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Uralský federální okruh (UrFO)

 13.května 2000 byl příkazem 
prezidenta RF založen UrFO

 V UrFO se nachází 4 oblasti 
(Sverdlovská, Čeljabinská, Kurganská 
a Ťjumenská oblast) a dva autonomní 
okruhy (Chanty-Mansijskij a Jamalo -
Něněcký okruh)

 UrFO s 1,788 mil. km2 zaujímá plochu 
jako Francie, Německo, V.Británie a 
Španělsko dohromady  Nejvýznamnějším partnerem ČR v 

okruhu je Sverdlovská oblast (SvO) 

Základní  makroekonomické kraje 

Federální okruh: Uralský federální okruh (UrFO)

Rozloha: 1 788 900 km2 (11% RF)

Počet obyvatel: 12 143 400 (10,5% RF), hustota osídlení 6,7 obyv. na 1 km2

z čehož 80% obyvatel žije ve městech (údaj k 1.1.2012). Rozdělení 

do oblastí: Sverdlovská oblast (SvO) – 4,48 mil, Čeljabinská oblast 

(ČO) - 3,48 mil., Kurganská oblast (KO) – 896 300, Ťjumenská 

oblast (TO) – 1,361 mil., Chanty-Mansijský autonomní okruh - Jugra

(CHMAO) – 1,561 mil. a Jamalo-Něněcký autonomní okruh (JMAO) 

– 536,600 obyvatel

Národnostní složení: 120 etnických skupin, 40 náboženských konfesí, 1.300 

náboženských sdružení, více jak Rusové 80 %

Hlavní město: Jekatěrinburg, 1,3 mil. obyv. (rovněž administrativní sídlo UrFO).

(v letech 1924–1991 Sverdlovsk)

Vzdálenost od Moskvy: 1.700 km (vzdálenost Jekatěrinburgu od Moskvy)

Orgány státní moci: Zplnomocněný představitel prezidenta RF v UrFO –

Ch o l m a n s k i c h  Igor Rjurikovič

Průměrná mzda: 30.914 rublů (986,6 USD) za 1-11/2012, navýšení o 13,8% 
oproti 1-11/2011. Pro srovnání průměrná měsíční mzda v RF 
činí 25.948 rublů, 824,3 USD)

Nezaměstnanost: k 30.1.2013 byl počet registrovaných nezaměstnaných v celém 
UrFO 78.500 obyvatel. Poměr nezaměstnaných na jedno volné 
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pracovní místo je tak 0,61:1. Nejvyšší poměr nezaměstnaných 
na jedno volné místo je v KO (1,63:1) 

Index průmyslové výroby: 100,8% (za 2012 ve vztahu k 2011) s klesající tendencí (ve 
srovnávání RF 102,6%), z toho 97,9% v těžbě nerostných 
surovin (RF 101,7%), 106,8% ve zpracovatelském průmyslu
(RF 104,1%), 101,4% ve výrobě, přenosu a rozvodu elektřiny, 
plynu a vody (RF 101,2%)

Těžba ropy v UrFO v roce 2012 poklesla o 1,1% (nárůst těžby 
ropy byl zaznamenán pouze v TO o 17,6% ), rovněž těžba a 
zpracování zemního plynu pokleslo o 3,6% ve srovnání s r. 
2011 

Index zemědělské výroby: 84,5% (za 2012 ve vztahu k 2011) rovněž klesající tendence. 
Největší pokles zaznamenán v KO (29,7%) 

Objem investic do základního kapitálu UrFO za období 1-10/2012 představoval nárůst o 
14,7%  oproti roku 2011. Nejlepších výsledků dosahovala SvO (11% z celkové sumy  vloženo 
do metalurgie) a CHMAO s JMAO (v obou případech byly investice vloženy do těžby 
nerostných palivo-energetických surovin. CHMAO 76,7%  a JMAO 65% z celkového objemu 
investic)

Zahraniční investice do UrFO za období 1-10/2012 (kromě finančního sektoru) dosáhly 
9,486 mld. USD z čehož přímé investice tvořily 12% 

Uralský federální okruh patří mezi místa s největším nalezištěm nerostných – palivo 
energetických surovin v RF. Především se jedná o Chanty-Mansijský a Jamalo-Něněcký 
autonomní okruhy (patřící k tzv. Západo-sibiřské ropné a plynové provincii), kde se nachází 
66,7% ruských zásob ropy (6% světově) a 77,8% zásob zemního plynu (26% světově).

Zahraniční obchod  UrFO
Celkový obrat zahraničního obchodu UrFO v loňském roce dosáhl částky 23,4 mld. USD, 
z čehož export byl 16,6 mld.. USD (nárůst o 1,8% oproti r. 2011) a dovoz pak 6,8 mld.
USD (pokles o 18,9% oproti r. 2011). 

Vývoz z UrFO
88,1% (tedy 14,6 mld. USD) z celkového exportu UrFO směřovalo za hranice RF (nárůst o 
1% ve srovnání s r. 2011) a 11,9% (tedy 2 mld. USD) do zemí SNS (nárůst o 7,9%). 

Zbožová struktura exportu z UrFO
 Kovy a kovové výrobky (52,8%), při čemž objemový nárůst o 4,9%, pokles zisku o 

4,4% ve srovnání s r. 2011 
 Chemické výrobky a kaučuk (8,9%), při čemž pokles objemu  o 6,6%, pokles zisku o 

5,5% ve srovnání s r. 2011 
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 Stroje a dopravní prostředky (14%), nárůst zisku o 59,3%, nárůst objemu vývozu o 
13,2% ve srovnání s r. 2011

 Nerostné suroviny (9,6%), nárůst zisku o 19,1%, nárůst objemu vývozu o 8,3% ve 
srovnání s r. 2011

 Dřevní hmota, dřevěné výrobky a celulóza (1,5%), pokles objemu  o 14,4%, pokles 
zisku o 9,1% ve srovnání s r. 2011 

Dovoz do UrFO
86,6% (tedy 5,9 mld. USD) z celkového exportu UrFO směřovalo za hranice RF (pokles o 
18,9% ve srovnání s r. 2011) a 13,4% (tedy 918,8 mil. USD) do zemí SNS (pokles o 21%). 

Zbožová struktura dovozu do UrFO:
 Stroje, zařízení a dopravní prostředky (59,8%), při čemž pokles výdajů  o 24,5%, 

pokles objemu o 1,7% ve srovnání s r. 2011 
 Chemické výrobky a kaučuk (17,5%), při čemž pokles výdajů o 1,2%, pokles objemu 

o 5,5% ve srovnání s r. 2011 
 Kovy a kovové výrobky (11,6%), při čemž pokles výdajů o 15,3%, pokles objemu o 

35,3% ve srovnání s r. 2011 
 Nerostné suroviny (4,3%), při čemž nárůst výdajů o 34,8%, nárůst objemu o 97% (!) 

ve srovnání s r. 2011 
 Potravinářské výrobky a jejich suroviny (4,3%), při čemž pokles výdajů o 9,6%, 

pokles objemu o 41,5% ve srovnání s r. 2011 
 Textil, oblečení a obuv (3,4%), pokles výdajů o 2,8%, nárůst objemu o 5,15% ve 

srovnání s r. 2011 

Vzájemný obrat zahraničního obchodu mezi UrFO a ČR v roce 2012 dosáhl 277,1 mil. 
USD (nárůst o 2,8% ve srovnání s r. 2011), což je cca z 1,2% celkového obratu UrFO.

Objem přepravovaného zboží mezi UrFO a ČR v roce 2012 dosáhl 272.100t což je cca 1,8% 
z celkového objemu přepravovaného zboží celého okruhu.
Vývoz z UrFO do ČR byl 258.100t (94,9% z celkového vývozu do ČR) a dovoz do UrFO pak 
Byl 14.000t (5,1% z celkového dovozu z ČR do UrFO).

Podíl jednotlivých subjektů UrFO na vzájemném obratu zahraničního obchodu mezi UrFO
 a ČR:

1. Sverdlovská oblast…………245,4 mil. USD, 88,6% z celkového obratu mezi UrFO   
a ČR (nárůst o 13,0%) 

2. Čeljabinská oblast………..26,0 mil. USD, 9,4% z celkového obratu (pokles o 37,8%) 
3. Ťjumenská oblast…………5,5 mil. USD, 2,0% z celkového obratu (pokles o 44,5%) 
4. Jamalo-Něněcký autonomní okruh……9,8 mil. USD, 1,0% z celkového obratu (nárůst

o 3.037,3% !!!) 

5. Chanty-Mansijskij autonomní okruh….0,9 mil. USD, 0,3% z celkového obratu (pokles 
o 89,9%) 

6. Kurganská oblast…….0,1 mil. USD, 0,02% z celkového obratu (pokles o 79,2%) 
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Export UrFO do ČR se na celkovém obratu UrFO a ČR podílel 76,8% a činil 212,7 mil. 
USD (nárůst o 12,1%). Statisticky export do ČR tvořil 1,3% vývozu celého okruhu.

Podíl jednotlivých subjektů UrFO na exportu UrFO do ČR:
1. Sverdlovská oblast…209,7 mil. USD, 98,6% z celkového exportu UrFO do ČR 

(nárůst o 14,7%) 
2. Čeljabinská oblast……3,0 mil. USD, 1,4% z celkového exportu (pokles o 56,5%) 

Zbožová struktura exportu z UrFO do ČR:
 Železo a jeho slitiny (78,6% z exportu do ČR), 18,8% cenový nárůst oproti r. 2011. 

Zvýšení objemu o 38,6%
 Hliník a výrobky z hliníku (3,1% z exportu do ČR), 61,6% cenový pokles oproti r. 

2011. Objemový pokles o 38,8%
 Měď a měděné výrobky (0,9% z exportu do ČR), 61,4% cenový pokles oproti r. 2011. 

Objemový pokles o 40,2%
 Stroje, zařízení a dopravní prostředky (5,4% z exportu do ČR), 114,4% (!) cenový 

nárůst oproti r. 2011. Objemový pokles o růst o 58,1%. Sem taktéž patří tlakové 
nádoby, kotle, strojní a mechanické upínací části a pod

 Chemické výrobky a kaučuk (7,5% z exportu do ČR), cenový nárůst 3,1x oproti r. 
2011. Objemový nárůst o 27,3%. Sem taktéž patří organické a neorganické sloučeniny   
s příměsí minerálů a vzácných rud

 Dřevní hmota, papírenské výrobky a výrobky z celulózy (1,5% z exportu do ČR), 
9,4% cenový pokles oproti r. 2011. Objemový pokles o 4,5%

 Dřevní hmota, papírenské výrobky a výrobky z celulózy (1,5% z exportu do ČR), 
9,4% cenový pokles oproti r. 2011. Objemový pokles o 4,5%. Sem taktéž patří 
překližky, dýhy a dřevotřískové materiály

Dovoz z ČR se na celkovém obratu UrFO a ČR podílel 23,2% a dosáhl 64.3 mil. USD 
(pokles o 19,3% oproti r. 2011). Dovoz z ČR tvořil 1,0% dovozu celého okruhu.

Podíl jednotlivých subjektů UrFO na dovozu z ČR:
1. Sverdlovská oblast…35,7 mil. USD, 55,5% z celkového dovozu (nárůst o 3,9%) 
2. Čeljabinská oblast……23,1 mil. USD, 35,9% z celkového dovozu z ČR (pokles          

o 34,2%) 
3. Ťjumenská oblast……5,5 mil. USD, 8,5% z celkového dovozu (pokles o 44,3%) 
4. Chanty-Mansijskij autonomní okruh….0,9 mil. USD, 1,4% z celkového dovozu 

(pokles o 89,9%) 
5. Kurganská oblast…….0,1 mil. USD, 0,2% z celkového dovozu (pokles o 79,1%) 

Zbožová struktura importu z ČR:
 Stroje, zařízení a dopravní prostředky (78,3% z celkového dovozu z ČR), 16,2% 

cenový pokles o 23,1% oproti r. 2011. Objemový růst o 75,3%. Sem patří tlakové 
nádoby, kotle, strojní a mechanické upínací části, zařízení na záznam zvuku a obrazu  
(19,1% z tohoto dovozu). Dále optické kabely, kinematografické zařízení, měřící a 
kontrolní přístroje (2,8% z tohoto dovozu). Z dopravních prostředků se převážně jedná 
o tramvajové části (1,2% z tohoto dovozu) a pod
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 Kovy a kovové výrobky (3,7% z celkového dovozu z ČR), 48,6% cenový pokles 
oproti r. 2011. Objemový pokles o 62,9%. Sem patří výrobky ze železa (2,9% 
z celkového dovozu), dále pak výrobky z barevných kovů (0,1% z celkového dovozu)

 Chemické výrobky (6,6% z celkového dovozu z ČR), 9,1% cenový nárůst oproti r. 
2011. Objemový nárůst o 3,3%. Sem patří směsi pro kožařský průmysl, barvy, laky, 
pigmenty, tmely, vosky, leštidla a tiskařské barvy

 Dřevní hmota, papírenské výrobky a výrobky z celulózy (4,0% z celkového dovozu z 
ČR), 4,8% cenový nárůst oproti r. 2011. Objemový růst 3,8x vyšší než v r.2011. Sem 
taktéž patří tištěné knihy, časopisy, reprodukce a další produkce spojená s tiskařskou a 
papírenskou výrobou (0,6% z celkového dovozu)

 Textilní výrobky a obuv (0,8% z celkového dovozu z ČR)
 Stavební produkce (2,6% z celkového dovozu z ČR), 8,4x cenový nárůst oproti r. 2011. 

Objemový růst 9,8x . Sem patří keramické pece a žáruvzdorné materiály




