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„Chude lata” rosyjskiego budżetu 

Z początkiem grudnia zakończono prace nad przyjęciem ustawy budżetowej 

na 2021 rok i lata 2022–2023. Kryzysy roku 2020 po raz kolejny unaoczniły 

władzy, jak bardzo sytuacja finansowa państwa jest uzależniona od koniunktury 

na globalnym rynku surowców naturalnych. Stąd, chociaż cena ropy naftowej 

nie była tym razem głównym parametrem omawianego dokumentu, wciąż 

stanowi ważną składową, a dochody naftowo-gazowe mają zapewniać jedną 

trzecią dochodów. Wydatki niezmiennie będą przeważać nad wpływami, 

generując deficyt i znacząco zwiększając poziom zadłużenia państwa. Rosja nie 

może sobie pozwolić na znaczące ograniczenie wydatków, gdyż stabilność 

sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej jest w przyszłym roku kluczowa 

z uwagi na zbliżające się wybory parlamentarne. 

„Wojna cenowa” między Rosją a Arabią Saudyjską (po wyjściu tej pierwszej 

z porozumienia OPEC+), pandemia koronawirusa i podążające za nią znaczące 

spowolnienie gospodarek w skali globalnej, doprowadziły do jednego z największych 

kryzysów na rynku ropy naftowej. Spadek dochodów i wzrost wydatków znacząco odbiły 

się na kondycji finansowej rosyjskiego budżetu. Chociaż Federacja Rosyjska wprowadziła 

w 2017 roku ograniczenia wydatkowe, gromadząc nadwyżki surowcowe w specjalnym 

funduszu, skala kryzysu (trzeciego z kolei w ciągu ostatnich 12 lat) sprawia, że rezerwy 

władza chce zachować na „czarną godzinę”1. 

Pracując nad projektem kolejnej ustawy finansowej2 uznano jednak, że obecne 

zawirowania ekonomiczne nie będą mieć wpływu na sytuację w latach następnych, 

a swoiste „odbicie się” gospodarki szybko doprowadzi do wzrostu na poziomie 3 proc. 

PKB. Nawet wśród rosyjskich urzędników spotyka się opinie, że jest to założenie zbyt 

optymistyczne (Aleksiej Kudrin zapowiada w 2021 roku nie wzrost, tylko spadek – 

o około 2,4 proc. i odbicie dopiero w kolejnych latach, nie przekraczające 2,5 proc.3). 

Mimo zapowiadanego rozwoju gospodarczego, budżet i tak będzie realizowany 

z deficytem, finansowanym przede wszystkim poprzez wzrost zadłużenia wewnętrznego.  

Dyskusja w Dumie Państwowej opierała się jedynie o zmiany wprowadzane przez Jedną 

Rosję, z marginalizacją partii opozycji systemowej. Było to istotne m.in. z uwagi na 

nadchodzące wybory parlamentarne – poza partią władzy, żadna inna siła polityczna nie 

może „pochwalić się” skutecznością w walce o środki finansowe dla swoich wyborców. 

Podstawowe założenia budżetowe 

Projekt budżetu federalnego (szczegółowe dane liczbowe wraz z rezultatami za lata 

2018–2020 – patrz Aneks) był przygotowywany latem br., ale rozpatrywany 

w parlamencie już w czasie trwania drugiej fali pandemii koronawirusa. Nie zakłada 

jednak zmian podstawowych parametrów rozwoju gospodarczego, choć ministerstwo 

finansów przed drugim czytaniem projektu dokonało znaczącej korekty wydatków – na 

sumę 1,5 bln rubli4 – bezprecedensowej jak na proces omawiania ustawy budżetowej 
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(największe uszczuplenie dotyczyło trzyletnich wydatków na gospodarkę, zyskały w to 

miejsce ochrona zdrowia oraz oświata5). Główne brzemię kryzysu rosyjskie finanse będą 

ponosić w bieżącym roku i tylko częściowo w przyszłym, który wciąż będzie deficytowy 

(2,4 proc. PKB). Wysokość PKB, po tegorocznym znaczącym spadku, ma jednak szybko 

przekroczyć poziom z 2019 roku6 (w ujęciu rublowym, w ujęciu dolarowym pozostanie 

on niższy z uwagi na deprecjację rosyjskiej waluty), a gospodarka już od 2021 roku ma 

powrócić na ścieżkę stabilnego rozwoju (na poziomie około 3 proc. rocznie). 

Jak wskazano wyżej, takie założenia są podawane w wątpliwość, głównie z uwagi na 

niemożność generowania wzrostu wobec kryzysu na rynku ropy naftowej oraz brak 

impulsów do ożywienia gospodarczego spoza sektora surowcowego.  

Odnotowywany obecnie spadek dochodów budżetowych (do 17,8 bln rubli [250 mld 

dolarów7]) będzie mieć swoje konsekwencje także w przyszłym roku (18,8 bln rubli 

[260 mld dolarów], wobec 20,2 bln [312 mld dolarów] jeszcze w 2019 roku). W kolejnych 

latach sytuacja ma się jednak stabilnie poprawiać, a wpływy rosnąć o około 2 bln rubli 

[27 mld dolarów] rocznie. Projekt ministerstwa finansów opiera się jednak o prognozę 

ministerstwa rozwoju gospodarczego i wszelkie jej rozchodzenie się z rzeczywistością, 

może mieć wpływ na ostateczną wysokość dochodów (nie uwzględnia ona m.in. drugiej 

fali infekcji koronawirusowej, a niezależnie od perspektywy szczepień, epidemiolodzy 

mówią także o trzeciej fali zachorowań wiosną 2021 roku). Z drugiej strony, jesienią br. 

rosyjski rząd nie zdecydował się na wprowadzenie dodatkowego wsparcia dla 

gospodarki, wskazując jedynie na przyjęty już Ogólnonarodowy plan odrodzenia 

gospodarki, którego realizacja ma wspomóc wychodzenie Rosji z kryzysu. 

Na część dochodową budżetu duży wpływ ma obowiązywanie porozumienia OPEC+ 

ograniczającego wydobycie ropy (do 507 mln ton w 2020 roku i 518 mln ton w 2021 roku, 

wobec 560 mln ton jeszcze w 2019 roku), a w konsekwencji eksport (do 230 mln ton 

z planowanych 270). Chociaż gaz ziemny jest od tej umowy niezależny, jego wydobycie, 

sprzedaż oraz cena również spadają (szczególnie ta ostatnia – z prawie 190 dolarów 

w 2019 roku do 156 dolarów za tysiąc metrów sześciennych w 2021 roku). Cena ropy 

została określona na średnim poziomie 45,3 dolara/baryłka (jest to więc dużo niżej niż 

prawie 64 dolary z 2019 roku). W poprzednich latach każda wyższa cena zwiększałaby 

rosyjskie rezerwy finansowe. Obecnie, z uwagi na znaczące potrzeby finansowe, zasada ta 

jest zawieszona. Wydatki budżetu federalnego są bowiem najwyższe w najnowszej 

historii (22,5-23,7 bln rubli8 [317-330 mld dolarów]), niezależnie od tego, że w 2021 roku 

nominalnie spadną, do 21,5-21,9 bln rubli [300 mld dolarów].  

Nominalny wzrost wydatków budżetowych (do 23,6 bln rubli [320 mld dolarów]), dzięki 

wzrostowi gospodarczemu, ma być możliwy dopiero w 2023 roku. Warto jednocześnie 

pamiętać, że będzie to prawdopodobnie okres poprzedzający rok wyborów 

prezydenckich, można więc oczekiwać kosztowniejszych obietnic społecznych (wzrost 

nakładów o około 40 proc. jest widoczny w odniesieniu do sektora usług komunalnych). 

Z drugiej strony, może to oznaczać odsunięcie jak najdalej w czasie tych wydatków, które 

zostały już przyrzeczone, ale nie mogą być jeszcze dokonane z uwagi na trudności 
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finansowe (ich pozostanie w prognozie finansowej ma „uspokoić” nastroje polityków 

i urzędników). Ważną częścią wzrostu wydatków będą też rosnące koszty obsługi 

zadłużenia (w 2020 roku ma to być niecałe 900 mld rubli [12,6 mld dolarów], 

w 2023 roku już prawie dwa razy tyle). 

Wykres 1. Udział dochodów i wydatków budżetowych oraz deficytu/proficytu wobec PKB 

w latach 2011–2023. 

 

* projekt ustawy budżetowej, ** dane szacunkowe 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 2. Wysokość długu publicznego (w tym wewnętrznego) oraz rocznej nowej emisji 

zadłużenia (oś lewa, mld rubli) oraz udział zadłużenia w PKB (oś prawa, proc.) w latach 

2019–2023. 

 

* projekt ustawy budżetowej, ** dane szacunkowe 

Źródło: opracowanie własne. 
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Fundusz Narodowego Dobrobytu (FND), który gromadzi nadwyżki finansowe z eksportu 

ropy naftowej, ma wzrosnąć nieznacznie (głównie z uwagi na różnice kursowe dotychczas 

zgromadzonych środków, a w 2023 roku już dzięki zwiększonej sprzedaży ropy). Czasy 

przedkryzysowe były wypełnione intensywną dyskusją na temat wydatkowania zasobów 

funduszu (po przekroczeniu przez nich wysokości 7 proc. PKB) na ważne projekty 

infrastrukturalne czy wsparcie gospodarki. Kryzys doprowadził do zawieszenia tych 

planów, zmianom uległa jednak struktura podziału środków między płynne (na rachunku 

w banku centralnym) oraz kapitałowe (ulokowane w różnego rodzaju projektach). Dzięki 

FND dokonano m.in. zakupu Sbierbanku (za 2,8 bln rubli) oraz wsparto kapitał własny 

Aerofłotu (60 mld rubli), co „zamroziło” kolejną pulę środków i podniosło ich udział 

z 21 do 34 proc. (w planach z poprzedniego roku miała ona spaść do 11 proc.). 

Ministerstwo finansów wykazuje obie części jako wysokość FND (przed 2020 rokiem 

podstawową wartość FND wyznaczały jedynie aktywa płynne). Pozwala to podawać 

w sprawozdaniach jego udział wobec PKB na poziomie 10-12 proc. i nie blokować 

możliwości dalszego wsparcia przedsiębiorstw czy banków państwowych (środki płynne 

na 1 grudnia 2020 roku wynosiły 7,7 proc. PKB9). 

Wykres 3. Struktura podziału środków FND między aktywa płynne i „zamrożone” 

w inwestycjach kapitałowych w latach 2019–2023 (w mld rubli). 

 

* projekt ustawy budżetowej, ** dane szacunkowe 

Źródło: opracowanie własne. 

Jeszcze rok temu rosyjski rząd przewidywał stabilny proficyt budżetu. Nietrwałość tej 

prognozy unaocznił tegoroczny kryzys i kolejna perspektywa zakłada konsekwentnie 

jedynie deficyt (w 2021 roku -2,4 proc. PKB, w latach kolejnych w granicach -1 proc. PKB). 

Finansowanie go poprzez emisję obligacji będzie skutkować znaczącym wzrostem 

wysokości długu wewnętrznego. Taka forma zadłużenia jest jednak korzystniejsza 

z uwagi na możliwe sankcje wobec Rosji oraz brak zaufania do jej waluty, która 

w sytuacjach kryzysowych ulega znaczącym fluktuacjom i deprecjacji. Stabilne 

w ostatnich latach granice 62-65 rubli za dolara zostały w bieżącym roku przekroczone 

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

14 000,00

16 000,00

2019 2020** 2021* 2022* 2023*

płynne "zamrożone"



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 64 | 14.12.2020 

| 7 

i następne lata prognozują kurs dolara na poziomie 72-74 ruble. Częściowo zniweluje to 

spadek dochodów powiązanych z cenami surowców eksportowych. Cel inflacyjny, który 

jest określony przez bank centralny na poziomie 3 proc. również będzie przekroczony 

(3,7-4 proc.), jednak historycznie wciąż jest to bardzo niski wskaźnik.  

Struktura dochodów budżetowych 

Rosyjski rząd dotychczas deklarował dążenie do obniżania udziału dochodów 

surowcowych w budżecie federalnym, chociaż w praktyce jego działania były pozorne. 

Z kolei kryzys na rynku ropy dokonał tego w sposób automatyczny. Wobec faktu, że to od 

branży surowcowej urzędnicy widzą możliwość pozyskania dodatkowych środków, 

przewidywany jest wzrost uzależnienia budżetu od dochodów naftowo-gazowych 

z 28,7 proc. w 2020 roku do 33,6 proc. w 2023 roku (w relacji do PKB z 4,8 do 5,6 proc.). 

Jest to jednocześnie znacząco niższy wskaźnik, niż na przykład w 2019 roku, sięgający 

41 proc.  

Po znaczącym spadku dochodów w roku bieżącym, następny ma już przynieść ich zwyżkę. 

Jej źródłem będą jednak nie dochody pozasurowcowe (wzrastając jedynie o 50 mld rubli 

[0,7 mld dolarów] pozostają na podobnym nominalnym poziomie), a naftowo-gazowe 

(wzrost o ponad 850 mld rubli [11,7 mld dolarów], w dużej mierze dzięki zmianom 

podatkowym). 

Głównym źródłem dochodów budżetowych w 2021 roku ma być podatek VAT sięgając 

40 proc. wpływów (7,6 bln rubli [105 mld dolarów]). Jest to kolejny wzrost udziału 

w porównaniu z poprzednimi latami, jednak tym razem wynika nie z poprawy jego 

ściągalności, lecz ze zmniejszenia się puli dochodów (do 18,8 bln rubli [260 mld 

dolarów]). Nominalnie wpływy z VAT będą niższe niż prognoza z ubiegłego roku (8 bln 

rubli), na co ma wpływ kryzys gospodarczy, spadek realnych dochodów Rosjan 

przekładający się na niższą konsumpcję oraz niższe możliwości importowe z uwagi na 

coraz droższe euro i dolary. Kolejne ponad 5 proc. zapewniają powiązane z handlem 

akcyzy. 

Drugim ważnym źródłem jest podatek od wydobycia ropy i gazu, zapewniający 22,5 proc. 

(4,2 bln rubli [58,2 mld dolarów]). Widoczny jest wyraźny spadek udziału ropy naftowej 

(rok temu sięgał 25 proc., obecnie jest to niecałe 19 proc.). Bez zmian pozostała pozycja 

gazu ziemnego i jego kondensatu. Odnoszące się do węglowodorów cła wywozowe 

zapewnią 6,6 proc. wpływów (1,25 bln rubli [17,2 mld dolarów]). Ponadto, z branżą 

surowcową związane są najliczniejsze zmiany podatkowe, które mają zmobilizować 

dodatkowe dochody.  

Podatek od osób prawnych zapewni 6,4 proc. wpływów – więcej niż rok wcześniej, jednak 

również tylko z uwagi na niższe dochody ogółem – nominalnie kwota pozostaje na 

podobnym poziomie (1,2 bln rubli [16,6 mld dolarów]). Coraz bardziej istotnym 

elementem wpływów będą dywidendy od spółek państwowych, które często były 

w projektach budżetowych przeszacowane. W związku z zakupem w kwietniu br. przez 

ministerstwo finansów akcji Sbierbanku (50 proc. + 1) od banku centralnego, dywidendy 



14.12.2020 | Analiza OSPP 64 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

8 | 

największej rosyjskiej instytucji finansowej będą kierowane bezpośrednio do budżetu 

państwa10. 

Wykres 4. Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach budżetu federalnego 

w 2021 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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rubli (do 21,5 bln w 2021 roku i 21,9 bln w 2022 roku [około 300 mld dolarów]). 

Ostateczny kształt wydatków w latach 2022–2023 nie jest jednak do końca znany. Z jednej 

strony, w następnych latach rząd według potrzeby może wprowadzać poprawki do ustaw 

budżetowych. Z drugiej, już dzisiaj ich część (2,5 proc. PKB w 2022 oraz 5 proc. PKB 

w 2023 roku, kwotowo to odpowiednio 550 mld i 1,2 bln rubli [7,6 oraz 16,6 mld 

dolarów]) to tzw. wydatki zatwierdzone warunkowo – nie są rozdzielane na poszczególne 

działy i przy braku możliwości ich sfinansowania nie będą realizowane. 

Struktura wydatków budżetu federalnego praktycznie nie ulega zmianie od wielu lat. 

Główną pozycją, na którą kierowane są największe środki pozostaje polityka socjalna. 

W 2021 roku będzie to 26 proc. (5,6 bln rubli [77,3 mld dolarów]). Najważniejszym jej 

elementem są różnego rodzaju transfery do Funduszu Emerytalnego (na pokrycie jego 

deficytu) – łącznie ponad 3,3 bln rubli [45,6 mld dolarów]. Fundusz Emerytalny 

odpowiada także za wypłaty świadczeń socjalnych, jednak zgodnie z przyjętym budżetem 

na „rozwój systemu emerytalnego”, jak określają to władze, skierowanych zostanie 

w następnym roku 3 bln rubli (54 proc.). Dział ten będzie utrzymywać stabilny poziom 

wydatków do 2023 roku.  

Dotychczas drugim ważnym kierunkiem była obrona narodowa, która jednak w 2021 

roku spadnie na trzecie miejsce, ustępując nieznacznie gospodarce narodowej (3,3 bln 

rubli [46 mld dolarów]). Jest to związane ze wsparciem, jakie jest kierowane 

do przedsiębiorstw w odpowiedzi na konsekwencje pandemii koronawirusa (dział 

w porównaniu z 2019 rokiem „zyska” 0,5 bln rubli [7 mld dolarów]). Ogólnonarodowy 

plan odrodzenia gospodarki w 2021 roku sięgnie 640 mld rubli [8,8 mld dolarów], który 

w głównej mierze będzie opierać się o programy kredytowe dla firm na utrzymanie miejsc 

pracy oraz preferencyjne oprocentowanie dla kredytów hipotecznych14. 

Wykres 5. Udział największych grup w wydatkach budżetu federalnego ogółem (oś lewa) 

oraz ich relacja do PKB (oś prawa) według ustawy finansowej na 2021 rok. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Trzecia jest obrona narodowa, na którą będzie skierowane 3,1 bln rubli [43 mld dolarów], 

wciąż może liczyć na znaczący udział w wydatkach (14,5 proc.) czy PKB (2,6 proc.). 

Tradycyjnie ważnym kierunkiem pozostaje także bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek 

publiczny (2,5 bln rubli [34 mld dolarów]). 

Analogiczna wysokość do lat poprzednich będzie skierowana na administrację publiczną 

(1,6 bln rubli [21,8 mld dolarów]). W 2020 roku dział ten pochłonął co prawda rekordowe 

3,6 bln rubli [50 mld dolarów], jednak wynikało to jedynie z faktu, że wiele działań 

antykryzysowych było finansowanych poprzez wchodzący w jego skład fundusz 

rezerwowy rządu (jego wysokość wyniosła 2,1 bln rubli [30 mld dolarów]). W ramach tej 

grupy wydatków przewidziane są także transfery dla Abchazji i Osetii Południowej – 

w 2021 roku mają one łącznie wynieść 13,76 mld rubli (w latach 2022-2023 prawie 14,1 

mld rubli [190 mln dolarów]), z czego rocznie około 1,2 mld [16,8 mln dolarów] ma być 

przeznaczone na wzrost wynagrodzeń w sektorze budżetowym15. W Rosji tymczasem 

rząd federalny planuje optymalizację zatrudnienia w administracji państwowej (5 proc. 

w organach centralnych oraz 10 proc. w delegaturach), formalnie poprzez likwidację 

nieobsadzonych stanowisk16. 

Największy wzrost wydatków, o ponad 30 proc., odnotuje następna w kolejce – obsługa 

zadłużenia. Będzie to mieć miejsce w związku z przyjętą przez rząd polityką finansowania 

deficytu poprzez zadłużenie wewnętrzne (będzie odpowiadać za prawie 80 proc. długu 

państwowego, pozostałą część będą stanowić zobowiązania zagraniczne). W kolejnych 

latach będzie to najszybciej rosnący rodzaj kosztów – kilkanaście procent rocznie 

(podczas gdy ewentualne wzrosty w innych działach wahają się w granicach inflacji). Rok 

2019 Rosja kończyła z zadłużeniem liczącym 12,3 proc. PKB, pod koniec 2021 roku 

sięgnie 20,4 proc. PKB, a do końca 2023 roku wzrośnie o kolejny punkt procentowy. 

Minister finansów wskazywał, że chociaż jest to wciąż wskaźnik bardzo bezpieczny, rząd 

nie chciałby zwiększać zadłużenia ponad ten poziom17.  

Wydatki na ochronę zdrowia będą wzrastać, ale tylko jeśli się je porówna z planami 

sprzed roku (a sektor jest od wielu lat i tak uznawany za niedofinansowany, niskie 

nakłady budżetu federalnego w okolicach 3 proc. PKB odnotowywano szczególnie 

w latach 2015–2018). Z uwagi na doświadczenia roku pandemicznego, w 2021 roku 

nakłady na służbę zdrowia będą nominalnie niższe o 10 proc.  
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Wykres 6. Udział wybranych działów w wydatkach budżetu federalnego w latach 2011–

2023. 

 

* projekt ustawy budżetowej, ** dane szacunkowe 

Źródło: opracowanie własne. 

Duża część obowiązków w zakresie służby zdrowia leży także na władzach regionalnych, 

które w tym roku mogły liczyć na znaczące transfery z budżetu federalnego. Będą one 

jednak sukcesywnie spadać – w przyszłym roku aż o 17 proc. Znaczące zmniejszenie 

finasowania w 2021 roku będzie czekać sektor usług komunalnych (-16 proc., z istotnym 

wzrostem dopiero w 2023 roku) oraz kulturę fizyczną i sport (-12 proc., przy czym 

kolejne lata nie przynoszą poprawy sytuacji). 

Od kilku lat ważnym elementem nakładów są projekty narodowe, jednak mimo 

wydzielania znaczących środków na ich finansowanie, są one wydatkowane tylko 

częściowo (wynika to m.in. z biurokracji oraz obaw przed kontrolą antykorupcyjną). 

W 2019 roku „zaoszczędzono” dzięki temu około 1,1 bln rubli [17 mld dolarów], które 

zasiliły rządowy fundusz rezerwowy w roku bieżącym i zapewniły większą płynność 

środków publicznych w czasie pandemii. Analogiczna sytuacja będzie mieć miejsce 

w bieżącym roku (ministerstwo finansów zablokowało możliwość przekierowania 

środków budżetowych na cele inne niż wskazane pierwotnie), i niewydatkowane na czas 

środki zasilą rządowe rezerwy na 2021 rok18. Chociaż jest to znacząca „ulga” dla 

federalnego budżetu, z drugiej strony, brak pełnego finansowania oznacza brak 

dokonywania inwestycji lub zakupów, co nie pozwala osiągnąć zakładanych celów 

rozwoju społeczno-gospodarczego.  
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Wydatki obronne i poziom niejawności 

Obrona narodowa pozostaje jedną z kluczowych części wydatków budżetowych, sięgając 

w 2021 roku 2,7 proc. PKB (z perspektywą zmniejszania do 2,5 proc. w 2023 roku)19. 

Będzie to wskaźnik znacząco niższy niż w latach poprzednich, co ma wynikać m.in. 

ze zbliżania się do końca programu przezbrojenia i modernizacji armii.  

Wykres 7. Poziom wydatków na obronę narodową wobec PKB w latach 2011–2023. 

 

* projekt ustawy budżetowej, ** dane szacunkowe 

Źródło: opracowanie własne. 

Wiadomo, że w ramach prac nad projektem budżetu na lata 2021–2022 dokonano 5-

procentowego cięcia wydatków na Państwowy program zbrojeniowy (GPW-2025), które 

ma być zrekompensowane dopiero w 2023 roku (wzrost o 14 proc.). W pierwszych dwóch 

latach nowej perspektywy budżetowej wyniosą one około 1,5 bln rubli [20,7 mld 

dolarów], w trzecim roku – ponad 1,7 bln rubli [23 mld dolarów]. 

W ramach budżetu obronnego głównym kierunkiem wydatków są Siły Zbrojne FR (73-

78 proc. wszystkich środków). Na badania stosowane w zakresie nauk obronnych 

zostanie skierowanych 11-12 proc. Istotną częścią są inne wydatki (12,6 proc. 

w 2021 roku oraz 8-9 proc. w latach kolejnych), które nie są wyraźnie sprecyzowane. 

Kompleks jądrowy jest finansowany w wysokości około 1,5 proc. wydatków wojskowych. 

Większość wydatków na poszczególne działy jest niższa niż zakładano jeszcze rok temu 

(wydatki na SZ w 2021 roku wyniosą tylko 94 proc. ubiegłorocznych przewidywań, 

w 2022 roku – 96,5 proc.). Jedyną znaczącą zmianę stanowią wydatki na realizację 

międzynarodowych zobowiązań w sferze współpracy wojskowo-technicznej, które 

wzrosły o połowę (z poziomu około 10 do 15 mld rubli rocznie [ze 138 do 207 mln 

dolarów]). 

Budżet federalny w 2021 roku będzie mieć wskaźnik niejawności sięgający 15 proc., ze 

spadkiem do 13,8 proc. w 2023 roku. Kwotowo również są to istotne cyfry (około 3,2 bln 

rubli rocznie [około 44 mld dolarów]). Spośród kierunków wydatków tradycyjnie 

najsilniej utajniona pozostaje obrona narodowa (65 proc., a w ogóle wydatków sięga to 9-

10 proc.) oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny (35-38 proc.). 
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Wnioski 

− Rok 2021 będzie bardzo istotny dla rosyjskiej gospodarki, pokazując jak szybko 

jest w stanie podnieść się z kolejnego kryzysu. Spadek PKB w tym roku ma wynieść 

około 4 proc., i mimo planowanego przyszłorocznego „odbicia” od niższej 

wysokości PKB, wzrost ma sięgnąć maksymalnie 3 proc. (nieoficjalne szacunki 

mówią o wartości niższej lub dalszym spadku). Rosyjska gospodarka nie wróci 

więc szybko do poziomu z 2019 roku. Stabilność i rozwój są znacząco zależne od 

cen surowców, stąd kluczowa pozostaje długość trwania zjawisk kryzysowych 

oraz ograniczeń wydobycia ropy naftowej. Rosjanie nie będą jednak wycofywać się 

z porozumienia OPEC+ mając na względzie fakt, czym taka próba zakończyła się 

wiosną 2020 roku.  

− Ostatni kryzys na rynku surowcowym, sprzężony w pandemią koronawirusa, 

doprowadziły do całkowitego odwrócenia prognoz budżetowych. Jeszcze rok 

temu Rosja planowała stabilny proficyt, zwiększanie rezerw finansowych 

i znaczące inwestycje infrastrukturalne; obecnie każdy rok przewiduje deficyt oraz 

potrzebę zwiększania długu państwowego w oparciu o zasoby wewnętrzne, tak by 

pokryć podstawowe potrzeby wydatkowe. Z drugiej strony, sytuacja zawsze może 

się poprawić dzięki korzystniejszej koniunkturze na rynku surowcowym – 

wprowadza to duży zakres nieprzewidywalności do rosyjskiego procesu 

budżetowego. 

− Poza zadłużeniem, rosyjska władza poszukuje nowych źródeł dochodów, obecnie 

podatkowych wśród najbogatszych Rosjan oraz firm wydobywczych. Prognozy 

dochodowe opierają się jednak o zakładane pozytywne rezultaty wzrostu 

gospodarczego – jakiekolwiek niepowodzenia w tym zakresie będą zawężały bazę 

podatkową. Wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych, a w perspektywie 

2024 roku – prezydenckich, rząd będzie chciał unikać nowych i bezpośrednich 

obciążeń dla obywateli, poszukując możliwego finansowania, jeśli będzie 

to konieczne, m.in. w procesie prywatyzacji.  

− Sytuacja finansowa Rosji jest trudna, wciąż jednak nie katastrofalna. Dług 

publiczny ma sięgnąć 20 proc. PKB, co jest jeszcze bezpiecznym poziomem 

(problemem w perspektywie dopiero następnych lat będą rosnące koszty jego 

obsługi), płynne rezerwy finansowe są utrzymywane w granicach 7 proc. PKB, 

a bank centralny ma własne znaczące rezerwy na obronę rubla przed deprecjacją 

(chociaż zazwyczaj tego nie robi, wspierając tym samym krajowych eksporterów). 

„Chude lata”, jakie czekają rosyjski budżet sprawiają jednak, że zamiast oczekiwać 

„skoku cywilizacyjnego”, państwo będzie raczej „dreptać w miejscu”, 

a społeczeństwo nie może liczyć na znaczącą poprawę warunków życia.  

− Władza w swoim przekazie do społeczeństwa podkreśla przede wszystkim, że 

będzie spełniać wszelkie zobowiązania socjalne (takie jak wypłata emerytur, 

zasiłków, stypendiów). Chce w ten sposób podkreślić, że kontroluje wszelkie 

zjawiska kryzysowe i nie powtórzy się sytuacja lat 90., kiedy rząd nie był w stanie 
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zapewnić obywatelom wystarczającego wsparcia finansowego. Tym samym stara 

sobie zapewnić spokój społeczny i wygasić potencjalne źródła protestu. Chociaż 

sytuacja materialna Rosjan w ostatnim czasie się pogarsza, nie jest to jeszcze 

impulsem, mogącym skutecznie podważyć pozycję prezydenta, rządu czy Jednej 

Rosji jako partii władzy. Kreml przed wyborami parlamentarnymi będzie jednak 

uważniej wsłuchiwać się w opinię publiczną (co jest już obecnie widoczne), 

by przynajmniej na płaszczyźnie retorycznej przekonywać Rosjan o słuszności 

podejmowanych przez władze decyzji. 
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Aneks. Podstawowe parametry budżetu federalnego w latach 2018–2023. 

Parametr budżetowy 
2018 2019 2020 2020 2020 2021 2022 2023 

rezultat rezultat plany 
pierwotne 

szacunek 
bieżący 

zmiana projekt 

PKB, mld rubli 103 876,0 110 046,0 112 863 106 974,0 -5,2% 115 533 124 223 132 822 
PKB, mld dolarów 1 662,0 1 700,9 1 717,9 1 502,4   1 595,8 1 699,4 1 799,8 
Zmiana PKB, % 2,3 1,3 1,7 -3,9   3,3 3,2 3,0 
Maksymalny poziom inflacji, % 4,3 3,0 3,0 3,8 26,7% 3,7 4,0 4,0 
Cena ropy naftowej Urals, dolarów/baryłka 70,0 63,8 57,0 41,8 -26,7% 45,3 46,6 47,5 
Poziom wydobycia ropy naftowej, mln ton 555,7 560,8 564,0 507,4 -10,0% 517,8 552,4 560,0 
Eksport ropy naftowej, mln ton 260,6 269,2 270,2 225,0 -16,7% 231 270,2 266,2 
Cena gazu ziemnego, USD/tys. m3 222,8 189,4 183,7 129,1 -29,7% 156,3 159,8 160,6 
Wydobycie gazu ziemnego, mld m3 727,6 738,4 748,6 690,8 -7,7% 728,4 770,1 795,6 
Eksport gazu ziemnego, mld m3 220,6 220,6 223,6 184,5 -17,5% 220,2 238,4 240,5 
Kurs rubla, RUR/USD 62,5 64,7 65,7 71,2 8,4% 72,4 73,1 73,8 
Dochody budżetu federalnego, mld rubli; 19 454,4 20 188,8 20 379,4 17 852,4 -12,4% 18 765,1 20 637,5 22 262,7 
mld dolarów 311,3 312,0 310,2 250,7   259,2 282,3 301,7 
 - dochody pozasurowcowe, mld rubli 10 436,6 12 264,5 12 907,1 12 725,5 -1,4% 12 777,9 13 753,2 14 772,9 
 - dochody naftowo-gazowe, mld rubli 9 017,8 7 924,3 7 472,2 5 127,0 -31,4% 5 987,2 6 884,3 7 489,9 
Wydatki budżetu federalnego, mld rubli; 16 713,0 18 214,5 19 503,3 22 561,7 15,7% 21 520,1 21 885,0 23 671,3 
 mld dolarów 267,4 281,5 296,9 316,9   297,2 299,4 320,7 
Deficyt, mld rubli; 2 741,4 1 974,3 876,1 -4 709,3 -637,5% -2 755,0 -1 247,5 -1 408,6 
 mld dolarów 43,9 30,5 13,3 -66,1   -38,1 -17,1 -19,1 
Deficyt, % PKB 2,6 1,8 0,8 -4,4   2,4 1,0 1,1 
Wysokość FND na początek roku, mld rubli; 3 752,9 4 036,0 8 172,0 7 773,1 -4,9% 12 447,5 12 487,3 12 638,2 
 mld dolarów* 60,0 62,4 124,4 109,2   171,9 170,8 171,2 
Wysokość FND na koniec roku, mld rubli 4 036,0 7 773,1 11 059,5 12 447,5 12,6% 12 487,3 12 638,2 13 474,4 
 mld dolarów* 64,6 120,1 168,3 174,8   172,5 172,9 182,6 
Wysokość FND, % PKB 3,9 7,1 9,8 11,6 18,4% 10,8 10,2 10,1 

Dług publiczny na koniec roku, mld rubli 12 591,3 13 567,4 17 201,9 20 398,6 18,6% 23 552,8 25 883,9 28 407,4 

 mld dolarów 201,5 209,7 261,8 286,5   325,3 354,1 384,9 

Dług publiczny, % PKB 12,1 12,3 15,2 19,1   20,4 20,8 21,4 
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1 Szerzej zob.: Analiza OSPP Rosyjski budżet czasu pandemii, nr 57/2020. 
2 Jeśli nie zaznaczono inaczej, parametry budżetowe pochodzą z dokumentów przygotowanych na potrzeby 
projektu ustawy finansowej na lata 2021-2023. Za: Законопроект № 1027743-7 О федеральном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации; https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027743-7 [dostęp: 12.10.2020]. 
3 Кудрин допустил падение ВВП более чем на 5% в 2020 году, Ведомости, 12.10.2020; 
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/10/12/842831-kudrin-dopustil-padenie-vvp-v-2020 
[dostęp: 12.10.2020]. 
4 Ponowny podział środków w wysokości 1,5 bln rubli dotyczy jedynie 2021 roku, w latach 2022-2023 zmiany 
dotknęły wydatki na łączną sumę kolejnych 2 bln rubli. Jeszcze rok temu analogiczny proces obejmował 750 mld 
rubli wydatków we wszystkich trzech latach prognozy budżetowej. Za: Wadim Wisłoguzow, Oleg Sapożkow, 
Полтора триллиона найдут лучшее применение, Коммерсантъ, 6.11.2020; 
https://www.kommersant.ru/doc/4559758 [dostęp: 6.11.2020]. 
5 Mankamentem rosyjskiego procesu budżetowego jest upublicznianie uwzględnionych zmian jedynie 
w odniesieniu do części jawnej budżetu. Nie jest aktualizowana łączna pula środków, obejmująca także część 
niejawną, stąd ciężko jednoznacznie określić jakie sumy zostały przydzielone poszczególnym działom i czy 
spadek/wzrost w części jawnej nie został zniwelowany przez poprawki w części niejawnej. Kwoty brane pod 
uwagę w analizie odnoszą się do pełnej puli środków (jawnych oraz niejawnych), wykazanych w złożonym 
projekcie ustawy budżetowej.  
6 Część porównań jest dokonywana w odniesieniu do 2019 roku, który jest często bardziej miarodajnym punktem 
odniesienia niż kryzysowy 2020. 
7 Kwoty wyrażone w dolarach zostały przeliczone według kursu za dany okres (dla projektu budżetu według 
założeń budżetowych). Znacząca deprecjacja rubla w 2020 roku zniekształca częściowo obraz sytuacji finansowej 
– wartość wyrażona w rublach dla lat 2021–2023 może być wyższa, przy jednocześnie niższej wartości dolarowej.  
8 Projekt ustawy budżetowej przedstawia także szacunki finansowe dla roku 2020. Nie jest on jednak w tym 
względzie dopracowany, gdyż w tabelach pojawiły się dwie rozbieżne oceny łącznych wydatków budżetu 
federalnego w roku bieżącym – niższy szacunek mówi o 22,5 bln rubli, wyższy o 23,7 bln rubli. 
9 О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния, Министерство финансов 
Российской Федерации, 8.12.2020; https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37317-
o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya [dostęp: 8.12.2020]. 
10 Wcześniej było to dokonywane pośrednio jako transfer zysku, wypracowanego przez bank centralny, jednak był 
on dużo niższy z uwagi na zaangażowania regulatora w generujący straty proces przejmowania i restrukturyzacji 
aktywów banków, którym groziła upadłość. 
11 Nowy reżim podatkowy, wprowadzany stopniowo od 1 stycznia 2019 roku. Jest to podatek bezpośredni od 
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