
Agrárüzlet egy új piaci szerkezetben 

Egyedülálló projektet indítottak el, melynek finanszírozását a Mezőgazdasági Bank 
vállalta 

Az első mezőgazdasági park létrehozása Oroszországban makrogazdaság szintű 
feladat, így a jövő építkezésének alapkő-letételénél jelen volt Igor Szecsin első 
miniszterelnök-helyettes, Dmitrij Patrusev, az orosz mezőgazdasági bank elnöke és Valerij 
Gajevszkij, Sztavropolszkij térség kormányzója. 

Az ünnepélyes avatási szertartásra a havas határban került sor, azon a helyen, ahol 
2014-ben az Agropark első szakaszát helyezik üzembe. 

"Ma az első alapkövét tesszük le itt a jövendő mezőgazdasági parknak — 
nyilatkozott az eseményt kísérő beszédében Dmitrij Patrusev. — A projekt misszióját az 
emléklevélben így fogalmazták meg: "A "Sztavropolje" Mezőgazdasági Park Sztavropolszkij 
térség és az összes Dél-Oroszországi régió agráripari komplexumának hatékony fejlesztése 
érdekében alakult. Az üzenet alá helyezett sajátkezű aláírásunk a közös 
elkötelezettségünket jelenti arra, hogy minden lehetséges lépést megteszünk érte." 

A "Sztavropolje" agráripari park egy univerzális platform lesz, melynek gerincét egy 
nagy logisztikai övezet alkotja, amely a legmodernebb technológiával felszerelt 
zöldségtárolókból és raktárakból áll. Ezen kívül a park területén a mezőgazdasági 
termékeket feldolgozó és élelmiszereket termelő vállalkozások, takarmány keverékeket 
előkészítő üzemek, műtrágyatermelők, nagy-és kiskereskedelmi multi funkciós központok, 
kiállítási központok, valamint mezőgazdasági gépeket bemutató kísérleti telep is fog 
működni. 

Így a 190 hektáros területen a teljes ciklusú termelési és értékesítési infrastruktúrát 
hoznak létre, amely egyedülálló lesz hazánkban. 

Agropark közvetlen közelében található az M29 szövetségi autópálya, valamint az 
Észak-Kaukázusi Vasút a "Szuvorovszkaja" vasútállomás. Ez Sztavropolszkij térségben 
működő agráripari komplexum termékeit kezelő logisztikai lánc költséghatékony 
formájának kialakítását segíti elő, amely a farmer gazdaságoktól kezdve a szövetségi – 
köztük a régión kívüli – kereskedelmi láncokig terjed. Ezen kívül, az Agropark 2500 új 
munkahelyet hoz létre a térségben. 

Igor Szecsin megjegyezte, hogy egy nagy agráripari klaszter építése jelentős 
mértékben hozzájárul Dél-Oroszországban levő minden területének integrált 
fejlesztéséhez. 

A projekt végrehajtása három szakaszból áll. 2014-ben a logisztikai zóna, 2017-ig a 
termelési zóna működőképes állapotba kerül, az építés teljes befejezését pedig 2020-ra 
tervezik. 

– Az Orosz Mezőgazdasági Bank számára ebben a projektben tett beruházás a 
stratégiailag fontos döntést jelent – mondta Patrusev. – A bank érdekelt az agráripari 
komplexum hatékony fejlesztésében és a legkedvezőbb feltételeket biztosítja ehhez. 
Reméljük, hogy a "Sztavropolje" agráripari park új lendületet ad majd a 
farmergazdaságok, közép-és nagyvállalatok fejlesztésének. 
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