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Embargo UE i pułap cenowy a dochody rosyjskiego budżetu 
federalnego 

Po wielomiesięcznym okresie przejściowym w grudniu 2022 roku w Unii 

Europejskiej weszło w życie embargo na zakup rosyjskiej ropy naftowej 

transportowanej drogą morską. Otwarta pozostała jednak opcja zakupu 

surowca przez kraje trzecie pod warunkiem przestrzegania pułapu cenowego 

ustalonego na dość wysokim poziomie – 60 dolarów za baryłkę. Z tego względu 

większym problemem dla Rosjan jest zapewnienie frachtu i usług 

ubezpieczeniowych dla sprzedawanej ropy wobec konieczności jej 

przekierowania z rynku europejskiego na azjatycki. Nawet jeśli FR zostanie 

zmuszona do ograniczeń wydobycia, wciąż jest w stanie zapewnić sobie 

wystarczające dochody surowcowe na pokrycie wydatków wojennych. 

W ramach 6. pakietu sankcji wobec Rosji Unia Europejska 3 czerwca 2022 roku 

zdecydowała o wprowadzeniu embarga na morskie dostawy ropy naftowej i produktów 

ropopochodnych (wobec pierwszej kategorii miało wejść w życie po 6, drugiej – po 

8 miesiącach)1. Z ograniczeń tych 21 lipca 2022 roku wyłączono jednak dostawy 

rosyjskiego surowca do krajów trzecich2. Było to znaczące zmiękczenie pierwotnie 

zapowiedzianego embarga (przez urzędników motywowane potrzebą zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego w skali globalnej). W dyskusji politycznej jeszcze 

w czerwcu, w czasie szczytu G7, zaczął pojawiać się temat wprowadzenia pułapu 

cenowego, który miałby ograniczać potencjalne dochody rosyjskiego budżetu nie 

powodując znaczących ograniczeń podaży surowca. 

Ostatecznie Unia Europejska w ramach 8. pakietu sankcji wprowadzanego w odpowiedzi 

na aneksję przez Federację Rosyjską kolejnych terytoriów ukraińskich, 6 października 

2022 roku powróciła do decyzji zakazującej transportu morskiego rosyjskiej ropy 

naftowej (od 5 grudnia 2022 roku) i produktów ropopochodnych (od 5 lutego 2023 roku) 

do państw trzecich, a także świadczenia powiązanych z nim usług (pomocy technicznej, 

usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej). Wyjątkiem od tego zakazu 

będzie zakup rosyjskiej ropy naftowej w cenie nie przekraczającej ustalonego pułapu 

cenowego (ang. price cap). 

Poza UE analogiczne regulacje miały być wprowadzone przez, nie należące do niej, 

państwa G7 (USA, Kanada, Japonia, Wielka Brytania). Do państw stosujących pułap 

cenowy dołączyły Australia i Norwegia. Do grupy, która otrzymała nazwę Price Cap 

Coalition może się przyłączyć każde państwo. Pewnym utrudnieniem w monitorowaniu 

pełni sytuacji jest fakt, że za wyjątkiem UE pozostałe kraje wprowadzają regulacje „ceny 

maksymalnej” na poziomie własnych systemów prawnych3. Warto podkreślić, że pułap 

cenowy w przypadku UE, USA czy Wielkiej Brytanii nie znosi wprowadzonego przez nie 

embarga na import, a umożliwia jedynie pod określonymi warunkami świadczenie usług 

dla dostaw do krajów trzecich. 
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Pułap cenowy dla ropy naftowej został 3 grudnia 2022 roku ustalony na poziomie 

60 dolarów za baryłkę. W dokumentach UE wskazano, że dokonywany będzie jego 

okresowy przegląd (co 2 miesiące) i będzie on co najmniej 5 proc. niższy niż średnia 

rynkowa ceny rosyjskiego surowca podawanej przez Międzynarodową Agencję 

Energetyczną (IEA). Zdecydowano również, że do 19 stycznia 2023 roku trwa okres 

przejściowy dla surowca załadowanego na tankowce do 5 grudnia 2022 roku, który jest 

obecnie dostarczany do portów docelowych.  

Pułap cenowy odnosi się jedynie do ceny samej ropy naftowej, a więc koszt usług 

okołosprzedażowych (np. fracht, ubezpieczenie, finansowanie, koszty prawne, opłaty 

celne) może podnosić wartość towaru powyżej obecnej kwoty 60 dolarów. W założeniu 

ma to zapobiec ukrywaniu wyższej ceny sprzedaży poprzez zawyżone koszty obsługi 

transportu. Z drugiej strony jednak, pozwala to rosyjskim sprzedawcom w pełni 

wykorzystać cenę maksymalną. 

Amerykański Departament Skarbu w swoim oświadczeniu na temat pułapu cenowego 

przyznał, że cena 60 dolarów ma stanowić dla Rosji ekonomiczną zachętę 

do kontynuowania sprzedaży ropy naftowej – taki poziom był kiedyś dla Rosji 

akceptowalny, kształtuje się bowiem powyżej kosztów produkcji oraz jest zbliżony do 

poziomu cen sprzed inwazji na Ukrainę4. 

Kwestia ubezpieczeń 
Jedną z kluczowych usług dla transportu ropy naftowej jest ubezpieczenie, w tym 

ubezpieczenie P&I (ang. Protection & Indemnity) obejmujące m.in. odpowiedzialność 

cywilną armatora (np. za skutki wycieków ropy naftowej). Oferują je na zasadach 

wzajemnych Kluby armatorskie, a 13 z nich (z łącznie 20) jest stowarzyszonych 

w International Group of P&I Clubs (IGP&I) z siedzibą w Londynie. IGP&I obejmuje 

ochroną około 60 proc. rynku, często też reasekuruje ryzyka pozostałych klubów5. 

Amerykański Departament Skarbu wskazał, że grupa G7 kontroluje 90 proc. rynku tych 

ubezpieczeń6. Wymóg posiadania takiego ubezpieczenia oznacza albo konieczność 

dostosowania się do regulacji brytyjskich (w tym pułapu cenowego) lub wybór Klubu 

armatorskiego nie podlegającego jurysdykcji Price Cap Coalition, który nie może również 

reasekurować swojego ryzyka w tych krajach.  

Brytyjskie Biuro Implementacji Sankcji Finansowych (OFSI) wskazało, że znane mu są 

bieżące ceny usług oraz nałożyło wymóg informowania o transakcjach, w których koszt 

usług nie odzwierciedlałby aktualnego poziomu rynkowego. W tym kontekście podawany 

przez media na początku grudnia wzrost wartości obsługi transportu rosyjskiej ropy7 

niekoniecznie ma dla Rosji jedynie negatywne konsekwencje. Wyznacza co prawda 

wyższy poziom kosztów, jakie musiałby ponosić kupujący rosyjski surowiec; pozwala 

jednak na zastosowanie podobnych stawek przez podmioty spoza państw Price Cap 

Coalition. 

W przypadku rozwinięcia systemu ubezpieczeń w Rosji, rosyjskie spółki mogą, w ślad za 

tendencją rynkową, podwyższać ich wartość, generując dodatkowe dochody własne. 

Klienci z Turcji, Indii czy Chin akceptują podstawowe polisy ubezpieczeniowe rosyjskich 
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podmiotów. Wyzwaniem jest jednak, jak przyznają sami Rosjanie, ubezpieczenie P&I, 

ograniczenie dostępu do którego ma być większym wyzwaniem niż samo embargo8. 

Częściowo problem ten rozwiązała jednak Turcja, która domagała się utrzymania 

gwarancji ubezpieczeniowych P&I dla statków na swoich wodach terytorialnych, 

niezależnie od okoliczności, co oznaczało, że również w przypadku umyślnego złamania 

reżimu sankcyjnego. Początkowo IGP&I odrzuciło taką możliwość, jednak w połowie 

grudnia przystało na warunki tureckie9. 

Jednym z obecnie podstawowych podmiotów reasekurujących mniejszych 

ubezpieczycieli10 jest spółka-córka rosyjskiego banku centralnego – Rosyjska Narodowa 

Spółka Reasekuracyjna (ros. Российская национальная перестраховочная 

компания/РНПК, RNPK)11. Jej kapitał zakładowy został w 2022 rok zwiększony z około 

70 do 750 mld rubli, a minimalny udział przekazywanego ryzyka z 10 do 50 proc.12 

Z uwagi na fakt, że zobowiązania RNPK gwarantuje rosyjski bank centralny, mogą one być 

uznawane za nieograniczone13. Z jeden strony, bank centralny został obarczony 

dodatkowym znaczącym ryzykiem, z drugiej – ewentualne wypracowane przez RNPK 

zyski zostaną przejęte przez bank centralny, a ten z kolei swoje zyski kieruje do budżetu 

federalnego.  

Utrata europejskiego rynku 
Rosja w 2022 roku wydobywała dziennie około 10,6 mln baryłek ropy naftowej. Taką 

ilość chciałaby również utrzymać w 2023 roku. W ostatnich miesiącach drogą morską 

eksportowano średnio 3,5 mln baryłek dziennie (b/d). Transport wykorzystujący sieć 

ropociągów jest szacowany na 0,5 mln b/d (jest on wyłączony z embarga, jednak ze 

wskazaniem, że odbiorcy będą dążyć do rezygnacji z rosyjskich dostaw). 

 

 
Grafika 1. Załadunek rosyjskiej ropy naftowej w rosyjskich portach. 
Źródło: Bloomberg. 

Wraz z wejściem w życie embarga UE, Rosja traci odbiorców dla 1,5 mln b/d. Od czasu 

pełnoskalowej inwazji na Ukrainę ilość ta i tak spadała stopniowo do 0,3 mln b/d 

w przeddzień wejścia w życie ograniczeń. Z największych odbiorców pozostała w tym 
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czasie Holandia (95 tys. b/d) oraz Bułgaria (125 tys. b/d)14. Ta druga uzyskała wyłączenie 

z embarga na transport morski. Stopniowe odchodzenie europejskich klientów od 

zakupów w Rosji zaprezentowano w Aneksie. 

 

 
Grafika 2. Europejscy odbiorcy morskich dostaw rosyjskiej ropy naftowej. 
Średnia z czterech tygodni, z wyłączeniem Turcji. 
Źródło: Bloomberg. 

 
Grafika 3. Globalni odbiorcy morskich dostaw rosyjskiej ropy naftowej. 
Średnia z czterech tygodni. 
Źródło: Bloomberg. 

Opcja przekierowania dostaw na rynek azjatycki jest ograniczona możliwościami 

technicznymi rurociągów w kierunku dalekowschodnim (główny terminal Kozmino ma 

przepustowość około 0,75 mln b/d z możliwością rozbudowy do 1,1 mln b/d) oraz 

kwestią wyższych kosztów (fracht do Azji zamiast do portów europejskich). Zapas 

przepustowości posiadają jedynie ropociągi transportujące surowiec do terminali nad 

Morze Czarne i Bałtyckie15. Dla utrzymania dotychczasowego poziomu sprzedaży Rosji 

pozostaje więc eksport do klientów spoza Europy przy załadunku w portach bałtyckich 
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czy czarnomorskich (odpowiadają łącznie za około 2/3 dostaw). Przestawienie się 

portów bałtyckich na odbiorców azjatyckich wyraźnie wskazują m.in. dane Bloomberg 

(patrz Aneks). W porównaniu z kosztem transportu do Azji z państw Zatoki Perskiej, 

stawia to jednak rosyjski surowiec w gorszej pozycji. Aby konkurować z nim cenowo, przy 

droższym frachcie, Rosja musi więc obniżać cenę ropy. 

Wejście w życie całego pakietu ograniczeń powiązanych z ceną maksymalną miało 

również doprowadzić do wzrostu stawek proponowanych za obsługę transportu 

rosyjskiej ropy. Koszt frachtu między portem nad Morzem Bałtyckim a Indiami miał 

wzrosnąć z 9-11 mln do 15 mln dolarów16.  

Jak przekazywały media, w okresie poprzedzającym wprowadzenie pułapu cenowego, 

rosyjski surowiec już był sprzedawany poniżej niego17. Agencja Argus podawała cenę dla 

30 listopada w wysokości 48 dolarów za baryłkę. Dla całego 2023 roku przewiduje 

średnią na poziomie 57 dolarów18. Z kolei już po wprowadzeniu ograniczenia, 8 grudnia 

br. Urals miał kosztować niecałe 44 dolary, ESPO zaś 67 dolarów19 (ang. Eastern Siberia 

Pacific Ocean). Dalekowschodni gatunek ESPO pozostawał powyżej pułapu cenowego 

z uwagi na lepsze parametry jakościowe w porównaniu z Urals, oraz bliskość rynku zbytu 

a tym samym niskie koszty transportu. Ponadto, Japonia w ramach G7 wynegocjowała 

wyjątek dla surowca z projektu Sachalin-2, w którym udział mają japońskie Mitsui 

i Mitsubishi. 

Warto jednak zaznaczyć, że ani Urals, ani ESPO nie są gatunkami ropy notowanymi na 

giełdach światowych, a podawane ceny są wynikiem informacji gromadzonych od 

pośredników handlowych.  

 
Grafika 4. Ceny ropy naftowej Brent, Urals oraz ESPO (w dolarach za baryłkę). 
Źródło: Bloomberg za Argus Media. 

Możliwość rosyjskiej odpowiedzi 
Rosyjskie władze zagroziły, że nie będą sprzedawać surowca podmiotom, które będą 

wymagać dostosowania się do ceny maksymalnej. Rozważane są także inne opcje, takie 

jak określenie przez FR „ceny minimalnej” czy maksymalnej zniżki w porównaniu do 
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notowań giełdowych np. ropy Brent. Możliwe, że wprowadzone zostaną również inne 

kontrsankcje, mające stanowić „odpowiedź” na ograniczenia w eksporcie ropy naftowej. 

Federacja Rosyjska ma jednak ograniczone możliwości reakcji m.in. z uwagi na brak 

możliwości magazynowania ropy naftowej. W praktyce ropa znajduje się w systemie 

rurociągów zarządzanych przez Transnieft (cały system szacuje się na 68 tys. km). Jego 

celem nie jest jednak magazynowanie, chociaż czasowo może pełnić taką rolę dla 

ograniczonej ilości surowca (Transnieft ogranicza ten czas maksymalnie do miesiąca). 

W 2020 roku oszacowano je na 20-30 mln ton20, przy czym podział na ropę naftową oraz 

produkty ropopochodne miał stosunek 85/15. Rosjanie wskazywali z kolei, że potrzeby 

magazynowe wynoszą około 50 mln ton (tak by być na poziomie 10-20 proc. rocznego 

wydobycia, które w ostatnich latach wynosiło około 520 mln ton), gdyż nawet Chiny 

i Indie nie będą kupowały pełnego wydobycia w każdej cenie21.  

Rozmowy na temat możliwości magazynowania rozpoczęły się jeszcze w 2020 roku kiedy 

lockdown w wielu krajach świata drastycznie obniżył bieżące zapotrzebowanie na ropę 

naftową. Jedyną odpowiedzią na spadek popytu było ograniczenie wydobycia 

i dotychczas właśnie w taki sposób Rosja, również jako członek kartelu OPEC+, wpływała 

na podaż rynkową. Budowa magazynów od podstaw miałaby zająć jednak 10–12 lat, 

a przy wykorzystaniu naturalnych rezerwuarów 3–5 lat (najczęściej wskazuje się 

kawerny solne lub wyeksploatowane złoża)22. 

W związku z ograniczeniami zmienia się schemat sprzedaży ropy przez Rosję. Wcześniej 

oferowano ją na warunkach FOB (ang. Free on board) – dostarczano surowiec do 

terminala, gdzie odbierał ją kupujący i on ponosił pozostałe koszty (dostawy 

i ubezpieczeń). Obecnie klienci oczekują przede wszystkim dostaw na warunkach CIF 

(ang. Cost Insurance & Freights), w których koszty dostawy weźmie na siebie sprzedający.  

Rosyjskie koncerny posiadają dedykowane dla takich usług spółki handlowe. Szwajcarska 

Rosneft Trading S.A. od 2020 roku jest jednak objęta sankcjami USA za wspieranie reżimu 

w Wenezueli. Dla spółki Łukoil rolę tę pełni Litasco SA, która część transakcji przenosi do 

Dubaju, by wyłączyć je z reżimów sankcyjnych; dla państwowej Gazprom-Neft – 

Gazpromneft Trading GmbH. 

Obecnie Rosja może planować także ograniczenie wydobycia (by dokonywać tego 

planowo, a nie gwałtownie) chociaż ostateczny efekt pułapu cenowego będzie znany 

dopiero po kilku tygodniach od jego wprowadzenia. Na łagodniejszy przebieg 

dostosowania może mieć wpływ również fakt, że Rosja miała pół roku by przygotować się 

na sankcje związane z transportem jej ropy. Media donosiły również o budowaniu przez 

Rosję „floty cieni” – kupowaniu starszych tankowców, które mają transportować rosyjską 

ropę nawet w warunkach objęcia ich sankcjami, tak jak było to dotychczas obchodzone 

przez Iran czy Wenezuelę23. Flotę tę, podobnie jak statki Sowkomfłotu, może ubezpieczać 

rosyjski podmiot a ubezpieczenie P&I zapewniać dla części transportów nawet podmiot 

zachodni, jeśli utrzyma się nacisk Turcji na gwarancje ze strony IGP&I. 
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Pułap cenowy wobec planów budżetu federalnego 
W ramach projektu ustawy budżetowej na lata 2023–2025 rosyjski rząd założył, że 

w 2023 roku średnia cena ropy naftowej wyniesie 70,1 dolara za baryłkę. Kurs dolara ma 

wynieść 68,3 ruble, co określa rublową wartość baryłki ropy naftowej na poziomie 4,8 tys. 

rubli. Koszt wydobycia ropy naftowej Rosstat szacował w II kwartale 2021 roku na 

20,4 tys. rubli za tonę24 – co w przeliczeniu na baryłki daje około 2,8 tys. rubli – niecałe 

60 proc. założonej ceny budżetowej. Chociaż brak bieżących danych, struktura rosyjskich 

złóż i coraz większy udział tych trudnych i kosztownych w eksploatacji, nie pozwala 

zakładać, że koszt ten z czasem będzie niższy.  

Przez lata nadwyżki dochodów surowcowych w Rosji funkcjonowała zasada budżetowa, 

zgodnie z którą część tych dochodów była kierowana do Funduszu Narodowego 

Dobrobytu (FND jest państwowym funduszem majątkowym, ang. sovereign wealth fund). 

Cena ropy naftowej, powyżej której odkładano oszczędności, kształtowała się dużo 

poniżej uzgodnionego pułapu cenowego. W 2022 roku miała ona wynosić 44,2 dolara za 

baryłkę 25. Działanie zasady zostało jednak zawieszone w związku z rosnącymi kosztami 

prowadzenia wojny. Obecnie cały dochód powiązany z węglowodorami, niezależnie od 

ceny ropy naftowej, jest kierowany na bieżące wydatki budżetowe. 

Na lata 2023–2025 przyjęto inne rozwiązanie i możliwości wydatkowych nie uzależniono 

od ceny surowca. Niezależnie od jej wysokości, budżet federalny może wydać z dochodów 

naftowo-gazowych 8 bln rubli (jeśli będą wyższe, pozostała część powinna zasilić FND). 

Jest to kwota, jaką budżet otrzyma jeśli średnia cena ropy naftowej w 2023 roku wyniesie 

60 dolarów za baryłkę, a wydobycie będzie na poziomie 9,5 mln baryłek dziennie26 

(rocznie oznaczałoby to 480-490 mln ton).  

 
Wykres 1. Porównanie różnych poziomów cen ropy Urals z ustalonym pułapem cenowym 
(w dolarach za baryłkę). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ustawy budżetowej 2023-2025 oraz ministerstwa 
finansów FR. 
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Pierwsza zmienna jest więc zgodna z pułapem cenowym, druga zaś zakłada znaczącą 

obniżkę wydobycia ropy naftowej (obecne kształtuje się na poziomie 10,6 mln b/d). 

W 2022 roku do końca listopada wydobyto prawie 490 mln ton, a do końca roku ma ono 

sięgnąć 535 mln ton27. Sektor wydobywczy ma więc znaczący margines dla zmniejszenia 

eksploatacji złóż. Takie założenia pozwalają na uzyskanie zaplanowanej wysokości 

środków. Ponadto, rosyjskie władze mają szerokie możliwości dodatkowego obłożenia 

podatkami sektora wydobywczego, tak by pozyskać niezbędne dla budżetu środki. 

Przykładem jest tegoroczna sytuacja Gazpromu, który zarabiając na wysokich cenach 

gazu ziemnego, został na mocy dekretu prezydenta zobowiązany do uregulowania 

wyższego podatku od wydobycia gazu (zob. Wykres 3.). Drugim istotnym krokiem może 

być zmniejszenie lub likwidacja rekompensaty dla krajowych przetwórców ropy 

naftowej, która „uwolniłaby” dla budżetu federalnego dodatkowe 2 bln rubli dochodu. 

Struktura dochodów surowcowych w 2023 roku 
Dochody naftowo-gazowe w 2023 roku mają wynieść prawie 9 bln rubli – 34 proc. 

wszystkich dochodów budżetu i około 6 proc. PKB. Ich główną składową jest podatek od 

wydobycia (ros. налог на добычу полезных ископаемых, NDPI) na sumę 8 bln rubli, 

z czego na wydobycie ropy naftowej przypada 7 bln rubli. Ważnym elementem stał się 

również podatek od dochodu dodatkowego z wydobycia węglowodorów28 (ros. налог на 

дополнительный доход, NDD) – 1 bln rubli. Cła wywozowe (2 bln rubli dochodu) 

składają się głównie z opłat powiązanych z eksportem gazu ziemnego (1,7 bln rubli, 

wobec 0,26 bln odnoszących się do ropy). Podstawowe dochody związane z samą ropą 

naftową mają wynieść 7,2 bln rubli i stanowić 27,6 proc. dochodów budżetu federalnego 

ogółem.  

 
Wykres 2. Prognozowane dochody naftowo-gazowe w 2023 roku wraz z rekompensatą 
dla sektora przetwórczego. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ustawy budżetowej 2023-2025. 
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Rosyjski rząd w ramach specjalnego mechanizmu od 2019 roku (ros. демпфер) 

rekompensuje branży wydobywczej kierowanie surowca na przetwórstwo krajowe 

(kiedy eksport jest bardziej opłacalny dzięki wysokim cenom ropy naftowej). Jest to 

finansowane z wymienionych wyżej podatków, obniżając wpływy do budżetu, 

i w 2023 roku ma „kosztować” skarb państwa około 2 bln rubli.  

Jak wskazano wyżej, podstawowy dochód budżetu federalnego powiązany z posiadaniem 

złóż węglowodorów sprowadza się do trzech opłat z wydobycia i eksportu: podatku 

NDPI29, NDD, oraz ceł wywozowych30. Wszystkie one, wraz z akcyzą na ropę naftową 

odnoszącą się do sprzedaży krajowej, w formule swoich wyliczeń uwzględniają poziom 

ceny Urals na rynku światowym.  

Od globalnej ceny ropy naftowej zależy także poziom rekompensaty dla przetwórstwa 

krajowego. Ministerstwo finansów chciało w tym roku zrezygnować z jego wypłacania, 

jednak po stronie wydobywców opowiedziało się ministerstwo energii (formalnie z tej 

rekompensaty finansowana jest modernizacja zakładów petrochemicznych). Im niższa 

jest cena na rynku globalnym, tym mniejszy zwrot uzyskuje sektor przetwórczy. Przy 

szczególnie niskim poziomie, gdy produkcja krajowa staje się bardziej opłacalna niż 

eksport, to sektor przetwórczy musi wpłacać środki do budżetu. Taka sytuacja miała już 

miejsce w czasie pandemii koronawirusa w 2020 roku, chociaż w pierwotnym założeniu 

była to opcja jedynie teoretyczna (rafinerie miały być jedynie beneficjentami budżetu 

federalnego). Ceny ropy naftowej z początku grudnia 2022 roku wskazały już na 

częściowe odwrócenie zależności – cena ropy naftowej jest na tyle niska, że sektor 

petrochemiczny powinien wpłacać środki do budżetu, cena oleju napędowego pozostaje 

jednak wciąż wysoka, stąd przetwórcy pozostają jeszcze beneficjentami netto31.  

Zniżka Urals wobec Brent na początku grudnia wynosiła 26,5-31,5 dolarów za baryłkę, 

a Brent na początku grudnia kształtował się na poziomie 80-85 dolarów za baryłkę. 

Oznaczałoby to, że cena Urals na poziomie około 50 dolarów za baryłkę wpływa 

negatywnie nie tylko na sektor wydobywczy, lecz także na sektor przetwórstwa. 

Przedstawiciele tej drugiej branży mogą w najbliższym czasie dążyć do podjęcia zmian 

prawnych, które poprawiłyby ich sytuację finansową, co będzie kreowało dodatkowe 

konflikty w ramach systemu. 

Z drugiej strony, możliwości zmian prawnych na własną korzyść pozostają również 

w rękach ministerstwa finansów. Chociaż nie udało się całkowicie wycofać z koncepcji 

rekompensaty, jej skala już została zmniejszona. Ponadto sektor wydobywczy 

postrzegany przez rosyjskie władze jako beneficjent wysokich notowań surowców na 

rynku globalnym, jest głównym obiektem kolejnych obciążeń podatkowych. Dochody 

naftowo-gazowe 2022 roku przekroczyły już poziom planowany m.in. dzięki bardzo 

wysokim cenom wiosny 2022 roku. Wobec spadku cen oraz odejścia odbiorców 

europejskich, tradycyjne dochody naftowo-gazowe ostatnich miesięcy 2022 roku są 

jednak dużo niższe. Jest to niwelowane poprzez dodatkowy NDPI nałożony na Gazprom – 

tylko dzięki temu podatkowi dochody surowcowe w październiku i listopadzie 

przekroczyły poziom 1 bln rubli. Dodatkowy podatek będzie wypłacony również 
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w grudniu 2022 roku. Zysk wypracowany przez spółkę został przejęty przez budżet 

państwa zamiast wypłaty dywidendy akcjonariuszom (państwo posiada jedynie połowę 

akcji, otrzymałoby więc jedynie połowę kwoty którą uzyskało dzięki zmianie prawa). 

 

 
Wykres 3. Dochody naftowo-gazowe budżetu federalnego Rosji w styczniu-listopadzie 
2022 roku (w mld rubli). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ministerstwa finansów FR. 

Wciąż pojawiają się także zapowiedzi kolejnych regulacji wobec sektora. W latach 2023–

2025 ma być podniesiony podatek dochodowy dla przedsiębiorstw produkujących 

i eksportujących LNG (z 20 do 32 proc.32). Planowany jest także zakaz eksportu 

produktów ropopochodnych, które miały być sprzedane na rynku wewnętrznym dzięki 

czemu ich producenci uzyskali budżetową rekompensatę. 

Wnioski 
 Pułap cenowy jest jednym z elementów ograniczeń nałożonych na rosyjski sektor 

wydobycia i eksportu węglowodorów, połączonym z embargiem na zakup 

rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych (m.in. UE, USA, Wielkiej Brytanii) 

oraz ograniczeniami w dostawie usług na potrzeby transportu morskiego 

rosyjskiej ropy. Sam poziom ostatecznie ustalonej ceny maksymalnej (obecnie 

60 dolarów za baryłkę) można uznawać za wysoki, jednak pozostałe ograniczenia 

w pewnym stopniu niwelują płynące z niej korzyści. Wynika to jednak ze spadku 

globalnej ceny ropy naftowej i konieczności dostosowania się sprzedawców 

rosyjskiego surowca do poziomu cen dla klientów w Azji. Aby oferować ropę 

w konkurencyjnej cenie wobec oferty bliskowschodniej, końcowa cena Urals musi 

być dużo niższa z uwagi na wyższe koszty transportu. 
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 Utrata europejskiego rynku usług dla transportu morskiego, w tym dostępu do 

ubezpieczeń (szczególnie obowiązkowych oraz kosztownych z zakresu Protection 

& Indemnity) wymagają od Rosji budowy własnych zdolności (przejęcia ryzyka 

wypłat ubezpieczeń przez podmioty krajowe czy formowania floty tankowców) 

lub dostosowania się do poziomu ceny maksymalnej, niezależnie od oficjalnych 

deklaracji. Wszelkie podmioty zaangażowane w tworzenie możliwości 

obchodzenia sankcji (np. Rosyjska Narodowa Spółka Reasekuracyjna) powinny 

być niezwłocznie obejmowane sankcjami. 

 Ewentualne ogłoszenie retorsji ze strony Rosji w postaci ograniczenia wydobycia 

będzie mieć charakter propagandowy, tak by wprowadzić niepewność wśród 

inwestorów i wpłynąć na wzrost globalnych notowań ropy naftowej. Dodatkowo, 

na rynek ropy większy wpływ może mieć decyzja OPEC+ niż działania samej Rosji, 

stąd jej przedstawiciele mogą podjąć działania lobbingowe w ramach kartelu. 

W przypadku problemów ze sprzedażą, rosyjskie spółki będą preferowały 

skoordynowane zmniejszenie wydobycia niż chaotyczne działania poszczególnych 

spółek wydobywczych (strategia współpracy była prowadzona w 2020 roku 

w czasie globalnego spadku popytu na ropę). 

 Przy obecnym poziomie pułapu cenowego 60 dolarów za baryłkę, który nie 

uwzględnia kosztu usług powiązanych z transportem, dla Rosji wciąż pozostaje 

duży margines możliwości podniesienia ceny własnego surowca. W pierwszej 

połowie grudnia rosyjski Urals miał być oferowany w cenie 45-50 dolarów. 

Im wyższa będzie cena ropy Brent, tym mniejsze zniżki wobec pułapu cenowego 

Rosja będzie musiała oferować swoim odbiorcom.  

 W związku z wejściem w życie embarga na rosyjską ropę naftową, porty docelowe 

musiało zmienić 1,5 mln z 3,5 mln baryłek rosyjskiej ropy dziennie. Zarówno Rosja, 

jak i państwa wprowadzające embargo, miały jednak kilka miesięcy 

by przygotować się do tego kroku. Zmniejsza to skalę „szoku” dla rosyjskiej 

gospodarki. Koncerny naftowe dokonały już w znaczącym stopniu zmiany 

kierunków sprzedaży ropy, ograniczenie wydobycia wpłynęłoby więc 

na dostępność i koszt surowca dla klientów azjatyckich.  

 Możliwości retorsji ze strony Rosji ogranicza m.in. brak zdolności magazynowych 

wydobywanych węglowodorów. W przypadku gazu ziemnego mogła jego 

nadwyżki spalać. Ropa naftowa musi być jednak składowana, co stanowi problem 

wobec braku przygotowanych rezerwuarów. System ropociągów Transniefti nie 

jest przystosowany do długotrwałego magazynowania, a budowa magazynów 

w najkorzystniejszym scenariuszu może trwać 3 lata.  

 Ustalona cena maksymalna na poziomie 60 dolarów za baryłkę pozostaje wysokim 

poziomem, wobec którego rosyjski budżet może się spotkać z trudnościami 

w pozyskiwaniu dochodów tylko przy jednocześnie wysokich kosztach transportu. 

Trudno jednak oczekiwać ich gwałtownego załamania czy nawet radykalnego 
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zmniejszenia. Wobec wycofania się firm świadczących usługi na rzecz sektora 

wydobywczego, większym wyzwaniem dla Rosji może się okazać utrzymanie 

wielkości wydobycia ropy. W założeniach budżetowych zostało to jednak 

uwzględnione, stąd bez znaczącego obniżenia ceny maksymalnej, budżet federalny 

będzie w stanie finansować wydatki wojenne. 

 W poprzednich latach poziom ceny ropy naftowej niezbędnej dla utrzymania 

równowagi budżetowej kształtował się na poziomie 40-44 dolarów za baryłkę. 

Dodatkowe dochody uzyskiwane dzięki wyższej cenie sprzedaży były kierowane 

do państwowego funduszu majątkowego. Chociaż potrzeby wydatkowe FR 

obecnie wzrosły, rząd dokonuje takich przesunięć w wydatkach, zmniejszenia 

swoich zobowiązań czy proponowania kolejnych obciążeń podatkowych, by 

zwiększać dostępne środki. Co prawda, poprawiając bieżącą sytuację finansową 

budżetu federalnego, potencjalnie pogarsza przyszłą kondycję sektora 

wydobywczego (a tym samym również uzależnionego od niego budżetu), liczy 

jednak że negatywne konsekwencje tych działań nigdy się nie uzewnętrznią, 

a gospodarka stopniowo dostosuje się do nowych uwarunkowań. 

 Możliwość podniesienia pułapu cenowego nie powinna być w ogóle rozważana, 

nawet w przypadku znaczącego wzrostu cen ropy Brent. Docelowo, cena 

maksymalna powinna kształtować się na poziomie, który sprawia, że eksport ropy 

naftowej nie tyle jest nieopłacalny dla sektora wydobywczego, co oddziałuje na 

cały system budżetowy FR. Jednym z takich poziomów jest granica związana z 

rekompensatą budżetu dla sektora przetwórstwa ropy (obecnie szacowana na 40-

45 dolarów za baryłkę). Cena Urals powinna być na tyle niska, by to sektor 

przetwórstwa wpłacał środki do budżetu (a nie pozyskiwał państwowej 

rekompensaty). Mimo jego wsparcia, będzie to jednak uszczuplać zasoby 

wewnętrzne, a nie prowadzić do sytuacji kiedy ostatecznie to kraje trzecie 

„sponsorują” wpływy do rosyjskiego budżetu, a tym samym zdolności wojenne FR.  

 Uzależnienie przyszłej ceny maksymalnej od średniego poziomu cen jest 

obarczone ryzykiem braku rzetelnych danych. Notowania Urals nie mają 

charakteru giełdowego, a są wypadkową gromadzenia informacji na temat 

zawartych kontraktów. Przed 2022 rokiem dostęp do nich nie sprawiał problemu, 

jednak wraz z ograniczeniami wprowadzanymi wobec rosyjskiego sektora 

wydobywczego oraz spadkiem popytu na rosyjską ropę, dostępne dane mogą nie 

być w pełni reprezentatywne. Władzom FR również może nie zależeć na ich 

upublicznianiu, by ograniczyć możliwość pozyskiwania informacji na temat 

bieżącego stanu finansów państwa. Stąd punktem wyjścia do jego ustalania 

powinien być stan rosyjskich finansów budżetowych (i dostosowywanie pułapu 

m.in. do zmian podatkowych w FR). Z tej perspektywy należy również podejść do 

negocjacji ceny maksymalnej dla produktów ropopochodnych. 

 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 65 | 21.12.2022 

| 13 

1 Wyłączeniu podlegały dostawy morskie do Bułgarii, dostawy próżniowego oleju napędowego 
do Chorwacji oraz dostawy ropociągami do państw, które są w dużej mierze uzależnione od dostaw z Rosji. 
Za: Agresja Rosji na Ukrainę: UE przyjmuje szósty pakiet sankcji, Council of the European Union, 3.06.2022; 
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-
ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/ [dostęp: 6.12.2022]. 
2 Agresja Rosji na Ukrainę: UE przyjmuje pakiet służący utrzymaniu i dostosowaniu sankcji, Council of the 
European Union, 21.07.2022; https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-
.releases/2022/07/21/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-maintenance-and-alignment-
package/ [dostęp: 6.12.2022]. 
3 Chociaż praktyka stosowania pułapu cenowego będzie się dopiero kształtować, dla przykładu dokumenty 
przygotowane przez brytyjskie Biuro Implementacji Sankcji Finansowych (ang. Office of Financial Sanctions 
Implementation, OFSI), wskazują na dość kompleksowe podejście od pierwszego dnia jego obowiązywania. 
Oznacza również, że wszelkie administracyjne zagadnienia zostały określone przed wypracowaniem 
ostatecznej wysokości pułapu cenowego. Szczegółowo określono, jakie rodzaje usług powiązanych 
z transportem morskim zostały objęte sankcjami czy ograniczono proste próby ich obchodzenia (wymogu 
pułapu cenowego nie znosi m.in. mieszanie surowca z różnych źródeł, czy reeksport nieprzetworzonego 
surowca pomiędzy państwami trzecimi). 
W przeciwieństwie do oświadczenia UE w dalszych działaniach Wielkiej Brytanii nie ma wskazania wymogu 
przyszłego pułapu cenowego na poziomie co najmniej 5 proc. poniżej średniej ceny rosyjskiej ropy 
(podobnie nie ma go w wytycznych USA). Procedury unijne przewidują 90-dniowy okres przejściowy po 
każdej kolejnej zmianie „ceny maksymalnej”. Wytyczne UE wymagają ponadto, by ograniczenie usług wobec 
statków, które transportują rosyjską ropę w cenie powyżej pułapu cenowego trwało do czasu rozładunku 
oraz przez 90 dni po nim. Za: Questions and Answers: G7 agrees oil price cap to reduce Russia's revenues, while 
keeping global energy markets stable, European Commission, 3.12.2022; 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_7469 [dostęp: 6.12.2022]; Office of 
Financial Sanctions Implementation HM Treasury; https://www.gov.uk/government/organisations/office-
of-financial-sanctions-implementation [dostęp: 6.12.2022]. 
4 FACT SHEET: Limiting Kremlin Revenues and Stabilizing Global Energy Supply with a Price Cap on Russian 
Oil, U.S. Department of the Treasury, 2.12.2022; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1141 
[dostęp: 6.12.2022]. 
5 Wszystkich klubów armatorskich działa 20, z czego 9 wywodzi się z Wielkiej Brytanii. W Chinach 
funkcjonuje jeden Klub - China Shipowners Mutual Assurance Association; w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich – Islamic P&I Club, w Singapurze – Standard Steamship Owners Protection & Indemnity 
Association. 
6 FACT SHEET: Limiting…, op.cit. 
7 Ponadto, Jeszcze w kwietniu 2022 roku wszystkie rosyjskie wody terytorialne zostały określone „strefą 
działań wojennych”, co poskutkowało podniesieniem stawek. Za: All Russian waters earmarked as high risk 
by London marine insurers, Ship Technology, 5.04.2022;; https://www.ship-technology.com/news/russian-
waters-earmarked-marine-insurers/ [dostęp: 6.12.2022]. 
8 А. Ignatjewa, Минтранс: Турция признает российские страховки, обеспечивающие морские 
грузоперевозки, ИА Neftegaz.RU, 29.11.2022; https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/760702-
mintrans-turtsiya-priznaet-rossiyskie-strakhovki-obespechivayushchie-morskie-gruzoperevozki/ 
[dostęp: 6.12.2022]. 
9 Request from the Turkish Authorities for Confirmatory Letters of P&I Cover for Ships Entering International 
Straits and Turkish Waters, Ports and Terminals, Thomas Miller Group, 6.12.2022; 
https://www.ukpandi.com/news-and-resources/articles/2022/request-from-the-turkish-authorities-for-
confirmatory-letters-of-p-i-cover-for-ships-entering-international-straits-and-turkish-waters-ports-and-
terminals/ [dostęp: 19.12.2022]; Turkish P&I cover issue resolved / Agreement between Turkey and IG, 
Thomas Miller Group, 13.12.2022; https://www.ukpandi.com/news-and-
resources/articles/2022/turkish-p-i-cover-issue-resolved-agreement-between-turkey-and-ig/ [dostęp: 
19.12.2022]. 
10 Szczególnie wobec ich zaangażowania w transakcje na rzecz podmiotów objętych sankcjami, 
tj. Sowkomfłot. W marcu 2022 roku uchwalono również zakaz dla rosyjskich firm ubezpieczeniowych na 
zawieranie umów reasekuracji z podmiotami z „państw nieprzyjaznych”. Obecnie obowiązuje on do końca 
2022 roku. Wyjątki od zakazu mogą być dokonywane jedynie za zgodą rosyjskiego banku centralnego.  
11 Numer w krajowym rejestrze: 1167746727378. Poza transportem morskim, RNPK zapewnia również 
reasekurację ryzyka związanego z lotnictwem, eksploracją kosmosu oraz sektorem wojskowo-
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Aneks. Dane serwisu Bloomberg w zakresie transportu rosyjskiej ropy naftowej 
drogą morską. 
 

 
Grafika 5. Najwięksi odbiorcy morskich dostaw rosyjskiej ropy naftowej w Europie 
Północnej. 
Średnia z czterech tygodni. 

 
Grafika 6. Najwięksi odbiorcy morskich dostaw rosyjskiej ropy naftowej w regionie 
śródziemnomorskim. 
Średnia z czterech tygodni. 

 
Grafika 7. Najwięksi odbiorcy morskich dostaw rosyjskiej ropy naftowej w regionie 
czarnomorskim. 
Średnia z czterech tygodni. 
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Grafika 8. Destynacja morskich dostaw rosyjskiej ropy naftowej załadowanych w portach 
Morza Bałtyckiego (Primorsk oraz Ust-Ługa). 
 

 
Grafika 9. Najwięksi odbiorcy morskich dostaw rosyjskiej ropy naftowej w Azji. 
Średnia z czterech tygodni. „Unknow Asia” uwzględnia statki płynące w kierunku Kanału Sueskiego. 
„Unknown” statki bez wskazania destynacji, lub które przeładowały surowiec na nieznany tankowiec. 
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