
 

Vologda med vodilnimi ruskimi regijami po gospodarski rasti 

Pod okriljem SPIRIT Slovenija ter v tesnem sodelovanju z vlado regije Volgoda v Ruski federaciji bo 18. in 

19. septembra 2017 osemnajstčlanska gospodarska delegacija iz Slovenije obiskala regijo Vologda, ki leži 

na severu evropskega dela Rusije. 

Regija se lahko pohvali z ugodno strateško lego in razvito infrastrukturo in ima dober milijon prebivalcev. 

Najpomembnejši mesti v tem delu Ruske federacije sta administrativno središče Vologda in pomembno 

gospodarsko središče Čerepovec, oba z okoli 300.000 prebivalci. Po zemljepisni dolžini je regija na sredini med 

Moskvo in Sankt Peterburgom ter z mestoma tvori nekakšen trikotnik. 

Območje se že stoletja nahaja na trgovski poti med osrednjo Rusijo in severnim mestom Arhangelsk ob Belem 

morju, ki je bil nekoč celo glavno pristanišče v državi. Skozi pokrajino potekajo zvezne ceste in železnice ter rečna 

povezava med Volgo in Baltskim morjem. V prihodnosti bi se pomen regije lahko še povečal, če bi se uresničil 

projekt Nove Svilne poti, ki predvideva učinkovite prometne povezave med Evropo in Kitajsko preko Rusije. 

Oprema podjetja Protemol v mlekarni v Belgorodu. Vir: OOO Protemol 

https://www.google.si/maps/place/Vologda,+oblast+Vologod,+Rusija/@58.8376794,35.9977898,6z/data=!4m8!1m2!7m1!2e1!3m4!1s0x46ae9822674da109:0x6dbb1a40acc55b31!8m2!3d59.2180665!4d39.8978053


Tamkajšnje gospodarstvo je posebej močno v sekundarnem oziroma industrijskem sektorju, industrijska 

proizvodnja v regiji je nad ruskim povprečjem. Gospodarsko življenje regije je bilo v preteklosti močno odvisno od 

črne metalurgije in ene največjih jeklarskih družb na svetu, holdinga Severstal. Regionalna vlada je po letu 2011 

vložila veliko energije v razpršitev gospodarstva in razvoj podjetij iz različnih gospodarskih panog. Regija se je še 

pred leti na ruskih gospodarskih lestvicah uvrščala precej nizko, pestili so jo številni dolgovi, danes pa je med 

vodilnimi ruskimi regijami po gospodarski rasti, ki jo za zgled izpostavljajo številni ruski analitiki in politiki. Vologda 

ima tudi veliko število malih in srednje velikih podjetij (po tem kazalniku je tretja regija v Rusiji) in nizko stopnjo 

registrirane brezposelnosti, ki znaša le 1,6%. 

Med najbolj razvite gospodarske panoge regije sodijo strojegradnja, metalurgija, kemična industrija, kmetijstvo 

in prehrambna industrija, lesna oziroma lesnopredelovalna industrija. Pa tudi informacijske tehnologije, 

turizem in biotehnologija. Za usmerjen razvoj teh panog oblasti razvijajo grozde, hkrati pa v iskanju novih naložb 

vabijo investitorje iz tujine, tudi z davčnimi ugodnostmi in posebnimi davčnimi conami na nekaterih območjih, kar je 

že prepričalo tudi nekatere velike multinacionalke. Pri obetih za bližnjo prihodnost oblasti izpostavljajo 6% rast v 

napredni predelavi lesa, 10% v kmetijstvu in prehrambni industriji, 17% v proizvodnji produkcijskih sredstev in 20% 

v strojegradnji. 

 



 

Regija Vologda več izvozi (2,6 milijarde €) kot uvozi (0,6 milijarde €). V izvozu prednjačijo izdelki kovinarske in 

kemične industrije, največ se uvažajo različni stroji. Tamkajšnja podjetja danes poslujejo s partnerji iz 109 držav. 

Najpogostejše države partnerice, ki poskrbijo za dobro tretjino poslovanja med Vologdo in tujino, so Turčija (7% 

blagovne menjave), Nemčija (6,9%), Latvija (6,3%), Indija (5,2%), Poljska (5,1%), Kitajska (3,8%) in Francija 

(3,6%).  

Vologda je regija, ki na gospodarskem področju še veliko obeta in v kateri toplo pozdravljajo nove stike s podjetji 

iz tujine. Gospodarsko sodelovanje s Slovenijo je zanimivo za številna regionalna podjetja, številna pri poslovanju 

z našo državo še nimajo izkušenj. Namen organizacije poslovne delegacije v Vologdo pod okriljem Javne agencije 

SPIRIT Slovenija v sodelovanju z vlado regije Vologda je omogočiti prve korake k temu sodelovanju. 



14000-litrska cisterna za mleko iz tovarne Vologodskie mashiny (Vologda Machines) na ruskem tovornjaku KamAZ. 

Vir: Uprava podjetja 


