
Viktor Zubkov érdeklődött a bioenergia-projektek iránt 

A pellet speciális granulátum, amely fahulladékokból előállítható, jó energiaforrás. 
Ésszerű gazdálkodás esetén újra lehet használni a települések fűtésére szén-és fűtőolaj 
helyett. 

Ugyanakkor a modern nagymennyiségű fakitermelés és fafeldolgozás során 
keletkező, további hasznosításra nem alkalmas fahulladékok mennyisége Oroszországban 
mintegy 90 millió köbméter. "Az ágazat feladata, hogy ezeket az erőforrásokat potenciális 
energiaforrásokként hasznosítsuk. Ennek gazdasági hatása összességében évente 8 
milliárd rubelt jelentene" – ilyen szavakkal zavarba ejtette a tisztviselőket Viktor Zubkov első 
miniszterelnök-helyettes a kormány által tartott Erdészetfejlesztési Tanács ülésén. 

Egyelőre Oroszországban évente csak egy millió tonna pelletet termelnek. 
Ugyanakkor a közeljövőben az egész világban a kereslet jelentős – 2011-ben 20 millió 
tonnáról 2020-ra 80-130 millió tonnára –növekedése várható az ilyen típusú fűtőanyagból. 

A fahulladék hatékony gazdálkodására képesek lennének a kis-és közepes 
vállalkozások. De ezeket a vállalkozásokat először "be kell csábítani" az erdőbe. A 
fafeldolgozás terén megvalósuló projektekre alkalmas "termékeny talaj" előkészítésén 
most dolgozik az orosz Erdészeti Szolgálat, valamint az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium. 
Egy másik feladatot is kaptak a tárcák: az Orosz Mezőgazdasági Banknak és a 
Roszagrolízingnek ki kell dolgozniuk a kis-és középvállalkozásoknak nyújtandó hitelezési 
programot. 

2012-ben az orosz faiparban hat kiemelt projekt megvalósítását tervezik, amelyekbe 
a befektetett teljes beruházási összeg több mint 13 milliárd rubelt ér el. Körülbelül 
ugyanannyi pénzt fektettek be az erdészeti komplexumba 2011-ben is. 2008 óta pedig a 
beruházás összege 150 milliárd rubelt haladt meg. "E beruházások fele két népszerű 
területet érint, a korszerű bio üzemanyagok termelését és faházépítést" – mondta Zubkov. 
Ami az utóbbit illeti, előnyei közé tartozik az, hogy környezetbarát, gyorsan építhető és 
költséghatékony. Házépítő cégek a 90-es években aktívan dolgoztak Oroszországban, de 
azután többen más tevékenységi körre tértek át. Viktor Zubkov ezt a hiányosságot kívánja 
orvosolni. 

A videokonferencia útján az első miniszterelnök-helyettes két cég – egy fafeldolgozó 
üzem Burjátiában és egy rétegelt lemezgyártó vállalat a Szverdlovi Szövetségi Területen – 
indítását hagyta jóvá. Novemberben egy-egy új gyár kezdte meg a működését Irkutszki és 
Arhangelszi Területen. 

Nem hagyták ki a tűzveszélyes szezon eredményeinek összefoglalóját sem. Miután az 
elmúlt évben Oroszország számos régiója szó szerint lángolt, az erdőtüzekről továbbra is 
szó esik akkor is, amikor beköszönt a hó. Viktor Zubkov szerint 2011-ben a tűzesetek száma 
2010-hez képest egyharmaddal és 2008-2009 átlagához képest egynegyeddel csökkent. 
Jelentősen kisebbek lettek a tűztől elszenvedett erdőterületek is, amelyek alapterülete 
2010-ben 2,1 millió hektár volt, 2011-ben pedig 1,6 millió hektárra csökkent. A kormány úgy 
véli, hogy a régióknak a szövetségi központból nyújtott jogi, szervezeti és pénzügyi 
támogatás segített. Az utóbbi négy év alatt ez az első alkalom, amikor a tervek teljes körű 
végrehajtását sikerült elérni az erdők tűzvédelmi rendszerének építése terén. Több mint 
6.000 kilométeres erdei utat, valamint 256.000 km-es tűzvészelleni tűzálló ásványi sávokat 
hoztak létre. 

Zubkov a világ legnagyobb mezőgazdasági gépgyártó cégeinek vezetőivel is 
találkozott. Külföldiek kifejezték készségüket arra, hogy az elkövetkező 8 év alatt a 



mezőgazdasági gépgyártásnak lokalizációs, – vagy más szavakkal, összeszerelési – szintjét 
Oroszországban 45 százalékra növeljék. "Azt hiszem, ez egy jó mutató. Most a világ 
nagyobb gyártóinak lokalizációs szintje nem haladja meg a 20 százalékot" - mondta 
Zubkov. Ezt a mutatót az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium és a külföldi gyártók 
továbbfejlesztik Oroszország WTO-hoz való csatlakozásának fényében és Oroszországban 
nemrég jóváhagyott 2020-ig szóló mezőgazdasági gépgyártás fejlesztési stratégiájával 
összhangban.  
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