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W obliczu zachodnich sankcji. Nowy 

rozdział w chińsko-rosyjskiej współpracy 

energetycznej?  

 

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego 2022 roku doprowadziła do nałożenia 

na Federację Rosyjską bezprecedensowych sankcji. Eksport surowców energetycznych 

stanowi jednak nadal zaplecze finansowe Moskwy, dzięki któremu od lat zwiększa swój 

potencjał militarny. Mimo to, ewentualna harmonizacja stanowisk państw zachodnich 

w tym zakresie nie gwarantuje wywarcia wystarczająco silnej presji na Moskwę. 

Odejście Zachodu od rosyjskich surowców mogłoby być bowiem mniej dotkliwe dla 

Moskwy dzięki zacieśnieniu więzów energetycznych z Pekinem. Już od dekady Rosja 

podejmuje zresztą kroki w tym kierunku w ramach swojego zwrotu ku Azji. W związku  

z tym należy ocenić prawdopodobieństwo przekierowania eksportu rosyjskich paliw 

kopalnych z Europy do Chin.  

Analiza obecnego kształtu współpracy energetycznej na linii Moskwa-Pekin wskazuje 

na kilka wiodących trendów. Po pierwsze, eksport ropy naftowej stanowi fundament 

więzów Rosji z Chinami. Dla Chin Rosja jest drugim najważniejszym eksporterem tego 

surowca, zaś 1/5 całkowitego eksportu rosyjskiej ropy trafia do Państwa Środka. Szereg 

umów zawieranych na szczeblu państwowym (m.in. współpraca Rosnieftu z China 

National Petroleum Corporation i PetroChina) umacnia powiązania Rosji z Chinami. Po 
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drugie, Federacja Rosyjska – trzeci co do wielkości eksporter gazu dla ChRL – dąży do 

umocnienia swojej pozycji na chińskim rynku gazowym. Ma to jednak związek nie tylko 

z eksportem tego surowca do Państwa Środka. Ważniejsza zdaje się być współpraca 

inwestycyjna, przede wszystkim w zakresie projektów Jamał LNG i Arctic LNG 2, które 

spajają interesy Moskwy z Pekinem na najbliższe dekady. Po trzecie, w zakresie 

eksportu węgla wartość importu z Rosji dla Państwa Środka również wzrasta. W wyniku 

napięć politycznych między Australią a Chinami oraz zakazu eksportu indonezyjskiego 

węgla z powodu obaw Dżakarty o dostawy krajowe złoża rosyjskie zyskują na znaczeniu 

dla Pekinu.  

Rosyjsko-chińska współpraca energetyczna boryka się jednak z szeregiem ograniczeń, 

które w krótkim i średnim okresie uniemożliwią Moskwie przekierowanie eksportu 

surowców z kierunku europejskiego do Państwa Środka. Jako kluczowe wskazać należy 

ograniczenia transportowe. W zakresie ropy najistotniejszym z nich jest diametralny 

wzrost stawek frachtowych i niechęć międzynarodowych przedsiębiorstw żeglugowych 

do przyjmowania nowych zamówień na transport rosyjskich surowców w obawie przed 

sankcjami i utratą reputacji. Dla eksportu rosyjskiego gazu istotnym ograniczeniem 

transportowym jest zaś brak odpowiedniej infrastruktury gazociągowej umożliwiającej 

przekierowanie surowca przeznaczonego na rynki europejskie do Chin. Obecnie Rosja 

dysponuje bowiem na kierunku chińskim jednym gazociągiem – Siła Syberii,  

w porównaniu z ośmioma gazociągami łączącymi ją z Europą (z wyłączeniem 

„zamrożonego” Nord Stream 2). Jednocześnie w obszarze eksportu LNG istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że zachodnie sankcje utrudnią, a z pewnością opóźnią realizację 

projektów Jamał LNG i Arctic LNG 2. Wreszcie w obrębie eksportu węgla, Rosja nie 

zdoła istotnie zwiększyć przepustowości Kolei Transsyberyjskiej i części Bajkalsko-

Amurskiej Magistrali Kolejowej, które odpowiadają za transport tego surowca na 

wschód. 

 

Gaz. Rosja jest drugim po Stanach Zjednoczonych producentem gazu ziemnego na świecie1. 

ChRL to zaś trzeci największy konsument tego surowca2. Pomimo znacznych krajowych 

zasobów gazu oraz inwestycji w poszukiwania nowych złóż, około 45 procent gazu 
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wykorzystywanego w Chinach wciąż pochodzi z importu3. Ponadto z roku na rok import 

surowca wzrasta – w roku 2021 wzrósł o prawie 20 procent w porównaniu do roku 20204. 

Obecne trendy wskazują, że na przestrzeni dekady zapotrzebowanie na gaz w ChRL będzie 

nadal się zwiększało, aż osiągnie szczyt około 2035 roku5.  

Mimo dużego zapotrzebowania Państwa Środka na gaz znaczenie Rosji na energetycznej 

mapie Chin pozostaje ograniczone. W 2021 roku około 6 procent importowanego do ChRL 

gazu pochodziło z Rosji, plasując ją tym samym na trzecim miejscu (po Australii 

i Turkmenistanie) wśród zewnętrznych dostawców gazu ziemnego6.  

Gaz ziemny. W tym kontekście istotne wydaje się ostatnie spotkanie przywódców Rosji  

i Chin w dniu inauguracji zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, po którym ogłoszono, że 

przyjaźń Moskwy z Pekinem „nie ma granic”7. Wyrazem dalszego zacieśniania więzów było 

podpisanie szeregu umów o współpracy, wśród których na szczególną uwagę zasługuje 

umowa Gazpromu z China National Petroleum Corporation (CNPC), na mocy której Rosja 

ma stać się głównym dostawcą gazu ziemnego do Chin. Kontrakt zawarty na 30 lat 

obejmuje dostawy 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Co istotne, gaz ma być pozyskiwany  

z innych źródeł niż te obecnie zaopatrujące Europę, najpewniej z objętego od 2015 roku 

amerykańskimi sankcjami złoża Jużno-Kirinskoje. Prawdopodobnie dostawy miałyby 

rozpocząć się około 2025 roku8.  

Istnieje jednak kilka zasadniczych przeszkód utrudniających zwiększenie importu 

rosyjskiego surowca do Chin, szczególnie w krótkim okresie. Jako pierwsze wskazać należy 

trudności logistyczne. Obecnie Rosja dysponuje ograniczoną infrastrukturą pozwalającą na 

transport tego surowca do ChRL. Dotychczas funkcjonuje tylko jeden gazociąg łączący 

Rosję z Chinami – powstały w 2019 roku gazociąg Siła Syberii. Dla porównania, z Europą 

Rosję łączy aż osiem gazociągów (nie licząc „zamrożonego” Nord Stream 2). Liczba 

istniejących gazociągów przekłada się na potencjał transportowy surowca. Podczas gdy 

przepustowość ośmiu gazociągów wiodących do Europy to około 220 mld m3 rocznie, do 

ChRL Rosja można obecnie transportować niespełna 40 mld m3 gazu rocznie9.  

Stary Kontynent pozostaje zatem głównym rynkiem zbytu dla rosyjskiego gazu. W 2020 

roku do Europy (w tym Turcji) popłynęło niespełna 175 mld m3 rosyjskiego gazu, z czego 
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najwięcej importowały Niemcy (26%; około 46 mld m3), Włochy (12%; około 21 mld m3), 

Turcja (9%; około 16 mld m3) i Austria (8%; około 13 mld m3). Polska odpowiadała za 

niespełna 6% (około 10 mld m3) całkowitego importu Europy, co stanowiło najwyższy wynik 

w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Na tym tle współpraca Rosji z Chinami wypada 

blado – w 2020 roku do ChRL popłynęło sześciokrotnie mniej (4,1 mld m3) gazu ziemnego  

z Rosji w porównaniu z zakupami Europy10. 

Mimo że obecnie Rosja nie byłaby w stanie całkowicie przekierować eksportu gazu z Europy 

do Chin, warto mieć na uwadze, że prowadzone są dyskusje o uruchomieniu czterech 

kolejnych gazociągów łączących Rosję z ChRL. Spośród nich na szczególną uwagę gazociąg 

Siła Syberii 2. Po pierwsze, gazociąg ten zwiększyłby przepustowość na kierunku Rosja-

Chiny o 50 m3 gazu rocznie. Po drugie, gaz dla Siły Syberii 2 pozyskiwany miałby być ze złóż 

Półwyspu Jamalskiego, które odpowiadają obecnie za około 16% eksportu na kierunku 

europejskim11. Zachodniosyberyjskie złoża pozwoliłoby zatem Gazpromowi na rozgrywanie 

europejskiego i chińskiego rynku przeciwko sobie. Przyszłość gazociągów pozostaje jednak 

niepewna, głównie ze względu na obawy Moskwy i Pekinu o strategiczne implikacje takiego 

posunięcia.  

Skroplony gaz ziemny (LNG). Sytuacja przedstawia się inaczej w zakresie skroplonego gazu 

ziemnego (LNG). W 2020 roku Chiny importowały pięciokrotnie więcej (94 mld m3) gazu 

LNG z Rosji niż Europa (17,2 mld m3), z czego 42 procent (40 mld m3) importu chińskiego 

stanowiły transakcje spotowe (transakcje spoza sprzedaży w ramach umów terminowych). 

Ponadto Chiny w dużej mierze angażują się w rozwój inwestycji LNG na rosyjskiej Dalekiej 

Północy na przestrzeni ostatnich lat. Na szczególną uwagę zasługują projekty Novateku, 

największego rosyjskiego niezależnego producenta gazu ziemnego i drugiego po 

Gazpromie producenta gazu w Rosji. Bez kapitału chińskiego, Novatek nie byłby w stanie 

uruchomić dwóch flagowych projektów: Jamał LNG i Arctic LNG 2.  

W spółce Jamał LNG podmioty z ChRL (China National Petroleum Corporation i Chiński 

Fundusz Jedwabnego Szlaku) są bowiem w posiadaniu niespełna 30 procent udziałów 

(połowę udziałów ma Novatek, a pozostałe 20 procent francuski Total)12. Ponadto, chińskie 

banki (Export-Import Bank of China i China Development Bank) udzieliły kredytów o łącznej 
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wysokości 12 mld dolarów na sfinansowanie tej inwestycji13. Zaangażowanie w Jamał LNG 

ma przynieść Pekinowi wymierne korzyści. W 2014 roku Moskwa i Pekin zawarły umowę, na 

mocy której projekt zapewni Chinom dostawy na poziomie 3 mln ton LNG rocznie na okres 

20 lat14. Dostawy zainicjowano w 2018 roku15. 

Drugim projektem, w który zaangażowani są Chińczycy jest Arctic LNG 2 na Półwyspie 

Gydańskim. Udziałowcy chińscy (China National Oil and Gas Exploration and Development 

Company – spółka córka CNPC i China National Offshore Oil Corporation) są w posiadaniu 

20 procent spółki Arctic LNG 2, zaś banki z ChRL (China Development Bank i Export-Import 

Bank of China) udzieliły 2,5 mld kredytów euro na jej realizację16. Pierwsza część budowy 

Arctic LNG 2 miała zostać zakończona już w 2023 roku, jednak sankcje nałożone na Rosję  

w związku z inwazją na Ukrainę istotnie ograniczają możliwość dalszego rozwoju projektu17. 

Ważną rolę odgrywają w tej sytuacji ograniczenia technologiczne. Do transportu LNG przez 

Ocean Arktyczny niezbędna jest bowiem flota gazowców klasy lodowej, których Rosja nie 

jest w stanie obecnie wyprodukować. Na mocy porozumienia z 2018 roku technologia miała 

być pozyskiwana z Korei Południowej, jednak sankcje spowolnią, a być może całkowicie 

uniemożliwią tę transakcję18. 

Wnioski. W zakresie eksportu gazu chęć zapewniania bezpieczeństwa energetycznego  

i możliwość zabezpieczenia dostaw po atrakcyjnych cenach to istotne czynniki motywujące 

Chiny do zwiększenia zakupu rosyjskiego surowca. Jednakże ze względu na liczne 

ograniczenia transportowe w krótkim okresie możliwości sprzedaży większej ilości 

rosyjskiego gazu do ChRL są ograniczone. Rozbudowa sieci gazociągów czy transport LNG 

przez Ocean Arktyczny są bowiem procesami czasochłonnymi i kapitałochłonnymi.  

W związku z tym w krótkim okresie prawdopodobne wydaje się jedynie zwiększenie 

przepływów przez istniejący już gazociąg Siła Syberii (szacuje się, że maksymalnie możliwe 

jest zwiększenie transportu do 28 mld m3 rocznie do 2025 roku)19. Jednocześnie w celu 

zgromadzenia zapasów po atrakcyjnych cenach (około 10 procent zniżki względem cen 

spotowych w Azji, za wyjątkiem kontraktów długoterminowych) prawdopodobne jest, że 

Chiny będą starały się zakupić więcej rosyjskiego LNG. By uniknąć sankcji wtórnych, istnieje 

ryzyko, że będą korzystały z pośrednictwa podmiotów zagranicznych i kupowały niewielkie 

wolumeny gazu, tak by ich transakcje przypominały realizację umów długoterminowych20.  
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Ropa. Rosja jest trzecim co do wielkości producentem ropy na świecie po Stanach 

Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej21. Tym samym surowiec ten jest kluczowym produktem 

eksportowym Federacji Rosyjskiej. Wpływy z tytułu eksportu ropy i gazu stanowiły w 2021 

roku 36 procent całego budżetu Rosji22.  

Eksport ropy stanowi filar rosyjsko-chińskiej współpracy energetycznej. Około 20 procent 

rosyjskiego eksportu ropy trafia do Chin (60 procent zaś do krajów europejskich 

definiowanych według klasyfikacji OECD)23. Tym samym Rosja jest dla ChRL drugim (po 

Arabii Saudyjskiej) najważniejszym dostawcą tego surowca, odpowiadając za dostarczanie 

1,6 miliona baryłek dziennie w 2021 roku24. Ważnym szlakiem eksportowym ropy na linii 

Rosja-Chiny pozostaje 4070-kilometrowy rurociąg ESPO (ang. East Siberia–Pacific Ocean), 

którym w 2021 roku wysyłano 700 tysięcy (44% eksportu surowca) baryłek ropy dziennie. 

Pozostałe 900 tysięcy baryłek dziennie (56% eksportu surowca) transportowano 

zbiornikowcami przez porty dalekowschodnie oraz porty na Morzu Czarnym i Bałtyku25. 

Mimo że ilość ropy napływającej z Rosji do Chin zmniejszyła się o 4,6% w stosunku do roku 

poprzedniego, jej udział w rynku chińskim wykazuje tendencję wzrostową (wzrost z 15,4% 

do 15,5% w latach 2020-2021)26.  

Rafinerie państwowe. Możliwość zaburzenia wpływu zachodnich sankcji na Rosję poprzez 

zakup większej ilości ropy przez ChRL należy rozpatrywać z perspektywy chińskich rafinerii 

państwowych i niezależnych. Podmioty państwowe, które odpowiadają za połowę importu 

chińskiego, zawarły dwie umowy na import rosyjskiego surowca: kontrakt CNPC  

z Rosnieftem i PetroChina z Rosnieftem. Na mocy kontraktu CNPC z rosyjskim koncernem 

Rosnieft ChRL importowała 40 mln ton ropy rocznie, z czego 10 mln ton transportowanych 

było rurociągiem Atasu-Alashankou wiodącym z Rosji przez Kazachstan do Xinjiangu  

w północno-zachodnich Chinach27. Umowa wygasa w 2023 roku, stąd zasadne jest 

przypuszczenie, że porozumienie z 4 lutego 2022 roku zawarte podczas spotkania 

Władimira Putina z Xi Jinpingiem może stanowić jej przedłużenie. Na mocy nowej umowy 

Rosnieft ma kontynuować eksport do ChRL przez kolejne 10 lat i dostarczyć do północno-

zachodnich Chin 100 mln ton (200 tysięcy baryłek dziennie) surowca28. Kolejną umową 

spajającą współpracę energetyczną między Moskwą a Pekinem jest kontrakt PetroChina  

z Rosnieftem na import 30 mln ton ropy ESPO Blend rocznie transportowanej rurociągiem 
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Skoworodino-Mohe do miasta Daqing w prowincji Heilongjiang na północnym wschodzie 

Chin29.  

Na poziomie politycznym współpraca podmiotów państwowych ma zatem solidne 

podstawy, jednakże pytanie, czy obecnie Chiny byłyby w stanie zakupić istotnie większe 

ilości surowca od Rosji pozostaje otwarte. Z jednej strony, kluczowym czynnikiem 

motywującym Pekin do zwiększenia importu są wysokie zniżki. Ceny oferowane chińskim 

podmiotom nie są co prawda znane, lecz dyskonty dla innych międzynarodowych 

koncernów ukazują, że Rosja jest obecnie gotowa drastycznie obniżyć ceny (przykładowo 

brytyjsko-holenderski koncern Shell otrzymał rekordowy dyskont na poziomie 28,5 dolara 

na baryłce w porównaniu do referencyjnej ceny ropy Brent) 30 . Obniżone ceny nie 

gwarantują jednak Rosji możliwości zwiększenia wolumenu eksportu do Chin. Przyczyniają 

się do tego trzy zjawiska: prawdopodobne zmniejszenie popytu na ropę w ChRL, trudności  

w transporcie surowca oraz niechęć chińskich przedsiębiorstw do podejmowania ryzyka 

politycznego. Po pierwsze, do zmniejszenia popytu na ropę przyczynia się obecnie 

lockdown chińskich metropolii związany z pojawieniem się nowych ognisk szczepu Omikron 

na terenie kraju. Zarazem ograniczone możliwości magazynowania i rafinacji sprawiają, że 

znaczne powiększanie rezerw strategicznych przez ChRL wydaje się obecnie mało 

prawdopodobne. Po drugie, istotnym utrudnieniem są ograniczenia logistyczne będące 

konsekwencją zachodnich sankcji na Rosję. Firmy żeglugowe czekają bowiem na 

ustabilizowanie sytuacji i niechętnie podejmują ryzyko nowych zamówień na transport 

rosyjskich surowców. Na przełomie lutego i marca 2022 roku sześć spółek żeglugowych 

(MSC, Maersk, CMA CGM, Yang Ming, ONE i Hapag-Lloyd), które odpowiadają za 62 

procent globalnej przepustowości, ogłosiło czasowe zawieszenie transportu z Rosji31.  

W świetle tych wydarzeń nawet transport w ramach umów długoterminowych jest 

utrudniony, a ceny żeglugi diametralnie wzrastają (przykładowo cena dzienna za tankowiec 

Aframax na trasie Chiny-Rosja wzrosła w marcu dwudziestosześciokrotnie na przestrzeni 

jednego tygodnia) 32 . Po trzecie, w obliczu ryzyka politycznego kluczowe chińskie 

przedsiębiorstwa, jak Sinopec, CNOOC, PetroChina i Sinochem, podchodzą z dużą dozą 

ostrożności do nowych zakupów z Rosji, a nawet wstrzymują część inwestycji 

energetycznych planowanych we współpracy z podmiotami rosyjskimi 33 . Podobnie 

postępują chińskie banki państwowe. W lutym 2022 roku singapurski oddział Bank of China 
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zawiesił finansowanie transakcji związanych z rosyjską ropą, zaś zagraniczne oddziały 

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) wstrzymały otwieranie denominowanych  

w dolarach akredytyw na zakup towarów z Rosji34. 

Rafinerie niezależne. Jeśli chodzi o rafinerie niezależne importujące głównie ropę naftową 

ESPO, kwestie cenowe odgrywają kluczową rolę. Stąd obecna sytuacja stanowi dla nich 

zachętę do zakupu większych ilości rosyjskiego surowca. Z drugiej strony, w związku  

z sankcjami istnieje szereg okoliczności utrudniających im zacieśnienie relacji z Rosją w tej 

materii.  

Po pierwsze, proces płatności międzynarodowych jest obecnie utrudniony, co rafinerie 

niezależne odczuwają silniej niż podmioty państwowe. Przy zakupach krótkoterminowych 

możliwość uzyskania zabezpieczeń akredytyw od banków pozostaje bowiem ograniczona, 

tym samym zmuszając je do poszukiwania innych form płatności. Alternatywę mogłyby 

stanowić kredyty udzielane przez sprzedawców, lecz większość z nich nie przychyla się do 

takiego rozwiązania ze względu na zwiększone ryzyko transakcji35. Istnieje też możliwość 

przedpłaty gotówkowej w formie transferów telegraficznych, jednak stanowi ona wyzwanie 

dla mniejszych podmiotów, które nie dysponują wystarczającymi środkami w krótkim 

okresie (cena ładunku wielkości zbiornikowca Aframax przekracza obecnie 85 milionów 

dolarów, a transfery telegraficzne wymuszają na rafineriach niezależnych płatność z góry, 

podczas gdy akredytywa zapewniała miesięczny okres kredytowania) 36 . Ponadto, 

rozliczenia gotówkowe w ramach transferów telegraficznych muszą być realizowane  

w ramach systemu SWIFT, co możliwe jest wyłącznie z rosyjskimi bankami, które nie 

znajdują się na liście podmiotów objętych sankcjami. Po drugie, dynamiczny wzrost stawek 

frachtowych jest istotnym czynnikiem obniżającym atrakcyjność rosyjskiego surowca. 

Stawki za transport dla rafinerii niezależnych w przypadku tankowca Aframax z portu 

Koźmino w Rosji do portów w północnych Chinach wzrosły bowiem do 900 tysięcy dolarów 

dziennie, co stanowi najwyższą stawkę od maja 2020 roku37.  

Wnioski. Ropa stanowi fundament chińsko-rosyjskiej współpracy energetycznej. Należy 

podkreślić, że dzięki współpracy Rosnieftu z CNPC i PetroChina Moskwa zabezpieczyła 

eksport tego surowca do Chin na najbliższe dekady. Ponadto, zachętą dla chińskich spółek 

są obecnie wysokie zniżki udzielane zagranicznym podmiotom zainteresowanym zakupem 
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dodatkowej ilości ropy. Jednakże zwiększenie wolumenu eksportu rosyjskiego surowca do 

Chin spotyka się z szeregiem ograniczeń. Po pierwsze, ze względu na ryzyko sankcji 

wtórnych, największe chińskie koncerny państwowe obawiają się nowych zakupów czy 

kontynuowania inwestycji energetycznych we współpracy z rosyjskimi oligarchami objętymi 

reżimem sankcyjnym. Warto mieć na uwadze również postawę chińskich banków 

państwowych (Bank of China i ICBC), które ograniczyły finansowanie rosyjskich towarów, 

m.in. poprzez wstrzymanie otwierania akredytyw. Po drugie, ważną rolę odgrywają również 

utrudnienia transportowe wynikające z zawieszenia części połączeń morskich z Rosją przez 

międzynarodowe przedsiębiorstwa żeglugowe, którym towarzyszy diametralny wzrost 

stawek frachtowych. Kolejnym istotnym problemem jest dokonywanie płatności 

międzynarodowych z Rosją. Uzyskanie zabezpieczeń akredytyw od banków jest 

wstrzymane, a mniejsze podmioty mają trudność z płatnościami gotówkowymi, które wiążą 

się z przedpłatą oraz mogą być realizowane za pośrednictwem SWIFT tylko z rosyjskimi 

bankami wyłączonymi z sankcji. Podsumowując, dotychczasowe działania podmiotów 

chińskich oraz wyzwania, z jakimi mierzą się od czasu nałożenia na Rosję sankcji, prowadzą 

do wniosku, że bez wyraźnego sygnału politycznego z Pekinu, koncerny państwowe  

i rafinerie niezależne nie zakupią istotnie większych ilości rosyjskiego surowca.  

Węgiel. Pekin zakłada osiągnięcie maksymalnego zużycia węgla w 2025 roku, by następnie 

stopniowo zmniejszać jego udział w energetyce38. Mimo bogatych zasobów krajowych, 

Chiny wciąż importują węgiel, a Rosja stanowi dla nich drugiego (po Indonezji) 

najważniejszego eksportera w tym zakresie39. Australia, największy światowy eksporter 

węgla metalurgicznego, od 2020 roku podlega bowiem nieoficjalnemu bojkotowi Pekinu  

w konsekwencji postulowanego przez Canberrę uruchomienia międzynarodowego 

dochodzenia w sprawie roli Chin w wybuchu pandemii COVID-19. Jednocześnie Indonezja, 

wiodący eksporter węgla energetycznego, ogłosiła w styczniu 2022 roku zawieszenie 

eksportu węgla w obawie o dostawy do krajowych elektrowni, co zaskoczyło Pekin40. Tym 

samym import z Rosji stanowi alternatywę dla Chin. Zarazem Moskwa od lat dąży do 

zwiększenia sprzedaży węgla na kierunku azjatyckim.  

Rosja jest trzecim (po Indonezji i Australii) największym eksporterem węgla na świecie41. 

Chiny są zaś największym światowym importerem, producentem i konsumentem tego 
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surowca42. Bogate złoża węgla sprawiają, że 90 procent węgla zużywanego przez Chiny 

pochodzi z wydobycia krajowego 43 . W 2021 roku pozostałe 10 procent surowca 

importowane było głównie z Indonezji (60 procent importu) i Rosji (14 procent importu)44.  

Zapotrzebowanie Chin na rosyjski węgiel w ostatnich latach intensyfikuje się. W 2020 roku 

Chiny importowały niespełna 19 mln ton rosyjskiego węgla energetycznego45. Rok później  

w związku z kryzysem energetycznym import tego surowca zwiększył się niemal trzykrotnie, 

osiągając poziom 52 mln ton46. 

W kwietniu 2022 roku Komisja Europejska przyjęła piąty pakiet sankcyjny obejmujący plan 

wprowadzenia embarga na import węgla z Rosji47. Mimo deklaracji rosyjskich, że w obliczu 

sankcji węgiel zostanie wyeksportowany na rynki azjatyckie, w tym rynek chiński, to 

rozwiązanie jest mało prawdopodobne. Po pierwsze, świadczy o tym zbliżony potencjał 

importowy UE i ChRL. W 2021 roku Chiny importowały 62,8 mln ton węgla rosyjskiego (24 

procent całkowitego eksportu węgla przez Rosję), w porównaniu do 69 mln ton węgla 

rosyjskiego importowanego przez państwa UE (26 procent całkowitego eksportu węgla 

tego kraju)48. Po drugie, ewentualna gotowość Pekinu do zwiększenia wolumenu importu 

zostałaby zahamowana przez ograniczenia transportowe. Zdecydowana większość 

rosyjskiego węgla (87 procent w okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku) trafia do Chin 

drogą morską, zaś pozostałe 13 procent (4,9 mln ton) drogą lądową49. Rosja nie posiada 

jednak infrastruktury umożliwiającej zwiększenie przepustowości kolei, która dostarcza 

węgiel do portów na kierunku wschodnim. Rosyjski węgiel jest wysyłany koleją w dwóch 

kierunkach – zachodnim (wiodącym do portów nad Bałtykiem i Morzem Czarnym)  

i wschodnim (do portów nad Pacyfikiem). Mimo że Moskwa od lat dąży do zwiększenia 

przepustowości infrastruktury wiodącej na wschód, wciąż zdecydowanie dominuje 

transport surowca na zachód. W rezultacie część węgla pozyskiwanego w Kuźnieckim 

Zagłębiu Węglowym, która mógłby zostać przeznaczona na eksport do Azji, pozostaje 

niezagospodarowana50.  

Wnioski. Podobnie jak w przypadku ropy i gazu, ograniczenia infrastrukturalne 

uniemożliwiają zwiększenie wolumenu eksportu rosyjskiego węgla do Chin. W krótkim  

i średnim okresie Rosja nie będzie bowiem w stanie zwiększyć przepustowości Kolei 

Transsyberyjskiej i części Bajkalsko-Amurskiej Magistrali Kolejowej, które odpowiadają za 
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transport tego surowca na kierunku wschodnim. Jednocześnie poziom importu rosyjskiego 

węgla przez Unię Europejską i ChRL jest obecnie zbliżony, stąd drastyczny wzrost sprzedaży 

do Państwa Środka wydaje się mało prawdopodobny.  

Implikacje dla Polski. W obliczu poważnych konsekwencji strategicznych wynikających  

z ewentualnego dalszego zacieśnienia więzów między Moskwą a Pekinem, Polska powinna 

przyjąć postawę promotora krajowej i międzynarodowej debaty publicznej, obserwatora 

relacji rosyjsko-chińskich oraz aktywnego uczestnika europejskich i regionalnych relacji  

z Chinami. 

Rola promotora krajowej i międzynarodowej debaty publicznej. W interesie Polski jest 

promowanie rzetelnej, opartej na faktach debaty publicznej dotyczącej skutków sankcji, 

zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej. Przykładem obszaru, w którym Polska 

powinna działać, jest debata o możliwości łagodzenia skutków zachodnich sankcji na 

Moskwę poprzez zacieśnienie rosyjsko-chińskiej współpracy energetycznej. W retoryce 

Kremla skutki unijnego embarga na węgiel z Rosji oraz stopniowego ograniczenia 

zależności Europy od innych rosyjskich surowców są bagatelizowane. Kierunek azjatycki 

wskazywany jest jako panaceum na osłabienie unijno-rosyjskich więzów energetycznych, 

zaś ChRL ma odegrać w tym procesie kluczową rolę. Jednakże dane statystyczne przeczą 

tym twierdzeniom. Liczne ograniczenia transportowe, utrudnienia w płatnościach 

międzynarodowych czy wreszcie zachowawcze postępowanie chińskich spółek w obawie 

przed sankcjami wtórnymi dowodzą, że presja na Rosję ma wymierne znaczenie. Aktywna 

postawa Polski w tym obszarze ograniczy oddziaływanie propagandy kwestionującej sens 

odcinania się od rosyjskich surowców na społeczeństwo polskie oraz inne społeczeństwa 

europejskie.  

Rola obserwatora relacji rosyjsko-chińskich. Aby zagwarantować efektywność sankcji 

konieczne jest weryfikowanie ich przestrzegania przez podmioty międzynarodowe. Jednym 

z obszarów, które Polska powinna mieć na uwadze w zakresie współpracy rosyjsko-chińskiej 

jest system płatności międzynarodowych. Ograniczenia w dokonywaniu płatności 

międzynarodowych są bowiem przeszkodą dla Rosji w prowadzeniu handlu 

międzynarodowego, w tym ekspansji surowcowej na rynku chińskim. Trudności w otwarciu 

akredytyw zmuszają chińskie przedsiębiorstwa do poszukiwania alternatywnych metod 
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płatności, zaś wyłączenie części banków rosyjskich z systemu SWIFT istotnie komplikuje 

finalizowanie transakcji. W tym kontekście istotna jest rola, jaką w łagodzeniu rezultatów 

sankcji mógłby odegrać chiński międzynarodowy system płatności CIPS (ang. Cross-Border 

Interbank Payment System), do którego należą 23 rosyjskie banki51. Należy podkreślić, że 

na obecnym etapie rozwoju system nie zdoła całkowicie zastąpić SWIFTu. Ma to związek  

z niewielką liczbą banków międzynarodowych będących członkami CIPS, ograniczoną rolą 

juana jako waluty międzynarodowej oraz ewentualną niechęcią importerów i eksporterów 

spoza ChRL do akceptowania rosyjskich płatności w chińskiej walucie. Polska powinna 

jednak obserwować dalszy rozwój współpracy chińsko-rosyjskiej w tym zakresie  

i informować społeczność międzynarodową o ewentualnym obchodzeniu sankcji przy 

użyciu tego narzędzia. 

Rola aktywnego uczestnika europejskich i regionalnych relacji z Chinami. Polska ma szansę 

odegrać ważną rolę w redefinicji współpracy z Pekinem na poziomie unijnym i regionalnym, 

w tym w ramach formatu 16+1. Do zadań Polski należy inicjowanie i podtrzymywanie 

wewnętrznej debaty w ramach UE oraz Europy Środkowej i Wschodniej o kształcie dalszych 

relacji z Pekinem w razie udzielenia Rosji pośredniego wsparcia przez Chiny. 

Szczyt Unia Europejska-Chiny z kwietnia 2022 roku dobitnie pokazał odmienność 

stanowiska Brukseli i Pekinu wobec wojny na Ukrainie. Mimo zaostrzenia unijnej retoryki 

wobec ChRL, podczas spotkania przewodniczącej Ursuli von der Leyen i prezydenta 

Charlesa Michela z przewodniczącym Xi Jinpingiem nie padły konkretne zapowiedzi 

dotyczące postępowania UE w razie gdyby Chiny pośrednio wsparły Rosję. Państwa 

członkowskie winny jednak dążyć do wewnętrznego konsensusu, a w interesie Polski jest 

aktywne uczestnictwo w dyskusji o harmonizacji stanowiska w tym zakresie. Jednocześnie 

jako ważny członek formatu 16+1 Warszawa powinna prowadzić dyskusję na poziomie 

bilateralnym i multilateralnym z pozostałymi państwami regionu, by podejmować 

świadome decyzje dotyczące dalszej roli Polski w tej inicjatywie.  

 

Paulina Uznańska – zastępczyni kierownika Polskiego Centrum Studiów nad Prawem  

i Gospodarką Chin Uniwersytetu Warszawskiego (tekst zamówiony u eksperta spoza 

Ośrodka Badań Azji) 
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In the shadow of Western sanctions. A new 

chapter in Sino-Russian energy relations?  

 

Russia’s invasion of Ukraine led to unprecedented Western sanctions imposed on Moscow. 

However, the export of energy resources remains Russia’s financial base, due to which the 

country has been increasing its military potential for years. Would, therefore, a possible 

European-wide decision to sanction selected Russian fossil fuel imports guarantee sufficient 

pressure on Moscow? The EU’s ban on Russian energy resources could be less severe for 

Moscow due to its energy partnership with Beijing. For a decade now Russia has been 

boosting its energy partnership with the PRC as part of its Pivot to Asia policy. Therefore, 

we should analyse whether Russia could redirect its fossil fuel exports from Europe to China. 

The energy cooperation between Moscow and Beijing can be broken into several major 

trends. Firstly, oil exports are the foundation of Russia's ties with China. For the PRC, Russia 

is the second-largest oil provider, as one fifth of the total Russian oil exports are directed to 

the Middle Kingdom. Numerous agreements concluded at the state level – including 

Rosneft’s cooperation with China National Petroleum Corporation and PetroChina – have 

strengthened Moscow's ties with Beijing. Secondly, Russia– the third-largest gas exporter 

to the PRC –aims to strengthen its position in the Chinese gas market. In addition to that, 

two joint large-scale projects, namely Yamal LNG and Arctic LNG 2, bind Moscow's interests 

with Beijing for the coming decades. Thirdly, in terms of coal exports, the value of imports 

from Russia to the Middle Kingdom has also increased. As a result of political tensions 

between Australia and China and the ban on Indonesian coal exports due to Jakarta's 

concerns about domestic supplies, Russian coal is gaining importance for Beijing. 
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However,  Sino-Russian energy cooperation faces a number of limitations. In the short and 

medium terms, these constraints will prevent Moscow from redirecting its energy exports 

from Europe to the Middle Kingdom. Transportation is a good case in point. In terms of oil, 

a dramatic rise in freight fares has impeded an increase in Russian exports to the PRC. 

Besides that, due to possible sanctions and loss of reputation, numerous international 

shipping companies are reluctant to new orders for the transport of Russian energy 

resources. When it comes to the question of gas, Moscow lacks an adequate pipeline 

infrastructure. At present, Russia has only one gas pipeline linking it with China – Power of 

Siberia. In contrast, as many as eight gas pipelines connect it with Europe (excluding the 

"frozen" Nord Stream 2). Moreover, in the context of LNG exports, Western sanctions could 

hinder the Yamal LNG and Arctic LNG 2 projects. Finally, with regard to coal exports, Russia 

will not be able to significantly increase the capacity of the Trans-Siberian Railroad and 

parts of the Baikal-Amur Railroad, which transport its coal to the east. 
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