
800,000,000 dollárral rendelkező külföldi befektető jön a tejiparba 
 
Az Orosz Tejipari Vállalat (Ruszmolko) Oroszország egyik legnagyobb nyerstej termelője 
egy beruházási projekt bejelentésére készül, amely a legnagyobb lehet az iparágban. Ez 
akár 800 millió dollárt is elérhető befektetés a tejtermelésbe és a tejfeldolgozásba. A 
Ruszmolko partnere lesz a világ tejpiac egyik vezető piaci szereplője. Az új-zélandi Fonterra 
cégről lehet szó, amely az elmúlt tíz évben kétszer is tanulmányozta a projekt 
megvalósíthatóságát Oroszországban. 

 
A Ruszmolko Oroszországban és a világban példátlan projekt bemutatását tervezi, amely 
a tejtermelés fejlesztésére összpontosul. Naum Babajev, a Ruszmolko alapítója és vezetője 
mellett a közelgő eseményben Jelena Szkrinnyik mezőgazdasági miniszter asszony és 
Andrej Danyilenko, a "Szojuzmoloko" tejtermelői egyesület vezetőségének elnöke is részt 
vesz majd. Mindegyik részvevő fél képviselői határozottan elutasítják azt a kérést, hogy 
észrevételeket tegyenek a jövendő projektről. 

 
A piaci szereplők arról beszélnek, hogy a Ruszmolko egy olyan külföldi céggel működne 
együtt a tejtermelés és tejfeldolgozás terén megvalósítandó közös projekten, amely a 
tejpor- és vajtermeléssel, illetve értékesítéssel foglalkozik. Tervek szerint e projektbe több 
mint $ 800 milliót fognak befektetni. A  Ruszmolko potenciális partnereként a Fonterra új-
zélandi céget nevezik meg, amely a világ egyik vezető tejipari feldolgozója és 
tejtermékek előállítója a világpiacon. "A 2000-es évek elején és közepén az új-zélandiak 
már tanulmányozták több projekt megvalósításának lehetőségét Oroszországban, de 
akkor nem értek el sikert. Lehetséges, hogy most megfelelő partnerre találtak a 
projektjükben" – mondta az egyik piaci szereplő. 

 
Tegnap a Fonterra orosz képviseletében nem kaptunk a fentiekkel kapcsolatos 
nyilatkozatot. A cég, amely a nyers tej 90%-át dolgozza fel Új-Zélandon, az export 
termékeit a világ több mint 140 országába viszi ki. Oroszországba ez a cég vajat és 
sajtokat szállít. Az Anchor vaj import mennyisége az Oroszországba importált összes vaj 
mintegy fele. 

 
A Ruszmolko céget 2007-ben Naum Babajev vállalkozó alapította meg, aki Igor 
Babajevnak, a "Cserkizovo" cégcsoport alapítójának unokatestvére. Naum Babajev kilenc 
tejgazdaságot birtokol Penzenszkaja megyében. 2010-ben az állományuk 6.600 tehénből 
állt. 2011-ben a cég pulykahús-termelési és feldolgozási központ építésébe kezdett. 2010-
ben az árbevétele 1,48 milliárd rubelt ért el. 

 
Az orosz tejpiacot a PepsiCo üzlete nyitotta meg a világ számára, amikor megvásárolta a 
"Wimm-Bill-Dann" orosz céget. Sok vállalat próbál Oroszországba jönni, mert a 
földvásárlások szempontjából ez az egyik legvonzóbb ország. Mivel a külföldiek 
közvetlenül nem vehetik meg a földet, ezért közös vállalatokat kell létrehozni. 

 
Az állattenyésztés aktív fejlesztése annak köszönhető, hogy a fejlődő országokban nő a 
fogyasztói kereslet, teszi hozzá a szakértő. Oroszországnak jelentős tartalékai vannak a 
földből és a vízből, és ezeket a tényezőket figyelembe véve, a hazai mezőgazdaságba 
egyre több és több nagy nyugati cégcsoport ruház majd be. 
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