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Nowa rzeczywistość rosyjskiego budżetu 

Drastyczny spadek cen ropy naftowej oraz kryzys związany 

z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa postawiły władze Federacji 

Rosyjskiej przed koniecznością aktualizacji budżetu federalnego na 2020 rok. 

Znaczące zmiany będą dotyczyć nie tylko kwestii wydatków, lecz także 

dochodów. Obecnie ministerstwo rozwoju gospodarczego nie jest w stanie 

prognozować realnych parametrów dla całego bieżącego roku – nowelizacja jest 

więc odkładana w czasie. Minister finansów Anton Siluanow, w wywiadzie dla 

gazety Wiedomosti na początku maja br., wskazał najbardziej prawdopodobne 

kluczowe zmiany – cenę baryłki ropy na poziomie 30 dolarów, spadek PKB 

o 5 proc., zmniejszenie wpływów budżetowych o 20 proc. oraz deficyt budżetowy 

na poziomie 4 proc. PKB. Jednym z głównych mechanizmów finansowania 

deficytu ma być emisja obligacji skarbowych, które będą kupowane przez 

krajowe banki komercyjne ze środków udostępnianych im przez bank centralny.  

Chociaż w tym roku budżet federalny był nowelizowany w związku z obietnicami 

socjalnymi prezydenta Władimira Putina z jego styczniowego orędzia, już w czasie 

akceptowania poprawek było wiadomo, że zatwierdzaną ustawę trzeba będzie zmieniać 

po raz kolejny. Zawirowania na rynkach surowcowych, szczególnie w zakresie możliwego 

poziomu cen, utrudniają jednak rzetelne prognozowanie nawet w perspektywie 

bieżącego roku. Dużą zmienność wprowadziło marcowe zakończenie porozumienia 

OPEC+ w zakresie ograniczeń wydobycia, a następnie zawarcie kolejnego paktu 

funkcjonującego od maja br. Spadek globalnej aktywności gospodarczej, a przez to popytu 

na ropę naftową, jest jednak z uwagi na pandemię na tyle wysoki, że ceny nie powróciły 

do poziomu z początku 2020 roku. Międzynarodowe instytucje nie prognozują cen 

powyżej 50 dolarów za baryłkę nawet w ciągu kilku najbliższych lat. 

Sytuacja finansowa Rosji pogarszała się z dnia na dzień. Jeszcze 14 marca br. Siluanow 

prognozował spadek dochodów naftowo-gazowych na 2 bln rubli (27,2 mld dolarów1) 

oraz deficyt budżetu na poziomie 0,9-1 proc. PKB2. Dziesięć dni później spadek zwiększył 

już do 3 bln rubli (40,8 mld dolarów), a deficyt do prawie 2 proc. PKB3. Z kolei w połowie 

kwietnia br., kiedy ogłaszano programy antykryzysowe, oświadczył, że pod koniec 2020 

roku w Funduszu Narodowego Dobrobytu4 (FND) może zostać 7 bln rubli5 (95,2 mld 

dolarów). Podczas gdy na początku kwietnia br. było w nim 12,86 bln, oznacza to 

wydatkowanie prawie 6 bln rubli na wsparcie budżetu oraz gospodarki (prawie 82 mld 

dolarów – kwota ponad dwa razy wyższa niż w kryzysowym 2015 roku, kiedy ceny ropy 

urealniano z poziomu 100 do 50 dolarów/baryłka)6. 

Szacunki kluczowych parametrów7 

Podstawowy parametr budżetowy – cenę ropy naftowej, minister finansów Anton 

Siluanow prognozuje na poziomie 30 dolarów/baryłka (z uwzględnieniem wysokiego 

poziomu cen z początku 2020 roku). W 2021 roku ma być ona nieznacznie wyższa. 
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Wysokość PKB w 2020 roku ma spaść o 5 proc. Dochody budżetu skurczą się o około 4 bln 

rubli (54,4 mld dolarów), z czego o 1,5 bln rubli (20,4 mld dolarów) zmniejszą się dochody 

naftowo-gazowe, około 2 bln pozostałe (27,2 mld dolarów). Łączne dochody były 

planowane na poziomie 20 bln rubli (272 mld dolarów), co oznacza, że do państwowej 

kasy nie wpłynie co piąty planowany rubel. W rezultacie, zamiast nadwyżki, 

prognozowany jest deficyt budżetowy na poziomie 4 proc. PKB.  

Źródłem finansowania deficytu będzie: 

 około 1,07 bln rubli (14,6 mld dolarów) zysku wypracowanego przez bank 

centralny (wynika on jedynie z przeprowadzonej przez rząd operacji zakupu od 

banku centralnego akcji Sbierbanku, na którą zostały wykorzystane środki FND); 

 część z około 1,1 bln rubli (15 mld dolarów) środków budżetowych, które nie 

zostały wydane w 2019 roku i przeszły tym samym na kolejny rok; 

 do 4-4,5 bln rubli zadłużenia (54-61 mld dolarów). 

Ponadto w ramach budżetu zostaną ponownie rozdysponowane środki na sumę prawie 

biliona rubli (13,6 mld dolarów) – zdecydowano już o przekierowaniu 250 mld rubli, 

w planach są dalsze zmiany rzędu 700 mld rubli. 

Tabela 1. Porównanie parametrów budżetowych 2019 oraz 2020 roku. 
Parametr budżetowy 2019 2020 

Szacunek Założenia 

pierwotne 

Założenia 

kryzysowe 

PKB, bln rubli 109 113 103 

PKB, mld dolarów 1 663,8 1 717,9 1 400,0 

Zmiana PKB, % +1,3 +1,7 -5,0 

Proficyt/deficyt budżetu federalnego, % PKB +1,7 +0,8 -4,0 

Średnia cena ropy naftowej Urals, 

dolarów/baryłka 

62,2 57,0 30 

Cena ropy naftowej zapewniająca brak 

deficytu budżetowego, dolarów/baryłka 

41,6 42,4 - 

Kurs rubla, RUR/USD 65,4 65,7 73,4* 

Dochody budżetu federalnego, bln rubli; 20,2 20,4 16,4 

mld dolarów 308,5 310,2 223,4 

Wydatki budżetu federalnego, bln rubli; 18,3 19,5 20,7 

mld dolarów 279,7 296,9 282,0 

Wzrost zadłużenia, bln rubli 1,4 1,6 4-4,5 

mld dolarów 21,4 24,4 54-61 

Dług publiczny, % PKB 12,3 - 13,8-14,3 

(16,3-16,8)** 

Koszt obsługi długu, mld rubli 800 700 - 

mld dolarów 12,2 10,6 - 

*Dane pierwotne w rublach wyrażono w dolarach amerykańskich: dla 2019 roku oraz pierwotnych założeń 

2020 roku zgodnie z zakładanym kursem średnim tej waluty na dany rok; dla założeń kryzysowych 2020 

roku - na podstawie zaokrąglonego oficjalnego kursu dolara Banku Rosji na dzień 9 maja br. – 73,4 rubla. 

**Pierwszy zakres określono według wartości procentowej, w nawiasie według kwoty nominalnej.  

Źródło: opracowanie własne. 
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Na początku kryzysu cenowego w marcu br. Siluanow wskazywał, że dochody naftowo-

gazowe spadną o 2 bln rubli (27,2 mld dolarów), obecnie te szacunki oscylują wokół sumy 

1,5 bln (20,4 mld dolarów). Z jednej strony, może to być zbyt optymistyczne bieżące 

założenie, z drugiej – finanse państwa wspiera deprecjacja rubla, dzięki czemu dewizy 

zapewniają wyższe wpływy po przeliczeniu na walutę krajową8. Ponadto, na rynku jest 

jeszcze duży zapas dewaluacji rubla. Tym samym o wiele trudniej jest Rosji zastąpić 

dochody ze źródeł krajowych (głównie podatkowych), które mają spaść o 2 bln rubli.  

Spadek wpływów odnotowuje już Federalna Służba Podatkowa – w kwietniu br. 

w porównaniu z kwietniem 2019 roku, podatkowe zmniejszyły się o około 31 proc. 

(prawie 780 mld rubli – 10,6 mld dolarów). Największy spadek odnotowano dla podatku 

od wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego – 50 proc., podatek od zysku – 41 proc., 

podatek VAT – 27 proc., podatek dochodowy od osób fizycznych – 14 proc. (zaliczka jest 

opłacana przez pracodawcę wraz z wypłatą wynagrodzenia)9. 

Ze źródeł finansowania deficytu najwięcej uwagi zwraca zwiększenie poziomu zadłużenia 

państwa. Wynika to z faktu względnie niskiego dotychczasowego wskaźnika – 12,3 proc. 

PKB na początku 2020 roku. Zadłużenie ma być także swoistym zabezpieczeniem przed 

zbyt szybkim wydatkowaniem FND. Wyczerpanie się tych środków postawiłoby Rosję 

w bardzo niekorzystnej sytuacji w przypadku kolejnych zawirowań na rynku ropy 

naftowej.  

Minister finansów zaznaczył jednak, że tak niski poziom długu jest tylko pozornym 

atutem, gdyż Rosja od swoich papierów skarbowych płaci dość wysokie odsetki – rzędu 

5,5-6,3 proc. (a państwa rozwinięte mniej niż 1 proc.). Obsługa długu państwowego 

w 2019 roku pochłonęła ponad 800 mld rubli (12,2 mld dolarów; 0,8 proc. PKB), w 2020 

roku miało to być około 700 mld (10,6 mld dolarów), ale za 3-4 lata miałoby sięgnąć 

1,5 bln rubli (20,4 mld dolarów). Jeśli więc Rosja podwoi swoje zadłużenie to obsługa 

od razu wzrośnie do 1,5 proc. PKB i około 6 proc. wydatków budżetowych (niezależnie od 

tego, że dług na poziomie 25 proc. PKB wciąż jest uznawany przez rynek finansowy 

za bezpieczny). Siluanow podkreślił w związku z tym, że Rosja nie chciałaby wpaść 

w spiralę zadłużenia i stanąć przed koniecznością zmniejszania innych wydatków, stąd 

zostanie ono zwiększone co najwyżej o 1,5-2 proc. PKB10. Wskazana jednak wcześniej 

kwota 4-4,5 bln rubli sięga 4 proc. PKB, co oznacza, że deklarowane parametry wciąż 

podlegają dyskusji w ramach rządu (jest to jednocześnie ewidentna nieścisłość 

w wypowiedzi ministra finansów). Ponadto, zapowiedzi prezes banku centralnego Elwiry 

Nabiullinej w zakresie prawdopodobnej kolejnej obniżki stóp procentowych, pozwoli 

obniżyć koszt obsługi przyszłego długu. 

Wsparcie banku centralnego 

Działanie banku centralnego jest kluczowe nie tylko w zakresie regulacji stóp 

procentowych. Nowym dostępnym dla sektora bankowego instrumentem będzie 

długoterminowe repo (obowiązujące miesiąc oraz rok)11. Repo jest transakcją, na mocy 

której bank kupuje długoterminowe papiery wartościowe i jednocześnie zobowiązuje się 

je odsprzedać po określonej cenie w określonym terminie w przyszłości. Tym samym jest 
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to swoista forma kredytu, którego zabezpieczeniem są papiery wartościowe, a jego 

głównym celem jest dostarczenie bankom dodatkowych płynnych środków. Zwyczajowo 

transakcja jest zawierana na krótki termin (Bank Rosji oferował dotychczas transakcje 

repo na tydzień lub elastyczne – na okres od 1 do 6 dni). 

Transakcje repo z udziałem banku centralnego są od marca br. wykorzystywane z dużo 

większą intensywnością. Odnotowano wtedy wycofanie się inwestorów zagranicznych 

z rosyjskich obligacji skarbowych, które w ich miejsce wykupiły krajowe banki 

komercyjne12. Banki komercyjne w ramach transakcji repo sprzedały te obligacje 

bankowi centralnemu, a uzyskane środki skierowały na zakup obligacji, które ponownie 

sprzedawały Bankowi Rosji itd. Bankom komercyjnym mechanizm ten zapewnia 

gwarantowany zysk (obligacje były oprocentowane na poziomie 8 proc., a środki na ich 

zakup w banku centralnym uzyskiwały według stawki 6 proc.)13. Jest on także bezpieczny 

dla systemu bankowego do momentu, gdy bank centralny nie musi nagle i znacząco 

podnieść stóp procentowych (co doprowadziłoby do sytuacji, w której transakcja repo 

na zakup obligacji jest droższa niż zyski z obligacji skarbowych).  

Zapowiedziana przez prezes Banku Rosji prawdopodobna dalsza obniżka stóp 

procentowych gwarantuje sektorowi bankowemu zysk wynikający z zakupu 

państwowych papierów wartościowych przy minimalnym ryzyku – tym samym będzie on 

powszechnie uczestniczyć w finansowaniu deficytu państwa, zwiększając swoje 

zadłużenie w banku centralnym14. Potwierdzeniem tego był znaczący popyt na rosyjskie 

obligacje oferowane w kwietniu br. (mimo dużej niepewności o przyszłość gospodarki 

i budżetu) zgłaszany przez banki komercyjne. Nie przyciągnęły one nowych depozytów 

(pieniądze raczej odpływały z systemu niż do niego wpływały), a środki na zakup 

zagwarantował bank centralny15.  

Siluanow krytykował mechanizm wykupu obligacji skarbowych przez banki i ich 

zastawianie w banku centralnym. Z uwagi na globalny kryzys gospodarczy możliwe jest 

jednak, że ministerstwo finansów nie znajdzie na rynku wystarczającej liczby chętnych na 

rosyjskie obligacje (co nie pozwoli na pokrycie bieżącego deficytu) i będzie milcząco 

akceptować ten schemat. Zaangażowanie banków centralnych w pośrednie finansowanie 

budżetu stało się bowiem dość powszechną praktyką w wielu krajach świata. 

Wnioski 

 Bieżący rok budżetowy miał być kolejnym korzystnym dla rosyjskiego rządu – 

planowano znaczący proficyt budżetu oraz dalsze zwiększanie rezerw 

finansowych Funduszu Narodowego Dobrobytu. Podwójny kryzys, jaki dotknął 

Federację Rosyjską, wymaga dokonania głębokich zmian w strukturze budżetu. 

Zmniejszenie wpływów naftowo-gazowych i podatkowych przy jednoczesnym 

utrzymaniu poziomu wydatków prowadzi do konieczności znalezienia źródeł 

finansowania znaczącego deficytu.  

 Rosja ma do dyspozycji FND, nie chce jednak zbyt szybko wydatkować 

zgromadzonych w nim środków. Podstawą wsparcia budżetu ma być więc 
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zwiększanie zadłużenia. Chociaż odsetki, jakie płaci za obligacje rosyjski rząd, nie 

są przez niego uznawane za korzystne, perspektywa kryzysu wskazuje 

na obniżanie referencyjnej stopy przez bank centralny a tym samym obniżenie 

kosztu obsługi przyszłego długu. 

 Poza zapewnieniem gospodarce tańszego kapitału, Bank Rosji wprowadzi nowy 

instrument – długoterminowe repo, który pozwoli bankom komercyjnym 

na większe zaangażowanie się w wykup obligacji skarbowych. Różnica między 

oprocentowaniem transakcji repo i państwowych papierów wartościowych 

gwarantuje pewny zysk przy obecnie bardzo niskim ryzyku. W przypadku 

nadmiernego zadłużenia sektora bankowego wobec banku centralnego 

i niekorzystnych perturbacji gospodarczych w przyszłości, może się to jednak stać 

zagrożeniem stabilności całego systemu.  

1 Kwoty wyrażone rublowo, które nie mają swojego oficjalnego przelicznika w walucie, obliczono na podstawie 
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2 Siergiej Tichonow, Минфин оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть, Российская газета, 
14.03.2020; https://rg.ru/2020/03/14/minfin-ocenil-deficit-biudzheta-pri-dejstvuiushchih-cenah-na-neft.html 
[dostęp: 14.03.2020]. 
3 Maksim Towkajło, Swietłana Jastriebowa, Jekatierina Mierieminskaja, Правительство приступает к пересмотру 
бюджета из-за низких цен на нефть, Ведомости, 23.03.2020; 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/23/825908-pravitelstvo-pristupilo-peresmotru-byudzheta 
[dostęp: 23.03.2020]. 
4 Rządowy fundusz rezerwowy i stabilizacyjny, gromadzący środki z nadwyżek pochodzących ze sprzedaży ropy 
naftowej. W momencie gdy cena surowca spadnie poniżej określonego poziomu (w 2020 roku jest to 42,4 
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https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2020/05/05/829608-ne-hochetsya-dolgovuyu-spiral [dostęp: 
6.05.2020]. 
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12,86 mld rubli, oznaczają, że przyjęta wartość amerykańskiej waluty wyniosła 77,7 rubla. Gdyby FND przeliczyć 
według pierwotnego kursu wyniósłby on 10,87 bln rubli. Tak więc to, co Rosja straci na średniej cenie ropy między 30 
a 42,4 dolara/baryłka, odzyskała obecnie w wyniku deprecjacji własnego pieniądza. 
9 Swietłana Jastriebowa, За апрель бюджет не получил около 775 млрд рублей налогов, Ведомости, 6.05.2020; 
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Набиуллиной на пресс-конференции 8 мая 2020 года, Банк России, 8.05.2020; https://cbr.ru/press/event/?id=6719 
[dostęp: 12.05.2020]. 
12 Банки начали строить пирамиду на рынке российского госдолга, Finanz.ru, 4.05.2020; 
https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/banki-nachali-stroit-piramidu-na-rynke-rossiyskogo-gosdolga-
1029161091 [dostęp: 4.05.2020]. 
13 Julia Koszkina, Российские банки в марте заняли у ЦБ рекордную с кризиса 2014 года сумму, РБК, 2.05.2020; 
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14 Denis Porywaj, Аукционы: “голубиные” высказывания главы ЦБ РФ поспособствуют большому спросу, Raiffeisen 
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