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POVZETEK 
V diplomski nalogi sem opredelil mednarodne odnose Rusije in analiziral vzroke za 
plinsko krizo leta 2009. Mednarodne odnose sem opredelil z zgodovinskim pregledom 
Rusije in z izbranimi poglavji iz zgodovine Ukrajine. Ugotovil sem, da je Rusija imela 
skozi zgodovino pomembno vlogo v evropskem političnem prostoru. Že od samega 
nastanka je ohranjala odnose z Ukrajino, ki pa niso bili vselej pozitivni. To se odraža 
tudi na današnjih političnih odnosih, ki so eden od vzrokov plinske krize. Tu velja 
poudariti današnjo ukrajinsko politiko in odnos Ukrajine do ruske manjšine. Poleg teh 
vzrokov je pomembno vplivala na nastanek plinske krize, načrtovana izgradnja 
Severnega in Južnega toka. Analiza je prikazala, da so vzroki plinske krize 2009 veliko 
globlji in kompleksnejši kot se zdi na prvi pogled. Sama plinska kriza pa je ukazala na 
energetske probleme EU. Ta mora bolje razpršiti dobavo energijskih virov, da je krizne 
situacije ne bi tako močno ogrožale. 

Ključne besede: EU, mednarodni odnosi, plinska kriza, Rusija, Ukrajina, vzroki plinske 
krize, zgodovina. 

SUMMARY 
In my diploma I identified international relationships of Russia and analyzed the causes 
of gas dispute 2009. International relationships of Russia were identified with historical 
overview of Russia, with certain historical events in history of Ukraine. I found out that 
Russia played an important role in European political scene. From the very first Russian 
state, they had relations with Ukraine, although not always positive. This reflects on 
nowadays political relations, that were one of causes for gas dispute. It is important to 
highlight Ukraine relations towards Russian minority. Beside those causes there are 
another two relevant causes. This are the planned two pipelines North and South 
Stream. The analyze showed, that the causes of gas dispute 2009 were much deeper and 
complex as was thought. Gas dispute shocked the Energy policy of EU. They will have 
to diversify the their supply of energetic sources, to minimize the treat of potential new 
disputes. 

Key words: EU, gas dispute, history, international relationships, Russia, the causes of 
gas dispute, Ukraine. 
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1 UVOD  

Zemeljski plin je vir energije, ki vse bolj pridobiva na pomenu. Največji dobavitelj 

plina EU je Rusija, ki ima tudi največje zaloge. Plin priteka iz Rusije v EU prek 

Ukrajine in Belorusije, ki sta tako najpomembnejši tranzitni državi. Skozi Ukrajino, 

priteka 80 odstotkov vsega uvoza. Ker je Rusija najbližji dobavitelj plina in je sestavni 

del evropske celine, je odvisnost EU od ruskega plina razumljiva. Večina evropskih 

držav v večji meri oz. v celoti dobavlja samo ruski plin.  

Skozi desetletja pri dobavi ni prihajalo do motenj. Vendar pa so v zadnjih letih slabi 

odnosi Rusije in Ukrajine, privedli do dveh plinskih kriz. Plinska kriza 2006 ni imela 

velikega odmeva, saj je bila dobava prekinjena le Ukrajini, medtem ko je kriza 2009 

prizadela celotno Evropo, ki je ostala 14 dni brez plina. Problem je nastal pri podpisu 

nove pogodbe. Ukrajina je morala pred zaključkom pogajanj poravnati nastale 

obveznosti. Ker jih ni uspela poravnati do konca leta 2008, je Rusija 1. januarja 2009 

prekinila dobavo plina Ukrajini. Spor se je razplamtel do te mere, da je bila dobava 

prekinjena tudi EU. Ta je morala nemudoma ukrepati in je po dolgih poganjanjih uspela 

najti soglasje med sprtima stranema.  

Vendar pa vzroki plinske krize niso lahko opredeljivi. Da bi se lažje poglobili v 

same vzroke, je treba ugotoviti trenutni položaj v katerem se državi nahajata in njune 

odnose skozi zgodovino. Zgodovinski pregled nam bo pripomogel pri opredelitvi 

današnjih mednarodnih odnosov in njuno politiko. Rusija je bila skozi stoletja med 

vodilnimi silami v Evropi. Njena moč je po razpadu ZSSR upadla, vendar z izvolitvijo 

Vladimirja Putina za predsednika, Rusija ponovno pridobiva na moči. Okrepljena Rusija 

pritiska na svoja interesna območja. Eno izmed teh je Ukrajina. Ta je bila stoletja del 

Ruskega imperija in kasneje ZSSR. Z razpadom skupne države je postala samostojna 

republika, ki se oddaljuje od Rusije. Današnja ukrajinska politika je usmerjena k zvezi 

NATO in EU. Zlasti NATO je velika ovira v odnosih med Ukrajino in Rusijo, saj ga 

Rusija doživlja kot nasprotnika njenim geopolitičnim interesom. 

Pritisk Rusije na Ukrajino je očiten in pričakovan. V Ukrajini živi velik del ruskega 

naroda, ki ne uživa pravic manjšine. Prek rojakov Rusija sodeluje pri oblikovanju 

ukrajinske politike. Močnega značaja so tudi pritiski na področju gospodarstva. V 

našem primeru gradnja Severnega in Južnega toka, dveh plinovod, ki bosta prizadela 

Ukrajino, kot tranzitno državo.  
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 Namen diplomske naloge je opredeliti in analizirati vzroke plinske krize. Ta ni 

posledica kratkotrajnega spora med sosedama, ampak skozi zgodovino nakopičenih 

problemov in zamer.  

Cilj diplomske naloge je predstaviti konkretne vzroke plinske krize in opredeliti 

mednarodne odnose Rusije in Ukrajine. Slednje bom dosegel z zgodovinsko metodo, s 

predstavitvijo zgodovinskega razvoja obeh držav, medtem ko bom vzroke plinske krize 

ugotovil s pomočjo analitične metode, najprej s pregledom plinske krize 2009 in z 

analizo ukrajinske politike in prihodnjih načrtov plinskega mogotca Gazproma. Pri 

vsem tem se bom posluževal deduktivne metode, kar pomeni, da bom iz širšega 

konteksta prešel k jedru diplomske naloge. 

Tema diplomske naloge je razmeroma sveža, zato bo sprva zbiranje virov oteženo. 

Vendar je plinska kriza je imela velik odmev, zato velja pričakovati kvalitetnejše vire v 

prihodnosti.
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2 ZGODOVINSKI PREGLED RUSIJE IN UKRAJINE 

S pregledom zgodovine Rusije, povzete po knjigah Antona Rupnika Tretji Rim in 

Alekseja Jelačića Zgodovina Rusije, ter drugih javnih splošno dostopnih virov, bomo 

dobili širšo sliko njenih mednarodnih odnosov, ki danes niso bistveno drugačni. Z 

vključitvijo zgodovine Ukrajine, ki je prav tako povzeta iz omenjenega gradiva bomo 

lažje razumeli odnose med tema sosednjima narodoma. Njuna zgodovina prične skupaj 

in se skozi stoletja neprekinjeno dotika, da bi se konec dvajsetega stoletja ločila. Kljub 

dejstvu, da so bili Rusi in Ukrajinci v preteklosti velikokrat del ene države in da imajo 

podoben jezik gre za dva ločena naroda. Tako Rusi kot Ukrajinci so potomci vzhodnih 

Slovanov in skupaj z Belorusi tvorijo vzhodno-slovansko skupino.  

2.1 Zgodovina Rusije 

 Rusija je država, ki ima bogato zgodovino in pomembno vlogo v razvoju Evrope in 

evropskega človeka. Skozi njeno zgodovino bomo spoznali njen vpliv in način razvoj. 

Rusija je iz skupne slovanske države skozi stoletja postala pomemben nosilec evropske 

politike in največja država na svetu. 

2.1.1 Kijevska Rusija 

Skozi območje današnje Rusije, od Novgoroda k Carigradu, je potekala pomembna 

trgovska pot, ki so jo uporabljali severni narodi za trgovanje z vzhodnorimskim 

imperijem. Na trgovski poti se je vselej bil boj za prevlado. Najprej je bila pot v oblasti 

Normanov, ki so slovanskim in finskim plemenom obračunavali dajatve. Ti so izgnali 

Normane in prevzeli oblast nad trgovsko potjo. Kmalu so se vneli spopadi med njimi in 

so za pomoč zaprosili Normane. V želji po večji organiziranosti so sprejeli za svojega 

kneza predstavnika Normanov. Tako je prvi ruski knez postal normanski knez Rjurik.   

Država pod vodstvom kneza Rjurika in njegovih naslednikov je obsegala območja 

današnje SZ Rusije s središčem v Novgorodu. Razvoj države je bil odvisen od trgovske 

poti Novgorod–Carigrad. Skozi zgodovino, je Kijev predstavljal glavno postojanko na 

poti in okoli tega mesta so se odvijali nenehni boji za prevlado. Knez Oleg ga je v 9. 

stoletju zavzel in ga imenoval kot novo prestolnico. Zavzetje mesta je bilo povod za 

nastanek prve ruske države kijevske Rusije.  

V zgodovini kijevske Rusije je ena od prelomnic vladavina velikega kneza 

Vladimirja, ki je pokristjanjeval Ruse. Imel je možnost izbire med mnogimi verami, 
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vendar se je odločil za pravoslavje. Tu je šlo za odločanje med Evropo in Azijo. 

Tedanja kijevska Rusija je imela stike s štirimi verami. Na eni strani je bilo judovstvo in 

islam na drugi strani pa krščanstvo (zahodno in vzhodno). Knez se je odločil za 

vzhodno krščanstvo zaradi močnih trgovskih stikov z Bizancem, zahodno krščanstvo pa 

ga je prek Poljske ozemeljsko ogrožalo. Odločitev je močno vplivala na potek ruske 

zgodovine. 

Slika 2.1 Karta kijevske Rusije med leti 882 in 1240  

 

Vir: Timko 2009. 

Po smrti Velikega kneza Vladimirja se je pričel zaton kijevske Rusije. Nasledstveni 

boji in nenehni vdori nomadskih plemen so ogrožali samostojnost države. Južni del 

države je vse bolj zaostajal, medtem ko se je krepila severna mesta Novgorod, Tver, 

Moskva, Rostov, Suzdalj, Vladimir in Nižji Novgorod.  

Današnja ruska in ukrajinska zgodovina imata različne poglede na to obdobje. Rusi 

razumejo kijevsko Rusijo kot prvo državo vseh vzhodnih Slovanov in kot prvo rusko 

prestolnico, ki se je kasneje preselila v Moskvo. Ukrajincem ne pripisujejo nikakršne 

udeležbe pri nastanku in razvoju kneževine in trdijo da so ti razvili le galicijsko-volinski 

kneževini na jugozahodnem obrobju kijevske Rusije (Rupnik 1999). 
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Ukrajinci obravnavajo kijevsko Rusijo kot ukrajinsko državo, saj je bilo njeno 

središče v Kijevu, pravoslavna cerkev pa je kot svoj jezik uporabljala govor iz okolice 

Kijeva (Rupnik 1999). 

2.1.2 Obdobje med kijevsko Rusijo in moskovsko državo 

Po razpadu kijevske Rusije so vzhodni Slovani padli pod mongolsko–tatarski 

jarem. Leta 1240 je Kijev prešel v oblast Tatarov in samostojno so delovala le še 

nekatera severna mesta kot sta Novgorod in Pskov.  

Iz ogromnega mongolskega imperija se je odcepil tatarski kan Batuj in ustanovil 

Zlato hordo, ki je gojile simpatije do ruskih knezov. Ti so sčasoma priznali tatarsko 

nadoblast. Obdobje so izkoristili za drugačno vrsto oblastniških bojev. Borili so se za 

položaj velikega kneza, ki je na osnovi listine imenovane jarlik, pobiral davke v ruskih 

kneževinah.  

Z zahoda so jih ogrožali križarski pohodi pripadnikov katoliške vere, ki so želeli, 

pod pretvezo pokristjanjevanja poganskih narodov, osvojiti trgovsko pot Novgorod-

Carigrad. Osvojitvi Novgoroda so bili najbliže Švedi, ki so mestu kratek čas tudi 

vladali, vendar jih leta 1242 premagal novgorodski knez Aleksander Nevski in ohranil 

neodvisnost mesta. Rusi se niso mogli bojevati z obema stranema. Papež je zahteval 

sprejetje katoliške vere in pokorščino, Tatari pa so le pobirali davke. Na podlagi 

današnjih razmer lahko ugotovimo, da so se ruske kneževine odločile za vzhodne 

zavojevalce. Mongolsko-tatarski jarem je zavrl razvoj kijevske Rusije. Večina mest je 

bila med osvajanjem uničenih, mnoga se nikoli niso obnovila, izobraženi ljudje pa so 

bežali proti zahodu. 240 let dolg jarem je omogočil vzpon drugih mest zlasti Moskve, ki 

je obdobje izkoristila za svoj razcvet in širitev (Rupnik 1999). 

2.1.3 Moskovska država 

Vzpon Moskve se začne konec 13. stoletja. Naslednik Aleksandra Nevskega Daniil 

je Moskvo podedoval. Kljub kratki vladavini je uspel utrditi njeno vlogo z izgradnjo 

samostana ob reki Moskva v katero je svoj sedež preselila tudi RPC.  

Prvi moskovski knez, ki je dobil naziv velikega kneza je bil Ivan I. Danilovič 

imenovan Kalita. Leta 1326 je tudi formalno preselil sedež metropolije v Moskvo, sebe 

pa oklical za kneza vseh Rusij. Zaradi njegove moči so tatarski kani naslov velikega 

kneza podeljevali le moskovskim knezom. 



Zgodovinski pregled Rusije in Ukrajine  

  6 

Moskva je pričela s tako imenovanim »zbiranjem ruskih mest«, ki je pomenilo 

obujanje kijevske Rusije. Na poti sta ji stali Novgorod in Pskov, trgovsko zelo močni 

severni kneževini in Zlata horda. Moskva je leta 1380 premagala tatarskega kana 

Mamajeva in ponovno vnesla upanje v osvoboditev. Kljub dejstvu, da si po tem ni 

izborila osamosvojitve je ta zmaga koristila razvoju. Kneževina je pridobila na ugledu 

in postala temelj obnove kijevske Rusije. Na drugi strani so Tatari izgubili sloves 

nepremagljive vojske.  

Moskva je kmalu postala edini branik pravoslavja. V 15. stoletju so Turki vse bolj 

ogrožali Carigrad, zato je carigrajski patriarh priznal nadoblast rimskega papeža. 

Moskva tega ni  priznala, zato se je po padcu Carigrada leta 1453, versko osamosvojila, 

leta 1589 pa izvolila prvega ruskega patriarha Jova. Nadela si je naziv tretjega Rima1 in 

nosilca čiste pravoslavne vere. 

Slika 2.2 Karta moskovske države začetek 16. stoletja 

 

Vir: Grohn 2009. 

Pod Ivanom III. je Moskva prenehala plačevati davščine razpadli Zlati hordi. S tem 

se je formalno osamosvojila od nje in si nadela ime Rossija (grški izraz za Rusijo). 

Svoje meje je širila na zahod in jug in samo v letu 1503, litovski kneževini prevzeli 19 

nekdanjih kijevskih mest. Z Ivanom III. se je pojavil naziv car, ki ga je pridobil s 

poroko z zadnjo hčerjo bizantinskega carja Sofijo Paleolog.  

                                                
1 Prvi Rim je italijansko glavno mesto Rim, drugi Rim je Carigrad, tretji in poslednji pa naj 

bi bila Moskva. 
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Njegov naslednik Ivan Grozni je nadaljeval z osvajanjem novih ozemlji, predvsem 

proti Sibiriji in v njeno notranjost. S tem se je večala narodnostna in verska raznolikost 

imperija. Od leta 1462 do 1533 se je ozemlje Rusije povečalo za 6,5-krat iz prvotnih 

430 tisoč na 2,8 milijona km2 (do konca 16. stoletja pa na 3 milijona km2). Ivan Grozni 

je ubil edinega prestolonaslednika Dimitrija in prekinil vladavino dinastije kneza 

Rjurika. Leta 1614 je zemski zbor za novega carja izbral 16-letnega Mihaila Romanova. 

2.1.4 Kolonizacija Sibirije 

Moskva se ni mogla širiti na jug in zahod zato se je usmerila k severu in vzhodu v 

neznana prostranstva. Sibirija je bila v tem času območje, kjer so prebivali Tatari in 

mnoga druga nomadska ljudstva. Na meji z zahodno Sibirijo so takrat živeli in trgovali 

Stroganovi, ki so za svojo varnost najemali kozake. Branili so jih pred vdori Tatarov. 

Leta 1572 so ti napadli moskovska ozemlja. Stroganovi so organizirali vojsko pod 

vodstvom atamana donskih kozakov Jermaka Timofijeviča. Ta je z vsega 840 kozaki 

premagal tatarsko vojsko in prodrl globoko v Sibirijo. Sledilo jim je rusko prebivalstvo, 

ki je poseljevalo nova območja. Prične se obdobje kolonizacije Sibirije, ki ga v zameno 

za plačilo vodijo kozaki. Sredi 17. stoletja so osvojili celotno območje do Ohotskega 

morja in zaradi odpora Kitajcev, kolonizacijo ustavili na reki Amur.  

Kolonizacija je potekala mirno in brez prelivanja krvi. Večina ljudstev v Sibiriji je 
živela nomadsko in ni predstavljala nevarnosti ruskim kolonialistom (Rupnik 1999). 

2.1.5 Ruski imperij 

S Petrom Velikim je Rusija dobila naziv imperija, njen vladar pa imperatorja. Peter 

Veliki je prišel na oblast konec 17. stoletja in pričel z reformiranjem ruske družbe, zlasti 

vojske. Bil je zelo zahodnjaško usmerjen in je sovražil ruski tradicionalizem (Rupnik 

1999). Veliko je potoval, zlasti po nemških mestih in uvidel, da Rusija zaostaja za 

Evropo. Pričel je spreminjati državo, kako bi ujel korak z Evropo.  

V vojni s Švedi je pridobil območja Baltika. Osvojitev kulturno razvitega Baltika je 

pomenila korak k zahodni Evropi, Rusiji pa je prinesla naziv evropske velesile. Na novo 

osvojenih ozemljih je zrasla nova ruska prestolnica Sankt Peterburg. Peter Veliki je s 

preselitvijo prestolnice samo še potrdil svoj odpor proti tradicionalizmu (Rupnik 1999). 

Gradnja nove prestolnice in hitro posodabljanje sta povečali davčno obremenjenost 
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revnega ruskega človeka. Kljub temu je senat zaradi zaslug pri razvoju države Petru 

nadel naziv Veliki, Rusija pa je postala imperij. 

Naslednica Petra Velikega je bila Katarina Velika, žena imperatorja Petra III., ki ga 

je dala usmrtiti. Pričela je z aktivno zaščito podjarmljenih pravoslavnih narodov. Da bi 

zaščitila interese pravoslavcev na Poljskem, se je neposredno vmešala v nasledstveni 

boj in s tem povzročila upor Poljakov. Ti so našli podporo v Turčiji, ki ni dovolila 

prodora Rusije na zahod. Vnela se je prva turška vojna in kasneje še druga, v katerih je 

Rusija zasedla severno obalo Črnega morja in pridobila dovoljenje za zaščito 

pravoslavcev na Balkanu. Skupaj z Avstrijo in Prusijo si je razdelila poljska ozemlja in 

pridobila del Belorusije. Sledil je upor poljskih reformistov, ki je bil krvavo zadušen, 

Rusija pa si je prilastila še zahodni del Belorusije. Poljaki so spet dvignili vstajo, ki je 

bila ponovno zadušena. Rusija je s tretjo delitvijo Poljske leta 1795 zasedla še Litvo in 

Kurlandijo.  

Slika 2.3 Karta ruskega imperija v 18. stoletju 

 

Vir: Grohn 2009. 

Katarina Velika je razširila meje Rusije in zagospodarila na Črnem in Baltiškem 

morju. V načrtih je imela tudi osvojitev Turčije s pomočjo Avstrije in Benetk. Želela je 

namreč zagospodariti pravoslavni prestolnici Carigradu.  

Bila je prosvetljena vladarica, ki je želela ukiniti samodrštvo in tlačanstvo, vendar se 

je bala močnega fevdalnega sistema, zato je tlačanstvo le omilila. Kljub 

reformističnemu duhu je tako kot Peter Veliki, uspela le povečati ruske državne meje 

(Rupnik 1999). V času njene vladavine je prebivalstvo skočilo s 25 na 36 milijonov 
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(zlasti s poljskimi ozemlji). Vendar je Rusija razvojno še bolj zaostajala, saj je širjenje 

ozemlja povzročilo močnejše spore med fevdalci in tlačani.  

Po kratki vladavini Katarininega sina Pavla je carski prestol prevzel Aleksander I., 

vnuk Katarine Velike. Na prestol je prišel v času Napoleonovih osvajanj. Rusija sprva 

ni zmogla zaustaviti francoskega pohoda. V prvem miru z Napoleonom je izgubila 

ozemlja Poljske in pridobila ozemlja Turčije in Švedske. V ponovni vojni z 

Napoleonom ga je Rusija porazila. Na Dunajskem kongresu, ki je prinesel mir v Evropi 

naslednjih 100 let, je Rusija zagovarjala status quo, kar je pomenilo vrnitev meja pred 

Napoleonovim osvajanjem. Rusija je postala vodilna sila v Evropi in varovalec meja. 

Vendar je stroga drža Aleksandra I. v Rusiji povzročala nezadovoljstvo, zlasti v času 

grške osvobodilne vojne, ko je Rusija stopila na stran Turčije, da bi ohranila njeno 

ozemeljsko celovitost. 

Njegov naslednik Nikolaj I. je bil izredno konzervativen vladar in je uvedel popoln 

nadzor nad izobraževalnim sistemom. Leta 1827 je spremenil politiko Aleksandra I. in 

Grčiji ponudil pomoč pri osamosvajanju, s tem ko je zasedel območja Turčije. Izsilil je 

priznanje neodvisnosti Grčije in pridobil ozemlja na Zakavkazju. Leta 1831 je zadušil 

poljsko vstajo in Poljsko razdelil na gubernije, ter ji odvzel vse svoboščine. Leta 1848 je 

priskočil na pomoč Avstriji in zadušil madžarsko vstajo. To je sprožilo vsesplošen upor 

proti Rusiji kot evropskemu »žandarju«. V revolucionarnih pretresih med leti 1848-50 

je želel osvojiti Turčijo. Računal je na pomoč Anglije in Avstrije, vendar se je uštel. 

Leta 1853 je Rusija uničila turško ladjevje na Črnem morju, zato so Turčiji na pomoč 

priskočili zahodni zavezniki. Majhna ekspedicija zahodnih držav je premagala 

milijonsko rusko vojsko, ki ni bila ustrezno oborožena in organizirana. Rusija je morala 

Turčiji predati območja ob Črnem morju, poslej pa tam ni smela imeti mornarice. V 

času vojne je umrl car Nikolaj I.,  zato je njegov prestol prevzel Aleksander II.  

Aleksander II. je po porazu ruske vojske pričel z reformami. Leta 1861 je osvobodil 

tlačane in uresničil poskuse svojih predhodnikov, omilil cenzuro, prevetril državno 

vodstvo in dovolil svobodnejše potovanje v tujino. Rusija je doživela razcvet. Pričela se 

je gradnja železnic, pridelek se je povečal za trikrat, prebivalstvo pa se je v 40. letih 

povečalo za 52 mio. Pričel je z ozemeljskim zaokroževanjem Rusije, da bi lažje 

spodbudil gospodarski razvoj. Osvojil je kitajska ozemlja severno od reke Amur, na 

katerih je bil ustanovljen tudi Vladivostok. Aljasko je prodal Američanom, Japonski je 
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oddal Kurilske otoke v zameno za južni del otoka Sahalin. Po letu 1860 je Rusija 

osvojila tudi dele južne Sibirije (Turkestan, Taškent ...) na katerih so živela 

muslimanska nomadska plemena organizirana v kane. Rusi so prodrli do meja 

Afganistana, Perzije in Indije, a jih je ustavila ogrožena Anglija. Leta 1864 mu je uspelo 

povsem pokoriti kavkaška plemena in postaviti mir na Kavkazu. V sedemdesetih letih 

19. stoletja je Rusija ponudila pomoč pravoslavnim narodom na Balkanu, ki so si na 

berlinskem kongresu priborili avtonomnost. Poljakom je ponudil avtonomijo, vendar so 

se tej uprli. Kljub posredovanju zahodnih držav, je bila vstaja ponovno zadušena, 

Poljsko pa so razdelili na deset gubernij, uvedli ruski jezik kot uradni in ukinili 

katoliško vero.  

Kljub vsem reformam ljudstvo ni bilo zadovoljno z napredkom. Pričeli so se 

organizirati krožki, ki so načrtovali atentat na Aleksandra II., ki naj bi bil le naslednik 

Nikolajeve politike. Poskusi atentata so negativno vplivali na Aleksandrove odločitve 

zato je zaradi utemeljenega strahu, želel uvesti ustavno monarhijo. Reforme ni izpeljal, 

saj je eden od poskusov le uspel in Aleksander II. je bil 1. marca 1881 umorjen.  

Nasledil ga je Aleksander III., ki je nemudoma začel s krepitvijo carjeve oblasti. 

Omejil je avtonomijo univerz, pospešil rusifikacijo, spodbudil antisemitizem, poostril 

cenzuro in povečal policijska pooblastila. V pribaltskih državah je ukinil nemščino in 

uvedel ruščino kot uradni jezik. Finski je ukinil avtonomijo in uvedel ruski jezik kot 

uradni. Vendar konzervativna politika Aleksandra III. v Rusiji ni povzročala uporov. K 

temu je prispeval gospodarski razvoj. Rusija je šla svojo pot kapitalizma. Ruski 

kapitalisti so bili odvisni od carskega dvora, saj prost pretok blaga ni obstajal. Delavci 

niso bili organizirani v sindikate, ampak so se sami politično aktivirali in organizirali v 

stranke. Tudi po načinu življenja so se razlikovali od evropske delovne sile, saj so bili 

še vedno vezani na zemljo in vaški način življenja. V zunanji politiki se je povezoval z 

Anglijo in Francijo, ter vse bolj opuščal vezi z Nemčijo in Avstro-Ogrsko, ki sta 

ogrožali njegove interese na Balkanu.  

Nasledil ga je Nikolaj II., ki je bil tudi zadnji ruski car. V času vladavine ni uvedel 
ničesar novega. 

2.1.6 Nastanek Zveze Socialističnih Sovjetskih Republik (ZSSR) 

V začetku 20. stoletja se je pričela prva svetovna vojna. Rusija je v vojno stopila, da 

bi zaščitila svoje interese na Balkanu. Od Nemčije je zahtevala, da prepreči napad 
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Avstro-Ogrske na Srbijo. Pričela je z mobilizacijo vojske, zato ji je Nemčija napovedala 

vojno. Takoj zatem je Nemčija napovedala vojno še Franciji, po napadu na Belgijo pa ji 

je napovedala vojno Anglija. Na stran centralnih sil (Avstro-Ogrska, Nemčija) je stopila 

še Turčija in pričela se je prva svetovna vojna. 

Rusija je bila v tem času najštevilčnejša evropska država in je imela največje zaloge 

živil, tudi za dolgotrajnejša vojskovanja. Kljub temu ji je, zaradi visoke cene živil in 

pomanjkanja delovne sile v kmetijstvu, grozila humanitarna katastrofa.  

Vojna je v Rusiji povzročila vsesplošno zmedo. Stoletja zatirani narodi so iskali 

svojo pot k samostojnosti, zato so velikokrat sodelovali tudi s centralnimi silami. Pričela 

se je nasilna rusifikacija neruskih narodov, ki je samo še podžgala zatirane narode. 

Primanjkovanje  kruha in ostalih osnovnih živil je spodbudilo radikalne levičarje, k 

ustanavljanju svetov delavskih in vojaških odposlancev. Car se je počutil ogrožen in je 

želel razpustiti dumo, vendar se je ta organizirala v začasni komite. Ta je leta 1917 

zavzel celoten St. Peterburg in oblikoval novo vlado. Oblast so si delili car, meščanska 

vlada in svet delavskih in vojaških deputatov. Svet je odvzel carju in vojaškim 

funkcionarjem oblast nad vojsko in s tem carja prisil k odstopu. Duma je takoj razglasila 

enakost vseh državljanov, splošno volilno pravico, svobodo govora, tiska in zbiranja. 

Rusija je postala demokratična država. Vendar v dumi ni bilo soglasja. Levičarske 

stranke so enačile liberalno meščanstvo s carizmom. Meščanstvo je bilo navezano na 

carja in je nadaljevalo z enako politiko. Nadaljevali so vojno, ki so jo boljševiki želeli 

prekiniti. Neruskim narodom so še naprej odrekali pravico do samostojnosti. Sicer so 

bili do narodov na zahodu  popustljivi (Baltik, Finska, Poljska), a pri Ukrajini niso želeli 

popuščati. Leta 1917 so boljševiki na volitvah v Moskvi in St. Peterburgu osvojili 

večino in si utrli pot k popolni oblasti. 25. oktobra 1917 so prevzeli oblast v St. 

Peterburgu in nato še v Moskvi.  

Po prevzemu oblasti je sovjetska vlada sprejela deklaracijo o pravicah narodov 

Rusije, ki je temeljila na naslednjih načelih (Rupnik 2009): 

 enakost in suverenost vseh narodov, 

 pravica do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve, 

 odprava vseh narodnostnih in verskih privilegijev, 

 svoboden razvoj narodnostnih manjšin in etničnih skupin. 
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Vojno so prekinili s  podpisom mirovnega sporazuma v Brest-Litovsku. Ta je 

določal naslednje (Rupnik 1999): 

 Poljska, Latvija, Litva in Estonija pripadeta Nemčiji, 

 Finska in Ukrajina postaneta samostojni državi, 

 Turčiji pripade Erdeha, Kars in Batum, Romuniji pa Besarabija. 

Na teh območjih živela tretjina prebivalstva (56 mio.), tu je delovalo 40 odstotkov 

vseh industrijskih delavcev, pridelali so 70 odstotkov jekla, 90 odstotkov črnega 

premoga in skoraj ves sladkor, zato je to bil hud udarec za Rusijo (Rupnik 1999).  

Ta je računala na to, da se po koncu vojne preprosto ne bo držala dogovora in ga 

opredelila kot ničnega. Npr. Ukrajinci niso bili dovolj enotni, da bi lahko ustvarili 

samostojno državo in so naposled pristali na ustanovitev ZSSR, ki je bila enakopravna 

RSFSR. V novonastalo državo je bilo treba privabiti tudi muslimanske narode z 

območij Kavkaza in južne Sibirije. Večina teh narodov je bilo nomadskih, zato so želeli 

le avtonomijo. Leta 1918 bila ustanovljena Turkestanska avtonomna sovjetska 

socialistična republika, ki so jo po 6 letih razdelili na tri republike (Kazahstan, 

Turkmenistan in Tadžikistan) in dve avtonomni oblasti (Kara Kirgizijo in 

Karakalpakijo). 

Delo prvega voditelja ZSSR Lenina je nadaljeval Stalin. Mnogi narodi in plemena, 

ki nikoli niso imeli samostojne države so pridobili določeno samostojnost. Na severnih 

območjih in v Sibiriji so administrativne meje določali z ekonomskega vidika, tako da 

so bila vključena najpomembnejša gospodarska središča.  

Federativna ureditev ZSSR je omogočila neruskim narodom ureditev 
administrativnih meja, najbolj zaostalim ljudstvom pa odprla pot do pismenosti in 
izobraževanja. Dvajseta leta so veljala za zlato obdobje ukrajinskega in beloruskega 
naroda, ki sta poskušala obnoviti svojo narodnostno zavest (Rupnik 1999). 

2.1.7 ZSSR v drugi svetovni vojni 

Stalin je po prvi svetovni vojni pobil milijon, v gulage pa poslal od 3,5 do 10 

milijona ljudi in dal pobiti večino vojaških poveljnikov, zato je ZSSR dočakala drugo 

svetovno vojno vojaško oslabljena (Rupnik 1999).  

Vojna je pričela leta 1939. ZSSR je z Nemčijo najprej sklenila pakt o nenapadanju 

in razdelitvi interesnih območjih. Rusiji bi pripadel del Poljske vzhodno od Visle, 

Estonija Latvija in Besarabija. Po nemški okupaciji Poljske je bila meja prestavljena z 
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Visle na reko Bug, ZSSR pa je pridobila Litvo. Nemudoma je svoj del Poljske 

priključila Ukrajinski in Beloruski SSR. Z Baltskimi republikami je sklenila pakt o 

vzajemni pomoči, s ciljem, da si jih priključi. Leta 1940 se je to tudi zgodilo. 

Nemčija je v toku vojne okupirala ZSSR. Vedoč, da ljudstvo ni zadovoljno s 

Stalinovo politiko terorja so ukinili kolhoze in uvedli kmečke obščine. Poslej so kmetje 

še vedno plačevali davek v naturi in sicer kolektivno. Pridelek je v veliki meri porabila 

vojska in vsakršno upiranje je bilo najstrožje kaznovano. 4,2 mio ljudi je bilo 

preseljenih v Nemčijo na prisilno delo.  

Nacisti niso v Ukrajini niso ničesar spreminjali, zato so Ukrajinci sprva sodelovali z 

okupatorjem. Ker Hitler ni dopuščal narodnostnega organiziranja, so se ti pričeli 

organizirati v sovjetske partizanske enote. Baltski narodi so pridobili avtonomijo in so 

morali prispevati vojake nacističnem režimu. Kljub temu, da so jih Nemci razselili so 

sodelovali z njimi, da bi si izborili samostojnost.  

Na druga strani so politično delovali tudi sovjeti. Stalin je namesto besede tovariši 

prevzel staro rabo bratje in sestre. Domovino je naslavljal kot očetnjavo, narod pa le še 

kot ruski narod. To je v bistvu pomenilo, da je obstoj ZSSR odvisen le od Rusov. Da bi 

pritegnil pozornost ostalih narodov, je v govorih omenjal njihove junake, zlasti tiste, ki 

so sodelovali z Rusi. Na vodilne položaje v ostalih republikah je postavljal ljudi, ki so 

narodnostno pripadali republiki.  

Leta 1941 je Stalin pristopil v koalicijo z Anglijo in ZDA, da bi premagal Nemčijo 

in uresničil svoje načrte. Na osvobojenih območjih je najprej likvidiral osebe, ki so 

sodelovale z okupatorjem. Pričele so se množične deportacije ljudi s Kavkaza in Baltika 

v Sibirijo. S Kavkaza so med leti 1943-44 preselili več kot 700 tisoč ljudi.  

Po koncu druge svetovne vojne je Stalin uvedel krvavo in represivno notranjo 

politiko. Ruski narod je bil povzdignjen nad vsemi narodi sveta. Spremenil je 

zgodovinopisje in pogled na ruski imperij. Mnoga svetovna odkritja je pripisal Rusom. 

Sistematično je odstranjeval Žide, zaradi naklonjenosti zahodnim državam. Svojo 

politiko je širil tudi izven meja ZSSR v druge socialistične oz. komunistične države, 

tudi z uporabo vojaške moči (Poljska, Češkoslovaška, Madžarska). 

2.1.8 ZSSR po drugi svetovni vojni 

Po Stalinovi smrti se je pričel srdit boj za oblast v katerem je zmagal Nikita 

Hruščov. Ta je po prevzemu oblasti pričel z razvojem gospodarstva pod geslom 
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»Dohiteti ZDA in jo prehiteti«. Osredotočil se je sprva na razvoj kmetijstva. Pocenil je 

osnovna živila in povečal subvencije kmetijstvu. S širjenjem kmetijskih zemljišč v 

Kazahstanu in Sibiriji je povečal pridelek žita. Ukinil je tudi zakonski pregon za 

delovne prekrške in tako omogočil večji pretok delavcev. Napredovala je tudi vesoljska 

industrija. Leta 1957 so izstrelili prvi satelit, 1961 pa je Jurij Gagarin poletel v vesolje. 

Na notranje političnem območju je vodil Stalinovo politiko. Po kratki 

decentralizaciji je uveljavil nekdanjo centralizirano politiko. Nekatere žrtve Stalinovega 

režima je osvobodil in jih vrnil v politiko. Dovolil je vračanje razseljenih narodov v 

matična območja (kavkaška ljudstva so se vrnila iz Sibirije in pridobila avtonomijo). 

Nadaljeval je rusifikacijo neruskih narodov (npr. Beloruse je pozval k opuščanju 

maternega jezika, da bi prej prešli v komunizem).  

Veliko pozornost je posvetil zunanji politiki. Uveljavil je načelo obstoja obeh 

blokov (kapitalističnega in komunističnega) in dovolil odstopanja v oblikovanju 

socializma v drugih državah vzhodnega bloka. Umaknil je sovjetsko vojsko iz Avstrije 

in skupaj s Kitajsko pristal na konec korejske in vietnamske vojne. Problematiko 

Berlina je rešil s postavitvijo berlinskega zidu,2 kljub dogovoru o prostem prehodu iz 

enega v drugi del mesta. S postavitvijo raket na Kubi in podporo kubanski revoluciji je 

zanetil hladno vojno z ZDA, ki se je končala z umikom ruskih raket leta 1962. Skupaj z 

ZDA, Veliko Britanijo in Francijo je podpisal sporazum o delni prepovedi jedrskih 

poskusov. S popuščanjem Zahodu je povzročil razkol v vzhodnem bloku in 

nezadovoljstvo domače politične scene (Rupnik 1999). 

V času dopusta so ga odstavili na »njegovo lastno voljo« in oblast je prevzel Leonid 

Brežnjev. Ta je ukinil absolutno vladavino. Razširil je vrhovno oblast med svoje 

prijatelje3 in si dodeljeval najvišja sovjetska odlikovanja. Želel je vzbuditi vtis 

socialistične demokracije, zato je leta 1977 uzakonil vrhovno politično oblast partije in 

omogočil množicam sodelovanje v volitvah sovjetov na vseh ravneh. Gospodarstvo je 

doživljalo zastoj, zaradi Hruščove nerealne tekme z ZDA. Petletke so odslej bile bolj 

prilagojene zmožnostim gospodarstva, kljub temu pa se je gospodarska rast upočasnila. 

Sovjetsko gospodarstvo je namreč doživljalo demografsko stagnacijo, saj ni bilo dovolj 

mlade delovne sile, socialna sestava prebivalstva se je spremenila (urbanizacija, 
                                                
2 Berlinski zid je razdelil Berlin med socialistično vzhodno Nemčijo in kapitalistično 

zahodno Nemčijo. 
3 večina jih je bila iz Dnjepropetrovska, odtod ime dnjepropetrovsko-brežnjevski klan. 
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izobraževanje), kolhozi pa so delovali negospodarno, tako da je precejšen pridelek 

propadel.  

V zunanji politiki je Brežnjev posvečal osrednjo pozornost krepitvi odnosov v 

vzhodnem bloku in normalizaciji odnosov z zahodom po kubanski krizi.  

Brežnjev je želel okrepiti vzhodni blok zato je (Rupnik 1999): 

 vojaško interveniral proti »praški pomladi« leta 1968 na Češkoslovaškem, 

 vsiljeval je državam vzhodnega bloka skupne programe, 

 vdrl v Afganistan leta 1979. 

Odnose z zahodom je okrepil (Rupnik 1999): 

 s podpisom sporazuma z ZDA o nadzoru nad strateško oborožitvijo, 

 z izvedbo »Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi« v Helsinkih leta 

1975 (na konferenci so končno priznali povojne meje v Evropi). 

Po smrti Brežnjeva leta 1982 se ni veliko spremenilo v sovjetski politiki. Notranja 

politika je ostala ista, v zunanji pa so se odnosi z zahodom slabšali. Vse do 

Gorbačovovega prihoda na oblast. 

Gorbačov je bil poslednji predsednik ZSSR. Na oblast je prišel leta 1985 s ciljem 

popolne prenove socialističnega sistema. Obljubil je podvojitev narodnega dohodka, 

povečanje delovne storilnosti za 250 odstotkov, stanovanje za vsako družino do konca 

20. stoletja itd.  

Notranjo politiko je vodil odslej pod tremi gesli (Rupnik 1999): 

 uskorenije: pospešitev razvoja na vseh področjih, predvsem gospodarskem, da 

bi ujeli korak z zahodom, 

 glasnost: popolna odprava cenzure, 

 perestrojka: revolucionarna sprememba gospodarstva. 

Glasnost je popolnoma spremenila javno življenje državljanov. Javnost je lahko 

svobodno razpravljala o stanju v državi. Mediji so izdajali kritične članke o 

stalinističnem obdobju in politiki. Sovjetski državljan je končno izvedel več o 

gospodarski krizi v državi in o življenjskem standardu v primerjavi z ostalimi Evropejci. 

Novinarji so poslej pisali tudi o dogajanju v politiki in posegali po politični kritiki. 

Gorbačov je leta 1987 dovolil poslušanje in predvajanje tujih medijev in sprostil 
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izstopanje iz države. Prepoved potovanja se je omejila na ljudi, ki so nosili državne 

skrivnosti. Po začetnih neuspehih perestrojke je pričel tesneje sodelovati s RPC. Uvidel 

je, da bi mu lahko pomagala pri spodbujanju ljudi za zagon perestrojke. Vrhunec 

sodelovanja je predstavljal podpis zakona o svobodi veroizpovedi in ločitvi cerkve od 

države.  

Perestrojka je, tako kot vse predhodne reforme v ZSSR, doživela polom. 

Proizvodnja je padala, cene so rasle, trgovine so se praznile. Gorbačov je zagovarjal 

postopen prehod v zasebno lastnino. Uzakonil je zasebno drobno dejavnost, vendar je 

boj proti sivi ekonomiji povsem izničil učinek zakona. Privatizirati je želel kmetijska 

zemljišča, vendar so se predstavniki močnih kolhozov in sovhozov temu uprli in 

zasebne kmete na vsakem koraku ovirali. Delavci so pridobili udeležbo pri upravljanju 

podjetij, da bi bolje delovali na razvoju. Tudi sodelovanje med republikami je želel 

pospešiti na ta način. Tako je prišlo v veljalo geslo močen center, močne republike.  

Gorbačov je veliko prispeval k demokratizaciji družbe. Obnovil je sistem ljudskih 

odposlancev (deputatov), katere bi lahko volili v zakonodajni organ in vrhovni sovjet. 

Prve volitve so se odvijale med leti 1988-89 s središčem v Moskvi. Ta naj bi tudi prejela 

tretjino vseh deputatov, saj so tu delovale vse vladne organizacije. Na volitvah se je na 

oblast ponovno vrnil Jelcin, ki ga je pred tem Gorbačov odstranil. Ustvaril je pravo 

opozicijo Gorbačovu. Radikalni demokrati so želeli kongres povzdigniti na nivo 

najvišjega političnega organa, se pravi nad predsednika in ZSSR preoblikovati v zvezo 

svobodnih in neodvisnih republik. Med prvim kongresom deputatov je bilo mogoče 

opaziti razkol med centrom in baltskimi ter kavkaškimi republikami.  

Na zunanje političnem območju je uvedel »novo miselnost« ki je bila zelo uspešna. 

ZSSR naj bi se posvetila politiki dialoga in razoroževanja, zlasti jedrskega. Leta 1987 je 

na tem področju dosegel dogovor z ZDA o uničenju jedrskih raket srednjega dosega. 

Okrepil je odnose z državami vzhodnega bloka in komunističnimi strankami z zahoda.   

Do leta 1990 pa Gorbačov ni rešil ključnih vprašanj reforme (Rupnik 1999): 

 ukiniti je moral 6. člen zvezne ustave, ki je zagotavljal komunistični partiji vso 

oblast v državi. To je storil šele leta 1990, vendar je primat v državi imela 

komunistična partija, 

 kljub uvajanju tržnih mehanizmov, zasebne lastnine in podjetništva ni posegal 

po radikalni prenovi gospodarstva, 
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 odlašal je s podpisom nove zvezne pogodbe. Osnutek je izšel šele leta 1990, ko 

so Estonija, Litva, Latvija, Moldavija, Gruzija in Armenija že drvele k državni 

neodvisnosti. 

Slika 2.4 Karta ZSSR leta 1989 

 

Vir: Library Perry-Castañeda 1989. 

Kasnejše volitve deputatov v kongres RSFSR so na oblast pripeljale demokratični 

blok komunistične stranke na čelu z Borisom Jelcinom. Gorbačov je takoj zavrl reforme 

in uvedel represivno politiko. Leta 1991 je organiziral referendum na katerem so v 

zveznih republikah odločali ali so za ohranitev preoblikovane ZSSR. Večina republik je 

glasovala pritrdilno. Po zmagi na referendumu je izpeljal zaroto proti Jelcinu. Na dan 

zasedanja kongresa RSFSR je v Moskvo poslal vojsko. Kongres ni želel zasedati, dokler 

se vojska ni umaknila in je razširil pristojnosti predsednika RSFSR Borisa Jelcina. Ta je 

tudi sam koval zaroto proti Gorbačovu, zato se je zedinil s predsedniki ostalih zveznih 

republik. Leta 1990 je Jelcin razglasil suverenost RSFSR in prevzel oblast nad 

gospodarsko politiko. Gorbačov je na drugi strani obljubljal podpis nove zvezne 

pogodbe, s katero republike niso bile zadovoljne. Po burni razpravi so se odločili za 

podpis zvezne pogodbe 20. avgusta. Vsebina pogodbe je bila zelo posplošena in 

dvoumna, tako da je omogočala mnogotero razlago. 
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V želji za ohranitev ZSSR so zarotniki, v času Gorbačovovega dopusta, ustanovili 

državni komite za izredno stanje in prevzeli vso oblast, »zaradi predsednikove bolezni«. 

Uvedli so izredno stanje in strogo cenzuro, ukinili protisovjetski tisk in poslali vojsko 

nad »Jelcinovo« Moskvo. Napad ni uspel saj je vojska ostala zvesta Jelcinu. Ta je 

razglasil popolno oblast nad ozemljem RSFSR in se oklical za vrhovnega poveljnika 

oboroženih sil. Prisil je Gorbačova razpustiti komunistično partijo in ji zaplenil 

premoženje. Da bi ohranil ZSSR je Gorbačov ustanovil novo obliko zveznega organa, 

poimenovanega posvetovalni svet pri predsedniku. Pripravili naj bi nov medrepubliški 

sporazum in se preoblikovali v Zvezo Sovjetskih Suverenih Držav. Zasedanja se ni 

udeležila Ukrajina in onemogočila obnovo ZSSR. 1. decembra 1991 je razglasila 

samostojnost in sprožila dokončen razpad države. 7 dni po razglasitvi samostojnosti se 

je sestala z Rusijo in Belorusijo, da bi sporazumno ustanovili SND. Organizacija je 

odprtega tipa in dovoljuje vstop vsem bivšim republikam. V SND so vstopile vse države 

bivše ZSSR razen baltskih republik in Gruzije, ki niso želele nadaljevati skupne poti z 

nekdanjimi sovjetskimi državami. Ruska federacija je postala nosilka SND in 

naslednica ZSSR, ter nase prevzela vse zunanje dolgove in premoženje. Gorbačovu ni 

preostalo drugega kot, da odstopi s položaja predsednika države, ki več ni obstajala.  

2.1.9 Ruska federacija 

Ruska federacija se je na samem začetku spopadla s težkim položajem. Uveljavila 

je mnoge vrednote demokratičnih držav (temeljne človekove pravice in svoboščine, 

politični pluralizem), vendar je gospodarska in zakonodajna struktura ostala ista. 

Vodenje gospodarstva je prehajalo z državnih oblasti na ožji krog ljudi, ki so na hitro 

obogateli (Rupnik 1999). 

Gospodarstvo je bilo v popolnem razsulu in je potrebovalo radikalne reforme. 

Jelcin je dal sprostiti cene in inflacija je skokovito narasla in presegla pričakovanja 

(namesto napovedanega skoka 2-3 krat so cene narasle 10-12 krat). Na trg je prišla 

ponudba iz tujine, vendar se v gospodarstvu ni zgodila tržna selekcija. Po sprostitvi cen 

so državna podjetja delala na tem, da se cene obdržijo. Naslednji korak je bila popolna 

liberalizacija trga. Nenadoma so ljudje na ulicah ponujali vse, da bi lahko preživeli. 

Jelcin je začel s hitro privatizacijo stanovanj, trgovin in lahke industrije. Divja 

privatizacija je zaobšla širše delavske sloje, lastnino pa so pridobivali ljudje, ki so že 

imeli vodilne položaje v družbi. Šok terapija, ki jo je v gospodarstvu uvajal Jelcin, je 
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sprožala tudi nezadovoljstvo med deputati. Jelcin je želel finančno stabilizirati državo, 

zato je zmanjšal subvencije kmetijstvu, državna naročila vojaškim podjetjem in 

proračunske postavke šolstvu, zdravstvu in znanosti. Državna uprava se je na drugi 

strani, kljub obljubam, povečevala. Jelcin se je namesto reševanjem problemov v državi, 

posvečal ohranjanju svojega položaja. Komunistično-nacionalistična večina v kongresu 

ga je želela strmoglaviti. Namreč ustava še iz časa Brežnjeva, ni razmejevala 

pristojnosti, zato je kongres v bistvu imel največjo moč. Spopadi so se preselili tudi na 

moskovske ulice, kjer so potekale demonstracije in spopadi s policijo. Zato se je Jelcin 

odločil za glasovanje o zaupnici svoji politiki, novi ustavi in o novih volitvah v 

parlament. Kljub neustavnosti je bil referendum izveden. Državljani Rusije so na 

referendumu podprli Jelcina in njegovo neuspešno socialno-ekonomsko politiko. Na 

vprašanje o predčasnih volitvah predsednika in ljudskih deputatov so državljani 

odgovorili negativno. Jelcin je nadaljeval s pripravami nove ustave. Zaradi 

nasprotovanja je razpustil kongres ljudskih deputatov. Opozicija se je uprla in 

organizirala oboroženi udar. Jelcin je nad njo poslal vojsko in dosegel predajo vodij 

upora. 

Na decembrskih volitvah leta 1993 je nepričakovano zmagala nacionalistična 

LDPR pod vodstvom Vladimirja Žirinovskega. Kljub temu, da je Jelcin dobil močno 

opozicijo (LDPR ni uspelo narediti vlade) se za svojo položaj ni moral bati. Nova 

ustava mu je določila pristojnosti, ki jih je užival nekdanji ruski car. Jelcin se je z 

opozicijo želel pobotati in ji je ponudil družbeni konsenz, a ga je ta zavrnila.  

Leta 1994 se je Jelcin odločil za poseg v Čečeniji. Rusija naj bi tako obnavljala 

ustavni red. Sprožil se je val kritik v tujini, nekdanje države vzhodnega bloka pa so se v 

strahu pred napadi pričele oddaljevati od Rusije.  

Kasneje leta 1995 je pospešil privatizacijo državnih podjetij s ponujanjem bančnih 

kreditov v zameno za nakup delnic. Poteza je katastrofalno vplivala na družbeno 

ureditev Rusije. Pred tem se je bogastvo že nakopičilo pri bogatih posameznikih, ki so v 

novem valu privatizacije le še okrepili svoj položaj. Pojavili so se posamezniki, 

imenovani oligarhi, ki so v času divje privatizacije obogateli in pridobili politične 

povezave. 

Na predsedniških volitvah leta 1996 je bil Jelcin še drugič izvoljen za predsednika. 

Zmagal je kljub neuspešno izpeljani denacionalizaciji, vojni v Čečeniji, slabemu 
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gospodarskemu razvoju in mnogim škandalom (Jelcin je bil alkoholik). Za njegovo 

zmago je stala ruska poslovna elita, ki je finančno podprla Jelcinovo predsedniško 

kampanjo. Leto dni pred volitvami so javnomnenjske raziskave napovedovale zmago 

komunističnega kandidata Genadija Zjuganova. Ruski oligarhi, ki so v rokah držali 

najpomembnejše medije, so prednost dajali Jelcinu, tako je ta bil medijsko bolj 

izpostavljen. V zameno za pomoč jim je obljubil delež v močnih državnih podjetjih. 

Jelcin je v predvolilni kampanji obljubil konec čečenske vojne, opustitev nekaterih 

reform, plačilo zaostalih pokojnin in plač in povečanje javnih izdatkov. Svetovna 

monetarna banka je Rusiji v tem času dodelila posojilo v vrednosti 10 milijard dolarjev 

in s tem podkrepila Jelcinove obljube. Jelcin je zmagal na volitvah od obljub pa izpolnil 

le eno. Prekinil je čečensko vojno. 

Nadaljeval je neuspešno gospodarsko politiko in Rusija je leta 1998 padla v 

finančno krizo, kljub 40 milijardam dolarjev posojila. Leto kasneje je Jelcin pričel z 

novo vojno v Čečeniji. Na politični sceni je doživljal težke trenutke. 15. maja 1999 so 

ga poskušali razrešiti dolžnosti. Vlada ga je bremenila razdora ZSSR, napada na 

Čečenijo in mnogih drugih nezakonitih postopkov. Razrešitev ni bila večinsko podprta, 

zato je Jelcin ostal predsednik Rusije. Istega leta je za predsednika vlade imenoval tedaj 

manj znanega Vladimirja Putina in ga najavil kot svojega predsedniškega kandidata na 

naslednjih volitvah. Jelcin je 31. decembra najavil svoj odstop. Za začasnega 

predsednika je imenoval Vladimirja Putina, ki je vršil dolžnost do 26. marca 2000,  ko 

so ruski državljani ponovno odšli na volišča.  

2.1.10 Ruska federacija po Borisu Jelcinu 

Nekdanji direktor KGB je postal drugi ruski predsednik 7. maja 2000. Putin je takoj 

po prihodu na oblast obračunal z rusko oligarhijo. Prisiljeni so bili izstopiti iz politike. 

Na oblast so prišli novi ljudje, ki so pod Putinovo vladavino večali svojo moč. Rusija je 

močno krepila svoj politični in gospodarski položaj, kar je dvigalo ugled novemu 

ruskemu predsedniku. Črna pika v prvem mandatu Vladimirja Putina je bil predvsem 

čečenski teroristični napad na moskovsko gledališče in zajetje osnovne šole v Beslanu. 

Kljub temu je Vladimir Putin prepričljivo zmagal na volitvah leta 2004. Nadaljeval je 

uspešen gospodarski razvoj, na zunanje političnem prizorišču pa je krepil moč in ugled 

Rusije. V času vladavine je pridobil ogromno moč. Ker sam ni mogel sodelovati na 

volitvah leta 2008, je za novega kandidata ponudil Dimitrija Medvjedeva (nekdanji 
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predsednik Gazproma), ki je na volitvah prepričljivo zmagal. Putin je politično pot 

nadaljeval kot premier ruske vlade. 

2.1.11 Povzetek poglavja 

S pregledom ruske zgodovine smo lahko ugotovili, da gre za izrazito evropsko 

državo, ki je vselej imela pomembno vlogo v evropski politiki. Kot lahko ugotovimo, je 

Rusija sprva držala korak z ostalo Evropo, vendar je njen razvoj zavrl tatarski jarem. Po 

dolgoletnem gospodarskem nazadovanju se je Rusija uspela rešiti jarma. Po vzponu 

Moskve pa vse do konca ZSSR lahko ugotovimo, da je Rusija večala svojo politično 

moč in širila svoja ozemlja. Kljub razpadu ZSSR je to največja svetovna država, ki že 

samo s tega vidika igra pomembno vlogo v svetu.  

Glede na zgodovinski potek lahko ugotovimo politične odnose Rusije. Vselej je bila 

v konfliktu s Turčijo, Poljsko in Švedsko. Njeni odnosi z Nemčijo in Avstrijo pa so se v 

20. stoletju poslabšali. Večina sosednjih narodov je večji del svoje zgodovine živela pod 

rusko oblastjo. Večina med njimi je v tem času skorajda izgubila svojo narodnostno 

identiteto, mnogi pa težko spodbudijo narodno zavest med rojaki, saj ni prave 

zgodovinske opore. Tudi danes so odnosi Rusije s sosedstvom podobni nekdanjim. 

Rusija večino sosednjih držav obravnava kot interesno območje, medtem ko se mnoge 

oddaljujejo od nje in svojo politiko usmerjajo k zahodu. 

S postopno globalizacijo se je vpliv Rusije preselil na celoten svet. Velika ZSSR je 

vodila močan vzhodni blok in narekovala politiko večine komunističnih držav. Z njenim 

razpadom je Rusija začasno izgubila svojo politično moč in v obdobju tranzicije ni 

imela velikega vpliva na svetovno politiko. Z nastopom Vladimirja Putina kot 

predsednika Rusije pa ta ponovno pridobiva na pomenu.  

Politika današnje Rusije je zrcalna slika pretekle. Skozi zgodovino lahko 

ugotovimo, da je Rusija imela vse do začetka 20. stoletja absolutno vladavino. ZSSR je 

prav tako vodila trda roka predsednika, ki ga ni izvolilo prebivalstvo. Z razpadom ZSSR 

so mnogi upali, da bo v Rusiji prevladala demokracija, vendar temu ni tako. Tudi danes 

se oblast kopiči okoli peščice posameznikov, ki odločajo praktično o vsem v Rusiji. 

Tako bi lahko nekdanjega ruskega predsednika Putina primerjali z nekdanjimi ruskimi 

absolutnimi vladarji.  
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V navedem pregledu je  moč opaziti odnos Rusije do Ukrajine. Ukrajinski narod je 

v očeh večine Rusov obravnavan kot del velikega ruskega naroda, ki se je razdelil na 

Velikoruse (Rusi), Beloruse in Maloruse (Ukrajince). Tako je tudi danes pritisk ruske 

politike ravno na Ukrajino največji, saj je njeno ozemlje strateškega pomena za Rusijo. 

2.2 Zgodovina Ukrajine 

Ukrajina je postala samostojna država šele leta 1991. Pred osamosvojitvijo leta je 

ukrajinska zgodovina tesno vezana na zgodovino Rusije, zato ne bomo obravnavali 

njene zgodovine tako podrobno kot rusko. Tu se bomo osredotočili na nekatere dele 

ukrajinske zgodovine, ki niso popolnoma vezani na rusko. 

2.2.1 Galicijska kneževina 

Območje Galicije je bilo še pred nastankom kijevske Rusije naseljeno in velja za 

prastaro domovino Slovanov pred veliko selitvijo. V meje kijevske Rusije je Galicija 

prešla pod vladavino kralja Vladimirja. Skozi zgodovino je bila jabolko spora med 

Poljsko in Rusijo. Zaradi nenehnih vdorov Tatarov in ropov Kijeva v 12. stoletju je 

Galicija postala središčna kneževina južnega dela kijevske Rusije in območje 

naseljevanja. Po razpadu kijevske Rusije je galicijska kneževina predstavljala, poleg 

Novgoroda in Vladimir-Suzdala, močan center nekdanje skupne države. Svoj vrhunec je 

doživela pod vladavino kneza Danila Romanoviča med leti 1229 in 1264. Danilo je bil 

sin Romana, pod katerim so Poljaki in Madžari osvojili Galicijo. Uspel je združiti 

območja Galicije in si podrediti plemstvo, ter tako postati absolutni vladar v kneževini. 

Tatarskega jarma se je želel rešiti s papeževo pomočjo. Papež mu je zaradi dobrih 

odnosov dodelil kraljevski naziv, vendar ni pozval evropskih narodov na križarski 

pohod proti Tatarom, zato je Danilo pred koncem vladavine prekinil odnose z 

Vatikanom. Po njegovi smrti je oblast prevzel njegov sin Lev. V njegovem času se 

začne počasen zaton galicijske kneževine. Po prihodu njegovega sina Jurija, si Poljaki 

prilastijo Lublin, Madžari pa Zakarpatijo. Od leta 1308 do izgube samostojnosti je Jurij 

vladal s sinovoma Andrejem in Levom II. Oba sta umrla v boju proti Mongolom in 

litovski kneževini. Kmalu po tem sta si območja galicijske kneževine prilastili Poljska 

in litovska kneževina. 
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Slika 2.5 Karta galicijske kneževine 

 

Vir: Timko 2009. 

2.2.2 Zgodovina Ukrajine, zgodovina kozakov 

Na območju današnje Ukrajine se je skozi stoletja, izoblikovala skupina ljudi z 

izjemno zanimivo zgodovino. Ukrajinci jih imajo za nosilce ukrajinske narodnosti, 

imenujemo pa jih kozaki. 

Kozaki so bili svobodni ljudje, ki so se preživljali z vojskovanjem. V času tatarske 

vladavine so jim prepovedali obdelovati zemljo, ker naj bi to škodilo bojevanju. Kozaki 

so poslej imeli zelo negativen odnos do kmetijstva.  Ukvarjali so se le z vzgojo živine in 

konjev, ki so jim služili pri vojskovanju. Kozakom kot najemniški vojski ni vladala 

nobena država. Bili so organizirani v horde, ki jih je vodil ataman (na Dnepru se je 

imenoval hetman). Beseda je turškega izvora in pomeni vladarja deset tisoč glav. 

Atamani so tisti, ki so izvrševali zakone in sprejemali odločitve. Prvi kozaki so se 

pojavili že v času mongolsko-tatarskih vdorov in so služili kot branilci obmejnih 

območij. Oblikovani so bili iz posebej hrabrih plemen. Ko so Mongoli in Tatari vdrli na 

ruska območja so Slovani postopoma vstopali v kozaške redove. Tatari so zahtevali 

krvni davek in Slovani so varovali mejna območja z nomadskimi plemeni in drugimi 

evropskimi državami. Tako so se nekoč mongolsko-tatarski kozaki rusificirali in 

asimilirali v večjo slovansko skupnost kozakov. Slovani so z kozaštvom pridobili stalno 
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vojsko in prevzeli veščino vojskovanja s konji. Z razpadom Zlate horde je na tisoče 

kozakov izgubilo delo. Znotraj Zlate horde so ustvarili etično skupnost slovanskega 

življa z mnogimi mongolskimi navadami. Ker so za neveste velikokrat jemali tudi 

Mongolke, so se pričeli rasno razlikovati od ostalih Slovanov. Kozaki so poslej delovali 

kot najemniška vojska. Velikokrat so sodelovali v medsebojnih bojih med ruskimi 

knezi, najemali pa so jih tudi litovski knezi. Obvladovali so jezik najemodajalcev, zato 

so jih velikokrat enačili z njimi.  

Posebna skupina kozakov se je oblikovala na območju Dnepra. Tam so varovali 

meje mongolske države pred močno litovsko kneževino. Delovali so tudi na strani 

Litve. Ta si je v 14. stoletju podredila dneprske kozake, ki jih je bilo že okrog 40 tisoč. 

Ponudila jim je avtonomijo v zameno pa so delovali na njeni strani v bojih proti 

Moskvi. Kmalu so se jim pridružili donski kozaki, ki jih je ogrožala Moskva. Kozaki so 

delovali na strani tistega, ki jim je lahko ponudil avtonomne pravice, zato so sodelovali 

tudi z Moskvo. 

Prelomnica v zgodovini kozakov je bila turška osvojitev Krima. Ti so dneprske in 

donske kozake potisnili severno na sotočje rek Don in Donca. Tu so zrasle mnoge 

legende o kozaškem načinu življenja. Moskva je na osvojenih območjih izvajala nasilje 

nad prebivalstvom, zato so mnogi, podkrepljeni z legendami o svobodnem življenju 

kozakov, bežali v njihove redove. Na Donu se je število kozakov večalo, zato so to 

območje kozaštva razdelili na nižji in zgornji Don. Nasilje je vplivalo tudi na kozake. Ti 

so se v naslednjih letih, kljub sodelovanju z Moskvo, borili za svojo samostojnost. V 

času vladavine Moskve se je pričelo širjenje kozakov tudi proti vzhodu. Odločilnega 

pomena je bil padec kazanskega tatarskega kanata leta 1552.  

Velikokrat so sodelovali v kmečkih uporih. Tu sta se proslavila Stenka Razin in 

Jemeljan Pugačov. Katarina Velika je zatrla drugi kmečki upor kozakov in si jih 

podredila. Pričeli so se podrejati carski oblasti in postajati zvesti carski uslužbenci. 

Svojo zvestost so izkazali v vojni proti Napoleonu leta 1812. Po letu 1837 so kozaki 

dobili poseben status v carski vojski, prestolonaslednik pa je postal vrhovni ataman 

donske vojske. V drugi polovici 19. stoletja so postali varuhi meja in se selili na različna 

območja Rusije, kjer je bila potrebna njihova prisotnost. V času vojn so formirali 

konjenico, kot prva linija ruske vojske.  
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Prva svetovna vojna je pomenila konec kozaštva. V tem času je bilo registriranih 

4,5 milijona kozakov. V času vojne se je število zmanjšalo za tretjino. Nekateri kozaki 

so na jugu ruskega imperija zahtevali tudi svojo samostojnost, zato je komunistični 

režim kruto obračunal z njimi. Ukinili so kozaštvo in ni se ga smelo omenjati v javnosti, 

politika pa je delovala na tem, da ga izkorenini.  

Ne glede na dejstvo, da je večina kozakov bila Rusov, so kozaki poleg kijevske 
Rusije, postali sinonim boja za ukrajinsko neodvisnost in svetla točka v ukrajinski 
zgodovini. Ukrajinci na kozaštvo ne gledajo z narodnostnega vidika ampak s 
prostorskega. Slovanske kozaške enote so se prvotno formirale in razvile ravno na 
območjih današnje Ukrajine ob Dnepru in Donu, kasneje pa razširile daleč na vzhod. 

2.2.3 Ukrajinci v 20. stoletju 

20. stoletje je bilo za Ukrajino prelomno. V prvi svetovni vojni so se različne 

ukrajinske enote borile za samostojnost. Ker ni bilo enotnosti med njimi, so jih Nemci 

hitro podjarmili. Vse separatiste so pobili. Zato so se Ukrajinci ponovno vrnili k Rusom 

in skupaj z njimi pričeli boj proti Nemcem. Po prvi svetovni vojni so pod ZSSR 

pridobili Ukrajinsko SSR, ki je bila poleg Rusije ena najbolj pomembnih republik. Po 

vojni se je pričelo zlato obdobje ukrajinskega naroda, saj se je pričela množična 

ukrajinizacija, da bi ohranili ukrajinsko identiteto.  

V drugi svetovni vojni se je ponovno odrazila ukrajinska neenotnost. Ukrajinci so 

se bojevali tako na strani nacistov, kot na strani ZSSR. Poleg tega so ustanovili 

Ukrajinsko Povstansko Armado, ki se je borila proti nacistom in ZSSR. Kljub bojevanju 

na treh straneh so kot del ZSSR in postali gospodarsko najmočnejša in najpomembnejša 

republika.  

Prihod Mihaela Gorbačova na oblast je predstavljal prelomnico v zgodovini 

Ukrajine. Zaradi vsesplošnega nezadovoljstva nad stanjem v gospodarstvu ZSSR se je 

po dolgi politični krizi Ukrajina osamosvojila, za njo pa tudi ostale republike. ZSSR je 

formalno prenehala obstajati, Ukrajinci pa so prvič v svoji zgodovini imeli svojo lastno 

državo. 

2.2.4 Republika Ukrajina 

Ukrajina se je od ZSSR osamosvojila 1. decembra 1991, ko je 90 odstotkov 

Ukrajincev glasovalo za novo samostojno državo. Za prvega predsednika so imenovali 

Leonida Kravčuka. Po osamosvojitvi so skupaj z Rusijo, Belorusijo in Kazahstanom 
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ustanovili SND, kjer so se kmalu priključile vse nekdanje republike razen Gruzije in 

Baltika. Po osamosvojitvi se je pričakovalo, da bo Ukrajina, kot najbolj razvita 

republika nekdanje ZSSR, kmalu stopila na noge in doživela gospodarski razcvet. 

Vendar tako kot Rusija, je tudi Ukrajina stopila v kapitalizem nepripravljena in je do 

leta 1999 izgubila 60 odstotkov bruto domačega prihodka. V tem obdobju sta vladala 

dva predsednika. Leonid Kravčuk je obdržal predsedniški položaj do leta 1994.  

Naslednji je na oblast stopil Leonid Kučma, ki je Ukrajino vodil do leta 2004. Na 

zadnjih predsedniških volitvah sta bila najresnejša kandidata za novega predsednika 

Viktor Janukovič in Viktor Juščenko. Prvi je želel v svojem mandatu okrepiti odnose z 

Rusijo, medtem ko se je slednji nagibal k evro-atlantskim integracijam. Sprva je na 

volitvah zmagal Janukovič. Pričel se je množičen val protestov Juščenkovih volivcev, 

kasneje poimenovan »Oranžna revolucija«, ki  so Janukoviča obtožili prirejanja glasov 

in korupcije. Po 3 mesecih protestov so bile volitve ponovljene. Na novih volitvah je 

zmagal Juščenko, ki je dosegel 52 odstotkov vseh glasov. Po nastopu Juščenka na oblast 

so se odnosi z Rusijo ohladili. Rusija je namreč tokom volitev javno podpirala izvolitev 

Janukoviča, ki je želel tesneje sodelovati z njo. 

2.2.5 Povzetek poglavja 

Kot je razvidno iz zgoraj navedenega zgodovino Ukrajincev ne moremo povezovati 

z eno samo državo. Ukrajinski narod je v različnih obdobjih pripadal različnim državam 

in je večino časa živel razcepljen. Sicer je nekaj obdobij samostojnosti, vendar so ta 

obdobja kratka in niso zavzemala velike večine ukrajinskega naroda.  

Odnosi z ruskim narodom so že od samega začetka prisotni. Sprva so živeli v 

skupni državi, vendar v poznejši zgodovini Ukrajinci niso imeli skupne države z Rusi, 

ampak so bili le del ruskih državnih tvorb. Zato se je skozi stoletja v ukrajinskem 

narodu nakopičil odpor do »velikega brata«, ki jih želi nadzorovati. Kot je razvidno v 

času svetovnih vojn so mnogi Ukrajinci delovali na strani okupatorja, da bi lažje dosegli 

želeno samostojnost.  

Danes so odnosi Ukrajine in Rusije podobni nekdanjim in so odvisni od političnega 

programa vlade. Trenutno je v ukrajinska politika usmerjena k EU in zvezi NATO in ni 

naklonjena Rusiji. Glede na njuno zgodovinsko povezanost, taka politika nujno vodi v 

spore kot je plinska kriza 2009. 
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3 VPLETENE STRANI IN POTEK PLINSKE KRIZE 2009 

Plinska kriza 2009 je dodobra pretresla Evropo in močno vplivala na odnose Rusije 

z EU in Ukrajino. Za lažje razumevanje vzrokov plinske krize bomo najprej spoznali 

vpleteni strani v krizi. Gre za dva plinska mogotca Gazprom in Naftogaz, ki sta v 

večinski državni lasti. Kasneje bomo opisali tudi potek plinske krize. 

3.1 Gazprom 

Gazprom je največja plinska delniška družba, ki se ukvarja z geološkim 

raziskovanjem in črpanjem plina, plinskega kondenzata in nafte in s prevozom, 

predelavo in prodajo le teh v Rusiji in v tujini. Družba razpolaga z 70 odstotki 

raziskanih zalog v Rusiji, kar v svetovnem merilu pomeni 17 odstotkov vseh raziskanih 

svetovnih zalog. S tem je Gazprom najpomembnejša ruska družba tako z ekonomskega 

kot s političnega vidika. V letu 2008 je proizvedla 549,7 mrd m3 zemeljskega plina, kar 

znaša 83 odstotkov celotne ruske proizvodnje in približno 17 odstotkov svetovne 

proizvodnje. Gazprom je v istem letu prispeval davčni blagajni Rusije 685,8 mrd rubljev 

in skrbel za ogrevanje celotnega ruskega prebivalstva. Družba ima v lasti skorajda 

celoten ESP, ki obsega 159,5 tisoč km in je razvejan od meje z Baltskimi državami do 

Tomska na vzhodu Sibirije in od Uzbekistana do Polarnega kroga na severu (Gazprom 

2009). 

3.1.1 Zgodovina Gazproma 

V obdobju ZSSR je dejavnosti na področju raziskovanja, proizvodnje, prodaje in 

dobave plina prevzelo, v ta namen ustanovljeno, Ministrstvo za plinsko industrijo4. Leta 

1989 se je Ministrstvo preoblikovalo v Gazprom (Gazprom 2009).  

S privatizacijo družbe je ta, v skladu s predsednikovim Določilom št. 1333, izdanim 

leta 1992, prevzela naslednje obveznosti (Druzhinina 2008): 

 nemotene dobave plina vsem potrošnikom Ruske federacije, 

 uresničevanja dobave plina v tujino v skladu z bilateralnimi sporazumi, 

 izvajanja enotne znanstveno-tehnične in investicijske politike za obnavljanje in 

razvoj ESP, 

                                                
4 V ruščini se plinska industrija imenuje »Gazovaya Promishlennost«. Odtod je tudi nastalo 

ime podjetja Gazprom. 
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 gradnje in financiranja plinovodov.  

Leta 1993 se je družba preoblikovala v rusko delniško družbo in pet let kasneje  

postala delniška družba odprtega tipa. V času privatizacije je bil na čelu vlade, nekdanji 

predsednik družbe Viktor Chernomyrdin. Gazpromu je omogočil neomejeno 

financiranje in popolno politično podporo (Narat 2006). V postopku privatizacije je 

vlada obdržala 41 odstotkov delnic, 29 odstotkov je pripadlo vodstvu družbe, 15 

odstotkov jih je bilo prodanih v obliki privatizacijskih čekov in denarnih sredstev 

zaposlenim in nekdanjim zaposlenim,  ostalo pa je bilo prodano državljanom Rusije. 

Cena delnic je bila izredno nizka in nadzorovana s strani vlade. Tujih investicij je smelo 

biti vsega 9 odstotkov. Na koncu privatizacijskega postopka leta 1995 je bila družba 

prodana za 250 milijonov USD (vrednost družbe je leta 1997 znašala 40 milijard USD).  

Slika 3.1 Lastniška struktura podjetja leta 2008 (v %) 

50,002

22,15

27,848
Ruska federacija 

Imetniki ADR (American
Depositary Receipt)

Ostale fizične in pravne
osebe

 

Vir: Gazprom 2008. 

Leta 1998 so Chernomyrdina odstranili s položaja predsednika vlade. Gazprom je 

padel pod finančni in davčni nadzor. Davčni inšpektorji so ugotovili veliko zadolženost 

in davčno utajo. Družba je morala nemudoma poravnati vse dolgove in je leto končalo z 

izgubo (Freedman Brown 2006). 

S prihodom Vladimirja Putina na oblast se je spremenila tudi vodstvena struktura 
družbe. Leta 2001 je bil imenovan za predsednika uprave družbe Aleksej Miller. Z 
njegovim prihodom so se prihodki od prodaje potrojili (leta 2006 so znašali 62 mrd 
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EUR), tržna kapitalizacija se je podeseterila in podpisanih je bilo veliko mednarodnih 
sporazumov o sodelovanju z državami s celega sveta. 

3.1.2 Cenovna in izvozna politika 

Gazprom je v večji meri državno podjetje, zato njegova cenovna politika ni le tržno 

naravnana ampak tudi politično. Gazpromovo cenovno politiko bi lahko razdelili na tri 

sklope: 

 cena plina za Rusijo, 

 cena plina v  državah nekdanje ZSSR, 

 cena plina ostalim odjemalcem. 

Ruski trg predstavlja 55 odstotni delež prodaje podjetja, vendar Gazprom ravno tu 

beleži izgubo že od leta 2000 (Druzhinina 2008). Cena plina na ruskem trgu je v letu 

2006 znašala 38 EUR na tisoč m3 zemeljskega plina (brez carine in trošarin) in je 

krepko pod tržno ceno, saj je umetno vzdrževana, da bi zadovoljila prebivalstvo 

(Gazprom 2008). Gazprom je dolžan zanesljivo in stabilno dobavljati plin ruskim 

odjemalcem.  Tako nizka cena plina zadovoljuje ruske odjemalce in vnaša energetsko 

stabilnost v državo. Ker je podjetje v večinski državni lasti, nizka cena omogoča 

vladajoči stranki večjo podporo. 

Cena plina je nekoliko višja v državah nekdanje ZSSR. Do leta 2006 so imele te 

države pri nakupu ruskega plina privilegiran položaj in nižjo ceno. Ta je v letu 2006 

znašala 59,9 EUR na tisoč m3 zemeljskega plina (brez carine in trošarin). Rusija je v 

želji, da bi ohranila dobrososedske odnose prodajala plin po nekoliko nižji vrednosti od 

realne. Po letu 2006 je Gazprom napovedal počasno izenačevanje cen plina z ostalimi 

odjemalci. Gazpromovo višanje cen si lahko razlagamo z dveh vidikov. Prvi vidik je 

tržni, saj bo Gazprom z višjimi cenami iztržil veliko več in izenačil vse odjemalce. 

Kljub temu, da bo cena višja, ta ne bo presegala cen ostalih izvoznikov plina. Poleg tega 

ima Rusija (in s tem Gazprom) v lasti največje zaloge plina in je za Evropo najbolj 

zanesljiv in stabilen dobavitelj. Drugi vidik je politični. Večina držav nekdanje ZSSR se 

oddaljuje od Rusije. Baltske države so že članice EU, Ukrajina pa teži k vstopu v EU in 

NATO. Ravno Ukrajina je najbolj pereč problem. Zadnja leta vladajoča politična elita 

ne vzdržuje dobrih odnosov z Rusijo. Slednja želi imeti ukrajinsko politiko po 

nadzorom, saj 80 odstotkov vsega Gazpromovega izvoza gre skozi njo. 
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Ostalim odjemalcem Gazprom prodaja plin po tržni ceni, ki je v letu 2006 znašala 

151 EUR na tisoč m3 zemeljskega plina. To so Nemčija, Italija, Francija, Turčija, 

Madžarska, Češka, Slovaška, Poljska, Bolgarija, Romunija, Grčija, Avstrija, Švica, 

Srbija, Črna Gora, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Hrvaška, Belgija, 

Nizozemska in Finska. Tem državam je ponujena tržna cena, ki je odvisna od cen nafte 

na trgu in je izračunana na podlagi kvot Rotterdamske naftne borze. Cena med državami 

ni enaka in je odvisna od stroškov dobave. 

Gazprom z izvozom plina ustvarja dobiček pri prodaji. Če podjetje v Rusiji prodaja 

pod ceno in od leta 2000 beleži izgubo, je pri izvozu ravno nasprotno. Pri izvozu plina 

velja omeniti način sklepanja pogodb, ki ga podjetje uporablja. Gazprom izvozi plin v 

Evropo na podlagi 25 letnih pogodb, ki so sklenjene na državnem nivoju z dvostranskim 

sodelovanjem. Način plačila je določen na podlagi določila »take or pay«, kar pomeni, 

da kupec predčasno plača določeno količino plina, četudi je bila dejanska poraba manjša 

od dogovorjene. Take dolgoročne pogodbe omogočajo Gazpromu povračilo vloženih 

sredstev v milijardne načrte. Na drugi strani je kupec deležen zanesljive in stalne 

dobave plina na dolgi rok (Gazprom 2008).  

V letu 2006 je Gazprom v EU izvozil 161,5 mrd m3 zemeljskega plina, kar je 

predstavljalo eno tretjino vsega uvoženega plina v EU. V istem letu je v države SND in 

Baltika izvozil 101 mrd m3 zemeljskega plina. Največji delež, 59 mrd m3, je bilo 

izvoženo v Ukrajino, kjer leži tudi glavna povezava med zahodno-sibirskimi nahajališči 

in državami zahodne Evrope (Gazprom 2008). Zato Rusija stremi k gradnji novih 

plinovodov, da bi se izognila tranzitnim državam, ki predstavljalo oviro pri nemoteni 

dobavi plina.  

3.2 Naftogaz 

Naftogaz je ukrajinska energetska družba, ki se ukvarja s proizvodnjo, prodajo in 

prevozom nafte, plina in rafinerijskih proizvodov. Družba je ustanovljena 25. maja 1998 

pod imenom Ukrajinski Naftogaz državna delniška družba. Naftogaz je ena izmed 

največjih ukrajinskih družb, ki proizvede 90 odstotkov plina in nafte v državi in prinese 

12,5 odstotka vsega BDP ter 10 odstotkov v državno blagajno. Družba zaposluje 

170,000 ljudi, kar predstavlja 1 odstotek celotnega delovno aktivnega prebivalstva. 

Naftogaz razpolaga z razvejano mrežo plinovodov, ki je v letu 2009 znašala 347,000 km 

(Naftogaz 2009). 
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Plin predstavlja pomemben vir energije. Ukrajina je v letu 1991 porabila 118,1 

milijardo m3 zemeljskega plina in je bila tretji največji porabnik plina, za Rusijo in 

ZDA. Z druge strani Ukrajina pokriva le 23 do 25 odstotkov domače porabe, preostali 

del pa mora uvoziti (Naftogaz 2009). 

Razvojni cilji družbe so naslednji (Naftogaz 2009): 

 povečati prodajo in skladiščenje nafte in plina, 

 povečati število nahajališč v Črnem in Azovskem morju, 

 sodelovati pri razvoju naftnih in plinskih virov drugih držav (Rusije, 

Turkmenistana, Kazahstana, Libije, Egipta in Združenih Arabskih Emiratov), 

 izvedba načrta za Evro-azijski naftni transportni koridor, 

 modernizirati in povečati obstoječi naftni in plinski sistem, 

 izboljšati procesiranje plina in povečati porabo TNP in ostalih produktov, 

 vpeljava najnovejših raziskav na področju procesiranja plina. 

Ukrajina ima v lasti 5.400 milijard m3 zemeljskega plina. Naftogaz letno proizvede 

21 milijard m3 zemeljskega plina, zato se aktivno ukvarja z iskanjem novih najdišč. V 

letu 2007 so izkopali 174,4 kilometra novih raziskovalni vrtin, od tega je 90 odstotkov 

raziskav kritih s strani Naftogaza. V letu 2006 so pričeli z razvojem petih nahajališč: 

Dobryanske, Lugivske, Triokhizbynske, Chkalivske in Subotin (prvo nahajališče na 

Prykerchenskyi kontinentalni polici v Črnem morju). Poleg tega so v razvoju nova 

nahajališča na že obstoječih območjih. Leta 2007 so pričela delovati tudi tri nova 

nahajališča plinskega kondenzata: Veselogorivske, Lyvenske in Pivdenno-Kolomanske. 

Predvidena količina je 14 milijard m3 kondenziranega plina (Naftogaz 2009). 

Poleg dobave plina domačemu trgu, Naftogaz igra pomembno vlogo tudi pri tranzitu 

plina v Evropo. Naravna lega Ukrajine, na poti med s plinom bogatimi državami in 

Evropo, ji dodeljuje vlogo tranzitne države. Plinovodni sistem je dolg 38.200 km in ima 

vhodno kapaciteto 288 milijard m3 zemeljskega plina in izhodno kapaciteto 178,5 

milijard m3 zemeljskega plina letno. Naftogaz letno dobavi ukrajinskemu trgu 70 

milijard m3 zemeljskega plina, medtem ko tranzitno iz Rusije v Evropo potuje prek 

Ukrajine 110-120  m3 zemeljskega plina. Sicer je tranzitna kapaciteta plinovoda 140 m3 

zemeljskega plina letno (Naftogaz 2009). 
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Naftogaz že išče nove načine za razpršitev dobave plina v EU, s ciljem zmanjšanja 

odvisnosti od Rusije. Eden od poglavitnih projektov je Beli tok, ki bo dobavljal plin iz 

kaspijske regije v Ukrajino, Romunijo in srednjo Evropo. Projekt je bil predstavljen leta 

2005, tri leta kasneje pa je dobil status projekta evropskega interesa. Kljub njegovemu 

potencialu, naj bi plinovod pričel delovati po letu 2016 (GUEU 2009). 

Na tej točki je pomembno poudariti, da sta obe družbi v večinski državni lasti. Zato 

najpomembnejše odločitve družb sprejema vlada. Ker gre za družbi, ki proizvajata in 

tržita pomemben energetski vir, je možna zloraba v politične namene. Z nadaljnjim 

opisom poteka plinske krize bomo ugotovili pomen politike v odločitvah družb. 

3.3 Potek plinske krize 2009 

Plinska kriza 2009 je po več kot 40. letih neprekinjenega dobavljanja plina 

evropskim odjemalcem iz Rusije prek Ukrajine, očrnila ugled obema državama.  

Plinska kriza 2009 ni edinstven primer, saj sta se Rusija in Ukrajina v podobni 

situaciji znašli tudi leta 2006, ko je bila dobava prekinjena le Ukrajini. Kriza leta 2006 

je bila rešena v štirih dneh zato ni prišlo do prekinitve dobave ostalim evropskim 

odjemalcem. Do prekinitve dobave plina v tranzitu je prišlo leta 2009, ko je kriza trajala 

celih 22 dni in močno oškodovala, že s finančno krizo, prizadeto evropsko 

gospodarstvo. 

Ukrajini je bila dobava plina prekinjena 1. januarja 2009. Da lahko pride do 

prekinitve dobave je Gazprom opozarjal že 19. decembra 2008, saj državi nista uspeli 

podpisati nove pogodbe. Gazprom in Naftogaz imata podpisano letno pogodbo, ki traja 

od 1. januarja do 31. decembra. Vsako leto se podpisuje nova pogodba, ki določa novo 

ceno plina in stroške tranzita skozi Ukrajino. Ker 1. januarja ni bila podpisana nova 

pogodba, je Gazprom prekinil dobavo plina za ukrajinski trg. Pri tem so evropskemu 

trgu obljubili, da bo dobava plina, namenjenega Evropi, potekala nemoteno in da kriza 

ne bo prizadela ostalih držav. Ostala Evropa prve štiri dni krize ni čutila, saj je dobava 

potekala dokaj normalno (Gazprom 2009). 

5. januarja se je kriza pričela širiti izven meja Ukrajine in Rusije. Gazprom je 

obtožil Ukrajino, da je v zadnjih štirih dneh ukradla 65,3 milijona m3 plina, 

namenjenega evropskemu trgu. Pri tem je pozval ukrajinsko stran naj s svojimi 

zalogami nadomesti ukradeno količino. Ukrajina je zavrnila očitke in potrdila, da je 
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uporabila 52,3 milijona m3 tehničnega plina5 za nemoteno delovanje plinovoda v času, 

ko je bila prekinjena dobava domačemu trgu (Gazprom 2009).  

Tabela 3.1 Nastale razlike pri tranzitu plina prek Ukrajine 

Datum 
Dobava iz 

Rusije 
Plin v 

tranzitu 

Razlika med 
dobavljeno in tranzitno 

količino 
1.1.2009 318,2 318,4 -0,2 
2.1.2009 300 295,2 4,8 
3.1.2009 293,2 269,8 23,4 
4.1.2009 303,1 269,1 34 
5.1.2009 214 228 -14 
6.1.2009 59,7 55,4 4,3 
Skupaj 1488,2 1435,9 52,3 

Vir: Naftogaz 2009. 

Istega dne zvečer sta se ruski premier Vladimir Putin   in izvršni direktor Gazproma 

Aleksej Miller dogovorila, da zmanjšata količino tranzitnega plina za 65,3 milijona m3. 

O tem so bile obveščene vse evropske države. (Gazprom 2009). 

6. januarja so se razmere le še poslabšale. Na tiskovni konferenci v Londonu in 

Berlinu je izvršni direktor Gazproma Aleksander Medvedev izjavil, da je Ukrajina 

zaprla tri od štirih tranzitnih plinovodov (Gazprom 2009). Predsednik Ukrajine Viktor 

Juščenko je očitke ovrgel in zatrdil, da je Ukrajina zaradi zmanjšanja dobave, uporabila 

svoj plin v tranzitne namene (Juščenko 2009).  

Glede na očitke z obeh strani ni bilo za pričakovati, da se bodo razmere poboljšale.  

Aleksej Miller je 7. januarja obvestil javnost, da je Gazprom prekinil celotno dobavo 

plina v Ukrajino in skozi njo, ker je Ukrajina zaprla sistem (Gazprom 2009). Ukrajina je 

ponovno ovrgla očitke in zatrdila, da so bili plinovodi zaprti, ker je Gazprom prekinil 

dobavo (Naftogaz 2009).  

Odločitev je prizadela večino evropskih držav. Ruski plin predstavlja med 20 do 25 

odstotkov vsega plina v EU (Noel 2008). 80 odstotkov te količine priteka na evropski 

trg ravno prek Ukrajine. (Pirani Stern Yafimava 2009). Mnoge države zlasti na Balkanu 

                                                
5 Tehnični plin, ki sestavlja 5 do 8 odstotkov vsega plina v plinovodu, se uporablja za delo 

kompresorskih postaj, postavljenih na vsakih sto kilometrov plinovoda za pogon plina.  
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so v popolni odvisnosti od ruskega plina. V spodnji tabeli je podan spisek držav, ki jih 

je prizadela prekinitev plina. 

Tabela 3.2 Države, ki jih je prizadela plinska kriza 2009 

Država 
Plin iz 
Rusije 

Drugi viri plina Zaloge plina Alternativna goriva 

Bolgarija 100% ni drugih virov 
za 2-3 dni (35% 

potreb) 
zaloge za 20 dni 

Slovaška 97% ni drugih virov 
za več tednov 
(76% potreb) 

zaloge za 1 mesec 

Grčija 80% 
uporaba terminala za 

utekočinjeni plin 
utekočinjeni plin zaloge za 1 mesec 

Avstrija 66% 
večji uvoz iz Norveške in 

Nemčije 
za več tednov  dovolj zalog 

Češka 71% 
večji uvoz iz Norveške in 

Yamala 
zaloge in večja 

pridelava 
možne zaloge 

Slovenija 50% 
poraba plina iz Alžirije in 

Avstrije 
zaloge v Avstriji 
in manjša poraba 

dovolj zalog 

Madžarska 45% večji uvoz iz Norveške za 45 dni 
nafta za 90 dni, 

kurilno olje 30 dni 

Poljska 33% večja poraba iz Yamala za več tednov dovolj zalog 

Romunija 34% ni drugih virov 
zaloge plina in 
večja pridelava 

dovolj zalog 

Nemčija 10% 
plin iz Yamala, Norveške 

in Nizozemske 
za več tednov 

še neuporabljene 
zaloge 

Italija 25% 
uvoz iz Libije, Norveške in 

Nizozemske 
79% zalog za 50% 

potreb 
še neuporabljene 

zaloge 

Francija 15% poraba industrijskih virov 80% zalog 
še neuporabljene 

zaloge 

Srbija 100% nakup plina iz Madžarske manj kot en dan 
kurilno olje za 3 

tedne 

BIH 100% ni drugih virov ni zalog 
kurilno olje za 20 

dni 

FYROM 100% ni drugih virov ni zalog 
kurilno olje za 

potrebe industrije 

Hrvaška 40% nakup plina iz Italije 
večja predelava 

plina 
kurilno olje za 

potrebe industrije 

Moldavija 100% ni drugih virov ni zalog 
ni alternativnih 

virov 

Vir: Evropska komisija 2009. 
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Krizi ni bilo videti konca, zato se je EU odločila, da bo posredovala pri reševanju 

spora. 10. januarja je bila formirana opazovalna skupina s strokovnjaki obeh sprtih 

strani, EU-ja in največjih plinskih podjetij EU, ki je spremljala dogajanje na ključnih 

točkah tranzitnih plinovodov (Gazprom 2009). Oblikovanju skupine je nasprotovala 

Rusija, saj je ukrajinska premierka Timošenkova v sporazum lastnoročno dodala, da je 

za nastalo krizo v celoti kriva Rusija (Pirani Stern Yafimava 2009). Dan kasneje je bila 

sporna deklaracija umaknjena in sporazum je bil podpisan. 11. in 12. januarja so 

namestili neodvisne opazovalce na ključne točke plinovoda.  

Skupina neodvisnih opazovalcev ni pripomogla k rešitvi problema, tako da je 

Evropa preživela čas med 13. in 17. januarjem brez ruskega plina. Rusija je še naprej 

trdila, da Ukrajina ne dovoli dobave plina, ta pa je trdila nasprotno, da Rusija še ni 

odprla plinovodov in da kljub vsemu plin ne bi mogel teči brez veljavne pogodbe. 

Situacijo je najtežje prenašala Jugovzhodna Evropa, kjer je ponekod grozila tudi 

humanitarna katastrofa (Pirani Stern Yafimava 2009). 

Poudariti je treba, da je Ukrajina v tem času izkoristila tranzitne plinovode, da bi 

dobavljala plin z zahoda države na južni in vzhodni del države. Zato je 12. januarja 

zavrnila ponudbo Gazproma, da bi sprostili plin za jugovzhodno Evropo, skozi postajo 

Sudzha. Ukrajina se je izgovarjala nad tem, da Rusija ni sprostila plina in da ta ne more 

ponovno priteči brez veljavnega sporazuma, poleg tega pa bi moral priteči skozi vse 

plinovode hkrati (Pirani Stern Yafimava 2009).  

15. januarja je ruski premier Vladimir Putin s pomočjo Paola Scaronija, izvršnega 

direktorja ENI predlagal, da bi konzorcij evropskih podjetij finančno podprl obratovanje 

tranzitnih plinovodov, v času dokler nov sporazum ni podpisan (Gazprom 2009). Do 

končnega sprejetja predloga ni prišlo, saj sta 19. januarja Ukrajina in Rusija uspešno 

podpisali sporazuma o dostavi in tranzitu plina za naslednjih deset let. Plin je pričel 

ponovno teči 20. januarja in dva dni kasneje se je nivo plina povzpel na normalno 

količino. 

V sporazumu o dobavi plina v Ukrajino so najpomembnejše točke (Pirani Stern 

Yafimava 2009): 

 Rusija bo Ukrajini v letu 2009 dobavila 40 milijard m3 plina. Od leta 2010 pa 

52 milijard m3 plina letno. Pri tem dobavljena količina ne sme presegati 120 
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odstotkov dogovorjene količine. Poleg tega sporazum vsebuje še klavzulo o 80 

odstotni »take or pay« proviziji. 

 Cena v letu 2009 znaša 80 odstotkov »evropske« cene, od leta 2010 pa se bo 

izenačila z »evropsko« ceno.  

 Pri plačilu velja pravilo, da je stroške prejšnjega meseca potrebno plačati do 7. 

dne naslednjega meseca. V primeru, da Naftogaz ne izpolni plačila v 

dogovorjenem roku, mora do konca pogodbe plačevati plin zadnji dan v 

mesecu, ki je pred mesecem dobave. 

V sporazumu o tranzitu plina prek ukrajinskega ozemlja so najpomembnejše točke 

(Pirani Stern Yafimava 2009): 

 Letna tranzitna količina ne bo pod 110 milijard m3 plina. Leta 2009 bo znašala 

120,083 milijard m3 plina. 

 Tranzitna cena v letu 2009 znaša 1,7 dolarja na tisoč m3 plina. Pri tem se 

upošteva Gazpromov avans v vrednosti 250 milijonov dolarjev. Od leta 2010 

dalje bo cena na tisoč m3 plina 2,04 dolarja. K temu je treba dodati klavzulo, ki 

pravi, da če bo v letu 2009 povprečna letna cena 250 dolarjev na  tisoč m3 

plina, se v letu 2010 pribije 0,6 dolarja. Od leta 2011 bo pribitek sestavljen 50 

odstotno od tranzitne cene (2,04 dolarja na  tisoč m3 plina) in 50 odstotno od  

prejšnje letnega pribitka, indeksiranega na inflacijski nivo EU. 

 Gazprom se je v sporazumu zavezal, da bo predčasno plačal 1,7 milijarde 

dolarjev za tranzitne usluge. 

Kot je razvidno iz pogodb je problem le preložen. Ukrajina je v plinski krizi 2009  

otežila svoj položaj in si »priborila« slabše pogoje. Problem je nastal, ker ni obstajala 

pogodba o dobavi in tranzitu plina v Ukrajini. Dokler pogodbi nista bili podpisani, plin 

ni mogel steči.  

V krizi je sodelovala vrhovna oblast obeh držav. V Ukrajini je prihajalo tudi do 

sporov med predsednikom države in premierko vlade. Gazpromov vrh je sprejemal 

odločitve in se izpostavljal medijem, vendar se je dalo opaziti vpliv predsednika in 

premierja vlade. Zaradi vpliva politike je kriza poleg ekonomskih dobila tudi politične 

razsežnosti. Njen vpliv je daljnosežen in bo vplival na politiko tako Rusije in Ukrajine 

kot EU.  
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V tem poglavju nismo mogli ugotoviti vzrokov plinske krize, saj ti v času dogajanja 

niso bili izpostavljeni. Spoznali smo le povod za plinsko krizo, vzroke pa je treba še 

opredeliti. 
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4 VZROKI PLINSKE KRIZE 2009 

Vzroki plinske krize, ki se je zapletla do te mere, da je bila popolnoma prekinjena 

dobava EU, se ne morejo skrivati le v neuspešnem pogajanju med vpletenima državama. 

Najverjetneje so pravi vzroki za krizo veliko večji, medtem ko so neuspešna pogajanja 

med državama le povod za pričetek krize. V tem delu bomo poskušali prikazati dejanske 

vzroke plinske krize. Navedenih je nekaj vzrokov, kar ne pomeni, da so ti edini. Gre za 

nekaj ekonomskih in del političnih vzrokov, ki so imeli močan vpliv na potek plinske 

krize. 

4.1 Gazpromov Severni tok 

Severni tok je plinovod, ki bo povezal Rusijo z EU prek Baltskega morja. V okviru 

projekta je ustanovljeno podjetje Nord Stream AG, ki je v lasti štirih delničarjev. 

Večinskega lastnika Gazproma in ostalih delničarjev Wintershalla,6 E.ON7 in Gasunie.8  

Slika 4.1 Lastniška struktura podjetja Nord Stream AG 

 

Vir: Nord Stream 2009. 

Plinovod bo dolg 1.220 kilometrov  in bo, od ruskega Vyborga do nemškega 

Greifswalda, v celoti potekal pod vodami Baltskega morja. Načrtovana je izdelava dveh 

plinovodnih cevi. Izdelava prve je načrtovana do leta 2011 in bo imela pretočno 

sposobnost 27,5 mrd m3 plina na leto. Izdelava druge cevi je načrtovana do leta 2012 z 

enako pretočno sposobnostjo, kar pomeni skupnih 55 mrd m3 plina na leto. Po ocenah
                                                
6 Wintershall AG je največji nemški proizvajalec plina in nafte s sedežem v Kasselu.  
7 E.ON AG je nemški energetski gigant ustanovljen leta 2000. 
8 N.V. Nederlandse Gasunie je nizozemsko podjetje, ki gradi plinsko infrastrukturo in 

transportira plin. 
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strokovnjakov je to dovolj za preskrbo 25 milijonov uporabnikov. Pričakovana vrednost 

projekta je 7,4 mrd evrov. Plinovod bi pridobival plin iz nahajališč Yuzhno-Russkoye in 

Shtokmanvskoye. Gazprom že gradi 917 kilometrov dolg cevovod, ki bo povezal 

Severni tok z nahajališči plina. Na drugi strani Wingas9 in E.ON Ruhrgas gradita dva 

cevovoda iz Greifswalda na vzhod in zahod Nemčije v dolžini 850 km. Ker bo Severni 

tok povezan z evropskim plinovodnim sistemom, bodo plin poleg Nemčije lahko 

uporabljale še Nizozemska, Danska, Velika Britanija, Belgija, Francija in Češka (Nord 

Stream AG 2009).   

Severni tok je leta 2006 pridobil status projekta evropskega interesa v okviru Trans 

European Energy (TEN-E). TEN-E je vodnik k prihodnji energetski politiki EU. Ker se 

je ta s podpisom Kjotskega protokola zavezala, da bo do leta 2012 zmanjšala emisije 

ogljikovega dioksida do 5 odstotkov v primerjavi z letom 1990, zavzema plin poleg 

električne energije najpomembnejše mesto v bodoči energetski politiki EU-ja. Vendar 

cilj TEN-E na področju plina ni samo izpolniti normative Kjotskega protokola, ampak 

predvsem ustvariti razpršeno plinsko mrežo, ki bi izničila odvisnost EU-ja od enega 

dobavitelja (TEN-E 2006).  

Da bi projekt dobil naziv projekta evropskega interesa, mora izpolniti tri normative 

(TEN-E 2006): 

 trajnost, 

 konkurenčnost, 

 varnost dobave. 

Glede na to, da ima Severni tok status projekta evropskega interesa so njegove 

pozitivne lastnosti naslednje (Nord Stream AG 2009): 

 EU nima zadostne količine plina v svoji lasti, zato je v veliki meri odvisen od 

uvoza plina. Kot primer naj navedemo podatek, da je leta 2005 uvoz 

predstavljal 58 odstotkov vsega plina. Do leta 2025 se bo še bolj povečala 

odvisnost EU od uvoza in bo ta po ocenah znašala 81 odstotkov.  S spodnje 

slike je razvidno, da bi Severni tok s kapaciteto 55 mrd m3 zemeljskega plina 

na leto predstavljal 25 odstotkov vsega uvoza plina. Če vzamemo v obzir še 

                                                
9 Wingas je plinsko podjetje v lasti Wintergasa in Gazproma. 
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dejstvo, da ima Rusija največje zaloge plina na svetu dobimo močan argument 

za izgradnjo Severnega toka. 

Slika 4.2 Primerjava porabe plina v letu 2005 in predvidene porabe leta 2025 

 

Vir: Nord Stream 2009. 

 Severni tok je podvodni plinovod zato je njegova izgradnja in vzdrževanje 

ceneje. Glede na izračune Nord Stream AG, bo po 25 letih končna cena 

investicije 15 odstotkov manjša, kot če bi izdelali plinovod na kopnem. 

Podvodni plinovodi niso nič novega in predstavljajo 45 odstotkov uvoza v EU. 

Poleg tega naj bi podvodni plinovodi omogočali večjo pretočno količino plina 

na leto in bili bolj odporni na visok pritisk. Po ocenah Nord Stream AG bi bil 

kopenski plinovod veliko daljši in bi potekal skozi ekološko bolj občutljiva in 

močno poseljena območja.  

 Pri transportu plina pod vodo ne potrebujemo kompresijskih postaj10, zato se 

po ocenah Nord Stream AG, zmanjša emisije CO2 za 40 odstotkov. 

 Severni tok bo EU omogočil zanesljivo dobavo plina. Po mnenju Gazproma bo 

Severni tok omogočil zanesljivo in stroškovno ugodnejšo dobavo, saj bo 

zaobšel »tranzitne države«.  

 Izgradnja Severnega toka bo pozitivno vplivala na razvoj gospodarstva EU, saj 

je to priložnost za mnoga plinska, inženirska in okoljevarstvena podjetja, da 

sodelujejo pri izdelavi in vzdrževanju plinovoda. 
                                                
10 Plin pri transportu po plinovodih izgublja pritisk, zato je potrebno na vsakih 40 do 100 

milj zgraditi kompresijsko postajo, ki uravnava pritisk plina v plinovodu. 
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 Izgradnja bo negativno vplivala na okolje le v času izdelave. Kasneje bi bile 

posledice na okolje manjše in v primerjavi s kopenskim plinovodom 

zanemarljive. Poleg tega je manjša verjetnost, da bi se lahko namenoma oz. 

slučajno poškodoval plinovod, ki bi ležal na dnu morju. 

Izgradnja Severnega toka nima le pozitivnih lastnosti ampak tudi negativne. 

Negativne lastnosti so predvsem povezane s politično vlog in ekološko varnostjo 

projekta:  

 Dejstvo, da bo Severni tok zaobšel tradicionalne tranzitne države, zbuja skrb 

pri oškodovanih državah. Po mnenju dr. Ariela Cohena je cilj Severnega toka, 

ravno izločiti tranzitne države11 (Cohen 2006). Ugledni politiki oškodovanih 

držav trdijo, da je cilj ruske politike, EU omogočiti neposreden uvoz plina. S 

tem bi onemogočili prekinitve dobave plin EU, nad tranzitnimi državami pa bi 

lahko vršili večji politični pritisk s prekinitvami dobave (Upstream Online 

2007). Po mnenju Rogerja Boyesa, novinarja Times-a je cilj Rusije razorožiti 

države kot so Ukrajina in Gruzija. Ukrajina bi z izgubo položaja tranzitne 

države pri izvozu plina, doživela gospodarski in politični pretres, saj bi se njena 

vloga v energetski politiki bistveno zmanjšala. Ukrajina bi bila prisiljena 

ponovno tesneje sodelovati z Rusijo (Boyes 2009). 

 Po mnenju bivšega obrambnega ministra Švedske Mikaela Odenberga je 

možna zloraba Severnega toka v vohunske in vojaške namene (Bakst 2006). Po 

mnenju nemškega tednika Stern je možna uporaba opazovalnega sistema za 

vohunske operacije (Tillack 2008). Trditve nasprotnikov Severnega toka je 

podkrepila izjava ruskega premierja Vladimirja Putina, ki je izjavil, da bo za 

ekološko varnost plinovoda skrbela ruska mornarica (Interfax 2005). 

 Baltsko morje je zaprtega tipa, zato voda v njem kroži počasneje kot npr. 

Severnem morju, ki je del Atlantskega oceana. Po mnenju latvijskega 

predsednika Valdisa Zatlersa bi zaprtost morja lahko botrovala ekološki 

katastrofi (RIA Novosti 2009). 

                                                
11 Med tranzitne države pri izvozu plina iz Rusije spadajo Ukrajina, Belorusija, Poljska, 

Češka in Slovaška. 
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 Švedski minister za okolje Andreas Kalgren meni, da je dno Baltskega morja 

preveč občutljivo, da bi nanj polagali plinovod (Upstream Online 2007). Poleg 

tega je bila, v času druge svetovne vojne, v Baltik odvržena ogromna količina 

orožja. Med drugim je tu mnogo bomb, ki še niso eksplodirale (Working Group 

on Chemical Munitition 1995). 

 Po mnenju poslanke Ene Ergma bi polaganje plinovoda botrovalo bujenju dna 

Baltskega morja, ki je trenutno v stanju mirovanja (Raguzina 2007). 

Kot vidimo ima Severni tok veliko nasprotnikov, ki opozarjajo na njegove 

negativne posledice. Tu bi želel dodati predvsem to, da je s finančnega vidika izgradnja 

plinovoda zgrešena investicija. Severni tok, bo povečal ponudbo plina iz Rusije v večji 

meri, kot je pričakovano povpraševanje evropskega trga. Če k temu dodam evropsko 

politiko razprševanja plinovodnih sistem, lahko pridem do zaključka, da bi bilo ceneje 

urediti odnose z Ukrajino. V primeru izgradnje Severnega toka bi se zmanjšal pomen 

Ukrajine, kar da slutiti, da je predvsem temu namenjena izgradnja. 

4.2 Gazpromov Južni tok 

Južni tok je plinovodni sistem, ki bo prek Črnega morja dobavljal ruski plin v 

države Jugovzhodne in Srednje Evrope. Plinovod je skupni projekt ENI12 in Gazproma. 

23. junija 2007 sta družbi podpisali sporazum o gradnji Južnega toka in samo pol leta 

kasneje 18. januarja 2008 ustanovili podjetje South Stream AG, ki je registrirano v 

Švici. Obe družbi imata 50 odstotni delež (South Stream AG 2009). 

Projektu so se, po njegovem sprejetju, pridružile mnoge države. Tako naj bi 

plinovod iz Rusije prek Črnega morja dobavljal plin v Bolgarijo, Grčijo, Srbijo, 

Madžarsko in Italijo. V bodočnosti gre pričakovati, da se bosta projektu pridružila tudi 

Avstrija in Slovenija, potekajo pa tudi pogajanja z Romunijo. Trenutno naj bi plinovod 

potekal iz Rusije, prek Črnega morja. V Plevenu bi se delil na dva dela. En del bi prek 

Grčije prispel v Italijo, drugi del pa bi potoval skozi Srbijo in se v Subotici ponovno 

razdelil na dva dela, ki bi prek Madžarska dobavljala plin v Avstrijo in Slovenijo. 

                                                
12 Italijansko globalno naftno in plinsko podjetje. 
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Slika 4.3 Predvidena pot Južnega toka  

 

Vir: South Stream 2009. 

Projekt še nima določene končne poti vendar so znane trenutne značilnosti 

plinovoda. Kapaciteta plinovoda bo 63 milijard m3 plina letno, njegova trenutno 

načrtovana dolžina je 900 km z najvišjo globino 2.000 m, ki jo bo dosegel v Črnem 

morju. Natančen potek plinovoda bo predstavljen v letu 2010, ko se bo pričela tudi 

izgradnja plinovoda. Odprtje se načrtuje v letu 2015. Plinovod bo pridobival plin iz 

ESP, kar pomeni, da bo plin prihajal iz različnih nahajališč v Rusiji in državah 

Centralne Azije (South Stream AG 2009). 

Tudi ta plinovod je označen kot  projekt evropskega interesa z naslednjimi 

prednostmi (South Stream AG 2009): 

 Južni tok bo omogočil državam Jugovzhodne in Srednje Evrope nemoteno 

dobavo plina, saj bo zaobšel tranzitne države. 

 S kapaciteto 63 milijard m3 plina letno bo Južni tok zadovoljil potrebe 

Jugovzhodne in Srednje Evrope. Z rastjo potrebe po plinu v EU je Južni tok 

nujna opcija, da bi preprečili probleme z oskrbo. 

 Južni tok naj ne bi imel večjih posledic na ekosistem Črnega morja in v 

državah skozi katere bo potekal plinovod. Gazprom ima že izkušnje pri gradnji 

plinovodov v Črnem morju, saj so leta 2003 odprli Modri tok.13  

 Novi plinovod bo vzpodbudil razvoj v državah jugovzhodne in srednje Evrope. 

Zlasti države kot so Bolgarija, Srbija in Madžarska lahko pričakujejo pozitiven 

gospodarski učinek novega plinovoda. 
                                                
13 Plinovod, ki dobavlja plin iz Rusije v Turčijo. 
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Plinovod ima tudi negativne lastnosti: 

 Mnogi analitiki in nasprotniki Južnega toka menijo, da je projekt planiran le 

kot ovira Nabuccu14. Mnogi menijo, da Rusija želi ohraniti odvisnost EU od 

ruskega plina zato načrtuje izgradnjo plinovoda, ki bo konkuriral Nabuccu 

(Pop 2008). 

 Južni tok ne bo prinesel novega vira plina, ampak bo le zmanjšal odvisnost 

Rusije od ukrajinskega ozemlja (Pop 2008). Cilj Južnega toka je zaobiti 

Ukrajino, vendar bo podvodni del potekal prek ukrajinskega dela morja. V 

zameno za dovoljenje za izgradnjo Belega toka15, bo Ukrajina dovolila uporabo 

svojega ozemlja (Forbes 2008). 

 Stroški izdelave Nabucca bodo po ocenah 7,9 milijard evrov, medtem ko bo za 

Južni tok potrebnih od 19 do 24 milijard evrov (Pop 2008). 

Južni tok še ni popolnoma določen projekt, vendar ima določen rok izgradnje. Je 

izredno drag in zahteven plinovod, katerega namen je nejasen. Glede na to, da prek 

Ukrajine tečejo plinovodi k Balkanu in da bi bila tudi možna uporaba Modrega toka, ki 

je speljan v Turčijo bi nov plinovod le povečal finančne izdatke. Tudi ta plinovod bo 

vsekakor prizadel plinsko industrijo v Ukrajini, ki bo namenoma izognjena.  

4.3 Rusko vprašanje 

Po razpadu ZSSR se je del ruskega naroda prvič v svoji zgodovini znašel v položaju 

manjšine. S cepitvijo nekdanje države je izven meja ruske federacije ostalo 25 milijonov 

Rusov, kar je več kot šestina celotnega ruskega naroda (Rupnik 1999).  

Pojavilo se je izredno občutljivo rusko vprašanje, ki ga je težko rešiti, saj se ruski 

narod sooča s problemi, ki jih lahko razdelimo na naslednji način (Rupnik 1999): 

 Rusi so se prvič v zgodovini znašli v položaju manjšine. Medtem, ko so vsi 

večji narodi rešili svoje narodnostno vprašanje v 19. stoletju (Nemci, Italijani, 

itd.), so se Rusi konec 20. stoletja znašli v položaju razdeljenosti, 

 v ruskem narodu obstaja strah pred razpadom Ruske federacije na podoben 

način kot ZSSR, 

                                                
14 Nabucco načrtuje dobavo plina iz Centralne Azije v Evropo prek Turčije. 
15 Beli tok bo dobavljal plin iz Kaspijske regije v Ukrajino in Romunijo prek Gruzije. 
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 ruski narod ohranja samopodobo svetovne velesile, kljub temu, da nima tako 

velikega pomena kot v obdobju ZSSR, 

 po razpadu se je med drugimi narodi pojavila rusofobija, kar v ruskem narodu 

širi nacionalizem in nostalgijo po močni ZSSR. Rusi so po razpadu nekdanje 

države dobili vlogo grešnega kozla. Delno krivdo nosijo tudi sami s svojo 

imperialistično politiko skozi zgodovino,  

 RPC še naprej želi obvladovati isto področje, kot v času ZSSR, kar neti spore z 

ukrajinsko in estonsko cerkvijo, 

 Ruska federacija ni etnično čista, saj je Rusov 85 odstotkov in je ogromno 

drugi narodov. Ker se že sama ubada z nevarnim vprašanjem manjšin, je 

nemočna pri zaščiti svojih rojakov izven meja Rusije, 

 federativna ureditev Rusije predstavlja problem pri reševanju narodnostnih 

vprašanj, zato si ruski narod prizadeva za bolj unitarno ureditev države, 

 da bi rešil narodnostno vprašanje, si ruski narod prizadeva za združitev z 

Ukrajino, Belorusijo in Kazahstanom, kjer živi največje število ruskih 

zamejcev. 

Rusi se narodnega vprašanja lotevajo na naslednji način. Za rusko zamejstvo 

uporabljajo izraz rojaki. Izraz opredeljuje vse etnične Ruse izven meja Rusije, pa tudi 

ostale neruske narode, ki so njeni državljani. Da bi zavarovala te ljudi, Rusija obravnava 

države SND in Baltika za bližnje zamejstvo in območje posebnih življenjskih interesov 

ter ruskega vprašanja (Rupnik 1999). 

Rusko zamejstvo lahko razdelimo v več kategorij (Rupnik 1999): 

 prva kategorija so Rusi, ki so večinoma avtohtono prebivalstvo. To so območja 

južne in vzhodne Ukrajine (Krim, Novorusija, Slobodska Ukrajina) in severnih 

delov Kazahstana (Uralska, Kustunajska, Petropavlovska, Pavlodarska, 

Semipalatinska in Vzhodno-kazahstanska). To so predvsem kozaki, ruski 

verski emigranti in kmečki priseljenci iz prejšnjih stoletij. Ti prebivalci imajo 

na teh območjih globlje korenine in se imajo za avtohtone prebivalce. 

 Druga skupina so ruski kolonialisti, ki so v obdobju ruskega imperija 

poseljevali srednjeazijska območja. Industrializirali so območja, obdelovali 

zemljo in nasploh vodili državno upravo.  
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 Tretja skupina je najbolj problematična. To so ljudje, ki so se na neruska 

območja preseljevali šele v obdobju ZSSR, kot delovna sila. Plansko 

gospodarstvo je narekovalo tudi industrializacijo območij, ki niso imela 

razvitega gospodarstva, imela pa so zaloge surovin. Ker prebivalstvo na teh 

območjih ni bilo pripravljeno na industrijski razvoj, so ta območja poseljevali 

ljudje iz drugi razvitejših delov. Tja jih je pošiljala država, zato so pridobili 

moč, kar je med avtohtonim prebivalstvom širilo sovraštvo.  

Ruska administracija očita novonastalim državam diskriminacijo rusko-jezičnega 

dela prebivalstva. Očitke novim državam lahko strnemo v naslednje sklope (Rupnik 

1999): 

 Narodnostna zasnova države: da bi zaščitile svoje avtohtono prebivalstvo so 

mnoge države že v svojo ustavo vnesle določila, ki dvigajo avtohtoni narod v 

privilegirani položaj. Tako na primer ustava Republike Kazahstan določa, da je 

Kazahstan oblika državnosti kazaškega naroda v duhu samoodločbe. S tem ko 

izpodrivajo ostale narode, kot soustvarjalce državnosti, po mnenju ruskih 

oblasti, kršijo temeljne človekove pravice. 

 Državljanstvo: Ruska federacija je po razpadu ZSSR računala na to, da bodo 

države SND pristale na dvojno državljanstvo. Dejansko pa je na to pristal le 

Turkmenistan. Večina novih držav se je odločila za ničelno varianto. To 

pomeni, da vsi državljani, ki so na dan razglasitve neodvisnosti imeli stalno 

prebivališče na ozemlju novonastale države imajo pravico do državljanstva. 

Vprašanje se je zaostrilo na Baltiku. Baltske države so štele obdobje 

komunizma, kot okupacijo s strani ZSSR, zato so svojo državnost nadaljevale 

tam kjer se je končala, leta 1940. Tako so usodo ruskega naroda reševale 

različno. Litva, ki ima je imela le 10 odstotkov tujega prebivalstva je problem 

rešila, tako da je dodelila državljanstvo vsem, ki so imeli stalno prebivališče na 

dan razglasitve samostojnosti. Estonija in Latvija pa imata na svojem območju 

velik delež ruskega prebivalstva (prek 30 odstotkov), ki se je tja preselil v 

obdobju ZSSR. Ti dve državi sta delovali zelo omejevalno do njih. Državljani 

Estonije in Latvije so lahko postali le avtohtoni prebivalci in tisti, ki so imeli 

državljanstvo leta 1940 oz. njihovi potomci. Priseljenci so morali za 

državljanstvo na novo zaprositi. 
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 Državni jezik: Nasilna rusifikacija neruskih območjih je nekatere jezike vrgla 

na rob preživetja. Novonastale države so po pridobitvi samostojnosti avtohtoni 

jezik določile za edini državni jezik, ne glede na etnično sestavo prebivalstva. 

Večina ruskega prebivalstva, ki je znala samo ruski jezik, se je znašla v zagati. 

Uradna Moskva trdi, da gre za popolno diskriminacijo ruskega naroda, saj je 

takrat večina avtohtonega prebivalstva govorila rusko, in se ostali niso mogli 

naučiti avtohtonega jezika. Rusko zamejstvo se je znašlo odrezano od javnega 

življenja. Npr. v Kazahstanu lahko kandidira za predsednika le posameznik, ki 

zna kazaški jezik. Dejstva, da ruski jezik ni državni, da ruskemu narodu ne 

omogočajo pravice do dvojnega državljanstva in da ne morejo ustanavljati 

političnih strank na etničnih in verskih temeljih, dajejo Rusom pravico do 

samoodločbe. Tako bi po mnenju Rusov morali na območjih Krima, vzhodne 

Ukrajine, Pridjnestra in severnega Kazahstana prebivalstvu omogočiti pravico 

do samoodločbe.  

 Rusofobija: po razpadu ZSSR se je večina novonastalih držav znašla v 

nezavidljivem gospodarskem položaju. Večina narodov še ni imela svoje 

države, zato doživlja Ruse kot okupatorje, kljub temu da so samovoljno 

vstopile v ZSSR. Osamosvojitev jim pomeni rešitev izpod ruske okupacije. Na 

eni strani Rusi trdijo, da so na novo osvojena območja vnašali kulturo in 

pismenost in da so oni v času ZSSR bili najbolj oškodovani, saj so zavrli svoj 

razvoj na račun manj razvitih delov. Na drugi strani je avtohtono prebivalstvo 

mnenja, da so jim Rusi z okupacijo zavrli kulturni razvoj (Gruzijci, Armenci in 

baltski narodi, so bili veliko bolj razviti), jim nasilno prekinili vezi z ostalim 

svetom (islamski narodi) in jih želeli prisilno rusificirati.  
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Tabela 4.1 Ruska manjšina v bližnjem zamejstvu (v tisočih) 

Država 
Celotno 

prebivalstvo 
Število 
Rusov 

Odstotek 
Rusov 

Ukrajina 51.452 11.356 22,1 
Belorusija 10.152 1.342 13,2 
Kazahstan 16.463 6.228 37,8 
Uzbekistan 19.810 1.653 8,3 
Kirgizija 4.258 917 21,5 
Tadžikistan 5.093 388 7,6 
Turkmenistan 3.523 334 9,5 
Latvija 2.667 906 34 
Estonija 1.565 485 30,3 
Litva 3.675 344 9,4 
Moldavija 4.335 562 13 
Gruzija 5.401 341 6,3 
Azerbajdžan 7.021 392 5,6 
Armenija 3.305 51 1,6 

Vir: Rupnik 1999. 

4.3.1 Rusko vprašanje v Ukrajini 

Ruska narodnostna problematika v največji meri zadeva Ukrajino. Za odnose med 

državama je v veliki meri najbolj odločujoča 12 milijonska ruska manjšina.  

Veliko je odprtih vprašanj v odnosih med državam, lahko pa bi jih strnili v nekaj 

poglavitnih (Rupnik 1999): 

 Nepriznavanje ukrajinskega naroda in države: Ruska inteligenca ne želi 

priznati obstoja ukrajinskega naroda in jezika. Postavljajo se teorije o 

ukrajinski narodnostni identiteti. Ukrajina pomeni v slovanskih jezikih 

okrajino, kar pomeni obrobno, oddaljeno, obmejno pokrajino. Po mnenju 

Rusov to pomeni, da je Ukrajina obmejna dežela kijevske Rusije in vseh 

ostalih Rusij. Za ukrajinske nacionaliste pa pojem okrajina, označuje obmejni 

del Evrope oz. Azije. Torej je Ukrajina vezni člen med Evropo in Azijo in 

obmejni del obeh kontinentov. Ostala sporna vprašanja ukrajinske zgodovine 

so kijevska Rusija in vloga ukrajinskega naroda v njej, ter narodnostna 

identiteta večine kozakov. Ruska inteligenca izrecno zanika obstoj 

ukrajinskega naroda in negativno sodi u njem. Kljub temu, je na volitvah leta 
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1991 večina ukrajinskih Rusov glasovala za samostojnost Ukrajine, v upanju 

na boljšo prihodnost. Sčasoma so ugotovili, da so naredili napako, saj je razvoj 

Rusije bistveno hitrejši, medtem ko ukrajinski razvoj zavirajo mnogi dejavniki. 

 Ruska manjšina na Krimu: Krim je velik polotok na obali Črnega morja. Za 

razvito industrijo in turizmom, ki uživa poseben status. Večino na polotoku 

predstavljajo Rusi. Prvi spori okoli Krima so nastali leta 1917, ko si ga je želela 

prilastiti Ukrajina, Lenin pa ga je razglasil za neodvisno območje. Po Brest-

Litovskem sporazumu je Krim pripadel Ukrajini, polotok pa je dobil široko 

avtonomijo znotraj države. Največji problem o pripadnosti polotoka je 

povzročil Nikita Hruščov. Ta je bil po izletu na Krimu izredno nezadovoljen 

nad videzom krimskih naselij in prometnimi povezavami. Ukazal je zgraditi 

širokopasovno cesto in speljati trolejbusno linijo od Simferopola do Jalte (100 

km). Krimska polja so ostala neobdelana, saj jih kmetje niso znali obdelovati. 

Bili so predvsem priseljenci s severnih krajev ZSSR in niso znali obdelovati 

sušne krimske zemlje. Hruščov se je odločil, da je treba Krim povezati z 

naravnim zaledjem in ga je prenesel iz RSFSR v USSR. V arhivih ni ostala 

dokumentacija o skupnem predlogu predaje, poleg tega je bil akt predaje tudi 

pravno nezakonit. Bile so namreč grobo kršene ustavne norme, saj za predajo 

ni bilo soglasja vrhovnega sovjeta RSFRS, ker je v njegovem imenu odločal 

prezidij. Ko se je Rusija osamosvojila, je Jelcin pod pritiskom ruskih 

komunistov sprejel sklep o protipravnosti odloka vrhovnega sovjeta, kar je 

pomenilo, da predaja Krima ni veljavna. Tudi prebivalci Krima, ki tvorijo 

močno rusko manjšino, so leta 1991 ustanovili avtonomno sovjetsko 

socialistično republiko Krim znotraj ZSSR. Po razpadu ZSSR je Krimska 

ASSR uzakonila novo ime Republika Krim in sprejela ustavo nove države. 

Ukrajina jo je razglasila za neskladno z ukrajinsko ustavo in jo razveljavila. V 

skladu s svojo ustavo je Krim postal avtonomna republika v sestavi Ukrajine. 

Ruska federacija in Ukrajina sta leta 1990 podpisali sporazum o spoštovanju 

ozemeljske celovitosti v sklopu meja ZSSR. 

 Sevastopol: Posebna zgodba je Sevastopol na krimskem polotoku. Mesto je 

bilo med drugo svetovno vojno popolnoma porušeno. Stalin se je v želji, da bi 

čim prej imel močno pristaniško mesto, leta 1948 odpravil v Sevastopol. 
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Krimske oblasti so mu zatrdile, da same niso zmožne obnoviti mesta, zato je 

Stalin mesto prenesel direktno pod oblast RSFSR. Po prenosu Krima iz Rusije 

na Ukrajino je finančno podporo Sevastopolu nudila USSR. Po razpadu ZSSR 

je Ukrajina ohranila poseben status mesta. Kljub temu je vrhovni svet Rusije 

leta 1993 razglasil Sevastopol za mesto z ruskim federalnim statusom. Ukrajina 

se je pritožila na OZN, ki je Rusijo opomnil na ozemeljsko celovitost Ukrajine. 

Rusi kljub temu vztrajno trdijo, da je Sevastopol rusko mesto, saj v predaji leta 

1954 ni bil posebej omenjen, torej je njegov status ostal enak kot za časa 

Stalina. To pomeni, da se status Sevastopola do danes sploh ni spremenil. Leta 

1996 je zgornji dom ruskega parlamenta sprejel resolucijo o ruskem statusu 

Sevastopola.  

 Ukrajinizacija javnega življenja: Ukrajinska ustava, sprejeta leta 1996, zelo 

skopo govori o manjšinah. Omogoča jim svobodno rabo maternega jezika in 

kulturni razvoj. Manjšine naj bi imele bogato izbiro kulturnih in izobraževalnih 

ustanov, založb in RTV programov. Vendar pa Rusi nimajo statusa manjšine v 

Ukrajini, zato teh pravic ne morejo uživati. Velika in nezadovoljna ruska 

manjšina predstavlja ruski politiki vzvod, s katerim uradna Moskva posega v 

notranjo politiko Ukrajine. Ta si utira pot k evro-atlantskim integracijam, a se 

zaveda, da mora biti napredek počasen. Morebiten prevelik odmik Ukrajine od 

Rusije, bi pomenil upor dela prebivalstva in v najhujšem primeru cepitev 

države. Z gospodarskim razvojem Rusije lahko pričakujemo pritisk ruske 

manjšine, k še večjem povezovanju z matico. Ukrajinci so na drugi strani polni 

sovraštva do vsega ruskega in ne sprejemajo nikakršne povezanosti z Rusijo. 

Ukrajina mora voditi izredno previdno in dvostransko politiko, da bi lahko 

zadovoljila tako Rusijo kot svoj narod. Temu primerno Ukrajina ostaja 

finančno tvegana država, zato se zahodni kapital ne odloča preveč za njo. 

Medtem ruski kapital vztrajno prodira na ukrajinski trg. 

 UPC: RPC kot naslednica tretjega Rima, Moskve in zibelke ruske državnosti 

kijevske Rusije ne priznava obstoja neodvisne UPC. V Ukrajini ima za 

vrhovnega predstavnika metropolita kijevskega in vse Ukrajine, ki je na 

hierarhični lestvici takoj pod ruskim patriarhom. RPC trdi, da si ukrajinski 

verniki ne želijo samostojne UPC, tako da so izčrpane vse nadaljnje možnosti 
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za osamosvojitev. UPC trdi, da se je tudi RPC odcepila od bizantinske 

pravoslavne cerkve zato tudi njim pripada pravica do samostojnosti. 

Kot vidimo je v Ukrajini zelo velika ruska manjšina, vendar jo ta diskriminira. Rusi 

v Ukrajini ne uživajo pravic manjšine in jih ustava ne opredeljuje kot manjšino. To 

omogoča diskriminacijo Rusov na vseh področjih. V času ko se je Ukrajina 

osamosvajala, je ruski narod bil deležen diskriminacije na vseh področjih. 

Nepoznavanje ukrajinskega jezika jih je pri vsakdanjih opravilih oviralo, zato so se 

počutili kot tujci, pa čeprav je Ukrajina njihovo domovina. Danes se diskriminacija vrši 

predvsem na kulturnem področju, ko jih pomanjkanje potrebne zakonodaje, ovira pri 

negi kulture. 

Ruska manjšina je tudi predmet zlorabe s strani Rusije, ki njihovo prisotnost 

izkorišča za doseganje političnih ciljev. Ogromna ruska manjšina lahko vpliva na 

politične rezultate v državi in usmerja politiko Ukrajine. Ta je prisiljena sodelovati z 

Rusijo, saj ji v nasprotnem grozi tudi odcepitev dela države v katerem prevladujejo 

Rusi.  

Ukrajina želi po osamosvojitvi počasi asimilirati rusko manjšino in zmanjšati 

etnične probleme. S tem se približuje politiki nekdanje Rusije. 

4.4 Politična scena v Ukrajini 

Ukrajina je do leta 2004 ohranjala dokaj tesne stike z Rusijo. Z nastopom Viktorja 

Juščenka na predsedniški stol se je politika Ukrajine nagnila izključno k Zahodu. 

Trenutna ukrajinska politika si želi vstopiti v NATO in EU. 

Odnosi med zvezo NATO in Ukrajino segajo že v leto 1995, z vstopom Ukrajine v 

Partnerstvo za mir (Yekelchuk 2007). Leta 1997 je NATO odprl svoj informacijski 

center v Kijevu (Solomon 1997).  Istega leta je bila ustanovljena tudi NATO-ukrajinska 

komisija (NATO 2009). Na srečanju zveze NATO, leta 2002, je bil izdelan akcijski 

plan, predsednik Kučma pa je javno naglasil željo Ukrajine, da se pridruži zvezi. Leta 

2003 je temu primerno Ukrajina poslala vojake v Irak (Yekelchuk 2007). S 

predsedovanjem Viktorja Juščenka se Ukrajina še hitreje približuje zvezi NATO. Leta 

2008 je ta ponudila Ukrajini članstvo v zvezi, ki bi bilo potrjeno na srečanju v Bukarešti 

(Lake 2008). Vendar do tega ni prišlo, saj se je NATO na srečanju odločil, da ji še ne 

ponudi članstva v zvezi (News BBC 2008). Razlog za zavrnitev je močno nasprotovanje 
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Rusije ukrajinskemu članstvu v zvezi. Rusija je mnenja, da bi Ukrajina kot članica 

zveze NATO ogrožala njeno nacionalno varnost. Poleg tega je Ukrajina pripravljena 

sprejeti namestitev ameriškega protiraketnega ščita. Rusija je temu primerno zagrozila, 

da bo usmerila svoje rakete tudi proti Ukrajini. Ta želi Ukrajino pod nadzorom, saj ta 

meji z njo (News BBC 2008). 

Odnosi Ukrajine in EU se po »Oranžni revoluciji« krepijo. Ukrajina si prizadeva 

vstopiti v članstvo v kratkem roku. Leta 2008 je podpisala sporazum o pridružitvi (RTV 

SLO 2008). Glede ukrajinskega približevanja EU Rusija nima večjih pomislekov. 

V tem delu je treba omeniti tudi predsedniške volitve konec leta 2010, ki so 

vplivale na dogodke v času plinske krize. Na teh volitvah se pričakuje, da bosta glavna 

kandidata za predsednika trenutni predsednik Viktor Juščenko in premierka Julija 

Timošenkova. Njuno rivalstvo je bilo vidno v času plinska krize. Medtem, ko je Viktor 

Juščenko močan zagovornik evropskih integracij in zveze NATO, je Timošenkova 

nekoliko previdnejša. 

Timošenkova politična pozicija je naslednja: 

 zagovarja vstop Ukrajine v EU, vendar si želi tudi močnih vezi z Rusijo 

(Fubini 2009), 

 zagovarja vstop Ukrajine v NATO vendar ne pod vsako ceno. Mnenja je, da bi 

se moralo o članstvu razpravljati na referendumu (Fubini 2009), 

 nasprotuje uvedbi ruskega, kot drugega uradnega jezika  (Goverment Portal 

2009). 

V avgustu 2009 je Timošenkovo podpiralo 15,8 odstotkov anketiranih. Kljub temu 

da pred njo vodita predsednik Juščenko in nekdanji predsedniški kandidat Viktor 

Janukovič, je pričakovati, da bo Timošenkova močan proti-kandidat trenutnemu 

predsedniku države (Marples 2009). 

Kot lahko ugotovimo je Ukrajina izrazito tranzitna država, zato je predmet različnih 

interesov. Njen geografski položaj ji omogoča sodelovanje tako z Rusijo, kot z EU in 

ZDA. Vendar je njen položaj tudi ovira, saj je potrebna uspešna diplomacija, ki bo 

zmožna sodelovati na vseh koncih in zadovoljiti interese različnih strani. Pri tem seveda 

ne sme zanemariti lastnih interesov. 
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4.5 Kratka analiza vzrokov 

Po predstavitvi vzrokov, jih bom analiziral na podlagi vnaprej določenih kriterijih. 
Za analizo Severnega in Južnega toka sem določil kriterije kot so izgradnja, njun 
pomen, namen, možne alternative in vpliv plinovodov na plinsko krizo. Rusko manjšino 
sem analiziral na podlagi njenega pomena, trenutnega stanja, njene prihodnosti in vpliva 
na plinsko krizo. Za konec sem analiziral še politično sceno v Ukrajini. Pri analizi sem 
opredelil njeno preteklo, trenutno in prihodnje stanje in njen vpliva na plinsko krizo. 

4.5.1 Severni in Južni tok 

Projekta Gazproma in ostalih evropskih partnerjev še nista v toku gradnje, vendar je 
zbiranje potrebne dokumentacije v polnem toku. Oba projekta imata tudi določen rok 
izgradnje, tako da trenutno obstaja velika možnost njune realizacije. 

Projekta sem analiziral na podlagi predhodno omenjenih kriterijev in ugotovil 
naslednje: 

 Izgradnja: tako Severni kot Južni tok sta zelo zahtevna in investicijsko izčrpna 

projekta. Plinovoda potekata po morskem dnu, zato je njuna izgradnja veliko 

dražja kot bi bila izgradnja kopenskega plinovoda. Oba plinovoda se soočata s 

problemi. Severni tok bo tekel skozi ekološko občutljivo Baltsko morje, 

medtem ko bo Južni tok v Črnem morju moral doseči globino 2000 metrov. 

Cena in način gradnje postavljata pod vprašaj smiselnost investicije. 

 Pomen: Plinovoda sta dobila status projekta evropskih interesov. Pospešila 

bosta dobavo plina iz nahajališč h končnemu kupcu. Z izgradnjo morskih 

plinovod se izognemo t.i. tranzitnim državam, zato se zmanjša nevarnost 

prekinitve dobave.  

 Namen: v tem delu je možna različna interpretacija vendar prevlada mnenje, da 

bosta plinovoda zmanjšala pomen Ukrajine, kot plinske tranzitne države. Ni 

pričakovati, da se bo povpraševanje evropskega trga povečalo do te mere, da 

bo možna polna uporaba obeh tokov in plinovodov skozi Ukrajino. 

 Alternative: najpreprostejša in finančno najmanj zahtevna alternativa je 

nadaljevati dobavo plina prek Ukrajine. Plinovod je desetletja omogočal 

neprekinjeno dobavo in možne prekinitve dobave so v večji meri politične 

narave in ne odraz problemov na plinovodu.  

 Vpliv na plinsko krizo: načrtovana izgradnja plinovodov je močno vplivala na 

potek plinske krize, ki je prikazala Ukrajino, kot možen moteči člen v 
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neprekinjeni dobavi ruskega plina evropskemu trgu. Temu primerno je jasno 

ponujena možnost izgradnje novih plinovod, ki se ne bodo soočali s 

problemom prekinjanja dobave. V času krize sta vzroka spora dobila nove 

simpatizerje v evropski politiki in večjo pozornost. 

4.5.2 Ruska manjšina v Ukrajini 

V Ukrajini živi velika ruska manjšina, ki je pomemben nosile javnega življenja 
Ukrajine, vendar ne uživa vseh ustavnih pravic manjšine.  

Na podlagi analize sem ugotovil naslednje: 

 Pomen: ruska manjšina v Ukrajini je izrednega pomena za obe državi. Njena 

velikost omogoča Rusiji obdržati vpliv v ukrajinski politiki in vplivati na potek 

tako parlamentarnih kot predsedniških volitev. Ukrajina lahko prek ruske 

manjšine gladi odnose z Rusijo in delno vpliva tudi na prihodnje odnose z 

največjo sosedo. 

 Trenutno stanje: Ukrajina ne omogoča ruski manjšini vseh pravic. Predvsem je 

temu tako, ker ruski narod ni ustavno potrjen kot manjšina v Ukrajini, zato je 

oviran pri izražanju svoje kulturne identitete. 

 Prihodnost: Pri nespremenjeni državni politiki Ukrajine se bo ruska manjšina 

soočila s problem asimilacije in odseljevanja. V primeru, da ruski narod ne 

pridobi ustavnih pravic, ki jih uživa vsak narod bo prišlo do teženj k odcepitvi 

v najhujšem primeru pa do asimilacije prebivalstva. Zlasti tistega dela ruskega 

naroda, ki je več generacij v Ukrajini in nima močnih vezi z Rusijo. Medtem je 

pri delu Rusov, ki so le nekaj generacij v Ukrajini, možna tudi selitev nazaj v 

matično domovino. 

 Vpliv na plinsko krizo: načeloma ruska manjšina ni imela neposrednega vpliva 

na nastanek plinske krize. Vendar neustrezna politika Ukrajine, do ruske 

manjšine, ogroža odnose med državama. Rusija je velikokrat grozila, da bo 

podprla odcepitev Krima in ostalih delov kjer Rusi predstavljajo večino. Vpliv 

ruske manjšine je najbolj viden v času volitev, ko vselej podpirajo Rusiji 

naklonjene kandidate. 
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4.5.3 Politična scena v Ukrajini 

Ukrajinska politika je v obdobju velikih sprememb. Po dolgotrajni odvisnosti od 
Rusija, si želi popolne neodvisnosti od največje sosede. Pri tem Ukrajina ne želi 
popuščati, kar je prikazala tudi v času plinske krize.  

Z analizo politične scene v Ukrajini sem prišel do naslednjih zaključkov: 

 Preteklost: pred »Oranžno revolucijo« je bila ukrajinska politika v dokaj dobrih 

odnosih z Rusijo, ki je v tem času imela velik vpliv na notranjo in zunanjo 

politiko države in ni omogočala njene popolne neodvisnosti. 

 Trenutno stanje: kot smo ugotovili je Ukrajina po »Oranžni revoluciji« bolj 

odločno stopila k evropskim integracijam in zvezi NATO. Sicer je bila 

Ukrajina temu naklonjena tudi prej, vendar pri tem ni bilo čutiti večje 

odločnosti. Ukrajina na čelu s predsednikom Juščenkom želi popolnoma 

pretrgati vezi s preteklostjo, zato nasprotuje ruskemu vmešavanju v notranjo in 

zunanjo politiko države. 

 Prihodnost: pričakovati je nihanja Ukrajine med EU in zvezo NATO na eni 

strani in Rusijo na drugi strani. Objektivno gledano je Ukrajini najbolj 

primeren položaj dobrih odnosov tako z zahodom kot z Rusijo. Nagibanje k eni 

oz. drugi strani nujno vodi v konflikte. 

 Vpliv na plinsko krizo: današnja ukrajinska politična elita je neposredno 

vplivala tako na nastanek kot potek krize. Vse pomembne odločitve Naftogaza 

sprejema predsednik države in premier vlade, ki sta tako odkrivala svojo držo v 

času plinske krize. Juščenkova nenaklonjenost Rusiji in nepripravljenost 

popustiti je vplivala na razsežnost in dolgotrajnost plinske krize. 

Kot sem že v hipotezi predpostavil so pravi vzroki plinske krize dosti globlji in 

bistveno bolj zapleteni, kot se zdi na prvi pogled oz. preberemo v medijih, zato plinske 

krize ne moremo razreševati s kratkoročnimi sporazumi.  

4.6 Plinska kriza v prihodnosti 

Po krizi leta 2006 in zlasti po krizi leta 2009 se postavlja vprašanje ali se lahko 

podobno stanje ponovi v prihodnosti. Sam se mnenja, da nas plinska kriza čaka že v letu 

2010.  
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Ravno v začetku leta 2010 se bodo v Ukrajini odvijale nove predsedniške volitve. 

Pričakovati je boj med Juščenkom in Timošenkovo. Politika Juščenka je jasna in ni 

naklonjena Rusiji. Timošenkova je svoje politično prepričanje v času plinske krize 

delno spremenila. Kljub temu, da je v času »Oranžne revolucije« podpirala sedanjega 

predsednika, je njena politika bolj naklonjena Rusiji. Pričakovati je, da bo Timošenkova 

poskušala pridobiti tudi glasove dela ljudstva, ki je za močnejše odnose z Rusijo. Tako 

bi primeru preboja v drugi krog, v katerem načeloma lahko pričakujemo tudi Juščenka, 

pridobila podporo Rusije, zahod pa ji ne bi nasprotoval. 

V začetku leta 2010 bo potrebno podpisati novo pogodbo o ceni plina in tranzita 

plina prek Ukrajine. Kot smo videli v poteku plinske krize je Ukrajina pristala na sila 

neugodne pogoje, zato lahko pričakujemo, da si bo prizadevala za boljše v letu 2010, 

zato bodo pogajanja dolgotrajna. 

Problem pogodb je predvsem v časovnem okviru. Pogodba namreč traja od začetka 

do konca leta. Veliko bolje bi bilo, da bi pogodba trajala npr. od aprila do aprila. Tako 

bi se izognili večjim posledicam prekinitve dobave plina v primeru neuspešnih pogajanj, 

saj je najhujša zima mimo in je poraba gospodinjstev manjša.   

Slovenija je plinsko krizo 2009 prebrodila uspešno. saj so bile zaloge plina 

zadostne. Vendar pa bi v primeru daljše krize zaloge hitro pošle. V prihodnosti bi morali 

biti bolj pripravljeni na podobne razmere. Moje mnenje je, da bi bilo modro uporabiti 

prakso iz Srbije. Ta se je v času plinske krize z Madžarsko sprejela dogovor o odkupu 

dela njenih zalog, v primeru daljše prekinitve. Slovenija bi tako lahko odkupila del 

zalog iz sosednjih držav Italije, Madžarske in Avstrije, ki imajo v lasti večje količine 

plina.
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5 SKLEP 

V diplomski nalogi sem proučeval mednarodne odnose Rusije in vzroke plinske 

krize 2009, ki je prizadela večji del Evrope in je imela velik odmev v evropski javnosti. 

V času njenega trajanja je polnila naslovnice evropskih medijev. Dogodek s tako 

odmevnostjo mora imeti dosti globlje vzroke, kot jih lahko sprva zasledimo v medijih. 

Tako je bilo nujno opredeliti vzroke plinske krize najprej prek pregleda mednarodnih 

odnosov Rusije.  

Mednarodne odnose Rusije sem preučeval prek pregleda zgodovine Rusije. V tem 

delu je vključen tudi del ukrajinske zgodovine, ki je v večji meri odvisen od Rusije. 

Tako je mogoče jasno opredeliti položaj Rusije do ukrajinskega ozemlja in naroda. 

Rusija obravnava ozemlja Ukrajine, kot zibelko prve ruske države, zato so bila ta 

ozemlja skozi zgodovino del ruske države. Temu primerno je ukrajinski narod 

obravnavan kot del večjega ruskega naroda, ki se je kasneje razcepil na tri dele Ruse, 

Beloruse in Ukrajince. V zgodovinskem pregledu so poleg odnosov z Ukrajino jasno 

prikazani tudi odnosi z nekaterimi drugimi evropskimi področji in državami. Napredek 

se da ugotoviti v odnosih z Nemčijo in Turčijo, ki so veliko boljši kot v preteklosti, 

medtem ko so odnosi s Poljsko še vedno dokaj hladni. Poleg že omenjene Ukrajine so 

ostala interesna območja Rusije tudi Baltik, Kavkaz in Balkan. 

Pred opredelitvijo samih vzrokov plinske krize je bilo nujno predstaviti potek 

plinske krize. V tem poglavju je jasno vidna drža vpletenih strani v času krize. Gazprom 

je deloval zelo odkrito in se je izpostavljal medijem. V tem času je bila odprta tudi 

spletna stran, ki je prikazovala najpomembnejše dogodke in odziv Gazproma v času 

plinske krize. Medtem pa ukrajinska politika, ki je sprejemala odločitve Naftogaza, ni 

delovala dovolj enotno.  Moje mnenje je, da je Gazprom zmagal v  medijskem delu 

krize, saj je deloval bolj iskreno in zavzeto pri iskanju rešitev, ki bi prekinile krizno 

obdobje. 

Po predstavitvi je sledila opredelitev in analiza vzrokov plinske krize. V nalogi so 

podani štirje vzroki, ki bi jih lahko razdelili v dva sklopa v ekonomski in politični. 

Severni in Južni tok sta del ekonomskega sklopa. Oba plinovoda sta del evropskih 

energetskih interesov, zato je velika verjetnost, da bosta zgrajena. Z analizo teh dveh 

vzrokov sem spoznal, da bo njihova izgradnja prizadela položaj Ukrajine kot tranzitne 

države. S tako jasno povezavo sem ugotovil, da je plinska kriza pospešila realizacijo 
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začrtanih projektov, kar je verjetno tudi namen Rusije. Tu velja dodati, da je eden izmed 

ciljev izgradnje tudi zmanjšanje ukrajinskega vpliva v prodaji ruskega plina EU.  

V politični sklop spadajo odnosi Ukrajine do ruske manjšine in politična scena v 

Ukrajini. Ruska manjšina predstavlja velik del ukrajinskega prebivalstva in lahko vpliva 

na politično dogajanje v državi. Glede na to da so mnogi Rusi avtohtono prebivalstvo 

Ukrajine si težko predstavljamo, da ne uživajo vseh pravic manjšine. V analizi je bilo 

ugotovljeno, da so dolgoletna trenja na področju pravic Rusov v Ukrajini možen vzrok 

slabšanju odnosov, ki so privedli do plinske krize. Tudi današnja politična scena v 

Ukrajini je močno vplivala na nastanek plinske krize. Ukrajina se oddaljuje od Rusije in 

se obrača k Zahodu. Sicer se že od osamosvojitve naprej približuje vstopu v EU, vendar 

je ohranjala odnose z Rusijo. Po »Oranžni revoluciji« je bolj odločno stopila EU in 

zvezi NATO naproti. S slednjim se ne strinja Rusija, ki ne želi zveze ob državni meji. 

Glede na politični položaj Ukrajine je njena politika zgrešena. Ukrajina je na razpotju 

med EU in Rusijo, kar je zelo težavno, vendar je tak položaj mogoče tudi izkoristiti sebi 

v prid. Z modro diplomatsko politiko lahko izkoristijo tako trg EU kot ruski trg. 

Predvsem je bil namen naloge analizirati prave vzroke plinske krize, saj ta ni nastala 

na podlagi kratkotrajnega spora med sosedama, ampak je posledica nakopičenih 

problemov, ki imajo zgodovinsko ozadje. Tako sem tudi cilje podredil namenu. Najprej 

sem želel spoznati mednarodne odnose Rusije, da bi lahko lažje razumel današnji 

politično delovanje Rusije in njen trenutni položaj. V delu o zgodovini Ukrajine sem si 

še dodatno približal odnose ruskega in ukrajinskega narod skozi čas.  

V drugem delu sem želel ugotoviti prave vzroke plinske krize. Z že prej doseženim 

razumevanjem ruske in ukrajinske politike, sem tudi prave vzroke lažje našel in jih 

opredelil. Vsekakor je mogoče najti še novih vzrokov, vendar so predstavljeni vzroki 

dovolj tehtni in so lahko vplivali na nastanek plinske krize. 

Zastavljeni cilji so mi pomagali pri potrditvi moje hipoteze, da so vzroki za 

nastanek plinske krize kompleksne narave in imajo tudi zgodovinsko ozadje. 

Prišel sem do spoznanja, da je imela Rusija skozi zgodovino vidno vlogo v 

evropskem političnem prostoru. Njena prisotnost v Evropi je vplivala na oblikovanje 

današnje Evrope. V težkih časih Evrope je ravno Rusija odigrala ključno vlogo (npr. v 

času Napoleona). Vendar njena zgodovina ni le svetla. Skozi zgodovino si je podrejala 

mnoge narode, tudi Ukrajinci. Ti so v času ruske vladavine izgubljali svojo narodnostno 
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identiteto. Zato so v času osamosvojitve stežka oblikovali narodnostno povezan 

ukrajinski narod, saj niso imeli dovolj samostojne zgodovine, ki bi jih povezovala. 

Podrejenost Rusom je v njih kopičila odpor, ki se po osamosvojitvi odraža v politični 

usmerjenosti Ukrajine, stran od Rusije. 

V nadaljevanju sem ugotovil tudi vzroke plinske krize. Spoznal sem, da si je želela 

Ukrajina v času plinske krize izboriti ugodne cenovne pogoje. Ker pri tem ni bila 

popustljiva in dovolj uspešna, je pristala na pogoje, ki so mnogo težji in slabši od 

ponujenih.  

Z vzroki plinske krize sem prišel do spoznanja, da tako Severni kot Južni tok, ne 

bosta doprinesla k rešitvi energetskih problemov Evrope. Njun cilj je zmanjšati vpliv 

Ukrajine pri tranzitu plina v EU. V političnem delu sem prišel do spoznanja, da se 

Ukrajine ne drži vestno sprejetih demokratičnih vrednot. Ruska manjšina je še vedno v 

podrejenem položaju. Kljub temu, da predstavlja velik del ukrajinskega prebivalstva in 

so mnogi od njih tudi več generacij v Ukrajini, jim ni omogočeno izražanje svoje 

kulturne in narodnostne identitete.  

Neuspešna manjšinska politika vpliva na dogajanje v Ukrajini. Ruska manjšina 

predstavlja pomembno volilno množico, ki si jo želijo pridobiti Rusiji naklonjeni 

kandidati. Vsekakor bodo volitve 2010 tako razburljive kot tiste leta 2004, ko smo bili 

priča Oranžni revoluciji. Na samem koncu sem spoznal, da bi lahko povezava med 

predsedniškimi volitvami in podpisom nove letne pogodbe o dobavi plina ter o tranzitu 

v EU, doprinesli novi plinski krizi. Hiter odziv EU bi lahko preprečil ponovno 

prekinitve dobave , vendar je to v večji meri odvisno od interesov Rusije in Ukrajine. 

Če vse skupaj povzamem sem ugotovil, da so mednarodni odnosi Rusije vplivali na 

nastanek plinske krize 2009 in da so njeni vzroki veliko bolj kompleksni, kot se zdi na 

prvi pogled. Rusija se po tranzitnem obdobju ponovno vrača v vrh svetovne politike in 

si želi večje veljave. Cilj je jasen. Rusija si želi pridobiti moč, ki jo je imela nekdanja 

ZSSR.
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