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Vorkuta – egy bányászváros virágzása és kiürülése
Vigóczki Máté György

Absztrakt

A szerző ebben a hazai szemmel nézve távoli és ismeretlen városban 2019 nyarán töltött el egy szűk hetet. Az utazás 
célja nem szakmai jellegű volt, hanem a különleges állapotú város, valamint az itt lévő gulág emlékművek meglátoga-
tása. Az alábbi írás kvalitatív módszerű megközelítését ez az utazás tette lehetővé, melyet az orosz nyelvű interneten 
fellelhető, erősen hiányos, kvantitatív forrásokkal igyekszik kiegészíteni

Kulcsszavak: zsugorodó város, szocialista város, poszt-szocialista urbanizáció

Bevezetés

Vorkuta (Воркутa) az Oroszországi Föderáció Komi 
Köztársaságának (Республика Коми) harmadik legna-
gyobb, az északi sarkkörtől 1°-kal északra, a Pecsora-
szénmedencében (Печорский угольный бассейн) és 
az azonos nevű folyó partján található ún. monováros 
(моногород), azaz a gazdasága szinte teljesen egy ipari 
tevékenység, illetve vállalat köré szerveződik. Az orosz 
szabályozás eléggé bonyolult, így Vorkuta egyrészt köz-
társasági jelentőségű város, ami Magyarországon megyei 
jogúnak nevezhető, valamint nyolc, gyűrűben található 
település (Komszomolszkij, Jeletszkij, Oktyjábrszkij, 
Mulda, Vorgasor, Szevernij, Promislennij, Zapojárnij) 
is szervesen hozzá kötődik, amitől ún. adminisztratív 
terület - városi típusú település (административная 
территория– посёлок городского типа) a hivatalos meg-
nevezése a településformának. Továbbá Vorkuta-kerület-
nek (okrug) hívják a köztársaságon belül a város környéki 
adminisztratív területet.

Vorkuta nagyjából 60-70 kilométerre nyugatra ta-
lálható az Urál-hegység lábától, ami az oroszországi vi-
szonyok közt közelinek mondható, a település azonban 
közvetlenül lankás sztyeppei jellegű környezetben fek-
szik. Amennyiben az Urál-hegységet határozzuk meg Eu-
rópa keleti határaként, akkor Vorkuta a legkeletibb város 
a kontinensen, igaz határvárosként Jekatyerinburg és 
Orenburg is hivatkozik magára. Az azonos nevű folyója a 
város erőmű gátjáig a kisebb hajók számára közlekedésre 
alkalmas, a Pecsora mellékfolyójaként a Barent-tengerbe 
ömlik. A település elnevezése nyenyec eredetű, jelentése 
„medvétől hemzsegő”, illetve „medve sarok”(воркута.
рф 2021). 

A település éghajlata szubarktikus, tehát rövid és jel-
lemzően hűvös nyár, valamint hosszú, kemény tél jellem-
zi, melyet havi 30-80 centiméternyi hóesés kísér (pogo-
da.ru.net 2021). Februárban az átlagos napi hőmérséklet 
-19,5 °C, júliusban pedig 13 °C (pogoda.ru.net 2021). Az 
éves átlaghőmérséklet -5,3 °C. Jelenleg a permafroszt 
területek déli határának déli részén fekszik, de a globá-
lis klímaváltozás hatására ez a közeljövőben valószínűleg 
megváltozhat.1 Május végétől július közepéig a Nap napi 
24 órán keresztül a horizont felett, december 17-27 közt 
pedig a horizont alatt marad.

Közlekedés szempontjából rendkívül előnytelen hely-
zetben van a város. 2011 óta a téli hónapokban közvet-
lenül el lehet érni a várost személygépjárművel, de mi-
vel ezek földutak, ezért csak különleges felszereléssel és 
adottságokkal rendelkező járműveknek ajánlott. Egész 
évben azonban csak Szosznogorszkig lehetséges autóval 
érkezni déli irányból, itt pedig vonatra kell tenni a jár-
műveket, és a hátralévő közel 640 kilométert csak így 
lehet leküzdeni. Ennek a fajta elzártságnak van olyan 
nem várt következménye is, hogy még az 1990-es évek 
kaotikus időszakában sem volt jellemző az autólopás Vor-
kutában. A helyi közutak egyébként meglehetősen rossz 
minőségűek és csupán arra elégségesek, hogy a különálló 
városrészeket Vorkutával összekössék. Déli irányban az 
első olyan település, aminek népessége 500 főnél na-
gyobb, a 300 kilométerre fekvő 32 000-es Inta, azonban 
az út megtételéhez autóval 7 óra 30 percre van szükség, 
de az utak gyakran kerülnek víz alá. 

1  A helyiek elmondása szerint nagyon meglepő, hogy egyre több 
fa marad életben a 20-30 évvel ezelőtti állapotokhoz képest.
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A vasúti összeköttetés megbízhatóbb: Vorkutából indul 
vonat Moszkván keresztül a fekete-tengeri Szocsihoz 
közel található Adlerba és Szentpétervárra is. Jellem-
ző ugyanakkor, hogy az 500 fő népességgel rendelkező 
Jeletszkijbe autóval 2 óra 19 perc a 70 kilométeres út, 
amennyiben járható, azonban a megbízhatóbb vonattal 
viszont több mint 5 óra. Moszkvából a 2400 kilométeres 
utat a vonatok 41 vagy 48 óra alatt teszik meg (rzd.ru 
2021). A legegyszerűbb értelemszerűen a naponta köz-
lekedő közvetlen repülőjáratot használni Moszkvába, il-
letve Komiföld fővárosába Sziktivkarba.2 Érdekes adat, 
hogy míg 2014-2019 közötti időszakban a népesség 18 
százalékkal csökkent, az éves utasszám azonban közel 66 
százalékkal (ФАВТ 2021).

Nemzetiségi összetételét tekintve nagyjából leképezi 
az országos átlagot. A legfrissebb rendelkezésre álló ada-
tok 2010-ből származnak, ekkor Vorkuta lakossága 70548, 
melynek 77,7%-a orosz, 7,9% ukrán, 2,9% tatár és 1,7% 
komi volt (GKS.RU 2010). A felmérésben ezeken kívül még 
több százan vallották magukat fehérorosznak, azerinek, 
csuvasnak, kirgiznek, nyenyecnek de még németnek is.

Vorkuta története

A város története 1930-ban kezdődött, amikor Georgij 
Csernov geológus felfedezte, hogy a közel 90 000 km2-es 
Pecsora-medencében nagy mennyiségű, gazdaságosan ki-

termelhető és helyenként kiváló minőségű szén található 
(narod.ru 2021). Ez a Szovjetunió az első ötéves tervének 
időszakában történt, amikor az erőltetett iparosításhoz 
elengedhetetlenül szükséges nagy mennyiségű energia-
hordozóra volt szükség. 1931-ben már egy 43 főből álló 
csoport érkezett további felmérések elvégzésére, mely-
nek tagjai közt már ekkor voltak fogolytáborok kényszer-
munkásai (vorkuta-tour.ru 2021). Az első tényleges kiter-
melési időszaktól megfigyelhető tehát, hogy a létreho-
zott telep két részből állt: a szabad munkások, szakértők 
részéből, illetve a fogolytáborból. Jól mutatja a klimati-
kus viszonyokat és a fogvatartottak ellátását, hogy 1931-
32 telét az 1500 rab közül csak 54-en élték túl (vorku-
ta-tour.ru 2021). Ez első települést a területen, melyet 
adminisztratív egységként Rudnyik néven 1936-ban alapí-
tották, városi rangra viszont csak 1943-ban emelkedett, 
már Vorkutaként. Ekkor népessége 7 000 fő (mojgorod.
ru 2021), valamint valószínűsíthetően több tízezernyi fo-
gollyal is lehet számolni. Nyilvánvalóan fontos lépés volt 
a fejlődésben, hogy 1941-ben a vasúti összeköttetés is 
kiépült. 1951-ben a táborlakók száma elérte a 73 ezer főt 
(Memorial 2021), 1953 nyarán – a Berija eltávolítását kö-
vető gyenge központi hatalom heteiben - felkelés is kitört 
a Vorkutlagnak nevezett táborban, melyet bő hét alatt 
sikerült leverni. A desztalinizáció időszakában először 
csak célszerűtlennek találták a tábor fenntartását, majd 
1960-ban hivatalosan is felszámolták. Bezárása után 
azonban a hatalom az országon belüli száműzetés helye-
ként tekintett a városra. Harminc éves története alatt 
mintegy kétmillió rab fordult meg a Vorkutlagon, közülük 
200 000 életét veszítette (Karácsonyi-Póti 2013). Magya-
rok közül Karig Sára és Ortutay Elemér (Ortutay Gyula fia) 
a legismertebek, akik Vorkutában is raboskodtak.

1. ábra. Vorkuta helyzete Oroszországon belül. 
Forrás: Google Maps

2 A helyiek elmondása alapján a repülőjáratok 1991 előtt nagyon 
jól ki voltak épülve és mindenkinek megfizethetők voltak. 
Nem volt ritkaság, hogy a helyiek Moszkvába jártak hétvégére 
rekreációs célokból.

1. fénykép: Az egykori fogolytábor egyik utolsó megma-
radt (adminisztratív) épülete. 
Készítette: Vigóczki Máté György
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A hidegháború alatt a város mellett állomásoztak straté-
giai bombázó repülőgépek is. Az 1970-es években a kör-
nyéken két földalatti nukleáris robbantást is végrehajtot-
tak, de ennek tudományos céljai voltak.

A fejlődés főbb állomásai

A kiépülését és fejlődését tekintve két élesen elkülönülő 
szakaszra bontható Vorkuta története. Az elsőben a la-
kossága rendkívüli gyorsasággal nőtt: az 1943-as 7 000-
ről 1970-re közel 90 000, míg a Szovjetunió utolsó évéig, 
1991-ig növekedett 117 000 fős népességszámig (ИстМат 

2021), azonban, ha hozzávesszük a „gyűrű” településeit, 
akkor ez a szám 218 000 volt (воркута.рф 2021). Kez-
detben az ötéves tervek keretében vonzó feltételekkel 
csábították ide a lakosságot az egész országból, mivel 
környékbeli települések, falvak, melyek lakosságát képes 
lett volna felszívni, nem léteztek. Jellemző volt továbbá, 
hogy amíg működtek a gulag táborok, a felszabadult rabok 
sok esetben nem tértek haza, hanem a tábor környékén 
kezdtek új életet. Vorkutával kapcsolatban ennek mér-
tékéről azonban nehezen találni pontos forrást. Feltéte-
lezhetjük továbbá azt is, hogy ilyen mértékű növekedés a 
népességszámban csak úgy valósulhatott meg, ha valóban 
vonzó lehetőségeket kínált Vorkuta (a szabad állampolgá-
rok számára). A város kiépülése a tábor felszámolásával, 
a Szovjetunió területéről ide költöző lakossággal az 1950-
es évek ötéves tervei során kezdődött el igazán. A Rud-
nyik elnevezésű városrésszel szemben, a folyó túlpartján 
ekkor épül ki az a település, melyet ma Vorkuta néven 
ismerhetünk. 

2. fénykép: A tábor áldozatainak sírjai a lakóházak kör-
nyékén. Készítette: Jászkai Gergely Gábor

3. fénykép: A magyar áldozatok emlékműve. Készítette: 
Vigóczki Máté György

3 A Szovjetuniót sújtó lakáshiány megoldására Nyikita Hruscsov 
pártfőtitkár idejében, 1961-től kezdték el több milliós számban 
megépíteni az előregyártott beton-, vagy téglaelemekből 
álló három- vagy ötemeletes, 30-60 m2 alapterületű lakásokat 
tartalmazó pületeket. Rendkívül alacsony költségek mellett 
gyorsan készültek el, de igénytelenségük miatt a köznyelvben a 
pártfőtitkár után „hruscsovkának” nevezték.

4. fénykép: Vorkuta egyik kultúrháza. 
Készítette: Vigóczki Máté György

A Lenin és a Maszkovszkaja utcák mentén történt meg 
újabb típusú panel lakóházak, az ún. hruscsovkák3 
építése, valamint klasszicizáló stílusban művelődési 
házak, kórházak, mozi, technikum, orvosi iskola és
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szálloda megvalósítása is. A máig is egyik legfontosabb 
közösségi helyszín, a Bányászok Kultúrpalotája 1961-ben 
készült el. Érdekes adalék, hogy korábban már 1943 óta 
volt egy hasonló célú faépület, melynek első előadása a 
Csárdáskirálynő volt. Az új palota kiválóan követi a klasz-
szicista stílus jegyeit: gránit és márványborítást kapott, 
dór oszlopok, valamint a Pecsora-medencét felfedező 
geológusok, bányászok szobrai díszítik. Hasonló stílusban 
épült a műszaki értelmiség utánpótlására megalapított 
technikum épülete is. 

A lakóépületek viszont puritánságuk miatt az oroszországi 
viszonyokhoz képest is sokkal monotonabb képet mutat-
nak. Felületüket elvétve „ékesíti” a szovjet űrkorszak-
nak, vagy éppen Moszkva létképének szentelt mozaikkép. 
Emellett számos sportközpont, művelődési ház is épült, 
szinte folyamatosan a rendszerváltásig, ami egy dinami-
kusan fejlődő, virágzó település körvonalait rajzolja meg. 

4 A Vorkutába látogatóban ugyanakkor az a benyomás is 
kialakulhat, hogy a többi oroszországi városhoz képest kevés 
a közösségi tér, parkokról pedig szinte egyáltalán nem lehet 
beszélni.

5. fénykép:A vorkutai műszaki technikum. 
Készítette: Vigóczki Máté György

A terek a szocialista realizmus építészeti stílusra jellem-
zően túlméretezettek, eklektikusak, szimbólumaiban a 
műszaki értelmiség és a munkásosztály fensőbbségét hir-
detik.4 Ezeket a középületeket a magyar nyelvben „szoc-
reál”, vagy „sztálinbarokk” gúnynévvel illetik. 

6. fénykép: A Lenin út – Vorkuta „Andrássy útja” - a város 
épületeit próbálják festéssel és híres orosz festmények 
képeivel tetszetősebbé tenni. Készítette: Vigóczki M. Gy.

Az ún. városközpont, mely egy bevásárlóközpont és a 
legnagyobb szálloda környékéből áll tulajdonképpen év-
tizedek óta változatlan, csupán az üzletek cserélődtek. 
Ugyanakkor még Vorkutában is tapasztalható ennek a 
városrésznek a viszonylagos pezsgése. Rudnyikban, mely 
a település legrégibb része, nincsenek hruscsovkák, a 
helyi társadalom elitje élt itt. A kedvezőtlen klimatikus 
körülmények ellenére, Moszkva immáron szabad állam-
polgárokkal szerette volna folytatni a szénkitermelést, 
ehhez pedig a lehető legjobb életkörülményeket próbál-
ták megteremteni, melyet a bányászati szektor kiemelt 
fizetése és társadalmi megbecsültsége is támogatott.

7. fénykép: A fasizmus felett aratott győzelem egyik em-
lékműve. Készítette: Vigóczki Máté György
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Az elsővel élesen szembenálló második szakasz 1991 után 
kezdődik a város történetében. A népesség már az új ál-
lam első évétől elkezdett nagy számban csökkenni: 2021-
re Vorkuta lakossága 52 ezer fő, míg a hozzá tartozó nyolc 
helység közül három elnéptelenedett, a többiben 20 ezer 

fő él, ami alaphangon 66 százalékos csökkenés harminc 
év alatt (Rosstat 2021). Azonban feltételezni lehet, hogy 
ez a népességszám jóval alacsonyabb, ugyanis sokan úgy 
költözhettek el, hogy hivatalosan még nem változtatták 
meg a lakcímüket. 

8. fénykép: Rudnyik éjszakai (nyári) látképe, az épületek 
az 1950-es évek előtt épültek, mára teljesen kiürültek.
Készítette: Vigóczki Máté György

10. fénykép: A vorkutai stadion 
Készítette: Vigóczki Máté György

9. fénykép: Rudnyik központi épülete 
Készítette: Vigóczki Máté György

11. fénykép: A komi kisebbség és a helyi munkásság emlék-
műve. Készítette: Vigóczki Máté György

12. fénykép: Vorkuta, Bányász rakpart
Készítette: Zichy Pál

A Vorkuta-kerület népességének visszaesése nagyobb, 
mint a városé, amiből kitűnik, hogy a vidéki lakosság első-
sorban beköltözik a városba, a térséget elhagyók aránya 
alacsonyabb – de így is magas. A kilátások sem bíztatók: 
2035-ig további közel tízezres csökkenés prognosztizál-
ható (SPSSS.ru 2018). Mára a Rudnyik városrész teljesen 
kiürült, helyén a romos környezetben paintball, airsoft 
játékokat szoktak szervezni, de rajtuk kívül szinte csak 
a „katasztrófaturisták” látogatnak ide. Rengeteg lakás 
áll üresen, az említett környékbeli helységekben még 
rosszabb a helyzet.5 

5 A helyiek elmondása szerint az ingatlanok eladását az 
is nehezíti, hogy az ún. közös költséget az új vevőnek 
visszamenőlegesen is ki kell fizetni. Vorkutában egy átlagos 
méretű lakás ára 1.000.000 forint körül mozog, míg a környező 
településeken 100.000 forint ez az összeg.
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2011 óta az olyan külön kiemelten problémás települé-
sek listáján található Vorkuta, melyek legfőbb kihívásait 
a monogazdaság adja, és amelynek gazdasági diverzifi-
kálását elsősorban a föderációs támogatások révén kell 
megoldani (SPB HSE 2021). 

Ki kell emelni azonban, hogy országszerte kihívás az el-
vándorlás, a városok 70%-ának csökken a népessége (7x7.
ru 2021). Vorkuta abból a szempontból azonban még 
vonzó célpont lehet, hogy a bányászatban dolgozók az 
átlagosnál magasabb fizetést kapnak, sokkal több éves 
szabadságot és rövidebb műszakokban kell dolgozniuk, 
így ideiglenesen sokaknak megéri eltölteni itt pár évet, 
de helyi egzisztencia felépítésén - a demográfiai adatok 
tekintetében – egyre kevesebben gondolkodnak.

13.fénykép: Vorkuta látképe
Készítette: Vigóczki Máté György

14. fénykép: Az egyik legfiatalabb épület a városban 
Készítette: Vigóczki Máté György

15. fénykép: Oktyábrszkij mára teljesen elnéptelenedett 
Készítette: Vigóczki Máté György

16. fénykép: Mivel a szovjet időszakban klasszikus stílu-
sú templomot nem lehetett építeni, ezért egyéb épületet 
alakítottak át erre a célra
Készítette: Vigóczki Máté György

17. fénykép: A 9300 fős Vorgasor főutja
Készítette: Vigóczki Máté György

18. fénykép: Tipikus orosz falusi épület Jeletszkijben 
Készítette: Vigóczki Máté György
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A város zsugorodásának legfőbb oka

A politikai elit a - tervgazdálkodás kereteiben egyéb-
ként nem ritka módon - az ún. monovárosok sémájában 
gondolkozott, ami szinte egyetlen gazdasági tevékeny-
ségre, egyetlen vállalatra épülő speciálisan szovjet 
típusú településtípus. Minden racionális tervezés ellené-
re ez az elképzelés már csírájában magában hordozott 
rengeteg problémát: nem számoltak technológiai, gazda-
sági és politikai változásokkal, sokkal inkább egy statikus 
körülményrendszerhez igazították a várost már tervezése 
kezdetétől. A bányászati ágazat a húsz bányájában 1991-
re 33 000 alkalmazottat foglalkoztatott, azaz több mint 
minden hetedik embert (воркута.рф 2021). A kitermelést 
elősegítette, hogy nem a piac diktálta a kitermelendő 
mennyiséget, hanem a központi előírás. A várostervezés a 
lehető legszorosabban kötődött a kitermeléshez, ugyanis 
egy bánya mellé szinte azonnal építettek lakóépületeket, 
illetve hamar települési rangra emelték az így létrejött 
telepeket. Így alakult ki a Vorkuta-gyűrű is. Meg kell azon-
ban jegyezni, hogy gazdasága csúcsán hűtőház, tejüzem, 

baromfitelep, sörfőzde, panelház építő-, famegmunká-
ló-, vasbetonüzem és cementgyár is létesült Vorkutában, 
sőt üvegházakban még zöldségeket is termesztettek. Ma 
továbbra is a fő foglalkoztató a Vorkutaugol szénbányá-
szati társaság a még négy működő szén- és egy kőbányá-
val, mely többek közt a legfontosabb kulturális épületek 
tulajdonjogával is rendelkezik. 2013-ban a település ipari 
termelésének 95 százaléka kötődött a bányászathoz és az 
energiatermeléshez (vorkuta-cbs.ru 2021).

19. fénykép: Többlakásos épület Jeletszkijben 
Készítette: Vigóczki Máté György

20. fénykép: A téli hónapokban sokszor csak az ilyen jár-
művekkel lehet közlekedni 
Készítette: Vigóczki Máté György

2. ábra: Vorkuta és a környékbeli településeinek elhelyez-
kedése. Forrás: Openstreetmap

Mindez ugyanakkor nem változtat azon a tényen, hogy 
alig volt lehetősége a településnek reziliencia (Pirisi 
2019) kialakítására: 

• (1) a gazdasági szereplők egyenlőtlen sú-
lya és egyszínűsége, a helyi piacok jelen-
téktelen mérete (a szén javát elszállít-
ják), igaz a Vorkutaugolnak van bizonyos 
mértékű társadalmi szerepvállalása (ok-
tatás és egészségügy terén) ;

• (2) igaz a társadalmi struktúrák tekinteté-
ben elmondható az országszerte tapasz-
talható diverzitás, de nem beszélhetünk 
erős helyi identitásról és hagyományosan 
gyenge az önszerveződés és a non-profit 
szervezetek jelenléte Oroszországban;

• (3) a politikai aktivitás szintén jellem-
zően alacsony, főleg az olyan vidéki vá-
rosokban, melyek nagyban függnek a 
központi vezetés dotációitól és politikai 
támogatásaitól. 

Az új államban a megváltozott gazdasági körülmények és 
egyéni szabadságjogok miatt hamar megmutatkoztak Vor-
kuta ezen gyengeségei. A városi gazdaságot uraló cégek 
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fizetési nehézségeket tapasztaltak, Moszkva támogatása 
a 2000-es évekig csökkent, a hirtelen magántulajdonba 
került épületek felújítását a lakók nem tudták megolda-
ni. Nem ritka nem csak a kiürült, de a kiégett lakások, 
autók látványa sem, sőt a többi oroszországi városhoz ké-
pest nem csak az infrastruktúra általános leromlása, de 
a város határában megtalálható szeméthegyek látványa 
is meglepő méretű.6 Oroszországban itt az átlagosnál is 
nagyobb az önkormányzati ingatlanok aránya, melyek nö-
vekvő kihasználatlansága súlyos veszteséget jelent a he-
lyi költségvetésnek (7x7.ru 2021). A klimatikus viszonyok 
miatt csupán korlátozott lehetőség van arra, hogy egyes 
üresen álló lakóépületeket elbontva, a helyükön parkok 
telepítésével javítsanak a városképen.

Vorkuta lehetséges jövője

Mivel Vorkuta gazdaságának a szénkitermelés adja az 
alapját, ezért a város jövőjét is ennek a szektornak a 
helyzete fogja meghatározni. Oroszország iparának, ezen 
belül főleg az acélgyártásnak, de kisebb részben a hő-
erőműveknek is rendkívül nagy szüksége van a térségben 
bányászott szénre, melynek jelentős része kiváló minő-
ségű antracit. A Kreml készül egy ún. szénstratégiával, 
ami 2025-ig a kitermelés intenzívebbé tételével számol, 
melyet egy 2030-ig tartó hatékonyságot növelő szerkezeti 
átalakítás követ, mely végül egy kapacitásnövelést meg-
célzó ötéves tervvel ér véget (Jamestown.com 2020). 

23. fénykép „Békét a világnak!” Készítette: Zichy Pál

22. fénykép: A litván áldozatok emlékműve 
Készítette: Zichy Pál

21. fénykép: „Bányász leszek!” - hirdeti többfelé a plakát 
Készítette: Zichy Pál

6 Oroszországi utazásaim során egyedül Vorkutában láttam 
eldobált fecskendőket az utcán.

A globális klímaváltozás és felmelegedés további súlyos 
kihívások elé állítja a lakóépületeket és az infrastruktú-
rát is, aminek következtében a permafroszt talaj teher-
bírása jelentősen csökkenni fog. 

Sőt, mivel fontos export cikk is, a szövetségi költségvetés 
bevételeinek ötödik legnagyobb bevételi forrását jelenti 
(Jamestown.com 2020), ezért a teljes orosz állam érdeke 
a kitermelés folytatása. Mivel nem található itt hajózha-
tó kikötő, ezért az észak-oroszországi vasúti útvonalak 
fejlesztésével lehet érdemileg is jobban bekapcsolni a 
nemzeti- és nemzetközi gazdaságba. A jelentős szállítási 
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költségek és a várhatóan jövedelmezőbb arktiszi gázme-
zők azonban erősen korlátozhatják az új északi útvonala-
kon történő szénexportot is.

Mivel egyre több ország jelenti be a klímasemlegessé-
gi célokat, amit nem csak az alternatív energiaforrások, 
hanem a technológiai újítások is elősegítenek, nehezen 
elképzelhető, hogy hosszabb távon fenntartható lenne a 
Pecsora-medencében található szénlelőhelyek kiaknázá-
sa, legalábbis a jelenlegi szinten. Ugyan a Covid-19 jár-
vány következtében vélhetően a közeljövőben a vártnál 
lassabb mértékben fog csökkenni a globális szénfogyasz-
tás, sőt a fent említett stratégia egyenesen középtávon 
tartós bővüléssel számol, hosszútávon fenntarthatat-
lannak tűnik a város gazdasága. Annak ellenére, hogy a 
Kreml maga is bejelentette a klímasemlegességi célok 
2060-ig történő elérését, melyet részben erdősítéssel 
szeretne megvalósítani, vélhetően a belföldi fogyasztás 
kielégítése, valamint a központi költségvetésből kapott 
támogatás fogja biztosítani Vorkuta jövőjét. Ez azonban 
további zsugorodását vélhetően nem képes megállítani, 
ami a további marginalizálódáshoz és leromló infrastruk-
túrához vezet. Amíg a kitermelés folyik, addig egy bizo-
nyos minimális szinten fog stabilizálódni a népességszám.
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