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Konflikty w rosyjskich elitach wobec kryzysu na rynku ropy 
naftowej 

Szok cenowy na globalnym rynku ropy naftowej doprowadził do znaczących 
perturbacji w rosyjskim sektorze surowcowym. Został on pogłębiony przez 
zawarte w kwietniu br. nowe porozumienie OPEC+ nakładające ogromne 
zobowiązania w zakresie ograniczeń wydobycia ropy. Ponieważ państwowa 
Rosnieft opowiadała się za zerwaniem poprzedniej umowy, na jej prezesa Igora 
Sieczina spadła fala krytyki i pojawiło się oczekiwanie wyciągnięcia 
konsekwencji za niekorzystną sytuację rosyjskiej strony w nowych negocjacjach. 
Po raz kolejny ujawniły się napięcia w ramach elit gospodarczych, 
a najwyraźniej są one widoczne na linii Rosnieft – Łukoil oraz Rosnieft – 
Transnieft.  

Wybuch epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Chinach doprowadził do zahamowania 

aktywności gospodarczej na tym rynku i automatycznie – jego niższego zapotrzebowania 

na surowce energetyczne. Arabia Saudyjska, chcąc utrzymać stabilność cen ropy naftowej, 

przed marcowym posiedzeniem zaproponowała grupie OPEC+ dodatkowe ograniczenie 

wydobycia o 1,5 mln baryłek dziennie (b/d) do końca 2020 roku, z czego 0,5 mln 

przypadałoby na państwa spoza kartelu. Rosja (której udział wśród nich ponownie byłby 

największy, i oznaczał realne ograniczenia1) była skłonna przedłużyć jedynie 

dotychczasowe porozumienie, przy czym tylko na drugi kwartał br., i dać sobie więcej 

czasu na ocenę wpływu epidemii2. Dodatkowo, krytycznie odnosiła się do USA, gdzie rosło 

wydobycie ropy z łupków, zwiększając udział amerykańskiego surowca w rynku kosztem 

państw OPEC+. Rozbieżności w podejściu do nowych cięć doprowadziły do anulowania 

wszelkich ograniczeń wydobycia, a decyzję tę ogłoszono 6 marca br. Poza 

wprowadzaniem obostrzeń w kolejnych krajach, w których zaczynał rozprzestrzeniać się 

koronawirus, presję cenową na ropę wzmagała polityka Arabii Saudyjskiej, która 

zaproponowała dodatkowe zniżki dla odbiorców swojego surowca. 

Zakończenie porozumienia OPEC+ doprowadziło 9 marca br. do załamania na rynku 

finansowym. Znacząco osłabił się kurs rubla wobec dolara oraz euro. Inwestorzy zaczęli 

wycofywać się z aktywów rosyjskich, drastycznie traciły na wartości papiery 

wartościowe spółek, notowane na londyńskiej giełdzie. W największym stopniu dotyczyło 

to firm naftowych (Łukoil stracił ponad 22 proc., Rosnieft – 21,5 proc., Novatek – 20 proc.), 

nie ominęło jednak instytucji finansowych (Sbierbank – 18 proc., VTB – 12 proc.). 

Wyprzedaż była kontynuowana dzień później na giełdzie moskiewskiej (kapitalizacja 

firm naftowych na otwarciu notowań straciła 1,6 bln rubli – ponad 22 mld dolarów 

według kursu dnia), a najsilniejsze przeceny również dotyczyły Łukoilu i Rosniefti 

(straciły około 15 proc.)3.  

Rosyjska strona była przygotowana na obniżkę cen ropy, przewidywała jednak ich dolny 

pułap w granicach 40-50 dolarów za baryłkę. Byłaby to cena akceptowalna nawet 

długoterminowo z uwagi na założone w budżecie 42,4 dolara za baryłkę4 (przy tej cenie 

się on bilansuje) oraz zgromadzone „nadwyżki naftowe”, które pozwalają pokrywać straty 
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budżetu wynikające z niższych notowań. W rzeczywistości jednak cena Urals spadała 

nawet do 10 dolarów, a skala wyhamowania gospodarczego i nadchodzącego kryzysu 

okazała się na tyle duża, że doprowadziła do całkowitego rozchwiania rynku.  

Nieformalne okoliczności zerwania porozumienia OPEC+ 
Ze strony rosyjskiej, głównym lobbystą zakończenia porozumienia był prezes Rosniefti 

(ros. Роснефть), Igor Sieczin (ros. Игорь Иванович Сечин). W jego ocenie, ograniczenia 

OPEC+ wspierały amerykańskie firmy, wydobywające ropę z łupków. USA nie są stroną 

żadnych umów, mogą więc zwiększać produkcję, zdobywając większy udział w rynku. 

Rosnieft z kolei jako główny wydobywca surowca w Rosji (około 40 proc. udziału 

w rynku) musiała stosować największe ograniczenia. Niski poziom cen miałby sprawić, 

że wydobycie w USA stanie się nieopłacalne i Rosja będzie mogła odzyskiwać swoje rynki 

oraz konkurować o nowe.  

Wykres 1. Sytuacja na rynku ropy w okresie obowiązywania porozumienia OPEC+. 

 
Źródło: Brian Wingfield, Samuel Dodge, Demetrios Pogkas, Cedric Sam, New Decade, New OPEC Oil Curbs, 
Bloomberg, 25.02.2020; https://www.bloomberg.com/graphics/opec-production-targets/ [dostęp: 
17.04.2020]. 

Odpowiedzialnością za załamanie na rynku ropy naftowej, które odczuła cała branża 

wydobywcza, obciążono więc od razu Sieczina. Wyraźniej zarysowały się dwa obozy 

analityków i dziennikarzy – popierających lub krytykujących lobbing Rosniefti (ten drugi 

był liczniejszy5). Jako główny wyraziciel krytycznej opinii o zerwaniu umowy OPEC+ 

wystąpił Leonid Fiedun (ros. Леонид Арнольдович Федун) – współwłaściciel i wiceprezes 

Łukoilu (ros. Лукойл) – największego prywatnego koncernu naftowego i głównego 

konkurenta państwowej Rosniefti. Początkowo określił je jako nieoczekiwane 

i nieracjonalne6. Kilka dni później, 19 marca br. w wywiadzie dla portalu RBK wskazał, że 

przed konsultacjami OPEC+ w Wiedniu, miało miejsce spotkanie przedstawicieli branży, 

gdzie przyjęto rekomendację przedłużenia umowy, a nie jej zakończenia. Przy zrywaniu 

porozumienia, w jego opinii, nie dokonano oceny konsekwencji ekonomicznych, 

a najbardziej stracą na tym Rosja i Arabia Saudyjska (tocząc „wojnę na wyniszczenie”), 

zyskają zaś USA oraz Chiny. Fiedun podał w wątpliwość sukces celu, jakim miałoby być 

wyeliminowanie amerykańskiej konkurencji. Wynika to ze specyfiki tego rynku (będzie 

się odbijać od dna z każdą podwyżką cen, rządzą na nim duże firmy jak Chevron czy 

ExxonMobil, a przed spadkiem cen branża ubezpiecza się z pomocą instrumentów 
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finansowych). Zarekomendował powrót do negocjacji, wskazując jednak, że wymaga to 

przekonania wpływowych sił, które są negatywnie nastawione do rozmów7. Fiedun nie 

powiedział bezpośrednio, że chodzi o Rosnieft czy Sieczina, ale dla osób z branży takie 

wnioskowanie nie stanowiło trudności. 

Początkowo stanowisko Rosniefti prezentował głównie jej rzecznik prasowy Michaił 

Leontiew (ros. Михаил Владимирович Леонтьев), podkreślający, że porozumienie 

OPEC+ nie było dla Rosji korzystne, ograniczenia wydobycia nie pozwalały jej rozwijać 

swojej bazy surowcowej, a nowa propozycja kartelu nie była partnerska 

i kompromisowa8. Dzień po wystąpieniu Fieduna dla RBK, państwowy kanał Rossija24 

zaprezentował wywiad z samym Sieczinem, w którym wskazał on, że porozumienie 

OPEC+ utraciło swoje znaczenie. Wynika to z faktu wpływu innych czynników na rynek 

ropy, tj. sankcje, działania polityczne, stagnacja gospodarcza czy pandemia koronawirusa. 

Prognozował także, że wzorem Chin, inne rynki szybko odbiją się od dna i przy 

wyeliminowaniu konkurencji w postaci ropy z łupków, do końca bieżącego roku cena 

baryłki powróci do poziomu 60 dolarów9. Te założenia Sieczina korygują jednak obecne 

prognozy, oscylujące wokół 35 dolarów/baryłka.  

W pierwszych dniach po zerwaniu porozumienia OPEC+, także Kreml nie wykazywał 

żadnego zaniepokojenia drastycznym spadkiem cen ropy, w przeciwieństwie do 

rosyjskich prywatnych firm naftowych, które już wtedy wskazywały, że poziom 

oscylujący wokół 25 dolarów jest dla nich katastrofalny10. Władze powtarzały dwie 

podstawowe narracje – odejścia od porozumienia winna jest Arabia Saudyjska, obecne 

ceny będą krótkoterminowe i pozwolą na likwidację konkurencji w postaci 

amerykańskich firm naftowych, a ich miejsce na rynku ma szansę zająć tani surowiec 

z Rosji. Skupiono się też na stabilizacji kursu rubla, który gwałtownie się deprecjonował 

wraz z postępującym spadkiem cen ropy.  

Stanowisko, odmienne od linii federalnej można było spotkać m.in. w Tatarstanie (jest to 

podmiot z długimi tradycjami naftowymi i ważny ośrodek produkcji i przetwórstwa 

ropy). Wieloletni konsultant prezydenta Tatarstanu ds. eksploatacji złóż naftowych Renat 

Muslimow (ros. Ренат Халиуллович Муслимов) oświadczył, że zerwanie porozumienia 

było „durną” i „głupią” decyzją, a dla Tatniefti krytyczny jest już poziom cen 25-30 

dolarów/baryłka. W wywiadzie dla portalu Biznes Online negatywnie odniósł się do 

działań prezesa Rosniefti, mówiąc, że „Sieczin uznał się za wielkiego naftowca, ale nigdy 

nim nie był i nie będzie. Jeśli wydobywa najwięcej ze wszystkich i skupił inne aktywa, to 

jeszcze nie znaczy, że jest wielkim naftowcem”11. 

Drastyczny spadek cen ropy 
Realnie niskie ceny ropy przyniosła jednak dopiero druga połowa marca, przy czym 

notowania odznaczały się dużą niestabilnością, rosnąc lub spadając w zależności od 

kolejnych podawanych wiadomości. Rosyjska ropa Urals jest stale oferowana 

z kilkudolarową zniżką wobec marki Brent. Obserwowano również znaczące oderwanie 

się cen kontraktów (dostawa w przyszłości) od cen na rynku spotowym (bieżąca 

dostawa). Zwykle kształtują się one na podobnym poziomie, znaczący spadek popytu na 
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ropę doprowadził do niewspółmiernego spadku szczególnie na rynku spotowym (różnica 

Brent wynosiła do 10 dolarów/baryłka). Swoisty antyrekord za baryłkę Urals – 

10,54 dolara, został pobity 2 kwietnia br.  

Wykres 2. Poziom cen ropy naftowej Urals. 

 
Źródło: Цена на Юралс в СЗЕ приблизилась к $10/барр., Argus Media, 2.04.2020; 
https://www.argusmedia.com/ru/news/2092866-цена-на-юралс-в-сзе-приблизилась-к-10барр 
[dostęp: 2.04.2020]. 

Niski poziom cen na przełomie marca i kwietnia br. (10-13 dolarów/baryłka) 

doprowadził do sytuacji, w której rosyjscy producenci Urals musieli realnie dopłacać do 

eksportu surowca (koszt transportu, wysokość cła eksportowego i inne opłaty 

przewyższały o około tysiąc rubli – wtedy około 13 dolarów, cenę, po jakiej można było 

sprzedać tonę tej ropy). Podobna sytuacja miała też miejsce 22 kwietnia12. Z uwagi na 

zniżki, zaoferowane przez Arabię Saudyjską, w Europie rosyjskim spółkom trudniej było 

znaleźć odbiorców swojego surowca (np. w kwietniu Niderlandy zakupiły dwa razy 

więcej arabskiej ropy niż w marcu, a objętości Urals spadły o 40 proc.; w tym samym 

okresie Turcja i Francja w ogóle zrezygnowały z nabywania ropy Urals13). 

Dane ministerstwa finansów FR podają średnią cenę na ropę Urals za marzec 2020 roku 

na poziomie 29,17 dolarów/baryłka, podczas gdy jeszcze w lutym było to 

54,24 dolara/baryłka (cały pierwszy kwartał dał średnio 48,18 dolarów/baryłka). 

Kwiecień zakończył się jeszcze gorzej – średnia cena miesiąca wyniosła 18,22 

dolarów/baryłka, a od początku roku – 41,04 dolarów/baryłka. Tym samym średnia cena 

za dotychczasowy okres 2020 roku spadła poniżej progu bilansowania budżetu. Jeśli 

w następnych miesiącach cena Urals nie wzrośnie znacząco ponad 40 dolarów (a nie 

przewidują tego obecne prognozy), deficyt budżetowy będzie się powiększać (wstępnie 

jest szacowany na około 50 mld dolarów). 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 24 | 26.05.2020 

| 7 

Wykres 3. Średni poziom cen ropy naftowej Urals w styczniu-kwietniu 2020 roku. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ministerstwa finansów FR. 

Skalę spadku obrazuje też wysokość cła eksportowego dla ropy naftowej (jest ono 

określane na podstawie notowań pomiędzy połowami miesięcy). Między 15 marca 

a 14 kwietnia br., średnia cena Urals wyniosła 19 dolarów/baryłka (138,7 dolarów za 

tonę), co ustaliło cło eksportowe na maj br. na poziomie około dolara za baryłkę 

(6,8 dolara za tonę, w kwietniu br. były to jeszcze 52 dolary za tonę). Niewiele wyższe cło 

jest ustalone na czerwiec (8,3 dolara za tonę). 

Tabela 1. Cena Urals na tle innych rodzajów ropy naftowej w wybrane dni kwietnia 2020 
roku (dolarów/baryłka). 

Rodzaj ropy 2 kwietnia 11 kwietnia 16 kwietnia 23 kwietnia 
Urals 14,3 15,1 13,1 9,1 
ESPO* 26,8 31,1 25,7 18,6 
Brent  20,2 20,2 18,7 15,1 
WTI 25,2 22,9 19,8 15,1 
Dubai 27,9 28,8 26,4 22,3 
Koszyk OPEC 18,9 21,2 17,7 12,2 

* Ropa rosyjska wydobywana na Dalekim Wschodzie; nazwa pochodzi od skrótu angielskiego wyrażenia 
Eastern Siberia–Pacific Ocean. Jest ona lepsza jakościowo, stąd wyższe ceny w porównaniu z Urals. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Новая сделка поставщиков нефти, w: Энергетический 
бюллетень, апрель 2020, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации; 
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/бюллетень_№_83.pdf [dostęp: 20.05.2020]. 

Kontekst międzynarodowy nowego porozumienia 
Pogłębianie się zjawisk kryzysowych w Europie i Stanach Zjednoczonych wobec 

przedłużającego się zamrożenia gospodarek, retoryka Donalda Trumpa zapowiadającego 

możliwe sankcje za destabilizację rynku ropy, oraz utrzymujące się niskie prognozy 

cenowe, zarówno na rynku spotowym, jak i terminowym, doprowadziły ostatecznie do 

zawarcia 12 kwietnia br. nowego porozumienia OPEC+. Rosja początkowo jako warunek 

udziału stawiała oficjalne przyłączenie się Stanów Zjednoczonych, jednak ostatecznie 

zaakceptowała deklarację, że spadek cen automatycznie doprowadzi tam do spadku 

wydobycia (opinię tę zresztą wcześniej sama forsowała przy wyjściu z pierwotnego 
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porozumienia). W miejsce proponowanych w marcu br. łącznych ograniczeń rzędu 

3,5 mln b/d, państwa OPEC+ od maja br. będą dążyć do obniżenia łącznego wydobycia 

o nawet 9,7 mln b/d.  

Nowe porozumienie jeszcze w kwietniu krótkoterminowo podniosło wartość ropy – cena 

eksportowa Urals zaczęła sięgać 20 dolarów. Jednak dość szybko ponownie zaczęła ona 

spadać do 15-16 dolarów i wahała się w tych granicach do końca kwietnia br. Wynikało 

to m.in. z faktu, że Arabia Saudyjska, mimo ustaleń w zakresie wydobycia, nie 

zrezygnowała z prowadzenia wojny cenowej (zniżek na swoje produkty nie zaoferowała 

jedynie na rynku amerykańskim). Istotny był tu bowiem kontekst współpracy między 

Rosją a Arabią Saudyjską. Saudowie byli rozczarowani i urażeni marcowym stanowiskiem 

Kremla. Moskwa ponadto, w swojej narracji, pełną odpowiedzialność zrzucała na Rijad, 

co spotkało się z jego stanowczą reakcją14. W ostatecznym rozrachunku, Rosja znacząco 

osłabiła swoją pozycję negocjacyjną. 

Mimo formalnej równości między Rosją i Arabią Saudyjską (każda obniża o tyle samo 

wysokość wydobycia z założonego poziomu 11 mln b/d), ta pierwsza musi dokonać 

większej faktycznej redukcji. Wynika to m.in. z porównania poziomu wydobycia 

w styczniu 2020 roku. Arabia Saudyjska utrzymywała je wtedy na poziomie 9,7 mln b/d, 

mając szybką możliwość podniesienia do 12 mln b/d. Rosja wydobywała 10,4 mln b/d, 

z rezerwami rzędu 0,3-0,5 mln b/d15. Ustalenie maksymalnego wydobycia na 8,5 mln b/d 

dla każdego z państw oznacza, że Arabia Saudyjska zmniejsza je o 1,2 mln (-12 proc.), 

podczas gdy Rosja musi dokonać cięć rzędu 1,9 mln b/d (-18 proc.). Co dla Rosji ważne, 

wielu analityków wskazuje, że część syberyjskich złóż (szczególnie starszych) 

w przypadku wstrzymania eksploatacji, w wyniku nadmiernego zawodnienia, zostanie 

utracona bezpowrotnie. Złoża na północy kraju wymagają z kolei nieprzerwanej pracy 

z uwagi na ujemne temperatury. Jako jedno z rozwiązań wskazywano także możliwość 

spalania ropy. Manewrowanie poziomem wydobycia jest dla Rosji technicznie trudniejsze 

niż dla Arabii Saudyjskiej. Przyznał to także wiceminister energetyki Paweł Sorokin 

(ros. Павел Сорокин), wskazując na większą liczbę odwiertów wydobywczych 

w porównaniu z arabskim królestwem16. 

Podział kwot na rynku rosyjskim 
Z doniesień medialnych wynika, że omawianie podziału ograniczeń wydobycia wśród 

rosyjskich firm było dość burzliwe17. Poprzednie porozumienie opierało się o udział 

każdej z firm w łącznym wydobyciu. Przyczynienie się prezesa Rosniefti do zerwania 

porozumienia (co postawiło Rosję w gorszej pozycji negocjacyjnej) doprowadziło do 

nieoficjalnych żądań, by to właśnie państwowa spółka wniosła nieproporcjonalnie 

większy wkład. Z kolei Rosnieft nie zgadzała się na podział według udziału w rynku, dążąc 

do mniejszego obciążenia (jej szacowane cięcia miałyby wynieść ponad 700 tys. b/d – 

podczas gdy zobowiązanie całej Rosji w ramach poprzedniego porozumienia sięgało 

300 tys. b/d).  

Ministerstwo energetyki ostatecznie pozostało przy proporcjonalnych cięciach według 

udziałów w wydobyciu w lutym 2020 roku. Do porozumienia musieli dołączyć jednak 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 24 | 26.05.2020 

| 9 

mali producenci (około 16 proc. wydobycia) oraz spółki działające w oparciu 

o porozumienia o podziale produkcji (ang. Production Sharing Agreement; 3-4 proc. 

wydobycia). Minister energetyki Aleksandr Nowak (ros. Александр Валентинович 

Новак) wskazał, że w porównaniu z poziomem wydobycia w lutym 2020 roku (10,5 mln 

b/d) ograniczenie na maj i czerwiec br. wyniesie około 19 proc. Łączny wymuszony 

spadek wydobycia w całym 2020 roku sięgnie 10 proc. (w 2019 roku w Rosji 

wyprodukowano 561,1 mln ton). Restrykcje nie dotyczą jednak kondensatu gazowego, 

który stanowi zazwyczaj 7-8 proc. łącznego wydobycia (tym samym porozumienie nie 

dotknie produkcji Gazpromu i w małym stopniu obejmie Novatek)18. 

Rosnieft posiada największy udział w sektorze wydobywczym ropy naftowej, stąd jej 

ograniczenia są największe. Władze spółki oszacowały, że w całym 2020 roku 

wyprodukują 24 mln ton mniej, a w 2021 roku – 33 mln ton mniej, niż pierwotnie 

planowano. Sieczin, niezależnie od sytuacji rynkowej, uważa, że Rosnieft wyjdzie z tego 

kryzysu jako światowy lider. 

Drugi z kolei Łukoil musi ograniczyć wydobycie o około 300 tys. baryłek. Znaczące udziały 

w rynku mają także Surgutnieftiegaz, Gazprom-nieft oraz Tatnieft (szczegółowe dane 

patrzy Wykres 4.). Ta ostatnia planuje wstrzymać wydobycie aż na 40 proc. swoich 

odwiertów z uwagi na ich niską efektywność. 

Wykres 4. Udział w rynku według wielkości wydobycia w 2019 roku (w proc.) oraz 
orientacyjna liczba ograniczenia wydobycia (w tys. baryłkach/dziennie). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Новая сделка поставщиков нефти, w: Энергетический 
бюллетень, апрель 2020, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации; 
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/бюллетень_№_83.pdf [dostęp: 20.05.2020]. 

Nowe porozumienie ma długi horyzont czasowy – dwa lata, co oznacza również znaczący 

spadek wydatków inwestycyjnych w najbliższym czasie. W najlepszej sytuacji są obecnie 

duże firmy naftowe, mogące wybierać, które złoża i odwierty najkorzystniej jest obecnie 

zawieszać. Tak szerokiego wyboru nie mają firmy małe, które są najbardziej narażone na 

bankructwo. Jednocześnie względnie trudnym zadaniem ma być konieczność z jednej 

strony – dokonywania cięć, z drugiej – zachowania odpowiednio zakonserwowanej bazy 

surowcowej i możliwość zwiększenia produkcji po zakończeniu obowiązywania umowy. 

Według pesymistycznych ocen, z odwiertów zawieszonych w wyniku porozumienia, na 

połowie wznowienie wydobycia może być już niemożliwe19. 
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Wiceprezes Łukoilu wskazał, że chociaż ryzyko związane z ograniczeniami jest duże, 

można je przynajmniej zaplanować. Bez porozumienia OPEC+ i przy cenie ropy 

w granicach 15-20 dolarów, firmy naftowe musiałyby w jego opinii w ciągu 30-40 dni i tak 

zacząć zmniejszać produkcję (po 40-45 dniach zapełnione by były wszystkie magazyny 

ropy na świecie), ale w bardziej chaotyczny i drastyczny sposób (nawet do 50 proc., a nie 

jak obecnie 20 proc.). Przyznał też, że Łukoil pod koniec marca br. tracił na eksporcie ropy. 

Chociaż Fiedun był zwolennikiem nowego porozumienia, określił je jako analogię do 

„pokoju brzeskiego”20. 

Porozumienie weszło w życie 1 maja br., a już kilka dni później wydobycie w Rosji spadło 

poniżej poziomu 10 mln b/d ostatnio notowanego w 2009 roku. Dane Centralnego 

Zarządu Dyspozytorskiego Kompleksu Paliwowo-Energetycznego (ros. Центральное 

диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса – CDU TEK) za 

pierwsze 19 dni maja wskazują na średnie dzienne wydobycie na poziomie 9,42 mln b/d. 

Odliczając kondensat naftowy, obejmujący szacunkowo 700-800 tys. b/d, wyniosło ono 

około 8,72 mln b/d, co jest już blisko referencyjnej wartości 8,5 mln b/d21. Znaczący 

udział w ograniczeniach mają wyeksploatowane złoża zachodniej Syberii, a część będzie 

odpisywana poprzez skierowanie do magazynowania. 

Wraz z wdrażaniem ograniczeń wydobycia oraz coraz szerszym odmrażaniem 

gospodarek, cena ropy naftowej zaczęła stopniowo wzrastać. Już 6 maja br. Urals sięgnął 

poziomu 25 dolarów/baryłka, a w połowie maja – 30 dolarów/baryłka. Wszystkie 

majowe dostawy są już zarezerwowane, chociaż ich oferowana objętość w porównaniu 

z kwietniem spadła o 40 proc. 

Spór Rosnieft – Transnieft 
Osoba Sieczina, z uwagi na niechęć wobec porozumienia OPEC+, stała się obiektem 

wewnątrzrosyjskich ataków i oskarżeń o załamanie na rynku ropy, jednak Kreml starał 

się niwelować niekorzystne dla niego uwarunkowania. Pierwszym z nich było wykupienie 

przez „rządową strukturę” aktywów Rosniefti w Wenezueli (nieujawniony podmiot 

w zamian przekazał Rosniefti jej własne akcje, co oznacza, że państwo straciło w niej 

pakiet większościowy), by zdjąć amerykańskie sankcje ze szwajcarskiej spółki-córki 

Rosneft Trading. Należąca częściowo do Rosniefti stocznia Zwiezda podpisała 

z Rosatomem kontrakt na budowę lodołamacza klasy Lider – największego na świecie 

o napędzie atomowym. Ponadto Sieczin zyskał akceptację prezydenta, by pozostać 

prezesem państwowego giganta na kolejne pięć lat, a ich spotkanie 12 maja br. miało 

format bezpośredni.  

Osobiste spotkanie można uznać za wydarzenie szczególne, gdyż mało kto posiada 

obecnie bezpośredni dostęp do prezydenta (od czasu ogłoszenia epidemii w Rosji 

publicznie pokazano dotychczas spotkania z ministrem ds. sytuacji nadzwyczajnych 

Jewgienijem Ziniczewem (ros. Евгений Николаевич Зиничев), szefem Rosgwardii 

Wiktorem Zołotowem (ros. Виктор Васильевич Золотов) oraz prezesem Rosyjskich 

Kolei Żelaznych Olegiem Biełoziorowem (ros. Олег Валентинович Белозёров), reszta 

spotkań jest przeprowadzana w formie wideokonferencji, również z ministrem obrony 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 24 | 26.05.2020 

| 11 

czy członkami Rady Bezpieczeństwa FR). Ponadto, w trakcie samej rozmowy, to 

prezydent wyszedł z inicjatywą wsparcia Rosniefti, a Sieczin w odpowiedzi zgłosił swoje 

propozycje. Z uwagi na „dramatyczną sytuację” na rynku ropy naftowej monopolista 

oczekuje państwowej pomocy w postaci zwiększenia limitów kredytowania, wydłużenia 

terminów płatności podatkowych oraz dostosowania wysokości taryf tranzytowych 

(Transniefti oraz Rosyjskich Kolei Żelaznych) do bieżącej sytuacji cenowej22. Ten ostatni 

postulat stał się zarzewiem kolejnego konfliktu na linii Rosnieft – Transnieft 

(ros. Транснефть). Jest to państwowy monopolista, operator krajowego systemu 

ropociągów oraz infrastruktury portowej przeładunku ropy. Na jej czele stoi Nikołaj 

Tokariew (ros. Николай Петрович Токарев), kolega Putina z KGB jeszcze z czasów pracy 

w Dreźnie. Tokariew oraz Sieczin od dawna są ze sobą skonfliktowani. 

Potrzebę obniżki kosztów tranzytu Sieczin argumentował tym, że odpowiadają one za 

trzecią część ceny zbytu ropy. W odpowiedzi Rosyjskie Koleje Żelazne wskazały, że 

obecnie 40 proc. transportowanych produktów Rosniefti jest już objęta różnego rodzaju 

ulgami. Transnieft zareagowała w bardziej konfrontacyjny sposób. Jej przedstawiciel – 

doradca prezesa Igor Demin (ros. Игорь Юрьевич Демин), oświadczył, że obliczenia szefa 

Rosniefti były błędne (pomylił on tony z baryłkami), a udział tranzytu ropy w cenie 

końcowej nie wynosi 30 proc., a w zależności od kierunku dostaw 12-17 proc. Cena 

towarów, w jego opinii, stanowi naturalne ryzyko producenta i nie należy go „przerzucać” 

na inne sektory gospodarki23.  

Ponadto, w specjalnym oświadczeniu władze Transniefti wskazały, że jej taryfy i tak są 

zaniżone, przy czym są indeksowane poniżej poziomu inflacji (ostatecznie cena jej usług 

jest 2,5 razy niższa niż analogicznych firm za granicą). Podkreślono, że firmy naftowe 

mogą czerpać dodatkowe korzyści przy wzroście ceny surowca (koszt tranzytu przy tym 

pozostaje na tym samym poziomie), a ponadto uzyskują wielomiliardowe ulgi na 

wydobycie ze swoich złóż (w 2015 roku było to 27 proc. wydobycia, a w 2019 roku już 

52 proc.). Struktura akcjonariatu z kolei wymagałaby, z punktu widzenia interesu 

państwa, nie obniżkę a podwyżkę taryf – zysk w formie dywidend firmy naftowe kierują 

bowiem do budżetu w mniejszym stopniu niż Transnieft (ponad 78 proc., podczas gdy 

Rosnieft niewiele ponad 20 proc.), i dotyczy to tylko spółek z udziałem państwa24.  

Porozumienie OPEC+ również będzie mieć wpływ na Transnieft, gdyż transport surowca 

będzie ograniczony o 10-12 proc., co przełoży się na niższe dochody (w 2019 roku jej 

systemy przetransportowały 83 proc. wydobytej ropy naftowej).  

Podobnie, jak w przypadku Sieczina, w 2020 roku kończyła się kadencja 70-letniego już 

Tokariewa na stanowisku prezesa państwowej spółki. Chociaż kryzys związany 

z zanieczyszczeniem ropy w magistralach Transniefti w 2019 roku odbił się niekorzystnie 

na jego sytuacji, pod koniec kwietnia br. zyskał on akceptację na kolejne pięć lat 

zarządzania. 
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Wykres 5. Udział państwa (kolor zielony) i inwestorów prywatnych (kolor 
pomarańczowy) w największych firmach naftowych wraz z komentarzem (slajd 
z oficjalnego oświadczenia Transniefti). 

 
Treść komentarza: Omawiana obniżka taryf Transniefti doprowadzi do zwiększenia dochodów prywatnych 
akcjonariuszy firm naftowych kosztem państwa. 
Źródło: Тарифы Транснефти. Материалы для обсуждения, Май 2020; 
https://www.transneft.ru/u/news_article_file/18841/1.pdf [dostęp: 18.05.2020]. 

W zakresie poziomu taryf nie podjęto jeszcze wiążących decyzji. Prezydent polecił 

rozważyć kwestię ewentualnego wprowadzenia specjalnego cennika na czas 

obowiązywania porozumienia OPEC+. Formalnie decyzję do 15 czerwca br. ma podjąć 

premier Michaił Miszustin (ros. Михаил Владимирович Мишустин). Negatywnie wobec 

innego postulatu – zwiększenia dostępności kredytów, wypowiedziała się prezes banku 

centralnego Elwira Nabiullina (ros. Эльвира Сахипзадовна Набиуллина). Bez zmian ma 

pozostać limit ryzyka związany z zadłużeniem jednego lub grupy powiązanych 

kredytobiorców (25 proc. kapitału banku) a także podmiotów powiązanych z bankiem 

(20 proc. kapitału banku). Do zwiększenia dostępności środków finansowych Rosnieft nie 

może więc wykorzystać m.in. należącego do jej struktur Wszechrosyjskiego Banku 

Rozwoju Regionów (ros. Всероссийский банк развития регионов). 

Wnioski 
 Rosyjskie służby oraz organy państwowe nie doceniły potencjalnego negatywnego 

wpływu pandemii koronawirusa na światową gospodarkę. Doprowadziło to do 

podjęcia przez Kreml na początku marca br. strategicznie błędnej decyzji o wyjściu 

z porozumienia OPEC+ (na skutek rozbieżności stanowisk z Arabią Saudyjską), co 

wzmogło negatywną presję cenową na ropę naftową. Analitycy rynku oraz wielu 

przedstawicieli branży od początku wskazywali na niewłaściwy kierunek takiej 

polityki. 

 Głównym orędownikiem zakończenia współpracy w ramach OPEC+ był prezes 

państwowej Rosniefti Igor Sieczin. Spółka ponosiła największe konsekwencje 

funkcjonujących ograniczeń, co miało jednocześnie prowadzić do utraty rynków 

zbytu kosztem producentów amerykańskiej ropy z łupków. Przedstawiciele firm 
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prywatnych, w tym szczególnie Łukoil, pozytywnie oceniali rezultaty 

współdziałania z kartelem, a szok cenowy określali jako „katastrofę”. 

 Sieczin został nieoficjalnie obarczony odpowiedzialnością za krytyczną sytuację 

rynku wydobywczego w Rosji oraz spadek kapitalizacji rosyjskich spółek 

naftowych. Ostatecznie nie doprowadziło to jednak do osłabienia jego pozycji, 

a Kreml wysłał wiele sygnałów wskazujących na poparcie dla prezesa Rosniefti 

(włącznie z bezpośrednią audiencją u Putina oraz przedłużeniem jego kontraktu 

na kolejne pięć lat). Wynika to przede wszystkim z kryzysu w jakiej znalazła się 

cała rosyjska gospodarka, oparta na dochodach z wydobycia i eksportu surowców 

energetycznych. Putin swoimi działaniami stara się utrzymać balans – nie może 

„ukarać” Sieczina, gdyż wzmogłoby to dalsze działania przeciwko niemu 

i w rezultacie zachwiało ustaloną od dawna równowagę.  

 Wraz z trudną sytuacją branży narastała jednak frustracja uczestników rynku, 

przekonanych, że gdyby nie odejście z porozumienia OPEC+ w marcu br., Rosja 

byłaby obecnie w lepszej pozycji negocjacyjnej. Swoiste oburzenie wywołuje także 

fakt, że państwowa Rosnieft w pierwszej kolejności zgłasza się do rządu oraz 

prezydenta z wnioskami o ulgi i wsparcie. W tym momencie zderza się z innymi 

ważnymi graczami, tj. Transnieft – eskalując napięcie wewnątrz elit 

okołokremlowskich. Pogłębianie się negatywnych konsekwencji kryzysu 

gospodarczego może skutkować zgłaszaniem przez państwowe spółki kolejnych 

oczekiwań pomocy. Będzie to prowadzić do zaostrzania się konfliktów między 

przedstawicielami elit, czerpiących korzyści z zarządzania tymi aktywami. 

 Z trzech postulatów Sieczina, jeden – odnoszący się do kompetencji banku 

centralnego – już został odrzucony. W sporze na linii Rosnieft – Transnieft nie ma 

jeszcze oficjalnego rozstrzygnięcia. Z uwagi na jego znaczenie dla rozkładu sił 

w ramach elit, być może zostanie ono ostatecznie „przemilczane”. Wyższe obecnie 

ceny ropy poprawiają sytuację firm naftowych, w tym Rosniefti, zdejmując część 

napięcia o charakterze rynkowym. Eskalacja konfliktu nie jest obecnie na rękę 

Kremlowi, który stara się cementować układ sił w najbliższym otoczeniu Putina. 

1 Porozumienie OPEC+ z 2017 roku opierało się o poziom wydobycia za październik 2016 roku, kiedy Rosja 
osiągała bardzo wysokie wyniki, stąd ograniczenie nie było dla niej wyzwaniem. Z kolei w 2019 roku strona 
rosyjska wynegocjowała bardzo korzystne dla siebie wyłączenie z limitu kondensatu gazowego. Za: Alina 
Fadiejewa, Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась, РБК, 6.03.2020; 
https://www.rbc.ru/economics/06/03/2020/5e621c139a7947397c940a99 [dostęp: 17.04.2020]. 
2 Galina Starinskaja, Swietłana Boczarowa, Россия и Саудовская Аравия спровоцировали обвал цен на 
нефть, Ведомости, 9.03.2020; https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/03/09/824766-
rossiya-araviya  [dostęp: 10.03.2020]. 
3 Alina Fadiejewa, Капитализация российских нефтяных компаний упала на 1,6 трлн руб., РБК, 
10.03.2020; https://www.rbc.ru/business/10/03/2020/5e6763d99a79475ec4fa065f [dostęp: 
10.03.2020]. 
4 Cena bazowa odnosi się do ropy Urals, która jest oferowana z dyskontem w wysokości około 5 dolarów 
wobec notowań Brent. 
5 Dla przykładu, Nowaja Gazieta zatytułowała artykuł poświęcony działaniom Sieczina – „Bohater dna”, 
wykorzystując podobnie jak w języku polskim grę słów dnia-dna.  
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6 «Лукойл» оценил потери России от развала сделки ОПЕК+ в $100 млн в день, Ведомости, 7.03.2020; 
https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/03/07/824704-v [dostęp: 9.03.2020].  
7 Ilja Doronow, Интервью Леонида Федуна о нефтяной «войне на истощение». Полная версия, РБК, 
19.03.2020; https://www.rbc.ru/business/19/03/2020/5e73331e9a7947a1166fa220 [dostęp: 
19.03.2020]. 
8 В "Роснефти" считают, что сделка ОПЕК+ не была в интересах России, ТАСС, 8.03.2020; 
https://tass.ru/ekonomika/7926203 [dostęp: 19.05.2020]. 
9 Сечин рассказал о факторах, влияющих на рынок нефти, Вести, 20.03.2020; 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3249860 [dostęp: 21.03.2020]. 
10 Timofiej Dziadko, Ilja Doronow, Федун назвал цену на нефть катастрофической, РБК, 19.03.2020; 
https://www.rbc.ru/business/19/03/2020/5e726cd49a79475a72b455dc [dostęp: 20.03.2020]. 
11 Jelena Iwanowa, Ренат Муслимов об отмене ОПЕК+: «Если это падение не паника, тогда что – 
паника?!», БИЗНЕС Online, 10.03.2020; https://www.business-gazeta.ru/article/460615 [dostęp: 
19.05.2020]; Ренат Муслимов: «Можно было бы и на 40% добычу сократить – лишь бы нефть по $60!», 
БИЗНЕС Online, 1.05.2020; https://www.business-gazeta.ru/print/467074 [dostęp: 2.05.2020]. 
12 Diana Mukhametzyanova, Russian Urals producers face uneconomical exports, Argus Media, 22.04.2020; 
https://www.argusmedia.com/en/news/2098607-russian-urals-producers-face-uneconomical-exports 
[dostęp: 22.05.2020]. 
13 Saudi Aramco вытесняет Юралс с рынка Европы, Argus Media, 23.04.2020; 
https://www.argusmedia.com/ru/news/2098981-saudi-aramco-вытесняет-юралс-с-рынка-европы 
[dostęp: 22.05.2020]. 
14 Саудовская Аравия назвала неверными слова Путина о выходе из сделки ОПЕК+, Коммерсантъ, 
4.04.2020; https://www.kommersant.ru/doc/4314604 [dostęp: 4.04.2020]. 
15 Brian Wingfield, Samuel Dodge, Demetrios Pogkas, Cedric Sam, New Decade, New OPEC Oil Curbs, 
Bloomberg, 25.02.2020; https://www.bloomberg.com/graphics/opec-production-targets/ [dostęp: 
17.04.2020]. 
16 Anastasija Krasinskaja, Россия повысила добычу жидких углеводородов в апреле, Argus Media, 
6.05.2020; https://www.argusmedia.com/ru/news/2103038-россия-повысила-добычу-жидких-
углеводородов-в-апреле [dostęp: 11.05.2020]. 
17 Rinat Tairow, FT узнала о спорах российских нефтяников из-за квот на сокращение добычи, Forbes 
Russia, 17.04.2020; https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/398397-ft-uznala-o-sporah-rossiyskih-
neftyanikov-iz-za-kvot-na-sokrashchenie-dobychi [dostęp: 17.04.2020]. 
18 Новая сделка поставщиков нефти, Энергетический бюллетень, апрель 2020, Аналитический 
центр при Правительстве Российской Федерации; https://ac.gov.ru/uploads/2-
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