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1 Úvod 

Dramatické změny, kterými prošla Ruská federace v posledních dvou desetiletích, 

otřásly všemi složkami státu, a to až do takové míry, že světoví politologové, ekonomové 

a komentátoři pracovali i s variantou rozpadu země. Transformační terapie, která skončila 

na konci 90. let 20. století, byla pro ruské obyvatelstvo obdobím rozčarování a chaosu. Stát 

totiž dlouhodobě neplnil svoje základní funkce a většině obyvatel se zhroutil zažitý systém 

hodnot. S příchodem 21. století se začala životní úroveň Rusů pomalu zlepšovat. Důvěra 

většiny obyvatel ve státní struktury se postupně zlepšila. Studená válka se svým bipolárním 

světovým uspořádáním, silnou ideologií a výraznou politickou kontrolou ekonomiky byla 

již minulostí, a nové světové uspořádání neslo zcela jiné charakteristiky (Hodač, Strejček, 

2008). 

Poptávka po energetických surovinách roste v celém světě. Předpokladem ekonomické 

stability byl především jejich dostatek a zajištěný import. Ohrožení plynulosti dodávek 

energetických surovin by totiž narušilo dynamiku celé světové ekonomiky. V tomto 

mezinárodním prostředí se dnes pohybuje i Rusko. Zdaleka největší stát světa, země 

s obrovským zbraňovým arsenálem, země nesmírně bohatá na přírodní bohatství, ale také 

země s nedostatečně rozvinutou ekonomikou, nerovnoměrným a místy skoro žádným 

osídlením, nepříznivým klimatem a ekologickými problémy. Už jen z titulu bývalé 

supervelmoci a přetrvávajícího vojenského giganta je i dnes Rusko celosvětovým aktérem. 

Energetická otázka znatelně ovlivňuje celkovou povahu vztahů Ruska s ostatními státy 

světa (Hodač, Strejček, 2008). 

Rusko se řadí mezi země, které mají dlouhodobě přebytkovou obchodní bilanci, a to 

díky tomu, že Rusko více vyváží, než dováží. V komoditní struktuře ruského vývozu je 

převážně zastoupen právě vývoz energetických surovin, zejména fosilních paliv, mezi 

které se řadí zemní plyn, ropa a uhlí (Kovářová, Mrlinová, 2011). 

Kovářová, Mrlinová (2011, s. 8) také uvádí: „V současnosti tvoří energetické suroviny 

tzv. páteř ruské ekonomiky a představují jeden z nejvyšších zdrojů příjmů federálního 

rozpočtu. Jsou rovněž významným nástrojem ruské zahraniční politiky vůči ostatním zemím 

a prostředkem politické moci. Je sice pravdou, že ohromné energetické zdroje země 

umožnily zvýšit příjmy Ruska, zmírnit chudobu v zemi, zvýšit devizové rezervy a snížit 

zahraniční zadluženost, ale na druhé straně způsobily, že ostatní sektory ekonomiky 

v posledních dvaceti letech stagnovaly.“ Energetický sektor se do značné míry podílí 
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na všech hlavních finančních a hospodářských ukazatelích země (Ministerstvo průmyslu, 

2003). 

Rusko je jedním z největších producentů přírodních zdrojů. Odhaduje se, že má největší 

zásoby zemního plynu, druhé největší zásoby uhlí a sedmé největší zásoby ropy. V roce 

2008 bylo Rusko největším světovým producentem a vývozcem zemního plynu a druhým 

největším producentem a vývozcem ropy. Ropa, ropné produkty a zemní plyn představují 

60 % z celkových příjmů z vývozu Ruska a podle odhadů 20 - 25 % hrubého domácího 

produktu Ruska. V posledních letech rekordní ceny ropy přinesly neočekávaně významné 

příjmy a zhodnocení reálného kurzu (Oomes, Kalcheva, 2007). 

Deset let příznivého vývoje cen surovin na komoditních trzích a strategicky 

formulovaná energetická politika se stala spasitelem země, ale jen do doby, kdy faktory, 

které táhly ruskou ekonomiku nahoru nezačaly klesat. Tato situace nastala v souvislosti se 

světovou finanční a hospodářskou krizí. Díky této krizi prudce poklesla cena ropy a to 

zapříčinilo masivní propad ruské ekonomiky (Kováčová, Mrlinová, 2011). 

První kapitola práce shrnuje základní charakteristiky energetické politiky, hlavních 

energetických surovin a vývoj jejich světové produkce. Ve druhé kapitole jsou uvedeny 

základní principy ruské energetické politiky. Struktura ruského energetického průmyslu, 

hlavní ropovody a plynovodu. Třetí kapitola se zabývá vývojem základních ekonomických 

ukazatelů Ruska, jako je hrubý domácí produkt nebo obchodní bilance a do jaké míry je 

obchodní bilance ovlivněna vývozem energetických surovin.  

Cílem práce je objasnit roli palivo-energetického komplexu potažmo energetické 

politiky v rámci ruské ekonomiky a následně objasnit do jaké míry ovlivňuje vývoz 

energetických surovin obchodní bilanci Ruské federace. 

Metodou pro dosažení stanoveného cíle jsou metoda popisu, komparace a metoda 

jednoduché regrese
1
.   

  

                                                 

1
 Jednoduchou lineární regresí vztah se myslí vztah mezi dvěma veličinami, kde jedna z nich vystupuje jako 

nezávisle proměnná X, která má ovlivňovat druhou tzv. závisle proměnnou Y. 
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2 Energetická politika 

Energetická politika je základním odvětvím těžkého průmyslu. Řadíme zde těžbu 

primárních energetických zdrojů (např. ropa, plyn, uhlí) a přeměnu primárních 

energetických zdrojů v sekundární energetické zdroje (např. koks, pohonné hmoty, 

elektřina). Dále do energetiky spadá speciální odvětví, jímž je doprava. Dopravu 

představují ropovody, plynovody, produktovody a přenos elektrické energie (Vošta, 2006). 

2.1 Vývoj světového hospodářství a spotřeby energetických zdrojů 

Existence všeho živého na Zemi, včetně člověka, je založena na spotřebě energie. 

Člověk nejprve získával energii tím nejprimitivnějším a nejdostupnějším způsobem. Tím, 

jak rostla spotřeba energie, měnily se i způsoby, jak jí získat. Změny, ke kterým došlo 

v hospodářství celého světa, bezprostředně ovlivňují nároky na energetické suroviny. 

K nejvýznamnějším změnám došlo za posledních 250 let. Mezi tyto změny patří zejména 

změny na poli demografickém, technologickém a v mezinárodním obchodu, s čímž souvisí 

nárůst produkce (Musil, 2009). 

Při zjišťování energetické spotřeby člověka od jeho vzniku je třeba se opírat pouze 

o odhady. Podle odhadů primitivní člověk v době před zhruba milionem let spotřeboval 

asi 8 000 kJ
2
 energie za den. Člověk před sto tisíci lety již v důsledku narůstajících potřeb 

spotřebovával denně 20 000 kJ. Díky rozvoji zemědělství před dvěma a půl tisíci lety 

způsobil zvýšení spotřeby energie na 50 000 kJ. V roce 1400 byly energetické potřeby 

rozšířeny o obchod a dopravu a denní spotřeba jednoho člověka činila 110 000 kJ. 

Na přelomu 19. a 20. století spotřebovával jeden člověk 300 000 kJ denně a na počátku 

21. století spotřebovával cca 1 milion kJ za den. Každá lidská činnost si vyžaduje nějakou 

energii. S tím, jak se tato činnost zintenzivňovala, začaly se zvyšovat i energetické nároky. 

Na konci 19. století vykonávala lidská práce téměř 94 % veškeré práce v průmyslu 

v Spojených států amerických (dále také USA), zatímco dnes je to pouhých 8 % (Musil, 

2009). 

Světové energetické zdroje jsou v centru mezinárodního dění již dlouhou dobu. Mezi 

energetický průmysl se zařazuje těžba, zpracování i distribuce, a proto je rozhodujícím 

prvkem ekonomik vyspělých zemí a klíčovým prvkem pro rozvoj všech odvětví 

hospodářství jednotlivých států. Nárůst využívání ropy a zemního plynu má 

pro hospodářství světa důležitý multiplikační efekt. Způsobuje změny nejen ve struktuře 

                                                 

2
 Jednotka práce a energie. 1kJ = 1 000 J. 
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a v rozmístění energetického průmyslu, ale i v dalších odvětvích, zejména v chemickém 

průmyslu a v dopravě. Významným faktorem, který ovlivňuje rozmístění hospodářství 

světa, je pohyb cen ropy a zemního plynu. S rostoucí cenou energetických zdrojů je totiž 

lokalizována nákladnější těžba v odlehlých a složitě dostupných oblastech. Při vyšších 

cenách jsou využívána i méně bohatá ložiska a dotěžení oblastí, které se při nízkých 

cenách nevyplatily těžit (Vošta, et al., 2008). 

Vývoj světové produkce ropy zobrazuje graf č. 2.1, v němž je možné vidět, že největší 

nárůst produkce ropy byl v letech 1965 až 1979, kdy produkce vzrostla o 35 mil. barelů 

denně. V roce 1979 produkce ropy začala v důsledku ropné krize klesat. Pokles se zastavil 

až v roce 1983. Od tohoto roku produkce ropy pozvolna začínala růst. Menší poklesy byly 

zaznamenány v roce 1999 a v roce 2008, kdy produkci ovlivnila světová finanční 

a hospodářská krize.  

Graf č. 2.1: Světová produkce ropy v letech 1965-2010 (tis. barelů denně) 

 

Zdroj: British Petroleum (2011); vlastní zpracování 

Mezi důležité momenty konce 20. století, které ovlivnily celkovou spotřebu primární 

energie, byly mimo jiné i narůstající energetická poptávka ve východní Evropě, 

jihovýchodní Asii, Indii, Číně a Latinské Americe. Ve východní Evropě souvisí tento 

nárůst s růstem životního standardu a rozvojem malého a středního podnikání (Vošta, 

et al., 2008).  
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2.2 Energetická politika 

Pro celý sektor energetiky je příznačná silná regionální rozdílnost. Ložiska 

energetických zdrojů, jejich těžba, spotřeba i zpracování se vyznačují výraznou územní 

nerovností (Vošta, et al., 2008). Zdrojem energie jsou různé energetické zdroje. 

Energetické zdroje dělíme na primární a sekundární. Mezi primární zdroje energie se řadí 

všechny zdroje, které mají původ v přírodních silách. Primární zdroje se dále dělí na: 

 vyčerpatelné zdroje – zdroje fosilních paliv,  

 obnovitelné zdroje – využívají trvale probíhající přírodní děje. 

 Sekundární, neboli druhotné, zdroje mají původ v lidské činnosti. Vznikají 

transformačním procesem primárních energetických zdrojů na snadněji využitelné formy, 

nejčastěji elektrickou a tepelnou energii (Jeníček, Foltýn; 2003). 

2.3 Přírodní versus ekonomické zdroje 

Přírodní zdroje představují zdroje, které se zcela nezávisle na člověku vyskytují 

v přírodě. Přírodní zdroj se nutně nemusí stát zdrojem ekonomickým. Mezi přírodní zdroje 

se řadí například sluneční světlo, vítr, půda, ropa, zemní plyn nebo uran-235
3
. Existence 

těchto zdrojů se na Zemi datuje po statisíce a miliony let bez toho, aby byly zdroji 

ekonomickými. Z přírodního zdroje se stane zdroj ekonomický v momentě, kdy začíná při 

daných technologiích a cenách být využíván člověkem. Takovýto zdroje se v daném 

okamžiku stává vzácným. Jeho vzácnost je dána výskytem zdroje, jeho dostupností 

na jedné straně a poptávkou po zdroji na druhé straně. Vzácnost úzce souvisí s cenou 

zdroje, přesněji řečeno cenou vyjádřenou v poměru k cenám jiných ekonomických zdrojů. 

(Musil, 2009) 

Zásoba ropy, zemního plynu, uhlí či uranu jsou neměnné, tzn., že se jejich objem 

nezvyšuje, ale naopak snižuje s tím, jak je lidé těží a používají k uspokojování 

energetických potřeb. Tento objem přírodních zdrojů je, až na výjimky, konečný. Naopak 

objem ekonomických zdrojů je nekonečný. Jejich konečnost a nekonečnost jsou limitovány 

pouze člověkem, rozsahem jeho znalostí, schopností a dovedností. Je tedy možné říci, 

že je-li úroveň lidského poznání nekonečná, v čase rostoucí, je i zásoba ekonomických 

zdrojů v čase rostoucí (Musil, 2009). 

                                                 

3
 Uran je radioaktivní chemický prvek – kov. Číslo představuje směs izotopů. Uran-235 je obohacený uran, 

který se používá jako palivo v jaderných reaktorech nebo jako náplň jaderných bomb. Jeho poločas rozpadu 

(doba potřebná k tomu, aby se přeměnila právě polovina atomu ve vzorku) je 700 milionů let.  
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2.4 Zdroje energie 

Mezi energetické zdroje řadíme hlavně ropu, plyn, uhlí, jaderné palivo, vodní energii, 

větrnou a solární energii. Dále kapitola rozebere členění těchto energetických, základní 

charakteristiky a vývoj jejich spotřeby.   

Spotřeba primárních energetických zdrojů se od 50. let 20. století do současnosti 

zvětšila více než pětkrát. S tímto růstem spotřeby energie se mění i využití jednotlivých 

primárních zdrojů. Podíly primárních energetických zdrojů na celkové výrobě (spotřebě) 

energie jsou vyjádřeny v palivoenergetické bilanci (Vošta, 2006). 

2.4.1 Ropa 

Lidstvo využívá ropu již delší dobu. První zmínky o užití produktů z ropy pochází 

z doby výstavby Babylonské věže, kde sloužila k lepení cihel. Do poloviny 19. století 

se jako mazadla a zdroj osvětlení používaly rostlinné a živočišné oleje. Jakmile se vynalezl 

způsob destilace ropy, stala se náhle velmi zajímavou a používanou komoditou. Díky 

objevení nalezišť ropy na Středním východě na počátku 20. století došlo k nárůstu těžby 

ropy. Dnes je ropa nejdůležitější a nejcennější komoditou mezinárodního obchodu. 

Nejrozsáhlejší ložiska ropy se nalézají na Středním východě. Ropa je také nejvšestranněji 

použitelným zdrojem ze všech tří primárních fosilních zdrojů energie. Mezi tyto primární 

fosilní zdroje se dále řadí zemní plyn a uhlí (Musil, 2009). Ropa tvoří v současnosti asi 

30 % palivoenergetické bilance světa (Vošta, 2006).  

Ropný průmysl je klíčovým odvětvím ekonomiky celého světa. Je jedním z nejrychleji 

se rozvíjejících průmyslových oborů. Část vytěžené ropy je využito pro energetické účely, 

část se dále zpracovává v chemickém průmyslu (Vošta, 2006). 

Základní charakteristikou ropy je její hustota, která se vyjadřuje ve stupních API
4
. Ropa 

se vyskytuje v různých variantách a má mnoho standardů (VŠMVV, 2008). 

Základní dělení ropy je na ropu konvenční a nekonvenční. Dále existuje černá břidlice, 

zkapalněný zemní plyn (NGL) a další nekonveční plyny. U konvenční ropy se jedná 

o ropu, která může být vyprodukována za současného stavu technologie pod současnými 

ekonomickými podmínkami. Hustota tohoto druhu ropy je vyšší než 17,5° API (VŠMVV, 

2008). 

Nekonvenční zdroje ropy je technologicky velmi obtížné a ekonomicky velmi drahé 

těžit. Její energetická návratnost je navíc mnohem nižší než u konvenční ropy. Na tento 

                                                 

4
 American Petroleum Institute - jednotka určující hustotu ropy. 
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druh ropy jsou kladeny velké naděje těmi, kteří přiznávají, že zásoby konvenční ropy 

se ztenčují (VŠMVV, 2008). 

Graf č. 2.2 sleduje světovou spotřeba ropy, která v roce 2010 dosahovala téměř tři sta 

procent roku 1965. Ropa se začala hojně využívat v druhé polovině 20. století. V roce 1973 

byl zahájen proti Izraeli spojený egyptsko-syrský útok. V důsledku tohoto došlo ke snížení 

vývozu ropy arabskými státy skoro o polovinu. Toto embargo je považováno za první 

ropný šok. Cena ropy se zvedla ze 3 USD za barel na 13 USD za barel a díky tomu 

se snížila světová spotřeba ropy. Západní Evropa se v důsledku prvního ropného šoku ocitá 

v hospodářské recesi, kterou pociťují i Spojené státy americké. V roce 1979 díky islámské 

revoluci
5
 bylo na Irán uvaleno ropné embargo. Evropa, USA a Japonci začali trpět ropným 

nedostatkem. Další zpomalení růstu nastalo v roce 1990, kdy Irácká vojska provedly invazi 

do Kuvajtu. Západní svět však byl již připravenější, než v případě prvního a druhého 

ropného šoku. Od této doby spotřeba ropy rostla (Ropa.cz, 2012). Další výraznější pokles 

ropy nastal v roce 2009, kdy v důsledku Světové finanční a hospodářská krize z roku 2008 

stouply ceny ropy a její spotřeba poklesla.  

Graf č. 2.2: Světová spotřeba ropy v letech 1965 – 2010 (v tisících barelů denně) 

 

Zdroj: British Petroleum (2011); vlastní zpracování 

Základním znakem rozmístění těžby ropy je nerovnoměrné rozmístění oblastí těžby 

a oblastí hlavní spotřeby. Díky tomu ovlivnilo rozvoj ropného a plynárenského průmyslu 

světovou dopravu, hlavně lokalizaci potrubních sítí a tras námořní dopravy (Vošta, 2006). 

                                                 

5
 Revoluce v Iránu v roce 1979, kterou provedl ajatolláh Chomejní. Více informací o irácké revoluci 

je dostupné na: http://www.ropa.cz/zpravy/ropne-soky/. 
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V současnosti se pro dopravu využije 61,7 % světové spotřeby, pro neenergetické účely 

16,5 %, průmysl 9,3 % a zbylých 12,5 % je spotřebováno v zemědělství, ve službách 

a domácnostech. Celkový objem spotřebované ropy v roce 2009 byl 3 462 milionů tun 

(Mezinárodní energetická agentura, 2011). 

2.4.2 Zemní plyn 

Poprvé je známo použití zemního plynu ve druhém století před našim letopočtem. 

Používal se v Číně k extrahování soli z mořské vody. Zemní plyn se však začal využívat 

v širším měřítku až od poloviny 19. století. V Baltimoru byl používán k pouličnímu 

osvětlení v plynových lampách. Zemní plyn se těží ve stejných regionech jako ropa. Byla 

totiž do jisté míry doprovodná těžbě ropy.  

Zemní plyn je poměrně čistým a levným zdrojem energie. Vyžaduje však potrubní 

dopravní systém. Zemní plyn zaznamenal největší nárůst spotřeby ze všech fosilních paliv 

pod druhé světové válce (Musil, 2009). 

V současné době zajišťuje zemní plyn přes 20 % světové palivoenergetické bilance. 

Pozice zemního plynu je stále silnější. Využívá se jako energetický zdroj pro tepelné 

elektrárny, roste jeho využití v domácnostech, v automobilovém provozu i jako 

technologické palivo. Výhodou zemního plynu je jeho vysoká výhřevnost, ekologická 

čistota i relativně levná těžba (Vošta, 2006).  

Graf č. 2.3 zobrazuje vývoj spotřeby zemního plynu. Jak je možné vidět z grafu, světová 

spotřeba zemního plynu vzrostla mezi léty 1965 až 2010 o 387 %. Výraznější pokles 

světové spotřeby byl zaznamenán v roce 2008. Tento pokles způsobila světová finanční 

a hospodářská krize.   
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Graf č. 2.3: Světová spotřeba zemního plynu v letech 1965 až 2010 (v mld. m3 za den) 

 

Zdroj: British Petroleum (2011); vlastní zpracování 

Důkaz rostoucí produkce zemního plynu zobrazuje komparace jednotlivých období 

20. století s rokem 2010, kdy bylo vytěženo 3 169 mld. m
3
 zemního plynu. Například 

v roce 1970 bylo ve srovnání s rokem 2010 vytěženo pouhých 31 %, v roce 1980 45 %, 

v roce 1990 62 % a v roce 2000 76 % těžby za rok 2010 (British Petroleum, 2011).  

Teritoriální struktura těžby a spotřeby zemního plynu je charakterizována výraznou 

koncentrací, podstatně větší než ve srovnání s ropou. V současné době lze hovořit 

o dominantním postavení dvou regionů v produkci zemního plynu: Severní Amerika 

a východní Evropa včetně Ruska. Tyto regiony vytěží dvě třetiny celkového objemu 

zemního plynu. Při hodnocení jednotlivých státu je na prvním místě USA, za ním Rusko 

a na třetím místě v množství vytěženého zemního plynu je Kanada. Ta je ovšem 

za vedoucími zeměmi v značném odstupu (Vošta, 2006).   

2.4.3 Uhlí 

Těžba černého a hnědého uhlí se řadí k nejstarším oborům energetiky. Uhlí je tradičním 

primárním zdrojem energie. Zajišťuje téměř jednu čtvrtinu palivoenergetické bilance světa. 

40 % elektrické energie je vyrobeno právě z uhlí. Černé uhlí je nejen primárním zdrojem 

energie, ale zpracovává se i na další sekundární energetické zdroje jako koks a svítiplyn. 

Uhlí se využívá v chemickém průmyslu a v hutnictví železa a oceli. V roce 2009 bylo 

spotřebováno 77,4 % vytěženého uhlí v průmyslu, 17,7 % v zemědělství a ve službách, 

4,5 % pro neenergetické účely a 0,4 % v dopravě (Vošta, 2006). 

Ve čtyřicátých letech 20. století bylo však částečně nahrazeno ropou. Pouze během 

70. let minulého století, kdy probíhaly ropné šoky, se uhlí zase na okamžik stalo 
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zajímavým energetickým zdrojem. Ve srovnání s ropou je objemné a hůře se přepravuje, 

což představuje jeho velkou nevýhodu. Díky tomu se většina uhlí spotřebovává v blízkosti 

jeho těžby. Uhlí také velmi znečišťuje životní prostředí. Uhlí je příčinou více než 100 000 

úmrtí ročně vlivem jeho znečišťování prostředí a jeho těžby (Musil, 2009). 

Dominantní postavení mají v těžbě ropy dva regiony: Asie a Severní Amerika. V Asii 

se vytěží 45 % a v Severní Americe 30 % světové produkce černého uhlí. 

Graf č. 2.4 sleduje vývoj světové spotřeby uhlí mezi lety 1965 až 2010. Spotřeba uhlí 

vzrostla oproti roku 1965 o 150 %. Minimální růst spotřeby uhlí v 60. – 70. letech 

20. století způsobila změna orientace energetické bilance západní Evropy a Japonska 

na importovanou ropu. Ropné šoky v 70. – 80. letech a růst cen ropy opět stimulovaly 

spotřebu uhlí a nárůst jeho těžby (Vošta, 2006).  

Graf č. 2.4: Vývoj světové spotřeby uhlí v letech 1965 až 2010 (v mil. tun ročně) 

 

Zdroj: British Petroleum (2011); vlastní zpracování 

Musil (2009) uvádí, že uhlí by mělo mít vysoké zásoby a mělo by zajišťovat světové 

energetické potřeby poměrně dlouhou dobu, nejdéle ze všech primárních fosilních paliv. 

Podle některých odhadů by současné zásoby uhlí měly vydržet až 1 500 let. Toto číslo však 

nepředstavuje prokázané rezervy, ale jen hrubé odhady. 

2.4.4 Jaderná energie 

V počátcích se jaderná energie využívala k vojenským účelům. Její masivní rozvoj 

pro mírové využití je zaznamenán až v druhé polovině minulého století. Jako první 

využívaly jadernou energii Spojené státy Americké (dále také USA), Sovětský svaz (dále 
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SSSR) a jejich spřátelené státy. V dnešní době stále USA, Evropa a státy bývalého SSSR 

drží primát ve využívání jaderné energie (Musil, 2009). 

Relativní ústup od jaderné energie způsobují především problémy s bezpečností 

provozu jaderných elektráren a zkušenostmi s nehodami na Three Mile Island
6
, v jaderné 

elektrárně ve Fukušimě
7
 a především v Černobylu

8
. Tyto nehody totiž vážně podlomily 

důvěru veřejnosti v tento energetický zdroj (Musil, 2009). 

Jaderná energie představuje velmi čistý a efektivní zdroj, který při normálním fungování 

skoro neznečišťuje životní prostředí. Při štěpení nevzniká oxid uhličitý a radioaktivní 

emise jsou nižší než radioaktivita způsobená provozem tepelné elektrárny. Velkou 

nevýhodu tvoří jaderný odpad, který bývá radioaktivní až 100 000 let. (Musil, 2009) 

V současnosti jsou na zemi zásoby uranu-235 zhruba na 100 let, ale nahradit ho je 

možné hojnějším uranem-238
9
. Tento druh uranu nemůže být použit přímo k výrobě 

energie, ale při jaderné reakci se mění v plutonium-239
10

, které je možno následně použit 

pro výrobu energie. Tento uran by při současné produkci jaderné energie vydržel zhruba 

14 000 let. Problémem je větší technologická zranitelnost reaktorů při těchto reakcích. Jeho 

využití tedy brání nízká bezpečnost (Musil, 2009). 

Graf č. 2.3 zobrazuje vývoj spotřeby jaderné energie. Do roku 1970 se spotřeba jaderné 

energie počítala na desítky terawatt hodin
11

 (dále jen TW). Dalších dvanáct let to byly 

stovky TW a od roku 1982 jsou to tisíce TW. Největší nárůst spotřeby jaderné energie byl 

tedy zaznamenán v období ropných šoků, kdy se hledaly různé alternativ k ropě.  

                                                 

6
 Havárie jaderné elektrárny v USA ležící u města Harrisburg v Pensilvánii. Došlo k ní 28. března 1979, 

kdy se částečně roztavil druhý jaderný reaktor. Došlo k rozsáhlému úniku radioaktivity do životního 

prostředí. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění nebo nepříznivým účinkům na zdraví okolních obyvatel. Tato 

havárie vedla ke zpřísnění regulace jaderné energetiky v USA. Více informací o této havárii je dostupné 

na http://www.world- nuclear.org/info/inf36.html. 
7
 11. března 2011 bylo Japonsko zasaženo zemětřesením a tsunami. Vlna tsunami zasáhla jadernou 

elektrárnu, díky čemuž selhalo chlazení všech tří reaktorů. Některé reaktory se nepodařilo ochladit, došlo 

k jejich částečnému roztavení a k několika výbuchům vodíku a požárům. Při havárii uniklo značné množství 

radiace. Tato havárie byla ohodnocena stejným stupněm, jako havárie jaderné elektrárny Černobyl. Více 

informací je dostupné na http://www.world-nuclear.org/info/default.aspx?id=29666&terms=fukushima. 
8
 26. dubna 1986 došlo k největší nehodě jaderné elektrárny. Tato nehoda byla kombinací špatně vyškolené 

obsluhy a chybného reaktoru. Následný výbuch vypustil asi 5 % jádra do ovzduší a atmosféry. 2 pracovníci 

zemřeli ještě tuto noc, další 28 lidí zemřelo v následujících dnech na akutní nemoc z ozáření. Více informací 

o této jaderné katastrofě je dostupné na http://www.world-

nuclear.org/info/default.aspx?id=29666&terms=fukushima.  
9
 Nejběžnější izotop uranu, který se nachází v přírodě. Nemá štěpnou reakci, ale je užitečný tím, že na sebe 

váže plutonium-239, které je základním štěpným izotopem pro výrobu jaderných zbraní.  
10

 Plutonium-239 patří mezi tři hlavní izotopy, které jsou prokázány, jako palivo pro jaderné elektrárny. Jeho 

poločas rozpadu je 24 200 let.  
11

 Jednotka energie, zvláště elektrické energie.  
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Graf č. 2.5: Vývoj spotřeby jaderné energie v letech 1965 až 2010 (v TW) 

 

Zdroj: British Petroleum (2011); vlastní zpracování 

2.4.5 Obnovitelné zdroje energie 

Obnovitelnými zdroji jsou zdroje určené k opakovanému využití a svým způsobem 

neomezené. I tyto zdroje mají své limity, mezi které patří zejména geografické 

a klimatické podmínky. Obnovitelnými zdroji energie jsou např. solární energie, biomasa, 

větrná energie, vodní energie, energie vodíku a geotermální energie (Musil, 2009).  

2.5 Energetická bezpečnost 

Člověk vždy věnoval nemalou pozornost otázkám bezpečnosti. Bezpečnost je chápána 

jako neexistenci hrozeb či ochrana před hrozbami nebo ztrátami, které mohou zničit 

existenci daného subjektu. Člověk nebyl nikdy schopen si zajistit svou bezpečnost 

individuálně. Zajištění bezpečnosti vždy bylo otázkou skupinové akce. Samotný vznik 

politiky a státu měl za příčinu nejistotu v přežití (VŠMVV, 2008). 

Jedna z klíčových otázek bezpečnosti je současné poznání, které dovoluje konstatovat, 

že v základech většiny ozbrojených konfliktů v mezinárodním prostoru byl, a je 

problémem dostupnosti energetických zdrojů. Získávaní energie a její distribuce spojená 

s přístupností konečnému spotřebitelovi – to jsou podstatné cíle každého rozvíjejícího 

se silného hospodářství. Přístup těchto zdrojů zabezpečuje dostatečný stimul pro rozvoj 

ekonomik jednotlivých států (Škvrnda, 2008). 

Rozvoj moderní politické vědy po 2. světové válce vedl k prohloubení studia otázek 

bezpečnosti. Studená válka a soupeření mezi Západem a Východem vedly ke zdůrazňování 

otázek národní a mezinárodní bezpečnosti. První úvahy o energetické bezpečnosti 
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se objevily v 70. letech v souvislosti s ropnou krizí. Osamostatnění energetické bezpečnosti 

se prosazuje v 90. letech na pozadí rostoucí spotřeby surovin díky industrializaci asijských 

zemí a nárůstu cen energetických surovin. Tento nárůst začal ohrožovat prosperitu 

vyspělých zemí (VŠMVV, 2008). 

Škvrnda (2005) uvádí, že řešení problémů bezpečnosti se přesouvá z vojenských 

souvislostí do souvislostí nevojenských, kde se dává důraz zejména na ekonomické 

momenty, které mohou souviset s ekonomickým rozvojem krajiny, zabezpečením potravin 

či energetických surovin pro vlastní potřeby. Nové prvky, které zásadním způsobem 

změnily bezpečnostní situaci ve světě v druhé polovině 20. století, se dají zařadit do tří 

oblastí: 

 vojenskotechnické faktory jako věda a vojenský výzkum, vytváření aliancí, 

 politické faktory, mezi které řadíme vývoj v politické oblasti a dopady 

bipolárního uspořádání světa, 

 faktory univerzální jako je rozvoj civilizace a globalizace.  

Energetická bezpečnost je specifickým sektorem bezpečnosti a při jejím zkoumání 

je možné využít standardní postupy, rozpracované při zkoumání jiných dimenzí 

bezpečnosti. Kromě sektorů či dimenzí bezpečnosti a problematiky intenzity bezpečnosti, 

analyzuje moderní věda i vztahy, které vznikají mezi jednotlivými subjekty, které 

se ohrožují navzájem či reagují na existující hrozby. Energetická bezpečnost jako 

specifická dimenze bezpečnosti spočívá v zajištění energetických zdrojů, které jsou nutné 

k fungování společnosti. Energetická bezpečnost bývá spojována s hrozbami, jako 

(VŠMVV, 2008): 

 růst cen strategických surovin,  

 nedostatečné dodávky surovin, z příčin přírodních katastrof nebo politických 

změn, 

 vyčerpání tradičních zdrojů energie a nalezením jejich substituce alternativními 

zdroji.  

Protože jsou otázky bezpečnosti spojeny s hrozbou pro existenci subjektu, mají vždy 

politický rozměr. Znamená to, že výběr řešení se podřizuje ideologicko-politickým cílům 

subjektu a jejich reakce mohou být v různé míře odlišné vzhledem k odlišnému zakotvení 

jednotlivých subjektů (VŠMVV, 2008).  
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2.6  Ceny energetických surovin 

Dlouhodobý, neobvykle rychlý a masivní růst ceny energie a energetických zdrojů 

je doprovázen značnými výkyvy, otřesy a šoky. Existuje mnoho příčin takovéhoto růstu. 

Mezi oprávněné příčiny patří zejména zhoršující se podmínky pro těžbu přírodních zdrojů 

a vyšší náklady na zpracování zdrojů menší kvality. Mezi neopodstatněné příčiny řadíme 

inflaci
12

. Základním důvodem vedoucím k inflaci je ekonomický růst, který zvyšuje 

spotřebu energií, tedy nejen ropy. Dále je to rozšiřující se motorismus, růst vybavenosti 

domácností, změny životního stylu, rozvoj cestovního ruchu (VŠMVV, 2008). 

Vývoj cen energetických surovin je uváděn na příkladu ropy. Základním světovým 

standardem je cena lehké americké WTI (West Texas Intermediate) ropy nebo cena ropy 

Brent, jež je obchodována v Londýně (VŠMVV, 2008). Protože se práce zaměřuje 

na ruský export, byla vybrána i cena ruské ropy Ural
13

. Vývoj průměrných ročních cen 

těchto standardů je zobrazen v grafu č. 2.6. Cena standardu WTI se v roce 2008 průměrně 

pohybovala okolo 100 USD za barel. Standard Brent byl na úrovni 97,26 USD za barel 

(British Petroleum, 2011). 4. 7. 2008 byla zaznamenána historicky nejvyšší hodnota ceny 

ropy. Pro standard Brent to bylo 142,45 USD za barel, WTI dosáhnul 141,21 USD za barel 

a Ural 137,61 USD za barel. Po vysokém růstu cen ropy v roce 2008 přišel prudký propad 

v roce 2009 způsobený Světovou finanční a hospodářskou krizí. V roce 2011 se cena ropy 

dostala již podruhé za posledních 20 let nad hranici 90 USD za barel. Nejvyšší cenu 

v tomto roce měl standard Brent, jenž dosáhl 94,28 USD/barel. Oproti roku 2010 to byl 

nárůst o 22 %. Tento růst cen byl způsoben revolucí v Egyptě a Libyi.   

                                                 

12
 Vzestup cen způsobený dlouhodobým převisem poptávky nad nabídkou (Vysoká škola mezinárodních 

a veřejných vztahů Praha, 2008) 
13

 Ural – směs těžké ropy z regionů Uralu a Volhy a lehké ropy ze západní Sibiře. Na burze v New Yorku je 

tato cena známá pod zkratkou REBCO (Russian Export Blend Crude Oil).  
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Graf č. 2.6: Vývoj průměrných cen ropy za období let 1990 – 2011 (v USD za barel) 

 

Poznámka: Modrou barvou je uvedena průměrná roční cena Brent, červenou barvou WTI a zeleně je 

vyobrazena cena Ural. 

Zdroj: U.S. Energy Information Administration (2012); vlastní zpracování 

2.7 Holandská nemoc 

V souvislosti s energetickými surovinami není bez významu zmínit i fakt, že přírodní 

zdroje se mohou stát pro ekonomiku nejen požehnáním, ale i jeho prokletím.  

V roce 1977 jako první časopis Economist zveřejnil článek profesora Nagasaka, 

který poprvé použil ekonomický termín „holandská nemoc“ neboli prokletí přírodních 

zdrojů. Výraz „holandská nemoc“ byl použit v souvislosti s masivním objevem zemního 

plynu v Nizozemí z 60. let 20. století. Dnes se výraz „holandská nemoc“ používá 

v souvislosti s objevem surovin nejen v Nizozemí, ale i v dalších zemích, které se potýkají 

se stejnou či podobnou problematikou. W. Max Cordenem a J. Peter Neary v roce 1982 

vyvinuly klasický ekonomický model, který modeluje holandskou nemoc. Tento model 

předpokládá existenci tzv. neobchodovatelného sektoru, neboli sektoru služeb, a dvou 

obchodovatelných sektorů, které se dělí na vzkvétající a zaostávající odvětví. Vzkvétající 

sektor je sektorem těžby ropy, zemního plynu, nebo těžby jiných přírodních zdrojů jako 

diamanty, nebo výroby plodin jako káva, kakao apod. Zaostávající sektor je představován 

sektorem výroby či zemědělstvím (Kovářová, Mrlinová, 2011). 

„Prokletí přírodních zdrojů“ je hypotéza založená na poznatku, že ekonomiky bohaté 

na zdroje rostou v průměru pomaleji než ekonomiky s nedostatečnými zdroji. Například 

zemím bohaté na přírodní zdroje jako je Nigérie, Venezuela, Angola či Ekvádor, 
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se v posledních několika desetiletích nedařilo, zatímco na zdroje chudé země v Asii se těší 

rychlému hospodářskému růstu. Jedním z možných vysvětlení pro prokletí přírodních 

zdrojů je, že zdroje bohatství vedou k tendenci bojovat za stávající zdroje, což vede 

ke špatné kvalitě institucí a nižšímu růstu. Velké příjmy, které lze získat z přírodních 

zdrojů, vytvoří pobídky pro vlády a soukromé subjekty, aby se zapojily do dobývání renty, 

ke korupci, žárlivosti, nebo dokonce do občanské války, a tak vytlačí podnikání a jiné 

prorůstové aktivity.  

Druhým vysvětlením pro prokletí přírodních zdrojů je, že zdroje renty mají tendenci být 

nestabilní. Tato nestabilita vzniká částečně ze skutečnosti, že přírodní zdroje mají obvykle 

nízkou cenovou pružnost nabídky. Hlavním důvodem tohoto negativního efektu je 

existence finančních nedokonalostí trhu, v důsledku kterých nestabilita vede k vyšším 

nákladům na kapitál, nižším investicím a nižší sociální péči. Třetím vysvětlením je 

hypotéza známa jako Holandská nemoc (Oomes, Kalcheva, 2007).  

Aby bylo možno diagnostikovat holandskou nemoc, musí být splněny tzv. příznaky 

nemoci (Kovářová, Mrlinová, 2011):  

 v zasažené zemi se neustále zhodnocuje reálný měnový kurz, 

 zpomaluje se růst výroby, 

 rychleji roste sektor služeb, 

 rostou mzdy. 
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3 Energetická politika Ruska 

Rusko má značné energetické zdroje a silný palivoenergetický komplex, který je 

základem pro hospodářský rozvoj, domácí i zahraniční politiku. Roli Ruska v oblasti 

energetiky na světových trzích do značné míry určuje jeho geopolitický vliv. Energetická 

politika přispívá k upevňování Ruské federace a určuje formování hlavních finančních 

a hospodářských ukazatelů země (Ministerstvo průmyslu a obchodu Ruské federace, 

2003). Energetická politika hraje v Rusku velkou roli. Tato skutečnost je umocněná i tím, 

že v ostatních oblastech hospodářské politiky Rusko v posledních dvaceti letech ztrácelo, 

v lepším případě stagnovalo. Energetická politika se tak stala „spasitelem“ země (Kučera, 

2010). 

V Rusku je rozhodující oblastí těžby ropy region Západní Sibiř, z něhož pochází 70 % 

ruské produkce ropy a zemního plynu. Dále Rusko využívá ložiska ve středním Poobí 

a Povolží (Vošta, 2006). 

Ruský plyn a ropa se dostává k významným odběratelům v západní Evropě, hlavně 

v Německu, přes země dvou stupňů. První stupeň tvoří Bělorusko a Ukrajina, bývalé 

Sovětské republiky. Tyto dvě země Rusko nazývá blízkým zahraničím a patří 

k bezprostřední zájmové sféře Ruska. Stupeň druhý tvoří země mezi stupněm první 

a největšími západními trhy. Jsou to tři bývalí členové Varšavské smlouvy – Slovensko, 

Polsko a Maďarsko. Existují alternativní trasy, jak přepravit plyn a ropu z Ruska do 

Německa, které se vyhýbaly prvnímu a druhému stupni (Orbán, 2008). Těmito trasami jsou 

nově postavený plynovod Nord Stream, který vede přes Baltské moře do Německa, Blue 

Stream vedoucí z Ruska do Turecka po dně Černého moře. Naplánována je i výstavba 

plynovodu South Stream přes Černé moře do Bulharska a odtud dále do Itálie 

(Gazpromexport, 2012). 

Obětí ruské energetické politiky se ve většině případů stává Evropa nebo země 

Společenství nezávislých států (SNS). Rusko se snaží dosahovat svých cílů v těchto 

zemích manipulací s „energetickým kohoutkem.“ Evropská unie je na ruských dodávkách 

ropy a zemního plynu závislá. Rusko pokrývá značnou část spotřeby EU, a její spotřeba 

zemního plynu a ropy z Ruska poroste. Potřebu dovážet zemní plyn a ropu z Ruska mají 

i země SNS – Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, Arménie, ale také Gruzie, která ze SNS 

vystoupila (Primakov, 2009). 

Země prvního a druhého stupně jsou důležitější pro přepravu plynu než pro přepravu 

ropy. Plynovody totiž vytváří prostředí vzájemné závislosti dodavatelských a tranzitních 
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zemí. Jakákoliv tranzitní země, jakkoliv veliká, má moc zastavit přívod plynu. To činí 

Rusko i jeho největší odběratelé zranitelnými. Klima vzájemné závislosti sice existuje 

i v přepravě ropy, ale v menším rozsahu. Ropu lze totiž snadno přepravovat například 

tankery nebo po železnici. I když tato alternativa není levná (Orbán, 2008). 

Sovětský ropný průmysl se na počátku 90. let rozpadl na několik malých naftařských 

společností. Díky této absenci monopolního ruského dodavatele ropy měly středoevropské 

země teoretickou možnost svobodně se rozhodnout, kterou ruskou naftařskou společnost 

si zvolí a bude od ní nakupovat. Kreml se ve snaze zabránit oslabení své vyjednávací 

pozice určil monopolního dodavatele pro každou středoevropskou zemi. Tím se Moskvě 

podařilo vytvořit individuální pozici monopolního dodavatele, která je podobná té, jakou 

má v tomto regionu Gazprom, který je jediným ruským dodavatelem zemního plynu pro 

střední Evropu (Orbán, 2008). 

Skutečný odhad holandské nemoci v Rusku se nachází ve čtvrté kapitole.  

3.1 Zásady Ruské energetické politiky 

Rusko patří k největším světovým vývozcům těžícím ropu a zemní plyn, protože je 

velmi bohaté na primární energetické zdroje. Energetická politika Ruska je bezprostředně 

ovlivňováno řadou specifických okolností (Primakov, 2009): 

1. Rusko je životně zainteresováno na zvyšování exportu ropy a zemního plynu, 

i když v posledních letech roste i jeho domácí poptávka. Primakov (2009, s. 108) 

uvádí: „Z exportu energetických surovin plyne  více než 50 % příjmové části 

federálního rozpočtu, přes 70 % hodnoty veškerého exportu a devizových výnosů 

a 100 % prostředků Rezervního fondu a Fondu národního blahobytu.“  

2. V současnosti se nejvíce těží zemní plyn a ropa z ložisek v západní Sibiři, 

kde se začalo těžit už v době Sovětského svazu. Zásoba ložisek v této oblasti 

se ztenčuje. Růst těžby, který je pro Rusko tak potřebný, bude možný jen při 

zprovoznění nových ložisek ve východní Sibiři, na šelfu severních moří 

a v Kaspickém moři, které jsou však těžko přístupné. Navíc je k tomu zapotřebí 

obrovských finančních prostředků na průzkum, vybavení infrastrukturou, 

ochranu životního prostředí a nákup drahé techniky. Toto obzvláště důležité pro 

těžbu na šelfu severních moří.  

3.  Díky umístění nalezišť na západní Sibiři, kde se v současnosti nejvíce ropa 

a zemní plyn těží, je nejvýhodnějším odbytištěm Evropa. Těžba na východní 

Sibiři a na arktickém šelfu, a až bude vybudováno nové potrubí, bude mít Rusko 
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možnost vyvážet ropu a zemní plyn i do Číny, Japonska, Koreje či Spojených 

států.  

4. Rusko přechází při prodeji ropy a zemního plynu na zahraničních trzích k tržním 

cenám. Rusko zcela upustilo od zvýhodněných cen ropy a zemního plynu pro 

země SNS. I když tyto snížené ceny nikdo nekritizoval, Rusko se samo 

přesvědčilo, že tato dotace z vlastní kapsy je jako prostředek rozvoje 

a upevňování Společenství nezávislých států neúspěšná.  

5. Rusko zapojuje zahraniční investory na průzkum, těžbu a přepravu ropy 

a zemního plynu. Svědčí o tom například pozvání francouzského koncernu Total 

a norského Statoil-Hydro ke společné účasti s Gazpromem v konsorciu 

na zprovoznění Štokmanovského ložiska, které je jedním z nejbohatších nalezišť 

zemního plynu na světě. Rusko má zájem na získání moderních technologií, 

zkušeností a investic. Bez těchto skutečností by bylo mnohem těžší připravit 

k těžbě nová naleziště.  

6. Rusko posílilo státní účast v ropném a plynovém komplexu. Stát má hlavní 

postavení v těžbě a přepravě ropy a zemního plynu.  

3.2 Problematické zahraniční vztahy Ruska 

V roce 2006, který je označován jako přelomový rok, došlo k významným událostem, 

které ovlivnily vztahy Ruska se zahraničními partnery v energetické oblasti. Hlavní 

událostí bylo vyvrcholení konfliktu s Ukrajinou, přes kterou vede plynovod přepravující 

ruský zemní plyn do střední Evropy. Konflikt s Ukrajinou byl zapříčiněn tím, 

že se v Kyjevě dostali k moci lidé, kteří Moskvě neimponovali díky jejich prohlášením 

a jejich protiruskou politikou. Tyto poměry se odrazily v rusko-ukrajinských vztazích 

v oblasti energetiky. Ukrajina odmítla návrh Gazpromu jednat o nové dohodě o cenách. 

Gazprom nejprve Ukrajinu varoval a poté ji přerušil dodávky plynu. Ukrajinský Naftogaz 

se rozhodl čerpat plyn, který byl určen evropským spotřebitelům. Dodávky byly obnoveny 

poté, co Ukrajina vyslovila souhlas s jednáním a přestala neoprávněně čerpat plyn 

z plynovodu, kterým se přepravuje plyn přes její území.  

Tato situace se znovu opakovala v březnu 2008, kdy Rusko snížilo Ukrajině dodávky 

plynu, protože ukrajinská strana odmítla uznat svůj dluh za dovoz ruského plynu, 

který v té době dosahoval 1,5 miliardy USD. Ukrajina však v neoprávněném odběru plynu 

pokračovala. Ukrajinská vláda oficiálně potvrdila, že odebrala 1,3 miliardy kubíku plynu, 

který byl určen pro Evropu (Primakov, 2009). 
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3.3 Energetická strategie Ruska do roku 2020
14

 

Energetická strategie je dokument, který konkretizuje cíle, úkoly a hlavní trendy 

dlouhodobé energetické politiky státu během daného období. Hlavním úkolem energetické 

strategie je stanovit způsoby, jak dosáhnout nové kvality paliv a energetického komplexu, 

růstu konkurenční schopnosti výroby a služeb na světovém trhu. Klíčové řešení tohoto 

úkolu spočívá ve vytváření civilizovaného trhu s energií a nediskriminačních vztahů 

mezi jejími členy. Cílem energetické politiky je vytvořit co nejefektivnější využití 

přírodního paliva a energetických zdrojů a potenciálu energetického odvětví 

pro hospodářský růst a zlepšení kvality života (Evropská komise, 2003). 

Strategickými řídicími liniemi dlouhodobé státní energetické politiky jsou energetická 

bezpečnost, energetická efektivnost a ekologická bezpečnost energie. Dosažení těchto 

řídících linek je výzvou k formování a realizaci hlavních složek energetické politiky státu, 

jako využívání a řízení státního fondu rozvoje, základu vnitřních palivoenergetických trhů, 

tvorba racionální bilance paliv, vnější energetická politika a sociální, vědecké a technické 

inovační politiky. Hlavním nástrojem jejich realizace bude řada hospodářských opatření, 

jako jsou ceny, zvyky, daně a antimonopolní režim. Vytvoření jednotného a flexibilního 

systému ekonomické regulace je jedním z hlavních úkolů energetické politiky (Evropská 

komise, 2003). 

Provádění energetické strategie v Rusku by mělo mít za následek efektivní rozvíjení 

palivoenergetického komplexu a konkurenčních trhu s energií, které budou uspokojovat 

poptávku rozvojových ekonomik v oblasti energetických zdrojů a budou se integrovat 

na světové energetické trhy. Rusko předpokládá, že se tato strategie bude realizovat 

ve dvou fázích. První fáze probíhala v letech 2009 – 2010. Podle této strategie měla být 

dokončena energetická reforma, která by vedla k vytvoření základu pro progresivní vývoj 

různých sociálních a energetických scénářů. Hlavně by to měl být (Evropská komise, 

2003): 

 vznik integrální a schválené normativní a legislativní základny, odstranění všech 

překážek na cestě k transparentnímu, vysoce konkurenčnímu trhu s energií 

a vznik zásad spravedlivého obchodu, 

 dokončení transformace v přilehlých sektorech ekonomiky, 

                                                 

14
 Tato strategie je dostupná na http://www.minprom.gov.ru/docs/strateg/1.  
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 realizace exportního potenciálu ropy a zemního plynu a dosažení stabilní pozice 

energetických společností na vnitřních i vnějších energetických trzích, 

 přechod od hnací role palivoenergetického komplexu v ruské ekonomice do role 

efektivního a stabilního dodavatele palivoenergetických zdrojů pro potřeby 

ekonomiky a populace.  

Druhá fáze tvorby nového palivoenergetického komplexu Ruska se vyznačuje 

(Evropská komise, 2003): 

 dalším růstem otevřenosti a konkurenceschopnosti energetických trhů v rámci 

tržní infrastruktury (především energie a její dopravy), 

 rychlé využití stávajících šancí pro jadernou a vodní energetiku, uhelný průmysl, 

vývoj petrochemie a chemických plynů, vytvoření nezbytných předpokladů 

pro budoucí provádění projektů (včetně rozvoje nových provincií ve východní 

Sibiři a na Dálném Východě a dalších) spolu s odpovídajícím růstem ročních 

investic do palivoenergetického komplexu (minimálně 1,5 krát více ve srovnání 

s předchozím obdobím), 

 zvýšení příspěvku na vědecké a technické inovace a potencionálu ruského 

energetického sektoru, 

 vytvoření základu pro podstatné navýšení podílu obnovitelných zdrojů 

pro nadcházející období a přechod k energii budoucnosti.  

3.4 Energetická strategie Ruska do roku 2030
15

 

Tato strategie byla schválena vládou Ruské federace v listopadu 2009. Odpovědnost 

zajejí naplňování mají Ministerstvo energetiky, Ministerstvo přírodních zdrojů a ekologie, 

Ministerstvo ekonomického rozvoje a Rosatom
16

. 

Dle této strategie jsou výchozími cíly energetické politiky, stejně jako v Energetické 

strategii do roku 2020, což je energetická bezpečnost, ekologická bezpečnost, obecná 

efektivita a rozpočtová efektivita. Hlavními mechanismy, kterými budou tyto cíle 

dosahovány, jsou (Ministerstvo průmyslu a obchodu Ruské federace, 2010):  

 tvorba vhodného ekonomického prostředí, 

 zavedení systému perspektivních technologických standardů, 

                                                 

15
 Tato strategie je dostupná na http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_(Eng).pdf 

16
 Federální agentura pro atomovou energii Ruské federace 
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 stimulace a podpora průmyslových subjektů v investiční a inovační činnosti 

v perspektivních oblastech, 

 zvýšení efektivity řízení státního majetku.  

Těžba ropy má do roku 2030 vzrůst z cca 490 mil. tun ročně na 530 – 535 mil. tun 

ročně, což představuje 9-10% růst, produkce plynu až o 42 % na 880 – 940 mld. m
3
 ročně, 

uhlí na 425 – 470 mil. tun a výroba elektřiny na dvojnásobnou hodnotu 1,8 – 2,2 bil. kWh 

ročně. Export ropy a produktů z ní by se měl do roku 2030 zvýšit na 329 mil. tun a export 

plynu na 349 – 369 mld. m
3
 (Ministerstvo průmyslu a obchodu Ruské federace, 2010). 

Experti vytýkají dokumentu, že neřeší problém potřeby investic, které by měly být 

okolo 2,5 bil. USD, pokud mají být úkoly stanovené ve Strategii realizovány. Podle 

expertů může během několika příštích let dojít k poklesu těžby ropy, pokud nedojde 

k výrazným investicím do její těžby. Investice potřebné do budoucna budou výrazně růst. 

Je to způsobeno těžkou dostupnosti nových nalezišť. Investice do produkce plynu mají 

činit až 590 mld. USD. Očekává se, že se bude výrazně zvyšovat export směrem na východ 

(až o 20 %). Očekává se větší využívání produkce a vývozu zkapalněného plynu, jehož 

podíl na exportu by měl tvořit 15 % (Ministerstvo průmyslu a obchodu Ruské federace, 

2010). 

Hlavními mechanismy, které mají v zahraničně-politickém kontextu podpořit plnění 

strategických cílů, například patří (Ministerstvo průmyslu a obchodu Ruské federace, 

2010): 

 aktivní účast Ruské federace na mezinárodních jednáních v energetické oblasti, 

 rozvoj spolupráce s uskupeními jako EU, SNS atd., 

 koordinace činnosti na světových trzích ropy a plynu s exportéry, 

 podpora přílivu zahraničních investic (hlavně do technicky složitých 

a riskantních projektů), 

 zajištění přístupu ruských energetických společností k zahraničním 

technologiím, 

 podpora alternativních energetických zdrojů jako vodík, termonukleární 

energetika atd.  

3.5 Struktura ruského energetického průmyslu 

Ropný průmysl Ruska je složen z ropných společností, rafinérií a dopravních 

společností. V Rusku existuje 28 velkých rafinérií s kapacitou 1 milion tun ropy za rok, 
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mini-rafinérie a továrny na výrobu olejů. V Rusku existuje 10 velkých, vertikálně 

integrovaných ropných společností. Nejsilnějšími jsou Rosněft, Lukoil, Gazprom 

a Gazprom ropa. Přepravě energetických surovin dominují akciové společnosti Transněft 

a Transnefteproduct. Dále ruský energetický průmysl je složen i z podniků působících 

v geologickém průzkumu, ve vrtných průzkumech, v podzemním skladování plynu 

(Ministerstvo energetiky Ruské federace, 2012A). 

Rosněft (Роснефть) – byla založena v roce 1993 jako státní podnik. V roce 1995 byla 

privatizována. V roce 2000 se po dlouhé době výrazného poklesu produkce ropy stala 

znovu rentabilní. Průměrný roční nárůst produkce ropy v roce 2000 překročil 11 %. V roce 

2007 se stala vůdcem ruského ropného průmyslu.  

LUKOIL (ЛУКОЙЛ) – její hlavní činností je průzkumná činnost a těžba ropy 

a zemního plynu, petrochemie a uvádění těchto surovin na trh. Těžbu a průzkum provádí 

hlavně v oblasti západní Sibiře. LUKOIL vlastní moderní rafinérie, petrochemické závody, 

zpracovatelny plynu v Rusku, ve východní Evropě a v zemích SNS. Ropné produkty této 

firmy se prodávají v celé Evropě i v USA. Společnost hraje velkou roli v ruském 

energetickém sektoru. Na ruské produkci ropy a ropných výrobků se podílí 19 %. LUKOIL 

má i svou mezinárodní síť čerpacích stanic ve 24 zemí včetně České republiky.  

Gazprom ropa (Газпром нефть) – je jedna z největších ropných a plynárenských 

společností v Rusku. Společnost byla založena v roce 1995 ještě pod názvem „Sibneft“. 

V roce 2005 se stala hlavním akcionářem společnost Gazprom a „Sibneft“ byl 

přejmenován. Působí hlavně v oblasti Chanty – Mansijské autonomní oblasti, 

na poloostrově Jamal, měst Tomsk a Omsk a v Čukotské autonomní oblasti. Hlavní 

zpracovatelské závody společnosti se nachází v městech Omsk, Jaroslavi a v Moskevské 

oblasti.  

Gazprom (Газпром) – je největší plynárenskou společností na světě. Společnost 

podniká v oblasti průzkumu, těžby, dopravy, skladování, zpracování a prodeji zemního 

plynu. Stát vlastní kontrolní balík společnosti – 50 % a dvě tisíciny procenta. Cílem 

Gazpromu je co nejefektivněji a nejvyváženěji zajistit dodávky plynu Ruským 

spotřebitelům. Gazprom má nejbohatší světové zásoby zemního plynu – 17 % celkových 

zjištěných zásob. Na ruských zásobách se podílí 60 %. V roce 2005 Gazprom zahájil plný 

provoz plynovodu Blue Stream a výstavbu plynovodu Nord Stream. V roce 2006 podepsal 

Gazprom dohodu o výstavbě plynovodu South Stream (Ministerstvo energetiky Ruské 

federace, 2012A). 
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3.6 Ruské ropovody a plynovody 

Vytvoření efektivní energetické infrastruktury, včetně potrubí, je jednou z priorit 

dlouhodobého sociálně-ekonomického rozvoje Ruska. V současné době se přes ruské 

potrubí přepravuje 100 % ruského plynu, 80 % ruské ropy a více než 20 % ropných 

produktů. Délka ruského potrubí přesahuje 221 tisíc km, z toho 153 tisíc km plynovody, 

48 tisíc km ropovodů a více než 20 tisíc km potrubí přepravujícího ruské ropné produkty. 

Ruská federace dnes realizuje mnoho významných projektů v oblasti infrastruktury 

pro diverzifikaci zásobovacích tras energetických zdrojů (Ministerstvo energetiky Ruské 

federace, 2012B).  

3.6.1 Ropovody 

Družba (Дружба) – největší systém dálkového potrubí na světě. Postaven v roce 1960. 

Začíná v jihovýchodní části evropského Ruska u města Samara. V běloruském městě 

Mozyr se rozdvojuje na severní část, které prochází Běloruskem, Polskem, Německem, 

Lotyšskem a Litvou, a na jižní část, která vede přes Ukrajinu, Maďarsko, Slovensko až do 

České republiky. Družba zahrnuje přes 8900 km potrubí. Na území Ruska je 

provozovatelem ropovodu společnost Transněfť (Ministerstvo energetiky Ruské federace, 

2012B).   

Baltský potrubní systém 2 (Балтийская трубопроводная система 2) – oficiální 

zkratka ropovodu je BPS-2. Tento ropovod byl dokončen v roce 2011. Uvedení do provozu 

je naplánováno na rok 2012. Cílem tohoto projektu bylo zajištění spolehlivých ruských 

dodávek do Evropy. Proto se BPS-2 vyhýbá problematickým oblastem bývalých zemí 

SSSR. Ropovod vede z Unechy do Ust-Lugy na pobřeží Baltského moře.  

Východosibiřský ropovod (Восточная Сибир – Тихий Океан) – spojuje ropné 

naleziště východní a západní Sibiře s regionem Primorsko. Umožňuje Rusku přístup 

na americké trhy. První etapa výstavby Východosibiřského ropovodu (dále jen ESPO) byla 

dokončena v roce 2009. Druhá etapa má být dokončena v roce 2014.  

První etapa byla ukončena u města Skovorodino odkud vede ropovod Skovorodino – 

Ta-čching. Tento ropovod je v provozu od roku 2010 a přivádí ruskou ropu do Čínské 

lidové republiky (Transněfť, 2012). 
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3.6.2 Plynovody 

 Jamal (Ямал) – hlavní exportní plynovod. Spojuje oblast západní Sibiře se západní 

Evropou. Prochází přes Bělorusko a Polsko do Německa. Vlastníkem ropovodu je firma 

Gazprom.  

Blue – Stream (Голувой Поток) – plynovod mezi Ruskem a Tureckem. Vede po dně 

Černého moře. V provozu od listopadu 2003 (Ministerstvo energetiky Ruské federace, 

2012B). 

South – Stream (Южный Поток) – projekt plynovodu z Ruska do Itálie a Rakouska. 

Přesná trasa plynovodu ještě nebyla schválena. Rusko během let 2008 – 2010 podepsalo 

mezivládní dohody se zeměmi, přes které by měla trasa plynovodu vést. Bylo to 

Bulharsko, Srbsko, Maďarsko, Řecko, Slovinsko, Chorvatsko a Rakousko. Podle plánu by 

měl být uveden do provozu v roce 2013. První dodávky plynu jsou naplánovány na konec 

roku 2015. V lednu roku 2012 byl v Rusku schválen akční plán, který počítá s urychlením 

zahájení stavby plynovodu z roku 2013 na konec roku 2012 (South-Stream, 2012).  

Nord – Stream (Северный поток) – plynovod mezi Německem a Ruskem. Vede přes 

dno Baltského moře. 9. 4. 2010 byla oficiálně zahájena jeho výstavba. V provozu je od 

roku 2011 (Ministerstvo energetiky Ruské federace, 2012B). 

3.7 Energetická a ekologická bezpečnost Ruska 

V roce 2006 Rusko předsedalo G8
17

. Při tomto předsednictví navrhlo, aby se hlavním 

tématem pro projednání stala energetická bezpečnost. Aktuálnost tohoto námětu světové 

společenství pocítilo na počátku roku 2007, kdy v důsledku velmi ostrých rusko-

běloruských diskuzí o ceně dodávek a tranzitu zasáhly problémy dodávek ropy země EU 

(VŠMVV, 2008). 

Fungování a rozvoj energie čelí i mnoha ekologickým problémům. 

                                                 

17
 Neoficiální fórum hlav předních průmyslových demokracií – Francie, Itálie, Japonska, Kanady, Německa, 

Spojeného království, USA a Ruska. 
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3.7.1 Energetická bezpečnost 

Země provádí energetickou politiku a diplomacii, aby zajistila její energetickou 

bezpečnost. V Rusku jsou tyto pozice upravovány širokým spektrem normativních 

dokumentů (VŠMVV, 2008): 

 prezidentský výnos „O základních směrech energetické politiky a strukturální 

přestavby tepelně-energetického komplexu na období do roku 2010“, 

 „Efektivní energetická ekonomika“ na období let 2002 – 2005 a na budoucnost 

do roku 2010, což je federální cílový program, 

 „Energetická strategie Ruska na období roku 2020“ a „Energetická strategie 

Ruska na období do roku 2030“ a další (VŠMVV, 2008). 

K zajištění bezpečnosti je důležité stanovit druh hrozeb, popsat jejich indikátory 

a vyhodnotit jejich hodnoty, při kterých se nenarušuje stabilní fungování státu, regionu 

nebo odvětví. To znamená stanovit jejich prahové hodnoty. Pokud se týče ekonomiky 

Ruska, mezi nejpravděpodobnější hrozby energetické bezpečnosti ve střednědobém 

adlouhodobém pohledu řadíme hlavně tyto faktory (VŠMVV, 2008): 

 nejednoznačnost zásob ropy a zemního plynu, 

 neracionální využívání existujících zásob, ke kterému přispívají vysoké ceny 

ropy a ropných produktů, 

 konflikt zájmů majitelů tepelně-energetických společností a státu, který vlastní 

přírodní zdroje, 

 vysoká energetická kapacita hrubého domácího produktu země, 

 vysoký stupeň opotřebení základních fondů odvětví tepelně-energetického 

komplexu (dále jen TEK), 

 nízká úroveň investic pro rozvoj TEK a jejich neefektivní využívání, 

 nízké tempo rozvoje zásobování energií v Rusku.  

V současné době existuje několik faktorů TEK, které nepříznivě ovlivňují jeho 

funkčnost a vývoj, a představují hrozbu pro energetickou bezpečnost Ruska. Mezi tyto 

faktory patří vysoký stupeň opotřebení hlavních zdrojů (více než 50 %), nedostatek 

investičních zdrojů TEK (s výjimkou ropného průmyslu) a jejich neefektivní využívání. 

Deformace poměru cen energetických zdrojů měla za následek absenci konkurence mezi 

těmito zdroji a vedla k takové poptávkové struktuře, která je charakterizována přílišným 

zaměřením na plyn a snížením podílu uhlí. Dalšími faktory jsou: zaostávání produktivního 

potenciálu palivoenergetického komplexu ve vědě a technice oproti světové úrovni, 
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nedostatek tržní infrastruktury a pokračující vysoká zátěž životního prostředí z činností 

v oblasti energetiky, vysoká závislost na ropném a plynárenském sektoru; absence 

rozvinutých a stabilních právních předpisů pro fungování firem v odvětví energetiky 

(Evropská komise, 2003). 

Pro zajištění energetické bezpečnosti je třeba nejdříve modernizovat energetický sektor 

a technologickou základnu pro reprodukci generovaných zdrojů. V tomto desetiletí, 

vzhledem k omezeným investicím (výjimkou je ropný průmysl), je to hlavně technologická 

modernizace stávajících výrobních kapacit, jejich zásadní rekonstrukce a vytváření nových 

kapacit. Dále je nutnost změnit spotřební návyky a umístění výroby energetických zdrojů. 

Předpokladem je zvýšení spotřeby jaderné energie, vodní energie, uhlí a obnovitelných 

zdrojů ve východní Sibiři, na Dálném východě a v oblasti Kaspického moře (Evropská 

komise, 2003). 

Rusko je schopno zajistit zavedení a vývoj systému opatření pro prevenci a řešení 

vnitřních a vnějších hrozeb. Pomoci mu v tom mají kritéria, jako vytvoření systému 

sledování bezpečnosti a mechanismy umožňující stabilizaci situace (Evropská komise, 

2003). 

3.7.2 Ekologická bezpečnost energie Ruska 

Největším z ekologických problémů je znečistění životního prostředí. Program rozvoje 

nových uhlovodíkových oblastí v severních a východních částech země (poloostrov Jamal, 

východní Sibiř, Dálný východ) vyzývá k zachování ohrožených ekosystémů v těchto 

vzdálených oblastech s drsným klimatem. Dalším důležitým problémem je ochrana 

životního prostředí při těžbě ropy a zemního plynu v oblastech, které se nachází 

v pobřežních vodách Severního moře, Kaspického moře a Baltského moře.  

Cílem ekologické politiky je postupně omezit tlak na životní prostředí způsobené 

palivoenergetickým komplexem a přiblížení se k Evropským ekologickým standardům. 

Mezi mechanismy této politiky patří ekonomické pobídky pro využití hi-tech průmyslu, 

který je šetrný k životnímu prostředí, například nízkoodpadové technologie a bezodpadová 

výroba a spotřeba energetických zdrojů. Stanovení přísných ekologických požadavků 

na činnosti podniků a výrobu palivoenergetického komplexu, tvorba systémů 

vyrovnávacích plateb státu za porušení těchto požadavků. Zásady těchto kompenzací bude 

stanovovat zákon a budou mít charakter ekonomických plateb, včetně pojištění 

preventivních opatření.  
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Dále je třeba posílit přísnější prosazování ekologických požadavků při provádění 

investičních projektů. Energetická strategie Ruska je založena na potřebě realizace 

mezinárodních závazků v oblasti ekologie. V souladu s Kjótským protokolem k Rámcové 

úmluvě OSN o změně klimatu se Rusko zavazuje, v případě její ratifikace, že v období let 

2008 – 2012 sníží emise skleníkových plynů na úroveň roku 1990 a do roku 2020 

nepřesáhne tuto úroveň (Evropská komise, 2003). 

3.8 Holandská nemoc v Rusku? 

Přestože se zdá, že Rusko trpí příznaky Holandské nemoci, nelze to o něm s jistotou 

říct. Pokud jde o první příznak, zjistíme, že vyšší ceny ropy vedly k rychlejší reálné 

apreciaci
18

, ale žádný důkaz nadhodnocení reálného měnového kurzu nemáme. Pokud jde 

o druhý a třetí příznak, najdeme důkazy, že výrobní sektor klesá vzhledem k sektoru 

služeb, ale i to může být vysvětleno jinými faktory, jako je šedá ekonomika, rychlý růst 

produktivity práce či odrazem země od ruské krize od roku 1998. Z toho vyplývá, že je 

zapotřebí dalšího podrobného výzkumu pro lepší zmapování těchto dalších faktorů 

(Oomes, Kalcheva, 2007).  

Zvýšení relativní velikosti sektoru služeb může být přirozeným „přechodným“ jevem 

toho, že výrobní sektor dostával během sovětských časů významnou státní podporu, 

zatímco sektor služeb zůstal uměle nevyvinutý. Deindusrializace je přirozeným jevem, 

dokonce i v průmyslově rozvinutých státech, které nejsou nutně bohaté na zdroje, 

jednoduše proto, že jako domácnosti bohatnou, poptávka inklinuje k posunu směru 

od zboží ke službám. Devizové intervence mohou pomoci snížit reálné zhodnocování, 

ale v omezené míře. Účinnějším způsobem snížení reálného zhodnocování bylo snížení 

podílu spotřeby vlády na HDP a zvýšení daňových příjmů (Oomes, Kalcheva, 2007). 

V grafu č. 3.1 je zobrazen vývoj čtyř podmínek holandské nemoci – reálného 

efektivního kurzu, průmyslové produkce, služeb a mezd.  

 

                                                 

18
 Zhodnocení měnového kurzu vůči ostatním zahraničním měnám.  
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Graf č. 3.1: Vývoj reálného efektivního kurzu, průmyslové produkce, služeb a mezd   

 

Zdroj: Rosstat (2011); vlastní zpracování 
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4 Vliv exportu energetických surovin na ekonomiku Ruska 

Rusko je jedním z hlavních dodavatelů energetických zdrojů do zahraničí, hlavně 

do zemí SNS. Vývoz energetických surovin je klíčovým faktorem rozvoje národního 

hospodářství Ruska (Ministerstvo průmyslu a obchodu Ruské federace, 2003). Z toho 

důvodu se tato kapitola pokusí objasnit významnost palivo-energetického komplexu 

pro ruskou ekonomiku.  

4.1 Vliv exportu energetických surovin na velikost HDP a platební bilanci Ruska 

Graf č. 4.1 zobrazuje vývoj produkce ropy a zemního plynu v Rusku v letech 2001 – 

2010. Produkce ropy i zemního plynu se od roku 2001 do roku 2008 stále zvyšovala. 

V roce 2001 se ruská produkce ropy pohybovala okolo 320 mil. tun, v roce 2010 produkce 

ropy vzrostla na 500 mil. tun, což představovalo nárůst o 56 %. Produkce zemního plynu 

se v roce 2001 pohybovala okolo 520 mld. m
3
. V roce 2008 produkce zemního plynu 

dosahovala výše 600 mld. m
3
, ale v roce 2009 vinou světové finanční a hospodářské krize 

došlo k poklesu světových cen zemního plynu a produkce se snížila o 12,3 % oproti roku 

2008.  

Graf č. 4.1: Produkce ropy a zemního plynu v Rusku v letech 2001 – 2010 

 

Poznámka: modrou barvou je zobrazena produkce ropy v mil. tun ročně, zelenou barvou produkce zemního 

plynu v mld. m
3
. 

Zdroj: British Petroleum (2011); vlastní zpracování  
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zboží tvoří vývoz energetických surovin. Toto tvrzení je doloženo tabulkou č. 4.1 

nebo grafy č. 4.2 a 4.3.  

Tab. č. 4.1: Vývoj exportu Ruské federace 1995-2010 (v mld. USD) 

 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Export celkem 78,2 103,1 100 106,7 133,7 181,5 241,5 301,4 351,9 467,7 301,7 396,6 

Export nerostných 

surovin 
33,3 55,5 54,7 58,9 76,5 104,7 156,4 198,6 228,4 326,3 203,4 272,8 

Podíl vývozu 

nerostných 

surovin na 

celkovém vývozu 

(v %) 

42,5 53,8 54,7 55,2 57,2 57,3 64,8 65,9 64,9 69,8 67,4 68,8 

Zdroj: Rosstat (2012B); vlastní zpracování 

Graf č. 4.2 ukazuje strukturu ruského exportu za rok 2010. Je patrné, že více než 68 % 

celkového exportu Ruska tvoří vývoz nerostných surovin, ostatní složky zaujímá 

jen nepatrnou část.  

Graf č. 4.2: Komoditní struktura ruského exportu za rok 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Rosstat (2012B) 

Graf č. 4.3 ukazuje silné zastoupení nerostných surovin v ruském exportu, které má 

navíc tendenci mezi jednotlivými lety se zvyšovat. Kovářová, Mrlinová (2011) uvádí, 

že stěžejním důvodem zvyšujícího se exportu nerostných surovin byl zejména v letech 

2000 – 2008 vysoce příznivý vývoj světových cen těchto komodit. Vývoj světových cen 

fosilních surovin je uveden v příloze č. 1. V roce 2008 vývoz nerostných surovin 

dosahoval 69,8 % celkového exportu Ruské federace. Tento vysoký podíl je možné 
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2,3 

68,8 

6,3 
0,1 

2,5 

0,2 
13 

5,7 1,1 

Potraviny a zemědělské suroviny 

nerostné produkty 

chemické výrobky, kaučuk 

kůže a kožky, kožešiny a výrobky 
z nich 
dřevo, celulóza a výrobky z 
papíru 
textil, textilní výrobky a obuv 

kovy, drahé kameny a výrobky z 
nich 
stroje, zařízení a automobily 

zboží 



35 

 

v roce 2009, o 0,5 p. b., byl zapříčiněn Světovou finanční krizí a s ní souvisejícím 

propadem světových cen těchto surovin.  

Graf č. 4.3: Procentní podíl vývozu nerostných surovin na celkovém vývozu Ruské federace 

 

Zdroj: Rosstat (2012B); vlastní zpracování 

Rusko patří mezi proexportně orientované ekonomiky. Toto dokazuje i kladné saldo 

běžného účtu platební bilance (tab. č. 4.1). Rusko vyváží především nerostné suroviny, 

které tvoří téměř 70 % ruského exportu. Tento poměr mezi exportem nerosných surovin 

a celkovým exportem sleduje graf č. 4.2.  Dále ruský vývoz tvoří kovy, dřevo, výrobky 

ze dřeva a chemikálie. Nejvíce Rusko vyváží do Německa, Itálie, Ukrajiny Číny 

a Nizozemska. Ruský dovoz tvoří zejména strojní zařízení, vozidla, farmaceutické 

výrobky, plasty, maso, ovoce, optické a lékařské přístroje, železo a ocel, které dováží 

především z Číny, Německa, Ukrajiny, USA, Itálie a Japonska (Rosstat, 2011). 

Graf č. 4.3 zobrazuje vývoj obchodní bilance Ruské federace, neboli vývoj bilance 

zboží a služeb. Ruská obchodní bilance rostla až do roku 2006 díky neustále 

se zvyšujícímu exportu ropy a zemního plynu, které tvoří hlavní vývozní komodity Ruska. 

V roce 2007 došlo k poklesu, který způsobil zvýšený dovoz především zboží, zapříčiněný 

rostoucí ruskou poptávkou. 
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Graf č. 4.4: Vývoj obchodní bilance Ruské federace (v mil. USD)  

 

Zdroj: Rosstat (2011); vlastní zpracování 

Velikost běžného účtu platební bilance (dále PB) Ruska určuje převážně obchodní 

bilance. Vybrané účty PB jsou uvedeny v tabulce č. 4.2. Ruská obchodní bilance je 
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finanční a hospodářská krize (Gajdar, 2010).  
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obchodní bilance bylo 73,1 mld. USD, což představovalo nárůst o 36,68 % oproti roku 
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Tab. č. 4.2: Vybrané položky platební bilance Ruské federace (v mil. USD) 

  2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžný účet 46 839 59 514 84 602 94 367 78 309 103 530 48 605 71 129 

Zboží a služby 

(obchodní 

bilance) 

53 506 73 133 104 589 125 533 112 209 155 453 91 750 123 599 

Vývoz 114 598 203 802 268 768 334 652 394 812 522 782 344 982 444 607 

Dovoz -61 091 -130 669 -164 179 -209 120 -282 603 -367 329 -253 232 -321 008 

Zboží 60 172 85 825 118 364 139 269 132 043 179 742 111 585 151 393 

Vývoz 105 033 183 207 243 798 303 550 355 465 471 603 303 388 400 131 

Dovoz -44 862 -97 382 -125 434 -164 281 -223 421 -291 861 -191 803 -248 738 

Služby -6 665 -12 693 -13 775 -13 737 -19 834 -24 289 -19 836 -27 794 

Vývoz 9 565 20 595 24 970 31 102 39 347 51 178 41 594 44 476 

Dovoz -16 230 -33 287 -38 745 -44 839 -59 182 -75 468 -61 429 -72 270 

Kapitálový účet 10 955 -1 624 -12 764 191 -10 224 734 -11 623 208 

Finanční účet -48 638 -51 450 -63 925 -102 026 -54 445 -92 749 -35 010 -63 378 

Zdroj: Rosstat (2011); vlastní zpracování 

Běžný účet platební bilance dosahoval v období od roku 2000 do roku 2006 každoročně 

rekordní přebytek. Tento trend narušil rok 2007. Příčinou tohoto poklesu byl vyšší nárůst 

dovozu zboží a služeb než byl růst vývozu zboží a služeb. V roce 2008 se s rostoucí 

světovou poptávkou zvýšilo i saldo běžného účtu, které dosáhlo zatím své nejvyšší 

hodnoty v historii. Saldo běžného účtu platební bilance za rok 2009 se propadlo oproti 

roku 2008 skoro o 47 %. Pokles v roce 2009 byl způsoben převážně důsledky Světové 

finanční a hospodářské krize, především snížení světové poptávky, snížení světových cen 

v prvním pololetí roku 2009 a následné snížení domácí poptávky. Saldo běžného účtu 

platební bilance za rok 2009 pokleslo oproti roku 2008 skoro o 47 %. V roce 2010 došlo 

k oživení ruské ekonomiky. Postupné globální oživení a zlepšení obchodních podmínek 

přispěly ke zvýšení ruského vývozu, růst ruské domácí poptávky k růstu dovozu. Rostl 

i reálný disponibilní důchod a došlo ke skutečnému zhodnocení ruské měny.  

Rekordní přebytky běžného účtu i celkové platební bilance vedly k rekordnímu nárůstu 

devizových rezerv a k včasnému splácení ruských zahraničních dluhů (Ministerstvo 

ekonomického rozvoje RF, 2012). Velikost ruských devizových rezerv je zobrazena 

v grafu č. 4.5. 
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Graf č. 4.5: Velikost devizových rezerv Ruské federace v mil. USD 

 

Zdroj: Rosstat (2011); vlastní zpracování 

V roce 2009 došlo poprvé od roku 1998 k poklesu devizových rezerv Ruska. Bylo 

to způsobeno odlivem kapitálu z Ruska, snížením cen energetických surovin a tím snížení 

ruského vývozu ve IV. čtvrtletí roku 2008 (Gajdar, 2010). 

Graf č. 4.6: HDP Ruska ve stálých cenách roku 2008 (v mld. rublů) 

 

Zdroj: Rosstat (2012A); vlastní zpracování 
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krizí a s tím spojeným propadem světových cen ropy a zemního plynu. Od roku 2009 

dochází znovu k růstu ekonomiky. V roce 2011 se HDP dostalo nad úroveň roku 2008.  

Graf č. 4.7 zobrazuje vývoj tempa růstu HDP v Rusku. V roce 2004 se tempo růstu 

HDP oproti roku 2003 zpomalilo o jednu desetinu procenta. Toto vysoké tempo růstu HDP 

bylo zapříčiněno především příznivými cenami ropy a zemního plynu, které tvoří okolo 

60 % ruského vývozu (viz graf č. 4.2). Navíc došlo k výraznému rozšíření spotřebitelské 

a investiční poptávky. Nicméně téměř 2/3 domácí poptávky je uspokojováno dovozem. 

Příčinu můžeme hledat v nízké konkurenceschopnosti ruských výrobků a služeb.  

V roce 2005 tempo růstu kleslo na 6,4 %, což bylo víc, než se odhadovalo (odhad 

pro rok 2005 byl 5,9 %). Na zpomalení růstu HDP se podílelo i zpomalení vnější poptávky 

z 11,9 % v roce 2004 na 5,6 % v roce 2005. Rusko v letech 2003 - 2005 překonalo tempem 

růstu všechny rozvinuté země světa, ale ztratilo na několik transformujících se zemí včetně 

Číny a většiny zemí SNS. Navíc došlo k výraznému rozšíření spotřebitelské a investiční 

poptávky.  

V roce 2006 si ruská ekonomika udržela vysoké tempo růstu, a to na úrovni 8,2 %. 

Vysoký růst byl již tradičně podpořen příznivými cenami hlavních ruských vývozních 

komodit a růstem spotřebitelské a investiční poptávky. Stejně tomu bylo i v roce 2007, 

kdy hospodářský růst dosáhl úrovně 8,5 % (Ministerstvo ekonomického rozvoje RF, 2012). 

Hospodářský vývoj roku 2008 byl nerovnoměrný. Až do poloviny roku se dynamicky 

rozvíjel. Bylo to zapříčiněno převážně zvýšením exportních příjmů a zvýšením objemu 

bankovních úvěrů v Rusku. Od začátku druhého pololetí začala mít na ruskou ekonomiku 

negativní vliv rozvíjející se Světová finanční a hospodářská krize. Roční tempo růstu bylo 

5,2 %. V prvním čtvrtletí tempo růstu HDP dosáhlo 8,5 %, ale ve čtvrtém čtvrtletí už 

jenom 1,1 %. Nejvýznamnější pokles zaznamenalo stavebnictví, doprava a průmyslová 

výroba. Velký vliv na tento propad měl i pokles světových cen hlavních vývozních 

surovin. Pozitivní růst v roce 2008 způsobil převážně růst spotřebitelské poptávky.  

Hospodářský vývoj Ruska v roce 2009 byl výrazně ovlivněn globální krizí. Prudké 

zhoršení vnějších podmínek, hlavně vývozu, odliv kapitálu, pozastavení bankovních úvěrů, 

vedlo k výraznému snížení investiční aktivity a propadu průmyslové výroby. V první 

polovině roku činil propad HDP 10,4 %. Konečný pokles, 7,9 %, byl ovlivněn hlavně 

stabilitou zemědělství, růstem domácí spotřeby a opětovným růstem cen ropy a zemního 

plynu.  
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V roce 2010 pokračovalo oživení růstu nastartované v druhé polovině roku 2009. Růst 

HDP v roce 2010 činil 4 %. K obnovení růstu přispělo zlepšení globální ekonomiky, 

oživení zahraniční poptávky a rostoucí ceny komodit ruského vývozu. Kromě zahraniční 

poptávky stále rostla i domácí poptávka, nejen spotřební, ale i investiční, stimulovaná 

protikrizovými opatřeními (Ministerstvo ekonomického rozvoje RF, 2012).  

Graf č. 4.7: Vývoj tempa růstu HDP Ruska v letech 2003 - 2010 

 

Zdroj: OECD (2012); vlastní zpracování 

Rusku velice pomohl růst ceny ropy od roku 2000 a její rekordní výše v roce 2008. 

Dostalo se totiž z pozice dlužníka na pozici držitele třetích největších devizových rezerv 

na světě. Tento vývoj je zobrazen v grafu č. 4.4. Během období od roku 2001 do roku 2008 

vzrostly ruské devizové rezervy o více než 1200 %. Díky tomu se Rusko mohlo zařadit 

mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa. Právě vysoké ceny ropy byly jedním z hlavních 

faktorů, které zapříčinily vysoké tempo růstu HDP. Náhlý kolaps světových cen ropy 

způsobil masivní propad ruské ekonomiky v roce 2009. Tento vývoj dokládá graf č. 4.7 

(Cooper, 2009). 

Na grafu č. 4.8 je vidět zvyšující se podíl těžby nerostných surovin na HDP Ruska, 

zatímco klesá podíl zemědělství. Zatímco v roce 2002 byl podíl zemědělství a těžby 

nerostných surovin skoro stejný, rozdíl byl 1 p. b., v roce 2010 byl rozdíl již 6 p. b. Vliv 

na tento zvyšující se rozdíl mají rostoucí ceny nerostných surovin a rostoucí poptávka 

po těchto surovinách. Ruský podíl zemědělství na celkovém vývozu roku 2010 činil 

pouhých 22,8 %, ve srovnání s podílem nerostných surovin s téměř 70 %.  
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Graf č. 4.8: Procentní podíl těžby nerostných surovin a zemědělství na HDP Ruska 

 

Poznámka: HDP v běžných cenách. 

Zdroj: Rosstat (2012A); vlastní zpracování 

 

Graf č. 4.9 zobrazuje tempa růstu obchodní bilance, hrubého národního produktu 

(HND) a exportu nerostných surovin. Je patrné, že vývoj exportu nerostných surovin má 

podobný trend jako tempo růstu obchodní bilance. Trend růstu hrubého národního důchodu 

a exportu nerostných surovin si nejsou tak podobné, ale i přesto pokles exportu 

energetických surovin byl doprovázen poklesem HND a naopak růst exportu byl 

doprovázen růstem HND.  

Graf č. 4.9 : Tempo růstu HND, exportu nerostných surovin a obchodní bilance Ruska 

 

Zdroj: Rosstat (2012A),  World Bank (2012);  vlastní zpracování 

0% 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

10% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

6% 6% 

8% 

10% 9% 
9% 

8% 
7% 

8% 
9% 

5% 5% 
5% 

4% 4% 4% 4% 4% 
3% 3% 

Těžba nerostných surovin v % HDP Zemědělství v % HDP 

-60,0 

-40,0 

-20,0 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

%
 

Tempo 
růstu HND 

Tempo 
růstu 
exportu 
nerostných 
surovin 



42 

 

4.2 Vliv cen nerostných surovin na obchodní bilanci Ruské federace 

Z podkapitoly 4. 1 vyplývá, že existuje významný vztah mezi vývojem světových cen 

nerostných surovin a přebytky obchodní bilance, což také dokládají grafy 4.1, 4.2 a příloha 

č. 1.  Z toho důvodu se tato podkapitola zabývá kvantitativním ověřením vlivu cen 

nerostných surovin na obchodní bilanci Ruska. Analyzována je referenční cena ropy typu 

Brent, která zahrnuje 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři. Tato referenční cena ropy 

se používá při ocenění dvou třetin světových dodávek ropy. Cena ropy typu Brent 

je obchodována na Mezinárodní ropné burze (IPE) v Londýně. Co se týká zemního plynu 

je nejdůležitějším standardem pro jeho obchodování cena zemního plynu Henry Hub 

obchodovaná na New York Mercantile Exchange. Určující cenou pro obchodování s uhlím 

je cena australského černého uhlí, která je považována za hlaví mezinárodní standard.  

Hovoří-li se o zahraničním obchodu se zbožím, má se na mysli obchodní bilance. 

Rozdíl mezi exportem a importem zboží představuje tzv. saldo obchodní bilance 

neboli čistý export, jak ukazuje vzorec (4.1)  

 MXN  (4.1) 

, kde X představuje vývoz (export), M dovoz (import) a NX je čistý vývoz neboli čistý 

export (Mrlinová, 2011). Soukup (2008) charakterizuje vývoz jako poptávku po domácích 

statcích ze strany zahraničí a import jako poptávku domácích subjektů po statcích 

vyrobených v zahraničí. Podle Soukupa (2008) je pojem čistý export totožný s pojmem 

obchodní bilance.  

Ceny surovin ovlivňují saldo OB Ruské federace, tzn., způsobují její přebytek. Z toho 

důvodu je předpokládána pozitivní závislost. Tato závislost je ověřena graficky 

prostřednictvím jednoduché lineární regrese doplněné o hodnotu indexu determinace a 

regresní rovnici pomocí programu Excel.  

4.2.1 Závislost ruského exportu na ceně ropy Brent: 

Výchozím předpokladem je, že existuje pozitivní závislost mezi světovou cenou ropy 

Brent a hodnotou salda obchodní bilance Ruska, tzn. se zvýšením světové ceny ropy, např. 

o 1 USD/barel, dojde ke zvýšení přebytku obchodní bilance Ruska. Předpokládaným 

důvodem tohoto vztahu je, že převážná část ruského exportu je tvořena právě již výše 

zmiňovaným vývozem ropy (Mrlinová, 2011). Tento předpoklad je ověřen graficky 

pomocí metody jednoduché lineární regrese v programu Excel.  Graf č. 4. 10 zobrazuje 

bodový graf, kde nezávisle (vysvětlující) proměnnou X je cena ropy Brent vyjádřená 
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v USD/barel a závisle proměnnou (vysvětlovanou) proměnnou Y je saldo obchodní bilance 

Ruska v mld. USD. Přidáním spojnice trendu do vytvořeného bodového grafu je získána 

hodnota indexu determinace (R
2
) a regresní rovnice. 

Graf č. 4.10: Závislost ruského exportu na ceně ropy Brent 

 

Poznámka: Referenční cena ropy Brent je udávána v USD/barel a čistý export je v mld. USD. 

Zdroj: Index Mundi, (2012A), Bank of Russia (2006), CBRF (2012); vlastní zpracování 
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o 0,4299 mld. USD. Z výše uvedené rovnice tedy skutečně vyplývá pozitivní závislost 

mezi Y a nezávisle proměnnou X. 

4.2.2 Závislost ruského exportu na ceně zemního plynu Henry Hub 

Pozitivní závislost je očekávána rovněž i mezi cenou zemního plynu Henry Hub a 

ruským saldem obchodní bilance. Zemní plyn je totiž, stejně jako ropa, vysoce zastoupen 

v exportu zboží a podílí se na následném přebytku OB Ruska (Mrlinová, 2011). Graf č. 

4.11 zobrazuje bodový graf, kde nezávisle (vysvětlující) proměnnou X je cena zemního 

plynu Henry Hub vyjádřená v USD/tis. m
3
 a závisle proměnnou (vysvětlovanou) 

proměnnou Y je saldo obchodní bilance Ruska v mld. USD. Přidáním spojnice trendu do 

vytvořeného bodového grafu je získána hodnota indexu determinace (R
2
) a regresní 

rovnice. 

Graf č. 4.11: Grafický test závislosti NX na vývoji ceny zemního plynu Henry Hub 

 

Poznámka: Referenční cena zemního plynu Henry Hub je udávána v USD/tis. m
3
 a čistý export je v mld. 

USD. 

Zdroj: Index Mundi, (2012B), Bank of Russia (2006), CBRF (2012); vlastní zpracování 

Z grafu 4.11 vyplývá, že vysvětlující proměnná X (ceny zemního plynu Henry Hub) 

vysvětluje téměř z 16 % vysvětlovanou proměnnou Y (saldo obchodní bilance neboli NX). 

Stojí za zmínku vysvětlit, proč hodnota indexu determinace vyšla tak nízko. Mrlinová 

(2011) uvádí, že v reálném světě existují, tzv. dlouhodobé kontrakty, tzn. smlouvy mezi 

dodavateli a příjemci zemního plynu, ve kterých jsou stanoveny jak dodávky plynu, tak i 
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jejich ceny, které jsou vázány na určité období. Díky tomu se změna světové ceny zemního 

plynu, např. její růst, ihned neprojeví ve zvýšení exportních příjmů Ruska, tzn. v přebytku 

obchodní bilance, ale dojde k tomu s určitým časovým zpožděním.  

Získaná regresní rovnice z programu Excel byla upravena na tvar uvedený ve vzorci 

4.3. 

 xy 0674,0232,14   (4.3)  

,kde hodnota 14,232 představuje hodnotu tzv. úrovňové konstanty a hodnota 0,0674x 

představuje hodnotu regresního koeficientu. Regresní rovnici 4. 3 je možné interpretovat 

následovně: zvýší-li se světová cena zemního plynu Henry Hub o 1 USD/tis. m
3
, potom se 

průměrná hodnota čistého exportu Ruska zvýší o 0,0674 mld. USD. Z výše uvedené 

rovnice vyplývá slabá pozitivní závislost mezi Y a nezávisle proměnnou X. 

4.2.3 Závislost ruského exportu na ceně australského černého uhlí 

Rovněž je očekávána pozitivní závislost mezi cenou australského černého uhlí a ruským 

čistým exportem. Graf č. 4. 12 zobrazuje bodový graf, kde nezávisle (vysvětlující) 

proměnnou X je cena australského černého uhlí vyjádřená v USD/tunu a závisle 

proměnnou (vysvětlovanou) proměnnou Y je saldo obchodní bilance Ruska v mld. USD. 

 

Graf č. 4.12: Grafický test závislosti NX na vývoji ceny uhlí 

 

Poznámka: Referenční cena australského černého uhlí je udávána v USD/tuna a čistý export je v mld. USD. 

Zdroj: Index Mundi, (2012C), Bank of Russia (2006), CBRF (2012); vlastní zpracování 
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Z grafu 4. 12 vyplývá, že vysvětlující proměnná X (ceny australského černého uhlí) 

vysvětluje téměř z 68 % vysvětlovanou proměnnou Y (saldo obchodní bilance neboli NX). 

Získaná regresní rovnice z programu Excel byla upravena na tvar uvedený ve vzorci 4. 4. 

 xy 7852,04299,8   (4.4) 

  

,kde hodnota 8,4299 představuje hodnotu tzv. úrovňové konstanty a hodnota 0,7852x 

představuje hodnotu regresního koeficientu. Regresní rovnici 4. 4 je možné interpretovat 

následovně: zvýší-li se světová australského černého uhlí o 1 USD/tunu, potom se 

průměrná hodnota čistého exportu Ruska zvýší o 0,7852 mld. USD. Z výše uvedené 

rovnice tedy skutečně vyplývá pozitivní závislost mezi Y a nezávisle proměnnou X. 

Z výše provedené analýzy vyplývá, že existuje lineární závislost mezi referenčními 

cenami ropy, zemního plynu a černého uhlí a saldem OB. Referenční cena ropy Brent 

vysvětluje téměř z 94 % saldo OB, referenční cena zemního plynu Henry Hub vysvětluje 

saldo OB z 16 % a cena australského černého uhlí z 68 %.  
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5 Závěr 

Ruská federace patří mezi proexportně orientované země. Proto má dlouhodobě 

přebytkovou obchodní bilanci. Je však nutné na tomto místě podotknout, že ruský export je 

značně nediverzifikovaný, neboť v současnosti téměř 70 % ruského vývozu tvoří export 

nerostných surovin. Hlavním důvodem tohoto vysokého zastoupení nerostných surovin ve 

vývozu Ruska byl zejména vysoce příznivý vývoj světových cen těchto komodit od 

počátku nového tisíciletí.  

Převážný vliv na celkovou výši běžného účtu ruské platební bilance má obchodní 

bilance. Ruská obchodní bilance je do značné míry závislá na světových cenách 

energetických surovin. Běžný účet PB dosahoval v období 2000 – 2006 a v roce 2008 

rekordních přebytků. Tyto rekordní přebytky běžného účtu i celkové platební bilance vedly 

k rekordnímu nárůstu devizových rezerv a k včasnému splácení ruských zahraničních 

dluhů. Rusko se díky tomu dostalo z pozice dlužníky na pozici držitele třetích největších 

devizových rezerv světa.  

Hospodářský vývoj Ruska pozastavila až světová finanční a hospodářská krize v roce 

2009, která ukázala nebezpečnost jednostranné orientace ruské ekonomiky. Došlo k 

prudkému zhoršení vnějších podmínek, hlavně vývozu a odlivu kapitálu, což vedlo 

k výraznému snížení investiční aktivity a propadu průmyslové výroby Ruska. V roce 2010, 

díky růstu domácí spotřeby a opětovnému růstu cen nerostných surovin, došlo k oživení 

růstu.  

Cílem práce bylo objasnit roli palivo-energetického komplexu potažmo energetické 

politiky v rámci ruské ekonomiky a následně objasnit do jaké míry ovlivňuje vývoz 

energetických surovin obchodní bilanci Ruské federace. Kapitola 4 ukázala, že mezi 

vývojem světových cen ropy, zemního plynu a černého uhlí (jako vysvětlující proměnné) a 

saldem obchodní bilance (jako vysvětlovanou proměnnou) ve všech případech existuje 

pozitivní lineární závislost. Výsledky je interpretovat následovně: zvýši-li se světová cena 

ropy Brent o 1 USD/barel, potom se průměrná hodnota ruské čistého exportu zvýší o 

0,4299 mld. USD. Zvýši-li se světová cena zemního plynu Henry Hub o 1 USD/tis. m
3
, 

potom se průměrná hodnota čistého exportu Ruska zvýší o 0,0674 mld. USD a zvýši-li se 

cena australského černého uhlí o 1 USD za tunu, hodnota čistého exportu Ruska vzroste 

o 0,7852 mld. USD.  

Jednosměrná orientace ekonomiky Ruské federace je nebezpečná pro její zdravý, 

harmonický a progresivní vývoj a představuje i jistý morální hazard státu. O tzv. 
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modernizaci Ruska se hovoří již řadu let, nicméně většina plánů na jeho skutečnou 

modernizaci zůstala jen u slov či prezidentských slibů. Modernizace by se měla stát 

klíčovým pojmem dne, stejně jako kdysi slovo demokracie (Kovářová, Mrlinová, 2011). 

Podle Ponomareva et al. (2009) by měla modernizace proběhnout formou opatření, která 

by umožnila překonat ekonomickou a technologickou zaostalost Ruska ve srovnání 

s vyspělými západními zeměmi. Neměla by spočívat jen v jediném kroku, ale mělo by 

se jednat o sled několika metod. Stěžejními prvky modernizace by měly být orientace 

na znalosti, inovace, technologická zlepšení a zlepšení investičních podmínek ve všech 

směrech.  
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Seznam zkratek 

API - American Petroleum Institute, jednotka určující hustotu ropy 

BPS-2 - Baltický potrubní systém 2 

BÚ  - běžný účet 

ESPO - Východosibiřský ropovod 

EU - Evropská unie 

HDP - hrubý domácí produkt 

HNP - hrubý národní produkt 

kJ - kilojoule 

kWh - kilowatthodina 

M - import 

NGL - zkapalněný zemní plyn 

NX - Čistý export 

OSN - Organizace spojených národů 

p. b. - procentní bod 

PB - platební bilance 

RF - Ruská federace 

Rosatom - Federální agentura pro atomovou energii Ruské federace 

SNS - Společenství nezávislých států 

SSSR - Sovětský svaz socialistických republik 

TEK - tepelně-energetický komplex 

TW - terawatt hodiny 

USA - Spojené státy americké 

USD - americký dolar 

WTI - West Texas Intersmediate 

X -  vývoz
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