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Abstrakt

Diplomová práca Ruské snahy o export zemného plynu do Čínskej ľudovej 

republiky do roku 2014 je práca rozoberajúca spoluprácu v oblasti dodávok ruského 

zemného plynu do Číny. Mojim cieľom je túto spoluprácu analyzovať a odpovedať na 

otázku, čo viedlo tieto krajiny k podpísaniu dohôd v máji 2014, ktoré sú bezpochyby 

najvýznamnejším medzníkom v bilaterálnych vzťahoch oboch krajín. Cieľom práce 

však nie je zachádzať do zložitých politických problémov oboch krajín, ale skôr 

analyzovať problémy, ktoré spoluprácu limitujú a priblížiť okolnosti, ktoré umožnili jej 

rozvoj. Práca je rozdelená do viacerých kapitol. Prvé časti práce poskytujú stručný 

výhľad do minulosti, ktorý hovorí o neexistencii bližších obchodných vzťahov medzi 

krajinami v minulosti. Ďalšia kapitola sa zameriava na fakt, že táto spolupráca je 

nesmierne dôležitá pre oba spomínané štáty. Tretia časť skúma problémy na 

jednotlivých stranách, ktoré spoluprácu obmedzujú, konkurenčné projekty a podobne. 

Ďalšie tri kapitoly sú pre diplomovú prácu nosné a zaoberajú sa analýzou jednotlivých 

jednaní, vedúcich až k finálnej dohode v máji 2014 a spoluprácou v oblasti dodávok 

plynu v skvapalnenej forme, ktorá už v istej miere funguje. Posledná kapitola sa snaží 

analyzovať samotné dohody, ktoré povedú k vystavaniu plynovodu „Sila Sibíri“. 

V závere práce sú stručne uvedené výsledky analýzy a názor autora spolu s výhľadom 

do budúcnosti a podobou, akú by ďalšia spolupráca mohla nabrať.



Abstract

Diploma thesis Russian efforts to export natural gas to People´s Republic of 

China until 2014 is work discussing cooperation in the field of Russian natural gas 

deliveries to China. My aim is to analyze this cooperation and answer the question what 

circumstances lead these two countries to signing the deal in May 2014. This deal is 

unquestionably the biggest milestone in bilateral relations of Moscow and Beijing so 

far. The aim of the work however is not going into complex political problems of both 

countries. For this paper it is more important to analyze main obstacles which limit the 

cooperation and focus on the circumstances which allowed it to develop further. 

Diploma thesis is divided into several chapters. First part provides a brief view into the 

past and explains the absence of closer trade relations before. The next chapter focuses 

on the fact that this cooperation is extremely important for both aforementioned states. 

The third section examines the problem of Russia and China which restrict the 

cooperation. It also mentions outside factors, such as competing projects. Another three 

chapters are most important in the thesis and deal with the analysis of individual 

negotiations, leading to a final agreement in May 2014. Cooperation in the supply of 

gas in liquefied form which already works to some small extent is also mentioned. The 

last chapter seeks to analyze the agreement itself. The deals will lead to building a new 

pipeline – “Power of Siberia”. Conclusion provides results of the analysis and opinions 

of the author with a possible view to the future and the form which the further 

cooperation could take.
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Úvod

Vo svojej diplomovej práci Ruské snahy o export zemného plynu do Čínskej 

ľudovej republiky do roku 2014 sa zaoberám problematikou energetickej spolupráce 

Ruskej federácie a Čínskej ľudovej republiky v oblasti zemného plynu.

V dnešnej dobe je Rusko najväčším producentom ako ropy, tak aj zemného 

plynu na svete, Čína naproti tomu prebrala od USA prvenstvo v spotrebe energií. 

Krajiny majú spoločnú viac ako 4000 kilometrov dlhú hranicu. Na prvý pohľad ideálni 

partneri, ktorí by nemali mať takmer žiadne problémy v spolupráci v energetickom 

sektore. Pravda je však iná, kooperácia medzi Moskvou a Pekingom sa zďaleka

nevyvíja tak, ako by si obe strany možno priali. Ako pre Čínu, tak aj pre Rusko je 

otázka energií kľúčová v medzinárodnej politike, a preto je podľa môjho názoru 

dôležité ju skúmať a poukázať na fakty, ktoré ju limitujú. Navyše v dnešnom svete sa 

energia stáva jedným z hlavných faktorov, ktoré určujú veľmocenstvo krajín. Prepojenie 

najväčšieho producenta a najväčšieho konzumenta je veľmi dôležité ako pre ázijský 

región, tak aj pre globálne dianie ako také.

Cieľom mojej práce je priblížiť aktuálny stav tejto spolupráce, jej dôležitosť pre 

obe krajiny a odpovedať na otázku prečo sa kooperácia na poli dodávok zemného plynu 

počas dvoch desaťročí nevyvíjala tak ako by to bolo možné predpokladať. Prečo teda 

v dnešnom svete, kde mať energiu znamená mať moc, je toľko problémov medzi týmito 

dvoja zjavne ideálnymi partnermi. Prelomovým krokom môžeme nazvať podpísanie 

dohody medzi ruským Gazpromom a Čínskou národnou ropnou a plynárenskou 

korporáciou v máji roku 2014. Táto zmluva konečne umožnila to, na čo obe strany 

čakali dlhé roky. Diplomová práca sa snaží analyzovať problémy, ktoré spôsobili, že 

dohoda o dodávkach plynu bola podpísaná po viac než dvoch desaťročiach neúspešných 

jednaní. Aké sú faktory, ktoré spoluprácu posunuli dopredu? Aké zmeny prebehli 

v oboch krajinách, ktoré napomohli prekryť priepasť v jednaniach a pomohli k uzavretiu 

dohody? Ktorá krajina získa z tejto spolupráce viac? Čo vyplýva z májových dohôd, 

ktoré budú mať obrovský vplyv na globálnu energetiku? Aj toto sú otázky, na ktoré sa 

bude diplomová práca snažiť nájsť odpoveď. Okrajovo bude tiež rozobratá otázka, aký 

vplyv mali na spoluprácu jednotlivé jednania v priebehu rokov. Práca sa rovnako pokúsi 

poskytnúť istý stručný výhľad do budúcnosti a možnosti ako by sa partnerstvo mohlo 



3

ďalej rozvíjať. Nebudem sa však snažiť zaoberať zložitými politickými problémami 

oboch krajín.

Diplomová práca je z metodologického hľadiska empirickou analýzou 

energetických vzťahov medzi Ruskom a Čínou a skúma ich vzájomné prepojenie 

a problémy. Použité budú knihy zaoberajúce sa vzťahmi RF a ČĽR a mnoho odborných 

článkov, ktoré rozoberajú tému energetického prepojenia týchto dvoch krajín, či už 

okrajovo alebo do hĺbky. Zdroje budú z podstatnej väčšiny cudzojazyčné, hlavne 

anglické. Keďže tento problém ovplyvňuje globálne dianie ako také, sú použité najmä 

práce západných učencov písané v anglickom jazyku, u ktorých je predpoklad, že budú 

problematiku rozoberať s akýmsi nadhľadom. Tiež sú v práci uvedené aj práce ruských 

autorov, no pri tých je nutné postupovať obozretnejšie z dôvodu nahliadania na tému len 

z jedného uhla pohľadu alebo zaujatia voči jednej zo strán. Niektoré z týchto textov 

dokonca nahliadajú na vzťah týchto krajín ako na takmer ideálny, čo je podľa môjho 

názoru veľmi ďaleko od pravdy.

Keďže hlavná časť práce sa vo veľkej miere zaoberá dianím, ktoré je veľmi 

aktuálne, je nutnosťou aj práca s novinovými článkami a dennou tlačou. Tento postup 

so sebou však prináša isté riziká. Takými môže byť napríklad neodkazovanie na zdroje, 

z ktorých boli informácie poskytnuté, neodbornosť autorov alebo v konečnom dôsledku 

aj manipulovanie médií a ich zaujatosť. Je tomu tak hlavne v ruskom a čínskom 

prostredí, kedy sa pri písaní práce je možné stretnúť s ovplyvnenými médiami, čo je 

spôsobené nedemokratickými režimami.

Iný problém vzniká pri práci s dokumentmi. Práca sa s rôznymi dokumentmi 

snaží pracovať, no mnohé z nich sú tajné a nie je k nim možný prístup. V tom prípade je 

nutné analyzovať verejne prístupné správy a iné analytické dokumenty, ktoré 

problematiku rozoberajú.

Prácu som sa rozhodol rozdeliť do šiestich hlavných kapitol a pokúsiť sa tak 

objasniť problematiku postupom od minulosti až po aktuálne májové dohody 2014. Prvá 

časť s názvom Mrak minulosti je akýmsi stručným exkurzom do minulosti a podáva 

krátky prierez hlavnými medzníkmi a obdobiami vzťahov Ruska (prípadne ZSSR) 

a Číny, ktoré je nevyhnutné spomenúť pre uvedenie čitateľa do obrazu, aby bolo jasné, 

že vzťahy Moskvy a Pekingu neboli vždy korektné a priateľské.
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Dôležitosť spolupráce je téma, ktorou sa zaoberá druhá kapitola. Táto časť je pre 

prácu nesmierne dôležitá, pretože pojednáva o hlavných dôvodoch prečo je spolupráca 

v dodávkach zemného plynu významná ako pre Rusko, tak aj pre Čínu. Poukazuje na 

diametrálne odlišnosti vo významne energie pre tieto krajiny. Zatiaľ čo Moskva hľadá 

bezpečnosť dopytu, Peking sa snaží o čo najvyššiu bezpečnosť dodávok. Spomeniem 

napríklad fakt, že ruská ekonomika je ťažko závislá na vývoze surovín, ako sú ropa

a zemný plyn a viac ako polovica exportu do zahraničia pozostáva len z vývozu 

uhľovodíkov. Naopak pri Číne uvediem príklady, ako by sa bez dostatočného množstva 

dovážaných nerastných surovín naštartovaná ekonomika mohla zastaviť, a tým by bolo 

ohrozené ako mocenské postavenie krajiny, tak aj vedúca úloha komunistickej strany 

v štáte. Kapitola Dôležitosť spolupráce bude rozdelená do dvoch menších častí. Jedna 

z podkapitol pojednáva o impulzoch z ruskej strany, ktoré viedli z naštartovaniu 

spolupráce, druhá naopak hovorí o impulzoch zo strany čínskej.

V poradí tretia kapitola nesie meno Problémy spolupráce a je zameraná na 

podrobné priblíženie problémov spolupráce Moskvy a Pekingu v obchode so zemným 

plynom. V tejto kapitole budú rozobraté faktory, akými je napríklad neochota ruských 

činiteľov a spoločností pripustiť na svoj trh čínske firmy vo väčšom meradle, snaha 

ČĽR o čo najväčšiu diverzifikáciu importu plynu. Pozornosť bude venovaná aj témam 

ako napríklad rusko-čínska konkurencia v oblasti strednej Ázie, alebo snahy Kremľa 

o využívanie čínskej karty ako akejsi „páky“ proti Západu. Mnoho z týchto faktorov sa 

však prelína a nie je jednoduché ich jednoznačne rozdeliť do jednotlivých podkapitol. 

Napriek tomu však táto časť bude rozdelená na štyri menšie podkapitoly, z ktorých 

jedna sa bude zaoberať problémami brzdiacimi spoluprácu na ruskej strane, ďalšia na 

čínskej strane. Posledné dve podkapitoly budú skúmať vonkajšie faktory, ktoré túto 

spoluprácu ovplyvňujú. Prvá z dvoch podkapitol o vonkajších faktoroch je nazvaná 

„Európa ako vonkajší faktor ovplyvňujúci rusko-čínsku spoluprácu“. Posledná 

podkapitola bude analyzovať projekty, ktoré je možné vnímať ako akúsi konkurenciu 

rusko-čínskemu plánu vybudovať plynovod. Spomenutý bude napríklad plynovod 

z Turkménska alebo z Mjanmarska.

Štvrtá kapitola, ako už názov Dve desaťročia jednaní napovedá, poskytne 

prierez jednotlivých jednaní medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou 

od skončenia studenej vojny až po uzavretie samotnej dohody a zhodnutí sa na cenách

v máji 2014. Kapitola pojednáva o plánoch na dodávky zemného plynu medzi krajinami 
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v priebehu posledných viac ako 20 rokov a potenciáli, ktorý by dohoda v konečnom 

dôsledky mohla mať. Dôležitou časťou kapitoly je analýza problémov 

s východosibírskymi ložiskami plynu a ich vlastníctvom, čo bol jeden z najakútnejších 

problémov, ktoré musel ruský Gazprom vyriešiť aby mohla byť dohoda o vybudovaní 

plynovodu „Sila Sibíri“ vôbec uskutočniteľná. Neodmysliteľnou súčasťou jednaní bola 

vždy otázka ceny, ktorá nemôže byť vynechaná ani mojou diplomovou prácou. Otázka 

ceny plynu dlhé roky komplikovala uzavretie zaväzujúcich dohôd medzi týmito dvomi 

krajinami, a preto je v práci podrobne preskúmaná. Tak isto je jedna časť kapitoly 

zameraná na otázku domácich cien plynu v Číne a reformy týchto cien, pretože bez ich 

postupného deregulovania by si Peking pravdepodobne nemohol naďalej dovoliť 

importovať plyn za tak vysoké ceny.

Pri analýze rusko-čínskej spolupráce v oblasti dodávok zemného plynu nemožno 

zabúdať na fakt, že export ruského plynu do Číny už v menšej a obmedzenej forme 

funguje. Je to práve v podobe skvapalneného zemného plynu. Už v roku 2012 tvorilo 

LNG viac než polovicu celkového importovaného plynu Čínou. Rusko sa však na tomto 

dovoze podieľalo len chabými 3%. Prečo je tomu tak a akú má obchod so 

skvapalneným plynom medzi týmito dvoma štátmi budúcnosť? Odpoveď na tieto 

a ďalšie otázky poskytne práve táto kapitola s názvom Spolupráca na poli LNG.

Posledná kapitola Krok dopredu – májová dohoda 2014 sa zaoberá asi doposiaľ 

najvýznamnejším medzníkom v obchode oboch krajín. Dohoda uzavretá v máji roku 

2014 v Šanghaji na pozadí Konferencie o interakcii a budovaní dôvery v Ázii, kde sa 

stretli najvyšší predstavitelia oboch krajín, prezidenti Putin a Ťin-pching 

predznamenáva novú éru v obchode s plynom v bilaterálnych vzťahoch Ruska a Číny. 

Táto dohoda však neovplyvní iba zúčastnené krajiny, ale bude mať ohromný dopad na 

globálnu energetiku ako takú. Niektorí autori jej dokonca pripisujú podobný význam 

aký kedysi mali dohody o dodávkach zemného plynu zo Sovietskeho zväzu do západnej 

Európy v 60-tych rokoch. Kapitola priblíži faktory, ktoré priamo dopomohli uzavretiu 

týchto dohôd a analyzuje jej samotný obsah. Časť práce priblíži otázku ceny 

v dohodách, ktorá je síce tajná no sú o nej približné predstavy. Rovnako nebude 

opomenutá problematika plynových polí na ruskom Ďalekom východe, ktoré budú 

zdrojom dodávok plynu do Číny a investície, ktoré do nich budú potrebné.
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Čo sa týka literatúry, pozostáva majoritne z anglických zdrojov. Vynikajúcou 

publikáciou zaoberajúcou sa touto témou je kniha od Dr. Bobo Lo Axis of Convenience: 

Moscow, Beijing and the New Geopolitics. Táto kniha nepojednáva iba o energetických 

vzťahoch Ruska a Číny, ale skúma viaceré aspekty ich vzájomných vzťahov. Bobo Lo 

je svetoznámy odborník na zahraničnú politiku Ruska a Číny a vydal na túto tému už 

viacero kníh a mnoho odborných článkov. Publikácia je už však niekoľko rokov stará, 

a preto sa zaoberá v dnešnej dobe už menej aktuálnymi témami. Ďalšou vynikajúcou 

knižnou publikáciou, ktorá čitateľovi pomôže pochopiť vzťahy Ruska a Číny v širších 

súvislostiach je Russia and East Asia: Informal and gradual integration editovaná 

dvomi autormi: Tsuneo Akaha, riaditeľ Centra pre východoázijské štúdiá na Inštitúte 

medzinárodných štúdií Monterey a Anna Vassilieva, profesorka ruských štúdií taktiež 

angažovaná v tom istom inštitúte. Kniha však bola vydaná začiatkom roku 2014 

a bohužiaľ nepojednáva o samotnej dohode v máji 2014 medzi Ruskom a Čínou.

Z tohto dôvodu medzi použitou literatúrou hrajú najvýznamnejšiu úlohu odborné 

články, ktoré sú omnoho aktuálnejšie.

Pri písaní kapitoly o vplyve minulosti a historických problémov na tieto vzťahy 

som čerpal najmä z článkov Kerry R. Boltona a Richarda Lotspeicha. Táto časť však pre 

diplomovú prácu nie je až tak významná a informácie o historických vzťahoch Číny 

a Ruska (resp. ZSSR) sa dajú vyhľadať v mnohých knihách venujúcich sa histórii, 

jednej alebo druhej krajiny. Správa zaoberajúca sa bezpečnostnými a energetickými 

vzťahmi Ruska a Číny od kolektívu autorov Linda Jakobson, Paul Holtom, Dean Knox 

a Jingchao Peng, špeciálne jedna kapitola zameraná na energetickú spoluprácu, dobre 

popisuje niektoré problémy, ktoré pri spolupráci nastávajú a v menšom meradle 

zachádza aj do akýchsi vyhliadok do budúcna. Takisto obsahuje aj viaceré grafy 

a mapy, ktoré napomáhajú lepšiemu pochopeniu problematiky.

Vynikajúcim odborným článkom pre pochopenie situácie v oblasti zemného 

plynu medzi Ruskom a Čínou je článok členky Harvardskej univerzity, Morena 

Skalamera. Jej článok Booming Synergies in Sino-Russian Natural Gas Partnership: 

2014 as the propitious year bol síce vydaný tesne pred uzavretím dohody o cene 

potrubného plynu medzi Ruskom a Čínou, no autorka už vtedy veľmi presne odhadla, 

že k danej spolupráci v dôsledku jednotlivých či už vonkajších alebo vnútorných 

okolností dôjde. Na pochopenie iných projektov, ktoré budúcemu rusko-čínskemu 



7

plynovodu konkurujú je aj článok z českého prostredia, od autora Martina Zollera pre 

Asociáciu pre medzinárodné otázky (AMO).

Z dôvodu veľkej aktuálnosti tém, ktoré rozoberajú nosné kapitoly diplomovej 

práce, je väčšina zdrojov vo forme odborných článkov. Práca sa však do veľkej miery 

zaoberá aj dokumentmi Medzinárodnej energetickej agentúry, americkej Energetickej 

Informačnej administratívy, alebo dokumentom ruského Ministerstva energetiky: Ruská 

energetická stratégia do roku 2030.

Oxford Instute of Energy Studies vydáva veľké množstvo kvalitných článkov 

k témam energetickej spolupráce v ázijsko-tichomorskom regióne. Spomeniem 

napríklad len článok Sino-Russian Gas and Oil Cooperation: Entering into a New Era 

of Strategic Partnership od známeho odborníka na energetiku tejto oblasti Keun-Wook 

Paika. Ďalším článok od tohto inštitútu od autorov Jamesa Hendersona a Jonathana 

Sterna – The Potential Impact on Asia Gas Markets of Russia´s Eastern Gas Strategy.

Tento dokument veľmi podrobne podáva dôsledky, ktoré by zvýšenie ruského exportu 

energetických surovín mohlo mať na región ako taký.

1. Mrak minulosti

Minulosť nie vždy slúži k dobru veci, a nie je tomu inak ani v prípade rusko-

čínskych vzťahov. Prvé kontakty medzi imperiálnym Ruskom a Čínou nastali v období 

17. storočia pri ruskej expanzii na Ďaleký východ. Prvou spoločnou zmluvou 

z Nerčinska sa Rusko vzdalo územia na sever od rieky Amur a získalo územie medzi 

Bajkalským jazerom a riekou Argun. Zmena hraníc nastala až zmluvou z Pekingu 

v roku 1860, ktorá upravila hranice do podoby, ktorá je podobná tej dnešnej. Počiatočné 

vzťahy boli postavené čisto na obchode, no aj tie sa kvôli veľkej vzdialenosti hlavných 

centier vyvíjali iba pomaly. I napriek postaveniu železníc na Ďalekom východe, Sibíri, 

v Mandžusku a vytvoreniu lodných ciest zostáva až do dnešnej doby vzdialenosť 

najdôležitejších ruských a čínskych miest jedným z dôvodov menšieho vzájomného 

obchodu ako by to mohla naznačovať dĺžka spoločnej hranice.1

Ani v ďalšom storočí sa čínsko-ruské vzťahy nevyvíjali práve najlepšie. 

Spomeňme len európsku intervenciu do Číny na prelome 19. a 20. storočia, po ktorej 

ostali ruské jednotky okupovať Mandžusko a Číne bola vnútená zmluva o priateľstve 

                                                            
1 Richard Lotspeich, „Perspectives on the Economic Relations Between China and Russia.“ Journal of 
Contemporary Asia 36(2006): 49.
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a spolupráci. Po boľševickej revolúcii sa vzťahy zmenili ešte k horšiemu, keď Moskva 

odmietla predošlé záväzky voči Pekingu. Obdobie týchto napätých vzťahov ukončilo až 

uznanie sovietskeho režimu zo strany Číny v roku 1932.2

V nasledujúcich rokoch a počas druhej svetovej vojny bol Stalinovou politikou 

v Číne spojený front Čankajška a Mao Ce-tunga proti nadvláde Japonska v ázijsko-

tichomorskej oblasti. Stalinove uznávanie nacionalistického vodcu za jediného vládcu 

Číny sa stalo jedným zo zárodkov narušených vzťahov medzi Čínou a ZSSR po 

nastúpení Mao Ce-tunga a jeho komunistického režimu v roku 1949.3 Opatrná forma 

kooperácie charakterizuje celé obdobie 50-tych rokov. Napriek tomu však spoločný 

obchod medzi dvoma krajinami v priebehu rokov rástol a v roku 1959 tvoril 48% 

celkového čínskeho medzinárodného obchodu. ZSSR odoberal od Číny strategické 

suroviny, ako gumu alebo neželezité kovy a dovážal najmä hotové výrobky 

a technológie pre rozvoj čínskej priemyselnej základne.4 Za túto pomoc Čína platila 

v takých množstvách jedla, že spôsobovali miestne hladomory. Navyše dva na nerastné 

suroviny najbohatšie regióny Mandžusko a Sin-ťiang boli uznané ako sovietske sféry 

vplyvu.5

Ako je všeobecne známe, roztržka medzi ZSSR a ČĽR poznačila celé obdobie 

60-tych a 70-tych rokov, ktoré sa nieslo v znamení nepriateľských vzťahov, ktoré 

v roku 1969 hrozili, že prepuknú v otvorenú vojnu. Stovkami hraničných potýčok sa 

Čína vzpierala proti nerovnému postaveniu v porovnaní so Sovietskym zväzom. Ďalším 

veľkým znakom odporu je možné vnímať čínsku inváziu do Vietnamu v roku 1979 len 

rok po tom, ako s ním ZSSR uzavrel obrannú zmluvu. Toto obdobie je dôkazom 

odmietnutia pre ZSSR jednostranne výhodnej zmluvy z roku 1950.6

Celý rad udalostí v druhej polovici 80-tych rokov viedol k výraznému otepleniu 

vzťahov a nárastu vzájomného obchodu v rokoch 90-tych. Pre tento posun sa 

najpodstatnejšími stali ekonomické zmeny a vyriešenie teritoriálneho napätia medzi 

Čínou a ZSSR. Liberalizácia ekonomickej aktivity a privatizácia radikálne posunuli 

ekonomické sily ovplyvňujúce medzinárodný obchod. Kritický obrat nastal pri návšteve 

Gorbačova v Pekingu, zlepšili sa bezpečnostné vzťahy, boli zahájené obchodné jednania 

                                                            
2 Ibidem, 49-50.
3 Ibidem, 49.
4 Richard Lotspeich, op. cit., 50-51.
5 Kerry Raymond Bolton, op. cit., 157.
6 Ibidem, 158-162.



9

vrátane predaja zbraní. Tieto zmeny viedli k zvýšenej ekonomickej integrácii najmä cez 

vzájomný obchod, ale tiež v podobe zahraničných investícií a v obmedzenej forme aj 

pomocou prílivu čínskej pracovnej sily na ruský trh.7

Naopak v dnešnej dobe sa hovorí, že vzťahy medzi týmito dvomi mocnosťami 

sú lepšie ako kedykoľvek v minulosti. V marci 2013 sa Rusko stalo prvou krajinou, 

ktorú navštívil čínsky prezident Xi Jinping počas svojej prvej zahraničnej cesty vo 

funkcii a počas toho istého roku sa spolu s prezidentom Ruska Vladimírom Putinom 

stretli ešte minimálne štyrikrát. Počas posledného desaťročia sa ich názory a pohľad na 

svet stretli v mnohých strategických problematikách, ako napríklad bezpečnosť ázijsko-

tichomorského regiónu, jadrový program v Iráne, alebo otázka Sýrie. Aby sme vedeli 

problematiku uchopiť aj reálnejšie je nutné sa pozrieť na vzájomný obchod Ruska 

a ČĽR. Bilaterálny obchod narástol z približne 6 miliárd amerických dolárov v roku 

2000 na viac ako 78 miliárd o jedenásť rokov neskôr. Táto spolupráca však nie je 

bezproblémová. Zatiaľ, čo Čína nakupuje z Ruska hlavne suroviny, spätne dodáva 

spotrebné a priemyselné výrobky, čo podnecuje obavy Moskvy zo stania sa len akousi 

surovinovou základňou pre Čínu.8

Strategické partnerstvo však nie je len o spoločných záujmoch, je tiež 

o základných princípoch vnútorného a zahraničného poriadku. Pokračovanie 

autoritatívnych režimov a ochota podstupovať ekonomickú liberalizáciu bez postupnej 

demokratizácie a zvyšovaním spoločenských slobôd sa môže javiť ako ďalší faktor, 

ktorý môže obe krajiny zblížiť. No aj napriek obave oboch krajín z americkej 

hegemónie v zahraničných vzťahoch je toto partnerstvo nutné vnímať predovšetkým 

ako ekonomické. V priebehu posledných rokov bolo práve toto ekonomické partnerstvo 

založené na čínskom nákupe ruskej ropy a snahe o uzavretie dohody o zemnom plyne. 

Dosiahnutie tejto dohody by pre Rusko znamenalo dlho očakávaný „vstup“ do Číny, ale 

rovnako by pre Peking znamenalo akýsi „postup na západ“ ako odpoveď na americký 

„pivot to Asia“, ktorý je v Pekingu mnohými vnímaný ako politika containmentu.9

                                                            
7 Richard Lotspeich, op. cit., 54.
8 Morena Skalamera, „Booming Synergies in Sino-Russian Natural Gas Partnership: 2014 as the 
Propitious Year“ Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School (máj
2014): 2.
9Ibidem, 3.
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2. Dôležitosť spolupráce

V novom storočí sa energia postupne stala viac ako čokoľvek iné mocenským 

nástrojom a hybnou silou pokroku. Prechod na akúsi geopolitiku energie signalizuje 

postupný obrat od spoliehania sa na vojenskú a politickú moc. V dnešnej dobe sa 

Moskva pokúša o využívanie svojich obrovských nerastných zásob ako nástroja moci, 

podobne ako boli jadrové zbrane v dobe Studenej vojny. Pre Rusko a Čínu, ako pre 

znovu vzrastajúce mocnosti, sú najmä ropa a zemný plyn životne dôležité, no pre každú 

z týchto krajín iným spôsobom. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že rusko-čínska 

spolupráca je logicky založená na ideálnom rozpoložení. Najväčší exportér ropy 

a zemného plynu a najväčší spotrebiteľ energie na svete. Moskva a Peking pravidelne 

hovoria o zlepšovaní vzájomných vzťahov a o potenciálne väčšej spolupráci a ich 

partnerstvo sa postupne vyvinulo z politického zo začiatku 90-tych rokov na obchodné 

v dnešnej dobe. 10 Zatiaľ čo Moskva hľadá „bezpečnosť dopytu“ a snaží sa 

diverzifikovať svoj export od Európy, Peking naopak hľadá „bezpečnosť dodávok“ 

a snaží sa získať viac dodávok energií pozemnými cestami. Navyše geografická 

blízkosť a obrovská spoločná hranica umožňujú priame cezhraničné dodávky bez 

tranzitu cez tretiu krajinu.11

V priebehu posledných rokov sa vlastníctvo obrovských plynových polí ukázalo 

pre Rusko ako oveľa viac využiteľný a flexibilnejší nátlakový prostriedok, ktorého 

úlohu kedysi tvorili nukleárne zbrane. 12 Keď vzťahy medzi Európou a Ruskom 

ochladnú, ako sa stalo v prípade rusko-gruzínskeho konfliktu, alebo aktuálne v prípade 

konfliktu na Ukrajine, má Moskva tendenciu vyzdvihovať svoj eurázijský status 

a obracať sa k Ázii.13

2.1 Impulzy z ruskej strany

V roku 2013 bolo Rusko druhým najväčším producentom (668 miliárd m3) po 

Spojených štátoch a najväčším exportérom zemného plynu na svete (196 miliárd m3).14

Na druhej strane Čína, ako piaty najväčší konzument zemného plynu s ročnou spotrebou 

                                                            
10 Bobo Lo, Axis of Convenience: Moscow, Beijing and the New Goepolitics (Washington DC: Brookings 
Institution Press, 2008): 133.
11 Erica S. Downs, „Sino-Russian Energy Relations: An Uncertain Courtship“ University Press of 
Kentucky (2010): 146-148.
12 Bobo Lo, op. cit., 132.
13 Zsuzsa Ludwig, „Russia and China: Boundaries of Partnership.“ Development & Finance 4(2008): 29.
14 CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2249rank.html (posledný prístup: 23. apríl 2015).
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161,6 miliárd m3 sa javí ako ideálny partner pre ruský export plynu.15 Je všeobecne 

známe, že veľkú časť ruského zahraničného obchodu tvorí práve export energií. Nie je 

tomu inak ani v prípade Čínskej ľudovej republiky, kde viac ako polovicu vývozu tvoria 

len zdroje energie (ropa a zemný plyn).16 I keď spolupráca v dodávkach ropy sa po 

otvorení odbočky ropovodu Východná Sibír- Tichý oceán vedúca zo Skovorodina do 

Ta-čchingu významne zlepšila, prepojenie podobných rozmerov na poli zemného plynu 

zatiaľ nejestvuje. Čína doposiaľ nakupuje zemný plyn z Ruska výlučne v skvapalnenej 

forme, ktorá v roku 2010 pokrývala iba 4% z celkového dovozu plynu do ČĽR. 17

Napriek tomu, že Medzinárodná energetická agentúra nepredpokladá v Rusku do roku 

2030 výraznejší nárast v produkcii ropy, v prípade zemného plynu je to práve naopak. 

Produkcia by mala narásť z terajších necelých 670 miliárd m3 ročne až na viac ako 800. 

Ruská federácia má až 25% svetových zásob zemného plynu, a preto bude schopné 

v prípade uzavretia jednaní čínsky dopyt uspokojiť.18

Aj napriek tomu, že snaha o diverzifikáciu svojho exportu zo strany Gazpromu 

je hlavnou hnacou silou v snahe rozšíriť svoje pôsobenie v Číne, je tu niekoľko ďalších 

faktorov, ktoré tomuto smerovaniu napomáhajú. Európska únia sa postupne dostáva 

z ekonomickej krízy, no nedávno vyvstala kríza úplne iného charakteru. Situácia na 

Ukrajine spôsobila vnímanie Ruska ako agresora a to má za následok ďalšie, ešte 

výraznejšie sa odvracanie Európskej únie od Moskvy ako mnohokrát jediného 

dodávateľa zemného plynu. Tomu napomáha samozrejme aj zdanlivo vzdialená 

revolúcia v oblasti bridličnatého zemného plynu v Spojených štátoch amerických. 

Mohlo by sa zdať, že táto situácia na inom kontinente sa nemá ako dotknúť Ruskej 

federácie, no práve opak je pravdou a Moskva môže výrazne utrpieť. Ekonomika USA 

sa vďaka bridličnatému plynu stala v tomto ohľade energeticky sebestačnou 

a dodávatelia skvapalneného zemného plynu stratili hlavného odberateľa. Ich dodávky 

plynu sa tak otvorili európskemu trhu.19

Odborníci sa zhodujú na tom, že ruský Gazprom si až prineskoro uvedomil 

vážnosť americkej revolúcie v ťažbe bridličnatého zemného plynu, ktorý spôsobil 

                                                            
15 CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2250rank.html (posledný prístup: 23. apríl 2015).
16 Rajan Menon, „The China-Russia Relationship: What It Involves, Where It Is Headed, and How It 
Matters for the United States“ A Century Foundation (2009): 34.
17 Linda Jakobson, Paul Holtom, Dean Knox, and Jingchao Peng, „China´s Energy and Security Relations 
with Russia: Hopes, Frustrations and Uncertainties“ SIPRI Policy Paper 29(2011): 26-27.
18 Erica S. Downs, op. cit., 150.
19 Martin Zoller, „Does China need Russian gas?“ Asociace pro mezinárodní otázky (1/2013): 2-3.
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presmerovanie dodávok skvapalneného zemného plynu zo Severnej Ameriky do 

Európy. Nadmerné zásobenie európskeho trhu s plynom v spojení s prepadom dopytu 

po plyne vďaka ekonomickej kríze spôsobili problémy pre ruského exportéra. Citibank 

odhadla, že pri poklese cien o 1 americký dolár na milión britských tepelných jednotiek 

príde Gazprom o príjmy v hodnote 4 miliardy dolárov ročne. I keď podiel Gazpromu na 

európskom trhu v roku 2012 poklesol o 8%, odvtedy sa už vrátil na takmer podobnú 

hodnotu (z 25,6% v 2012 na 30% v 2014). Dopyt sa tak ustálil, no bohužiaľ pre 

Gazprom na nižších prejednaných cenách. Aby však problémom nebol koniec, EU 

začala vyšetrovanie v prípade obmedzovania konkurencie v niektorých štátoch strednej 

a východnej Európy ako porušenie protimonopolných zákonov EU. Pokiaľ by ruská 

štátna firma prehrala, čelila by tak pokute až 14 mld. dolárov a jej dlhodobý model 

selektívnych cien by mohol byť ohrozený.

Gazprom čelí dvom hlavným výzvam, a to potrebe nových zdrojov plynu 

a nových trhov. Čínsky deklarovaný cieľ masívne zvýšiť používanie zemného plynu sa 

javí ako ideálna situácia pre Rusko. Moskva však naplno prijala túto situáciu a výhody, 

ktoré ponúka až vo svojej Energetickej stratégii do roku 2030, kde bola deklarovaná 

snaha zvýšiť export zemného plynu do východoázijského regiónu až na takmer 20%. 

Podľa slov Sergeja Karaganova (jeden z poradcov pre prezidentov Jeľcina a Putina). „ 

... až donedávna sme nedisponovali žiadnym produktovodom na Východ, podcenili sme 

americkú revolúciu bridličnatého plynu a svetovú vlnu LNG. Preto sme stratili čas 

a časť ázijského trhu, no plyn z východnej Sibíri a rastúci čínsky dopyt sú tu stále ...“20

Keďže Európa už nie tak lukratívnou aká bola v minulosti, Rusko sa snaží čo 

najviac obrátiť svoju pozornosť na východ, kde je hlavným cieľom čínsky trh. Tento 

konečný cieľ je úzko prepojený so stabilitou v samotnom Rusku. Schopnosť fungovať 

je u Putinovho režimu založená ako na spokojnosti a lojalite podnikateľských 

a politických elít, tak na širšej popularite v spoločnosti, ktorá je udržiavaná vysokými 

sociálnymi výdavkami štátu. Táto vlastnosť systému je úzko prepojená s cenami ropy, 

ktorá pokrýva viac ako polovicu príjmov do štátneho rozpočtu. Z tohto však vyvstáva 

otázka: Ako dlho môže tok príjmov z nerastných surovín udržiavať stále rastúce 

požiadavky elít a obyvateľstva? Rusko začína cúvať späť na medzinárodné kapitálové 

trhy, niečo čo sa nestalo už od skoršieho Putinovho prezidentského mandátu, aby bolo 

                                                            
20 Morena Skalamera, op. cit, 10.
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schopné platiť za svoje záväzky, ako napríklad sociálne a vojenské výdavky a výdavky 

na infraštruktúru. Je to práve tu, kde sa otázky domáceho rozpočtu a spolupráce 

s Pekingom prelínajú. Aby Rusko mohlo kompenzovať klesajúce príjmy z Európy, musí 

nájsť nový a dosť lukratívny trh. Je to oveľa jednoduchšie a bezbolestnejšie riešenie ako 

prijať neobľúbené reformy, ktoré by podkopali moc a bohatstvo ruských boháčov 

(vrátane Putina samotného). Ruský prezident je ochotný urobiť všetko aby udržal 

ekonomiku a štát silnými, samozrejme okrem reformovania systému. Odpoveďou teda 

je Ázia, presnejšie Čína.21

2.2 Impulzy z čínskej strany

Zabezpečenie udržateľných dodávok energií je jednou z hlavných výziev rýchlo 

rastúcej čínskej ekonomiky. Keďže je v poslednej dobe zjavná snaha krajiny o zníženie 

podielu uhlia na energetickom mixe, vedenie krajiny potrebuje veľké množstvo čistého 

paliva, ktoré by postupne mohlo nahradiť uhlie. S relatívne nízkymi emisiami 

skleníkových plynov, vyššou tepelnou účinnosťou ako uhlie alebo ropa a 70 až 80% 

výťažnosťou22 je to práve zemný plyn, ktorý je najpravdepodobnejšou odpoveďou na 

čínskej výzvy. V júni 2011 vydala Medzinárodná energetická agentúra dokument 

s názvom „Vstupujeme do zlatého veku plynu?“23. Štúdia predložila nové podklady, 

podľa ktorých bude úloha zemného plynu v kontexte svetových energetických potrieb 

rapídne stúpať až do roku 2035. Dokument zároveň podčiarkol, že to bude práve Čína, 

ktorá bude hlavným hnacím motorom za týmto rozšírením používania plynu.24

Rovnako čínsky, v poradí už dvanásty, 5-ročný plán na obdobie od roku 2011 do 

2015 sa zameriava na udržateľnejší rast a vyššiu energetickú efektívnosť s nižším 

zásahom do životného prostredia. Jeden z jej najambicióznejších cieľov je zdvojnásobiť 

podiel zemného plynu na spotrebe až na 8,3% v roku 2015. Toto by však znamenalo 

zvýšiť spotrebu plynu zo 130 mld. m3 v roku 2011 na 260 mld. m3 do konca roku 2015. 

Ako bude ukázané neskôr, tento cieľ sa ukázal ako priveľmi optimistický, no napriek 

tomu ČĽR dokázala výrazne zvýšiť spotrebu zemného plynu oproti iným, menej 

ekologicky prijateľnejším palivám. V dnešnej dobe je pre Čínu zemný plyn ešte stále 

                                                            
21 Ibidem, 16.
22

Zemný plyn má vo všeobecnosti vyššiu výťažnosť ako ropa, pretože má menšiu hustotu, viskozitu 
a spravidla sa nachádza po vysokým tlakom. Rovnako molekuly zemného plynu sú menšie a preto sa plyn 
ťaží ľahšie ako ropa a miera jeho výťažnosti je vyššia.
23 Autorov preklad z originálu: „Are we entering Golden Age of Gas?“
24 Martin Zoller, op. cit., 2.
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drahší ako uhlie, no je viditeľný zjavný posun, a to najmä v pobrežných oblastiach na 

východe krajiny, ktoré preferujú vyššiu energetickú účinnosť a ekologicky prijateľnejšie 

riešenie.25

Na prelome rokov 2013 a 2014 tvoril zemný plyn len o niečo viac ako 4% 

z energetického mixu Čínskej ľudovej republiky. Naproti tomu ropa tvorila až 18%. 

Tento rozdiel poskytuje dôvody, pre ktoré bolo vidieť najmä čínsky záujem o ruskú 

ropu a nie plyn. Čiastočne to vysvetľuje aj rýchlejšie prelomenie nespolupráce v oblasti 

dodávok ropy medzi týmito dvomi mocnosťami. Ako už bolo spomenuté, cieľ zvýšiť 

spotrebu zemného plynu na 8,3% a 260 mld. m3 ročne do konca 2015 je pravdepodobne 

príliš optimistická predstava. Napriek tomu však predpovede hovoria o možnom 

zvýšení až na 10% z energetického mixu. Domáca produkcia plynu vrátane 

bridličnatého plynu však nepredpokladá až taký výrazný nárast. Aj napriek 

alternatívnym možnostiam importu (stredná Ázia, Mjanmarsko, dovoz LNG) je 

pravdepodobný vznik medzery. Zvýšiť spotrebu zemného plynu pri vysokých svetových 

cenách skvapalneného plynu by mohol byť krok, ktorý by sa mohol stať inflačným pre 

čínsku ekonomiku. V tú istú dobu je potrebné zobrať do úvahy odklon Japonska od 

využívania jadrovej energie a postupný nárast dopytu po energiách v Indii, ktoré 

jednoznačne zvýšia ceny zemného plynu v Ázii. Ak teda CNPC nedokáže uzavrieť 

pevnú dohodu s Gazpromom, cenová prirážka na LNG vo východnej Ázii porastie, čo 

ešte viac zintenzívni konkurenciu o túto surovinu medzi Japonskom, Južnou Kóreou 

a Čínou. To čo je dobrou správou pre producentov skvapalneného plynu je naopak zlou 

správou pre čínsku vládu a koncových spotrebiteľov, pretože LNG by tak mohlo vyjsť 

podstatne drahšie ako potrubný plyn z Ruska.26

Nie je teda žiadnym prekvapením, že Rusko vidí na čínskom trhu obrovský 

potenciál. Tento fakt je ďalej podporený poklesom dodávok do Európy v priebehu 

posledných rokov vďaka dopadom ekonomickej krízy. Ďalším faktorom je priveľké 

spoliehanie sa na „jedného“ odberateľa v podobe Európskej únie. Obracanie pozornosti 

na Čínu je vyvrcholením dlhoročných snáh Gazpromu o diverzifikáciu exportu.

Napriek tomu, že Čína ťaží zemný plyn už od roku 1949, až do druhej polovice 

90-tych rokov zostávala produkcia na čiastke okolo 30 mld. m3. Bol to práve intenzívny 

                                                            
25Ibidem, 2-3.
26 Morena Skalamera, op. cit., 19.
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ekonomický rast, ktorý stimuloval objavovanie nových ložísk. Tieto ložiská ďalej 

pomohli ešte výraznejšiemu nárastu priemyslu v krajine. Čínske úrady sa tiež začali 

viac angažovať v propagovaní zemného plynu ako suroviny na výrobu elektrickej 

energie. V roku 2003 bola vydaná štúdia, s názvom „Čínska národná energetická 

stratégia a reforma“ 27 , ktorá zdôraznila potrebu zvýšenia podielu zemného plynu 

v energetickom mixe krajiny a stanovila cieľ na rok 2020 niekde medzi 6,7 – 8,9%. 

Prvotné rozšírenie ťažby zemného plynu v priebehu prvých rokov 21. storočia bolo 

ťahané hlavne Čínskou národnou ropnou a plynárenskou korporáciou (CNPC28), ktorá 

dominuje domácemu trhu s plynom dodnes.29

I keď Medzinárodná energetická agentúra predpokladá, že do roku 2030 bude 

Čína závislá na dovoze zemného plynu z takmer 50%, netreba zabúdať na fakt, že ČĽR 

je šiestym najväčším producentom zemného plynu na svete. V roku 2013 spotrebovala 

táto krajina 161,6 miliárd m3 zemného plynu, z čoho viac ako 72% (117,1 mld. m3) bolo 

vyprodukovaných v Číne. Tento rozdiel však naďalej robí z ČĽR piateho najväčšieho 

importéra zemného plynu na svete. 30 Na druhej strane domáca produkcia rástla 

v priemere o 14% ročne, z čísla 27 mld. m3 v roku 2000 až na dnešné hodnoty. V roku 

2010 dokonca domáca spotreba pokryla takmer 90% celkovej spotreby zemného 

plynu.31

Čína od roku 2006 dováža skvapalnený zemný plyn a v roku 2007 sa stala 

čistým dovozcom. Prvý skvapalnený zemný plyn bol do krajiny dovezený z Austrálie. 

Odvtedy Čína nasleduje politiku diverzifikácie importu zemného plynu skrz pozemné 

plynovody a dovoz LNG (liquefied natural gas – skvapalnený zemný plyn). V dnešnej 

dobe je plyn dovážaný dvomi pozemnými cestami – plynovod Stredná Ázia – Čína 

(prechádzajúci Turkménskom, Uzbekistanom a Kazachstanom) a plynovod Čína 

Mjanmarsko. LNG je dovážané z veľkej časti hlavne zo štyroch krajín, tými sú Katar, 

Austrália, Malajzia a Indonézia. Tieto krajiny dodávajú 87% celkového dovozu 

skvapalneného plynu do krajiny. Ďalšími importérmi sú Jemen, Rusko, Egypt, Nigéria, 

Trinidad a Omán. Začiatkom roku 2014 bol pomer dovezeného plynu 60:40 v prospech 

                                                            
27 Autorov preklad z originálu: „China´s National Energy Strategy and Reform“
28 China National Petroleum Corporation
29 Martin zoller, op. cit., 4.
30 CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2249rank.html (posledný prístup: 23. apríl 2015).
31 Oil and Gas Security: Emergency Response of IEA Countries International Energy Agency 2012 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/China_2012.pdf (posledný prístup: 23. apríl 
2015): 3.



16

LNG. Turkménsko je doposiaľ najväčším dodávateľom plynu do ČĽR, importujúci 84% 

potrubného plynu, zatiaľ čo import z Kataru tvoril 48% zo všetkého dovezeného LNG.32

Kľúčové prvky prístupu Pekingu k bezpečnosti zemného plynu, sú naďalej 

podporovať domácu produkciu z konvenčných a nekonvenčných zdrojov, rozšíriť 

rezervy, vybudovať zariadenia na uskladnenie plynu a urýchliť dostavbu terminálov na 

skvapalnený zemný plyn a medziregionálnych plynovodov. Hoci Čína nedisponuje 

štátnymi úložiskami plynu a nemá uzákonené ani povinné zásoby pre priemysel, 

podporuje rozvoj komerčných zásob. Doposiaľ bolo vybudovaných niekoľko priestorov 

pre vyrovnanie sa so sezónnymi výkyvmi dopytu.33

Ako už bolo spomenuté, s rozvojom siete plynovodov naberal na rýchlosti aj 

dopyt po zemnom plyne. Podľa Národného štatistického úradu Číny v roku 2009, 

priemyselný sektor reprezentoval viac než 50% celkovej spotreby zemného plynu 

v krajine, nasledovaný domácnosťami (20%) a odvetvím elektrickej energie, plynu 

a vody (15%). Sú to však práve tieto dve odvetvi, ktoré zaznamenali prudký nárast 

spotreby plynu, v prípade domácností tento medziročný nárast v období 2000 až 2009 

presahoval 21% a v prípade odvetvia elektrickej energie, plynu a vody to bolo dokonca 

až 36,5%. Rast celkového dopytu je predpokladaný až v ďalších rokoch, no s nižším 

pomerom rastu. Napriek tomu však Medzinárodná energetická agentúra predpokladá 

nárast dopytu po zemnom plyne v Číne až na hodnotu 500 miliárd m3 v roku 2035. 

Použitie plynu narastie najmä vo výrobe elektrickej energie a tepla.34

2.3 Nekonvenčné zásoby plynu

V novembri 2011 vydalo čínske Ministerstvo pôdy a prírodných zdrojov nový 

výhľad do budúcnosti, v ktorom sa predpokladá nárast produkcie zemného plynu až na 

hodnotu 450 mld. m3 ročne. Táto predpoveď je založená na predpoklade rýchleho 

rozvoja nekonvenčných zásob. Prípadný úspešný rozvoj obrovských nekonvenčných 

zásob plynu v krajine by mal veľké následky nie len pre Čínu, ale rovnako aj pre krajiny 

od ktorých by zemný plyn odoberala, pretože by výrazne znížil závislosť krajiny na 

dovoze tejto suroviny.35 Nárast dôležitosti nekonvenčného plynu a jeho dopady na trhy 

v Severnej Amerike vzbudili v Číne nemalý záujem. Nekonvenčný plyn (plyn zo 

                                                            
32 Tingting Tang, „China´s Natural Gas Imports and Prospects“, The Sanford School of Public Policy 
Duke University, (apríl 2014): 8.
33 Oil and Gas Security: Emergency Response of IEA Countries, op. cit., 3.
34 Oil and Gas Security: Emergency Response of IEA Countries, op. cit., 3.
35 Martin Zoller, op. cit., 5.
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skalných ložísk, plyn z čiernouhoľných slojov a bridličnatý plyn) boli až donedávna 

príliš drahé na ťažbu. V dnešnej dobe sa však vyvinuli do hodnotných zdrojov energie, 

keďže technológia a optimalizácia projektov výrazne znížili náklady na ich ťažbu. 

Revolúcia nekonvenčného plynu v USA poskytla veľmi atraktívny príklad aj pre 

Peking. Presadenie ťažby nekonvenčného plynu by mohlo nie len pomôcť prekonať 

narastajúcu závislosť krajiny na plyne z dovozu ale malo by ďalšie implikácie na 

životné prostredie, výrobný priemysel ale aj na celkový ekonomický vývoj Číny.36

Ako už bolo spomenuté, USA, ako priekopník v oblasti ťažby nekonvenčného 

zemného plynu predkladá príklad aj pre ostatné krajiny. Spojené štáty sa z dovozcu 

plynu stali nie len sebestačnými, ale produkcia natoľko stúpla, že krajina je schopná 

zemný plyn dokonca aj vyvážať. Je teda možné aby Čína nasledovala podobnú cestu 

a oslobodila sa tak od nutnosti dovozu plynu, či už vo forme potrubnej alebo 

skvapalnenej? Dokument BP World Energy Outlook, očakáva od ČĽR ďalšiu 

„revolúciu“ podobnú tej aká nastala v Severnej Amerike. Do roku 2030 by produkcia 

z bridličnatých plynových polí mohla pokryť až 20% celkovej čínskej produkcie 

plynu.37

Sama Čína disponuje obrovskými zásobami zemného plynu. Najnovšie odhady 

hovoria o 56 biliónoch m3, z ktorých dostupných a technicky získateľných je asi 22 bil. 

m3. Tieto zásoby sa nachádzajú najmä v deviatich najvýznamnejších rezervoároch, ako 

napríklad Tarim, Ordos, alebo Qaidam. Čo sa týka nekonvenčných zásob, dostupné 

množstvo uhoľného metánu sa odhaduje na takmer 11 biliónov m3. Získateľné zásoby 

bridličnatého zemného plynu dokonca presahujú 25 bil. m3.38

Vyššie uvedené časti práce zdôraznili, že čínske zásoby nekonvenčného 

zemného plynu sa pohybujú v desiatkach biliónov m3. Odhady produkcie bridličnatého 

plynu hovorili o tom, že čísla by sa mali vyšplhať na 6,5 mld. m3 ročne do konca roku 

2015. Do roku 2020 By produkcia mala stúpnuť až na 60 – 100 mld. m3.39 Ak by boli 

vyriešené technologické problémy a rozpory, produkcia by sa tak mohla zvýšiť oveľa 

rapídnejšie. Tomuto však bránia inštitucionálne problémy. V Číne patria zdroje a pôda 

                                                            
36 Fan Gao, „Will there be a shale gas revolution in China by 2020?, The Oxford Institute for Energy 
Studies, University of Oxford, (apríl 2012): 4.
37 BP, World Energy Outlook 2030 (London: BP, 2013): 47.  
38 Oil and Gas Security: Emergency Response of IEA Countries, op. cit., 3.
39 David Sandalov, Jingchao Wu, Qing Yang, Anders Hove and Junda Lin, „Meeting China´s Shale Gas 
Coals“, Columbia Center on Global Energy Policy (september 2014): 6.
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štátu a bridličnatá revolúcia by mohla nastať iba za účasti štátu a dvoch veľkých 

spoločností – CNPC a Sinopec. Spoločnosti však nie sú nadšené rozvojom ťažby 

bridličnatého plynu v krátkodobom výhľade. Ťažia lacnejší konvenčný plyn a aby bolo 

možné prejsť na rozvoj drahšieho bridličnatého plynu je potrebná silnejšia reforma cien 

zemného plynu. Čínsky rozvoj ťažby nekonvenčného plynu teda nebude taký prudký 

ako sa spočiatku mohlo zdať. To však otvára dvere pre ruský import, ktorý sa pri 

rastúcej spotrebe plynu v Číne a nedostatočnej ťažbe domácich zdrojov javí ako 

absolútna nutnosť.40

Energia teda nie je o nič menej dôležitá ani pre Čínu, no je tomu tak z úplne 

opačného uhla pohľadu. Bez dostatočných zdrojov energie by sa čínsky prudký 

ekonomický rast na pozíciu superveľmoci zastavil, a tým by bola vážne ohrozená 

vládnuca komunistická strana. V dnešnej dobe už prakticky nie je žiaden región sveta 

produkujúci ropu alebo zemný plyn, ktorý by nebol ovplyvnený čínskym hladom po 

energiách.41 V roku 2009 Čína predbehla Japonsko ako druhý najväčší dovozca ropy na 

svete a podľa Medzinárodnej Energetickej Agentúry v roku 2010 sa Čína stala 

najväčším konzumentom energií na svete, keď v rebríčku predbehla USA.42

3. Problémy spolupráce

Zatiaľ čo čínsko-ruské vzťahy sú najlepšie v histórii existencie týchto dvoch 

krajín, donedávna neschopnosť uzavretia dohody o dodávkach zemného plynu bola pre 

mnohých nepochopiteľnou. Predsa len, Rusko ako najväčší producent a Čína ako 

najväčší konzument energií majú niekoľko tisíc kilometrov dlhú spoločnú hranicu, tak 

kde je problém? Neschopnosť uzavretia dohody pramenila hlavne z dvoch 

najvýznamnejších dôvodov, a to nedohodnutie sa na cenách a ruské odmietanie dovoliť 

Pekingu investovať do upstreamu (prieskum a ťažba). Je tu však mnoho iných 

odôvodnení, ktoré túto spoluprácu dlho blokovali. Medzi tie rozhodne patrí ruská 

podozrievavosť z akejsi čínskej demografickej expanzie na ďaleký východ, konkurencia 

v oblasti strednej Ázie ako niekdajšieho postsovietskeho priestoru, ktorý Moskva 

dodnes považuje za svoju sféru záujmu. Uzavretá dohoda o dodávkach ropy však 

nasvedčuje tomu, že tieto problémy je možné prekonať, keď sú okolnosti priaznivé 

                                                            
40 Morena Skalamera, op. cit., 21-22.
41 Bobo Lo, op. cit., 133.
42 Linda Jakobson, Paul Holtom, Dean Knox, and Jingchao Peng, op. cit., 26.
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a zároveň sa jedná o ekonomické dobro oboch krajín. 43 I napriek tomu však táto 

kapitola pojednáva o väčších či menších sporných bodoch, ktoré túto spoluprácu 

limitujú, alebo doposiaľ limitovali.

3.1 Problémy na čínskej strane

Čína si veľmi dobre uvedomuje svoju slabinu v otázke závislosti na dovoze 

energií. Nie je tomu inak ani v prípade zemného plynu. Po americkej invázii do Iraku, 

keď si čínsky predstavitelia uvedomili, že krajina je závislá na dodávkach energií 

z oblasti Perzského zálivu, sa Peking rozhodol, že je životne dôležité čo najviac 

diverzifikovať oblasti, z ktorých je zemný plyn dovážaný. ČĽR teda obrátila svoju 

pozornosť na vzdialenejšie oblasti, ako napríklad Afriku, Latinskú Ameriku a iné. 

Dôležitým bodom pre energetickú bezpečnosť krajiny zostáva vyriešenie otázky 

pozemných dodávok zemného plynu, s ktorými sa Čína obracia na Rusko a Strednú 

Áziu.44

Peking má snahu vyzdvihovať pozitíva vo vzájomných vzťahoch a pokúša sa 

rozvíjať „strategické partnerstvo“, no na druhej strane je samozrejme znepokojený 

vývojom na ruskej strane. Spomeňme len niekoľko problémov, ako napríklad snahu 

Moskvy používať Čínu ako protiváhu pri riešení problémov so Západom, problémy 

okolo projektov ropovodu Východná Sibír – Tichý oceán (ESPO) a 

plynovodu Kovykta, problémy, ktorým čelia čínske spoločnosti pri prenikaní na ruský 

trh s ropou. Všetky tieto problémy sú však len druhoradé a podliehajú snahám získať od 

Ruska čo najviac energii.45 Peking je navyše znepokojený všemožnou snahou Kremľa 

o udržanie Číny na uzde, Rusko má totiž tendencie o akési balansovanie medzi 

Západom a Čínou a využívanie jedného proti druhému. Neobvyklými nie sú ani pokusy 

o využívanie Japonska proti Číne v snahe o dosiahnutie čo najlepšej ponuky.46 Tieto 

trenice medzi Japonskom a ČĽR už vyprodukovali medzi krajinami niekoľko sporov, 

napríklad ohľadom ťažby vo Východočínskom mori.47

                                                            
43 Morena Skalamera, op. cit., 5.
44 Stephen Blank, Russo-Chinese Energy Relations: Politics In Command, (London: GMB Publishing, 
2006): 5.
45 Bobo Lo, op. cit., 140-143.
46 Christina Yeung, Nebojsa Bjelakovic, „The Sino-Russian Strategic Partnership: Views from Beijing 
and Moscow“ Journal of Slavic Military Studies 23 (2010): 259-260.
47 André Mommen, „China´s Hunger for Oil: Russian Connection“ Journal of Developing Societes 23 
(2007): 448.
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Rovnako nie je možné opomenúť ruské snahy o limitovanie čínskych pokusov 

o začlenenie stredoázijského regiónu do zóny voľného obchodu, ktorý je pre Peking 

dôležitý ako z hľadiska dodávok surovín, tak aj kvôli snahe o rozvoj severozápadného 

regiónu Číny, ktorý  je ohrozený separatistickými útokmi ujgurských moslimov.48 Ako 

je však zjavné, pokusy Ruska o limitovanie čínskeho prístupu do oblasti Strednej Ázie 

stroskotali. V prípade obchodu so zemným plynom je asi najdôležitejšou udalosťou 

unilaterálne prerušenie odberu turkménskeho zemného plynu Ruskom po začatí 

ekonomickej krízy, čo vážne narušilo vzájomné vzťahy Ruska s najväčším producentom 

zemného plynu v oblasti.49 Od roku 2009 už prebehli prvé dodávky plynu do Číny, po 

tom ako bol len v priebehu niekoľkých rokov vybudovaný plynovod.50

Čínska neustála honba za energiou a diverzifikáciou dovozu je mimo iné 

podmienená najmä neochotou naplno veriť ktorémukoľvek z dodávateľov.51 Navyše je 

Peking obviňovaný najmä zo strany Spojených štátov ako nie pripravený alebo nie 

ochotný niesť bremeno zodpovedného podielnika v súčasnom systéme medzinárodných 

vzťahov v zmysle posilňovania mieru a stability. Americká parlamentná komisia 

publikovala v roku 2006 správu, ktorá tiež hovorila o čínskom egoizme, keď sa jedná 

o energiu. Výsledky, ktoré komisia predniesla boli, že Čína sa stala druhým najväčším 

konzumentom energie (dnes už je prvým) a nasledovanie agresívnej línie získavania 

energií by mohlo v dlhodobom meradle poškodiť záujmy Spojených štátov, čo je dnes 

možné vidieť aj v prípade Iránu.52

Nedôvera voči Rusku je podmienená aj tým, že Čína si neželá byť závislá na 

jednom dodávateľovi aby tak urobila z Ruska monopol alebo čo i len strategicky 

primárneho dodávateľa surovín. Je preto pravdepodobné že táto nedôvera sa ani 

v najbližšej dobe väčšmi nezmení. Peking však preferuje vlastniť energetické zdroje tzv. 

od vrtu až k spracovaniu. Toto je jeden z ďalších faktorov brzdiacich širšiu spoluprácu 

                                                            
48 Christina Yeung, Nebojsa Bjelakovic, op. cit., 259-260.
49 Simon Pirani, „Central Asian and Caspian Gas Production and Constraints on Export“ Oxford Institute 
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v oblasti dodávok zemného plynu, Moskva totiž nechce pripustiť nákup väčšinových 

podielov vo svojich zdrojoch čínskym firmám.53

Čínske vnímanie Ruska ako takého je ďalšou prekážkou rozvíjajúcich sa 

vzťahov. Peking vidí Rusov najmä kvôli ich geografickej polohe medzi Európou 

a Áziou ako rozpoltenú identitu a preto na svojho veľkého severného suseda hľadí so 

skepticizmom. Rusko vďaka svojej histórii úzko prepletenej s osudmi európskych krajín 

vníma samo seba skôr ako súčasť Európy a má tendenciu sa povyšovať nad ázijské 

štáty, ako je to už u Európanov bežné. Napriek svojmu postaveniu v ázijsko-

tichomorskom regióne, Rusku chýba stotožnenie sa s Áziou. Navyše Peking odmieta 

zaužívané sovietske označovanie Číny ako „malého brata“ Ruska.54

Samotná legitimita čínskej vlády taktiež stojí a padá na dodávkach 

energetických surovín. Udržanie sa režimu závisí na schopnosti vládnucich elít udržať 

neustály priaznivý ekonomický rast krajiny a samozrejme pre toto sú už spomínané 

dodávky energií základom. Práve preto je bezpečnosť dodávok priamo zviazaná so 

stabilitou politickej situácie v ČĽR. Navyše, pocit naliehavosti dodávok zvyšuje aj 

neustále rastúci dopyt po energiách a fakt, že Čínska bezpečnosť dovozu je z veľkej 

časti ohrozená prípadnou námornou blokádou námorných ciest zo strany Spojených 

štátov alebo iných priemyselných mocností. Toto by bol asi najpravdepodobnejší scenár 

pri vypuknutí vojenského konfliktu v Taiwanskej úžine, ktorá je bránená americkým 

loďstvom. Čínska bezpečnostná politika je teda výrazne charakterizovaná nedôverou 

v medzinárodná energetické trhy.55

Export ruského zemného plynu do Číny je ďalej komplikovaný faktom, že dopyt 

po energii je najvyšší v priemyselne rozvinutých južných a juhovýchodných častiach 

krajiny. Dodávky pre tieto oblasti komplikuje vzdialenosť od zdroja a s tým spojené 

vysoké náklady na prepravu. Navyše tieto oblasti majú svoje vlastné energetické zdroje. 

Niektorí experti tvrdia, že južné a juhovýchodné regióny Číny sa budú čím ďalej tým 

viac spoliehať na dodávky skvapalneného zemného plynu. Gazprom, ktorý nemá až 

také výrazné skúsenosti s exportom LNG (Rusko nevyvážalo LNG pred rokom 2009) 

a ani s výstavbou skvapalňovacích fabrík. Ruským cieľom v Energetickej stratégii do 
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roku 2030 je vyvážať do ČĽR 20% svojho celkového exportu plynu. Otázne však 

zostáva, či je Čína schopná toľko plynu spotrebovať, pri fakte, že Moskva ho 

pravdepodobne nepredá lacno.56

Jednou z ďalších otázok, ktorá si vyžaduje akútne riešenia je problém 

neefektívneho využívania zdrojov. Za posledných 20 rokov čínsky HDP narástol 

štvornásobne, kým spotreba energie iba o niečo viac ako dvojnásobok, to znamená, že 

ekonomický rast bol polovične zaistený šetrením a efektívnejším využívaním energie. 

Napriek tomu je však ČĽR ďaleko za rozvinutými ekonomikami, čo sa týka účinného 

využívania zdrojov a ich premeny na elektrinu. Ročne Čína spotrebuje neefektívnou 

premenou termálnej energie o 230 miliónov ton nominálneho paliva viac, než by 

spotrebovala využívaním moderných technológií. Všetko nasvedčuje tomu, že predošlý 

model ekonomického rastu tradičným rýchlym tempom, vysokými výdajmi, obrovským 

znečistením a nízkou efektivitou už jednoducho nemôže existovať. Západný svet sa 

smerom šetrenia a efektívneho využívania zdrojov začal uberať už počas prvej globálnej 

energetickej krízy v 70-tych rokoch, to viedlo k rapídnemu zníženiu v konzumácii 

energií, menšiemu znečisteniu prostredia a zlepšeniu kvality života. V Číne sa tento 

smer však ešte len začína formovať. Čínski experti tvrdia, že riešením by mohla byť 

vládna snaha o štrukturálnu reformu rezortu elektrickej energie. Trh s elektrickou 

energiou je v Číne monopolistický a je nereálne od neho očakávať potrebné zmeny, lebo 

by v tomto procese prakticky utrpel.57

Pre Peking je absolútnou nutnosťou zmeniť proporcie vo využívaní jednotlivých 

zdrojov, ešte pred niekoľkými rokmi čínsky trh s energiou tvorilo z viac ako 60% uhlie, 

približne 25% ropa a iba niečo okolo 3% tvoril zemný plyn. Z toho viac ako polovica 

spotrebovanej energie pripadá na ťažký priemysel, až potom prichádza transport 

a výstavba, čiže bremeno šetrenia energiami a jej efektívnejším využívaním leží hlavne 

na odvetví ťažkého priemyslu. Efektívnejšie využívanie energií má samozrejme 

ohromný vplyv na životné prostredie.58 Hlavným zdrojom energií pre Čínu je uhlie, čo 

z Číny robí ako najväčšieho producenta, tak aj najväčšieho konzumenta uhlia na svete 

(až 28% svetovej ťažby uhlia spotrebuje Čína). 59 Jeho spaľovanie má za následok 
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značné znečisťovanie atmosféry, Čína spotrebuje 8-9% svetovej energie, no 

vyprodukuje 13-15% svetového znečistenia ovzdušia. Analýzy Svetovej banky hovoria, 

že pokiaľ Čína do 20 rokov rapídne nezníži znečistenie ovzdušia, bude nútená vynaložiť 

390 miliárd dolárov iba na liečenie chorôb spojených so spaľovaním uhlia. Podľa týchto 

analýz bolo na začiatku storočia v Číne 16 z 20 najznečistenejších miest na svete.60 Nie 

je to však iba spaľovanie uhlia, ktoré je tak škodlivé pre ekológiu krajiny a jej 

obyvateľov. Je to rovnako aj nehospodárna štruktúra ekonomiky. Spotreba energie voči 

HDP je v Číne 3 – 4 krát vyššia ako je svetový priemer.61

Berger hovorí, že hlavným dôvodom obracania sa Číny na Rusko 

a postsovietsky priestor je, že západné monopoly s podporou svojich vlád ovládajú 

svetové trhy s ropou a zemným plynom. Podľa neho sú len tri oblasti, kde západné 

spoločnosti nefigurujú ako hlavná sila, a to sú polia, ktoré boli opustené, lebo už neboli 

potrebné alebo boli vyčerpané, ďalej sú to oblasti vojenských konfliktov, v ktorých 

investovanie podlieha veľkému riziku. Treťou oblasťou je postsovietsky priestor, do 

ktorého sa ešte Západu nepodarilo plne preniknúť. Preto tento autor hovorí, že je 

niekoľko možností, akými si Peking zaistí energetickú bezpečnosť: držanie spotreby 

energie na čo najmenšej možnej úrovni, minimalizovanie závislosti krajiny na zahraničí, 

diverzifikácia importu a rozšírenie používania nových a obnoviteľných zdrojov 

energie.62

3.2 Problémy na ruskej strane

Lo Bobo hovorí o troch základných faktoroch, ktoré ovplyvňujú formovanie 

ruskej energetickej politiky. Sú to maximalizácia národného bohatstva a súkromného 

zisku, uznanie Ruska ako spoľahlivého dodávateľa energií a jednej z vedúcich krajín 

medzinárodného spoločenstva a nakoniec ukážka moci. Práve na tieto faktory 

poukazujú západní kritici Putina, ktorí hovoria, že všetko čo Rusko v posledných 

rokoch robí je nejako hlbšie geopoliticky motivované. Uveďme ako príklad rozhodnutie 

Gazpromu zvýšiť v roku 2005-06 ceny pre Ukrajinu a Gruzínsko. Tento postup je 

dodnes vnímaný ako časť väčšej snahy o podkopanie režimov Juščenka a Saakašviliho 

a opätovné bližšie pritiahnutie si postsovietskeho regiónu Moskvou. Rozdielne ceny pre 

priateľov Ruska, akým je napríklad Bielorusko, a pre nepriateľov len svedčia o fakte, že 
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Rusi nie sú až tak kapitalistickí. Motív profitu je však silným činiteľom v prípade Číny. 

I keď dosiaľ ani Kremeľ, ani ruské energetické spoločnosti nevidia Čínu ako „miliardu 

zákazníkov“, uvedomujú si, že to je najrýchlejšie sa rozvíjajúci energetický odberateľ. 

Čína, Japonsko a Južná Kórea patria k najväčším dovozcom fosílnych palív, je teda 

logické, že Moskva obracia svoju pozornosť na východ a snaží sa zaistiť si čo najviac 

odberateľov. Navyše závislosť celej ruskej ekonomiky na exporte ropy a zemného 

plynu dáva do popredia fakt, že bude iba múdre oslobodiť sa od spoliehania sa na 

Európu, ktorá v týchto dňoch poberá takmer 90% ruského exportu energií.63

Napriek tomu, že Rusko sa snaží preniknúť čo najviac do Ázie, určite nechce 

vyjsť nakrátko. Pokusy Pekingu nakupovať zemný plyn za nízke ceny boli hlavnou 

prekážkou, prečo rokovania o dodávkach zemného plynu dodnes nepriniesli ovocie.

Európsky trh je teda stále pre Moskvu najlukratívnejší. Najzávažnejšou prekážkou však 

ostáva jednoznačne neochota ruských spoločností investovať do prieskumu ložísk vo 

východnej Sibíri bez istoty návratu nákladov.64

Keďže energetická politika priamo ovplyvňuje priemysel jednotlivých krajín, 

rovnako ako aj život bežných ľudí je táto sféra jednou z tých pri ktorých je 

pravdepodobné kríženie sa národných záujmov. Obzvlášť je tomu tak vo východnej 

Ázii, kde krajiny kladú dôraz na svoju nezávislosť a nadnárodné mechanizmy, aké 

fungujú napríklad v Európe by sme hľadali iba ťažko. Aj napriek tomu, že Rusko a jeho 

bohaté surovinové ložiská na Ďalekom východe ponúkajú akúsi možnosť energetickej 

spolupráce s východoázijskými štátmi, je to tak isto jeden z najsilnejších predstaviteľov 

národných záujmov a nezávislosti vo svete. Práve toto je mnohými videné ako zdroj 

istého rizika.65

Putinova vidina kontroly ruského nerastného bohatstva spočíva v akejsi 

predstave štátu ako ochrancu, ktorý povoľuje majiteľom tohto bohatstva profitovať. 

Podľa terajšieho ruského prezidenta „ ... má štát právo regulovať proces získavania 

a používania prírodných zdrojov nezávisle od toho, na koho pozemku sú umiestnené. 

V tomto ohľade štát koná v záujme spoločnosti ako celku a tiež v záujme súkromných 

majiteľov, ktorých záujmy sa krížia a potrebujú pomoc štátnych orgánov, aby dosiahli 
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kompromis.“66 Tu je možné vidieť prečo Rusko nechce pripustiť Čínsku národnú ropnú 

spoločnosť (CNPC) k zisku nadpolovičnej väčšiny v ruských zdrojoch. Táto korporácia

je vlastnená štátom a investovala by vzhľadom na čínske politické autority. To by 

umožnilo ČĽR pritlačiť Moskvu nie len ekonomicky, ale aj politicky, napríklad 

ohľadom migrácie čínskych pracovníkov na ruský Ďaleký východ.67

Čína si je dobre vedomá toho, že skôr či neskôr bude drahý zemný plyn 

z dovozu väčšou súčasťou jej ekonomiky. Vláda preto prijala niekoľko krokov 

k naviazaniu cien plynu na ceny pohonných hmôt a ceny skvapalneného ropného plynu 

(LPG) ako spôsob, pomocou ktorého sa pripraviť na dodatočné zahraničné dodávky. 

Bolo vytvorených niekoľko experimentálnych projektov s novým cenovým 

mechanizmom pre plyn v provinciách Kuang-tung a Kuang-si. Národná rozvojová 

a reformná komisia (NDRC68) sa rozhodla zvýšiť ceny pre nebytových odberateľov. 

V Pekingu bola zavedená indexácia cien na ropu. Mnohí čínski experti zdôrazňujú, že 

ceny plynu v krajine rastú a plynová reforma sa tak prehlbuje. Toto je však závažný 

problém pre spoločenskú bezpečnosť – Číňania proti zvyšovaniu cien plynu protestujú, 

pretože krajina je zameraná najmä na výrobu. Aby tieto výrobky boli 

konkurencieschopné je dôležité mať lacné materiály a energie. Kvôli týmto limitom si 

úplné osamostatnenie cenového mechanizmu vyžiada ešte istý čas. 69

Ceny plynu sú však ešte stále veľmi nízke, aj v porovnaní so zárobkami 

obyvateľstva, a preto je ziskové rozpätie na strane energetických spoločností príliš úzke. 

Znamená to, že energetické spoločnosti strácajú veľké peniaze na dovážanom plyne. 

CNPC strácalo ročne miliardy dolárov na dovozoch cez plynovod zo strednej Ázie 

a rovnako aj od niektorých importérov LNG, kde boli ceny indexované na ceny ropy 

pred rokom 2008. Mnoho odborníkov v Číne verí, že cenová reforma by mohla 

„nakopnúť“ energetickú efektivitu a tým pomôcť znížiť znečisťovanie krajiny 

a ekologické následky. Vyššie ceny by taktiež mohli motivovať vládu pre väčší dovoz 

zahraničného plynu, alebo naopak posilniť tlak na ťažbu nekonvenčného plynu.70

Ďalším faktorom je profil Ruska ako spoľahlivého dodávateľa, existuje však 

otázka, či hra Moskvy na obe strany skôr túto reputáciu nepodkope. Ako východní, tak 
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aj západní odberatelia sa môžu prikloniť k myšlienke využívať alternatívne formy 

energie, „čisté uhlie“, jadrovú energiu alebo obnoviteľné zdroje. Ako príklad uvediem 

opäť jednanie Ruska s Ukrajinou, keď Kremeľ odrezal Ukrajinu od dodávok plynu. 

Európa nevinila Kyjev, ale práve Moskvu, ktorá musela svoj tlak ihneď povoliť aby 

nestratila výzor spoľahlivého dodávateľa. Navyše snaha EU, aby Rusko ratifikovalo 

Európsku energetickú chartu, skončila neúspechom, pretože Moskva stále preferuje 

bilaterálne dohody a tým drží Európu rozdelenú v jednaniach o cenách, čo Moskve 

vyhovuje.71

3.3 Európa ako vonkajší faktor ovplyvňujúci rusko-čínsku spoluprácu

Európa len sama o sebe je jedným z najvýraznejších faktorov ovplyvňujúcich 

rusko-čínsku energetickú spoluprácu. Kremeľ síce šikovne využíva členov EU, pokým 

nezaujmú zjednotený postup voči Rusku, v skutočnosti je však pozícia Moskvy slabšia 

ako by sa mohlo zdať. I keď Rusko a Európa by v prípade „plynovej vojny“ utrpeli 

spoločne, je to práve Kremeľ, ktorý je viac zraniteľný. Európa je oveľa menej závislá na 

ruskom plyne ako je všeobecne známe, napríklad Poľsko dováža takmer všetok plyn, 

ktorý spotrebuje z Ruska, toto však stále tvorí len 7% celkovej spotrebovanej energie. 

I v prípade Nemecka, ktoré má s Moskvou dlhotrvajúci „špeciálny“ vzťah, tvorí plyn 

len 10% celkovej energetickej spotreby. Na druhej strane Rusko je takmer úplne závislé 

na Európe (90%). Čím viac bude Moskva používať plyn ako zbraň proti Európe, tým 

viac sa tá bude sústreďovať na nájdenie nových, prípadne alternatívnych zdrojov. 

Európa tiež oproti Číne tvorí viac ako 50% celkového zahraničného obchodu Ruska 

a 90% zahraničných investícií do ruskej ekonomiky. V porovnaní s tým je čínske 

investovanie v Rusku zanedbateľné aj napriek nedávnemu zvýšeniu.72

Podľa Ruskej energetickej stratégie do roku 2030 (adoptovaná v 2009) by sa 

export zemného plynu do ázijsko-tichomorskej oblasti mal postupne zvýšiť z 0 na 19-

20%. Rusko teda zjavne plánuje kvalitatívne zmeniť svoju pozíciu na trhu so zemným 

plynom, a to pomocou diverzifikácie svojho exportu. Toto by znamenalo, že Rusko sa 

stane ďaleko menej závislým na dodávkach do Európy ako tomu bolo doteraz. 73

Napriek tomu však nie je možné povedať, že by Moskva plánovala znížiť dodávky 

plynu do Európy, ES 2030 hovorí: „ ...množstvo zemného plynu dodávaného do Európy 

                                                            
71 Bobo Lo, op.cit., 136-138.
72 Bobo Lo, op.cit., 150-151.
73 Energy Strategy of Russia for the period up to 2030, (Institute of Energy Strategy, Moscow, 2010): 23.
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bude udržané na potrebných hodnotách, zatiaľ čo východný smer exportu (ČĽR, 

Japonsko, Kórejská republika) sa stretne s niekoľkonásobným nárastom.“74

Európska únia má navyše možnosť čiastočne svoju závislosť na ruskom plyne 

znížiť. Už v roku 2011 bola celá jedna štvrtina plynu dovezená do Európy pomocou 

terminálov pre skvapalnený zemný plyn. Plyn v takejto forme odberá EU najmä od 

Alžírska, Kataru, Trinidadu a Tobaga, Egypta, Líbye, Nigérie, Ománu a Spojených 

arabských emirátov. Import skvapalneného zemného plynu rovnako posilňuje Európu 

pri prejednávaní dlhodobých kontraktov, ktoré preferuje Rusko.75 Taktiež aj nedávna 

revolúcia v ťažbe bridličnatého plynu v USA hrá do kariet Európe. Novopostavené 

terminály na skvapalňovanie plynu na Strednom východe tak prišli o svojho cieľového 

zákazníka (USA) a otvorili sa tak väčším dodávkam do EU.76

Navyše, dodávky skvapalneného zemného plynu z Kataru alebo Saudskej Arábie 

sa obchodujú za spotové ceny na rozdiel od ruského plynu, ktorý stále stojí na 

dlhodobých kontraktoch. Flexibilita spotových cien predstavuje konkurenčnú východu, 

ktorá predstavuje významnú výzvu pre potrubný plyn prúdiaci do Európy. Cenový 

mechanizmus pevných cien v ruských dlhodobých zmluvách o dodávkach zemného 

plynu je založený na indexácii cien k rope. Gazprom v tomto ohľade zastáva obrannú 

pozíciu, ktorá hovorí, že dlhodobé kontrakty sú predovšetkým hlavne finančným 

nástrojom, ktorý umožňuje dodávateľom zabezpečiť sa voči riziku a získať tak istotu 

budúcich príjmov. Ruský štátom vlastnený producent bude musieť onedlho začať 

rozvíjať nové plynové polia aby tak kompenzoval vyčerpané zásoby v západnej Sibíri. 

Toto si taktiež bude vyžadovať rozšírenie existujúcej infraštruktúry. Gazprom teda vidí 

dlhodobé kontrakty ako záruku životaschopnosti svojich ďalších investícií. No trhové 

sily sú nemilosrdné. Hoci ruské obavy o prechode na nestabilné spotové ceny môže byť 

odôvodnené, konkurencia v podobe nórskeho Statoil postupne pristúpila na viac 

flexibilné ceny a tým ďalej podkopala pozíciu Gazpromu na trhu.77

Zdá sa, že dokonca aj legislatíva hrá proti záujmom Moskvy v Európe. Cieľom 

energetickej politiky EU v rámci Tretieho energetického balíčka je liberalizácia trhov 

                                                            
74 Energy Strategy of Russia for the period up to 2030, op. cit., 80.
75 Liquefied Natural Gas Development in the EU Natural Gas Europe (21.09. 2013)
http://www.naturalgaseurope.com/liquefied-natural-gas-development-in-europe (posledný prístup: 7. jún
2014).
76 Martin Zoller, op. cit., 3.
77 Martin Zoller, op. cit., 3.
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s energiami v Európe, ktorá zahŕňa prístup tretích strán ku plynovodom. Toto by 

prakticky obmedzilo právo Gazpromu prevádzkovať svoje plynovody. Rusko považuje 

tieto faktory ako ohrozenie svojej vlastnej bezpečnosti dopytu a logicky začalo skúmať 

ďalšie trhy aby tak obmedzilo svoju závislosť na Európe. Čína so svojím neutíchajúcim 

hladom po plyne sa javí ako jasná voľba. Je nutné sa však pozrieť aj na fakt, že Čína nie 

je ani zďaleka podobným partnerom ako Európska únia. Pôvodné zásoby zemného 

plynu (mimo nekonvenčných) sú v Európe takmer vyčerpané a naproti tomu Čína 

vlastní obrovské, zatiaľ nečerpané zásoby. Navyše silná politika diverzifikácie importu 

zemného plynu zo strany čínskej vlády posilňuje čínsku energetickú bezpečnosť.78

3.4 Konkurenčné projekty

3.4.1 Plynovod zo strednej Ázie

Ako jeden z najväčších úspechov v diverzifikácii dodávateľov plynu do Číny 

môžeme považovať dohody uzavreté s tromi stredoázijskými krajinami –

Kazachstanom, Uzbekistanom a Turkménskom. Plynovod Turkménsko – Čína vedúci 

cez ďalšie dve spomínané krajiny začal svoju prevádzku na prelome rokov 2009 – 2010 

a v dnešnej dobe dodáva do ČĽR viac ako 20 mld. m3 plynu ročne. Toto číslo by malo 

do konca roku 2015 narásť až na 30 mld. m3 a do konca desaťročia možno až 40 mld. 

m3 po dostavaní tretej fázy plynovodu. Kazachstan by k tomuto číslu mohol pridať 

ďalších 5-10 mld. m3 a Uzbekistan približne 10 mld. m3. Turkménsky prezident 

Berdymuhamedov v roku 2011 vyhlásil, že Turkménsko je pripravené zvýšiť export až 

do výšky 65 mld. m3 v prípade dohody s Čínou.79

Rozprúdenie dodávok medzi Čínou a Turkménskom je výhodné pre obe strany. 

Turkménsko získa stabilného a spoľahlivého odberateľa svojich surovín, čo je pre 

krajinu dôležité po tak výraznom poklese exportu do Ruska a tým pádom môže aspoň 

čiastočne obnoviť prísun peňazí do štátneho rozpočtu za túto komoditu. Turkménsko 

navyše od ČĽR získalo pôžičku vo výške 8 mld. amerických dolárov, ktorá pomôže 

sprístupniť ďalšie polia vhodné pre ťažbu zemného plynu. Na druhej strane Čína získa 

dodávateľa, ktorý pomôže odbúrať závislosť štátu na dodávkach nerastných surovín po 

mori, kde sa Čína cíti ohrozená z dôvodu možnosti zablokovania strategických úžin 

(najmä Malackej úžiny) v prípade nejakej zahranične politickej krízy. Tak isto však 

môže Čína svoju veľkorysú pôžičku manipulovať vo svoj prospech a nútiť tak 

                                                            
78 Ibidem, 3-4.
79 Simon Pirani, op. cit., 85.
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Turkménsko aby znížilo ceny. Toto rozšírenie dodávateľov nerastných surovín pre ČĽR 

dalo chápať ako možný krok k dostaniu sa k dodávkam plynu z Iránu po súši, čo by 

z Turkménska urobilo tranzitnú krajinu.80

Čína nahradila Rusko na pozícii hlavného odberateľa plynu z Turkménska po 

nehode v apríli 2009, kedy výbuch plynu zastavil prísun tejto suroviny do Ruska. 

Nehoda bola nasledovaná obviňovaním sa oboch strán, popri čom zamrzli obchodné 

vzťahy medzi krajinami čo samozrejme spôsobilo pokles ponuky plynu na ruskom trhu. 

Prudký pokles celkového objemu exportu do Ruskej federácie spôsobilo obrovskú dieru 

v rozpočte Turkménska. Prerušenie tohto partnerstva otvorilo dokorán dvere Číne 

v prístupe na turkménsky trh. Peking tak naďalej nebol nútený súperiť o plyn s hlavným 

rivalom v oblasti a Turkménsko, v ťažkom rozpoložení a dierou v rozpočte bolo nútené 

odstrániť posledné bariéry brániace dostavaniu turkménsko-čínskeho plynovodu. Peking 

sa taktiež rozhodol investovať do rozvoja nových ložísk plynu a poskytol niekoľko 

pôžičiek v celkovej hodnote 8,1 mld. amerických dolárov, čo len výraznejšie posilnilo 

jeho pozíciu oproti Moskve.81

Hodnota tohto partnerstva pre Čínu ešte naďalej stúpla, keď v roku 2011 

audítorská firma Gaffney Cline & Associates potvrdila, že ložisko Galkynysh má medzi 

13,1 a 21,1 bilióna m3 zásob plynu, čo z neho robí druhé najväčšie ložisko na svete. 

Nové objavy viedli rovnako novým dohodám medzi Ašchabadom o Pekingom až na 

spomínaných 65 mld. m3 ročne. To by znamenalo, že aj napriek podpisu dohôd medzi 

Pekingom a Moskvou o dodávkach 38 mld. m3 plynu ročne by Turkménsko stále ostalo 

dôležitejším partnerom pre Čínu. Toto zvýšenie produkcie si bude samozrejme 

vyžadovať ďalší rozvoj infraštruktúry, no možno to určite považovať za jeden 

z dôvodov prečo sa Peking do dohody s Moskvou v posledných rokoch nejako 

výraznejšie nehrnul. I keď turkménskemu plynovému priemyslu stále chýba dostatočná 

kapacita a financie pre úplný rozvoj svojho plynového potenciálu, je tu čínsky kapitál, 

ktorý môže toto partnerstvo posunúť na ďalšiu úroveň. Rastúca spolupráca medzi 

strednou Áziou a Čínou má dve hlavné implikácie pre Rusko. Za prvé bude musieť 

súťažiť o čínsky trh so svojimi bývalými republikami, ktoré sú oveľa bližšie k tomu aby 

sa stali silným partnerom Pekingu, čo sa týka dodávok plynu. Druhým aspektom je fakt, 
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že ČĽR môže ešte stále využiť toto rastúce partnerstvo ako „páku“ pri vyjednávaniach 

s Moskvou.82

Iní autori naopak hovoria, že z pohľadu energetickej bezpečnosti by pre Peking 

bolo oveľa výhodnejšie využívať budúci plynovod z Ruska. Čína už totiž dostáva stále 

viac rastúce dodávky zo strednej Ázie, no táto cesta nie je najbezpečnejšia. Hlavným 

argumentom pre túto tézu je relatívna nestabilita politického systému a vedenia v týchto 

krajinách spojená s neistotou ohľadom následníctva. Reč je najmä o dvoch starnúcich 

prezidentoch zvolených už pravdepodobne na celý život – Islom Karimov, prezident 

Uzbekistanu a Nursultan Nazarbajev, prezident Kazachstanu.83

3.4.2 Plynovod z Mjanmarska

Ďalším kľúčovým krokom Číny k diverzifikácii možno nazvať vybudovanie 

plynovodu (a zároveň aj ropovodu) spájajúceho čínsku pevninu s Indickým oceánom. 

Plynovod vedúci cez Mjanmarsko oficiálne začal výstavbu v roku 2010 a prevádzku 

v druhej polovici 2013. Umožňuje tak prístup ČĽR ku mjanmarským zásobám zemného 

plynu pri pobreží. Tento 793 km dlhý plynovod s ročnou kapacitou 12 mld. m3 spája 

mjanmarský prístav Kyaukpyu s čínskym mestom Kunming a je dôležitým krokom 

k strategickej energetickej bezpečnosti pre Čínu. 84 Plynovod bol postavený čínskym 

gigantom CNPC85. Mnohý odborníci však tvrdia, že bol postavený skôr pre uspokojenie 

politického vedenia v Pekingu ako z praktických dôvodov.

Odkedy však plynovod spustil prevádzku, zdá sa, že tieto hlasy mali pravdu. 

Sama CNPC priznala, že za prvý rok prevádzky plynovod prepravil len o niečo viac ako 

15% svojej zamýšľanej kapacity. Plynovod je napojený na plynové pole Shwe 

v Bengálskom zálive, ktoré je prevádzkované konzorciom juhokórejského Daewoo 

International a ďalších dvoch indických štátom vlastnených ropných firiem. Je teda 

pravdepodobné, že títo prevádzkovatelia nie sú schopný splniť cieľovú produkciu. 

Čínske CNPC ďalej tajnou dohodou s bývalým vojenským režimom odkúpilo 

exkluzívne práva na 200 mld. m3 zemného plynu z plynového poľa Shwe. Táto dohoda 

však bol kritizovaná zo strany mnohých neziskových organizácii ako protichodná 

mjanmarským záujmom. Navyše niektorí experti tvrdia, že je technicky nemožné aby 
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samotné pole Shwe bolo schopné naplniť celú kapacitu plynovodu. Odpoveď však môže 

spočívať v právach na vrty v ďalších troch blokoch susediacich s Shwe, na ktoré má 

CNPC práva od roku 2007. Proti tomuto však stojí Ministerstvo energie Mjanmarska, 

ktoré hovorí, že nepovolí žiadne ďalšie objavy pokiaľ nebude nasýtený rastúci dopyt 

v ich vlastnej krajine.86

4. Dve desaťročia jednaní

4.1 Priebeh jednaní

Energetické partnerstvo medzi najväčším producentom a najväčším 

konzumentom energii bude mať ďalekosiahle dôsledky pre energetickú geopolitiku 

a svetový trh so zemným plynom. Rýchlo rastúca čínska ekonomika predstavuje pre 

Rusko veľkú príležitosť ako pre rozšírenie svojich trhov, tak aj pre rozvoj zásob 

východnej Sibíri a Ďalekého východu. Ruská energetická stratégia do roku 2030 hovorí, 

že plynové polia vo východnej Sibíri by do tohto roku mohli dosahovať produkciu 132 

– 152 mld. m3 ročne. 87 Rozvoj týchto obrovských polí si však vyžaduje istotu 

dostatočne veľkého trhu, ktorý by tieto kapacity dokázal pojať a odôvodnil by rozsiahle 

investície do infraštruktúry. I keď energetická stratégia pôvodne počítala s možnosťou 

prieniku na americký trh, po bridličnatej revolúcii však Spojené štáty zostali mimo 

rovnicu. Ázijsko-tichomorský región tak ostal jedinou možnosťou kam vyvážať plyn 

z východosibírskych polí. Tento trh by zahŕňal Čínu, Japonsko, Severnú a Južnú Kóreu. 

Je to však práve ČĽR, bez ktorej by tieto rozsiahle investície pravdepodobne stratili 

zmysel. Jednania medzi týmito dvomi krajinami však viac ako desaťročie stroskotávali 

na otázke ceny.88

Počiatočné náznaky o spolupráci v otázke zemného plynu môžeme vidieť už 

v prvej polovici 90-tych rokov minulého storočia, hneď po páde Sovietskeho zväzu. 

Prvá väčšia iniciatíva prišla v roku 1992, kedy viceprezident CNPC, Zhang Yongyi 

navrhol export ropy z východnej Sibíri do Číny a Japonska. 89 Na tieto snahy bolo 

nadviazané v roku 1994 podpísaním prvého memoranda o porozumení medzi CNPC 

a ruským Ministerstvom energetiky, ktoré hovorilo o postavení plynovodu a dodávkach 
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plynu do ČĽR. Bolo to práve plynové pole Kovykta v Irkutskej oblasti, ktoré sa malo 

stať zdrojom plynu pre Čínu.90 Potenciál tohto poľa bol CNPC dobre známy, a to vďaka 

ich investícií v roku 1993 do práv na prieskum pre dva susediace projekty. Počas tohto 

roka boli vykonané dva prieskumné vrty s spolupráci s niekoľkými lokálnymi 

spoločnosťami. Peking takto demonštroval svoje snahy o to, aby sa stal aktívnym 

upstreamovým hráčom v Rusku a zároveň aj významným odberateľom plynu.91

V tej dobe však toto pole nebolo spravované Gazpromom, ale súkromnou 

spoločnosťou Sidanco. Gazprom však bol už aj v prvej polovici 90-tych rokov štátnou 

spoločnosťou zodpovednou za export zemného plynu z krajiny (tento status bol 

oficiálne potvrdený v roku 2006), nevlastnil však vo východnej Sibíri žiadne 

výraznejšie zdroje a preto táto situácia vyvolávala zmätok a už od počiatku brzdila 

spoluprácu. Ani zabezpečenie vlastníctva Kovykty však neprekonalo problémy. Stále tu 

boli dve hlavné prekážky – cena a cesta, ktorou plynovod povedie. Čína preferovala 

východnú cestu aby tak mohli byť zásobené husto zaľudnené severovýchodné provincie 

Chej-lung-ťiang, Liao-ning a Ťi-lin a vyriešil sa tak problém nedostatku plynu v týchto 

oblastiach. Rusko však preferovalo západnú cestu, ktorá by tak umožnila krajine 

presmerovať nadbytok produkcie zo západosibírskych polí a stať sa tak akýsi „kolísavý 

dodávateľ“. I keď obe krajiny sa snažili čo najviac presadiť svoju alternatívu, hlavnú 

brzdu v jednaniach ešte stále hrala cena.92

Krajiny sa podujali k ďalšiemu záväzku na cezhraničný obchod s energiami 

v júni 1997, kedy ruský premiér Viktor Černomyrdin navštívil Peking. Tento krát 

medzivládna dohoda zahŕňala potenciálny export zemného plynu a elektriny. Dohoda 

ďalej potvrdila memorandum o porozumení z roku 1994 a objem vývozu plynu na 25 

mld. m3 ročne po dobu 30 rokov. Gazprom prezentoval tieto snahy na Svetovej plynovej 

konferencii v tom istom roku, a to vyhlásením novej Ázijskej iniciatívy. Záväzky boli 

ďalej potvrdené podpísaním dohody o spolupráci medzi predstaviteľmi Gazpromu 

a CNPC v tom istom roku.93

Keďže však Gazprom, ktorý je jediný exportér plynu v Rusku nevlastnil pole 

Kovykta (táto problematika je rozoberaná v ďalších častiach práce) bolo potrebné prísť 
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s inou alternatívou. V roku 1998 preto bola z ruskej strany predstavená možnosť 

prepojenia západnej Sibíri so západnou Čínou (provinciou Sin-ťiang / Ujgurská 

autonómna republika) a to skrz projekt Altaj. V tom istom roku bola predstavená aj 

alternatívna cesta cez Irkutskú oblasť a Mongolsko do Pekingu. Ani jedna z týchto 

možností ešte nepočítala s rozvojom poľa Kovykta.94 Preto netreba zabúdať, že ceny 

plynu neboli jediným kľúčovým problémom pre rozvinutie spolupráce medzi krajinami. 

V skoršom období to bol práve fakt, že Gazprom síce mal výhradné právo na export 

plynu z krajiny, no nevlastnil žiadne strategicky významné ložiská vo východnej časti 

Ruska.

Zložitá situácia ohľadom vlastníctva východosibírskych polí bola reflektovaná aj 

v medzivládnych dohodách uzavretých v roku 1999 medzi ruským premiérom Jevgenij 

Primakovom a jeho čínskym náprotivkom Zhu Rongji. Dohody dvoch premiérov 

zahŕňali export ropy z Irkutskej oblasti do Ta-čchingu a export plynu z Irkutskej oblasti 

a z plynových polí v západnej Sibíri. Rusko tak poskytlo štátnu podporu obom, 

navzájom potenciálne si konkurujúcim projektom. Výsledkom týchto jednaní bolo 

začatie akéhosi dvojitého procesu vyjednávania s čínskymi predstaviteľmi, kedy projekt 

o uskutočniteľnosti dodávok z Kovykty, na ktorom sa podieľalo Rusko, Čína a Južná 

Kórea bežal zároveň so snahami Gazpromu propagovať západnú cestu. Keď za 

niekoľko rokov, v lete 2003 bola uzavretá štúdia o uskutočniteľnosti, Gazprom už mal 

podpísané memorandum o porozumení s čínskym PetroChina na uskutočnení projektu 

plynovodov zo Sin-ťiangu do Šanghaja aby tak bola pripravená pôda na uskutočnenie 

západného projektu Altaj. Predsa len však pozícia Gazpromu ako štátnej spoločnosti 

a monopolného exportéra plynu z krajiny znamenala, že by štátny gigant musel byť 

prítomný pri všetkých projektoch prípadného vývozu plynu.95

Toto samozrejme zanechalo spoločnosti zaangažované v poli Kovykta a ich 

čínskych partnerov v trápnej situácii. Štúdia síce preukázala, že projekt je komerčne 

východný a pole by mohlo vydávať 30 až 35 mld. m3 ročne do Číny a Južnej Kórei, no 

fakt, že najvýznamnejšie štátne spoločnosti Gazprom a CNPC sa na projekte

nepodieľali znamenal, že všetky jednania na vývoz plynu sa stali skôr teoretickou ako 

praktickou možnosťou. Opozícia Gazpromu voči Kovykte sa ukázala v pravom svetle 

v roku 2004, kedy spoločnosť odkázala TNK-BP, ktorá prevzala záväzky v Kovykte po 

                                                            
94 Ibidem.
95 James Henderson, op. cit., 7.
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spoločnosti Sidanco, že nepodporí reálny rozvoj poľa bez zaangažovania Gazpromu. 

Štátna spoločnosť ešte navyše posilnila svoju pozíciu po obvineniach z porušenia 

licencie, ktoré boli následne vyšetrované Ministerstvom prírodných zdrojov, ktorá 

dokonca pohrozilo zrušením celej licencie na ťažbu v Kovykte. Ťahanice o vlastníctvo 

Kovykty mali za následok ukončenie jednaní medzi partnermi v poli Kovykta a ich 

potenciálnymi čínskymi zákazníkmi. Gazprom však naďalej udržoval dialóg s ČĽR.96

V októbri 2004 Gazprom a CNPC podpísali Dohodu o strategickej spolupráci 

v plynovom sektore.97 Tento dokument začal pravidelné koordinačné stretnutia výborov 

oboch strán. Pri návšteve prezidenta Putina v čínskom hlavnom meste v marci 2006 sa 

javilo, že krajiny sú ochotné a schopné podpísať dohodu o dodávkach plynu do Číny do 

roku 2011. Objemy mali postupne dosiahnuť až 68 mld. m3 ročne rátajúc západnú aj 

východnú cestu. Ruská strana však naďalej silno preferovala práve západnú. Do konca 

toho istého roka však jednania stroskotali na cene. Henderson hovorí, že i keď bol 

Peking ochotný prijať európske ceny ako akýsi štartovný bod jednaní o cene, Gazprom 

silno tvrdil že musí dosiahnuť rovnaké ceny ako v Európe. Keďže Šanghaj je od 

západosibírskych polí vzdialený o viac ako 3000 km viac ako európska hranica, 

dosiahnutie cieľa Gazpromu blokoval rozdiel viac ako 50 amerických dolárov za 1000 

m3 v roku 2006. Henderson ďalej tvrdí, že toto bol najvýznamnejší podnet, vďaka 

ktorému sa Čína rozhodla obrátiť na strednú Áziu.98

V júni 2007 sa ruskej vláde podarilo prijať Program pre zriadenie jednotnej 

produkcie, transportu a dodávok plynu vo východnej Sibíri a na Ďalekom východe. 

Tento program je kontrolovaný Gazpromom a jeho cieľom je vybudovať centrá 

plynovej produkcie v Irkutskej oblasti, Jakutskej republike, na Sachaline, 

v Krasnojarskej oblasti a v Kamčatskej oblasti. Program má snahu o vybudovanie 

spoločného systému prepravy plynu zároveň s rastúcou produkciou v spomenutých 

krajoch. Podľa programu by mali byť vybudované plynové chemické továrne a továrne 

na skvapalňovanie zemného plynu. Tento program teda podčiarkuje snahu Moskvy 

o rozvoj plynového a spracovateľského priemyslu na Ďalekom východe. O dva roky 

neskôr bolo podpísané rusko-čínske memorandum v Moskve, ktoré stanovilo základné 

priority spolupráce medzi krajiny, medzi ktorými boli aj dodávky zemného plynu 

                                                            
96 Ibidem, 7-8.
97 Miroslav Mareš, Martin Laryš, op. cit., 443.
98 James Henderson, op. cit., 8.
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z Ruska do Číny. Ako súčasť implementácie tohto memoranda bol podpísaný rámcový 

dohovor medzi Gazpromom a CNPC ohľadom základných podmienok pre úspešné 

dodávky plynu. Tento dokument obsahuje dve možnosti dodávok plynu do ČĽR, a to 

cez západnú a cez východnú časť spoločnej hranice. Západný variant predpokladá 

použitie zdrojov zo západnej Sibíri, naopak východný variant hovorí o použití nových 

zdrojov z Ďalekého východu, východnej Sibíri a pobrežia ostrova Sachalin. Objem 

plynu západného toku by mal byť približne 30 mld. m3 ročne. Východný by mal byť 

o niečo väčší, s objemom 38 mld. m3.99 Podľa vyjadrení ruských predstaviteľov v roku 

2011 by mali byť dodávky spustené do konca roku 2015. Tieto odhady však 

predpokladali uzavretie záväzných zmlúv do konca roku 2011, čo sa však nestalo.100

Aj napriek rozšíreniu už spomínanej východnej stratégie sa tieto jednania dostali 

v roku 2008 na bod mrazu. Hlavný dôvod pre toto ochladnutie vzťahov bola finančná 

kríza a pokles cien v Európe, ktorý fakticky podkopal ekonomickú využiteľnosť 

projektu Altaj. Projekt bol vylúčený aj z nasledujúcich strategických dokumentov 

Gazpromu a CNPC vyhlásilo odloženie projektu kvôli extrémne pomalému tempu 

rozhovorov. Postupné zvoľnenie krízy počas nasledujúcich rokov však otvorilo novú 

cestu pre ďalšie jednania. Už v druhej polovici roku 2009 sa podarilo znovu rozbehnúť 

jednania medzi Gazpromom a CNPC, výsledkom ktorých sa stala rámcová dohoda 

uzavretá v októbri, ktorá opäť podčiarkla princíp exportu cez dva plynovody. Dokument 

taktiež spresňoval technické a ekonomické parametre a zahrňoval aj časť, ktorá hovorila 

o naviazaní cien plynu na ceny ropy JCC (Japan Crude Coctail101). I keď generálny 

riaditeľ Gazpromu Alexej Miller presvedčivo vyhlásil, že prvé dodávky zemného plynu 

do ČĽR by mohli začať už v roku 2015, pretože cena je posledná vec, ktorú treba 

doriešiť, tak sa tak vôbec nestalo. Na prelome rokov 2010 a 2011 sa však podarilo 

krajinám dosiahnuť ďalšiu dohodu, ktorá bližšie špecifikovala objemy, termíny, 

postupný rast dodávok a výšku garantovaných platieb. Dohoda počítala s uzavretím 

detailov ohľadom cien do polky roku 2011. Stále tu však bola otázka trasy plynovodu. 

V tej dobe už Čína dostávala značné množstvo potrubného zemného plynu z krajín 

strednej Ázie, ktoré prúdilo do západných častí štátu. Naopak východná trasa by 

výrazne prospela severovýchodnému regiónu a posilnila tak jeho bezpečnosť voči 

                                                            
99 Miroslav Mareš, Martin Laryš, op. cit., 443.
100 S 2015 goda načnutsja postavki rossijskogo gaza v Kitaj http://www.vesti.ru/doc.html?id=395256
(posledný prístup: 4. máj 2015).
101 Japan Crude Coctail cenový index je spôsob naviazania cien dlhodobých kontraktov LNG na 
priemerné ceny ropy dovážanej do Japonska.
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blackoutom. Navyše do konca roka sa cenová priepasť medzi návrhmi ešte viac 

rozšírila.102

Rozdiely v pozíciách Ruska a Číny na jednaniach však nezabránili ďalšiemu 

pokračovaniu rozhovorov. V roku 2011 sa odohralo stretnutie medzi predstaviteľmi 

Gazpromu a CNPC a v neskorších mesiacoch toho istého roku jednania na vysokej 

politickej úrovni v Petrohrade a Moskve. Aj napriek neúspechu týchto jednaní 

vyprodukovať akýsi dokument podpísaný oboma stranami však jednania pokračovali. 

Ruská strana v jednaniach od Číny žiadala podobnú pôžičku aká bola poskytnutá 

v prípade dodávok ropy, a to 25 mld. amerických dolárov. Vyriešenie vlastníctva 

plynového ložiska Kovykta rovnako posunulo jednania na ďalšiu úroveň a Rusko sa 

postupne začalo viac a viac zmierovať s východnou cestou dodávok. Od roku 2011 teda 

všetko stálo a padalo na rozdiele v ponúkaných cenách.103

Medzi rokmi 2004 a 2013 Čínska národná ropná a plynárenská korporácia 

a ruský Gazprom uzavreli najmenej osem rôznych dohôd o obchode s plynom bez 

výslednej dohody o konkrétnych dodávkach. V marci CNPC a Gazprom podpísali 

memorandum o porozumení, ktoré hovorilo o dodávkach 38 mld. m3 zemného plynu 

ročne počas 30 rokov s počiatkom v roku 2018. Súčasťou memoranda bola aj možnosť 

rozšíriť dodávky až na 60 mld. m3 ročne. Na začiatku septembra toho istého roku 

spoločnosti podpísali základné podmienky na dlhodobú spoluprácu. Dohoda zahŕňala 

dátum prvých dodávok, objem dodaného plynu, množstvo zaručených platieb a bod 

prenosu medzi krajinami. Napriek tomu však nebola prekonaná hlavná prekážka, a to 

otázka ceny.104

4.2 Pôvodné plány plynovodov

Prvé konkrétne plány na vybudovanie plynovodu z Ruska do Číny uzreli svetlo 

sveta v roku 2006.  O rok neskôr boli zvažované štyri hlavné projekty. Prvým bolo 

vybudovanie plynovodu z Irkutska do Ta-čchingu s ročnou kapacitou 30 mld. m3. 

Druhý projekt bol predstavený samotným prezidentom Putinom, pri jeho marcovej 

návšteve Pekingu. Projekt Altaj mal byť takmer 3000 kilometrov dlhý plynovod vedúci 

zo západnej Sibíri do Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang s kapacitou 30 – 40 mld. 

m3. Tento projekt je však považovaný za neživotaschopný, keďže len ceny za 

                                                            
102 James Henderson, op. cit., 9-10.
103 Ibidem, 10.
104 Morena Skalamera, op. cit., 4.
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vybodovanie boli odhadované na 12 – 20 miliárd dolárov. Tento projekt by mohol byť 

ziskový iba v prípade, že by ceny zemného plynu boli dlhodobo veľmi vysoké. Veľké 

časti plynovodu by navyše prebiehali cez členité pohoria a Gazprom nemá skúsenosti 

s inštalovaním plynovodov v takých ťažkých podmienkach. Tretím projektom mal byť 

projekt Sakha s kapacitou 38 mld. m3 a posledný plynovod smerujúci zo Sachalinu do 

Číny mal byť podľa odhadov dokončený niekedy v roku 2010. Niekoľko rokov na to, 

ešte ani jeden z týchto projektov nepostúpil do fázy výstavby, a to práve z dôvodu 

sporov ohľadom cien.105

4.3 Problémy s východnými plynovými poľami a ich rozvoj

Problém vo vlastníctve plynového poľa Kovykta bol jedným z dôvodov 

blokujúcich spoluprácu až do roku 2006, kedy sa konečne zdalo, že ako Čína, tak aj 

Rusko sú pripravení uzavrieť dohodu, ktorá by zaručovala prvý export plynu do Číny 

v roku 2011 a celkový objem by sa postupne mal vyšplhať až na hodnotu 68 mld. m3

ročne. Do konca toho istého roka však jednania stroskotali a strany neboli schopné nájsť 

spoločné stanovisko na otázke cien. Čo sa týka vlastníctva poľa Kovykta, istý úspech 

bol dosiahnutý v roku 2007, kedy Gazprom súhlasil s odkúpením podielu TNK-BP 

(následník Sidanco). Postup jednaní však bol opäť zastavený, tento krát finančnou 

krízou o rok neskôr. V roku 2010 po opätovných hrozbách ruskej vlády o odobraní 

licencie TNK-BP. Rusko-britský podnik tak bol ako akt zúfalstva donútený dotlačiť túto 

jednotku do bankrotu aby tak získal späť svoje investície. Vyriešenie tejto situácie 

prišlo v roku 2011, kedy Gazprom od TNK-BP v aukcii odkúpil licenciu na plynové 

ložisko Kovykta za 770 mld. amerických dolárov.106

Napriek tomu však Gazprom na základe svojho východného programu 

spomínaného v predošlých častiach práce pokračoval vo svojej snahe o rozvoj 

plynových polí na Ďalekom východe a vo východnej Sibíri. Smerovanie programu bolo 

zamerané ako na potrubný zemný plyn, tak aj na skvapalnený. V oblasti LNG sa 

Gazpromu podarilo prevziať riadenie projektu Sachalin 2 od spoločnosti v roku 2006. 

Gazprom sa rovnako chopil aj rozvoja náleziska Čanajdin v Jakutsku ako možného 

zdroja dodávok do Číny skrz východnej cesty. No i napriek postupnému rozvoju 

                                                            
105 Miroslav Mareš, Martin Laryš, op. cit., 443.
106 Martin Zoller, op. cit., 9.
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východných ložísk ruská štátna spoločnosť naďalej preferovala západnú cestu a projekt 

Altaj.107

Vďaka májovej dohode roku 2014 však je už dnes veľmi pravdepodobné, že 

k rozvoju východosibírskych ložísk plynu dôjde. Saneev a Sokolov vidia tri hlavné 

fázy, ku ktorým by malo prísť aby bol rozvoj týchto ložísk úspešný. Prvá fáza by sa 

mala odohrať do roku 2016. Mala by byť zvýšená produkcia energií tak, aby bola 

schopná uspokojiť dopyt a tým zároveň vytvorila podmienky pre ďalšie kapitálovo 

náročné etapy vývoja. Prvá fáza by sa ďalej mala sústrediť na rozvoj infraštruktúry 

a upraviť vzťah medzi štátom a zainteresovanými spoločnosťami. Jednou 

z najvýznamnejších podmienok pre ďalší rozvoj je samozrejme úspešné ukončenie 

jednaní s krajinami ázijsko-tichomorského regiónu o dodávkach zemného plynu.

Druhú fázu úspešného rozvoja východnej Sibíri autori predpokladajú do roku 

2021, kedy budú uvedené veľké kapitálové investície zamerané na modernizáciu 

technickej a technologickej základne východných oblastí. V tomto období by malo prísť 

k modernizácii priemyslu v celom regióne pomocou nových technológií. Rozvoj 

energetiky pôjde ruka v ruke so zvýšeným domácim a zahraničným dopytom po 

uhľovodíkoch a rovnako aj so zvýšenými požiadavkami na obnoviteľné zdroje energie. 

V tejto fáze Saanev a Sokolov predpokladajú aj vytvorenie zjednoteného systému 

infraštruktúry vo východnom Rusku a prechode z používania uhlia na spotrebu plynu. 

Mali by byť zbudované veľké termálne elektrárne exportujúce elektrinu do Číny.

V poslednej fáze do roku 2030 štúdia predpokladá pozitívny ekonomický efekt 

predošlých fáz kvôli rozšíreniu nových technológií a výbavy do energetického sektora. 

Kapacity a infraštruktúra by mali spĺňať podmienky na zvýšený export uhľovodíkov do 

krajín ázijsko-tichomorského regiónu. Autori predpovedajú rast a rozvoj ekonomiky 

Ďalekého východu oveľa rýchlejším tempom než Rusko ako celok, a to práve vďaka 

spolupráci s Čínou. Rovnako by sa mala zvyšovať aj populácia východných krajov 

Ruska, čo koniec koncom poslúži k utíchnutiu ďalšieho strachu Moskvy zo znižujúceho 

sa počtu obyvateľov v týchto oblastiach (a hrozbe s čínskym obyvateľstvom s ňou 

spojenou).108

                                                            
107 James Henderson, op. cit., 8-9.
108 Boris Saneev and Dmitry Sokolov, „Russia´s energy development in Eastern Siberia and the Far East 
and relations with East Asian countries in the energy sector“ in Russia and East Asia: Informal and 
gradual integration, ed. Tsuneo Akaha and Anna Vassilieva (New York: Routledge, 2014): 195-197.
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4.4 Cena – večný problém

Keďže cena exportovaného ruského plynu do Európy bola vždy úzko naviazaná 

na ceny ropy, aj rokovania s Čínou podliehali rastom a poklesom cien ropy na 

svetových trhoch. Keď boli ceny ropy na nízkych úrovniach, znamenalo to väčšiu 

ochotu Pekingu pristúpiť k uzavretiu jednaní o cene. Naopak keď boli ceny ropy vysoké 

karta sa obrátila a Moskva mala navrch v jednaniach.109 Problém rozdielu cien bol počas 

prvých jednaní zhoršený hlavne faktom, že Čína sa snažila vychádzať z cien, ktoré by 

boli konkurenčné hlavnému palivu krajiny, a to uhliu. Na počiatku 21. storočia sa ceny 

uhlia pohybovali okolo hodnoty 2 americké doláre za milión britských termálnych 

jednotiek110, čo sa rovná ekvivalentu približne 70 dolárov za 1000 m3 zemného plynu. 

Aj napriek tomu, že Peking bol ochotný už v tej dobe zaplatiť približne 100 dolárov za 

1000 m3 plynu, cena v Európe sa pohybovala už nad 120 dolárov za rovnaký objem.111

V roku 2007 bolo CNPC ochotné ponúknuť cenu 195 dolárov za 1000 m3, avšak 

v priebehu ďalšieho roka ceny v Európe rapídne rástli až na hodnoty blížiace sa 500 

dolárom za 1000 m3. Toto bolo samozrejme zapríčinené extrémne vysokými cenami 

ropy na ktoré bol zemný plyn indexovaný. Táto 300 dolárov hlboká priepasť však bola 

iba dočasná a do roku 2010 sa znížila na takmer tretinu pôvodnej hodnoty. Tento 

výrazne menší rozdiel reflektoval postupné akceptovanie naviazanie cien plynu na ceny 

ropy Pekingom a rovnako aj zníženie cien pre Európu. ČĽR si samozrejme uvedomuje, 

že akýsi vzťah cien plynu od Ruska k cenám pre Európu bude nevyhnutný, je tu však 

problém ako tento vzťah ustanoviť. Vedenie Číny si je plne vedomé, že jediným cieľom 

Gazpromu pri vstupe na čínsky trh nie je iba profit. Významným záujmom Moskvy je 

demonštrovať Európe, že Rusko je schopné v prípade núdze obrátiť svoj export 

zemného plynu na východ. Tu sa opäť objavuje dôvod, prečo sa Gazprom snažil 

dlhoročne presadzovať projekt Altaj, ktorý by fyzicky prepojil Čínu so 

západosibírskymi ložiskami a tým by umožnil Moskve získať silnú vyjednávaciu 

pozíciu pri cenách ako s Európou, tak s Čínou. Je teda zjavné z akého dôvodu Čína 

počas všetkých jednaní tlačila na vybudovanie východnej cesty.112

                                                            
109 Erica S. Downs, op. cit., 154-155.
110

Britská termálna jednotka je tradičná jednotka energie rovná 1055 joulom. Je to množstvo energie 
potrebné na zohriatie alebo ochladenie jednej libry vody o jeden stupeň Fahrenheita.
111 Gazprom's management discussion and analysis of financial condition and results of operations 2003, 
4.
112 James Henderson, op. cit., 23.
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V júni 2013 Čína navrhla zaviazanie cien na ceny skvapalneného zemného plynu 

v Henry Hub. Gazprom na to však odpovedal, že nie je pripravený koordinovať svoje 

ceny s cenami amerického LNG. V októbri boli Gazprom a CNPC schopní uzavrieť 

záväznú dohodu o naviazaní cien na ceny košíka ropných produktov v Singapure 

namiesto naviazania na ceny amerického LNG ako skôr navrhovala Čína. Ani tento 

kompromis však neviedol k cieľovému dohovoru. Skalamera naznačuje, že Peking sa 

snaží tlačiť ceny čo najviac k tým, na ktorých je dohodnutý so stredoázijskými 

krajinami, ktoré sa počas minulých rokov pohybovali okolo 200 amerických dolárov za 

1000 m3 plynu (ceny turkménskeho plynu na hraniciach Číny a Kazachstanu). Rusko 

pôvodne za taký istý objem ponúkalo cenu 400 dolárov, ktorá neskôr klesla na 350. Aj 

napriek tomu, že obe strany ďalej ustúpili, cenový rozdiel na 1000 m3 sa v roku 2014 

ešte stále pohyboval okolo 100 dolárov. Mnoho dnešných analýz hovorí o jednej 

hlavnej prekážke, a tou je práve otázka ceny. Nemožno však zabúdať na problémy, 

ktoré túto jednu otázku sprevádzajú počas celého obdobia.113

Je zjavné, že Čína si nemôže dovoliť cenu, ktorú ponúka Gazprom, kvôli prísnej 

regulácii domácich maloobchodných cien plynu. Keď si však vezmeme ako precedens 

dohodu o dodávkach ropy v roku 2009, kedy Rosneft a Transneft uzavreli dohodu o 

dodávkach ropy za pôžičku je možné uskutočnenie niečoho podobného aj v otázke 

plynu. Ruské spoločnosti si vtedy požičali 25 mld. dolárov od Číny výmenou za 

dodávky ropy. Keď v roku 2011, po dokončení ropovodu začalo Rusko dodávať ropu 

svojmu južnému susedovi, mala čínska Národná rozvojová a reformná komisia (NDRC) 

taktiež silné regulácie na domáce ceny ropy. Keď ceny ropy v rokoch 2010 – 2011 na 

medzinárodných trhoch stúpli, NDRC nezvýšila ceny ropných výrobkov rovnakým 

tempom, čo spôsobilo straty národných ropných spoločností a donútilo ich tieto 

výrobky naopak vyvážať.114

4.5 Domáce ceny plynu v ČĽR

Situácia v otázke zemného plynu je veľmi podobná. Aby sme však boli schopní 

pochopiť situáciu v Číne a jej neustále naliehanie na nižšie ceny je nutné vysvetliť 

domáce ceny plynu v krajine. Gazprom sa síce výrazne snažil naviazať prípadné ceny 

pre Čínu na ceny európske, je však nutné nazerať aj na reakcie domácich kupcov plynu 

                                                            
113 Morena Skalamera, op. cit., 4.
114 Morena Skalamera, op. cit., 4-5.
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v Číne. Dôležité je porovnať konkurenciu, ktorá existuje na čínskom trhu a až potom sa 

zamyslieť nad možnosťou naviazanie cien na tie európske.

Ako už bolo spomenuté. Ceny plynu sú pre odberateľov na čínskom trhu 

výrazne regulované. Pre jednoduchosť som sa rozhodol zamerať iba na ceny pre 

priemyselných odberateľov, keďže priemyselný sektor spotrebuje najväčší podiel plynu 

v krajine. Až do roku 2007 ceny zemného plynu pre priemyselný sektor nestúpli nad 

hranicu 110 dolárov za 1000 m3. Bola to až nutnosť dovozu plynu, ktorá zvýšila ceny. 

Keďže prvé dodávky zemného plynu do krajiny sa uskutočnili už v roku 2006 vo forme 

skvapalneného zemného plynu bolo nutné tento fakt reflektovať aj na domácich cenách. 

Z dôvodu začatia dovozu LNG Čínou ceny v tomto regióne rapídne stúpli a v priebehu 

roka 2008 dosiahli závratnú hodnotu 750 dolárov za tisíc metrov kubických. Kvôli tejto 

obrovskej priepasti medzi cenami domáceho zemného plynu a importovaného LNG sa 

NDRC rozhodla zvýšiť ceny pre priemyselných odberateľov o 50% už na konci roku 

2007. Toto zvýšenie nasledovalo ďalšie o niekoľko rokov neskôr, a to v júni 2010, kedy 

ceny porástli o ďalšiu štvrtinu. Už v roku 2010 tak ceny pre priemyselný sektor 

dosahovala 180 dolárov za 1000 m3.115 V júli 2013 NDRC vyhlásila, že cena plynu pre 

nebytových užívateľov stúpne o 15% v celej krajine. Táto a ďalšie reformy majú za 

úlohu znížiť straty, ktoré má čínska vláda z predaja drahého skvapalneného plynu za 

regulované domáce ceny.116

K tejto cene je nutné pripočítať cenu za prepravu plynu. Napríklad v prípade 

potrubného systému, ktorý sa tiahne od západných hraníc Číny na východ bola táto cena 

pre spoločnosti v priemyselných zónach Šanghaja navýšená o ďalších 113 dolárov na 

1000 m3, v roku 2010 dokonca o 154 dolárov. Súčet týchto cien dostáva výslednú cenu 

pre vstup plynu do Šanghaja na viac ako 330 dolárov za tisíc metrov kubických. To je 

približne rovnaká cena, akú Gazprom dostal v tom istom roku pri dodávkach v Európe. 

Samozrejme je však nutné zobrať do úvahy fakt, že cenu za transport plynu Čínou nesie 

Čína samotná. Táto cena preto musí byť na hraniciach oboch krajín podstatne nižšia. 

Úlohu v cenách na domácom trhu hrá rozhodne aj cena LNG, ktorá je však závislá nie 

len na svetových cenách ropy, ale aj na iných nepredvídateľných okolnostiach (akou 

bola napríklad katastrofa vo Fukušime).117

                                                            
115 James Henderson, op.cit., 26.
116 Morena Skalamera, op. cit., 5.
117 James Henderson, op. cit, 27.
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Aby sme si vedeli predstaviť množstvo peňazí, ktoré čínske štátne spoločnosti 

strácajú na regulovaných domácich cenách plynu a prečo je ďalšia reforma nevyhnutná, 

pokúsim sa priblížiť situáciu prepravy turkménskeho plynu až do priemyselných oblastí 

východnej Číny. Turkménsky plyn možno použiť ako priame porovnanie pre import 

ruského plynu do krajiny. Cena, ktorú platí CNPC bola pri počiatku dodávok 195 

dolárov za 1000 m3 a k tomu navyše ďalších 50 dolárov za transport. Cena na čínskej 

hranici teda bola 245 dolárov.118 V roku 2013 však už táto cena bola podstatne väčšia, 

a to takmer 340 dolárov za tisíc metrov kubických. Toto zvýšenie bolo spôsobené práve 

indexovaním cien turkménskeho plynu na ceny ropy. Cena plynu dovážaného skrz 

plynovod vedúci z mjanmarského pobrežia je dokonca ešte vyššia119

Fragmentovaná a nerovná regulácia cien v Číne spôsobovala napätie medzi 

producentmi a dodávateľmi plynu a mala nepriaznivý vplyv na ďalšie investície do 

odvetvia. Tieto investície sú potrebné na zvyšovanie ťažby samotného plynu a rovnako 

na rozvoj infraštruktúry aby mohol byť uspokojený dopyt a bola zavedená lepšia 

prepojenosť jednotlivých regiónov. V Číne teda rástla potreba znížiť finančné straty, 

spôsobené rozdielom medzi cenami v priemyselných oblastiach a cenami 

importovaného plynu z Turkménska. V decembri 2011 bola predstavená ďalšia reforma 

cien plynu v Číne. Táto reforma zjednotila ceny plynu v jednotlivých provinciách. 

Reforma sa však vzťahovala iba na potrubný plyn zatiaľ čo LNG a nekonvenčný plyn 

ostali z reformy vyčlenené. Ďalším krokom k vytvoreniu dynamickej cenovej úpravy, 

ktorá by odrážala základy trhu s plynom bola reforma z polovice roku 2013. NDRC 

vtedy priznala obrovský nárast dopytu po plyne, ktorý má nepriaznivé fiškálne dopady 

a bolo vyhlásené rozšírenie reformy z roku 2011 na takmer všetky provincie v krajine. 

Hlavným cieľom tejto reformy je zjednotiť ceny už existujúceho plynu, ktorý je 

dovážaný a spotrebovaný v krajine s prírastkovým plynom, tzn. s novými dodávkami. 

Podľa NDRC by tieto ceny mali byť zjednotené do konca roku 2015.120

Rusko muselo v predchádzajúcich jednaniach zvažovať štyri hlavné orientačné 

body v cenách. Sú nimi čínska domáca cena zemného plynu, cena plynu zo strednej 

Ázie prichádzajúca na západnú hranici krajiny, ceny plynu z Mjanmarska a cena 

                                                            
118 Ibidem, 27-28.
119 Michael Chen, „The Development of Chinese Gas Pricing: Drivers, Chellenges and Implications for 
Demand“ The Oxford Imstitute for Energy Studies (júl 2014): 7.
120 Michael Chen, op. cit., 14-15.
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skvapalneného zemného plynu na východnom pobreží krajiny.121 Rusko už našťastie 

pochopilo, že bude lepšie ak odstúpi od neustálej snahy o pretlačenie západného 

projektu plynovodu. Vzdialenosť medzi západnou Sibírou a východnými 

priemyselnými oblasťami ČĽR je jednoducho príliš veľká na to, aby bolo výhodná. 

Vybudovaním plynovodu z východnej Sibíri do severovýchodných regiónov Číny sa tak 

zníži diaľka, ktorou musí byť plyn prepravený. Henderson hovorí, že pokiaľ by Čína 

pristúpila na západnú variantu, fakticky by tak platila o 100 dolárov za tisíc metrov 

kubických viac ako v prípade stredoázijského plynu. Ako teda ukážem v ďalšej časti 

práce, májová dohoda roku 2014 bola jediným schodným riešením, na ktorom by sa 

mohli obe strany uzhodnúť a zároveň by bolo výhodné.

Problémy ohľadom cien sa však nevyskytujú iba v prípade rusko-čínskej 

kooperácie v dodávkach zemného plynu. Rovnako je tomu aj pri dodávkach ropy. 

V roku 2011 bolo možné zachytiť nezhody medzi Rosneftom a CNPC ohľadom cien, 

ktoré čínska spoločnosť musela platiť za prepravu plynu cez ropovod ESPO (Východná 

Sibír – Tichý oceán122). Konflikt trval viac ako rok a bol vyriešený nasledujúci rok, keď 

Rosneft súhlasil s poskytnutím zľavy 1,5 dolára za každý barel dodanej ropy, pokiaľ 

CNPC splatí svoj dlh 134 miliónov.123

Keďže čínske snahy o postupnú liberalizáciu domáceho trhu s ropou a zemným 

plynom sú podobné a krajina vo veľkom nakupuje drahý skvapalnený plyn na 

medzinárodných trhoch, nie je úplne jasné prečo sa predstaviteľom oboch štátov 

podarilo dosiahnuť konsenzus na cenách ropy a až donedávna nie na zemnom plyne. 

Viac ako desaťročie dlhé ťahanice o cenu zemného plynu stoja v kontraste s vzájomne 

prospešnou kooperáciou v ropných dodávkach.124

5. Spolupráca na poli LNG

Pokiaľ hovoríme o energetickej spolupráci Ruskej federácie s Čínskou ľudovou 

republikou, nemali by sme opomenúť spoluprácu, ktorá už v istej obmedzenej miere 

funguje. Reč je samozrejme o dodávkach plynu v skvapalnenej forme. Prvé dodávky 

plynu do Číny zo zahraničia boli práve v podobe skvapalneného zemného plynu, a to už 

v roku 2006. Na začiatku roku 2012 bolo funkčných 5 terminálov na spätné splyňovanie 

                                                            
121 James Henderson, op. cit., 34.
122 Eastern Siberia – Pacific Ocean
123 Morena Skalamera, op. cit., 5.
124 Morena Skalamera, op. cit., 5.
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na východnom pobreží Číny s celkovou kapacitou približne 29 miliárd m3.125 Na konci 

roku 2013 už týchto terminálov bolo 9 a ich celková kapacita prevyšovala 42 mld. m3

ročne. Nemožno opomenúť ani fakt, že ďalších 5 terminálov je vo výstavbe a do konca 

roku 2016 by sa celková kapacita na spätné splyňovanie krajiny mala zvýšiť o ďalších 

viac ako 20 mld. m3 ročne.126

Až dom konca roku 2012 tvorilo LNG viac ako polovicu importovaného plynu 

do Číny aj napriek tomu, že rastúca cena negatívne ovplyvnila jeho 

konkurencieschopnosť. Aj napriek uzavretým jednaniam v roku 2014 medzi Moskvou 

a Pekingom je pravdepodobné že dopyt po LNG bude naďalej stúpať, ž čoho majú 

strach hlavne čínske ropné spoločnosti, ktoré sú na ceny LNG veľmi citlivé. Cenová 

konkurencia skvapalneného plynu bude jednoznačne hrať významnú úlohu v prípadnom 

ďalšom rozšírení obchodu s LNG v Číne.127

Mnohí odborníci sa zhodujú na závere, že cenový systém LNG vo východnej 

Ázii bude už čoskoro nahradený. Ceny začiatkom tohto desaťročia boli príliš vysoké, čo 

bolo z veľkej miery spôsobené ich naviazaním na Japonskú zmes ropy (JCC). Tento 

cenový mechanizmus síce historicky dominuje cenám ázijského skvapalneného plynu, 

no je pravdepodobné, že už čoskoro bude nahradený iným systémom, ktorý by postupne 

mohol dospieť k cenám založených na plynových uzloch.128

Už v roku 2012 sa Číne podarilo vytlačiť Španielsko z miesta tretieho 

najväčšieho importéra skvapalneného plynu na svete. LNG v ČĽR sa však môže 

stretnúť s rastúcou konkurenciou, a to nie len v podobe potrubného plynu zo Strednej 

Ázie, Ruska a Mjanmarska, ale rovnako aj z vlastných zdrojov. V roku 2012 boli 

najväčšími dodávateľmi skvapalneného plynu do Číny Katar (34%), Austrália (24%), 

Indonézia (16%), Malajzia (13%) a Jemen (4%). Rusko so svojím LNG zastávalo až 

šiestu pozíciu s nevýraznými 3% dodávok LNG do Číny.129 Pokiaľ sa však na túto 

situáciu pozrieme kriticky, je to pochopiteľné. Čínske dlhoročné obavy z dodávok 

surovín morskými cestami zo strachu pred americkou flotilou v prípade konfliktu 

                                                            
125 Martin Zoller, op. cit., 6.
126 U.S. Energy information Administration, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ch (posledný 
prístup: 8. máj 2015).
127 Martin Zoller, op. cit., 6.
128 James Henderson, Jonathan Stern, „The Potential Impact on Asia Gas Markets of Russia´s Eastern Gas 
Strategy“ The Oxford Institute for Energy Studies (február 2014): 10.
129 U.S. Energy information Administration, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ch (posledný 
prístup: 8. máj 2015).
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blokujú túto spoluprácu. Tento krok je logický aj z dôvodu niekoľko tisíc kilometrov 

dlhej spoločnej hranice, čo je fakt hovoriaci sám za seba. Rusko má na druhej strane 

spoľahlivých odberateľov v Japonsku a Južnej Kórei, ktoré dokážu kapacitu jediného 

ruského skvapalňovacieho terminálu hravo pokryť. Ruský podiel na Japonskom trhu 

s LNG mal po dosiahnutí plnej kapacity terminálu na Sachaline presiahnuť 10%.130

Čínska národná ropná pobrežná spoločnosť (CNOOC 131 ) je svetovým 

priekopníkom v rozvoji terminálov na spätné splyňovanie skvapalneného plynu. 

Spoločnosť spravuje 6 existujúcich tovární a má na čínskom trhu s LNG významnú

prevahu nad inými hráčmi. CNOOC v roku 2013 dokončila prvú plávajúcu jednotku na 

skladovanie a spätné splyňovanie LNG v krajine, a to konkrétne v Tiencine. Tieto 

plávajúce terminály sú všeobecne drahšie na výstavbu, no na druhej strane ich je možné 

vybudovať rýchlejšie ako terminály postavené na súši. Plávajúce terminály sa pre Čínu 

stávajú čoraz viac atraktívnejšie vďaka sezónnej flexibilite. 132 Generálny riaditeľ 

spoločnosti v roku 2011 vyhlásil, že sa chystá investovať viac ako 31 mld. amerických 

dolárov v priebehu piatich rokov so zameraním na prijímanie a distribúciu budúcich 

dodávok LNG. Je však nutné povedať, že terminály v Číne sú príliš ovplyvnené cenami 

LNG v regióne. V roku 2014, keď sa ceny LNG vyšplhali na príliš vysokú úroveň, bola 

celková kapacita splyňovacích terminálov približne 41 mld. m3, zatiaľ čo krajina 

v priebehu celého roka doviezla, len niečo málo cez 27 mld. m3.133

Firma však na čínskom trhu čelí nemalej konkurencii v podobe ďalších veľkých 

spoločností, ako napríklad Sinopec (1 terminál v prevádzke a 3 vo výstavbe) alebo 

CNPC (3 terminály v prevádzke), ktorých terminály sú väčšinou vo fáze  výstavby. 

Čínske spoločnosti sú však ešte pred tým ako im je udelené povolenie na výstavbu 

spätne splyňujúcich terminálov nútené zaistiť dodávky LNG. Tieto dodávky sa krajiny 

snažia zaistiť najmä u svojich ázijských dodávateľov, ako Indonézia, Malajzia a Papua 

nová Guinea. Niektoré kontrakty sú naviazané aj na nové projekty zamerané na 

skvapalňovanie plynu. Čínske spoločnosti zároveň masívne investujú do ložísk 

                                                            
130 Miroslav Mareš, Martin Laryš, op. cit., 445.
131 China National Offshore Oil Corporation
132 U.S. Energy information Administration, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ch (posledný 
prístup: 8. máj 2015).
133 Keun-Wook Paik, „Sino-Russian Gas and Oil Cooperation: Entering into a New Era of Strategic 
Partnership?“ The Oxford Institute for Energy Studies (apríl 2015): 30 – 36.
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v Austrálii a Kanade.134 Čína má v rôznom štádiu plánovania ďalších 13 naplánovaných 

spätne splyňovacích terminálov. Pokiaľ by sa dokončili všetky, ročná kapacita krajiny 

na prijatie LNG by narástla na takmer 152 mld. m3.135 Všetky tieto snahy o expanziu na 

poli LNG sú síce veľmi pozitívne, no netreba zabúdať na májovú dohodu medzi 

Ruskom a Čínou, ktorá by tento rozvoj mohla významne pribrzdiť.

Rusko na druhej strane má veľmi málo skúseností s výstavbou skvapalňovacích 

terminálov a exportovaním zemného plynu vo forme LNG. Najväčší exportér plynu 

totiž pred rokom 2009 vôbec skvapalnený plyn neexportoval. Prvý skvapalňovací 

terminál bol vybudovaný na ostrove Sachalin s kapacitou 9,6 milióna ton LNG ročne 

(ekvivalent 13,24 mld. m3).136 V čase dosiahnutia plnej kapacity sa podieľal na svetovej 

produkcii LNG 5%.137 Vybudovanie druhého skvapalňovacieho terminálu, s kapacitou 

viac ako 10 miliónov ton (13,8 mld. m3) vo Vladivostoku je naplánované na rok 2017. 

Aj dodávky plynu do Číny preto až dodnes pochádzajú z plynových ložísk 

spravovaných spoločnosťou Sachalin Energy.138

Podpísanie dohody a následné vybudovanie plynovodu do Číny by však mohlo 

významne pomôcť inému projektu na skvapalňovanie plynu, a to už spomínanému 

terminálu vo Vladivostoku. Vybudovanie plynovodu, ktorý by mal siahať až do 

Vladivostoku by tak z tohto projektu urobil cenovo prístupné riešenie na produkciu 

väčšieho množstva skvapalneného plynu Ruskom. Najoptimistickejšie predpovede 

hovoria o takmer 100 mld. m3 produkcie plynu na ruskom Ďalekom východe do roku 

2025. Tento prudký nárast by mal byť spôsobený z veľkej časti potrubnými dodávkami 

plynu do Číny, no aj vybudovaním terminálu na LNG vo Vladivostoku, rozšírením už 

existujúceho na Sachaline a zároveň vybudovaním dvoch nových projektov na 

skvapalnený plyn – Sachalin 1 a Jamal.139

Dôležitým medzníkom je rozhodnutie prezidenta Putina a ruskej vlády čiastočne 

zrušiť exportný monopol Gazprom (týka sa iba skvapalneného plynu) v roku 2013. 

Výsledkom bolo rýchle uzavretie dvoch nových dohôd medzi čínskymi a ruskými 
                                                            
134 U.S. Energy information Administration, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ch (posledný 
prístup: 8. máj 2015).
135 Keun-Wook Paik, op. cit., 31.
136 http://www.sakhalinenergy.ru/en/company/company_assets/industrial_complex_prigorodnoe.wbp
(posledný prístup: 8. máj 2015).
137 http://www.shell.com/global/aboutshell/major-projects-2/sakhalin/overview.html (posledný prístup: 8. 
máj 2015).
138 Miroslav Mareš, Martin Laryš, op. cit., 445.
139 James Henderson, Jonathan Stern, op. cit., 10-11.
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spoločnosťami. V júni 2013 podpísal Novatek, druhý najväčší producent ruského plynu 

dohodu s čínskou CNPC o dodávkach 3 miliónov ton LNG (ekvivalent viac ako 4,1 

mld. m3) ročne. Kontrakt bol uzavretý na 20 rokov, počínajúc v 2017. CNCP spolu 

s francúzskou energetickou spoločnosťou Total získali 20% podiel v projekte Jamal. 

Projekt si však do roku 2017 bude vyžadovať investíciu vo výške 27 mld. dolárov. Cena 

exportovaného LNG by mala byť naviazaná na JCC. Zaujímavým faktom je, že táto 

dohoda bola formalizovaná iba tri dni pred podpisom zmluvy medzi Gazpromom 

a CNPC o vybudovaní plynovodu a ruskí predstavitelia boli v tomto prípade ochotný 

povoliť čínskym spoločnostiam podiel v tomto projekte.140

Podpis druhej dohody prebehol v októbri 2013 medzi spoločnosťami Rosneft 

a CNPC. Ruský energetický gigant Rosneft, ktorý produkuje ako ropu, tak aj zemný 

plyn sa už dlhšiu dobu snažil vstúpiť na plynový trh po boku Gazpromu, najmä 

v segmente LNG, kde Gazprom zaostáva. Rosneft vlastní ložiská s odhadovanou 

kapacitou 7 biliónov m3 vo východnej Sibíri a predpovedá dlhodobú produkciu vo 

extrémnej výške 200 mld. m3 ročne (Gazprom exportoval do Európy 160 mld. m3

v roku 2013). Touto dohodou si Rosneft zaručil práva exportovať LNG morskými 

cestami. Hneď po tom, ako bola dohoda podpísaná uzavrel generálny riaditeľ Rosneftu 

Igor Setsjin memorandum o porozumení s čínskou CNPC o spoločnom rozvoji 

východosibírskych uhľovodíkových zdrojov. Setsjin vyhlásil, že v prípade umožnenia 

prístupu je možné napojenie ložísk Rosneftu na plynovod „Sila Sibíri“. Zdôraznil tiež, 

že v budúcnosti je možné aj vybudovanie samostatného plynovodu.141

Z týchto zistení je zjavné, že výraznejšia spolupráca medzi Ruskom a Čínou na 

poli dodávok LNG sa konať pravdepodobne nebude. Vzájomná hranica a relatívna 

blízkosť ruských nálezísk plynu k tejto hranici je hlavným faktorom, prečo sa budúca 

čínsko-ruská spolupráca bude uberať smerom dodávok plynu pomocou plynovodov. 

Čína má dostatok importérov LNG a vybudovanie veľkokapacitného plynovodu 

z Ruska by mohlo navyše pomôcť vysoké ceny LNG v regióne znížiť. Naproti tomu 

Rusko nie je až taký výrazný exportér LNG, keďže doposiaľ zostáva funkčný ešte stále 

iba jeden skvapalňovací terminál, ktorého hlavnými zákazníkmi sú Japonsko 

a Juhokórejská republika.
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6. Krok dopredu  - májová dohoda 2014

Ako som ukázal v predošlých kapitolách, situácia v dodávkach zemného plynu 

medzi Ruskom a Čínou bola až donedávna možno len vzájomne výhodnou predstavou. 

Jednania sa zdali nekonečné a problém ceny neriešiteľný. K doposiaľ najdôležitejšiemu 

prelomu v jednaniach došlo v máji 2014, kedy Čínska národná ropná a plynárenská 

korporácia, najväčšia energetická spoločnosť v ČĽR a ruský plynový gigant Gazprom 

konečne po dlhoročných jednaniach podpísali dohodu o dodávkach plynu z Ruska do 

Číny. Ročné dodávky by mali mať objem 38 mld. m3 ročne a celý kontrakt má hodnotu 

400 miliárd amerických dolárov. Prvé dodávky o objeme 5 mld. m3 by mali podľa 

dohovorov prebehnúť už v roku 2018 a do roku 2023 by mali vystúpiť až na 

spomínaných 38 mld. m3.142 Zmluva bola uzavretá na 30 rokov. Gazprom bude posielať 

plyn z východosibírskych polí Kovykta a Čajandin do metropolitnej oblasti Peking –

Ťchien-ťin – Che-pej na severe krajiny a do oblasti delty rieky Jang-c´-ťiang. Dodávky, 

ktorým však môže trvať niekoľko rokov kým budú plne rozvinuté do maximálneho 

objemu by mali Čínu zásobovať s objemom, ktorý presahuje pätinu celkového množstva 

plynu spotrebovaného v krajine. Ako už však bolo ukázané v predošlých kapitolách, 

čínsky dopyt po energiách a najmä zemnom plyne bude naďalej rásť a preto je 

nepravdepodobné, že by čínsky trh nebol schopný pojať také veľké objemy.143

Samotné podpísanie dohody rozvírilo rôzne reakcie. Niektorí analytici tvrdia, že 

Peking uzavrel dobrú dohodu, iní kontrujú, že tým vznikli pre krajiny zbytočné riziká. 

Sú autori, ktorí tvrdia, že dohoda je čisto o energii a predchádzalo jej niekoľko rokov 

detailných jednaní medzi ruským Gazpromom a čínskou CNPC. Nájdu sa analytici, 

ktorý radia aby sme humbuk okolo dohody ignorovali, a to kvôli ich zložitej a pomalej 

implementácii. Ďalšie reakcie hovoria o významných dopadoch na vzťahy Pekingu 

a Moskvy, o dôsledkoch pre európsky energetický trh, energetickú bezpečnosť 

v ázijsko-tichomorskom regióne. Vyskytnú sa aj hlasy, ktoré zachádzajú tak ďaleko, že 

hovoria o následkoch na svetovú klímu.144

Niektorí analisti však predpokladali uzavretie tejto dohody už skôr. Analýza 

v podaní Bank of America, vydaná ešte pred uzavretím zmluvy hovorí o štyroch 
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hlavných dôvodoch, kvôli ktorým bolo dohodnutie sa na cenách pravdepodobnejšie ako 

kedykoľvek predtým. Týmito štyrmi dôvodmi sú:

1. Zvýšenie cien zemného plynu na domácom čínskom trhu

2. Exponenciálny rast v spotrebe plynu v Číne

3. Potreba Gazpromu diverzifikovať svoj export od stagnujúcich európskych trhov

4. Nutnosť rozvinúť energetické ložiská na ruskom Ďalekom východe

Toto všetko možno označiť za akési historické dôvody. Keun-Wook Paik, 

popredný odborník na energetiku daného regiónu však hovorí, že priamym spúšťačom 

sa stala kríza na Ukrajine. Rusko muselo vonkajšiemu svetu ukázať, že nie je úplne 

izolované, zatiaľ čo Peking potreboval nájsť recept na zníženie cien skvapalneného 

plynu v ázijsko-tichomorskom regióne.145

Dlhodobé energetické záujmy, ktoré položili základ pre dohodu medzi Moskvou 

a Pekingom, no boli to širšie bilaterálne záujmy v energetike, ekonomike a bezpečnosti, 

ktoré obe krajiny prinútili dohodu uzavrieť. I keď vzájomná nedôvera stále ovplyvňuje 

vzájomné vzťahy, nie to tomu až v takej miere ako v minulosti. Od roku 2012 sa 

postupne začali vzájomné vzťahy upravovať k lepšiemu pomocou častých 

medzištátnych návštev na vysokej úrovni, silnejúcou spoluprácou vo vojenskej oblasti. 

Krajiny koordinovali dokonca aj svoje hlasovanie v Rade bezpečnosti OSN v prípade 

Sýrii a Krymu. Pri návšteve prezidenta Putina v máji 2014 bolo okrem už spomínanej 

dohody podpísaných približne 30 iných obchodných dohôd, z ktorých hneď niekoľko 

má dlhodobý strategický charakter.146

Konečné jednania sa uskutočnili v Šanghaji na pozadí Konferencie o interakcii 

a budovaní dôvery v Ázii. Na bezpečnostnom fóre sa zúčastnili aj najvyšší lídri Ruska 

a Číny, prezidenti Putin a Ťin-pching. CNPC a Gazprom uzavreli svoje jednania tesne 

pred odchodom Vladimíra Putina z mesta.147

Ruská vláda, ktorá sa výrazne opiera o príjmy z exportovanej ropy a zemného 

plynu aby tak bola schopná zaplatiť všeobecné verejné služby v krajine bola už dlhšiu 

dobu dychtivá posielať viac plynu do Ázie. Je nutné podotknúť, že aj napriek napätej 

situácii na Ukrajine a s tým spojenou reakciou Západu voči Rusku, ešte stále ruský 
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50

zemný plyn hrá významnú úlohu v európskej energetike. No možnosti na ďalší rast 

dodávok do Európy sú obmedzované ako ekonomickými, tak aj politickými faktormi. 

Sám Vladimír Putin povedal krátko po vyhlásení rusko-čínskej dohody na 

Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade: „Musíme si priznať, že spotreba 

energie v Európe rastie len pomaly, kvôli nízkemu ekonomickému rastu, zatiaľ čo 

politické a regulačné riziká sa zvyšujú. Vďaka týmto okolnostiam je naše želanie 

otvoriť nové trhy prirodzené a pochopiteľné.“148

Z týchto nových trhov je jednoznačne najpreferovanejšou možnosťou ázijsko-

tichomorský región, kde sa predpokladá 2,5 % ročný nárast dopytu po energiách až do 

roku 2035, úroveň, ktorá je takmer dvojnásobná oproti zvyšku sveta. Získanie veľkej 

časti tohto rapídne rastúceho trhu by Moskve poskytlo významné finančné zdroje 

a geopolitický vplyv. Čína ako najvýznamnejší z východoázijských partnerov pre Rusko 

je navyše ochotná poskytnúť veľké platby vopred, ktoré často krát zadlženým 

energetickým spoločnostiam v Rusku umožnia vybudovať infraštruktúru a sprístupniť 

ložiská s podstatne menším finančným rizikom. Ložiská plynu, ktoré podľa nových 

dohôd poskytnú plyn pre čínsky trh sa nachádzajú na ruskom Ďalekom východe a ich 

výhoda je relatívna geografická blízkosť čínskych hraníc, oproti západosibírskym 

poliam, ktorá navyše zásobujú Európu a rovnako aj ruský trh.149

Ako už bolo spomenuté v predošlých častiach práce, Gazprom plánuje posielať 

plyn do ČĽR zo svojich polí Kovykta a Čajandin. Je to práve druhé spomínané pole, 

ktoré si bude vyžadovať väčšinu investícií. Spolu s plynovodom „Sila Sibíri“ by mal 

byť zároveň vystavaný komplex na spracovanie plynu a hélia v Amurskej oblasti. 

Keďže v roku 2018 by mali prebehnúť prvé dodávky plynu, je hlavnou prioritou 

vystavať časť plynovodu z ložísk Kovykta a Čajandin do Blagoveščenska (Chej-che na 

čínskej strane hranice) na hranici s Čínou. Bude to práve v tomto bode, kde bude plyn 

prechádzať štátnu hranicu. Bod prechodu plynu teda bude iný ako je tomu pri rope, 

ktorá prechádza ropovodom ESPO (Skovorodino – Moche). Zatiaľ čo začiatok výstavby 

na ruskej strane bola naplánovaná už na rok 2014, v Číne mala stavba plynovodu začať 

až v nasledujúcom roku.150
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Finančné detaily rusko-čínskej dohody však ešte stále zostávajú nejasné. 

Generálny riaditeľ Gazpromu Alexej Miller vyhlásil, že plynová dohoda má cenu 400 

miliárd dolárov. Aj napriek tomu, že odmietol poskytnúť hlbšie detaily, cena ktorú by 

mala Čína platiť je odhadovaná na úrovni 350 dolárov za 1000 m3, čo je hodnota blízka 

tej, ktorú platia európsky zákazníci pri dlhodobých kontraktoch, ktoré sú naviazané na 

ceny ropy.151 Túto čiastku potvrdil aj Alexander Novak, minister energetiky Ruskej 

federácie, keď povedal, že kontrakt medzi Gazpromom a CNPC je blízko hodnoty 350 

dolárov za tisíc metrov kubických plynu. Pokiaľ však berieme do úvahy 5-ročné 

obdobie postupne sa zvyšujúcich dodávok, výsledná cena sa zastaví niekde okolo 

čiastky 380 amerických dolárov za 1000 m3.152 Podľa iných ruských predstaviteľov je 

cena plynu pre CNPC približne 360 dolárov, tzn. na úrovni blízkej cene, ktorú platí 

Nemecko. Priemerná cena, ktorú platil najväčší európsky odberateľ ruského plynu bola 

366 dolárov za 1000 m3 v roku 2013 (Nemecko platí jednu z najnižších cien spomedzi 

európskych krajín).153

Cenový vzorec, podľa ktorého sa bude riadiť kontrakt by mal byť podobný ako 

je tomu pri európskych odberateľoch ruského plynu. Cena bude naviazaná na košík 

surovej ropy a ropných výrobkov v Singapure, so štandardnými podmienkami „take-or-

pay“, ktoré by mali byť na úrovni 75-80% celkového zmluvného objemu. 154 To 

znamená, že tento podiel zjednaného množstva bude musieť byť uhradený bez ohľadu 

na to či bol odobraný alebo nie.155

Objem plynu, ktorý by mala Čína odoberať je na úrovni približne jednej štvrtiny 

toho, čo odkúpi Európa. Napriek tomu však dohoda umožní Gazpromu zvýšiť predaj 

rovnajúci sa 16% dnešných exportov. Z Číny tento fakt urobí druhého najväčšieho 

zákazníka Gazpromu, hneď po Nemecku a predaje by mali produkovať viac ako 13 

miliárd dolárov príjmov ročne, počínajúc v roku 2018. Gazprom by mal investovať 

približne 55 mld. dolárov do vybudovania 2680 kilometrov dlhých nových plynovodov 

z Kovykty a Čajandinu156, zatiaľ čo na čínskej strane by toto číslo malo byť o niečo 
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nižšie, a to 22 miliárd. CNPC navyše poskytne už spomínanú platbu vopred v hodnote 

25 mld. dolárov, čo výrazne pomôže ruskej plynovej spoločnosti znížiť riziká pri 

rozvoji dvoch nových ložísk.157

Nech už sú však finančné podmienky akékoľvek, uzavretie tejto prelomovej 

dohody bude mať za následok vybudovanie drahých plynovodov spájajúcich ruský plyn 

s čínskymi odberateľmi, ktoré zaručia vybudovanie vzájomného dlhodobého 

obchodného partnerstva. Moskva pristúpila na požiadavky Pekingu opustiť iné projekty 

plynovodov a vybudovať jediný plynovod „Sila Sibíri“ pozdĺž čínskej hranice až do 

Vladivostoku, s viacerými možnými bodmi vstupu do ČĽR.  Mnohí autori tvrdia, že 

táto dohoda je akosi nadstavbou na dohody o dodávkach ropy z apríla 2009 odkedy sa 

ekonomická a strategické partnerstvo oboch krajín rozvíja. Pokiaľ by sa nepodarilo 

dohodu uzavrieť určite by vznikali pochybnosti o skutočnom zbližovaní Ruska s Čínou 

a obom krajinám by sa tak mohlo stať to že čiastočne stratia vplyv na tretie krajiny.158

Navyše prezidenti Vladimír Putin a Si Ťin-pching boli v dohodách 

zainteresovaný aj osobne, po tom, čo na olympijských hrách v Soči (2014) vyhlásili, že 

dohoda bude podpísaná ešte v tom istom roku. Májovú dohodu možno nazvať aj akýmsi 

správne načasovaným prelomom pre prezidenta Vladimíra Putina, ktorý čelí izolácii zo 

strany Európskej únie a Spojených štátov po anektovaní Krymského polostrova. 

Putinove ambície však siahajú ďalej ako za májovú dohodu, ako sám povedal hneď po 

podpísaní kontraktu: „Po podpísaní dnešnej zmluvy , práca začne hneď od zajtra. Toto 

nám navyše poskytuje možnosť pokračovať s ďalším projektom v spolupráci s našimi 

čínskymi partnermi – začatie prác na západnej ceste dodávok. Tieto (dodávky) budú 

pochádzať zo západosibírskych polí.“159 Moskva aj Peking čelia mnohým zahraničným 

konfliktom a pri nedohodnutí sa by to tieto krajiny mohli využiť. Spomeňme len ruské 

„dobrodružstvá“ na Ukrajine a sankcie, ktoré z nich vyplynuli, alebo čínske teritoriálne 

nezhody so svojimi východoázijskými susedmi o ostrovy, ktoré by pripadne mohli stáť 

na veľkých ložiskách nerastných surovín.160

V roku 2014 sa však Rusko a Čína konečne dohodli na cenách plynu, spevnili 

tak svoje partnerstvo a tým pádom sa vytvorila situácia, ktorá bude s najväčšou 
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pravdepodobnosťou výhodnou pre obe strany. Čína poskytne peniaze vopred, ruské 

spoločnosti tak rozvinú ložiská a Čína na oplátku dostane sľúbené objemy plynu. 

Moskva taktiež postupne umožňuje čínskym firmám zaujať silnejšie postavenie na 

ruskom trhu. Napriek tomu, že Peking podkopal predošlú dominantnú pozíciu Kremľa 

v strednej Ázii, čínske investície a obchod s južnými susedmi Ruska pomáha 

podporovať stabilitu regiónu, ktorej narušenie by v inom prípade mohlo znamenať 

hrozbu pre obe krajiny pokiaľ by nabrala smerovanie porovnateľné s Arabskou jarou.161

Pri prvom pohľade sa jasným víťazom jednaní môže zdať Čína, ale pravdou je, 

že pravdepodobne mohli dosiahnuť aj výhodnejšiu dohodu. Ceny síce oficiálne 

zostávajú tajné, no všeobecný konsenzus je taký, že boli znížené v prospech Pekingu. 

Číne sa tiež podarilo presadiť dodávky skrz východný plynovod a tým oddialila možnú 

arbitráž Kremľa medzi Európou a ČĽR. CNPC navyše podstupuje menšie riziko 

investícií, než Gazprom. Peking však čelí iným rizikám, a to napríklad nezabezpečenie 

samotných kapitálových investícií do východosibírskych ložísk. Ďalším problémom, 

ktorý by sa mohol vyskytnúť je možná neschopnosť Ruska dodať dohodnuté objemy, 

alebo dočasný nadbytok importov plynu, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť ceny. 

Keďže Rusko do jednaní vstupovalo s výrazne ťažšou pozíciou ako Čína, mnohí by 

očakávali dohodu viac v prospech Pekingu.162

Niektorí autori však hovoria, že netreba preháňať radovanie sa nad uzavretou 

zmluvou a hovoria o podpísaní zmlúv ako o akejsi snahe obmedziť americký vplyv na 

globálne dianie. Aj napriek informáciám, že by sa platby za plyn mali uskutočňovať 

v domácich menách jednotlivých krajín sa tieto hrozby ukázali ako prázdne. I keď 

pominieme sankcie uvalené na Rusko Európou vďaka angažovaniu sa na Ukrajine nie je

Peking ochotný podkopať svoje obrovské zásoby dolárov ohrozením používania 

petrodolárov v svetových energetických transakciách. Čínski predstavitelia síce už dlho 

prejavovali záujem o ruské prírodné zdroje, no ich hlavným, už spomínaným cieľom je 

aby krajina nebola príliš závislá na jedinom dodávateľovi. Netreba si teda určite robiť 

žiadne ilúzie, Rusko rozhodne nie je v Pekingu vnímané ako spoľahlivý dodávateľ. Nie 

je ani nutné opäť pripomínať príklad Ukrajiny aby bolo toto vnímanie v Pekingu možné 

objasniť. Moskva sa dlho snažila podkopať postoj Číny v jednaniach hrozbami 

konkurencie iných ázijských krajín. Rovnako je Pekingu jasné, že Rusko je neochotné 
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poskytnúť ich krajine najmodernejšie technológie zo strachu, že by tak mohli byť 

skopírované.163

Vplyvy rusko-čínskej plynovej dohody na ostatné ázijské krajiny je možno 

považovať za zmiešané. Pozitívnym faktorom je ochota Moskvy rozširovať svoj export 

plynu a ropy do ázijsko-tichomorského regiónu. To by malo pomôcť utlmiť ceny 

zemného plynu v oblasti, ktoré by sa mali stať menej náchylné na volatilitu cien ropy.164

keďže Japonsko, Čína a Južná Kórea, hlavní importéri plynu v oblasti platia veľké ceny 

za dovezený skvapalnený plyn. I keď väčšina ruských dodávok bude smerovať do Číny, 

stále to zníži objemy, ktoré Peking nakupuje od iných zdrojov a tým pádom zníži 

celkovú cenu v regióne. Na druhej strane by však zvýšené sebavedomie z uzavretej 

zmluvy mohlo posilniť Peking v snahách o vyriešenie teritoriálnych sporov ku svojmu 

prospechu. Bližšie vzťahy s Pekingom by zas mohli oslabiť snahy Kremľa o vyriešenie 

sporu s Japonskom o Kurilské ostrovy. Ďalším výrazným faktorom silnejúcej 

spolupráce regiónu s Moskvou bude určite oslabená snaha odsúdiť agresiu Ruska 

v konflikte s Ukrajinou (toto oslabenie motivácie je možné vidieť už dnes, kedy 

Japonsko a Južná Kórea zaostávajú za Európou a Spojenými štátmi v uvalení sankcií na 

Moskvu).165 Autori sa však zhodujú na tom, že dohoda nezmení dynamiku Ukrajinskej 

krízy, keďže Rusko neprestáva byť závislé na odbere plynu z Európy. Napriek tomu je 

však nutné povedať, že 400 miliardová dohoda môže dopady západných sankcií na 

Rusku v budúcnosti významne oslabiť.166

Dmitri Trenin, riaditeľ Carnegieho centra v Moskve však dohode prikladá 

ďaleko väčší strategický potenciál. Podľa jeho slov: „... čínsko-ruský kontrakt v hodnote 

400 mld. dolárov uzavretý na obdobie 30 rokov je rovnako dôležitý pre globálnu 

geopolitiku ako dohody, ktoré v 60-tych rokoch minulého storočia otvorili prístup 

ruského plynu na západoeurópske trhy. Táto dohoda zmení viac ako len tok 

energetických surovín. Ruské nasmerovanie na Áziu a najmä na Čínu sa javí stále viac 

intenzívne a partnerstvo Moskvy a Pekingu, pôvodne pragmatická dohoda naberá 

skutočne strategickú hĺbku. ... Nedávna plynová dohoda môže byť v budúcnosti 

rozšírená a spoločné kroky by postupne mohli oslabiť ruské a čínske spoliehanie sa na 

americký dolár. Svet sa postupne mení a ako to vnímajú Moskva a Peking, mení sa 

                                                            
163 Richard Weiz, op. cit., 84.
164 Raymond Lee, op. cit., 6.
165 Richard Weiz, op. cit., 84-86.
166 Iacob Koch-Weser, Craig Murray, op. cit., 4.
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v prospech nezápadných hráčov. Rusko-čínske partnerstvo sa tak javí ako významná 

časť toho, čo by mohla priniesť budúcnosť.“167

Pokiaľ by sme sa mali pozrieť na dlhodobejšie následky dohody o dodávkach 

zemného plynu, je možné povedať, že prehĺbenie tejto spolupráce posilní ruské snahy 

zmeniť vyváženosť svojho obchodu s Čínou. Rusko by malo podniknúť kroky 

k rozšíreniu svojho obchodu so svojím južným susedom nie len o uhľovodíky, ale aj 

o priemyselné produkty s vyššou hodnotou. Moskva už dnes ašpiruje na spoluprácu 

v oblastiach ako sú biotechnológie, nanotechnológie a letecká výroba. Čínska strana 

však má a pravdepodobne aj bude mať stále väčší záujem na upstreamových aktivitách 

svoji energetických spoločností v Rusku. Čínske spoločnosti chcú svoju úlohu pri 

produkcii ropy a zemného plynu, čo však až doteraz ruské vedenie odmietalo. 168

Raymond Lee však tvrdí, že ako Čína zvyšuje dopyt po energiách priamoúmerne so 

zvyšovaním diverzifikácie svojich dodávok, sila krajiny sa tak výrazne zvyšuje pri 

jednaniach. Politicky tak Peking z podpisu dlhodobej spolupráce vyhráva a ukazuje 

svetu, že ekonomická sila krajiny môže byť prevedená na politickú scénu s spôsobiť 

dôležité zmeny v dnešnej geopolitike. Čínska politická moc sa tak nevzťahuje už len na 

stredný východ a Afriku a táto dohoda vynikajúco reflektuje rastúcu pozíciu Číny 

v politike mocností.169

Plynová dohoda však môže v konečnom dôsledku mať veľmi pozitívne dopady 

na čínsku ekológiu. Je všeobecne známe, že čínske veľké mestá sa potýkajú 

s s obrovskými ekologickými problémami, z ktorých mnohé sú spôsobené práve 

veľkým podielom uhlia na energetickom mixe krajiny. Podľa Ázijskej rozvojovej banky 

sa ekonomické strany spôsobené znečistením vzduchu pohybujú na rozpätí 1,2 – 3,8% 

HDP ak zoberieme do úvahy investície nutné do zdravotnej starostlivosti. Zvýšenie 

podielu plynu na energetickej spotrebe krajiny je tak významným medzníkom.170

Richard Weitz však tvrdí, že ruské energetické zdroje majú ešte podstatne 

ďaleko od toho aby sme mohli povedať, že sú v čínskom vrecku. Keďže ropné 

a plynové polia čerpané ešte za čias Sovietskeho zväzu zažívajú stagnáciu, ruské budúce 

zdroje budú musieť byť získavané z miest, ktoré sú chladnejšie, hlbšie a všeobecne 

                                                            
167 Dmitri Trenin, „Gas deals entails China-Russia strategic depth“ (25. máj 2014) 
http://www.globaltimes.cn/content/862101.shtml (posledný prístup: 6. máj 2014).
168 Richard Weiz, op. cit., 86.
169 Raymond Lee, op. cit., 5-6.
170 Ibidem, 5.
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menej dostupné. Čínsky kapitál síce môže pomôcť Moskve rozvinúť tieto ložiská, no 

sprístupniť mnohé ložiská v ťažkých geologických podmienkach si bude vyžadovať 

zvýšený kapitál a podstatne modernejšie technológie a skúsenejší personál, ktorým 

v dnešnej dobe disponujú iba západné nadnárodné spoločnosti.171

Na druhej strane je tu Čína, ktorá rastom svojho dovozu plynu, či už v potrubnej 

alebo skvapalnenej forme predbieha ostatné krajiny. Experti sa nie sú schopní zhodnúť 

na tom, koľko zemného plynu bude krajina schopná produkovať v domácom prostredí. 

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry by však krajina mala importovať 40% 

svojej spotreby plynu do roku 2035. Aj v tomto čísle sa však rôzne odhady podstatne 

líšia. Nech už to však je akokoľvek, je viac než pravdepodobné, že Čína bude hlavným 

hýbateľom svetového importu zemného plynu v nasledujúcich dvoch desaťročiach.172

Záver

Aký záver je teda možné vyvodiť z diplomovej práce? Je zjavné, že Rusko sa 

s Čínou politicky zblížilo natoľko, že tieto dve krajiny boli schopné svoju energetickú 

spoluprácu. Ako ukázala práca, tieto bilaterálne vzťahy neboli vždy ideálne 

a spolupráca až donedávna takmer vôbec nefungovala. Obchod so zemným plynom bol 

až do mája roku 2014 v podstate na bode mrazu, pokiaľ nerátame malé dodávky plynu 

v skvapalnenej forme z terminálu na ostrove Sachalin. V priebehu posledných 20-tich 

rokov došlo k podpisu mnohých nezáväzných dohôd medzi krajinami, no na 

počudovanie vzťah medzi najväčším exportérom a najväčším importérom energií vždy 

stroskotal, či už na otázke cien alebo trasy, ktorou mal viesť prípadný plynovod.

Uzavretie dohody v máji 2014 preto v dnešných globálnych vzťahoch možno 

vnímať ako veľký míľnik. Podľa dohody by malo Rusko od roku 2018 dodávať zemný 

plyn v potrubnej forme do severovýchodných provincií Čínskej ľudovej republiky. 

Dohoda má podľa dostupných informácií hodnotu 400 miliárd amerických dolárov 

a dodávané objemy by sa mali vyšplhať až na 38 mld. m3 ročne, po dobu 30 rokov. 

I keď by sa mohlo zdať, že táto dohoda je iba ďalšou z bilaterálnych dohôd medzi 

dvomi krajinami, s najväčšou pravdepodobnosťou tomu tak nie je. Energetické zblíženie 

sa týchto dvoch gigantov bude mať nie len významný dopad na ceny skvapalneného 
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172 Iacob Koch-Weser, Craig Murray, op. cit., 5.
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zemného plynu v celkom ázijsko-tichomorskom regióne a tým pádom na všetky krajiny, 

ktoré LNG dovážajú, no jej dopady by mohli siahať ešte ďalej.

Zblíženie sa Ruska a Číny môže posilniť ďalšiu spoluprácu v oblasti dodávok 

energií. Odborníci sa zhodujú, že Rusko aj napriek ďalším podpísaným ekonomickým 

dohodám a zmluvám o exporte LNG z ďalších východosibírskych plynových polí pod 

správou Rosneftu, alebo z projektu Jamal, bude tlačiť na vybudovanie ďalšieho 

plynovodu. Snahy Moskvy o pretlačenie západného projektu plynovodu Altaj, ktoré sa 

pravdepodobne budú naďalej stupňovať by mohli z Ruska urobiť „kolísavého“ 

dodávateľa, čo by malo za následok priamu konkurenciu o ruský plyn medzi Európou 

a Čínou. Čína si je však doposiaľ vedomá toho, že nemôže ponúknuť takú cenu ako 

Európa (i keď cena za plyn dovezený skrz plynovod „Sila Sibíri“ sa tej európskej 

približuje), a preto sa snažila pretlačiť východný plynovod, čo sa nakoniec podarilo.

Väčšina autorov, a energetických agentúr sa zhoduje na tom, že terajšia situácia 

v Číne, kedy uhlie zaujíma taký veľký podiel na energetickom mixe krajiny je 

neudržateľná ako z hľadiska environmentálneho, tak aj z hľadiska zdravotného. Štát 

preto vyvíja veľký tlak na to, aby bola táto situácia riešená nahradením tohto paliva 

iným, čistejším. Tu sa otvára cesta pre zemný plyn. Na čom sa však autori zhodnúť 

nevedia je určenie tempa, ktorým bude spotreba tejto suroviny u najväčšieho importéra 

energií rásť. Ako ukázala diplomová práca, Čína má ohromné množstvá vlastných 

zásob zemného plynu, väčšinu v nekonvenčnej forme, tzn. bridličnatý plyn, nízko 

priepustné piesky alebo uhoľno-slojový metán. Vzniká tu však otázka, nakoľko bude 

Čína ochotná a schopná tieto zásoby, pohybujúce sa v desiatkach biliónov metrov 

kubických využiť. Očakávania druhej bridličnatej revolúcie, podobnej tej, ktorá 

prebehla na území Severnej Ameriky sa doposiaľ ani zďaleka nenaplnili.

Otázka rýchlosti stúpania podielu plynu na energetickom mixe v Číne je veľmi 

dôležitá. Práca sa pokúsila priblížiť situáciu, v ktorej sa Peking nachádza a z toho ich 

neustálu obavu z dodávok energií po mori (syndróm Malackej úžiny, kedy by americká 

flotila v prípade konfliktu mohla zablokovať prístupné body energetických surovín do 

krajiny). Napriek tomu je však s najväčšou pravdepodobnosťou čínska obava zo 

závislosti od jedného majoritného dodávateľa podstatne silnejšia. Rovnako tu vyvstáva 

otázka objemu plynu, ktorý bude potreba importovať do ČĽR. Bude Čína v najbližších 

rokoch potrebovať ďalší plynovod, ktorý by dovážal surovinu zo západosibírskych polí? 
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Diplomová práca hovorí, že je to minimálne v najbližších rokoch nepravdepodobné. 

Čína neustále buduje ďalšie a ďalšie terminály na spätné splyňovanie skvapalneného 

plynu na svojom východnom pobreží a doposiaľ ani tie, ktoré existujú nie sú 

vyťažované naplno. Plynovod vedúci z Mjanmarska nevyužíva ani štvrtinu svojej 

možnej prevádzky a naopak plynovod vedúci zo strednej Ázie je neustále rozširovaný. 

Keďže Turkménsko, Uzbekistan a Kazachstan neustále plánujú zväčšovať objemy 

exportované do západných oblastí Číny a Peking má k dispozícii takmer nevyužívaný 

plynovod vedúci z mjanmarského pobrežia a je tu obrovský potenciál domácich ložísk 

v krajine je nanajvýš nepravdepodobné, že v najbližších rokoch bude podpísaná dohoda 

obdobná tej, ktorú Rusko a Čína uzavreli v máji 2014.

Ešte však nie je čas sa radovať a nemôžeme povedať že ruský plyn je už 

v čínskom vrecku. I keď samotná dohoda má hodnotu 400 miliárd dolárov, prvotné 

investície nutné do plynových polí Kovykta a Čajandin, ktoré majú slúžiť ako hlavný 

zdroj dodávok plynu do Číny sú ohromne vysoké. K tomu treba pripočítať investície 

potrebné do vybudovania niekoľko tisíc kilometrov dlhého plynovodu a uvidíme, že 

situácia sa nemusí zdať až tak ružová. Čína aj tento krát poskytla podobnú platbu 

vopred, ako tomu bolo pri výstavbe ropovodu Skovorodino – Ta-čching, tzn. 25 mld. 

dolárov. Napriek tomu je však jasné, že táto platba nepostačuje na vybudovanie 

všetkých spomínaných projektov. Väčšia časť investícií teda bude ešte stále nežať na 

ramenách štátom vlastneného Gazpromu.

Ako už bolo spomenuté vyššie, rusko-čínska spolupráca na poli energií je 

jednoznačne podmienená aj spoluprácou politickou. Dohody o dodávkach plynu 

uzavreté v polovici roku 2014 možno považovať za jeden z následkov čoraz väčšieho sa 

politického zbližovania. I keď spolupráca krajín je ďaleko od ideálnej a je možné tu 

vnímať postavenie Ruska, ako akéhosi slabšieho partnera, ktorého potenciál Peking vidí 

jedine v dodávkach surovín a vojenského materiálu, situácia sa od začiatku 90-tych 

rokov výrazne zlepšila. Táto dohoda preto môže byť zo strategického pohľadu vnímaná 

aj ako akési vedomé a chcené zbližovania za cieľom oslabenia amerického 

hegemonizmu a unipolárneho systému medzinárodných vzťahov. Netreba však zabúdať 

ani na iné faktory, ktoré podpis zmluvy urýchlili. V ruskom prípade sú tieto faktory 

najmä vonkajšie, pokles odberu plynu Európou a ochladenie vzájomných vzťahov počas 

Ukrajinskej krízy aj napriek neúmernej závislosti Ruska na európskom trhu možno 

označiť za jeden z priamych dôvodov, ktorý Kremeľ k tomuto kroku prinútil. V prípade 
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Čínskej ľudovej republiky sú tieto dôvody viac vnútorného ako vonkajšieho charakteru. 

Postupná deliberalizácia cien plynu v krajine a vysoké ceny skvapalneného plynu 

v ázijsko-tichomorskom regióne v posledných rokoch výrazne dopomohli k pristúpeniu 

Pekingu na dohody s Moskvou.

Ako by sa teda mohla ďalšia plynová spolupráca medzi Rusko federáciou 

a Čínou vyvíjať v priebehu nasledujúcich rokov? Je nutné si uvedomiť, že ani jedna 

z krajín nedisponuje práve demokratickým systémom a je preto nutné ďalšie 

otepľovanie vzťahov medzi Moskvou a Pekingom aby mohla následne byť uskutočnená

spolupráca ekonomická alebo energetická. Ruský systém, ktorý uprednostňuje štátom 

vlastnené nerastné suroviny, s ktorými nakladá podľa toho ako mu to momentálne 

politicky vyhovuje nie je obraz najspoľahlivejšieho partnera. To si čínski predstavitelia 

plne uvedomujú, a preto je nepravdepodobné, že by v najbližších rokoch boli ochotní 

s Ruskom podpísať ďalšiu podobne zväzujúcu zmluvu, ako sa stalo v máji 2014.

Moskva sa vo veľkej miere snaží zabrániť neruským firmám prenikať na domáci 

trh a to môže negatívne ovplyvniť zahraničné investovanie do ruskej energetiky, ktoré 

bude jednoznačne potrebné. Ako príklad môžem uviesť prípad British Petroleum 

v ložisku Kovykta, kedy bola firma štátnym Gazpromom úmyselne vytlačená pod 

hrozbou odobratia licencie a musela vyhlásiť bankrot svojej jednotky spravujúcej 

plynové ložisko. Ruský proces rozhodovania v tomto prípade nepoukazuje na 

stabilnejší, štátom kontrolovaný systém nerastného bohatstva, ale práve naopak. Ruské 

rozhodnutia opakovane ignorovali ekonomickú realitu v prospech politického alebo 

osobného zisku. Tento prípad je podrobne analyzovaný v predošlých častiach práce.

Rusko má navyše neustále obavy z čínskeho prenikania na riedko zaľudnený 

Ďaleký východ, čo by mohlo spôsobiť ďalšie limitovanie budúcej spolupráce. Moskva 

si však potrebuje uvedomiť, že trhový mechanizmus musí nakoniec zvíťaziť nad štátnou 

kontrolou, rovnako ako ekonomická realita nad politickými záujmami. Politické 

a ekonomické reformy sú potrebné na oboch stranách, v prípade Číny je to potreba plne 

deregulovať ceny plynu v domácom prostredí, aby tak krajina netratila na drahom 

dovoze tejto suroviny. Ruské reformy by naopak mali umožniť väčšiu možnosť 

zahraničných investícií do upstreamu. Bez týchto investícií by tak región východnej 

Sibíri ostal nerozvinutý a ekonomicky zaostalý. Toto by v konečnom dôsledku mohlo 

mať veľmi nepriaznivé a ďalekosiahle ekonomické, ale aj politické dôsledky.
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V každom prípade však môžeme bilaterálnu dohodu o dodávkach zemného 

plynu medzi Moskvou a Pekingom z mája 2014 považovať za významný úspech pre 

obe krajiny. Zemný plyn je totiž surovinou, ktorá je a naďalej bude životne dôležitá pre 

fungovanie ekonomík oboch gigantov. Po viac ako dvoch desaťročiach jednaní sa 

konečne krajinám podarilo nájsť spoločnú pôdu pod nohami. Na jednej strane sa Rusku 

podarilo zvýšiť svoju bezpečnosť dopytu a na strane druhej Čína výrazne posilnila 

bezpečnosť dodávok. Stále však zostáva otvorená otázka: Dokážu tieto dve krajiny 

naplno využiť vzájomný potenciál a dotiahnuť spoluprácu v budúcnosti k ešte vyšším

cieľom? Odpoveď na túto otázku však odhalí len čas.
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Summary

Aim of the Diploma thesis Russian exports of natural gas to People´s Republic of China 

until 2014 was to analyze cooperation between the biggest exporter and the biggest 

importer of energy resources in the world. It answers the question, what circumstances 

led these two countries to signing the deal in May 2014. After two decades of talks with 

no ending, the energy partnership in the field of natural gas is finally taking place. 

China needs to maintain the rapid pace of development but also lower the share of coal 

in the country´s energy mix. This is where natural gas steps up. The deal from May 

2014 is likely to have major impact not only on LNG prices in Asia-Pacific region but 

also on global energy market as such. Thesis analyzes problems which block this 

cooperation and tiers to emphasize why the cooperation is crucial and long overdue for 

both countries. To understand these issues we need to look into inner Russian problems, 

inner Chinese problems and even to external factors which affect the cooperation. There 

is also an undeniable fact that both of these countries are not exactly democratic. The 

deal therefore is a huge milestone in bilateral relations of Moscow and Beijing. We can 

easily call it a win-win scenario. While China improves security of supply at the same 

time as it get less dependent on sea routes, Russia greatly strengthens its security of 

demand and becomes less dependent on ever more integrated Europe. As my diploma 

thesis showed, there are still a lot of issues to overcome but as the relations between 

political leaderships of both countries improve, it is most likely that the energy 

cooperation will grow ever further.
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