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ENERGETIKA ZAHODNE SIBIRIJE

IZVLEČEK:
Zahodna sibirska nižina je obsežna ravnina na severozahodu azijske celine in leži v
osrednjem delu Ruske Federacije. Zahodna Sibirija v družbenem pomenu pa obsega še
območja mejnih gorovij, v katera segajo zahodnosibirske zvezne oblasti. Naloga opisuje
fizične in družbene razmere v Zahodni Sibiriji, osrednji del naloge pa so energetski viri, ki se
nahajajo na njenem ozemlju. V osrednji Zahodno sibirski nižini ob reki Ob so obsežna
nahajališča Nafte, v severni polovici te nižine pa so obsežna nahajališča zemeljskega plina.
Najbolj poseljen je južni del Zahodno sibirske nižine, kjer prevladuje stepa in kmetijske
površine. Proti severu so naselja predvsem ob nahajališčih nafte, plina ali drugih rud in ob
gorovju Ural. Zaradi vse večje porabe nafte in plina po svetu, postajajo nahajališča vse bolj
strateško pomembna, z njimi pa pridobiva na moči tudi Ruska Federacija in z njo Zahodna
Sibirija.
Poleg nafte in zemeljskega plina predstavlja pomemben energetski vir v Zahodni
Sibiriji tudi hidroenergetski potencijal velikih rek Ob, Irtiš in Jenisej ter njihovi pritoki iz
visokogorij. Zahodna sibirska nižina je tudi obsežno območje bogatega geotermalnega vira
energije, ki je primeren za ogrevanje. Zaradi bogatih nahajališč železa in drugih rud na Uralu
ter železa in premoga na območju Sajana, je Zahodna Sibirija pomembna tudi v industriji.
KLJUČNE BESEDE:
Rusija, Zahodnosibirska nižina, nafta, zemeljski plin, elektroenergija, geopolitika
ENERGETICS OF WEST SIBERIA
ABSTRACT:
The West Siberian lowland is a huge plain in the northwest of Asia and it lies in the
central part of Russian Federation. West Siberia in the political means have also bordering
mountains regions which are parts of West Siberians federal oblasts. Here are descriptions of
phisical and populations situations. In the central part of West Siberia at Ob river are large oil
fields and in the northern half are large gas fields. The southern part of West Siberia is the
most populated part becouse of good conditions for agricultire. To the north there are urban
areas just at oil and gas fields and at Ural mountains. Because of groving consumption of oil
and gas in the whole world, oil and gas fields strategical importance grow and with them
Russian Federation and West Siberia become stronger.
Beside oil and gas is the important energy sourse in West Siberia hydroenergetic
potential of the big Ob and Irtish rivers and Jenisey river with her mountains rivers. The West
Siberia lowland is rich region with geothermal energy, which could be used for warming
sistems. Because of rich mines of iron and other ores in Ural and coal and iron in Sayan
mountains, West Siberia is important in industry.
KEYWORD:
Russia, West Siberian plain, oil, natural gas, electricity, geopolitics
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1. UVOD

Namen diplomskega dela je regionalni geografski oris Zahodne Sibirije, glavni
poudarek pa je na energetiki Zahodne Sibirije ter njenih vplivih na razmere in gospodarski
razvoj ter geopolitični položaj Rusije. Energetiko predstavljajo tako energetski viri, kot so
nafta, zemeljski plin, premog, vodna energija, geotermalni viri itd., kot tudi predelava in
distribucija le te do uporabnikov. Energetika zahodne Sibirije namreč ni pomembna samo za
zahodno Sibirijo in Rusijo, temveč tudi za preostali svet, saj sta najpomembnejša trga v
Evropi in na Daljnem Vzhodu.
V regionalnem geografskem orisu Zahodne Sibirije so predstavljene naravne razmere,
ki vladajo v tej pokrajini in vplivajo na življenje njenega prebivalstva. Predstavljena je tudi
politična ureditev na območju Zahodne Sibirije, sestava prebivalstva skupaj z demografskimi
problemi, poselitev in gospodarstvo na območju Zahodne Sibirije. Preučevano območje
Zahodna Sibirija obsega Zahodnosibirsko nižino in obmejna območja, ki so na zahodu na
gorovju Ural, na jugu državna meja Rusije in Kazahstana, na jugovzhodu na gorovju Altaj in
Sajan ter na vzhodu ob reki Jenisej, kjer potekajo meje zahodnosibirskih zveznih oblasti. Na
severu pa jo omejuje Karsko morje. V svojem poglavju bo podrobneje predstavljena
energetika v Zahodni Sibiriji, katerega temelj predstavljata nafta in zemeljski plin skupaj s
črpališči, transportnimi zmogljivostmi ter predelovalnimi zmogljivostmi. Pomemben del
energetike predstvljata tudi elektroenergija in ogrevanje naselij.
Cilji diplomskega dela je predstavitev naravnih in družbenih razmer na območju
Zahodnosibirske nižine, vlogo energetike v gospodarstvu in življenju prebivalstva Zahodne
Sibirije, ter vlogo virov nafte in zemeljskega plina v Zahodni Sibiriji za razvoj ruskega
gospodarstva. Predstavljeni bodo trendi razvoja družbe v Rusiji in prioritete, ki so si jih v
Rusiji zastavili.
V diplomskem delu so zastavljene hipoteze, da je Ruska Federacija ohranila status
svetovne velesile zaradi svoje vojaške moči, ter v zadnjem času zaradi svojih velikih
energetskih virov. Da je Ruska Federacija po težkem kriznem obdobju v devetdesetih letih
dobila zagon za obnovo gospodarstva in ureditev razmer ravno po zaslugi ugodnih cen
energetskih virov. Rusija se zaveda, da je preveč odvisna od energetskih virov, zato vlaga
velika sredstva v druge veje gospodarstva, da bi se ta odvisnost zmanjšala. Za Rusko
Federacijo so zunanje politična in varnostna vprašanja najbolj povezana z energetiko.
Vsebinsko je diplomska naloga zasnovana dvodelno, saj v prvem delu naloge
prevladuje regionalni geografski oris Zahodne Sibirije, v drugem delu pa je poudarek na
energetiki, ki je ena izmed pomembnih vej gospodarstva tako v Zahodni Sibiriji kot v celotni
Ruski Federaciji..
Za to diplomsko delo so prevladovale kabinetne raziskave, s preučevanjem gradiva in
virov, kot tudi tekoče spremljanje aktualnih dogodkov, ki se tičejo energetike in mednarodnih
političnih odnosov.
V Sloveniji je malo raziskav o Rusiji in tudi ruska literatura o Rusiji večji del izvira še
iz časa nekdanje Sovjetske Zveze, ki je še vedno zelo uporabna za fizičnogeografske podatke.
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Uporaba ruske literature in virov za preučevanje Zahodne Sibirije in Rusije je temeljna
predvsem zato, ker Rusijo najbolje poznajo Rusi sami. Za sedanjo Rusko Federacijo pa so
zelo pomembni podatki, ki so dostopni na internetu, predvsem so to spletne strani ruske vlade
in ministerstev, predsednika Ruske Federacije, Centralne Banke, Zveznega statističnega
urada, energetskih podjetij, kot sta Gazprom in Lukoil ter časopisnih družb. Velik del le teh je
v ruščini. Priznati je treba, da je veliko ruskih internetnih strani tudi zelo kvalitetnih.
Uporabljeni so tudi zahodni internetni viri o Rusiji in Zahodni Sibiriji. Problem virov o Rusiji
in Zahodni Sibiriji je v tem, da večina virov prokazuje samo del celote in je tako potrebno
veliko virov, da se pridobi celotna slika. O Rusiji piše tudi zahodna literatura, ki je zelo
uporabna za zgodovinski razvoj sodobne Rusije, opisujejo pa tudi glavne probleme sodobne
ruske družbe.
Diplomsko delo želi tudi dokazati, da gospodarstvo Ruske Federacije ni odvisno samo
od izvoza nafte in zemeljskega plina tako kot arabske države ob Perzijskem zalivu, temveč
želi biti predvsem industrijsko in kmetijsko razvita ter bogata država. Da bodo uresničili ta
projekt, pa je pri tako veliki državi predvsem potreben čas.
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2. GEOGRAFSKI ORIS ZAHODNE SIBIRIJE

Zahodno Sibirsko nižavje je nedvomno ena največjih akumuliranih ravnin na svetu s
površino nad tremi milijoni km2, ki jo odlikuje majhno nihanje nadmorskih višin (Makunin,
1985, str. 112). Na severu Zahodnosibirska ravnina meji s Karskim morjem, na zahodu jo
omejuje gorovje Ural, na jugu Kazaško višavje, na jugovzhodu gorovja Altaj in Sajan, ter na
vzhodu Jenisejsko gorovje in Srednjesibirsko gorovje.
Zahodna Sibirija je prostor Zahodnosibirske nižine in obmejnih območih, ki so del
zahodnosibirskih zveznih oblasti, kot politični subjekt pa zahodna Sibirija ne obstaja, saj je
Zahodnosibirska nižina razdeljena med dvema zveznima regijama in sicer jugovzhodni del
sodi v Sibirsko zvezno okrožje, preostali del pa v Uralsko zvezno okrožje. To dejstvo otežuje
zbiranje podatkov, saj so tu vključeni tudi podatki iz območij, ki ne sodijo v prostor Zahodne
sibirske nižine.
Zahodna Sibirija je glede na svojo lego v osrednji Rusiji skupaj z osrednjo Sibirijo
strateško zelo pomemben prostor v Ruski Federaciji. To območje je namreč najbolj oddaljeno
od meja z evropskimi državami, kot tudi od pacifiške obale, hkrati pa je osrednje območje, ki
povezuje obe omenjeni regiji.
Zahodna sibirska nižina je severozahodni del azijske celine, ki se z gorovjem Ural
stika z evropsko celino. To je tudi prostor, ki so ga ruski priseljenci najprej poselili med
svojim prodiranjem na vzhod. Najbolj so poselili južni del Zahodne sibirske nižine.

2.1. Fizično geografski oris Zahodne Sibirije
V Ruski Federaciji leži Zahodna Sibirija na območju Zahodne sibirske nižine, katere
najjužnejši deli segajo tudi na ozemlje Kazahstana. Na vzhodu to regijo omejujejo
Srednjesibirsko in Jenisejsko gorovje, ob robu katerih teče reka Jenisej, na jugovzhodu sta
gorovji Sajan in Altaj, na zahodu pa predstavja mejo gorovje Ural. Na severu pa se reke
izlivajo v Karsko morje.
Zahodna sibirska nižina tako obsega območje od 75° severne geografske širine na
severu vse do 50° severne geografske širine na jugu na ozemlje Kazahstana. Na zahodu sega
zahodno sibirska nižina do 60°vzhodne geografske dolžine ob gorovju Ural ter na vzhodu do
90° vzhodne geografske dožine ob vznožju Srednjesibirskega gorovja.
Na jugu tako Zahodno sibirska nižina leži v zmerno toplem pasu, ki v smeri proti
severu prehaja v subpolarni in na skrajnem severu v polarni pas. Z lego glede na geografsko
širino se spreminjajo klimatske razmere, s tem pa tudi vegetacijski pokrov in možnosti za
poselitev.
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Fizična karta Rusije

Karta 1: Zemljevid Rusije, označeno je preučevano območje Zahodne sibirske nižine. (vir:
http://wikipedia.org, 2006)
2.1.1. Geologija in geomorfologija Zahodne Sibirije
Zahodna sibiriska nižina je obsežen del evrazijske celine iz mlajšega paleozoika, ki ga
prekrivajo debeli nanosi sibirskih rek. Na jugu ob reki Irtiš so območja kenozojskih neogenih
nanosov, osrednji del Zahodnosibirske nižine, ki sega ob reki Ob in Irtiš vse do gorovja Ural
na zahodu in Obskega zaliva na severu, prekrivajo kenozojski paleogenski nanosi. Vzhodni
rob Zahodnosibirske nižine ob reki Jenisej pa prekrivajo mezozojski kredni nanosi (Atlas
SSSR, 1986, str. 86, 87). Zahodna sibirska nižina se nahaja na severozahodu azijske celine.
Skupaj z vzhodno Sibirijo in ruskim Daljnim Vzhodom pa tvori severni del azijske celine.
Glavni tektonski premiki v severni Aziji potekajo na gorovju Ural, ob severni sibirski obali in
na Verhojanskem gorovju v loku do Pacifiške obale, ter na jugu na območju gorovij Altaj,
Sajan, Jablonskega in Stanovojskega gorovja do Pacifiške obale (Atlas Sveta, 1986, str. 150).
Zahodna sibirska nižina se je postopoma dvigovala iz morja od juga proti severu, s
čimer je južni del nižine prej prešel v kontinentalno fazo. Z dvigovanjem ravnice so imele
sibirske reke daljšo pot do morja in so tako na Zahodno sibirski nižini odlagale svoje rečne
nanose.
Zahodna sibirska nižina je elipsaste oblike. Na jugu prehaja v orografske stopnje, na
severu pa v sibirske zalive. V teh predelih delujejo notranji strukturno-tektonski dejavniki in
zunanji njim posledično dvignjeni morfostrukturni pas (Makunin, 1985, str. 113).
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Geološka karta Zahodne Sibirske nižine

Legenda:
Paleogeni sistem
Kredni sistem
Neogeni sistem
Devonski
sistem
Granitni paleozojski izrasti
Kambrijski sistem
Jurski sistem
Permski sistem
Silurijski sitem
Ordovicijski sistem
Kambrij
Kvartarni sistem

Devonski sistem

Karta 2: Geološka karta Zahodne Sibirske nižine, merilo 1:16.000.000. (vir: Atlas SSSR,
1986, str. 86, 87)
Vzpeti svet, kot so Severososvenski, Ljulinvor, Mužinski Ural in nagnjene ravnine,
kot so Turinska, Išimska in Čuljimska se nahajajo na obrobnem ozemlju na vzhodu in zahodu.
Na jugu se vzpenja Priobski plato (266 m). Srednjeobski, Kondinskim in Bahski nizi se
nahajajo na sredini. Z njim se izmenjujejo vzpete ravnine z višino 220 do 230 m, katerih
nanešeni material so Belogorski nanosi na desnem bregu reke Ob nižje od pritoka Irtiša in
Tobolski nanosi na desnem bregu Irtiša v Tobolskem. Severni nizi, kot so Nadjimski, Purski,
Tazovski, so ločeni od centralnih nizov s sibirskimi zalivi. Ravna označenost meja in drugih
elementov orohidrografske zgradbe ravnin je očitno povezana s celovito zgradbo temelja.
Globoki prelomi in omejujoči bloki pogojujejo ravnost deformacij temelja. V orografiji
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Zahodne Sibirije je zaslediti dve po razsežnosti ogromni črti prelomov. Ena Omsko-Purska
cona starih prelomov, ki poteka v poldnevniški smeri sega na severu v poldnevniški urez
doline reke Pur in južno do Omska. Druga je Trans-Zahodnosibirska, ki po širini ločuje sever
od centra. Opaziti jo je na severnih koncih Sibirskih zalivov in dolinah Kazjima in Severne
Sosve. Na vzhodu se lahko pojavlja v urezu doline reke Taz.in njenih vrhovih, naprej pa
poteka k dolini reke Jenisej do ustja Podkamenske Tunguske. Očitno je tudi druga linija
povezana s serijo tektonskih prelomov (Makunin, 1985, str. 113).
Izmenljivost kamnin v smeri proti centru in na sever določa sestava kamnin.
Kontinentalni in plitvovodni sedimenti so značilni za jug in v odločilni meri za zahodno in
vzhodno obrobje se izmenjujejo bližje k centru. Na severu prevladujejo globokovodni
sedimenti. Različnost sedimentov daje vtis, da je južni del Zahodne sibirske nižine prej prešel
v kontinentalno fazo razvoja, kot severni del. Morski sedimenti so značilni za odlaganja v
pleistocenu na severu, na jugu pa so kontinentalni sedimenti (jezerni in rečni), ki so začeli
prevladovati v oligocenu (Makunin, 1985, str. 114).
Geološka karta Zahodne Sibirije

Karta 3: Geološka karta Zahodne Sibirije. (vir:
www.le.ac.uk/gl/ads/SiberianTraps/GeolSett.html)

- Sibirske pasti: bazalt + tuf
- Pasovi gub
- Meja sibirske plošče +
intruzije
- Max. Meje
Zahodnosibirskih bazaltov
- Območja triasnih bazaltov
- Glavne razpoke v Zahodni
Sibiriji
- Izvrtine z bazalti in rioliti

Zadnja morska transgresija, ki je zajemala celotno Zahodno Sibirijo, je bila v eocenu
kot Čegansko morje. Verjetno je bilo preko Turganskega preliva povezano s Turanskim
morjem. Vzdigovanje Turganskega platoja v zgodnjem oligocenu je privedlo do regresije. Kot
rezultat se je morje postopoma umaknilo na sever in ozemlje je končno vstopilo v
kontinentalno fazo. Široki razvoj aluvijalonih in jezerskih sedimentov v tem času potrjuje to
dejstvo, da so bili večji predeli juga Zahodne Sibirije v tem času prekrita z jezeri. Ugodna
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klima je omogočila razvoj subtropske pokrajine z zimzelenim gozdom. Ohladitve v pliocenu
so povzročile zamenjavo zimzelenih gozdov z listopadnimi, kjer so bili predstavniki bukev,
oreh,… Ob subtropski gozdni pokrajini so bile ob robovih savane z njihovimi značilnimi
živalmi, kot so žirafe, mostodonti. V dvigovanju ravnine na severu v pliocenu se je verjetno
razvila pokrajina podobna današnji. V pleistocenu je bil sever Zahodne Sibirije prekrit z
morjem, ki je bil podvržen poledenitvi. Sedanje raziskave kažejo, da je šlo za večkratne
poledenitve, ki so bile v osnovi sinhrone s poledenitvami Ruske ravnine (Makunin, 1985,
str.114).
V Zahodni Sibiriji so se jeziki ledenikov širili iz pripolarnega in polarnega Urala ter s
severa Srednjesibirskega gorovja. Pleistocenske sedimente na severu predstavljajo peščeno –
glinasti morski delci, ki vključujejo tudi druge materiale, ki so jih prinašale ledene gore in
morsko favno. V Južno Sibirskih nižinah, prav tako pa tudi v priuralskih in prijenisejskih
predelih, so razširjene morene, jezersko – ledeniške in fluvioglacialne gline, melji in peski.
Peščeni nanosi so značilni za osrednje nize ravnin med Sibirskimi zalivi na severu in rahlimi
nakloni ravnin na jugu. V vrsti območij, kot so Ket-Timska ravnina, medrečje Vel. Jugana in
Vasjugana ter Vel. Jugana in Irtiša, so glinasti in meljni pokrovi sedimentov. V večjem delu
dežele so razširjeni plitvi pokrovi melja. V južni polovici gozdnega pokrova, meljni plašč
globine 2 do 2,5 m prekriva neogene jezerske in jezersko – aluvijalne ravnine. Površje
severne polovice sestavljajo v osnovi morski melji in peski (Makunin, 1985, str. 115).
Za holocen je bila značilna bolj topla klima. Nekako 5000 do 7000 let nazaj je bilo v
Zahodni Sibiriji, kot tudi na Ruski ravnini, obdobje klimatskega optimuma, ki je trajal do
okoli 2000 do 2500 let nazaj. V tem času so današnji tipi pokrajin segali do 3° - 4° bolj proti
severu kot sedaj. Nastop ohladitve je postopoma privedel k današnji obliki klime (Makunin,
1985, str. 116).
Zahodna sibirska nižina je mlada, tanka in vroča plošča. Za razliko od
Osrednjesibirskega gorovja, ki je stabilno že od perma, se je paleozojska površina
Zahodnosibirske ravnine pogreznila. Rezultat niso samo globoko zakopane bazaltne sekvence,
temveč je to pomagalo ustvariti obilna naftna in plinska polja, ki so med največjimi na svetu
(www.le.ac.uk/gl/ads/SiberianTraps/GeolSett.html)
2.1.2. Pedološke značilnosti Zahodne Sibirije
Prsti so nastale s pedogenetskimi procesi, med katerimi je najpomembnejše
preperevanje matične kamnine, razgrajanje bioloških ostankov v humus in prenašanje
različnih snovi med plastmi.
Na severu Zahodne Sibirije prevladujejo prsti glejsoli in permafrost. Severni predeli so
območja tundre in dolgih zmrzali. Zaradi zmrznjenih tal v globini voda ne odteka in se
zadržuje na površini. Poleti je zgornja površina odmrznjena in posledično vlažna, zato tu
poteka proces oglejevanja (Lovrenčak, 1994, str. 93).
V osrednjem delu Zahodne Sibirije prevladujejo sibirski gozdovi in obsežna
močvirska območja. Tu se zlivata veliki reki Ob in Irtiš. Visoka vlažnost in omejeni viri
toplote povzročajo kopičenje organskih plasti v opadnih horizontih. Za pokrajine tajge so
značilne večje količine organske kislosti, ki zavira hitro razkrajanje rastlinskih ostankov. Za ta
območja so značilne prsti podzoli. Podzolizacija poteka večinoma v ravnejšem površju, ki pa
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je značilen za Zahodnosibirsko nižino. Pri podzolih prihaja do kemičnega razpadanja
mineralnih delcev pod vplivom kislih humusnih snovi, ki se skupaj z organskimi snovmi
premeščajo iz zgornjih v nižje horizonte, kjer se kopičijo. Zaradi tega se pri podzolizaciji
zgornji horizonti osiromašijo (lovrenčak, 1994, str. 70).
V južnem delu Zahodne Sibirije je gozdna pokrajina v travnato stepo. Ta predel je prej
prešel v kontinentalno fazo razvoja kot severnejši. Kontinentalnost klime in stepni režim pa so
ustvarili značilno zasoljenost. Značilne prsti za gozdno stepno in stepno območje so solonci.
V južnejših predelih na vzdignjenih stepnih ravnicah iznad zasoljenih depresij se nahajajo
rodovitne stepne prsti černozjomov z visokim deležem humusa (Makunin, 1995, str. 126).
Solonci so nastali v procesu razsoljevanja solončakov in imajo zato manj soli kot solončaki.
Navzočnost Na ionov vpliva na topnost humusnih snovi in razgrajevanje mineralnih delcev v
prsti, pospešuje pa jih tudi izpiranje. Solonci so bazične prsti (Lovrenčak, 1994, str. 100).
Černozjomi so s humusom bogate prsti, značilne za suhe in polsuhe stepe. Pri černozjomih se
humus kopiči v zgornjem horizontu, ki zaradi klimatskih vzrokov ostaja nerazgrajen.
Černozjomi so nevtralne prsti.
2.1.3. Klimatske značilnosti Zahodne Sibirije
Klimatske značilnosti Zahodne Sibirije se od Ruske ravnine razlikujejo po večji
kontinentalnosti in surovosti. Moč sončevega sevanja in kontinentalnost klime se povečuje od
severa proti jugu. Največ padavin, 500 do 600 mm, je v osrednjem območju, kjer prevladuje
gozd. Proti severu in proti jugu od tega osrednjega območja se največja količina padavin
zmanjšuje do 350 mm na severu in 250 do 300 mm na jugu. Tako razporeditev padavin nad
ozemljem pogojujejo atmosferska polja zračnega pritiska. Sever Zahodne Sibirije je v
zimskem času pod vplivom severno atlantske cirkulacije zračnih mas, kar povzroča širna
območja nizkega zračnega pritiska nad severnimi obalami in Karskim morjem. Cikloni
pogosto prinašajo meteže in viharje. Nad jugom ozemlja nastajajo območja sibirskega
anticiklona, s katerim so povezane nizke temperature in vetrovi manjših hitrosti. V poletnem
času nastane višji zračni pritisk nad arktičnim morjem. V tem času je nad pregretim
kontinentom nizek zračni pritisk, kar povzroči prihod arktičnih zračnih mas. Nad jugom
Zahodne Sibirije v poletnem času pogosto prihajajo tople in suhe zračne mase, ki nastajajo
nad puščavami Srednje Azije in nad stepami Kazahstana (Makunin, 1985, str. 116).
Atmosferske padavine v Zahodni Sibiriji so povezane s prihajanjem arktičnih in
polarnih front, prav tako tudi s procesi znotraj zračnih mas. Predvsem v južnem delu
Zahodnosibirske nižine je zaradi celinskega podnebja veliko večji delež konvekcijskih
padavin, ki nastajajo zaradi dviganja pregretega vlažnega zraka nad stepami.
Zahodna Sibirija je v osrednjem delu bogata s svojim snežnim pokrovom, saj na
območju razdelitve rek Ob in Irtiš debelina snega dosega 80 do 90 cm. Kopičenje velike
količine snega v Zahodni Sibiriji je povezano tudi s trajanjem zime v teh širinah, ki dosega do
6 mesecev. Prehodni letni časi (pomlad, jesen) so tu zelo kratki in trajajo od enega meseca do
enega meseca in pol (Makunin, 1985, str. 117).
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Karta 4: Število dni s snežnim pokrovom na ozemlju nekdanje ZSSR, merilo 1: 36.000.000
(vir: Atlas SSSR, 1986, str. 103)
Povprečne letne temperature v Zahodni Sibiriji naraščajo od severa proti jugu,
izoterme pa potekajo nekako v vzporednih črtah. Povprečne mesečne temperature v januarju
znašajo od –16°C na jugu do –23°C na severovzhodu ob reki Jenisej. Najnižja temperatura
zraka v Zahodni Sibiriji je v Diksonu na severovzhodu –51°C (Atlas SSSR, 1986, str. 99).
Povprečne julijske temperature
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Karta 5: Povprečne julijske temperature, merilo 1:36.000.000 (vir: Atlas SSSR, 1986, str. 99)
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Karta 6: Povprečne januarske temperature, merilo 1:36.000.000. (Atlas SSSR, 1986, str. 99)
Povprečne letne temperature v juliju pa obsegajo izoterme od 20°C na jugu do 4°C na
severu. Nekje na območju severnega polarnika pa tudi poteka izoterma temperature 10°C, ki
je zelo pomembna za obstoj in rast gozdov in predstavlja gozdno mejo na severu (Atlas SSSR,
1986, str. 99).
V smeri sever – jug se v Zahodni Sibiriji spreminja tudi moč sončevega sevanja. V
zimskem času je moč sončevega sevanja v južni polovici Zahodno Sibirski nižini od 150 do
50 MJ/km2, v severni polovici pa pod 50 MJ/km2, severni del Zahodne Sibirije nad severnim
tečajnikom pa je v zimskem času v območju polarne noči. V poletnem času je moč sončevega
sevanja v južni polovici Zahodne Sibirije od 600 do 700 MJ/km2, v severni polovici pa od 550
do 600 MJ/km2. Severni predeli nad severnim tečajnikom so poleti v območju polarnega dne,
vendar je moč sončevega sevanja zaradi nizkega kota Sonca nad obzorjem majhna (Atlas
SSSR, 1986, str. 99).
Tako imamo na skrajnem severu Zahodne Sibirije suho polarno klimo, v večjem
osrednjem delu Zahodne Sibirije je subpolarna vlažna klima z manj kot štirimi meseci s
temperaturami nad 10°C, na jugu pa ima Zahodna Sibirija suho in mrzlo podnebje step (Atlas
Sveta, 1986, str. 153).
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Padavine in sončno sevanje v celem letu na ozemlju nekdanje ZSSR

Količina padavin v mm
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Karta 7: Karta padavin in sončevega sevanja, merilo 1:36.000.000
(vir: Atlas SSSR, 1986, str. 102)
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2.1.4. Hidrološke značilnosti Zahodne Sibirije
V osrednji Zahodni Sibiriji sta največji reki Ob in Irtiš, ob vzhodnem robu pa reka
Jenisej. Vse reke Zahodne Sibirije pripadajo vodovju Karskega morja. Porečje reke Ob in
njenega pritoka Irtiš obsega celoten južni in osrednji ter severozahodni del Zahodnosibirske
nižine. Vzhodni rob Zahodnosibirske nižine pripada porečju reke Jenisej. Na severu pa so še
samostojna porečja manjših rek Nodim, Pur in Taz. Osrednja Zahodnosibirska nižina je tudi
vlažna močvirna pokrajina, kjer je največja gostota rečne mreže in največ manjših pritokov
velikih rek, kar je posledica vsote celoletnih padavin, ki je v osrednjem delu največja in znaša
od 500 do 600 mm. Zaradi dolge zime in nizkih temperatur je tu izhlapevanje manjše in
večina vode odteče po površini.
Reki Irtiš in Ob izvirata v gorovju Altaj, Reka Jenisej pa izvira v gorovju Sajan.
Največji pritoki reke Jenisej, reke Angara in Tunguske izvirajo in prihajajo iz
Srednjesibirskega gorovja. Irtiš in Ob v prvi četrtini svoje poti opravita izjemen spust, saj
vrhovi gorovja Altaj presegajo 4000 m nadmorske višine in dosežeta ravnino Zahodnosibirske
nižine na nadmorski višini pod 200 m. Nato imata reki nizek strmec vse do izliva reke Ob v
Obski zaliv. Na tem delu svoje poti reki močno meandrirata. Tudi Jenisej opravi največji
spust v prvi tretjini svoje poti, saj vrhovi gorovja Sajan dosegajo okoli 3000 m nadmorske
višine in se spusti do Zahodnosibirske nižine na okoli 230 m nadmorske višine. Na
Nadaljevanju poti ima Jenisej nizek strmec in meandrira do svojega izliva v Jenisejskem
zalivu (Atlas SSSR, 1986, str. 44).
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Karta 8: Glavne reke in pritoki v Zahodni Sibiriji, merilo 1: 7.500.000 (vir: Atlas SSSR, 1986,
str. 44)
Reke v Zahodni Sibiriji imajo snežno dežni režim, zaradi dolge zime in obilnih
snežnih padavin v osrednji Zahodni Sibiriji, kot tudi velikih količin snega v visokogorju
Altaja in Sajana.
Za reke Zahodne Sibirije je tudi značilno, da v zimskem obdobju zamrznejo. Na jugu
Zahodno Sibirske nižine je v povprečju začetek obdobja zamrznitve rek od 10. novembra do
31. oktobra. V osrednjem delu se to obdobje prične od 31. oktobra do 20. oktobra, ter na
severu Zahodne Sibirije med 20. in 10. oktobrom ter na skrajnem severovzhodu pred 10,
oktobrom (Atlas SSSR, 1986, str. 114). Obdobje zamrznitve poteka na jugu do povprečno od
10. do 30. aprila, osrednji del Zahodne Sibirije od 30. aprila do 20. maja in severni del od 20.
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maja do 10. junija. Na skrajnem severovzhodu se reke odmrznejo po 10. juniju (Atlas SSSR,
1986, str. 114).
Porečji Ob-Irtiš in Jenisej-Selenga
Reka
Dolžina (km)

Velikost porečja
Srednji letni pretok
2
(km )
(m3/s)
Ob-Irtiš
5570
2.975.000
12.600
Jenisej
5870
2.600.000
17.200
Tabela 1: Značilnosti porečij Ob in Jenisej. (Vir: Plut, 2000, str. 49, 57)
Srednji letni odtok v Zahodni Sibiriji se spreminja glede na količino padavin in
evapotranspiracijo in izhlapevanje. V južnem predelu Zahodne Sibirije je specifični odtok od
4 do 6 l/s/km2. Osrednji predel Zahodne Sibirije ima specifični odtok od 6 do 8 l/s/km2,
severni pas ima specifični odtok od 8 do 10 l/s/km2. Najseverneši pas pa ima specifični odtok
6 do 8 l/s/km2. Vzhodni rob Zahodne Sibirije ob reki Jenisej ima specifični odtok 10 do 12
l/s/km2 (Atlas SSSR, 1986, str. 112).
Zaradi nizkega strmca rek Ob in Irtiš, imata reki na Zahodno Sibirski ravnini tudi zelo
široko poplavno območje, ki po širini ponekod sega tudi do 52 km. Največja nevarnost
poplavljanja teh rek je v času taljenja snega, takrat njihova gladina močno naraste. Reke
prestopijo bregove in ker reke ne tečejo v ozkih dolinah, je njihovo poplavno območje zelo
široko. Izdatne količine poplavnih vod tudi dodatno popolnjuje z vodo Zahodnosibirka
močvirja. Veliko nevarnost za mostove predstavljajo sibirske reke v času taljenja ledu, ko
ledeni pokrov napoka in se velike ledene plošče prično premikati. Zato v tem času velike
ledene plošče razstreljujejo, saj manjše ledene plošče lažje zdrsnejo ob stebrih mostov.

Slika 1: Satelitski posnetek poplavnega območja reke Ob in Irtiš iz satelita Terra 17. 06.
2002. (vir: http://earthobservatory.nasa.gov/natural_hazards_v2.php3?img_id=3723)
V Zahodnosibirski nižini so tudi obsežna območja močvirij, ki se nahajajo na ravnici
osrednjega dela Zahodnosibirske nižine ob rekah Ob in Irtiš ter njunih pritokih. Omenjeno
območje je obsežna depresija Zahodnosibirske ravnine, po kateri tečeta reki Ob in Irtiš,
obdajata pa ju vzpeti območji. Zaradi velikih količin vod, ki jih prinašata reki in padavine ter
manjše evapotranspiracije in izhlapevanja, ki so posledica dolgih zim ter nizkih temperatur, se
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tu kopiči velika količina površinskih vod, ki nimajo kam odteči, zato tu nastajajo obsežna
območja močvirij (Atlas SSSR, 1986, str. 44).
2.1.5 Rastje Zahodne Sibirije
Rastlje v Zahodni Sibiriji je pogojeno z geografsko širino in s tem posledično z
vodnimi in klimatskimi pogoji ter z vrsto prsti in matične podlage.
Na severnem robu Zahodne Sibirije se nahaja arktična tundra, kjer so večji del leta tla
zamrznjena, v poletnem času pa so temperature še vedno nizke. Tako na severu prevladujejo
mahovi in mahovno – lišajne združbe domače na tundrinih oglejenih prsteh. Letni prirast
mahov se meri v milimetrih (Makunin, 1985, str. 122). Južneje v bližini severnega tečajnika
tundra preide v gozdno tundro, ki tvori ozek pas. Gozdna tundra je porasla z avtohtonimi
pritlikavimi brezami, v mraziščih pa je mahovno – lišajni pokrov. Južneje od gozdne tundre se
razprostira mrzla pokrajina z omejenimi možnostmi za prirast gostih gozdov. Redki gozdovi
so listnati ali smrekovo listnati s primesjo brez skupaj z mahovnim in mahovo – lišajnim
pokrovom (Makunin, 1985, str. 123).

Slika 2: Zahodnosibirska pokrajina ob reki
www.afrc.vamont.edu/pelkkim/westsiberia.htm)
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Na ravninah osrednje Zahodne Sibirije prevladuje temna iglasta tajga. Med drevesi
prevladujejo smreke, jelke, cedre, šipek,… Nekoliko južneje v tajgi v zeleni iglasti tajgi
dobimo predstavnike sibirske smreke, sibirske jelke in sibirske cedre. V močvirnih območjih
Zahodne Sibirije zaradi velike vlažnosti uspevajo mahovni pokrovi. Naprej proti jugu temni
iglasti gozdovi prehajajo v svetlejše listnate gozdove z brezami in travami. Ponekod so
prisotne še smreke in lipe. Na jugu tajge v dolinah prevladujejo brezovo – lipovi gozdovi
(Makunin, 1985, str. 124).
V južnem delu Zahodnosibirske nižine, ki je prva prešla v kontinentalno fazo,
prevladuje vzpeti svet. Na tem območju prevladuje gozdno-stepni in stepni svet. V gozdnih
stepah prevladujejo gozdni kompleksi – brezine združbe (Makunin, 1985, str. 125). V stepah
pa prevladuje travna vegetacija, ki je prilagojena zasoljenim prstem.
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Slika 3: Svetla zahodnosibirska brezova tajga.
(vir: www.afrc.vamont.edu/pelkkim/westsiberia.htm)
2.2. Družbeno geografski oris Zahodne Sibirije
Zahodna Sibirska nižina administrativno v Ruski Federaciji ni samostojna federalna
enota, temveč je razdeljena med Uralsko zvezno okrožje in Sibirsko zvezno okrožje. Vsako
zvezno okrožje pa je sestavljeno iz večih republik, krajev, oblasti in okrajev ki jih vodijo
predsedniki, okrožja pa vodijo guvernerji. Ruska federacija je večnacionalna država in tudi v
Zahodni Sibiriji živi več narodov, ki so se večinoma priselili med in po ruski širitvi v Azijo.
Zelo malo je staroselcev, ki so večinoma živeli v južnem območju Zahodne Sibirije, medtem
ko je bila osrednja in severna Zahodna Sibirija bolj ali manj prazna, kar se odraža še v sedanji
poselitvi.
2.2.1. Upravna ureditev Rusije in Zahodne Sibirije
Ruska Federacija je postala samostojna država po samorazpustitvi Zveze Sovjetskih
Socialističnih Republik leta 1991. Ruska federacija je po zadušitvi upora zveznega parlamenta
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in podpredsednika Rusije Aleksandra Ruckoja leta 1993 postala večstrankarska demokratična
država s predsedniškim sistemom z velikimi pooblastili predsednika države, ki je neposredno
izvoljen na vsedržavnih volitvah. Po uporu je mesto podpredsednika države ukinjeno in
predsednika države nadomešča predsednik vlade. Ruski parlament ima dva domova, Rusko
Dumo kot spodnji dom in Svet Federacije kot zgornji dom. Predsednike republik volijo
državljani republik, guvernerje pa imenuje predsednik države, na predlog okrožij.

Slika 4: Zastava in grb Ruske Federacije (vir: www.gov.ru)
Ruska Federacija je sestavljena iz 7 zveznih okrožij, ki so predstavljena na karti 6. Po
vrstnem redu so naslednja zvezna okrožja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Centralno zvezno okrožje
Južno zvezno okrožje
Severozahodno zvezno okrožje
Daljnovzhodno zvezno okrožje
Sibirsko zvezno okrožje
Uralsko zvezno okrožje
Privolško zvezno okrožje

Ruska zvezna okrožja

Karta 9: Karta sedmih ruskih zveznih okrožij, merilo ni znano.
(vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Russia/Federal_districts_of_Russia)
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Ostale zvezne enote Ruske federacije so republike, kraji, oblasti in okraji ter mesti
Moskva in Sankt Peterburg.
Zvezne enote Ruske federacije
Republike
Kraji
Andigeja
Altajski
Altaj
Krasnodarski
Baškortostan
Krasnojarski
Bujatija
Permski
Dagestan
Primorski
Ingušetija
Stavropolski
Kabardino-Balkarija
Habarovski
Kalmikija
Karačevo-Kerčesija
Karelija
Komi
Marij-El
Mordovija
Suha (Jakutija)
Severna Osetija
Tatarstan
Tiva (Tuva)
Udmurtska
Hakasija
Čečenija
Čuvašija

Oblasti
Amurska
Arhangelska
Astrahanska
Belgorodska
Branska
Vladimirska
Volgogradska
Voronežka
Ivanovska
Kalužka
Kamčatska
Kemerovska
Kirovska
Kostromska
Kurganska
Kurska
Leningrajska
Lipetska
Magadanska
Moskovska
Nižegorodska
Novgorodska
Novosibirska
Omska
Oremburška
Orlovska
Penzenska
Pskovska
Rostovska
Rjazanska
Samarska
Saratovska
Sahalinska
Smolenska
Sverdlovska
Tamborska
Tverska
Tomska
Tulska
Tjumenska
Uljanovska
Čeljabinska

Avtonimni okraji
Aginski Burjatski
Korjakski
Nenetski
Tajmirski
Ust ordinski
Hanti-Mansijski
Čukotski
Evenkijski
Jamalo-Nenetski
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Čitinska
Jaroslavska
Evrejska avtonomna
Tabela 2: Zvezne enote Ruske federacije. (vir: www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html)
Zahodna Sibirija sodi v Zvezni okrožji Ural in Sibirija. Znotraj teh dveh okrožij pa so
naslednje oblasti in avtonomni okraji:
Oblasti in avtonomni okraji Zahodne Sibirije
Uralsko zvezno okrožje
Kurganska oblast
Sverdlovska oblast
Tjumenska oblast: znotraj
A: Hanti-Manjsijski avtonomni okraj
B: Jamalo-Nenetski avtonomni okraj
Čeljabinska oblast
Tabela 3: Oblasti in avtonomni okraji Zahodne Sibirije.
(vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Russia)

Sibirsko zvezno okrožje
Omska oblast
Tomska oblast
Novosibirska oblast

2.2.2. Prebivalstvo Zahodne Sibirije in Rusije
Prebivalstvo Zahodne Sibirije deli usodo celotnega prebivalstva Ruske Federacije.
Tako kot v celotni Rusiji tudi v Zahodni Sibiriji živi prebivalstvo različnih narodnosti in
podobno kot v celotni Rusiji se tudi tu spopadajo s hudimi demografskimi problemi, največji
med njimi pa je seveda previsoka smrtnost prebivalstva, ki je povezana z krajšo pričakovano
doseženo starostjo prebivalcev. Število rojstev pa je nekako v evropskem povprečju.
Reševanje demografskega vprašanja pa je eno izmed štirih glavnih nacionalnih projektov
ruske vlade.
Po popisu prebivalcev v Rusiji v letu 2002 je v oblasteh in okrajih Zahodne Sibirije
živelo 20.131.259 prebivalcev. Površina oblasti in okrajev Zahodne Sibirije je 2.492.769 km2.
Po oblasteh in okrajih ti podatki znašajo:
Oblast ali Okraj
Površina (km2) Število prebivalcev
Kurgan
71.000
1.019.532
Sverdlovsk
194.800
4.486.214
Tjumen
159.869
3.264.841
Hanti-Mansi
523.100
1.432.817
Jamal-Nenets
750.300
507.006
Čeljabinsk
87.900
3.603.339
Omsk
139.700
2.079.220
Tomsk
316.900
1.046.039
Novosibirsk
178.200
2.692.251
Tabela 4: Površina oblasti in okrajev in število prebivalcev.
(vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Russia)

Gostota (preb/km2)
14,35
23,03
20,42
2,74
0,68
40,99
14,88
3,30
15,11
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Prebivalstvo Zahodne Sibirije ni enonacionalno, temveč živijo v Zahodni Sibiriji
predstavniki različnih narodov. V vseh oblasteh in okrajih predstavljajo večino Rusi in povsod
zastopajo več kot 50% prebivalcev. Od ostalih narodov pa živijo v Zahodni Sibiriji še
Ukrajinci, Belorusi, Tatari, Baškiri, Povolški Nemci, Mari, Kazahi, Armenci, Azerbajdžanci,
Čuvaši, … Po etnični delitvi so podatki za Sverdlovsk, Jamalijo in Novosibirsk
(http://en.wikipedia.org/wiki/Russia).
Sverdlovsk:
- 4.002.974 Rusov (89 %)
- 168.134 Tatarov (3,75 %)
- 55.478 Ukrajincev (1,2 %)
- 37.296 Baškirov (0,8 %)
- 27.863 Marov (0,6 %)
- 22.540 Povolških Nemcev (0,5 %)
Jamalija:
- 298.359 Rusov (58,8 %)
- 66.080 Ukrajincev (13 %)
- 26.453 Nenecev (5,2 %)
- 27.734 Tatarov (5,4 %)
- 8.989 Belorusov (1,7 %)
Novosibirsk:
- 2.504.147 Rusov (93 %)
- 47.275 Nemcev (1,7 %)
- 33.793 Ukrajincev (1,25 %)
- 27.874 Tatarov (1 %)
- 11.691 Kazahov (0,4 %)
- 8.380 Belorusov (0,3 %)
- 7.850 Armencev (0,29 %)
- 7.366 Azerbajdžancev (0,27 %)
- 4.147 Čuvašev (0,15 %)
Po verski razdelitvi je največ prebivalcev Zahodne Sibirije pravoslavne krščanske
vere. Od ostalih verstev so na tem prostoru prisotni še protestantski in rimokatoliški kristjani,
muslimani in budisti ter avtohtone vere severnih plemen. Veliko prebivalcev je po 70 letnem
obdobju komunističnega režima ateistov.
Za ostale demografske kazalce je najlažje gledati prebivalstvo celotne Ruske
Federacije, saj se demografska gibanja in problemi, ki zadevajo celotno prebivalstvo Rusije
odražajo tudi v Zahodni Sibiriji.
Leta 1990 je po podatkih Ruske zvezne statistične službe v Rusiji živelo 147.665.000
prebivalcev. Do leta 1995 je prebivalstvo še nekoliko naraščalo, saj je bilo takrat 148.460.000
prebivalcev, od takrat pa prebivalstvo pada.
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Prebivalstvo Ruske Federacije od 1995 do 2005
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Leto
Preb. 147665 148460 148292 148029 147802 147539 146890 146304 145649 144964 144168 143474
×1000
Mesta 108736 108322 108311 108188 108111 108053 107419 107072 106725 106321 105818 104719
×1000
Vasi 38929 40138 39981 39841 39691 39486 39471 39232 38924 38643 38350 38755
×1000
Tabela 5: Prebivalstvo Ruske Federacije. (vir: www.gks.ru/free_doc/2005/b05_15/0401.html)
Prebivalstvo Ruske Federacije od 1995 do 2005 (× 1000)
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Diagram 1: Prebivalstvo Ruske Federacije. (vir: www.gks.ru/free_doc/2005/b05_15/0401.html)
Iz podatkov lahko vidimo, da je upad prebivalstva nastopil po letu 1995, največji upad
števila prebivalstva pa je nastopil z letom 1999, ki je posledica zloma gospodarstva po letu
1998, saj je zaradi slabega gospodarskega stanja upadlo število rojstev, povečalo pa se je
število umrlih na leto.
Od statističnih podatkov oblasti v Zahodni Sibiriji so na voljo podatki o popisu
prebivalstva za zvezne oblasti in obeh avtonomnih okrajih Hanti-Mansi in Jamalo-Nenets v
letu 1989 in 2002 (www.gov.ru).
Prebivalstvo v Tjumenski oblasti (× 1000)
Oblast / Leto
1989
2002
Tjumenska oblast skupaj
3.097,7
3.264,8
Tjumen
1.320,4
1.325,0
Hanti-Mansi
1.282,4
1.432,8
Jamalo-Nenets
494,8
507,0
Tabela 6: Prebivalstvo v Tjumenski oblasti. (vir: www.gov.ru)

Rast v %
+ 5,4 %
+ 0,3 %
+ 11,7 %
+ 2,5 %

Prebivalstvo ostalih oblasti Zahodne Sibirije (× 1000)
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Oblast / Leto
1989
2002
Kurganska oblast
1.102,1
1.019,5
Novosibirska oblast
2.748,2
2.692,2
Omska oblast
2.179,7
2.079,2
Tomska oblast
1.072,2
1.046,0
Sverdlovska oblast
4.631,0
4.486,2
Čeljabinska oblast
3.678,2
3.603,3
Tabela 7: Prebivalstvo ostalih oblasti Zahodne Sibirije.
(vir: www.iiasa.ac.at/Research/FOR/russia_cd/adm_lis.htm)

Rast v %
- 7,5 %
- 2,1 %
- 4,7 %
- 2,5 %
- 3,2 %
- 2,1 %

Podatki o gibanju prebivalstva med popisoma prebivalcev v Tjumenski oblasti kažejo,
da se je v tem obdobju število prebivalcev povečalo, saj je bila v tem obdobju rodnost tu višja
od smrtnosti. V ostalih oblasteh Zahodne Sibirije pa je opazen upad prebivalstva med
popisoma leta 1989 in 2002, saj je rodnost manjša kot smrtnost. Največji upad prebivalstva je
v Kurganski oblasti. Iz danih podatkov je razvidno, da se je prebivalstvo povečalo v
Tjumenski oblasti, kjer so najpomembnejša nahajališča nafte in zemeljskega plina in so
tamkajšnja naselja namenjena pridobivanju teh energentov, visoki zaslužki pa privabljajo
delavce in njihove družine na naftna črpališča. Ostali zahodnosibirski okraji pa z upadanjem
prebivalstva delijo demografske probleme preostalega dela Ruske Federacije, ki so posledica
nižje rodnosti od smrtnosti prebivalstva, priseljevanje prebivalcev pa ne pokriva negativne
razlike. Razmerje med mestnim in podeželskim prebivalstvom je enako kot v ruskem
povprečju, zato tudi tu prevladujejo družine z majhnim številom otrok.
Število prebivalcev po federalnih subjektih Ruske Federacije
Sverdlovsk
Jamalo-Nenets
Hansi-Mansi
Tjumen
Tomsk

Čeljabinsk
Kurgan

Prebivalstvo
-Do 500.000 ljudi
-Od 500.000 do 1 milijon
-Od 1 do 2 milijona ljudi
-Od 2 do 3 milijone ljudi
-Nad 3 milijone ljudi

Omsk

Novosibirsk

Karta 10: Število prebivalcev po federalnih subjektih Ruske Federacije. (vir: www.gks.ru)
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Iz podatkov je tudi razvidno, da 70 % prebivalstva živi v mestih in preostalih 30 %
prebivalcev živi na podeželju. Povsem enak delež mestnega prebivalstva 70 % je tudi v
Zahodni Sibiriji. Največji padec prebivalstva je opaziti pri mestnem prebivalstvu, saj je v
razdobju 1995 do 2005 mestno prebivalstvo v Rusiji zmanjšalo za 3.603.000 ljudi, v istem
obdobju pa je upad podeželskega prebivalstva 1.383.000 ljudi, tudi zaradi izseljevanja v
mesta. Zato je eden izmed najpomembnejših nacionalnih projektov ruske vlade obnoviti
podeželje in okrepiti delež podeželskega prebivalstva, ki ima večje družine in več otrok kot
mestno prebivalstvo. Tako bi obnovili in okrepili kmetijsko proizvodnjo in s tem
prehrambeno samozadostnost, kot tudi izboljšali demografsko stanje.
Rodnost v Rusiji je po razpadu ZSSR upadala, največji upad pa je opazen po letu
1998, ki je Rusija doživela gospodarski zlom. Po letu 2000 je opazno povečevanje števila
rojstev, ruska vlada pa je sprejela vrsto ukrepov za vzpodbujanje rojstev, kot so gradnje
stanovanj za mlade družine, certifikati ob rojstvu otrok, ki zagotavljajo določeno vsoto
gotovine za vzdrževanje otrok, kot tudi izboljševanje zdravstvenega sistema. Po razpadu
ZSSR je v Rusiji tudi zelo visoka smrtnost, saj se je pričakovana dosežena starost prebivalcev
zmanjšala in sedaj umira najmnožičnejša povojna generacija. Smrtnost se je povečala
predvsem zaradi razpada zdravstvenega in socialnega sistema iz časa Sovjetske Zveze,
razpada gospodarstva, pa tudi kaosa na cestah, kjer letno umre več ljudi, kot v času silovitih
bojev v čečenski vojni. Za leto 2004 je pričakovana dosežena starost za moškega v Rusiji
znašala 58,89 let, za žensko 72,30 let in v povprečju 65,27 let
(www.gks.ru/free_doc/2005/b05_15/04-26.html).
Na prebivalstvo Rusije pa vplivajo tudi migracije prebivalstva. Veliko ljudi se je iz
Rusije tako kot iz ostalih držav nastalih iz nekdanje Sovjetske Zveze izselilo v zahodne
države v Evropi in v ZDA. V Rusijo pa se priseljujejo ruski prebivalci držav nekdanje
Sovjetske zveze, kot tudi sicer predvsem ekonomski migranti iz teh držav. V Rusiji
domnevajo da bo ravno Sibirija s svojimi naravnimi bogastvi postala zelo zanimiva za
priseljevanje ljudi, predvsem iz tujine iz območij z visokim prirastom prebivalstva, s čimer bi
se lahko spremenila etnična sestava prebivalstva v Sibiriji in bi Rusi lahko postali manjšina.
Da ne bo dolgoročno postali manjšina, ruske oblasti vzpodbujajo rodnost prebivalstva z
različnimi ukrepi.
Delež rojenih in umrlih v Rusiji v letih od 2000 do 2005
Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1.266,8
1.311,6
1.397,0
1.477,3
1.502,5
1.457,4
Rojeni
(× 1000)
8,7
9,0
9,7
10,2
10,4
10,2
Rojenih na
1000 preb.
2.225,4
2.254,9
2.332,3
2.365,8
2.295,4
2.303,9
Umrli
(× 1000)
15,3
15,6
16,2
16,4
16,0
16,1
Umrlih na
1000 preb.
-958,5
-943,3
-935,3
-888,5
-792,9
-846,5
Razlika
(× 1000)
Tabela 8: Delež umrlih in rojenih v Rusiji. (vir: www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/0504.htm)
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Delež rojenih in umrlih v Rusiji od 2000 do 2005. (× 1000)
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Diagram 2: Delež rojenih, umrlih in negativna razlika.
(vir: www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/05-04.htm)
Migracije v Rusiji v letih od 2000 do 2005
Leto
2000
2001
2002
359.330
193.450
184.612
Priselili
145.720
121.166
106.685
Odselili
213.610
72.284
77.927
Razlika
Tabela 9: Migracije v rusiji v letih od 2000 do 2005.
(vir: www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/05-09.htm)

2003
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94.018
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Diagram 3: Migracije v Rusiji v letih od 2000 do 2005.
(vir: www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/05-09.htm)
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Pozitivna razlika med priseljenim in odseljenim prebivalstvom zmanjšuje negativni
naravni prirastek in s tem upad števila prebivalcev, ki je posledica razlike med rojenimi inj
umrlimi. Tako kot drugje v zahodni Evropi je tudi v Rusiji opazen trend, da se ženske in
družine vse kasneje odločajo za otroke in večinoma za 1 do 2 otroka, veliko manj pa za več
kot 2 otroka. Ruska vlada zato ponuja dodatne finančne ugodnosti za tretjega otroka, da bi s
tem povečali število družin, ki bi se odločile za več otrok.
Mlade družine pa seveda potrebujejo nova stanovanja, to pa je eden izmed projektov v
nacionalnem projektu ruske vlade za reševanje demografskega vprašanja.
V Rusiji ocenjujejo, da se s stanovanjskim problemom srečuje 61 % ruskih družin in
za reševanje stanovanjskih problemov ocenjujejo, da je potrebnih 1.569,8 milijona m2
stanovanj. Z lastnimi ali najetimi sredstvi si lahko novo stanovanje privošči le okoli 12,4 %
družin. Država tako s pomočjo kreditov in investicij pospešuje gradnjo stanovanj, da bi se
reševali problemi mladih družin, s pospešeno gradnjo novih stanovanj pa tudi želijo znižati
cene stanovanj. Polek gradnje novih stanovanj se posodablja in izboljšuje tudi infrastruktura
in komunalna ureditev.
V obdobju od leta 2006 do 2008 bo ruska vlada dala garancije za kredite do vsote 68,1
milijarde Rubljev. V letu 2007 bo po načrtih tako zgrajenih 56 milijonov m2 stanovanj
(www.rost.ru/projects/habitation//hab4/h43/ah43.shtml). V letu 2006 gradijo v Rusiji nova
stanovanja za mlade družine v 61 regijah.
Za Zahodno Sibirijo pomeni ta projekt izboljšanje stanovanjskih razmer za mlade
družine. V Čeljabinsku bo tako v letu 2006 zgrajenih 78.000 m2 socialnih stanovanj, skupno
pa bo v Čeljabinski oblasti letos zgrajenih 1,2 milijona m2 stanovanj
(www.rost.ru/news/2006/07/141640_4287.shtml).
V Tjumenski oblasti so v prvi polovici leta 2006 zgradili 326.500 m2 stanovanj, kar
predstavlja 52 % letnega načrta, ki obsega 628.000 m2 stanovanj. V letu 2005 je bilo v
Tjumenski
oblasti
zgrajenih
557.000
m2
stanovanj
(www.rost.ru/news/2006/07/141640_4286.shtml).
V Sverdlovskem načrtujejo v letu 2006 zgraditi 1,25 milijona m2 stanovanj, v prvi
polovici
letošnjaga
leta
so
realizirali
izgradnjo
309.500
m2
stanovanj
(www.rost.ru/news/2006/07/131444_4276.shtml).
V Novosibirski oblasti načrtujejo v letu 2006 zgraditi 50.000 m2 stanovanj. V
novosibirskem vaškem rajonu je bilo v prvi polovici leta 2006 zgrajenih 8.000 m2 stanovanj,
do leta 2010 pa načrtujejo izgradnjo 1,3 milijona m2 stanovanj. V letu 2006 bo zgrajenih
skupno 39.600 m2 stanovanj, od tega bo več kot poloviva individualnih hiš. Za leto 2007
načrtujejo izgradnjo 300 hiš v vasi Kamenka, 400 hiš v naselju Leninski, ter 450 hiš v
Morskem in nekaterih drugih naseljih (www.rost.ru/news/2006/07/201740_4365.shtml).
Z obnavljanjem podeželja pa ima veliko vlogo nacionalni program obnove podeželja
in kmetijstva. V tem programu ima veliko vlogo državna podpora z ugodnimi krediti, jamstvi
in subvencijami zasebnim kmetijam in malim farmam. Ta sektor kmetijskega gospodarstva je
dosegel veliko rast v proizvodnji kmetijskih proizvodov iz 23,6 milijarde Rubljev leta 2000 na
90 milijard rubljev leta 2005. V podporo malim kmetijam morajo v letih 2006 in 2007 zgraditi
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1.392.900 m2 stanovanj za 31.640 mladih kmečkih družin in s tem izboljšati nivo življenja
podeželskega prebivalstva (www.rost.ru/agriculture/agr4/agr41/print_aagr41.shtml).
Vlaganje v razvoj kmetijstva in podeželja je v Čeljabinski oblasti v prvi polovici leta
2006 prineslo 5 % povečanje proizvodnje mleka in 10 % povečanje prireje mesa.
V Kurganski oblasti poteka modernizacija treh živinorejskih kompleksov in v
letošnjem letu bo kupljenih 1200 glav govedi in 2350 glav plemenskih prašičev. V letošnjem
letu bo v Čeljabinski oblasti zgrajenih stanovanj za 42 mladih kmečkih družin
(www.rost.ru/2006/07/142026_4292.shtml).
Izgradnja novih stanovanj na podeželju za mlade kmečke družine zaostaja predvsem
zaradi zamujanja pri pripravah projektne dokumentacije, sicer pa so sredstva na voljo.
2.2.3. Poselitev Zahodne Sibirije
V Zahodnosibirski nižini je največja gostota poselitve v južnem delu nižine v oblasti
Čeljabinsk in najmanjša na severu v avtonomnem okraju Jamalo-Nenets. Po popisu v letu
2002 je tudi na območju Zahodne Sibirije živelo 70 % prebivalstva v mestih in 30 %
prebivalstva na podeželju (www.gov.ru).
Največja zahodnosibirska mesta ležijo v južni polovici Zahodnosibirske nižine, kjer
potekajo glavne prometne povezave med evropskim delom Ruske federacije in ruskim
Daljnim Vzhodom. Največja zahodnosibirska mesta so Novosibirsk, Jekaterinburg,
Čeljabinsk in Omsk, ki imajo več kot 1 milijon prebivalcev, sledijo pa še mesta Kurgan,
Tjumen in Tomsk, z več kot 500.000 prebivalci ter Norilsk z več kot 100.000 prebivalci.
Ostala mesta pa so manjša.
Največja zgostitev prebivalstva je tako ob večjih zahodnosibirskih mestih v južni
polovici zahodnosibirske nižine, na severu pa so zgostitve ob večjih nahajališčih naravnih
bogastev, kot so nafta, zemeljski plin in rudna bogastva. Sicer pa so obsežna območja tajge in
tundre izredno redko poseljena.
Čeprav se prebivalstvo na podeželju zmanjšuje v primerjavi z mestnim prebivalstvom,
pa dajejo zahodnosibirskemu podeželju dušo majhne gručaste vasi. V Sibiriji so podeželjske
hiše lesene, saj je lesa za gradbeni material veliko, polek tega pa je les odličen toplotni
izolator, kar je zelo pomembno za čas dolge in mrzle zime. Slabost lesenih hiš je velika
požarna ogroženost, zato so tudi pogosti požari zaradi dotrajanosti ogrevanja hiš.

Slika 5: Zahodnosibirska vas z lesenimi hišami.
(vir: www.trakearth.com/gallery/Asia/Russia/West_Siberia)
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Ruska zahodnosibirska mesta so se zgodovinsko razvijala iz trdnjav na pomembnih
poteh, ki so povezovala evropski del Rusije z novoosvojenimi širnimi območji Sibirije. Tako
so se ta mesta razvijala ob cestah in trdnjavah ter trgih, kjer je potekala trgovina z bogastvi
Sibirije. Z izgradnjo trans sibirske železnice so zahodnosibirska mesta še pridobila na svoji
strateški vlogi in osrednjo vlogo je dobila železniška postaja. Z industrializacijo v Rusiji se je
industrija gradila tudi v zahodnosibirskih mestih tudi zaradi bližine rud in energentov ter
zaradi dobre prometne povezanosti. Vojaška industrija se je okrepila v prvih letih druge
svetovne vojne, ko so vojaško industrijo selili na vzhod, s tem pa so zahodnosibirska mesta
pridobila na industrijski strateški vrednosti, ki je trajala ves čas hladne vojne. Z
industrializacijo pa je naraščala potreba po znanosti, zaradi česar so v zahodnosibirskih mestih
ustanovili univerze v Novosibirskem in Sverdlovskem. Tako kot v drugih ruskih mestih imajo
tudi meščani zahodnosibirskih mest v okolici mest počitniške hišice, ki jim pravijo dače, okoli
katerih so vrtovi in sadovnjaki, s katerimi si v prostem času pridelajo tudi nekaj hrane.

Slika 6: Značilna stara lesena ruska hiša v Sibiriji. (vir: http://costarb.lbl.gov/~telnov/images)
Jekaterinburg je glavno mesto Sverdlovske oblasti na območju zahodne Sibirije.
Jekaterinburg ima po popisu leta 2002 1.293.537 prebivalcev. Med leti 1924 in 1991 se je
mesto imenovalo Sverdlovsk. Jekaterinburg je bil ustanovljen leta 1723 in ima ime po ruski
carici Katarini I. V tem mestu so boljševiki leta 1918 ubili zadnjega carja Nikolaja II
Romanova z družino. To mesto je znano tudi po sestrelitvi ameriškega vohunskega letala U-2
1. maja 1960. V Jekaterinburgu je zgrajena težka kovinska industrija Uralmaš. V mestu je tudi
sedež Uralske državne univerze in v mestu so številni znanstveno raziskovalni inštituti. V
mestu je veliko gledališč in preko 30 muzejev in največja javna knjižnica na Uralu. Skozi
mesto poteka trans sibirska železnica, Jekaterinburg ima tudi mednarodno letališče. Leta 1991
so v mestu odprli podzemno železnico (http://en.wikipedia.org/wiki/Sverdlovsk).
Čeljabinsk je glavno mesto Čeljabinske oblasti in leži vzhodno od gorovja Ural.
Čeljabinsk ima 1.077.174 prebivalcev po popisu iz leta 2002. leta 1736 je bila zgrajena
trdnjava Čeljaba ob poti v Sibirijo. Mesto je bilo ustanovljeno leta 1781. Čeljabinsk je veliko
industrijsko središče Ruske Federacije, kjer prevladuje težka industrija, ki je večinoma bila
zgrajena med drugo svetovno vojno. Zaradi orjaške proizvodnje tankov T-34 med vojno je
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Čeljabinsk dobil ime Tankograd. Skozi mesto poteka trans sibirska železnica, od leta 2004 pa
v mestu gradijo podzemno železnico. V mestu je veliko fakultet in akademij, imajo veliko
gledališč, muzejev, galerij, filharmonijo in cirkus (http://en.wikipedia.org/wiki/Cheljabinsk).
Kurgan je glavno mesto Kurganske oblasti, ki leži jugovzhodno od Urala v južnem
delu Zahodnosibirske nižine. Kurgan imenujejo vrata v Sibirijo, saj leži na križišču trans
sibirske železnice z drugimi rutami k evropskim in azijskim centrom. Datum nastanka mesta
ni povsem znan, vendar naj bi po kronikah prva naselitev nastala leta 1553. Nomadi so naselje
večkrat uničili in požgali do tal, vendar se je vedno obnovilo. V začetku 18. stoletja zgradijo
trdnjavo in sredi tega stoletja dobi trojno obzidje z garnizijo 1000 vojakov in 28 topovi, ki je
največja na reki Tobol. S širjenjem Rusije izgublja obrambno vlogo, pridobiva pa kot
administrativni in trgovski center. S carskim odlokom 1782 dobi Kurgan status mesta. Kurgan
do prve svetovne vojne dobi telefon, telegraf, tiskarne, kino, elektriko in prve avtomobile. V
Kurganu prevladuje strojna in kemična industrija. Leta 1996 je ustanovljena Kurganska
državna univerza (www.kommersant.com/tree.asp?rubric=5&node=392&doc_id=-49).
Tjumen je glavno mesto Tjumenske oblasti in leži ob reki Turi. Po podatkih iz leta
2005 ima Tjumen 538.000 prebivalcev. Tjumen je najstarejše rusko mesto v Sibiriji, saj je bila
trdnjava zgrajena leta 1586, status mesta pa je dobil leta 1782. Najpomembnejša gospodarska
panoga je strojna, živilska in kemična industrija. Skozi mesto poteka trans sibirska železnica,
Tjumen ima tudi mednarodno letališče (en.wikipedia.org/wiki/Tjumen).
Omsk je glavno mesto Omske oblasti in ima po popisu iz leta 2002 1.134.016
prebivalcev. V času carske Rusije je bil v Omsku sedež generalnega guvernerja zahodne
Sibirije in v tem mestu je carska Rusija hranila svoje zlate rezerve. Leta 1716 je bila zgrajena
lesena trdnjava Omsk za obrambo meje, ki se je širila na vzhod. V poznem 18. stoletju je bila
zgrajena trdnjava iz opeke ob reki Om. Še vedno stojita v mestu vrati trdnjave Tobolsk in
Tara. V 19. stoletju je Omsk postal administrativni center Zahodne Sibirije. Z ustalitvijo meje
je Omsk izgubljal na vojaškem pomenu, z izgradnjo trans sibirske železnice pa je doživel nov
bum z razvojem trgovine povezane z železnico in reko. Po revoluciji 1917 je bil Omsk za časa
državljanske vojne glavno mesto Rusije. Nova sovjetska oblast je dala prioriteto
Novosibirsku. Med drugo svetovno vojno je Omsk dobil novo rast s selitvijo vojaške
industrije, zaradi česar je bilo mesto do leta 1990 zaprto za tujce. V mestu gradijo podzemno
železnico, ki bo po načrtih dokončana leta 2008. V mestu so še vojaška šola, gledališča in
cerkve (en.wikipedia.org/wiki/Omsk).

Slika 7: Dramsko gledališče v Omsku. (vir: en.wikipedia.org/wiki/Omsk)
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Tomsk je glavno mesto Tomske oblasti. Leta 1603 je ruski car Boris Godunov dal
postaviti trdnjavo na reki Tom, ki bo varovala prečkanje reke. Tomsk je bil pomembno
vojaško središče za širjenje na vzhod in umirjanje lokalnega prebivalstva. Po letu 1830
prebivalstvo narašča zaradi intenzivnega kopanja zlata v Sibiriji. V Tomsku je Univerza, ki je
prva Univerza v Sibiriji, njena knjižnica pa je med najbogatejšimi v Rusiji. V Tomsku so
številni kulturni in športni objekti ter muzeji (en.wikipedia.org/wiki/Tomsk).

Slika 8: Železniška postaja v Tomsku. (vir: en.wikipedia.org/wiki/Tomsk)
Novosibirsk je glavno mesto Novosibirske oblasti in je tretje največje mesto v Rusiji
in največje mesto v Sibiriji, saj ima 1,5 milijona prebivalcev. Novosibirsk je bil ustanovljen
leta 1893 ob mostu trans sibirske železnice čez reko Ob in se je do leta 1925 imenoval
Novonikolajevsk po ruskem carju Nikolaju II. Romanovu. V Novosibirskem je zgrajena
strojna industrija in metalurgija. Tu je sedež državne univerze in številnih inštitutov ter
znanstveno raziskovalnih centrov. V Novosibirskem so gledališče za opero in balet, muzeji,
galerije, gledališča in številni športni objekti. Skozi Novosibirsk poteka trans sibirska
železnica, mesto ima tudi podzemno železnico in mednarodno letališče.

Slika 9: Sodobna stanovanjska naselja v Novosibirskem.
(vir: http://costarb.lbl.gov/~telnov/images/nsk)
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Norilsk je najsevernejše mesto v Sibiriji, status mesta pa je dobil leta 1953. Po
podatkih iz leta 2004 ima Norils 133.436 prebivalcev. Glavni delodajalec v mestu je rudarska
družba MMC Norilsk Nickel. Naselje Norilsk je bilo ustanovljeno leta 1920, uradni datum pa
je 1935, ko je bil Norilsk razširjen kot naselje rudarsko metalurškega kompleksa in je postal
center delovnih taborišč (Gulagov) sistema Norillag. Status urbanega naselja je dobil leta
1939. za oskrbo mesta je zgrajena železnica do pristanišča na reki Jenisej. Po arhivskih
podatkih naj bi zaradi prisilnega dela, lakote in mraza umrlo 16.806 zapornikov, ki naj bi v
rudnikih delali vse do leta 1979. Od leta 2001 je Norilsk zaprto mesto za tujce, dostop je
omejen tudi za Ruse, najverjetneje zaradi rud niklja, paladija, platine in bakra ter silosov
medcelinskih balističnih raket. Norilsk je zgrajen v tipičnem stalinističnem slogu
(en.wikipedia.org/wiki/Norilsk).
2.3 Gospodarstvo Zahodne Sibirije
Gospodarstvo Zahodne Sibirije sestavljajo kmetijstvo, energetika, industrija, transport
in turizem. V času Sovjetske Zveze je bilo gospodarstvo predvsem v državni lasti in oblika
gospodarstva je bila socialistično plansko gospodarstvo, kjer je država regulirala letno
proizvodnjo izdelkov in njihovo prodajo na trgu skupaj s cenami. Po razpadu Sovjetske Zveze
je Ruska Federacija uvedla tržno kapitalistično gospodarstvo. V devetdesetih letih je
gospodarstvo ves čas samo padalo, zaprli so mnogo tovarn in podjetij. V tem času je potekala
divja privatizacija, kjer je obogatela peščica državljanov, velika večina pa je zapadla v
revščino. Po letu 2000 so se gospodarske razmere začele izboljševati tudi s pomočjo visokih
cen nafte. Državni monopolisti so začeli prevzemati zasebne družbe, okrepile pa so se tudi
ruske banke, s čimer so oligarhi izgubili pomembno politično moč v primerjavi z
devetdesetimi leti.
V Rusiji primarni in sekundarni sektor predstavlja 76 % gospodarstva, ki vključuje
kmetijstvo, industrijo, transport, gradbeništvo, zveze in trgovina. Ostalih 26 % gospodarstva
predstavlja šolstvo, uprava, zdravstvo, znanost, komunalna oskrba in kultura kot terciarni in
kvartarni sektor (Rom, 1995).
2.3.1. Kmetijstvo Zahodne Sibirije
V Zahodni Sibiriji je za kmetijsko uporabo uporabno južno območje Zahodne Sibirije,
kjer prevladuje gozdno stepna in stepna pokrajina z rodovitno črno prstjo. Na severu Zahodne
Sibirije se na območju tundre severna plemena ukvarjajo z rejo jelenov, ki jih uporabljajo tako
za prehrano, kot za kožo in transport. V osrednjem območju Zahodne Sibirije je pokrajina
tajge, ki omogoča izkoriščanje lesa in lesno industrijo.
Jug Zahodne Sibirije s svojo gozdno stepno in stepno pokrajino sodi v najbolj
rodovitna območja Ruske Federacije in s svojimi kmetijskimi produkti oskrbuje tudi evropski
del Rusije. K veliki rodovitnosti prispeva bližina gozdov, zelo rodovitna črna prst černozjom
ter bližina rek in jezer. Kmetijstvo zahodne Sibirije predstavljata živinoreja in poljedelstvo. V
razmerju kmetijskih produktov je 40 % poljedelskih in 60 % mesnih proizvodov (Rom, 1995,
str. 166).
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V poljedelstvu je najpomembnejša kultura pšenica, s katero je posejan največji del
poljskih površin. V Zahodni Sibiriji pridelujejo letno pšenico, saj pšenica slabo prenaša mraz
in se jo kot ozimno pšenico največ pridela na Severnam Kavkazu.
Od ostalih žitaric je v Zahodni Sibiriji prisotna pridelava prosa in ovsa ter ječmena.
Ječmen je druga najpomembnejša žitarica, ki jo pridelujejo daleč na severu vse do 65°severne
geografske širine in na vzpetem svetu južne Sibirije. Pridelava ovsa upada zaradi vse manjše
uporabe konj.
V Sibiriji se pridela le 10 % celotne pridelave krompirja v Rusiji, saj se 90 %
krompirja pridela v osrednjem evropskem delu Rusije. Od industrijskih rastlin je pomembna
pridelava lana, ki dobro prenaša mraz in revne prsti.
Živinoreja je v Zahodni Sibiriji dobro razvita, saj je na južnem robu zahodne Sibirije
nad 40 % površin v uporabi za pašnike. Najpomembnejša živina je govedo, ki jo pridelujejo
tako za mleko kot za meso. Goveje meso predstavlja kar 2/5 vsega pridelanega mesa (Rom,
1995).
Govedoreji sledi svinjereja, ki predstavlja 1/3 pridelanega mesa. Večina svinjskih farm
je v bližini večjih mest in na območjih pridelave žit in krompirja (Rom, 1995).
Na območjih, kjer stepa prehaja v polpuščave, prevladuje ovčjereja, ki jo uporabljajo
za pridobivanje volne, sira in mesa.
Na vseh žitorodnih območjih in v bližini mest je razvita tudi pridelava perutnine za
jajca in meso, v zahodnosibirskih rekah je razvit tudi ribolov rečnih rib.
V zahodni Sibiriji sta tudi dve tovarni traktorjev in kmetijskih priključkov in sicer
Uralvagonzavod v Nižnjem Tagilu in v Čeljabinsku, ki bosta predstavljali pomembna
dobavitelja nove kmetijske opreme za modernizacijo kmetijstva.
Tako kot za celotno Rusijo tudi za Zahodno Sibiriji velja, da je bila do razpada
Sovjetske Zveze skoraj vsa zemlja v kolektivni lasti v obliki kolhozov in sovhozov. Po
razpadu Sovjetske Zveze je v Rusiji potekala denacionalizacija in privatizacija zemlje, ta
proces pa po nekaterih virih še ni končan. Sedaj je v državni lasti le še okoli tretjina zemlje,
preostala pa je v lasti zasebnikov ali združb. Posamezni kolhozi in sovhozi so se preoblikovali
v delniške družbe, ki so v lasti nekdanjih kolhoznikov ali pa so dobili zunanje lastnike.
Posamezne posesti so kupovali bogati posamezniki, ki so izhajali iz vodilnih struktur. Do leta
1999 so kmetijske farme v veliki meri poslovale z izgubami, šele po tem letu so začele farme
izkazovati tudi dobičke. Obdelovalne površine v zasebni lasti se ves čas povečujejo, čeprav se
skupno vsa obdelovalna površina zmanjšuje. Problem kmetijstva je postalo pomanjkanje
denarja za semena, gnojila in živino, prav tako ni bilo denarja za nakupe in vzdrževanje
kmetijske mehanizacije, ki je postajala vse bolj zastarela, kot tudi za gorivo. Prebivalci iz
podeželja so se odseljevali v mesta in na manjših zasebnih kmetijah so ostajali samo starejši
ljudje, ki so se s težavo preživljali. Zato je kmetijstvo eden izmed nacionalnih prioritet,
katerega namen je okrepiti prebivalstvo na podeželju in zagotoviti celovito oskrbo
prebivalstva s hrano, ki je ne bi bilo potrebno več uvažati. Po pridelavi žita je Rusija že
samooskrbna in žito tudi izvaža, uvažati pa mora meso. V letu 2006 poteka do konca leta
popis kmetijstva, ki bo dal podatke o dejanskem stanju v kmetijstvu in na podeželju, da bo
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denar za projekt razvoja kmetijstva in podeželja porabljen bolj učinkovito (www.mcx.ru). Na
rezultate bo potrebno počakati še nekaj let, saj se tu učinki kažejo počasneje.
Za razvoj kmetijstva in povečanje proizvodnje je ruska vlade vsako leto povečala
obseg sredstev za vlaganja in je leta 2003 za razvoj namenila 5,5 milijarde rubljev, leta 2004
je za razvoj namenila 15,1 milijarde rubljev, leta 2005 je namenila 18,8 milijarde rubljev in v
letu 2006 32,5 milijarde rubljev. V letu 2006 bo v skladu z nacionalnim programom kupljenih
50.000 glav živine. Do maja je bilo kupljenih 13.000 glav živine, od katerih je 7.000 glav že
dobavljenih kmetijstvu, za 28.000 glav so že sklenjeni dogovori, 12.000 glav živine pa je še v
načrtu za nakup do konca leta (www.rost.ru/2006/06/131628_3675.shtml).
Vlaganje ruske vlade v razvoj kmetijstva
Leto
2003
2004
2005
2006
5,5
15,1
18,8
32,5
Milijarde
Rubljev
Tabela 10: Sredstva za razvoj kmetijstva (vir: www.rost.ru/2006/06/131628_3675.shtml)
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Milijarde RUR
35
30
25
20

Milijarde RUR

15
10
5
0
2003

2004

2005

2006

Diagram 4: Sredstva za razvoj kmetijstva (vir: www.rost.ru/2006/06/131628_3675.shtml)
Tako za kmetijstvo Zahodne Sibirije, kot za kmetijstvo celotne Rusije lahko rečemo,
da se pridelava in dobiček povečuje, še vedno pa se skupni obseg kmetijstva znižuje.
Skupni obseg kmetijskih površin in čred živali v Rusiji
Leto
Kmetijske
Govedo
površine
(milijoni glav)
(milijoni ha)
197,0
2000
195,9
27,3
2001
194,6
27,1
2002
193,8
26,5
2003
192,6
24,9
2004
23,0
2005

Prašiči
(milijoni glav)

Ovce in koze
(milijoni glav)

15,7
16,0
17,3
16,0
13,4

14,8
15,3
16,1
17,0
17,8
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21,4
13,5
18,2
2006
Tabela 10: Obseg kmetijskih površin in čred. (vir: www.gks.ru/free_doc/2006/15-01.htm in
15-20htm)
Skupni obseg kmetijskih površin in čred živali v Rusiji
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Diagram 5: Obseg kmetijskih površin in čred. (vir: www.gks.ru/free_doc/2006/15-01.htm in
15-20htm)
2.3.2. Industrija v Zahodni Sibiriji
Zahodna Sibirija je ena izmed pomembnejših industrijskih regij v Ruski Federaciji,
čeprav se ta dejansko nahaja na obrobju Zahodno Sibirske nižine, predvsem ob vznožju in na
območju gorovja Ural ter gorovja Sajan in ob večjih mestih na jugu Zahodne Sibirije. Tu je
zelo močna kovinska industrija, ki prideluje jekla in železove litine ter barvne kovine. Vzrok
je v zelo bogatih rudnih nahajališčih železa, premoga, bakra, svinca, cinka, azbesta in
plemenitih kovin.
V Rusiji je danes ena iz pomembnejših industrijskih vej nedvomno vojaška industrija,
ki je pomembna tudi v Zahodni Sibiriji. Za razvoj vojaške industrije na območju Urala in
Zahodne Sibirije je imela nedvomno najpomembnejši vpliv odločitev sovjetskega vrha med
drugo svetovno vojno leta 1941, da preseli vojaško industrijo iz evropskega dela na vzhod.
Tehnološko najzahtevnejši centri in centri za raziskave in razvoj so še vedno blizu Moskve ter
v regijah med Moskvo in Uralom, kjer izdelujejo vesoljsko tehnologijo, elektronsko
tehnologijo, protiletalske sisteme, optične tovarne, tovarne letalskih motorjev, ki sodijo v sam
svetovni tehnološki vrh in v ničemer ne zaostajajo za podobnimi zahodnimi izdelki ne po
kvaliteti, ne po tehnološki izpopolnjenosti. Vojaška industrija danes prinaša Rusiji veliko
denarja in dobičkov, saj svoje izdelke prodajajo po svetovnih tržnih cenah in za trdno valuto
in ne več kot v času Sovjetske zveze, ko so revnim državam in članicam Varšavskega
sporazuma prodajali orožje skoraj zastonj, s tem pa je bila vojaška industrija državi v breme
in ne v korist.
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Vojaška industrija danes pomeni veliko delovnih mest za samo industrijo kot za
kooperante ter vlečno silo celotne industrijske proizvodnje ter tehnološkega razvoja, ki se ga
uporablja tudi na civilnem trgu.
V Zahodni Sibiriji so glavne tovarne oklepne tehnike v Rusiji in sicer tovarni
Uralvagonzavod v Nižjem Tagilu ob Uralu in Transmaš v Omsku, ki proizvajata tanke ter
Kurganmašzavod v Kurganu, ki proizvaja gosenična bojna oklepna vozila. V Sovjetski Zvezi
je bila še tovarna tankov v Harkovu v Ukrajini. Ta industrija se počasi prebija iz težav po
razpadu ZSSR ravno po zaslugi vse večjih naročil iz tujine kot tudi vse večjih nakupov
oklepne tehnike domače vojske ter z modernizacijami obstoječe tehnike. Čeprav te tovarne
proizvajajo tudi civilne proizvode, recimo Uralvagonzavod v Nižjem Tagilu proizvaja tudi
železniške vagone, gradbene stroje, traktorje in kmetijske priključke, te tovarne živijo in
služijo največje dobičke ravno iz vojaške proizvodnje. V tovarni traktorjev v Čeljabinsku
proizvajajo motorje za tanke (www.btvt.ru).
V Novosibirskem je pomembna letalska tovarna Čkalov, ki izdeluje vojaška lovskobombniška letala, najbolj znani sta letali Suhoj Su-24 in sedaj Suhoj Su-34. V tej tovarni je
tudi proizvodnja civilnih letal Antonov An-38, ki je pa je zelo majhna. V Omsku je letalska
tovarna Poljot, kjer izdelujejo satelite in medcelinske balistične rakete, medtem, ko je
proizvodnja manjših civilnih letal zamrla (Butovski, 2001, str. 61).
Preostala industrija v Zahodni Sibiriji je usmerjena predvsem v železarne in jeklarne
ter v barvno metalurgijo za proizvodnjo polizdelkov, kot tudi v nekovinsko proizvodnjo.
Skoraj vsa industrija pa je povezana z vojaško industrijo, kot kooperanti ali izdelovalci
določenih artiklov.
V Novosibirsku so pomembne elektronska industrija Electrovacuum, ki proizvaja
digitalne radijske in telekomunikacijske sisteme, elektronska tovarna Kominterna, ki
proizvaja radarje, elektroniko za civilni trg in dvigala za tovornjake, tovarna Instrumentov, ki
izdeluje merilne in opazovalne naprave, vključno z nočno opazovalnimi napravami, kemična
industrija, ki proizvaja gorivo za jedrske elektrarne ter kemikalije na osnovi litija, tovarna
sintetičnih vlaken, ki proizvaja različne plastične izdelke, elektromehanično tovarno Berdsk,
ki proizvaja kozmetične aparate, kot tudi lasersko in rendgensko tehnologijo ter medicinska
tovarna v Berdsku, ki proizvaja biološke preparate (www.vpk.ru/eng/analytic/54.htm).
V Omsku je pomemben znanstveno raziskovalni inštitut, ki proizvaja merilno in
nadzorno opremo za potrebe naftne in energetske industrije ter medicinska tovarna
diagnostičnih naprav (www.vpk.ru/eng/analytic/54.htm).
V Zahodni Sibiriji je pomembna še prehrambena industrija, tekstilna industrija, lesna
industrija ter kemična industrija z rafinerijami za predelavo naftnih derivatov.
Na severu so v Norilsku tudi pomembni metalurški obrati Norilski Nikel za predelavo
niklja in platine katerih največje zaloge so ravno pri Norilsku, prav tako pa tudi obrati za
predelavo bakra.
V Zahodni Sibiriji je strateško pomembna industrija še vedno večinoma v državni
lasti, ostala industrija pa je večinoma v zasebni lasti različnih družb. Tako kot večina
industrije v Rusiji je tudi tu industrija preživljala zelo težke čase po razpadu Sovjetske Zveze,
ko je upadla proizvodnja orožja in preusmeritev v izdelke za široko potrošnjo marsikje ni bila
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uspešna in je mnogo tovarn propadlo. Z obnovo vojaške industrije in vse večjih domačih in
tujih naročil se industrija počasi obnavlja in dosega rast proizvodnje ter dobičke.
Zahodna Sibirija razpolaga s pomembnimi raziskovalnimi inštituti in akademijami, ki
so zelo pomembni za tehnološki razvoj in pomoč industriji. V Novosibirskem je v izgradnji
tehnološki park, prve take so že odprli v evropskem delu Rusije, ki bo pripomogel k razvoju
tehnologije in razvoju izdelkov za široko uporabo na civilnem trgu.
2.3.3. Rudarstvo Zahodne Sibirije
Rudarstvo je v Rusiji po razpadu Sovjetske Zveze doživljalo močan upad pridobivanja
rud, kar je privedlo tudi do zapiranja nerentabilnih rudnikov, pomanjkanje denarja pa je
najbolj vplivalo na varnost dela v rudnikih, saj je oprema večinoma stara in iztrošena. Po letu
1999 se pridobivanje rud povečuje, več denarja pa pomeni tudi obnavljanje opreme, čeprav to
poteka počasi, število rudarskih nesreč pa se počasi znižuje.
V Zahodni Sibiriji so zelo pomembni rudniki črnega in rjavega premoga, ki se
nahajajo na obrobju Zahodnosibirske nižine in sicer črni premog v Kuzneckem na vzhodu ter
ob Jekaterinburgu na zahodu in rjavi premog pri Čeljabinsku. Obnova in posodabljanje poteka
v dobičkonosnih rudnikih, velik del premoga je namenjen izvozu. Z obnovo pristanišč v
Črnem
Morju
in
na
Baltiku
se
lahko
podvoji
izvoz
premoga
(http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/1999/9434099.pdf).
Rudniki železove rude so ob in na Uralu na zahodu in ob Kuzneckem bazenu na
vzhodu. Pridobivanje železove rude po razpadu Sovjetske Zveze ni tako upadlo, po letu 1999
pa ponovno narašča. Zaloge železove rude na Uralu in v Sibiriji se izčrpavajo, zato bodo
zahodnosibirske jeklarne in železarne kmalu potrebovale dovoz železove rude iz drugih delov
Rusije in Kazahstana. Železarne in jeklarne v Rusiji in Zahodni Sibiriji so pomembni
izvozniki
jekla
na
svetovnem
trgu
(http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/1999/9434099.pdf).
Rudniki niklja so ob gorovju Ural in pri Norilsku na severu, kjer je 77 % ruskih zalog
niklja, Rusija pa ima 37% svetovnih zalog te kovine. Največji proizvajalec niklja je Norilski
Nikel
(http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/1999/9434099.pdf).
Po
padcu
proizvodnje niklja po razpadu Sovjetske Zveze ta sedaj postopoma narašča tudi z odpiranjem
novih rudnikov.
Rudniki platine so na severu Zahodne Sibirije pri Norilsku. Platina je najdražja
plemenita kovina in Rusija ima kar 40 % svetovnih zalog te kovine. Pridobivanje platine
skupaj s paladiumom vztrajno narašča.
Rudniki bakrove rude so pri Norilsku in ob gorovju Ural. Rusija ima 10 % svetovnih
zalog bakra. Najpomembnejši obrat za predelavo bakra je v Norilsku, ostali obrati pa so na
Uralu.
Ob Uralu so pri Jekaterinburgu rudniki zlata. Po razpadu Sovjetske Zveze je
pridobivanje zlata močno upadlo, saj je veliko rudnikov in podjetij prišlo v zasebno last,
marsikatero podjetje pa so zaprli, ker ni prinašalo dobička.
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Ob gorovju Ural na območju Jekaterinburga so še pomembni rudniki azbesta in
diamantov. Za pridobivanje in obdelavo diamantov je pristojna firma Alrosa, ki je v zadnjih
letih po svojem obsegu že presegla južnoafriški De Beers.
Najpomembnejši rudni bogastvi Zahodne Sibirije sta nafta in zemeljski plin, katerih
nahajališča so v osrednjem in severnem delu Zahodnosibirske nižine.
2.3.4. Transport v Zahodni Sibiriji
Transport v Zahodni Sibiriji poteka po zraku, po kopnem in po rekah. K transportu, ki
poteka po komunikacijah lahko prištejemo še podatkovne komunikacije, ki potekajo po žičnih
in radijskih zvezah. Transport je tako kot drugje namenjen prevozu ljudi in tovora znotraj in
izven Zahodne Sibirije.
Železniški promet: Je nedvomno pomembna prometna povezava, ki povezuje Zahodno
Sibirijo z Evropskim in Daljnevzhodnim delom Rusije. V Rusiji poteka po železnici okoli 83
% vsega prometa tovora, če ne upoštevamo transporta nafte in plina po cevovodih, skupaj s
cevovodi pa 42,8 % in je tako najpomembnejša transportna žila (Rom, 1995, str. 184). Za
ruske železnice je značilno, da je njihova proga širša kot je evropska, saj meri 1510 mm med
tirnicami.
V Zahodni Sibiriji je v južni polovici najpomembnejši železniški tir Trans sibirske
železnice, ki poteka v smeri vzhod-zahod in povezuje vsa večja zahodnosibirska mesta
Jekaterinburg, Tjumen, Omsk in Novosibirsk. Z ostalimi progami so povezana še ostala večja
mesta na jugu Zahodne Sibirije. V osrednji del Zahodne Sibirije potekata železniški progi v
zahodni polovici do reke Ob ob Uralu in ob Irtišu. Na skrajni sever Zahodne Sibirije pa
pripelje železniški tir iz severnega evropskega dela Rusije, ki prečka Ural na severu do mesta
Salehard. Zaradi naraščanja železniškega transporta v smeri vzhod-zahod, naraščajo potrebe
po novih progah.
Leta 1984 je bila končana izgradnja Bajkalsko Amurske Magistrale (BAM), ki je na
Daljnem vzhodu podvojila Trans sibirsko železnico. S svojo lego 700 km severneje od Trans
sibirske železnice je tudi strateško pomembna. Do leta 2010 je v načrtu izgradnja železnice, ki
povezuje BAM in Jakutsk. Nadaljna gradnja železniških prog iz Jakutska proti Magadanu,
Kamčatki in Čukotki, bi Progi BAM dala novo življenje, saj trenutno po njej poteka malo
prometa.
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Karta 11: Potek Trans Sibirske železnice - rdeča in Bajkalsko Amurske magistrale - zelena,
merilo ni znano. (vir: www.mintrans.ru)
Na severu Zahodne Sibirije je železnica zelo pomembna tudi za transport nafte in plina
z območij, kjer ni naftovodov in plinovodov ter za oskrbo naftnih in plinskih črpališč. V
osrednjo Zahodno Sibirijo poteka železnica do Surguta in Nižnevartovska ter do Njagana ob
reki Ob, Norilsk pa je z železnico povezan do reke Jenisej.
Rusija načrtuje elektrifikacijo vseh železniških prog in zamenjavo dizelskih lokomotiv
z električnimi (www.mintrans.ru).
Cestni promet: Ceste tako kot železnica pomenijo glavno povezavo Zahodne Sibirije v
smeri vzhod-zahod. Glavne cestne povezave potekajo v južnem delu Zahodne Sibirije med
mesti in naselji. Cestna povezava evropskega dela Rusije z daljnovzhodnim delom Rusije do
sedaj ni igrala večje vloge, saj se je zaključila v Čiti, naprej pa je bila samo železniška
povezava. Na Daljnem Vzhodu pa je cestna povezava od Svobodnega do Vladivostoka in od
Skovordina do Jakutska in Magadana. Po cestah poteka 2,3 % tovornega prometa v Rusiji
brez upoštevanja cevovodov in 1,2 % z upoštevanjem cevovodov (Rom, 1995, str. 184).
Sedaj je v Rusiji velika prioriteta razvoj ruskega Daljnega Vzhoda in do leta 2010
načrtujejo izgradnjo magistralne večpasovne ceste med Čito in Svobodnim, ki bo povezal
Moskvo z Vladivostokom, gradnja le te že poteka. Prav tako poteka obnova in izgradnja nove
trase ceste do Jakutska in Magadana, načrt pa je tudi nadaljevanje ceste do Čukotskega
polotoka na magistrali Moskva-Magadan.
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Slika 10: Obnovljena magistralna cesta Moskva-Vladivostok na območju Altajskega kraja.
(vir: www.rosavtodor.ru/newsimages)
Obnova ceste Moskva-Vladivostok in njena širitev poteka tudi v evropskem,
zahodnosibirskem in osrednjesibirskem delu Rusije, ki bo s tem postala prava
transkontinentalna avtocesta.

Slika 11: Obnovljena magistralna cesta Moskva-Vladivostok na območju Urala. (vir:
www.rosavtodor.ru/newsimages)
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Z izboljšanjem kvalitete cest in sodobno signalizacijo ter infrastrukturo, kot so novi
mostovi in predori, se bo močno okrepil cestni tovorni in potniški transport, hkrati pa se bo
izboljšalo varnostno stanje cest in se zmanjšalo število nesreč.
V Zahodni Sibiriji tako kot v ostali Rusiji poteka tudi posodabljanje podeželskih cest,
da bi izboljšali transport kmetijskih produktov in oskrbo podeželja. Veliko cest v osrednji in
severni Zahodni Sibiriji je še vedno makadamskih in slabo vzdrževanih, veliko poškodb jim
povzročajo tudi zimske zmrzali.
Letalski promet: Letalski promet je zelo pomemben v Rusiji zaradi velikosti države in
slabih povezav na kopnem. Letalski transport ljudi in tovora je najhitrejši, hkrati pa tudi edini
možni za oskrbo in povezavo odročnih krajev in vasi v osrednji in severni Sibiriji, kjer je
najceneje in najlažje zgraditi vzletno pristajalne steze za helikopterje in manjša letala.
Tudi v Zahodni Sibiriji ima vsako večje mesto svoje letališče, prav tako tudi mesto
Norilsk na skrajnem severu. Manjša letališča so zgrajena še ob naftnih in plinskih črpališčih
za prevoz delavcev kot za poslovna letala.
Rusija sedaj posodablja radarski nadzor zračnega prometa, še posebej na območjih
mednarodnih letalskih koridorjev, ki potekajo tudi čez ozemlje Zahodne Sibirije, s čimer želi
povečati varnost v letalskem prometu po mednarodnem standardu, hkrati pa posodablja
letališča, v prvi vrsti mednarodna. Posodobitve vključujejo posodobitev vzletno pristajalnih
stez, sistem za instrumentalno pristajanje, radarski sistem za letališki nadzor zračnega prostora
in ostalo infrastrukturo letališča.
Po razpadu Sovjetske Zveze je nastalo mnogo manjših zasebnih letalskih družb, ki
imajo svoje sedeže v Sibiriji, ki se ukvarjajo z lokalnimi in mednarodnimi poleti. Večina teh
družb je imela na začetku stara sovjetska potniška letala, ki so bila slabo vzdrževana. Z
zaostritvijo varnostnih predpisov, izboljšanjem vzdrževanja in nakupi novih potniških letal
tuje in domače proizvodnje, je število nesreč v Rusiji močno upadlo in je sedaj varnost
poletov v Rusiji na nivoju varnosti v ZDA in v Zahodni Evropi.
Rečni transport: Rečni promet igra pomembno vlogo, kjer so reke z veliko
vodnatostjo, kopenski promet pa bi pomenil več sredstev in časa.
V Zahodni Sibiriji pomeni rečni promet pomembno oskrbovalno pot po rekah Ob, Irtiš
in Jenisej za oskrbovanje osrednje in severne Zahodne Sibirije. Ladijski promet po teh rekah
poteka poleti, ko na rekah ni ledu in se v tem času prepelje večina potrebnega tovora za
oskrbo čez zimo. Pozimi, ko so reke zamrznjene pa po njih poteka promet z avtomobili, ki se
vozijo po debelem ledu. V času taljenja ledu in zamrzovanja rek transport po njih ni možen.
Telekomunikacije:
Osnovne telekomunikacije v Rusiji so žične in radijske zveze na tleh. Telefonija v
Rusiji močno zaostaja za Zahodno Evropo in ZDA, saj je v letu 1995 imelo v Rusiji telefon
30 % družin v mestih in 10 % družin na podeželju (Rom, 1995, str. 196). Vendar se Rusija s
telefonskimi povezavami hitro posodablja z izgradnjami novih central in novih linij, problem
pa so velike razdalje. Skupaj z razvojem telefonskega omrežja se po Rusiji širi tudi dostop do
interneta in po načrtu vlade naj bi v Zahodni Sibiriji do konca leta 2006 imele dostop do
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interneta vse šole. Za uspešno realizacijo teh projektov za glavne komunikacijske arterije
polagajo optične kable.
Bistveno hitrejši razvoj od klasičnega žičnega telefonskega omrežja ima v zadnjih letih
mobilno telefonsko omrežje, ki se lahko hitreje širi z repetitorji. Tudi klasično telefonsko
omrežje za premagovanje večjih razdalj uporablja radiorelejne povezave.
K telekomunikacijam moramo prišteti tudi satelitske povezave. Ruska vojska redno
izstreljuje v vesolje telekomunikacijske satelite na geostacionarno orbito, ki služijo vojaškim
in tudi civilnim komunikacijam, s satelitskimi zvezami pa so z osrednjo Rusijo povezani tudi
najbolj odročni predeli Rusije v osrednjih in severnih predelih Sibirije. Sateliti služijo tako za
prenos telefonskih in internetnih zvez, kot tudi za oddajanje televizijskega in radijskega
programa. Tako imajo nekatere vasi, ki nimajo elektrike, s pomočjo satelitskih zvez in
prenosnih računalnikov ter radijskih aparatov na baterije internetno in radijsko povezavo.
V letu 1995 je televizijski signal v Rusiji pokrival 96 % vseh naselij. S popolnitvijo
satelitov televizijski signal pokriva celotno ozemlje Rusije, v letu 2006 pa je bila krajši čas
skoraj polovica Rusije brez televizijskega signala zaradi izpada satelita.
2.3.5. Turizem v Zahodni Sibiriji
Turizem v Rusiji dolgo ni imel prave prioritete, kar pa se v zadnjem času spreminja.
Nedvomno je za Zahodno Sibirijo turistično najbolj privlačna Trans sibirska železnica, ki
poteka od Moskve do Vladivostoka in se ustavlja tudi v vseh večjih zahodnosibirskih mestih.
Ti vlaki so zelo udobni, saj potovanje z njimi poteka nekaj dni. Tudi mesta imajo svoje
turistične zanimivosti, kot so trdnjave iz carskih časov, pravoslavne in druge cerkve, muzeji,
univerze, galerije, …
Veliko turistično privlačnost pa pridobivajo gorovja ob jugovzhodu Zahodnosibirske
nižine, predvsem Altaj. Tu gradijo nove in obnavljajo obstoječe turistične objekte. Na Altaju
nudijo zimska smučišča, kjer smuča tudi predsednik Vladimir Putin, gorske izletniške poti,
hotele in gorske koče, gorska jezera in reke in obširne gozdove.

Slika 12: Turistični objekti na Altaju.
(vir: www.trakearth.com/gallery/Asia/Russia/West_Siberia)
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Turizem v Rusiji prinaša vse več prihodkov tako od domačih kot od tujih turistov. K
turističnim prireditvam v Zahodni Sibiriji je potrebno omeniti vsakoletno večdnevno razstavo
Omsk MVSV, ki je največja ruska in tudi večja v svetu predstavitev z demonstracijskami
vožnjami domače in tuje vojaške oklepne tehnike ter tovornih in različnih specialnih vozil. Na
tej prireditvi je veliko strokovnih gostov in navadnih obiskovalcev iz Rusije in tujine, kar nudi
zaslužek veliko ponudnikom različnih storitev.
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3. ENERGETIKA ZAHODNE SIBIRIJE IN RUSIJE

Energetika ima za Zahodno Sibirijo zelo velik pomen, saj z energijo omogoča
delovanje celotnega gospodarstva, prav tako pa pomeni najpomembnejši izvozni artikel, ki
prinaša velike dobičke. Priliv kapitala iz prodaje nafte in zemeljskega plina pa se uporablja
tako za razvoj gospodarstva in države, kot za krepitev državnih financ. Rusija se zaveda
pomena energetike v gospodarstvu, zaveda pa se tudi, da gospodarstvo ne sme biti odvisno
samo od energetike.
3.1. Elektroenergija Zahodne Sibirije in Rusije
Električna energija je zelo pomembna za razvoj in delovanje gospodarstva tako v
industriji kot v prometu ter pri komunikacijah. Pridobivanje električne energije je marsikje
povezano tudi z ogrevanjem v kombiniranih toplarnah-termoelektrarnah. V Zahodni Sibiriji
večino električne energije pridobijo s termoelektrarnami.
V letu 1997 je v Rusiji skupna moč vseh elektrarn dosegala 215,9 GW. Več kot
polovico te energije so proizvedla termoelektrarne, manj pa hidroelektrarne in jedrske
elektrarne.
Moč elektrarn v Rusiji v letu 1997
Elektrarne
Moč elektrarn v GW
Moč elektrarn v %
150,6
69
Termoelektrarne
44,0
21
Hidroelektrarne
21,3
10
Jedrske elektrarne
215,9
100
Skupaj
Tabela 12: Moč elektrarn v Rusiji v letu 1997. (vir: www.worldenergy.org/wecgeis/puplications/default/tech_papers/17th_congress/1_4_18.asp)
V letu 1994 je okoli 40 % vseh termoelektrarn v Rusiji delovalo na plin ostale pa na
premog in nafto (Rom, 1995, str. 135). Z remonti, posodabljanji in predelavami vse več
termoelektrarn preurejajo na delovanje na plin, s čimer želijo tudi zmanjšati emisije
toplogrednih plinov v ozračje, nudijo pa tudi večji izkoristek in večje moči elektrarn.
Za Zahodno Sibirijo je bistvena predelava termoelektrarn na plin zaradi obsežnih
nahajališč zemeljskega plina in goste mreže plinovodov do naselij, kjer jih uporabljajo tudi za
ogrevanje. Večina elektrarn v Zahodni Sibiriji je v južni polovici Zahodne Sibirije, ki je
povezana v enotno rusko elektroomrežje. V severni polovici Zahodne Sibirije so elektrarne
samo pri Surgutu ter Norilsku, severna območja pa imajo svoja samostojna elektroomrežja.
V Zahodni Sibiriji deluje samo ena jedrska elektrarna v Bjelojarsku pri Uralu (Atlas
SSSR, 1996, str. 134). Sicer pa je sedaj v Rusiji devet jedrskih elektrarn, vendar načrtujejo
gradnjo novih, da bi povečali njihov delež moči, gradili naj bi jih tudi v Zahodni Sibiriji.
Hidroelektrarne so v Zahodni Sibiriji tri in sicer Ust-Hantajska na Jeniseju pri
Norilsku ter Novosibirskaja in Kamen na Obu na reki Ob (Atlas SSSR, 1996, str. 134). Večje
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število hidroelektrarn je v Osrednji Sibiriji in na Daljnem Vzhodu. Prioriteta Rusije je
izgradnja hidroelektrarn v Sibiriji in na Daljnem Vzhodu, kjer bi dolgoročno vso potrebno
električno energijo pridobivali iz hidroelektrarn. Trenutno sta v Osrednji Sibiriji in na
Daljnem Vzhodu v gradnji dve veliki hidroelektrarni, ki bosta dokončani do leta 2009 in sicer
Bogočunsk na reki Jenisej pri Krasnojarsku z močjo 3 GW, ter Bureja na reki Amur na
Daljnem Vzhodu, ki bo dokončana v letu 2006 z močjo 2 GW. Na Kavkazu gradijo še
hidroelektrarno Iganaj z močjo 0,8 GW. Z izgradnjo teh hidroelektrarn bo moč hidroelektrarn
v Rusiji dosegla 50 GW.
V letu 2001 so na območju Altaja na jugovzhodu Zahodne Sibirije postavili novo malo
hidroelektrarno Kizil-Kaja v Tuvi z močjo 3 × 55 kW. Lastnost te hidroelektrarne je, da lahko
deluje do temperatur –30, –40°C (http://newsfromrussia.com/main/2002/08/03/33809.html).
Ta tip elektrarn je zelo primeren za oskrbo naselij v osrednjem in severnem delu Sibirije, ki
niso povezani z ruskim elektroomrežjem, do sedaj pa so bila odvisna od dizelskih elektro
agregatov in oskrbe z nafto. Po ocenah naj bi v severnih predelih in ostalih odročnih predelih
od svojih elektro agregatov živelo okoli 20 milijonov ljudi, kar pomeni veliko stroškov za
njihovo oskrbo, predvsem prevoz nafte z letali in helikopterji. Z mikro hidroelektrarnami bi
postala elektrooskrba teh predelov bolj zanesljiva in cenejša.
Vetrne elektrarne so v Rusiji trenutno prioritetne na območjih Kaliningrada, Sankt
Peterburga in Leningrajske oblasti. Za elektrooskrbo odročnih naselij na severu pa ponujajo
različne kombinirane vetrno dizelske elektro agregate, ki primarno delujejo na veter, v
primeru brezvetrja pa se vklopi dizelski agregat. O njihovih postavitvah ni podatkov,
predstavljajo pa ustrezno alternativo v odročnih predelih Zahodne Sibirije.
Zahodna Sibirija je tudi območje bogato z geotermalno energijo.

Legenda:
1 – Severni Kavkaz (gorske province)
2 – Severni Kavkaz (ravninske province)
3 – Zahodna Sibirija
4 – Bajkal
5 – Kurili – Kamčatka
Karta 12: Zemljevid Rusije z območji geotermalnih virov, merilo ni znano. (vir:
http://iga.igg.cnr.it/pdf/0640.PDF)
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V Zahodni Sibiriji se geotermalna energija uporablja predvsem za ogrevanja mest, hiš,
tovarn, toplih gred za pridelavo zelenjave itd. Za pridobivanje električne energije geotermalne
vode ne dosegajo dovolj visokih temperatur. V Zahodni Sibiriji imajo namreč geotermalne
vode v globini okoli 3000 m temperature od 35°C do 75°C, za potrebe geotermalnih elektrarn
pa so potrebne temperature od 150°C naprej. Tako visoke temperature geotermalnih virov so
na Kamčatki, kurilih in na Severnem Kavkazu. So pa kapacitete geotermalnih vod v zahodni
Sibiriji velike, saj lahko iz vrtin črpajo do 180 m3/s (http://iga.igg.cnr.it/pdf/0640.PDF).
Prioriteta gradenj geotermalnih elektrarn v Rusiji je trenutno na Kurilskih otokih in na
Kamčatki, kjer bodo vse potrebe po električni energiji in ogrevanju pokrivali z geotermalno
energijo. S tem bodo zmanjšali odvisnost od dovoza nafte z ladjami. Na Kamčatki, že deluje
geotermalna elektrarna Mutnovski z močjo 2 × 25 MW, ki ji bodo dogradili še 2 × 25 MW
(www.unep.org/gef/content/pdf/23-Povarov.pdf).
Za distribucijo električne energije do uporabnikov pa je potrebno omrežje
daljnovodov, v to pa rusko elektro podjetje RAO EES vlaga veliko sredstev v obnavljanje
obstoječih in izgradnjo tisoče kilometrov novih daljnovodov, s čimer bodo povečali območje
enotnega ruskega elektroomrežja.
Rusija je samozadostna z električno energijo in je tudi izvoznik električne energije.V
Rusiji se električna energija v večini proizvaja v termoelektrarnah, ki so na premog, nafto in
plin. Po razpadu Sovjetske Zveze je Rusija pričela s predelavo termoelektrarn na zemeljski
plin. To je pomembno tudi z vidika izpusta toplogrednih plinov, saj so pri plinskih
termoelektrarnah manjši, boljši pa je tudi izkoristek plinskih kotlov. Ker pa so fosilna goriva
omejena, je pomemben prehod na obnovljive energetske vire v prihodnjih 50 letih.
Poleg omejenih zalog fosilnih goriv, je pridobivanje električne energije iz fosilnih
goriv drago, to pa viša tudi ceno industrijskim proizvodom in zmanjšuje njihovo
konkurenčnost. Tako je prioriteta ruske vlade v Sibiriji gradnja hidroelektrarn in prehod
elektrooskrbe na hidroenergijo. Na Kamčatki in na Kurilskih otokih poteka prehod na
geotermalno energijo, s čimer se bo zmanjšala energetska odvisnost od dragega prevoza nafte
po morju.

Slika 13: Geotermalna elektrarna Mutnovski z močjo 2 × 25 MW na Kamčatki (vir:
www.unep.org/gef/content/pdf/23-Povarov.pdf)
Do leta 2020 ima Rusija v načrtu izgradnjo do 17 GW moči novih hidroelektrarn,
predvsem na območju velikih sibirskih rek, saj ti veliki vodotoki omogočajo celovito oskrbo z
električno energijo v Sibiriji. Pomembna je tudi izgradnja serije malih hidroelektrarn za
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oskrbo naselij na severu in v osrednjem delu Sibirije, ki niso povezani z osrednjim ruskim
električnim omrežjem, so pa bili do sedaj odvisni od nafte, ki so jo dovažali s helikopterji za
elektroagregate. Druga možnost za ta naselja so vetrne elektrarne povezane z dizel
elektroagregati za primer brezvetrja. S tem bi bila odvisnost naselij od dragega transporta
nafte manjša, boljša pa bo oskrba z električno energijo.
Električna energija pridobljena iz hidroelektrarn je cenejša od električne energije iz
termoelektrarn. Zato pri Krasnojarsku gradijo novo hidroelektrarno Bogočunsk z močjo 3
GW, ki jo financira tudi družba za predelavo aluminija, saj bo več kot polovica električne
energije, ki jo bo pridobila hidroelektrarna namenjena tovarni aluminija za pridobivanje
aluminija iz boksita, saj bo tako cena tone aluminija nižja zaradi nižje cene električne energije
iz hidroelektrarne kot sedaj iz termoelektrarne.
Veliko vlogo Rusija daje tudi vetrnim elektrarnam, ki jih v času Sovjetske Zveze niso
imeli in so postale aktualne šele po letu 1991. V enklavi Kaliningrad postavljajo polje vetrnih
elektrarn z močjo 50 MW, v 28 regijah po Rusiji pa jih bodo do leta 2010 postavili do moči
232 MW. Največje vetrne elektrarne so moči 1 MW, večinoma pa so manjše. Ena vetrna
elektrarna z močjo 1 MW stane okoli 900.000 USD in lahko deluje do hitrosti vetra 60 m/s
(www.utep.ru/e/jsctmz). Vetrne elektrarne bodo s časom postale cenejše, poceni pa bo tudi
pridobljena električna energija, saj ni stroškov za gorivo, poceni pa je tudi vzdrževanje. Po
nekaterih ocenah bi se lahko Sibirija v celoti oskrbovala z vetrnimi elektrarnami.
Rusija vse večji pomen daje jedrski energiji. Ruska vlada želi ustvariti podoben
koncern za pridobivanje jedrske energije Atomprom, kot je Gazprom za zemeljski plin in bi
bil državni monopolist ter jedrski gigant, ki bi z jedrskim gorivom oskrboval tako domači kot
tuji trg jedrske energije (www.lenta.ru).
V prihodnjih desetletjih namerava Rusija zgraditi nove jedrske elektrarne in povečati
njihov delež pri oskrbi z električno energijo. V gradnji je tudi prva plavajoča jedrska
elektrarna, ki bo zasidrana v morju. Rusija tudi sodeluje pri raziskavah o uporabi fuzije ali
zlivanja jeder vodika v helij, kot pri termonuklearnem orožju ali na Soncu, za pridobivanje
električne energije, saj ta postopek sproža mnogo večje energije kot fisija ali razpadanje jeder.
Problem jedrskih elektrarn pa so jedrski odpadki in pa nevarnost jedrskih nesreč, kot je bila
leta 1986 v Černobilu v Ukrajini.
Električna energija postaja vse pomembnejša, zato je dolgoročno zelo pomembno, da
se njeno pridobivanje preusmeri v obnovljive vire, ki so tudi ekološko čistejši in manj
obremenjujejo okolje s toplogrednimi emisijami. Električna energija poganja celotno
industrijo, saj so vsi stroji na električno energijo, uvajanje robotizirane proizvodnje in CNC
tehnologija, katere upravljanje je računalniško, je še bolj odvisna od električne energije. V
Rusiji dosega največjo rast proizvodnje preko 10 % letno ravno industrija elektronike, v letu
2006 kar 13,9 % glede na leto 2005, katere natančna tehnologija temelji na računalniškem
krmiljenju (www.minprom.gov.ru). Veliki porabniki elektrike so različni aparati v
gospodinjstvih, pa tudi računalniki in telekomunikacije, ki so temelj storitvenega
gospodarstva. Ker bo elektrificirana celotna železniška infrastruktura in bodo vse dizelske
lokomotive zamenjane z električnimi, bo na električni energiji temeljijo okoli 80 %
transporta. Električna energija poganja tudi mestni potniški promet, ki ga sestavljajo tramvaji,
podzemne železnice in električni trolejbusi.
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V Zahodni Sibiriji sedaj uporabljajo geotermalno ogrevanje v manjšem obsegu na
nivoju posameznih objektov. Uporaba geotermalne energije za ogrevanje v Zahodni Sibiriji,
ki ima bogate vire geotermalne energije, tako v izrabi vroče geotermalne vode iz globin kot v
obliki toplotne črpalke, bi močno zmanjšala stroške ogrevanja, kot tudi onesnaževanje okolja.
Geotermalna vode in toplotne črpalke potrebujejo za svoje delovanje električno energijo za
pogon črpalk, ostalo toploto pa pridobimo iz tal. Pri toplotno črpalki za 1000 J energije, ki jo
porabi črpalka, pridobimo 5000 J toplote, kar je 4000 J manj, kot bi jo potrebovali za 5000 J
pri uporabi fosilnih goriv. 1 J je enako 1 Ws. Geotermalna energija bi v Zahodni Sibiriji
močno zmanjšala porabo energije za ogrevanje.
Zahodna Sibirija ima dovolj velike kapacitete obnovljivih virov energije, saj na tem
velikem območju živi le 20 milijonov prebivalcev in bi zadostuje že moč elektrarn 40 GW.
Velike reke Ob, Irtiš, Jenisej ter okoliške gorske reke bi lahko pokrile te potrebe v
kombinaciji z vetrno energijo.
Električna energija ima tako za Rusijo vse večji pomen in v primeru, da zmanjka nafte
in zemeljskega plina, bi lahko elektrificirana železnica prevzela še preostalih 20 % transporta
pod pogojem, da je vsa električna energija pridobljena iz obnovljivih virov.
Za premostitev problema fosilnih goriv nafte in zemeljskega plina lahko Rusija
uporablja premog in jedrsko energijo. Ker je Rusija že sedaj izvoznica električne energije, bo
Rusija v prihodnosti služila velike dobičke iz električne energije ko bo zmanjkalo nafte in
zemeljskega plina, saj bo takrat potreba po električni energiji naraščala.

Slika 14: Električni trolejbus v Novosibirsku
(vir: www.afrc.vamont.edu/pelkkim/westsiberia.htm)
Rusija se zaveda pomena vlaganja v elektroenergetiko in po zahtevi direktorja ruskega
elektroenergetskega giganta RAO EES Anatolija Čubajsa, bo morala vlada povečati
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vsakoletna vlaganja v izgradnjo novih elektroenergetskih zmogljivosti na 10 milijard USD
letno iz sedanjih 4 milijarde USD (www.lenta.ru). Kljub velikim naporom in vse večjim
finančnim sredstvom namenjenih v elektroenergetiko pa je potreben čas, da se načrti
realizirajo. Za razliko od sovjetskih časov, pa sedaj gradijo energetske in industrijske objekte
na podlagi tržnih potreb in ustvarjanja dobička. Ruska vlada bo tako do leta 2009 vložila
sredstva v izgradnjo in dograditev plinskih turbin v termoelektrarnah Ivanovskaja in
Kaliningradskaja, posodobitvi elektrooskrbnega sistema na območju Moskve, Sankt
Peterburga in v Zahodni Sibiriji, obnova elektrosistema v Čečeniji ter investicije v dovršitev
projektov v hidroelektrarnah Bogučanska, Zaramagski, Irganajskaja, Zelenčukskaja, Kaškatou
in Sajano – Šušenskaja. Rusija ima načrt privatizirati termoelektrarne, jedrske in
hidroelektrarne pa bodo ostale v državni lasti zaradi varnostnih razlogov (www.raoees.ru/eng/news/pr_depart/latest_pr/shov.cgi?030806.htm).

3.2. Nafta v zahodni Sibiriji

Nafta je v Zahodni Sibiriji pomemben energetska surovina, ki prinaša velike zaslužke.
V Zahodni Sibiriji je tako prisoten celoten postroj, kot so črpališča nafte, naftovodi in druge
transportne zmogljivosti ter rafinerije nafte.
Nahajališča nafte in zemeljskega plina se v Zahodni Sibiriji nahajajo predvsem v
osrednjem in severnem delu Zahodne Sibirije.
V Osrednji Sibiriji so nahajališča nafte ob reki Ob pri Neftejugansku, Surgutu,
Samotlarju ter Šajmu na zahodu. Ta naftna nahajališča so z naftovodi povezana z večjimi
zahodnosibirskimi mesti v Zahodni Sibiriji Tjumen, Kurgan, Čeljabinsk, Omsk, Novosibirsk
in Tomsk. Iz teh mest pa naftovodi potekajo naprej v Evropski del Rusije preko Urala, v
Kazahstan in v Osrednjo Sibirijo.
Novejša črpališča nafte in zemeljskega plina na severu Zahodne Sibirije so
predstavljeni na karti 9. Nahajališča so označena s številkami.
Naftne rezerve v Rusiji so v letu 1999 ocenjene na 48,6 × 109 sodov nafte, večina teh
rezerv je v zahodni Sibiriji. Svetovne rezerve nafte so ocenjene na 1.051,2 × 109 sodov nafte,
kar pomeni, da predstavljajo ruske rezerve nafte 4,6 % svetovnih zalog. V primerjavi s
črpanjem nafte v času Sovjetske zveze, jo so načrpali 11 × 106 sodov nafte na dan, je črpanje
nafte v Rusiji upadlo, saj so v letu 2001 črpali 7 × 106 sodov nafte na dan. Polovico načrpane
nafte Rusija izvozi, saj jo doma porabijo 3,5 × 106 sodov nafte na dan, kar je na populacijo
140 milijonov prebivalcev mnogo manj kot v ZDA, kjer porabijo 19,6 × 106 sodov nafte na
dan (www.paneurasia.com/Siberia.pdf).
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Nahajališča nafte in zemeljskega plina na Severu Zahodne Sibirije

Karta 13: Nahajališča nafte in zemeljskega plina, merilo ni poznano.
(vir: www.worldoil.com/magazine_link.asp?ART_LINK=01-11_tectonic-mann_fig2.htm)
Nahajališča na karti 9 po številkah
Številka na karti
Ime kraja
393
Ust balik - Mamontovo
394
Lokosovo
395 / 396
Pravdinsk - Salim
397
Tajlakovskoje
398
Srednebalik
399
Agan

Pridobivanje nafta / plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
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400
402
403
405
406
408 / 409
410
411
412 / 413
416 / 418
419
420
421 / 422
433
434
435
436
437
438
439 / 441
446
449
450
454
455
457
458
459
460
461
462
464
466
469
470
471
473
474
476
477
478
479
480
484
487
490
494
495

Malobalik
Pokačevsko - Urjevskoje
Tevlin - Konitor
Verjegan Severnij
Holmogori
Jermakovo
Sutarminskoje
Tarasovskoje
Tagrinskoje
Jagun
Priobskoje
Pograničnoje
Tjanovskoje
Bistrinskoje
Samotlor
Bolšoj Gubkin
Ruskoje
Vengajaha
Vatjegan
Povhovskoje
Varjegan
Fedorovo
Vanjegan
Komsomolskoje
Medvežje
Ruskoje Južnoje
Jamsovej
Urengoj Severnij
Tarko – Sale Vostočnij
Jetipur
Bovanenko
Tarko – Sale Zapadnij
Nahodka
Bolšoje Kruzenštern
Gidanskoje
Antipajuta
Novoportovskoje
Ljantor
Komsomolskoje Severnoje
Vačim
Muravlenko
Harampur
Verhne - Kolikjegan
Zapoljarnoje
Urengoj
Arktičeskoje
Jamburg
Jubilejnoje

Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Plin
Nafta, plin
Plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Plin
Plin
Plin
Plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
Nafta, plin
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496
Peljatkino
Plin
498
Semakovskoje - Anderpajuta
Plin
500
Urengoj Vostočnij
Nafta, plin
508
Harasavej
Plin
513
Krasnoleninskoje
Nafta, plin
514
Sugmut
Nafta, plin
515
Vingapur
Nafta, plin
516 / 517
Družnoje
Nafta, plin
518
Jarojaha
Nafta, plin
519
Leningradskoje
Plin
521
Rusanovskoje
Plin
523
Salim Zapadnij
Nafta, plin
Tabela 13: Nahajališča nafte in zemeljskega plina na severu Zahodne Sibirije. (vir:
www.worldoil.com/magazine_link.asp?ART_LINK=01-11_tectonic-mann_fig2.htm)
V Rusiji je okoli 100 neodvisnih naftnih proizvajalcev, vendar v naftnem poslu
dominira le nekaj največjih in najbolj integriranih naftnih kompanij. Te kompanije so:
Največje ruske naftne družbe in njihov delež
Podjetje
Proizvodnja v 1000 ton
Bashneft
1.012,5
Lukoil
6.418,2
Rosneft
1.382,9
Sibneft
2.455,2
Sidanco
1.412,2
Slavneft
1.428,0
Surgutneftegaz
4.322,7
Tatneft
2.090,9
TNK
3.321,3
Yukos
6.440,9
Skupaj
30.284,7
Tabela 14: Največje ruske naftne družbe in njihov delež.
(vir: www.paneurasia.com/Siberia.pdf)

% delež v Rusiji
3,0
19,1
4,1
7,3
4,2
4,2
12,8
6,2
9,9
19,1
90,0

Največje naftne družbe imajo tako v lasti naftna črpališča v Zahodni Sibiriji, naftovode
in druga transportna sredstva, kot so svoje avto cisterne, cisterne vagoni, ladje tankerji,
rafinerije za predelavo nafte v naftne derivate in svoje verige črpalk za distribucijo naftnih
derivatov do porabnikov.
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Slika 15: Lukoilovo črpališče nafte v Južnem Jagunu v Zahodni Sibiriji. (vir:
www.lukoil.com)

Slika 16: Lukoilova rafinerija nafte v Zahodni Sibiriji. (vir: www.lukoil.com)
Naftne družbe, ki imajo v lasti naftna črpališča in naftovode so v večinski ruski
državni lasti, saj ruske državne oblasti niso pripravljene prepustiti svojih naravnih bogastev v
tuje roke. Ostala podjetja so lahko povsem v zasebni lasti, saj ta niso strateško zelo
pomembna.
Ruska naftna podjetja širijo in posodabljajo svojo mrežo črpalk za prodajo naftnih
derivatov, svojo dejavnost pa širijo z nakupom ali izgradnjo verig črpalk v tujini, tudi v ZDA,
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kjer lahko neposredno prodajajo svojo nafto potrošnikom. Kljub temu pa gre večina izvoza
nafte preko New Yorške in Londonske borze, kjer nafto kupujejo države in velike korporacije.

Slika 17: Lukoilova bencinska črpalka v Zahodni Sibiriji. (vir: www.lukoil.com)
Na zahodu ocenjujejo, da se lahko z nadaljnjimi raziskovanji naftnih črpališč v
Zahodni Sibiriji ruske naftne zaloge v naslednjih desetih letih podvojijo. Če se bodo ocene
uresničile, bo s tem Zahodna Sibirija postala osrednja ruska regija z velikimi razvojnimi
priložnostmi, saj se bo tja stekal velik kapital, ki bo zagotavljal razvoj naftne industrije in
transportnih zmogljivosti, hkrati pa tudi industrijske in storitvene panoge za oskrbo in
vzdrževanje naftnih delavcev in opreme v njihovih naseljih ter naftnih črpališč in rafinerij.
Naselja v osrednji in severni Zahodni Sibiriji so povezana predvsem z naftnimi in
plinskimi črpališči, kjer živijo delavci s svojimi družinami, saj tam namreč ni drugih
dejavnosti. Delavci na naftnih poljih pa prihajajo iz celotne Rusije. K trajnostnosti naselij
pripomore tudi dejstvo, da je standardna življenjska doba črpanja na naftnem polju v Rusiji do
30 let, včasih tudi 50 let, med tem ko je pri zahodnih korporacijah do 15 let. Cene
pridobivanja nafte so od 2,2 USD na sod pri Transneftu do 4 USD pri Surgutneftegazu, kar je
precej nižje kot pri državah OPEC. Vendar so ruske naftne družbe zainteresirane za
izkoriščanje novih naftnih polj izven Sibirije, saj je v Sibiriji potrebno za vsako tono nafte
izčrpati osem ton vode (www.gasandoil.com/goc/news/ntr.21586).
Črpanje nafte pokriva vse potrebe Ruske Federacije, večji del nafte pa gre v izvoz.
Kljub naraščanju notranjih potreb po naftnih derivatih ni pričakovati večjih težav z oskrbo z
nafto, kar se tiče naftnih polj in načrpane nafte. Večja težava so rafinerije. Predelava nafte v
naftne derivate v ruskih rafinerijah do sedaj povsem zadošča in pokriva vse potrebe. Vendar
ruska vlada opozarja, da bo s takim tempom naraščanja prometa in potreb po naftnih derivatih
v nekaj letih potrebno naftne derivate uvažati, saj domače rafinerije ne bodo zmogle izdelati
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dovolj naftnih derivatov. Ruska vlada tako želi od naftnih družb več vlaganj v rafinerije tako z
modernizacijami, saj so vse zgrajene še v času Sovjetske Zveze, kot z izgradnjami novih
rafinerij (www.lenta.ru). S podobnimi težavami z zmogljivostmi rafinerij se srečujejo pri
marsikateri naftni državi.
Naftne družbe so bile po privatizaciji v devetdesetih letih večinoma v zasebnih rokah
in iz njih so se povzpeli nekateri milijarderji in oligarhi, kot so Roman Avramovič, Mihail
Hodorkovski in podobni. Ruska vlada pa se zaveda strateškega pomena nafte in se zato
zavzema, da bi ostala naftna polja in črpališča v ruskih rokah. Nekaj naftnih družb je v
državni lasti, največja zasebna naftna družba pa je bila Jukos, za katerega je rusko sodišče v
letu 2006 odločilo stečajni postopek (www.lenta.ru). Problem krize Jukosa se je začel tedaj,
ko je hotel Mihail Hodorkovski prodati Jukos Američanom. Rusko sodišče je to preprečilo z
razprodajo Jukosa zaradi utaje davkov in je prišel v last državne naftne družbe. Mihaila
Hodorkovskega in njegovega pomočnika so zaprli, naftna polja in črpališča v lasti Jukosa pa
so ostali v ruskih rokah. Drugače je ravnal Roman Avramovič, ki je svojo naftno družbo
prodal državni družbi, sam pa je postal guverner Čukotke.
Rusija tako ne želi, da bi rusko nafto na ruskem ozemlju črpale in prodajale tuje
družbe in služile dobičke, temveč želijo naftne dobičke usmeriti v ruski proračun. Tako je
kljub visokim cenam nafte na svetovnem trgu s cenami preko 70 USD za sod ruski proračun
dimenzioniran na ceno 20 USD na sod, kar proračunu nudi veliko maneverskega prostora ter
velike presežke.

3.3. Zemeljski plin v Zahodni Sibiriji
Zemeljski plin je najpomembnejša energetska surovina, ki jo črpajo v Zahodni Sibiriji.
Rusija ima največje zaloge zemeljskega plina na svetu in največji del teh zalog je v Zahodni
Sibiriji, predvsem na severu. Transport zemeljskega plina poteka večinoma po plinovodih. V
Rusiji še vedno poteka proces plinifikacije, saj Daljni vzhod šele sedaj dobiva plinovode do
manjših naselij in mest.
V Zahodni Sibiriji se nahaja okoli 75 % vseh ruskih zalog zemeljskega plina, ki
obsegajo 27 % svetovnih zalog zemeljskega plina. Ruske zaloge zemeljskega plina so po
ocenah v letu 2002 znašale 37.103,2 × 109 m3 zemeljskega plina. Skoraj 80 % zalog
zemeljskega plina v Zahodni Sibiriji se nahaja v severnem delu v Jamalo – Nenetskem okraju
na območjih Urengoj, Jamburg in Medvežje. V letu 2001 so začeli črpati na Zapoljarnojem
(www.rice.edu/energy/publications/docs/PEC_Motomura_10_25_04.pdf).
Gazprom ocenjuje, da bo na polotoku Jamal možno izčrpati od 200 do 250 × 109 m3
zemeljskega plina (www.gasandoil.com/goc/news/ntr.93708).
Lege nahajališč zemeljskega plina v Zahodni Sibiriji in njihova imena so predstavljena
na karti 9, v podpoglavju o nafti v Zahodni Sibiriji.
V letu 2003 so v Rusiji načrpali 620 × 109 m3 zemeljskega plina, kar pomeni, da so
ocenjene zaloge zemeljskega plina ob tako velikem letnem črpanju zemeljskega plina dovolj
velike za 60 let (www.rice.edu/energy/publications/docs/PEC_Motomura_10_25_14.pdf).
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Zemeljski plin je za transport težavnejši kot nafta. Za transport plina se uporabljajo
plinovodi, na morju posebne ladje s plinskimi cisternami ter plinske cisterne za prevoz na
kopnem. Najbolj zanesljiv transport je s plinovodi.
Količina zemeljskega plina, ki se transportira po plinovodu je odvisna od črpalk,
pritiska, ki ga ustvarjajo v cevi, kot tudi od premera cevi. Za večji transport zemeljskega plina
je tako potrebno imeti plinovod z večjim premerom cevi ali pa več cevi plinovoda. Za
zanesljivost transporta plina je zanesljivo bolje imeti več cevi, saj če je ena cev poškodovana,
se lahko ta cev zapre, transport zemeljskega plina pa poteka po vzporednih ceveh.
Iz zahodne Sibirije večina plinovodnih cevi poteka v evropski del Rusije, iz Rusije pa
naprej po ozemlju Belorusije in Ukrajine v Evropsko Unijo, ki je eden najpomembnejših tujih
kupcev zahodnosibirkega zemeljskega plina. Manjši del plinovodov poteka proti jugu za
oskrbo zahodnosibirskih mest in naselij, najmanj pa v osrednjo in vzhodno Sibirijo. Kot
prioriteta sedaj poteka izgradnja plinovodov na Daljni Vzhod Rusije z namenom plinifikacije
Vzhodne Sibirije in Daljnega Vzhoda, temu projektu so v pomoč nova nahajališča
zemeljskega plina v Vzhodni Sibiriji, ki so jih začeli uporabljati po letu 1990. Do sedaj jih
izkoriščajo še v majhni meri, pomembnejšo vlogo bodo imela v prihodnosti. Kolikšne so
zaloge nahajališč zemeljskega plina in nafte v Vzhodni Sibiriji zaenkrat še ni znano
(www.iiasa.ac.at/Research/ECS/docs/Infra2000/papers/ILKEVICIH.pdf)
.
Plinovodi, ki se gradijo v smeri Daljnega Vzhoda pa nedvomno pomenijo nove trge za
prodajo zemeljskega plina, ki predstavljajo protiutež evropskim trgom.
Plinovodi, ki potekajo iz nahajališč zemeljskega plina na severu Zahodne Sibirije

Karta 14: Plinovodi na severu Zahodne Sibirije, merilo ni znano.
(vir: www.eegas.com/siberia.htm)
Največja ruska družba za črpanje in distribucijo zemeljskega plina je državni
monopolist Gazprom, ki je po svojem obsegu in vrednosti tretje podjetje na svetu. Ostale
družbe so mešane in se ukvarjajo s plinom in nafto.
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Družba Gazprom načrpa v Rusiji 85 % vsega ruskega zemeljskega plina. Črpanje
zemeljskega plina pa se počasi povečuje predvsem zaradi črpanja v Vzhodni Sibiriji in na
Daljnem Vzhodu. O količinah načrpanega zemeljskega plina nudi Gazprom naslednje
podatke:
Količina načrpanega zemeljskega plina Gazproma
2000
2001
2002
Leto
523,2
512
521,9
Količina v
109 m3
Tabela 15: Količina načrpanega plina Gazproma.
(vir: www.gazprom.ru/articles/article20015.html)

2003
540,2

2004
545,1

2005
547,9

Gazprom predvideva, da se bo količina načrpanega zemeljskega plina povečala do leta
2010 na 550 do 560 × 109 m3 zemeljskega plina in do leta 2020 na 580 do 590 × 109 m3
zemeljskega plina (www.gazprom.ru/articles/article20015.html).

Načrpani zemeljski plina Gazproma v milijardah m3
560
550
540
Načrpani zemeljski
plina Gazproma v
milijardah m3

530
520
510
500
490
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Diagram 6: Količina načrpanega plina Gazproma.
(vir: www.gazprom.ru/articles/article20015.html)
V Zahodni Sibiriji je Gazprom z administracijo Jamalo – Nenetskega okraja leta 2002
sklenil dogovor o kompleksnem osvajanju nahajališč zemeljskega plina na polotoku Jamal in
okoliškem akvatoriju. S tem je Gazprom dobil licenco za izkoriščanje zemeljskega plina v
krajih Bovanenskoje, Harasavejskoje in Novoportovskoje. V teh nahajališčih naj bi se
nahajalo 5.800 × 109 m3 zemeljskega plina. V letu 2006 je Gazprom začel izkoriščati
nahajališča Pestsovoje, Anerjahiskoje in Harvutinskoje v Zahodni Sibiriji
(www.gazprom.ru/articles/article20015.html).
Gazprom je v obdobju od leta 2002 do leta 2006 izvedel rekonstrukcijo in tehnično
prenovo plinskih transportnih objektov, s čimer je odpravil »ozka grla« plinovodov, zmanjšal
izgube pri transportu zemeljskega plina in povečal varnost na transportnih objektih
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(www.gazprom.ru/articles/article20018.html). Plinovodi v Zahodni Sibiriji se uporabljajo tudi
za transport zemeljskega plina iz srednjeazijskih držav do uporabnikov v Evropi.
Gazprom Razpolaga tudi z rafinerijami in kemičnimi tovarnami za predelavo
zemeljskega plina in nafte. Gazprom uporablja 6 rafinerij za predelavo zemeljskega plina z
zmogljivostmi 52,5 × 109 m3 zemeljskega plina in 28,6 ×106 t nestabilnega plinskega
kondenzata na leto (www.gazprom.ru/articles/article20019.html). To skupino Gazprom
sestavljata Sibur Holding in Gazprom Neft. Sibur Holding proizvaja 18 % etilena, 22 %
propilena in 13 % benzola v Rusiji. S pridobitvijo Sibnefta je Gazprom dobil nadzor nad
najsodobnejšo, tehnično dovršeno in eno največjih naftnih rafinerij v Rusiji v Omsku z
zmogljivostjo predelave 19,5 × 106 t. Rafinerija je z naftovodom firme Transneft neposredno
povezana z gazpromovimi nahajališči nafte. Za povečanje učinkovitosti Gazprom preučuje
varijanto integracije s Sibneftom (www.gazprom.ru/articles/article20019.html).
Gazprom pri svojem delu sodeluje z regijami, saj s plinom oskrbuje 645 mest, preko
13.000 naselij in podeželskih naseljenih točk, … Gazprom pomaga v sodelovanju z mestnimi
oblastmi reševati mnoge proizvodnje, finančne, socialne in organizacijske težave
(www.gazprom.ru/articles/article2674.html).
V severnem in osrednjem delu Zahodne Sibirije so naselja povezana predvsem s
pridobivanjem nafte in zemeljskega plina ter so zgrajena blizu nahajališč in črpališč. Glavne
komunikacije so povezane z distribucijo nafte in zemeljskega plina, ki poteka po cevovodih,
ostali promet pa poteka po železnici in rekah. Pomembno vlogo pri oskrbi naselij in
potniškem prometu pa imajo zračne povezave s helikopterji in letali.
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4. POMEN ENERGETIKE ZA GOSPODARSKI IN POLITIČNI RAZVOJ RUSIJE
TER NJENO VLOGO V SVETU

Ruska Federacija je postala neodvisna in samostojna država po samorazpustitvi
Sovjetske Zveze, ki je bila izvedena po sklepu Sovjetske zvezne skupščine Vrhovnega Sovjeta
po neuspešnem državnem udaru proti Sovjetskemu predsedniku Mihailu Gorbačovu.
Ruska Federacija je postala glavni dedič Sovjetske Zveze in je podedovala stalni sedež
v Varnostnemu Svetu Združenih Narodov, ter vse obveznosti in ugodnosti po Sovjetski Zvezi.
Tako je Ruska Federacija prevzela tudi celoten zunanji dolg nekdanje Sovjetske Zveze in so
ostale republike postale samostojne države brez dolgov. Vsi dolgovi, ki jih imajo ostale
republike nekdanje Sovjetske Zveze so nastali v času njihove samostojnosti.
Vendar je večina republik nekdanje Sovjetske Zveze razen pribaltskih držav po
samorazpustitvi Sovjetske Zveze ustanovila konfederalno zvezo Skupnost Neodvisnih Držav,
ki je zelo ohlapna in realno nima večjega vpliva na države članice.
V času po razpadu Sovjetske Zveze je Rusija pričela z demokratičnim življenjem z
večstrankarskim sistemom in tranzicijo v kapitalizem. Po poskusu državnega prevrata proti
predsedniku Borisu Jelcinu, ki sta ga vodila podpredsednik Aleksander Ruckoj in predsednik
parlamenta Ruslan Hazbulatov, upor pa je zadušila vojska, je v Rusiji nastal predsedniški
sistem z velikimi pooblastili predsednika države. Z velikimi pooblastili predsednika Borisa
Jelcina se je v Rusiji pričel kaos. Divja privatizacija je omogočila nastanek majhne skupine
oligarhov, ki so bili lastniki velikih podjetij, do njih pa so prišli na vse prek kot pošten način,
ostale prebivalce pa je pahnila v bedo in revščino.
Zaradi velike finančne moči so imeli oligarhi zelo velik vpliv na predsednika Borisa
Jelcina, prav tako pa tudi Zahod s pomočjo kreditov in finančnih pomoči, da so držali Borisa
Jelcina nad vodo.
Ker je predsednik Boris Jelcin potreboval zmago na predsedniških volitvah in nov
mandat, je začel prvo čečensko vojno leta 1994, kjer bi si s hitro zmago zagotovil zmago na
volitvah. Slaba izurjenost vojske, pomanjkanje denarja za vojsko in nizka morala vojakov je
pripeljala do poloma v letu 1996, kljub nekaterim uspehom. Predsednik Boris Jelcin je zmagal
na predsedniških volitvah, vendar je njegova politika in neuspehi pripeljalo Rusijo do
gospodarskega zloma leta 1998. Rusiji je s finančno injekcijo pomagal Mednarodni denarni
sklad IMF, ta pomoč pa se je prenehala z začetkom druge čečenske vojne avgusta 1999, ki so
jo začeli čečenski skrajneži z vdorom v Dagestan in bombnimi napadi po Rusiji (Fatur, 2006).
Za časa predsednikovanja Borisa Jelcina je bilo zamenjanih zelo veliko vlad in
premierov. Po Viktorju Černomirdinu so bili kratek čas premieri Sergej Kirijenko, Jevgenij
Primakov, Sergej Stepašin in kot zadnji Vladimir Putin, ki je postal premier v času druge
čečenske vojne (Fatur, 2006).
Po odstopu predsednika Borisa Jelcina 31. decembra 1999 je z letom 2000 imel vso
oblast v rokah Vladimir Putin, ki je v tem letu postal novi ruski predsednik, predsednik vlade
pa je postal Mihail Kasjanov, ki je bil premier do konca prvega mandata. V drugem mandatu
predsednika Vladimirja Putina pa je predsednik vlade Mihail Fradkov (Fatur, 2006).
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V času vladanja predsednika Vladimirja Putina so se razmere v Rusiji stabilizirale, saj
je vlada oblikovala uravnotežene proračune s proračunskim presežkom, s čimer ni bilo več
potreb po novih kreditih, povečal je pristojnosti policiji in Zvezni Varnostni Službi FSB iz
katere je izhajal, povečal je moč sodiščem, s čimer je začel uvajati red in zakonitost v državi
ter zmanjšal kriminal v razumne okvire, kar je omogočilo normalno delovanje države.
Z izboljšanjem finančnega in gospodarskega stanja v Rusiji, gospodarska rast je
dosegala od 6 do 8 % na leto, so se izboljšale tudi razmere v državi. Revščina se je zmanjšala,
zmanjšalo se je število prebivalcev, ki živi v revščini, začel se je oblikovati srednji sloj, ki ga
po divji privatizaciji v devetdesetih letih praktični ni bilo, zmanjšala se je tudi brezposelnost.
Dohodki prebivalcev se realno povečujejo, z zvišanjem dohodkov uradništva pa želi ruska
vlada tudi zmanjšati korupcijo, ki je v Rusiji še vedno velik problem in zaradi korupcije so
zaprli že marsikaterega direktorja ali sodnika (www.1tv.ru). Prav tako skušajo tudi zmanjšati
in preoblikovati upravni aparat, da bi ta postal učinkovitejši.
S podržavljanjem nekaterih energetskih podjetij z odkupi ali drugimi ukrepi in s
krepitvijo bank, se je ruska vlada otresla pritiska oligarhov. Zaradi nasprotovanja oligarhov
vladni politiki, je ruska vlada začela gledati na zakonitost premoženja oligarhov. Medijski
mogotec Boris Berezovski je tako pobegnil v tujino, kjer je dobil politični azil v Veliki
Britaniji, naftnega mogotca Mihaila Hodorkovskega pa so zaprli (Bacon, Wayne, 2006).
Predsednik Vladimir Putin pa je dosegel velik uspeh tudi v Čečeniji, kjer je ruska
vojska dosegla zmago nad uporniki, čeprav so manjše skupine še vedno dejavne in še vedno
lahko izvajajo učinkovite teroristične napade, vendar so daleč premajhne, da bi lahko
kakorkoli ogrozile razmere v Čečeniji. Vojaško zmago pa je spremljal politični proces, ki je
Čečeniji dal visoko avtonomijo znotraj Ruske Federacije, kjer so Čečeni izvolili lastnega
predsednika, na referendumu so potrdili novo ustavo, nato pa so izvolili še nov parlament in
dobili novo čečensko vlado. Čeprav so se v vojni dogajali vojni zločini, pa je treba kot
pozitivno navesti dejstvo, da ruska vojska kljub hudim terorističnim napadom po Rusiji ni
izvajala pogromov nad čečenskim civilnim prebivalstvom, temveč je dejansko usmerila
delovanje v iskanje in uničevanje čečenskih skrajnih skupin. Zmaga v Čečeniji je za Rusijo
strateškega pomena tako v vojaško strateškem, kot v gospodarskem, energetskem in
političnem pomenu. S končanjem vojne v Čečeniji se bodo zmanjšali stroški in ta denar bo šel
v nadaljni razvoj Rusije (Fatur, 2006).
Gospodarstvo Rusije se je po desetletju upadanja, praktično od razpada Sovjetske
Zveze do leta 1999, ko so dosegli minimalno rast, po letu 1999 začelo obnavljati. Dosegalo je
pomembno rast in v letu 2006 je Rusija dosegla nivo gospodarstva v letu 1990 pred razpadom
Sovjetske Zveze. Največjo rast je seveda dosegala energetika, vendar ne nepomembno tudi
industrija in storitve. Čeprav ne dosegajo vse veje gospodarstva in industrije enake rasti, pa je
pomembno, da Rusija drži tehnološki razvoj s svetom in s tem konkurenčnost, saj bi s
tehnološkim zaostankom konkurenčnost izginila. Čeprav je bilo dolgo časa zelo malo denarja,
se je ves čas vlagalo v raziskave in razvoj. Po izboljšanju finančnih razmer pa so se razmere v
raziskavah in razvoju novih tehnologij izboljšale, gradijo pa se tudi novi tehnološki parki in
vlagajo dodatna sredstva v izobraževanje, da bi se ta razvoj okrepil tudi v civilni sferi. Vse
večja vlaganja v razvoj novih tehnologij pa prihajajo tudi iz tujine, ki vlaga tudi v novo
industrijo in sodeluje pri privatizacijah podjetij z nakupi delnic.
Če je po razpadu Sovjetske Zveze veljalo, da je več denarja iz divje privatizacije
pobegnilo iz Rusije v tujino, kot pa je bilo tujih vlaganj v Rusiji so se te razmere sedaj
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spremenile. Odliv kapitala iz Rusije se je zmanjšal, povečala pa so se tuja vlaganja in v letu
2005 in 2006 ruska vlada beleži večji priliv kapitala iz tujine kot odliv iz Rusije v tujino, saj
postaja Rusija zaradi svoje stabilnosti in finančne moči vse bolj zanimiva za tuje vlagatelje
(www.lenta.ru). Ruska podjetja so tudi pričela z vse več vlaganji v tujini in nakupi tujih
podjetij.
Industrija je bila v času Sovjetske zveze izrazito usmerjena v vojaško industrijo zaradi
hladne vojne, veliko manj pa je bilo civilne proizvodnje, ki pa je imela dovolj velik trg znotraj
Varšavskega sporazuma in prijateljskih držav. Po razpadu Sovjetske Zveze in končanju
hladne vojne so se vojaški proračuni povsod po svetu zmanjševali, prav tako tudi so se
zmanjšala domača naročila, saj je Ruska Federacija podedovala 60 % nekdanje Rdeče
Armade, ki jo je ves čas zmanjševala iz 3.000.000 vojakov na sedanjih 1.140.000. Velik del
vojaške industrije se je preusmerjal v civilno produkcijo, kar je povzročalo velike težave, ker
je bilo potrebno začeti iz nič, saj ni bilo ustreznih produktov, načrtov, strojev …, z odprtjem
meje in začetkom tržnega gospodarstva pa je naenkrat v Rusiji nastopila močna tuja
konkurenca z že utečenimi proizvodi. Veliko podjetij je propadlo, povečala se je
brezposelnost in revščina. Pozitivna stran je samo zmanjšanje onesnaževanja okolja. Preživela
je industrija, ki je sklenila ostati v vojaški proizvodnji. Skupaj z vlaganjem vojske v raziskave
in razvoj so povečali intenzivnost razvoja novih orožij, da so se na trgu lahko borili za tuja
naročila, od katerih je bila vojaška industrija odvisna, saj doma ni bilo denarja za nakupe.
Rusija je začela s kvalitetnim orožjem osvajati bogate trge arabskih držav, kot so Združeni
Arabski Emirati in Kuvajt, ki so tradicionalni kupci zahodnega orožja, dosegli velika naročila
Indije, Kitajske in Irana ter v zadnjih letih tudi zelo uspešen prodor na trge Latinske Amerike.
Vsa prodaja orožja je potekala v dolarjih po tržni ceni za razliko od sovjetskih časov, to pa je
omogočilo preživetje ruske vojaške industrije. Z združevanji proizvajalcev orožja so nastali
svetovni orožarski giganti z večinsko državno lastjo. Najboljši primer take združitve je
združitev koncernov Antej in Almaz v Almaz – Antej, ki sta postala največji svetovni
proizvajalec protiletalskih raketnih sistemov vseh kategorij z velikim tehnološkim zaledjem.
Prodajo orožja v tujino opravlja samo državno podjetje Rosoboroneksport.
Civilna industrija je prav tako po razpadu Sovjetske Zveze preživljala zelo težke čase,
saj se je trg močno zmanjšal. Rusija predstavlja samo 60 % trga nekdanje Sovjetske Zveze,
polek tega je upadla tudi kupna moč prebivalstva. Veliko podjetij je propadlo, saj ni vzdržalo
konkurence iz tujine. Tako je propadla recimo tovarna avtomobilov Moskvič v Moskvi.
Marsikatero podjetje je iskalo strateškega partnerja v tujini, vendar so bile tu boleče izkušnje.
Predvsem v letalski industriji so zahodni strateški partnerji tako samo prišli do napredne ruske
tehnologije in si s tem privarčevali stroške razvoja, partnerja pa so pustili na cedilu. Nekatera
podjetja pa so se sama reformirala in posodobila svojo proizvodnjo z odkupi licenc in z
večanjem proizvodnje in prodaje na ruskem trgu pomenijo pomemben motor razvoja. Tako je
avtomobilsko podjetje GAZ odkupil licence nekaterih Chryslerjevih vozil ter pričelo z
njihovo proizvodnjo (www.lenta.ru).
Industrija transportnih sredstev dosega veliko rast. Rast proizvodnje dosegajo podjetja
Kamaz in skupina GAZ v kateri je tudi Ural v proizvodnji tovornjakov in avtobusov, kot tudi
AvtoVAZ, znan kot Lada, ki gradi novo tovarno pri Sankt Peterburgu. V Rusiji pa gradijo
tovarne avtomobilov tudi tuji proizvajalci, kot so Fiat, Nissan, Kia, Ford, Citroen, BMW,
General Motors, …, večinoma tudi na območju Sankt Peterburga. Vzrok rasti proizvodnje
cestnih vozil je tako obnova starega avtoparka, kot tudi vse večja potreba državljanov po
avtomobilih. Pozitivno je dejstvo, da tudi v Rusiji uveljavljajo evropske standarde za varnost
in ekologijo za cestna vozila.
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Rast proizvodnje dosega ladjedelništvo, ki gradi vse več ladij, predvsem tankerje,
tovorne in potniške ladje za domače in tuje naročnike. Prav tako narašča gradnja vojaških
ladij za domači in tuji trg, ki ladjedelnicam prinašajo pomemben dohodek.
Po stagniranju in praktično ustavitvi proizvodnje oživlja tudi letalska proizvodnja
civilnih potniških letal, saj je preizkušanja in certificiranje prešla nova generacija potniških
letal modelov Il-96-300, Tu-204, Tu-214, Tu-334, Suhoj RRJ, Il-114, An-140, njihova
proizvodnja za domače in tuje naročnike pa so se pričele v letih 2004, 2005 in 2006. Nova
generacija letal je zgrajena po sodobnih standardih in se od sovjetskih letal razlikujejo po nižji
porabi goriva, večji varnosti in manjši posadki.

Slika 18: Mednarodna vesoljska postaja, v ospredju sta ruska modula Zarja in Zvezda, ki sta
centralna modula in krmilita vesoljsko postajo v vesolju. Na vrhu slike je vesoljska ladja
Sojuz. (vir: www.federalspace.ru)
Pomembna je tudi vesoljska industrija, ki drži korak v tehnologiji s konkurenti, na
nekaterih področjih pa konkurenco prekaša, predvsem pri vesoljskih plovilih s posadko in pri
nosilnih raketah, ki vtirjajo domače in veliko tujih satelitov. Skupaj z vesoljskim turizmom
vesoljska industrija ustvarja velike dohodke, stare vesoljske ladje Sojuz pa bodo po načrtih po
letu 2010 nadomestili z vesoljskimi ladjami za večkratne polete Kliper
(www.federalspace.ru). Zanj se zanima tudi Evropska vesoljska agencija.
Z naraščanjem proizvodnje transportnih stredstev in vse večja uporaba transporta pa
povečuje porabo goriva za pogon transporta, ki so večinoma na naftne derivate. Avtomobili z
bencinskimi motorje se lahko prilagodijo tudi na uporabo plina, kar je bilo bolj v uporabi v
času naftne krize v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, danes pa je ta oblika goriva zašla v
pozabo, čeprav je uporaba plina za pogonsko gorivo cenejše kot uporaba bencina.
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Proizvodnja v Rusiji, leto 1991 = 100
Leto
1995
2000
2001
50,2
54,5
58,9
Prehrambena proizvodnja
22,0
23,4
25,2
Tekstilna proizvodnja
20,8
15,5
17,6
Proizvodnja obutve in usnja
40,8
37,5
36,6
Lesna proizvodnja
62,7
81,2
89,0
Proizvodnja papirja
62,2
60,1
61,8
Proizvodnja naftnih
produktov in koksa
54,7
69,8
70,0
Kemijska industrija
38,4
52,5
53,3
Proizvodnja plastike
46,9
40,3
41,8
Proizvodnja nekovinskih
mineralnih proizvodov
57,6
66,8
69,9
Kovinska industrija
45,0
53,1
39,1
Industrija transportnih
sredstev
76,9
78,0
Proizvodnja elektroenergije, 80,2
plina in vode
60,7
60,4
65,5
Ostala proizvodnja
Tabela 16: Proizvodnja v Rusiji glede na leto 1991
(vir: www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/14-03.htm)

2002
63,1
24,6
19,6
38,1
92,6
64,6

2003
67,5
24,9
21,9
41,8
99,8
66,0

2004
70,5
23,9
21,8
45,4
104,9
67,6

2005
73,6
23,5
21,2
47,4
106,1
71,3

70,1
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42,3
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56,3
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63,9
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Diagram 7: Proizvodnja v Rusiji. (vir: www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/14-03.htm)
Nafta je tako še vedno najpomembnejše fosilno gorivo za pogon transporta in naftni
lobi po svetu še vedno zavira razvoj ostalih oblik pogona oziroma jih zadržuje v laboratorijih.
Nafta pa je pomembna tudi v proizvodnji umetnih mas in sintetičnih vlaken. Z uporabo vse
več plastičnih materialov za embalažo in različne izdelke se povečuje tudi poraba nafte v
industriji.
Povsem enako velja za zemeljski plin. Gazprom kot plinski monopolist je v večinski
državni lasti. Gazprom tudi obvladuje vse plinovode v Rusiji in v smeri proti Zahodni Evropi.
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Rusija zavrača zahteve Zahoda, da bi razbili monopolni položaj Gazproma, saj je Gazprom in
naftne družbe v državni lasti skupaj z bankami močna protiutež proti oligarhom, ki so tako
izgubili vpliv na vodenje države, kot so jo imeli v času predsednika Borisa Jelcina. Nekdanji
medijski mogotec Boris Berezovski, ki je bil najpomembnejši oligarh za časa Borisa Jelcina
ima politični azil v Veliki Britaniji zaradi utaje davkov in sodelovanja s čečenskimi skrajneži
v čečenski vojni. Zaradi zloma moči oligarhov v času predsednika Vladimirja Putina in
obsodbe milijarderja na zaporno kazen, kar se v »demokratičnih« državah ne dogaja, so na
Zahodu začeli Putinovo predsednikovanje označevati za avtokratsko oblast in odstopanje od
demokracije.
Rusija je pomemben dobavitelj zemeljskega plina v Evropsko Unijo, njenega deleža
pa ne morejo nadomestiti z uvozom iz Alžirije, saj so njene zmogljivosti že polno zasedene.
Po širjenju proameriških barvnih revolucij navidezne demokracije v Ukrajini in Gruziji, se je
postavil problem distribucije zemeljskega plina v zahodnoevropske države. Vzhodnoevropske
države kot so Poljska in Ukrajina rade kradejo plin iz plinovodov. Po barvnih revolucijah so
začeli proameriški režimi rovariti proti Rusiji, zato je Rusija odgovorila z dvigom cene
zemeljskega plina iz socialnih 50 USD za 1000 m3 zemeljskega plina na 230 USD za 1000 m3
zemeljskega plina, kot znašajo cene na svetovnem trgu. Zaradi tega je nastal spor z Ukrajino
in ustavitev dobave plina Ukrajini po izteku pogodbe o dobavah, nove pa še ni bilo. Zahod je
v tem primeru podprl Ukrajino, ker da je dvig cene kazen za Ukrajino zaradi prozahodne
»demokracije«, čeprav zahod že dolga leta zahteva od Rusije prodajo nafte in plina doma in v
tujino po svetovnih tržnih cenah in ne po nižjih cenah in je to eden izmed pogojev za vstop
Rusije v Svetovno Trgovinsko Organozacijo WTO.
Da bi se Rusija tem težavam izognila gradi na območju Sankt Peterburga nove naftne
in plinske terminale za pretovarjanje na tankerje in ladijsko distribucijo nafte in zemeljskega
plina, v letu 2005 pa je Gazprom pričel z gradnjo baltskega plinovoda skupaj z nemškima
podjetjema BASF in E-ON po dnu Baltiškega morja, ki bo potekal od Sankt Peterburga do
Vzhodne Nemčije. Prva cev bo dokončana do leta 2010, zgrajeni pa bosta dve cevi, s katerimi
bi lahko nadomestili sedanji izvoz plina skozi Ukrajino in Poljsko (www.lenta.ru). Odcepi
plinovoda bodo šli še v Kaliningrad in skandinavske države, ostaja tudi opcija podaljšanja
plinovoda do Velike Britanije. Temu plinovodu močno nasprotujejo Poljska in baltske države.
Za nemoteno dobavo nafte je Rusija zgradila naftovod Blue Stream, ki poteka po dnu Črnega
morja v Turčijo
Druga smer gradnje naftovodov in plinovodov pa je na Daljni Vzhod, kjer sta največja
porabnika Kitajska in Japonska, vse več nafte in zemeljskega plina pa potrebuje tudi Indija.
Preusmeritev Rusije na Daljni Vzhod je za Rusijo strateškega pomena, ki tako zmanjša svojo
odvisnost od prodaje zemeljskega plina samo na enem trgu, s tem pa lahko učinkoviteje brani
svoje nacionalne interese in preprečuje izsiljevanje Zahoda (www.1tv.ru).
Leto 2006 je za ruski naftni in plinski trg pomembno še zaradi dveh dogodkov. S 1.
julijem 2006 je ruski rubelj postal konvertibilna valuta, kar pomeni, da ni ovir za trgovanje z
rublji po svetu. Druga pomembna odločitev je odločitev ruske vlade, da bo nafto, zemeljski
plin, dragocene kovine in orožje prodajala za rublje in ne več za dolarje. Z ustanovitvijo lastne
borze za nafto in zemeljskim plin se bo Rusija znebila zahodnih posrednikov na Newyorški in
Londonski borzi (www.lenta.ru).
Denar, ki ga Rusija pridobi od prodaje nafte in zemeljskega plina, pomeni pomemben
finančni motor ruske gospodarske rasti in urejanja razmer v Rusiji po leti 1999. V tem letu so
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ruske rezerve znašale 12 milijard USD, dolgovi pa 150 milijard USD. Po dvigu cen na
energente Rusija ni več potrebovala kreditov v tujini, domači proračun pa od leta 1999 stalno
beleži presežek. Leta 2005 je Rusija dokončno odplačala dolg Mednarodnemu Denarnemu
Skladu IMF, predčasno je odplačala tudi 15 milijard USD dolgov nekdanje Sovjetske Zveze
Pariškemu klubu, s čimer je privarčevala 6 milijard USD pri obrestih do leta 2015
(www.lenta.ru). V letu 2006 bo Rusija do 20. avgusta predčasno izplačala Pariškemu klubu
še 21 milijard USD, s čimer bo izplačan ves dolg do Pariškega kluba, privarčevanih pa bo še 7
milijard USD na obrestih. Denar privarčevan pri obrestih bo ruska vlada vložila v financiranje
nacionalnih projektov.
Pred izplačilom 21 milijard USD Pariškemu klubu je ruski državni dolg tujini znašal v
avgustu 2006 69,7 milijarde USD. Ruske zlate in devizne rezerve pa so po podatkih ruske
centralne banke na dan 1. avgust znašale 265,6 milijard USD, kar je blizu toliko kot znašajo
notranji in zunanji državni in zasebni dolgovi, ki so 274 milijard USD (www.cbr.ru). Tej vsoti
je potrebno še prišteti rezerve v stabilizacijskem fondu, ki znaša okoli 70 milijard USD, ki ga
je ruska vlada formirala iz proračunskih presežkov.
Zunanji dolg in rezerve leta 1999, oktobra 2005 in avgusta 2006
1999
2005
Leto
150
86,8
Zunanji dolg
(milijarde $)
12
169,1
Rezerve
(milijarde $)
Tabela 17: Ruske rezerve in zunanji dolg (vir: www.cbr.ru)

2006
69,7
265,6

Finančni rezultati Rusije kažejo, da je Rusija postala finančno neodvisna, saj ne
potrebuje novih dolgov, obstoječe sovjetske in ruske dolgove pa redno in predčasno
odplačujejo, s tem pa se je izognila finančnemu pritisku zahoda. Pri ruskih rezervah je
potrebno omeniti, da so v njih dolarji in evri uravnoteženi, v rezerve pa se stekajo tudi druge
valute, s čimer so manj občutljive na padec dolarja, kot rezerve azijskih držav, ki jih
sestavljajo samo dolarji. Rusija že dve leti trguje s Kitajsko v rubljih in juanih in ne več v
dolarjih.
Rusija je nedvomno ena zelo redkih držav, ki ima višje rezerve od svojih dolgov, saj
ima večina zahodnih držav rezerve visoke komaj 10 % dolgov, med njimi ZDA, Japonska,
Francija, … Ruske rezerve so po velikosti četrte na svetu, saj imajo večje samo Kitajska, ki
ima največje rezerve na svetu, ZDA in Japonska. Pozitivno finančno stanje daje ruskemu
rublju trdno podlago in ne izgublja vrednosti, inflacija v Rusiji pa je bolj odraz višanja cen k
tržnim cenam kot padanja vrednosti rublja. V začetku leta 2005 je bil 1 USD vreden 31 RUR,
v avgustu 2006 pa je 1 USD vreden manj kot 27 RUR. Vrednost evra se ves čas giblje okoli
34 RUR za 1 Euro (www.cbr.ru).
Visoki prihodki denarja, zmerna poraba proračunskega denarja ter visoke rezerve v
stabilizacijskem fondu nudijo ruski vladi veliko maneverskega prostora, hkrati pa s
finančnega vidika zagotavljajo izvedljivost nacionalnih programov, razvoja in posodobitve
ruskega gospodarstva, da ta le ne bo povsem odvisen od izvoza nafte in zemeljskega plina.
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Rusija ves čas povečuje svoj celoten izvoz, katerega rast je višja, kot rast uvoza iz
tujine, zato se stalno povečuje tudi zunanje trgovinski presežek, ki je pomemben vir tujih
valut.
Ruski celotni uvoz in izvoz ter presežek (v milijardah USD)
Leto
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
46,7
33,9
41,9
46,2
57,3
75,6
98,5
Uvoz
78,2
103,1
100,0
106,7
133,7
181,7
241,4
Izvoz
31,5
69,2
58,1
60,5
76,4
106,1
142,9
Presežek
Tabela 18: Ruski celoten izvoz in uvoz. (vir: www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/25-04.htm)
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Diagram 8: Ruski uvoz in izvoz. (vir: www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/25-04.htm)
Pri ruskem izvozu ima največji delež nafta in zemeljski plin, pri uvozu pa imajo
največji delež strojni proizvodi, oprema in transportna sredstva.
Deleži ruskega uvoza in izvoza po gospodarskih panogah za leto 2005:
Gospodarska panoga
Uvoz
Izvoz
Strojni proizvodi, oprema in transportna sredstva
44,0 %
5,6 %
Mineralni produkti
3,1 %
64,6 %
Kmetijski proizvodi
17,7 %
1,9 %
Kemični proizvodi, kavčuk
16,5 %
5,9 %
Lesni proizvodi, papir
3,3 %
3,4 %
Tekstil
4,0 %
0,5 %
Kovine in dragi kamni ter njihovi produkti
7,7 %
17,0 %
Ostalo
3,7 %
1,1 %
Tabela 19: Deleži ruskega uvoza in izvoza (vir: www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/2504.htm)
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Glavne ruske gospodarske partnerice so države, nekdanje republike Sovjetske Zveze,
Evropske Unije ter nekatere Azijske države in ZDA. Vse pomembnejši trg za ruski izvoz pa
postajajo države Latinske Amerike, kot so Venezuela, Brazilija, Argentina, Čile.
Najpomembnejše gospodarske partnerice Rusije po državah in delež uvoza ter izvoza za leto
2005:
Država
Uvoz
Izvoz
Francija
3,7 %
2,5 %
Finska
3,1 %
3,2 %
Ukrajina
7,9 %
5,1 %
ZDA
4,6 %
2,6 %
Velika Britanija
2,8 %
3,4 %
Poljska
2,8 %
3,6 %
Nizozemska
2,0 %
10,2 %
Kitajska
7,4 %
5,4 %
Kazahstan
3,3 %
2,7 %
Italija
4,5 %
7,9 %
Nemčija
13,5 %
8,2 %
Belorusija
5,8 %
4,2 %
Tabela 20: Ruske gospodarske partnerice. (vir: www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/2507.htm)
Ker se v Rusiji zavedajo, da je nacionalne programe moč izvajati samo v varni državi,
pa povečujejo vlaganja v varnostne strukture in po letu 1999 obrambni proračun močno
narašča, povečuje pa se tudi nakup opreme in orožja za rusko vojsko ob hkratnem
posodabljanju in preoblikovanju vojske v delno profesionalno vojsko. Ta proces bo nekje
zaključen leta 2015. Krepitev vojske posledično krepi vojaško industrijo, ki z novimi projekti
vse bolj prodira na svetovni trg in pridobiva nove kupce, predvsem v Latinski Ameriki, ki je
bila tradicionalni kupec ameriškega orožja (www.lenta.ru). Krepitev in posodabljanje ruske
vojske, tako njenega jedrskega arzenala z novimi medcelinskimi balističnimi raketami TopolM, strateškimi jedrskimi podmornicami novega razreda Bulava in novimi strateškimi
bombniki Tu-160, kot konvencionalne oborožitve vseh rodov vojske, daje ruski vojski
ponovno status svetovne velesile, ki jo je potrebno upoštevati, v Rusiji pa daje boljši občutek
varnosti ob obkoljevanju Rusije s stranmi zveze NATO (Bacon, Wyman, 2006, str. 168)
Zaradi zelo agresivnega prodiranja ZDA, na območje nekdanje Sovjetske Zveze in
financiranja barvnih revolucij v Gruziji in Ukrajini so Rusija, Kitajska, Kazahstan, Uzbekistan
in Kirgizija ustanovile Šanghajsko skupino, ki ščiti območje Srednje Azije pred prodiranjem
vpliva ZDA in Zahodnih držav. Tako je Uzbekistan uspešno zatrl barvno revolucijo in nato
izgnal ameriške vojake iz Uzbekistanskih oporišč, ki so jih imeli za podporo vojni v
Afganistanu. Širjenje vpliva ZDA v Srednji Aziji ima predvsem namen prevzeti nadzor nad
naftnimi in plinskimi viri v srednjeazijskih državah, s katerimi bi trgovale ameriške
korporacije. Ruska in kitajska podjetja pa se od tam ne želita izriniti in želijo sama kupovati
nafto in zemeljskim plin (www.lenta.ru).
ZDA so s pomočjo proameriških vlad v Azerbajdžanu in Gruziji zgradile naftovod
Baku – Tbilisi – Chejhan (BTC), ki povezuje nahajališča nafte v Kaspijskem morju pri
Bakuju mimo Rusije s turškim pristaniščem Chejhan v Sredozemskem morju, od koder bo
nafta dobavljana zahodnim trgom. Naftovod je povsem v rokah Američanov, za varovanje
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naftovoda pa so odgovorni ameriški vojaki v Gruziji, ki tam delujejo kot svetovalci in
inštruktorji gruzinske vojske. ZDA pritiskajo tudi na Kazahstan in Turkmenistan, da bi svoja
naftna polja povezala z naftovodom, ki bi potekal po dnu Kaspijskega morja do naftovoda
BTC. S tem dobave kazahstanske in turkmenistanske nafte ne bi več potekala po ruskem
ozemlju. Do sedaj je Kazahstan to zavrnil in transport kazahstanske in turkmenistanske nafte
in plina poteka po naftovodih in plinovodih Zahodne Sibirije po ruskem ozemlju.
Rusija je po utrditvi energetike v državnih rokah pričela z ekspanzijo svoje prisotnosti
v tujino. Gazprom je sklenil več pogodb z Venezuelo za vzdrževanje in izgradnjo novih
zmogljivosti venezuelskih naftnih družb na venezuelskih naftnih poljih ter za izkoriščanje
venezuelskih virov. Povsem enake posle je Rusija sklenila tudi z Alžirijo, kjer bo Gazprom
sodeloval z alžirskimi plinskimi podjetji pri izgradnji in posodobitvi plinskih zmogljivosti ter
pri nakupu deležev alžirskih plinskih podjetij ter deleža pri črpanju alžirskega plina
(www.lenta.ru).
Rusija ima pomemben energetski posel v Iranu z izgradnjo jedrske elektrarne Busher,
ki bo dokončana leta 2007, za elektrarno pa bo Rusija dobavljala tudi jedrsko gorivo
(www.lenta.ru). Iran je zainteresiran za izgradnjo še štirih jedrskih elektrarn. Rusija večje
vloge pri iranski nafti in zemeljskem plinu nima, saj je v izkoriščanje iranske nafte in
zemeljskega plina vložila okoli 200 milijard USD Kitajska, ki ima pri črpanju glavno besedo.
Iran bo začel graditi plinovod po ozemlju Pakistana do Indije, pri izgradnji plinovoda bo
sodeloval tudi Gazprom s svojo tehnologijo. Plinovod je tudi enoten gospodarski interes
Indije in Pakistana, temu pa nasprotujejo ZDA.
V Evropi je Rusija pridobila tudi posel za oskrbo slovaške jedrske elektrarne z
jedrskim gorivom in pri tem premagala ameriškega ponudnika (www.lenta.ru).

Slika 19: Ruska naftna ploščad v Kaspijskem morju. (vir: www.lukoil.com)
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ŽARIŠČA VOJN NA SREDNJEM VZHODU

Mednarodno žarišče vojne

Regionalno žarišče vojne
IZRAEL: strateški partner
ZDA
Letalska baza ZDA

Glavne ragije rezerv
in proizvodnje nafte
in plina
Cevovodi nafte in plina:

Obstoječi
Načrtovani

Pomorska baza ZDA

Karta 15: Strateško širjenje vpliva ZDA na nahajališčih nafte in plina, merilo je na karti. (vir:
www.iraqwar.mirror-world.ru)
Rusija s širjenjem svojega vpliva po svetu, predvsem na območjih, ki so sovražni do
ZDA in Zahoda pridobiva nove trge in vplivno območje. Skupaj z jedrskim arzenalom ter
pomembnimi viri nafte in zemeljskega plina se ponovno vrača na mednarodno sceno kot
svetovna velesila, enakovredna ZDA, v koaliciji s Kitajsko pa nedvomno močnejša.
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Zahod je seveda sedanjo vlado ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožila
avtoritarnosti in da je skrenila iz poti demokracije, vendar je predsednik Vladimir Putin
ugotovil, da »toliko demokracije, kot jo je v Ameriki, jo je tudi v Rusiji,« ter ob drugi
priložnosti, da »si nihče v Rusiji ne želi take demokracije, kot je v Iraku.« (www.lenta.ru).
ZDA poskušajo preko nevladnih organizacij financirati opozicijo proti predsedniku
Vladimirju Putinu, ki v Rusiji še vedno uživa podporo okoli 70 % prebivalcev. Najbolj znana
nevladna organizacija, ki je finančno podpirala barvna revolucije je fundacija Georgeja
Sorosa. Ruska Duma je v odgovor sprejela zakon, ki omejuje delovanje tujih nevladnih
organizacij. Nedvomno ima vladavina predsednika Vladimirja Putina bolj demokratičen obraz
od vladavine predsednika Borisa Jelcina, saj je slednji vladal predvsem na osnovi
predsedniških dekretov, v času Vladimirja Putina pa zakone sprejema parlament (Bacon,
Wyman, 2006).
Rusija je obdržala vpliv v varnostnem svetu ZN s pravico veta, ki ga do sedaj ni
uporabila. Varnostni svet ZN je postal zaradi ameriškega izsiljevanja orodje v rokah ZDA,
sedaj pa je zaradi opozicije Kitajske in Rusije postal razcepljen. Nedvomno pa Varnostni Svet
ZN ne predstavlja več celotne mednarodne skupnosti, temveč samo še interese nekaj
najvplivnejših držav.
Ruska federacija pa ima velik vpliv na območju republik nekdanje Sovjetske Zveze.
Najbolj pomembni so odnosi z Belorusijo, s katero tvorijo nekakšno konfederacijo. Najboljše
sodelovanje ima Rusija z Belorusijo na obrambnem področju, tako v sodelovanju vojaške
industrije, kot v sodelovanju obeh vojsk. Načrtujejo tudi uporabo skupne valute, vendar se ta
odločitev ves čas odlaša. Rusija je na zadnjih volitvah v Belorusiji leta 2006 podprla
predsednika Aleksandra Lukašenka, s čimer je uspešno onemogočila novo barvno revolucijo,
ki so jo intenzivno podpirali na Poljskem, v Gruziji in Ukrajini, s katero bi Belorusija postala
prozahodna država (www.lenta.ru).
Druga pomembna država za Rusijo je Kazahstan, s katero Rusija sodeluje v več
skupnih organizacijah, kot je Skupnost neodvisnih držav in Šanghajska skupina. Rusija skupaj
z Belorusijo in Kazahstanom načrtuje uvedbo skupnega brezcarinskega območja združevanja,
podobnega Evropski Uniji. Rusija upa, da bi se tej zvezi pridružile tudi ostale republike
nekdanje Sovjetske Zveze.
S srednjeazijskimi državami Rusija dobro sodeluje in ima z večino držav sklenjeno
vojaško sodelovanje, ruska vojaška oporišča pa so v Tadžikistanu, Uzbekistanu in Kirgiziji. V
Tadžikistanu deluje tudi enota mejne straže iz Rusije, ki pomaga varovati tadžikistansko mejo
z Afganistanom, pred tihotapljenjem mamil in islamskih skrajnežev iz Afganistana. V
Uzbekistanu je Rusija podprla uzbeško vlado pri zatrtju barvne revolucije, zaradi česar se je
Uzbekistan močneje navezal na Rusijo, ameriška vojska pa je morala zapustiti državo zaradi
podpore barvni revoluciji. V Kirgiziji je ameriška vojska še prisotna, saj je letališče v Kirgiziji
pomembno logistično oporišče ameriške vojske za delovanje v Afganistanu. Kirgizija je
objavila, da bo dolgoročno v Kirgiziji prisotno samo rusko vojaško oporišče, američanom pa
so za uporabo letališča močno dvignili ceno, o kateri še vedno tečejo pogajanja.
Veliko težji so odnosi Rusije z Ukrajino in Gruzijo, saj te otežujejo tudi ozemeljski
spori. Rusija se je ob razpadu Sovjetske Zveze odrekla ozemeljskim zahtevam po ozemljih v
drugih republikah, vendar pa je dejstvo, da je Krim rusko ozemlje, ki ga je partijski generalni
sekretar Nikita Hruščov v petdesetih letih dodelil Ukrajini (Soban, 2005, str.21) iz istega
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obdobja pa je tudi delitev Osetije na Južno in Severno Osetijo z administrativno mejo med
Gruzinsko SSR in RSFSR, čeprav je bila Osetija prej enotno ozemlje v sklopu RSFSR. Južna
Osetija je v Gruziji, Severna Osetija pa je v Rusiji. V devetdesetih letih je v Gruziji potekala
državljanska vojna v Abhaziji in Južni Osetiji, po vojni pa so na to območje prišle ruske enote
v okviru mirovnih enot Skupnosti Neodvisnih Držav, ki so na tem območju še danes za
zagotavljanje miru. Po Barvni revoluciji v Gruziji je gruzinski predsednik pričel zaostrovati
razmere okoli Južne Osetije in Abhazije ter grozi z novo vojno. Južna Osetija je v odgovor
vložila na rusko sodišče dokumente iz 18. stoletja, s katerimi dokazujejo da je to rusko
ozemlje, da bi tako Ruska Federacija formalno vključila Južno Osetijo v svoj okvir, kjer bi se
združila s Severno Osetijo (www.lenta.ru).
Na Krimu je v Sevastopolju sedež ruske črnomorske flote, ki v Sevastopolju tudi
bazira. Rusija gradi novo oporišče v Novorosijskem, da bi tja preselili floto, oporišče na
Krimu pa je postalo sporno po ukrajinski barvni revoluciji. Na Krimu večinoma živijo Rusi in
so prorusko usmerjeni, kar je bilo očitno junija leta 2006, ko so na Krimu cel mesec blokirali
ameriške vojake in nasprotovali zvezi NATO na Krimu, dokler se niso umaknili, ne da bi
izvedli načrtovane vojaške vaje (www.lenta.ru). V vzhodnih predelih so lokalni parlamenti
izglasovali ruščino za drugi uradni jezik, v Ukrajini pa je tudi močno nasprotovanje vstopanju
v zvezo NATO. Na parlamentarnih volitvah je največ glasov dolila proruska Stranka Regij in
po skoraj pol leta zapletov je njen predsednik Viktor Janukovič postal novi Ukrajinski
predsednik vlade, s čimer je oranžna revolucija zvodenela. Zmaga Viktorja Janukoviča je
pomembna za Rusijo, saj bo tako izboljšala odnose s svojo sosedo, kot tudi za Ukrajino, saj je
zanjo pomembneje dobro sodelovanje z Rusije kot z Zahodom zaradi velike gospodarske
navezanosti in odvisnosti.
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5. ZAKLJUČEK

Zahodna Sibirija je imela, ima in bo imela za Rusijo pomembno strateško vlogo glede
na svojo lego, ki leži med evropskim delom Rusije in Daljnim Vzhodom, ter lego ob
pomembnih srednjeazijskih republikah. Tako je ravno prav odmaknjena od nevarnih mej na
Zahodu in Daljnem Vzhodu in hkrati območje enako blizu vsem mejnim območje. Strateško
je pomembna tako energetsko s svojimi energetskimi viri, kot s svojo industrijo in prometnim
položajem.
Zahodna Sibirija ima nedvomno najpomembnejše vire zemeljskega plina in nafte v
svojem osrednjem in severnem delu. Črpanje nafte in zemeljskega plina na črpališčih
zagotavlja poselitev teh območij z delavci in njihovimi družinami, zagotavljajo pa tudi
zaposlitev ljudem v transportu in predelavi energentov.
Nafta in zemeljski plin sta najpomembnejša izvozna artikla Ruske Federacije v
obdobju po razpadu Sovjetske zveze, saj predstavljata dve tretjini izvoza. V devetdesetih letih
so bile cene na svetovnih trgih nizke, zmanjšala se je tudi proizvodnja obeh v primerjavi z
obdobjem Sovjetske Zveze, zato, takrat nista prinašala tako velikega finančnega priliva. Po
letu 2000 pa so začele cene nafte in zemeljskega plina na svetovnih trgih dvigovati, črpanje in
izvoz nafte ter zemeljskega plina pa sta začeli rasti. Z vse večjimi prihodki se je začel krepiti
državni proračun, povečala pa so se tudi vlaganja v posodabljanje infrastrukture za
pridobivanje in transport nafte ter zemeljskega plina, kot tudi v preostale gospodarske
dejavnosti, prvenstveno v industrijo.
Rusija ima velike prihodke od izvoza nafte in zemeljskega plina, vendar se zaveda, da
ne sme biti odvisna samo od izvoza energentov, saj lahko cene tudi padejo. Rusija želi postati
tudi pomemben svetovni izvoznik industrijskih produktov. Po letu 2000 se je skupen izvoz
stalno povečeval, vendar je zanimivo, da je delež nafte in zemeljskega plina ves čas rahlo
padal. To dokazuje, da je izvoz industrijskih in drugih proizvodov pridobival na deležu
skupnega izvoza.
V rasti industrijske proizvodnje ima največjo vlogo vojaška industrija. Če je v času
Sovjetske Zveze predstavljala vojaška industrija breme gospodarstvu in s tem pomanjkanje
civilnih produktov, posredno pa tudi siromašenje prebivalstva, je sedaj postala vojaška
industrija motor industrijske proizvodnje. Dober primer je prodaja novih letal MIG-29 v letu
1989 Bolgariji, ko so jih prodali po okoli 200.000 USD za letalo, sedaj pa ta letala prodajajo
za trdo valuto po tržni ceni 20.000.000 USD za letalo. Tako se je vloga vojaške industrije
močno spremenila. V času Sovjetske Zveze je morala država pokrivati razliko med
proizvodnjimi stroški in prodajno ceno orožja, sedaj pa vojaška industrija dosega dobičke in
nudi veliko dela kooperantom ter pomembne prihodke prebivalstvu. Vojaška industrija je
najpomembnejši generator razvoja novih tehnologij, ki se jih lahko uporablja tudi v civilne
namene, kot so satelitske komunikacije, satelitska navigacija, razvoj elektronske tehnologije,
nove tehnologije v proizvodnji civilnih letal in ladij, razvoj gorilnih celic iz podmorniške
tehnologije za avtomobilsko industrijo, ki bo lahko v prihodnosti zamenjala bencinske in dizel
motorje, … Kooperanti vojaške industrije lahko s prihodki iz vojaške proizvodnje vlaga denar
v civilne proizvode, s čimer raste tudi proizvodnja blaga za civilni trg. Zaradi prostega trga,
kjer je prosti uvoz tujih izdelkov, so zahodna podjetja s svojimi izdelki resna konkurenca, s
čimer je ruska industrija, ki proizvaja blago za široko uporabo, prisiljena doseči enak ali višji
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nivo kvalitete po nižji ceni od konkurence, če hoče preživeti in uveljaviti ime svoje blagovne
znamke.
Z vlaganjem v podeželje in kmetijstvo, ki je eden izmed štirih najpomembnejših
nacionalnih projektov želi Rusija okrepiti prebivalstvo na podeželju, kjer je sedaj okoli 30 %
prebivalstva, ostalo pa je mestno, saj se zavedajo da je podeželje pravi rezervoar prebivalcev s
svojimi številčnejšimi družinami. Okrepitev kmetijske proizvodnje za Rusijo pomeni
samooskrbo s hrano, s čimer bi zmanjšali uvoz predvsem mesa in mesnih izdelkov. Višek
proizvedih kmetijskih pridelkov bo lahko namenjen izvozu, saj bo z naraščanjem prebivalstva
po svetu potreba po kmetijskih proizvodih vse večja.
Rusija dosega veliko gospodarsko rast po zaslugi visokih cen nafte in zemeljskega
plina, ki od leta 2000 stalno ratsejo. Tu je potrebno poudariti, da ruska vlada modro ravna z
denarjem, ki ga pridobi iz povečanih prihodkov in tega denarja ne zapravlja za luksus.
Proračun je uravnotežen in vlada ne zapravlja denarja, temveč s tem denarjem odplačuje
dolgove, povečuje finančne rezerve in vlaga v gospodarstvo, da se bodo v prihodnosti
prihodki povečevali kljub morebitnemu padcu cen na nafto in zemeljski plin.
Največji problem sedanjosti Ruske Federacije pa je demografski problem in upadanje
prebivalstva. Reševanju tega problema so usmerjeni ostale tri nacionalne prioritete in projekti,
to so izgradnje novih stanovanj za reševanje stanovanjskih težav prebivalcev, izboljšanje
zdravstva, da bi se tako podaljšala pričakovana starost prebivalstva ter izboljšanje kakovosti
šolstva, da bodo prihodnje generacije lahko konkurenčne s preostalim svetom.
Visoka umrljivost ruskega prebivalstva je tudi povezana s kratko pričakovano starostjo
prebivalcev, kar pomeni, da se izteka življenska doba množične povojne generacije
prebivalcev. Pričakovana življenska doba moških prebivalcev je 58,89 let, od konca druge
svetovne vojne pa je že 61 let, kar pomeni da umira povojno moško prebivalstvo. Z
izboljševanjem stanja v zdravstvu, ki je v devetdesetih letih utrpelo kronično pomanjkanje
denarja se bo pričakovana starost poviševala, s tem pa se bo smrtnost zmanjšala, tudi po
zaslugi dejstva, da so prihodnje generacije manjše.
Z izboljšanjem zdravstva, stanovanjskih razmer in s pomočjo različnih finančnih in
drugačnih stimulacij za mlade družine pa želi ruska vlada povečati rodnost, ki se po letu 2000
počasi dviguje in v 26 regijah rodnost že presega smrtnost. Tako lahko upravičeno
domnevamo, da bo Rusija nekako v desetih letih ponovno dosegla pozitivno rast prebivalstva,
do takrat pa se bo prebivalstvo verjetno zmanjšalo na okoli 135.000.000 prebivalcev.
Če bo Rusija v tem času dosegla rast prebivalstva bo to najboljši dokaz uspešnosti
vseh reform in nacionalnih prioritet ruske vlade, v nasprotnem bodo kljub drugim uspehom
neuspešne, saj z upadanjem in staranjem prebivalstva država nima prihodnosti.
Uspešnost reform pa ima tudi predpogoj varnosti države. Čečenska vojna je jasen
dokaz, da se Rusija ne more izogniti vojni, če nima močne, sodobne in učinkovite vojske, ki
bi odvračala vse sovražne poskuse prisvajanja ruskega ozemlja in bogastva ali vsiljevanja
vojne, ki bi prizadela rusko prebivalstvo in gospodarstvo. Tako Rusija po letu 1999 stalno
povečuje obrambni proračun in izdatke za nakup novega orožja in opreme za posodabljanje
vojske. V ruski vojski po letu 2003 poteka tudi proces delne profesionalizacije ruske vojske in
določene enote so že povsem popolnjene s profesionalnimi vojaki. Delna profesionalizacija je
dobra rešitev, saj se profesionalni vojaki in vojaki naborniki med seboj dopolnjujejo. V
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mirnem obdobju profesionalni vojaki dopolnjujejo potrebno število vojakov ob manjših
generacijah nabornikov, v vojnem času pa vojaki naborniki in rezervisti dopolnjujejo število
profesionalnih vojakov, kar je izredno pomembno za obrambo države, saj povsem
profesionalna vojska nima ustrezne rezerve, to pa je zelo slabo za obrambo države.
Ključ uspeha ruskega gospodarstva nedvomno leži v nafti in zemeljskem plinu
Zahodne Sibirije. Res je, da je Rusija preusmerila pozornost in velik del finančnih sredsev v
razvoj Vzhodne Sibirije in Daljnega Vzhoda. Tako postajajo vse pomembnejša nahajališča
nafte in zemeljskega plina v Vzhodni Sibiriji in na Sahalinu, kot tudi rudna bogastva na
Daljnem Vzhodu. Izgradnja velikih hidroelektrarn v Vzhodni Sibiriji in na Daljnem Vzhodu
ter novih cest in železnic bo dala zagon krepitvi gospodarstva v teh regijah ter krepitvi
prebivalstva. S povezovanjem Daljnega Vzhoda z Azijskimi gospodarskimi velikani in
krepitev gospodarskega sodelovanja s Kitajsko, Japonsko in Južno Korejo kot s sosednjimi
državami ter z ostalimi azijskimi državami, kot so Vietnam, Indonezija, Malezija, Indija in
Pakistan se pomen daljnevzhodne regije povečuje, kot tudi njihov doprinos k skupnemu
gospodarstvu. Vendar pa s krepitvijo Vzhodne Sibirije in Daljnega Vzhoda pridobiva na
pomenu tudi Zahodna Sibirija. Za transport in predelavo nafte in zemeljskega plina v evropski
del države se bo nedvomno uporabljala infrastruktura Zahodne Sibirije tako v smislu
naftovodov in plinovodov kot tudi rafinerij za pridelavo naftnih derivatov. Prav tako se iz
zahodne Sibirije gradijo novi plinovodi in naftovodi v smeri Daljnega Vzhoda za oskrbo teh
ruskih regij in za izvoz nafte in zemeljskega plina na Kitajsko ter Japonsko.
Zahodna Sibirija bo postala tako tudi pomemben prometni most med evropskim delom
Rusije in njenim Daljnim Vzhodom, prometne povezave pa postajajo zanimive tudi za druge
azijske države. Južna Koreja je zelo zainteresirana za železniško povezavo preko Severne
Koreje z Rusijo, da bi lahko potekal transport južnokorejskih izdelkov v Evropo po
transibirski železnici. Z izgradnjo sodobne cestne povezave med Moskvo in Vladivostokom
pa se bo za medkontinentalni transport odprla tudi cestna povezava. Sodobna transibirska
avtocesta bo za svoje vzdrževanje, kot tudi za storitve počivališč, bencinskih črpalk in
obcestnih hotelov in motelov nudila veliko novih delovnih mest. Ker transibitrska železnica in
avtocesta nudite najkrajšo kopensko povezavo med daljnevzhodnimi državami in evropskimi
državami z malo mejnimi prehodi, bosta v prihodnosti pomenili pomembno transportno žilo v
mednarodnem prometu, od tega pa si lahko obeta korist tudi Slovenija, skozi katero teče
prometni koridor iz Italije na Madžarsko in v Ukrajino.
Na enaki trasi kot trans sibirska železnica in avtocesta pa poteka tudi mednarodni
letalski koridor kot najkrajša pot med Evropo in Azijo. S posodobitvijo sistemov za nadzor
poletov in zračnega prostora ter letališč bo na mednarodnem pomenu pridobival tudi ta zračni
koridor. Krepitev transporta po zraku in na cestah pa bo povečevalo domačo prodajo goriva in
s tem zaslužke domačih naftnih podjetij.
Pomembnosti transibirskih povezav in srednjeazijskih nahajališč nafte in zemeljskega
plina se zavedajo tudi ZDA, ki se želijo za vsako ceno vsidrati v te regije in prevzeti nadzor
nad njimi, saj predstavljajo z naftovodi in plinovodi ter kopenskimi povezavami resno
konkurenco pomorskim potem od Sueškega prekopa in Perzijskega Zaliva po Indijskem
Oceanu v Pacifik k azijskim državam, ki jih nadzorujejo ZDA.
Da bi ZDA dosegle monopol nad bližnjevzhodnimi energetskimi viri in tudi
srednjeazijskimi energetskimi viri, so ZDA napadle Afganistan in Irak, nedvomno pa bodo
napadle tudi Iran in Sirijo. Vojna v Libanonu med Izraelom in Hezbolahom in poraz Izraela je
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pokazala nemoč izraelsko ameriške vojske v intenzivnih kopenskih spopadih. Preobremenjena
ameriška vojska v izgubljenih vojnah v Iraku in Afganistanu bi z vojno v Iranu doživela hud
poraz na kopnem, saj zračni napadi ne bi dosegli ničesar, za kopenski spopad pa nimajo
dovolj sil.
Seveda se postavlja vprašanje, zakaj bi ZDA napadle Iran? Iranski jedrski program z
bogatenjem urana v Iranu in morebitna izdelava jedrskega orožja bo samo povod za vojno, ne
pa vzrok. Iran je sklenil letos preiti na trgovanje z nafto in zemeljskim plinom v evrih, hkrati
pa tudi gradi svojo naftno borzo, kjer bo potekalo trgovanje z nafto. To pa seveda ogroža
ameriško gospodarstvo, saj bi s prehodom trgovanja na evro dolar izgubljal kritje, to pa bi
povzročilo devalvacijo dolarja in inflacijo v ZDA, ki so že tako najbolj zadolžena država na
svetu. ZDA seveda prehoda na trgovanje z nafto in zemeljskim plinom na evre ali katero
drugo valuto ne bo dopustila. Pred tem je po letu 2000 začel za evre prodajati svojo nafto Irak,
ZDA pa so to preprečile z invazijo na Irak pod krinko orožja za množično uničevanje, ki ga v
Iraku ni bilo.
Moč ameriškega dolarja sedaj poleg Irana ogrožata še Rusija in Venezuela. Rusija je s
1. julijem 2006 razglasila mednarodno konvertibilnost rublja in ta sedaj nima več omejitev pri
mednarodnem trgovanju. Prav tako je Rusija sklenila, da bo do prihodnjega leta pričela
trgovati s svojo nafto, zemeljskim plinom, zlatom in orožjem v rubljih tudi na svetovnih trgih.
S prehodom prodaje nafte iz dolarjev v evre pa razmišlja tudi Venezuela, ki se želi na vsak
način otresti pritiskov ZDA.
V morebitni vojni, ki se ji želi Rusija izogniti, kar je na srečanju G-8 v Sankt
Peterburgu leta 2006 povedal tudi ruski predsednik Putin, da »Rusija ne bo sodelovala v
nobeni »sveti« koaliciji,« ali vsaj ostati izven vojne dokler bo seveda možno, bi Rusija
ponovno branila Evropo, kot jo je že dvakrat v zgodovini, z zmagami v prvi in drugi
»domovinski vojni«, kot jima pravijo v Rusiji (www.lenta.ru). Ti dve vojni sta namreč proti
Napoleonu in proti Hitlerju. Po obeh vojnah, kjer je bila glavni zmagovalec Rusija je trajal
dolgotrajen mir, po napoleonovi vojni skoraj sto let, po drugi svetovni vojni pa že preko
šestdeset let. Po prvi svetovni vojni, ko v zmagi Rusije ni bilo zraven, je mir trajal samo
dvajset let.
Tako kot v drugi svetovni vojni pa bi tudi sedaj v tej vojni v Rusiji odigrale odločilno
vlogo strateške rezerve v Zahodni Sibiriji tako v vojski, v nafti in zemeljskem plinu kot v
industriji in prometnih povezavah. Visoki gorovji Altaj in Sajan pa bi nudili odlični lokaciji za
podzemne bunkerje globoko v gorah za vodenje operacij v Evropi, na Kavkazu, na Bližnjem
in Srednjem Vzhodu ter na Daljnem Vzhodu, saj je oddaljenost do teh točk približno enaka.
Energetika Zahodne Sibirije z nafto in zemeljskim plinom je močan gospodarski adut
v ruskih rokah, ki je omogočil gospodarsko rast in obnovo Rusije. Posedovanje obsežnih
virov nafte in zemeljskega plina in trgovanje z njima ob vse večjih potrebah svetovnega
gospodarstva pomeni tolikšno politično moč, kot v času hladne vojne jedrski arzenal. Rusija
ima oboje, pridobiva pa tudi na moči v financah in v visoki tehnologiji. Razmišljati o Rusiji
kot nekdanji svetovni velesili je nesmisel, saj je Rusija še vedno svetovna velesila, ki se
povzpenja nazaj na mesto, ki ga je nekdaj imela.
Rusija se nedvomno počasi tudi pripravlja na čas, ko bo v svetu zmanjkalo nafte in
zemeljskega plina. Nekaj časa bo lahko ta izpad nadomeščala tudi s predelavo premoga v
nafto in plin, saj so zaloge premoga v Rusiji dovolj velike. Kljub vsemu mislim, da bo za
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Rusijo ta prehod manj boleč kot za druge države tudi zaradi majhne porabe energije in
orjaških potencialov obnovljivih virov energije.
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SUMMARY
The West Siberia was have, have and will have very important strategical mean for
Russia because of her position between european part of Russa and Far East and because of
her position at important middleasian republics. West Siberia is strategicaly importan with her
energetical resources, with her industry and with transport position.
The West Siberia has the most important resources of natural gas and oil in her middle
and northeren part. Pumping of oil and gas in the oil and gas fields make sure the level of
population in these parts with workers and their families.
Natural gas and oil are the most important export articles of Russian Federation after
the broke of Soviet Union and their part is two thirds of the all export. In the nineties the
prices on oil and natural gas were low and production of both was falling. After the year 2000
the prices on them grow and production of oil and natural gas in Russia growing too. This
make extra profits and Russia got a lot of extra money with exports.
With extra money from export of oil and gas and positive external exchange, russian
goverment create positive budget difeerence for years till now and after the year 2000 Russian
Federation have no need for new external credits and loans. Russia was starting to pay her
credits and saving money in her gold and monetary reserves and in special stabilisation fond.
In this year Russia have the fourth largest gold and monetary reserves in the world after
China, USA and Japan.
Russian goverment works visely with the budget money and they invest a lot of money
in national priorities, which are farming and countryside, schools, health and flats and houses.
Result of all this nationa priorities have to be positive demography and growing population.
For safety of all this projects Russian investments in military growing every year and
reforming the army in partial profesional and partial conscript army.
Every year bigger defence budget insure the growing of weapons and equipment
buying for russian army and on the other side insure export growing of the most modern
weaponry in the world markets. The russian military industry sell weapons for hard money
only which give important money for tehnological researces and developments in industry,
what is the most important for survive and modernisation of industry. In this way russian
military industry means money and tehnological developments for resurection of russian civil
industry like aircraft industry, shipyards and car industry which production ended after the
broke of the Soviet Union.
After the year of 2000 Russian Federation become one of the most important exporter
of oil and natural gas and is not a member of OPEC. Russia sell 40 % of natiral gas that
Europe need and 30 % of oil that Europe need. But Russia see bigger markets for her oil and
gas in Far East in China, Japan and South Korea and they build pipelines to this countries.
Because of hostile prowestern politics in easteuropean states and Ukraine Russia build a new
gas pipeline on the bottom of baltic sea to Germany, which will be build in year 2010 and
they finished the oil pipeline »blue stream« on the bottom of Black sea to Turkey.
The Russian west siberian pipelines are important for exporting central asian and
Caspean oil and gas to Europe and western markets. This is the reason that USA want to
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control tha caucasus and central Asia for building new pipelines to avoid Russia and to push
Russia away from Caspean in central Asia oilfields. But the US and western presence in this
region is not in intersts of Russia and China which create aliance in Shanhai group for
pushing western influences out from their part of world.
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PRILOGE
POMEN KRATIC:
BAM – Bajkalsko Amurska Magistrala
FSB – Ruska Zvezna Varnostna Služba
RUR – Ruski Rubelj
IMF – Mednarodni Denarni Sklad
RSFSR – Ruska Sovjetska Federativna Socialistična Republika
SND – Skupnost Neodvisnih Držav
SSR – Sovjetska Socialistična Republika
SSSR / ZSSR – Zveza Sovjetskih Socialističnih Republik
USD – Ameriški Dolar
WTO – Svetovna Trgovska Organizacija
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