hazai termelés lehetővé teszi 2011-2012 években az orosz 
nyersanyagból előállított 200 ezer tonnányi fehér cukor exportálását. Bár néhány évvel 
ezelőtt Oroszországot a cukornádból kitermelt nyerscukor legnagyobb importőrének 
tekintették. 

A cukorfogyasztás Oroszországban 2020-ig stabil marad és évente 39 kg per fő lesz, 
jósolja a Szojuzrosszahar (Orosz Cukortermelők Szövetsége). "Hazánkban maximális a 
cukorfogyasztás, ugyanúgy, mint az európai országokban. Ezzel szemben Kínában az egy 
főre jutó fogyasztás körülbelül 10 kg" – mondta Andrej Bogyin, a Szojuzrosszahar 
vezérigazgatója. Ennek következtében, a teljes fogyasztás 5.5 millió tonnás szintje több 
évig megmarad Oroszországban. 

Ugyanakkor az állami támogatás aktuális szintje esetén a jelenlegi hazai cukorrépa 
ágazatnak megvan a lehetősége arra, hogy duplájára növelje a cukorrépa-termelést 
mind a vetésterületek bővülésének, mind pedig a növekvő hozamoknak köszönhetően 
egyaránt, véli Bogyin úr. Például az idei évben a cukorrépát 1,3 millió hektáron vetettük, 
de a régiók képesek lesznek a vetésterületet 3 millió hektárra bővíteni. A cukorrépa 
átlagos hozama az idén 25%-kal nőtt a kedvező 2009-hez képest, akár 380 kilóra / ha, 
Európában pedig ez a mutató átlagosan 800 kg / ha. 

Ugyanakkor a cukorfinomító gyárak rekonstrukciójába történő beruházások 
növelését tervezi az ország. A Szojuzrosszahar adatai szerint 2012-2014 években csak a 
meglévő üzemek korszerűsítésébe közel 80 milliárd rubelt fognak befektetni. Ez lehetővé 
teszi 2014-ben a kapacitások 33%-os növelését 2011-es évhez viszonyítva, és így naponta 
körülbelül 420 ezer tonna cukorrépát dolgozhatnak fel a cukorfinomító gyárak az idei 
évben feldolgozott átlagos 315 ezer tonnával szemben. A nagy agráripari cégcsoportok 
közül a "Razguljaj" 5 milliárd rubeles beruházást tervez a cukortermelési kapacitások 
megduplázódásába, évente akár 800 ezer tonna előállítása érdekében. A "Ruszagro" 
2016-ra a cukorfinomítási kapacitásainak egynegyeddel való növelését, valamint 
cukorrépa vetésterületeinek bővítését kívánja. 

Oroszország több tekintetben utánozza Európa tapasztalatát, amely saját cukorral 
elégítette ki a belső piacot és most külföldre viszi ki vagy a bioüzemanyag-előállításra 
használja a cukorrépát, mondta Bogyin úr. Igaz, hogy hazánkban a közlekedési és 
logisztikai infrastruktúra gyakorlatilag még fejletlen, panaszkodik a szakértő. Orosz 



vállalatok ma már szinte teljesen ellátták cukorral a FÁK-országok piacait, azonban azt a 
távolabbi országokba exportálni nagyon nehéz a logisztikai központok hiánya miatt, ért 
ezzel egyet a nagy agráripari cégcsoport vezetője. 

A "ROSSZPIRTPROM" CSUJAN NÉLKÜL 

A kormány jóváhagyta a "Rosszpirtprom" Nyrt. új Igazgatóságának hét jelölt nevét 
tartalmazó listáját. A listán a négy jelenlegi igazgatósági tag neve szerepel: Borisz Lisztov, 
az orosz Mezőgazdasági Bank elnök-vezérigazgatójának első helyettese Vlagyimir Ivanov, 
a "Rosszpirtprom" vezérigazgatója Gleb Nyikityin, a Roszimuscsesztvo Szövetségi 
Vagyonkezelő Ügynökség helyettes vezetője és Szergej Tyimofejev, a "Gazfond" 
nyugdíjpénztár alelnöke. A kormány azt ajánlotta, hogy megválasszák a "Rosszpirtprom" 
igazgatósági tagjává Igor Aljosint, a "Szojuzplodoimport" szövetségi költségvetési vállalat 
vezérigazgatóját Roman Malisevet, a "Crystal" (Krisztall) moszkvai vodkagyár 
vezérigazgatóját és Jevgenyij Mahnovszkijt, a Roszalkoholregulirovanyije (az alkoholos 
italok előállítását és forgalmazását szabályozó főhatóság) helyettes vezetőjét. Most az 
Igazgatóság tagjai Igor Csujan, az orosz alkoholpiacot felügyelő főhatóság vezetője 
Alekszandr Novak pénzügyminiszter helyettese és- Alekszandr Jasztrib, a Bank of Moscow 
elnök-vezérigazgatója.  
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