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Wpływ ograniczeń handlowych na rosyjski sektor 
wydobywczy 

W wyniku inwazji na Ukrainę rosyjski sektor wydobywczy stał się obiektem 

formalnych sankcji oraz nieformalnych ograniczeń ze strony zachodnich 

partnerów. Rosji częściowo udaje się przekierować dostawy na rynek azjatycki, 

nie jest jednak w stanie uzyskać ze sprzedaży ropy naftowej czy węgla aktualnej 

wartości rynkowej i musi oferować znaczące zniżki. Dzieje się tak chociaż 

najbardziej dotkliwa forma sankcji – unijne embargo na morskie dostawy ropy 

naftowej jeszcze nie weszło w życie. Kreml w ramach odwetu ogranicza przesył 

gazu ziemnego, windując jego ceny na rynku europejskim. 

Wraz z inwazją na Ukrainę i nałożonymi sankcjami, ograniczenia handlowe i finansowe 

zaczęły wpływać na eksport przez Rosję surowców energetycznych. Ich zakup stał się 

w krajach zachodnich „toksyczny wizerunkowo” lub utrudniony w związku 

z ograniczeniami w zakresie frachtu, ubezpieczeń czy przelewów bankowych. Stany 

Zjednoczone dość szybko wprowadziły embargo na import rosyjskiej ropy naftowej oraz 

produktów ropopochodnych, do końca 2022 roku z zakupów ma zrezygnować także 

Wielka Brytania. Podobny krok przez wiele tygodni omawiano w ramach Unii 

Europejskiej i wstępnie uzgodniono częściowe embargo na ropę naftową obowiązujące 

od początku 2023 roku, na rafinowane produkty ropopochodne od marca 2023 roku. 

Ponadto UE zakazała podmiotom europejskim dokonywania transakcji z rosyjskimi 

spółkami tj. Rosnieft, Gazprom-nieft, Transnieft czy Sowkomfłot. Mogą jednak świadczyć 

swoje usługi, jeśli odbiorcą będzie kraj spoza UE, co osłabia reżim sankcyjny. Obecnie 

toczy się dyskusja nad określeniem maksymalnej ceny rosyjskiej ropy, co miałoby 

zmniejszyć dochody budżetowe FR. 

Rosja zaczęła przekierowywać większe ilości surowców energetycznych na rynki Azji, 

a także poszukiwać odbiorców w Afryce czy Ameryce Południowej. Ponadto pojawiają się 

informacje opisujące możliwe schematy obchodzenia przez Rosję sankcji. Dochody 

naftowo-gazowe są FR szczególnie potrzebne wobec zbliżającego się kryzysu 

gospodarczego, by pokryć niezbędne wydatki budżetowe. Rosstat, który od 2017 roku 

szacuje udział w PKB sektora naftowo-gazowego1, wyliczył wskaźnik dla I kwartału 2022 

roku na poziomie 21,7 proc. Jest on najwyższy od początku prowadzenia monitoringu i aż 

5,5 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. W budżecie federalnym z końcem lipca br. dochody 

naftowo-gazowe zaczęły stanowić 45 proc., podczas gdy zazwyczaj ich udział wynosił 

około 30-35 proc. Wynika to zarówno z wysokich cen surowców (szczególnie ropy 

naftowej wiosną br.), jak i zmniejszających się wpływów z tradycyjnych podatków. 

Na huśtawce kursu rubla i cen surowców 
Dla Federacji Rosyjskiej dochody powiązane z wydobyciem i eksportem ropy naftowej 

stanowią kluczowe źródło wpływów budżetowych. Wysokie ceny surowców, 

w połączeniu ze słabym kursem rubla w pierwszych tygodniach pełnoskalowej wojny, 

zapewniały FR gigantyczne transfery. Obecnie, wobec umocnienia się rosyjskiej waluty, 
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Rosja może liczyć jedynie na wysokie ceny surowców. Wiele ograniczeń walutowych 

pierwszych tygodni wojny zostało przez Rosję zniesionych (od czerwca eksporterzy mogą 

nawet pozostawiać walutę na kontach za granicą). Wszystko to aby zmniejszyć napływ 

dewiz i presję na umacnianie się rubla wobec braku wewnętrznego popytu z uwagi na 

niewielkie możliwości importu do FR. W ramach rządu rozpoczęto również dyskusję na 

temat sposobów osłabienia rubla. Minister finansów Anton Siluanow zaproponował m.in. 

przekierowanie części dodatkowych dochodów naftowo-gazowych na interwencje na 

rynku walutowym (wpływ na parę rubel-dolar poprzez pośrednie interwencje np. 

w parze rubel-juan). Ich niezbędną wartość wyceniono na 3-5 mld dolarów miesięcznie2.  

Jest to o tyle istotne, że kurs jest tą zmienną, na którą rząd FR ma jeszcze możliwość 

wpływu. W budżecie na 2022 rok założono go na poziomie 72,1 rubli za dolara, a obecnie 

wskazuje się optymalny poziom pomiędzy 70-80 rubli. Jest to więc dużo słabszy kurs niż 

odnotowywane obecnie około 60 rubli/dolara (pod koniec czerwca br. zbliżał się do 

granicy 50 rubli/dolara). Siluanow przyznał, że umocnienie się rosyjskiej waluty 

ojednego rubla oznacza dla rosyjskiego budżetu utratę 130-200 mld rubli dochodów3. 

 

  
Grafika 1. Rublowa wartość wyeksportowanej baryłki ropy naftowej. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ministerstwa finansów FR oraz banku centralnego FR. 

Notowania rosyjskiego gatunku Urals zazwyczaj były dość zbliżone do ropy Brent (zniżka 

na Urals wynosiła do kilku dolarów). Wraz z rozszerzającymi się działaniami wojennymi, 

chętnych do zakupu rosyjskiej ropy było coraz mniej, co powodowało oferowanie jej ze 

znacznym rabatem wobec Brent. W lutym br. wynosił on 5 proc., w marcu już 20 proc., 

a w kwietniu 33 proc.4 Kwotowo sięgnęło to 30-35 dolarów. Szacunki ostatnich tygodni 

znacząco się różnią, od 15 dolarów według agencji Argus, 32 dolary według Thomson 

Reuters, po 41 dolarów według Platts5. W wyniku sankcji transakcje dotyczące ropy Urals 

stały się mniej jawne, Rosjanie nie upubliczniają również warunków sprzedaży surowca 
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w Azji. Część podatków jest w Rosji powiązana z cenami ropy naftowej Urals6, stąd nadal 

jest prowadzony ich monitoring, a ministerstwo finansów FR podaje średnie ceny do 

wiadomości publicznej, chociaż mogą one być obarczone błędem. 

 
Grafika 2. Różnica notowań ropy Brent oraz Urals. 
Źródło: Neste na podstawie danych Thomson Reuters. 

Poza kwestiami wizerunkowymi, negatywnie na zakup Urals wpływają ograniczenia 

logistyczne i transportowe (rezygnacja ze zleceń dla rosyjskich portów, podniesienie 

stawek ubezpieczeniowych czy problemy z gwarancjami bankowymi dla transakcji). 

 

 
Wykres 1. Wysokość średniej ceny baryłki ropy naftowej Urals oraz średni kurs dolara 
wobec rubla za styczeń-lipiec 2022 roku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ministerstwa finansów FR oraz banku centralnego FR. 

Chociaż w budżecie obecnie pozostaje założenie średniej ceny ropy naftowej w 2022 roku 

na poziomie 62,2 dolara za baryłkę, rosyjskie ministerstwo rozwoju gospodarczego 

prognozuje je obecnie na 80,1 dolara (w kolejnych latach ma się stopniowo obniżać, do 

61,2 dolara w 2025 roku)7. Średnia za styczeń-lipiec br. wyniosła ponad 83 dolary. 
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Ograniczenia związane z surowcami energetycznymi w mniejszym stopniu dotyczyły 

gazu ziemnego. Wynika to m.in. ze znaczącego uzależnienia krajów UE od dostaw z Rosji. 

W tym zakresie bariery zostały określone przez samą Rosję, przede wszystkim jako 

element nacisku Kremla na decyzje polityczne państw zachodnich i jako odpowiedź na 

zapowiedzi embarga na ropę naftową. Nabywcy rosyjskiego gazu zostali zobowiązani do 

dokonywania płatności w rublach, a odmowa ze strony Polski czy Bułgarii oznaczała 

wstrzymanie dostaw (całkowite lub częściowe ograniczenia dotknęły 12 państw UE). 

Przez gazociąg Nord Stream 1 zmniejszono z kolei objętość przesyłu, oficjalnie z uwagi na 

prace serwisowe, a następnie rzekomy brak możliwości odbioru odremontowanej 

turbiny.  

 
Grafika 3. Średni wolumen eksportu rosyjskiego gazu do Europy poprzez system 
gazociągów w latach 2015–2021. 
Źródło: Biznesalert za IHS Markit. 

Manipulacje Rosjan na europejskim rynku gazu były jednak zauważalne jeszcze przed 

rozpoczęciem inwazji. Niższe wolumeny dostaw surowca, które stopniowo windowały 

jego ceny na giełdzie, były widoczne od jesieni 2021 roku, a pogłębiły się dodatkowo zimą, 

kształtując się znacząco poniżej wieloletniej średniej. Gazprom utrzymywał również niski 

poziom zapasów w swoich europejskich magazynach. Mniejszą sprzedaż rekompensował 

Gazpromowi kilkukrotny wzrost cen. Strategię rozpoczętą w 2021 roku monopolista 

zaostrza od czasu inwazji. Do krajów tzw. dalekiej zagranicy8 (nie uwzględnia państw 

posowieckich) wyeksportował do końca lipca br. 35 proc. mniej surowca niż rok temu, 

a w samym sierpniu dostarcza do UE tylko 1/3 ubiegłorocznych wolumenów 

(przepustowość Nord Stream jest wykorzystywana jedynie w 20 proc.)9. Przedstawiciele 

rosyjskiej spółki wskazują, że cena zimą może jeszcze dwukrotnie wzrosnąć. 
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Grafika 4. Ceny kontraktów futures na gaz ziemny w latach 2020–2022. 
Źródło: investing.com. 

Dzięki wysokim cenom gazu Gazprom nie odczuwa finansowo zmniejszenia wolumenu 

sprzedaży. Musi jednak ograniczać wydobycie, nie mając możliwości magazynowania 

surowca. Dodatkowy zysk jest ostatecznie przejmowany przez państwo – Władimir Putin 

specjalnym dekretem zobowiązał spółkę do uregulowania dodatkowych 1,24 bln rubli 

w ramach podatku (wcześniej Gazprom zdecydował o niewypłaceniu dywidend za 

2021 rok, dzięki czemu zysk nie trafił do wszystkich akcjonariuszy, a jedynie do skarbu 

państwa). Doprowadziło to do gwałtownej wyprzedaży akcji koncernu, które w ciągu 

jednego dnia straciły 30 proc. wartości. 

Wydobycie i eksport ropy naftowej i gazu ziemnego 
Od początku kwietnia rosyjskie władze stopniowo ograniczają publikację szczegółowych 

danych dotyczących wydobycia i eksportu, początkowo dotyczyło to ropy naftowej, 

obecnie również gazu ziemnego (dostępne są jedynie wybiórcze dane publikowane 

z opóźnieniem przez Rosstat lub przekazywane przez dziennikarzy poprzez trudne do 

weryfikacji źródła nieformalne). Oficjalnie miało to na celu ochronę rosyjskich spółek i ich 

zagranicznych kontrahentów przed ewentualnymi sankcjami (również wtórnymi) lub 

naciskiem politycznym. W pierwszej kolejności ukrywa to jednak skutki sankcji, które 

będą przejawiać się w niższym poziomie wydobycia oraz eksportu kluczowych 

surowców. 

Największe turbulencje dotyczą obecnie wydobycia i eksportu gazu ziemnego. Wynika to 

jednak z opisanych wyżej decyzji politycznych Kremla. Do końca lipca w kierunku 

zachodnim (Europa oraz Turcja) Gazprom wyeksportował 35 proc. surowca mniej niż rok 

temu (wolumenowo spadek o 40 mld m3), a w samym lipcu o prawie 60 proc. mniej10. 

Wzrost dostaw do Chin poprzez gazociąg Siła Syberii wyniósł 60 proc., przy czym przesył 

i tak miał planowo zostać zwiększony z 10,4 mld m3 w 2021 roku do 15 mld w roku 

bieżącym (docelowa przepustowość 38 mld m3 ma być osiągnięta w 2025 roku). Warto 

zaznaczyć, że systemy przesyłowe w kierunkach wschodnim i zachodnim nie są ze sobą 

połączone (Rosja nie może zmienić kierunku przepływu surowca w krajowych 
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magistralach). Z tego powodu Gazprom był zmuszony zmniejszyć wydobycie gazu – do 

końca lipca było to 12 proc. mniej (262 mld m3)11 niż w tym samym okresie rok temu. Jest 

to wysokość średnia, a proces dotyczy najintensywniej ostatnich tygodni – zmniejszenie 

wydobycia w maju wyniosło 15 proc., w czerwcu sięgnęło 25 proc., a w lipcu 36 proc.12 

Gazprom propagandowo twierdzi, że takie działanie było spowodowane zmniejszeniem 

popytu ze strony UE.  

 
Wykres 2. Wydobycie gazu ziemnego oraz kondensatu gazowego w okresie styczeń-lipiec 
w 2021 oraz 2022 roku (w mld m3). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rosstat. 

Fiński portal Yle przekazał, że od 17 czerwca br. w okolicy rosyjskiej stacji 

kompresorowej dla Nord Stream 1 obserwowany jest płomień, wskazujący na spalanie 

nadwyżek gazu, którego Rosja nie jest w stanie zmagazynować13. BBC oszacowała 

wartość spalanego gazu na 10 mln dolarów dziennie14. Rosja sprzedawała do Europy 

83 proc. swojej produkcji gazu, a Europa z Rosji importowała 43 proc. zapotrzebowania15. 

W ramach budżetu federalnego władze FR założyły, że w 2022 roku zostanie wydobytych 

560 mln ton ropy naftowej, z czego około 274 mln ton zostanie skierowanych na eksport. 

Na koniec lipca br. wydobyto łącznie 309 mln ton, co daje średnio 44 mln ton miesięcznie. 

Przy zachowaniu takiego tempa rezultat na koniec roku może wynieść jedynie 528 mln 

ton. Byłaby to wielkość zbliżona do rezultatu 2021 roku – 524 mln ton, z których na 

eksport skierowano 230 mln ton (44 proc.). Należy jednak pamiętać, że w ubiegłym roku 

obowiązywały silniejsze ograniczenia w ramach porozumienia OPEC+. Wicepremier FR 

odpowiedzialny za sektor energetyczny Aleksandr Nowak wiosną szacował jeszcze niższy 

poziom wydobycia w 2022 roku – 480-500 mln ton16.  

W I kwartale 2022 roku na eksport trafiło około 42 proc. wydobycia rosyjskiej ropy (57,1 

z 135,5 mln ton)17, a do końca maja br. było to 47 proc. (103 z 219 mln ton).  
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Wykres 3. Miesięczne wydobycie ropy naftowej w Rosji w mln ton (w latach 2021–2022) 
oraz mln baryłek dziennie (w 2022 roku). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rosstat oraz Centrum Rozwoju Energetyki (Центр 
развития энергетики). 

Chociaż ogólny spadek wydobycia nie jest jeszcze znaczący, jest on dużo poniżej 

zakładanych przez Rosję planów. Nie sięga również limitu, który Rosja ma przyznany 

w ramach porozumienia OPEC+ (wynosi obecnie 11 mln baryłek/dziennie, bez 

uwzględnienia kondensatu gazowego). Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) 

przewiduje, że średnia w bieżącym roku dla Rosji wyniesie 10,6 mln baryłek/dziennie, 

a od 2023 roku spadnie do 8,7 mln baryłek/dziennie18. W samej Rosji wskazuje się, że 

w przypadku udanego przekierowania dostaw do Azji przyszłe wydobycie może się 

ustabilizować na poziomie 10,3 mln baryłek/dziennie19. Ostateczny rezultat embarga UE 

na sprzedaż przez Rosję ropy pozostaje jednak znaczącą niewiadomą. 

Pewnym wyznacznikiem może być obecna sprzedaż rosyjskiego węgla (objęty 

embargiem UE od 10 sierpnia br.), który chociaż jest poszukiwanym towarem na rynku 

światowym, jest sprzedawany do Chin oraz Indii w cenach 45-50 proc. poniżej bieżących 

notowań20. Rosja posiada również ograniczenia transportowe w kierunku azjatyckim, 

stąd już w kilku kopalniach odkrywkowych w obwodzie kemerowskim (rosyjskie 

zagłębie węglowe) wstrzymano wydobycie21. 

Problemem dla rosyjskich władz oraz firm wydobywczych jest jednak nie tylko 

wprowadzane embarga (nawet jeśli częściowo lub mało konsekwentnie), lecz także 

wycofywanie się zachodnich partnerów ze wspólnych projektów oraz rezygnacja ze 

współpracy przez firmy serwisowe (odpowiedzialne m.in. za odwierty, szczelinowanie 

hydrauliczne, remonty, zwiększanie efektywności wydobycia). Kluczowym elementem 

pogarszającym sytuację sektora jest również ograniczenie sprzedaży do Rosji licznych 

technologii związanych z wydobyciem i transportem surowca (według Eurostatu wartość 

zakupionego w UE w 2021 roku sprzętu na potrzeby sektora naftowego sięgnęła 1,3 mld 

euro). Od zachodnich firm rosyjski sektor był uzależniony przede wszystkim w sferze 

eksploatacji trudno dostępnych czy starszych złóż (zarówno w zakresie wysokich 

technologii i serwisu, jak i oprogramowania). Chociaż od 2014 roku rząd FR prowadził 
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politykę zastępowania importu, a między 2014 a 2022 rokiem udział zagranicznego 

sprzętu i usług spadł z 60 do 40 proc.22, wciąż pozostaje znaczący. Minister cyfryzacji FR 

Maksut Szadajew podkreślał, że dużym problemem dla Rosji będzie zastąpienie 

oprogramowania w sektorze naftowym, a także na potrzeby prac inżynierskich23. 

Jeszcze w drugiej połowie marca o zawieszeniu lub wycofaniu się z działalności w Rosji 

poinformowały cztery koncerny – światowi liderzy w zakresie serwisu dla sektora 

wydobywczego: Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes oraz Weatherford (zajmowały 

łącznie około 15 proc. rosyjskiego rynku). Schlumberger był m.in. ważnym graczem 

w zakresie usług geofizycznych (19 proc. rynku), posiadał własne zakłady produkcyjne 

i zatrudniał łącznie prawie 12 tys. osób24. Branżowa firma konsultingowa Vygon 

Consulting wskazywała w grudniu 2021 roku, że spółki zagraniczne posiadały silną 

pozycję w zakresie najnowocześniejszych technologii (wspierających efektywność 

wydobycia – Baker Hughes 16 proc., Schlumberger 14 proc., Halliburton 13 proc., 

Weatherford 9 proc.) oraz oprogramowania (Schlumberger 23 proc., Halliburton 

8 proc.)25. Jedną z takich technologii są odwierty horyzontalne, szeroko stosowane na 

wyczerpujących się złożach Syberii zachodniej (udział tego rodzaju odwiertów wzrósł 

z 17 proc. w 2010 roku do 55 proc. w 2021 roku26). 

W najbliższych latach problemem Rosji będzie coraz większa liczba złóż trudnych do 

eksploatacji (między 2010 a 2021 rokiem ich udział w zapasach ropy naftowej wzrósł z 16 

do 37 proc., a w wydobyciu z 8 do 22 proc.). Ponadto barierą jest również ich 

peryferyjność i brak podstawowej infrastruktury. Jeszcze w grudniu Vygon Consulting 

prognozował rokroczne wydobycie w Rosji na poziomie 480-500 mln ton w scenariuszu 

bazowym (a więc mniej nawet wobec obecnych wolumenów). W pesymistycznym 

scenariuszu przewidywał stopniowy spadek do 370 mln ton27. Może on się ziścić, gdyż 

bez technologicznych partnerów zachodnich Rosji może być trudno w dłuższej 

perspektywie utrzymać pożądany poziom wydobycia. 

Ponadto z projektów z rosyjskimi podmiotami zdecydowały się wycofać m.in. ExxonMobil 

(m.in. Sachalin-1), Shell (joint venture z Gazpromem), Equinor, BP (jako współudziałowiec 

Rosniefti oraz joint venture z tą korporacją). Rosja nie może również liczyć na technologie 

inżynieryjne na potrzeby przetwórstwa ropy – o zakończeniu współpracy poinformowała 

niemiecka Linde (zakład produkcji LNG w Ust-Łudze budowany przez Gazprom) oraz 

amerykańska Honeywell (technologia dla Arctic LNG-2). Jurij Trutniew, przedstawiciel 

prezydenta w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym, przyznał, że po wycofaniu się 

ExxonMobil wydobycie ropy naftowej na Sachalin-1 spadło 22-krotnie (z 220 do 10 tys. 

baryłek/dziennie)28. 

Skuteczność sankcji będzie jednak zależeć od ich przestrzegania. Sektorowe ograniczenia 

w wydobyciu ropy naftowej funkcjonują od 2014 roku. Cameron – spółka-córka 

amerykańskiej Schlumberger we wrześniu 2021 roku podpisała ugodę z amerykańskim 

Biurem ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) i opłaciła karę za sprzedaż w latach 

2015–2016 sprzętu dla spółki Gazprom-Neft Shelf wbrew sankcjom odnoszącym się do 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 51 | 31.08.2022 

| 9 

technologii wydobycia na szelfie kontynentalnym (formalnie stroną kontraktu była 

Cameron Romania S.R.L.29). 

Przekierowanie dostaw i schematy obchodzenia sankcji 
Wraz z ograniczeniem możliwości dostaw na rynki europejskie większe wolumeny 

surowców energetycznych zaczęły trafiać do Azji, przede wszystkim do Chin i Indii. Aby 

zachęcić potencjalnych nabywców rosyjscy sprzedawcy oferowali znaczące zniżki wobec 

poziomu cen na rynku światowym.  

W czerwcu br. Chiny zwiększyły import rosyjskiej ropy o 55 proc. w porównaniu z ilością 

rok wcześniej oraz o 25 proc. wobec kwietnia br.30 (sięgając 2 mln baryłek dziennie). 

Jeszcze większe wzrosty odnosiły się do Indii – podczas gdy w czerwcu 2021 roku Rosja 

eksportowała w tym kierunku 20-30 tys. baryłek dziennie, w czerwcu 2022 roku był to 

prawie 1 mln, stając się drugim co do wielkości dostawcą po Iraku31. Rosnący udział Rosji 

zaczął niepokoić dotychczasowych głównych dostawców – Arabię Saudyjską, Iran i Irak, 

którzy z obawy przed utratą rynku zaczęli oferować zniżki również na swój surowiec.  

 
Grafika 5. Czterotygodniowa średnia krocząca dostaw morskich rosyjskiej ropy naftowej.  
Źródło: Bloomberg. 

Kierunki te mają jednak dla Rosji również swoje ograniczenia – ropociągi w zakresie 

przepustowości, wykorzystywanej obecnie maksymalnie; tankowce zaś w kontekście 

dostępności, ceny oraz możliwości obsługi rosyjskiego sprzedawcy. Trudno więc 

oszacować trwałość tego trendu. Poza dużymi azjatyckimi odbiorcami, zainteresowanie 

zakupem rosyjskiej ropy w ostatnim czasie zgłosiły Mjanma oraz Afganistan. 

Wolumeny dostaw do Chin i Indii były niższe w lipcu br. (odpowiednio 1,6 mln oraz 

niecałe 900 tys. baryłek dziennie), kiedy większą aktywność w zakupie rosyjskiej ropy 

przejawiły firmy europejskie (w dużej mierze Włochy). Wskazuje się, że budują one 

zapasy przed wejściem w życie embarga. 

Zakupy ropy naftowej od Rosji wciąż są jednak niekorzystne wizerunkowo. Skłania to do 

poszukiwania nowych schematów dostaw, przeładunku czy mieszania surowca, by jak 

najskuteczniej zataić jego rosyjskie pochodzenie. Dziennikarze Bloomberg wskazali kilka 

z nich, m.in. przeładunek w Egipcie (port El Hamra) czy na portugalskich Azorach32; 

zakupy przez Shell mieszanki „Latvian blend” z zawartością rosyjskiej ropy nie 



31.08.2022 | Analiza OSPP 51 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

 

10 | 

przekraczającą 49,9 proc.33; wyłączanie przez statki transponderów, co utrudnia 

prześledzenie ich destynacji. Pośrednicy w handlu ropą naftową otwierają z kolei biura 

w Dubaju, co pozwala im omijać ograniczenia wprowadzane przez UE. 

Wnioski 
 Sektor wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego stanowi ważną część rosyjskiej 

gospodarki i zapewnia budżetowi państwa znaczące wpływy. W wyniku rosyjskiej 

agresji na Ukrainę i dążenia do ograniczenia możliwości finansowania przez FR 

działań zbrojnych stał się jednym z obiektów sankcji ze strony państw Zachodu. 

W przypadku UE są one jednak wprowadzane stopniowo i z zastosowaniem 

wyjątków z uwagi na zależność energetyczną od rosyjskich dostaw. Osłabia to ich 

skuteczność, utrzymując dla rosyjskich spółek możliwość eksportu surowca do 

odbiorców w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej. 

 Perspektywa zakupu „krwawej” ropy doprowadziła już w początkowych 

tygodniach wojny do znaczącej obniżki ceny rosyjskiego surowca Urals, sięgającej 

30 proc. wobec ceny Brent. Objęty sankcjami węgiel jest sprzedawany za połowę 

aktualnej wartości. Wiosną dzięki słabemu rublowi nawet niższe ceny zapewniały 

rosyjskiemu budżetowi wysokie dochody. Wraz z umacnianiem się rosyjskiej 

waluty wpływy te maleją, pogarszając sytuację finansową FR. 

 Jedynie w odniesieniu do gazu ziemnego Rosja posiada znaczącą przewagę 

i poprzez ograniczenie dostaw wpływa na gwałtowny wzrost jego ceny. 

Gigantyczne dochody Gazpromu przejmuje jednak państwo, co powoduje spadek 

wartości rynkowej monopolisty. Podporządkowanie spółki woli politycznej 

Kremla będzie również zmniejszać jej udział na europejskim rynku gazu. 

 Poziom wydobycia ropy naftowej w Rosji jest obecnie niższy niż zakładano dla 

2022 roku, nie wyczerpuje również limitu nałożonego w ramach porozumienia 

OPEC+. Jest jednak zbliżony do wyników 2021 roku. Dla FR ważna jest możliwość 

przekierowania dostaw na rynki azjatyckie (gdzie będzie również konkurować 

z surowcem z Arabii Saudyjskiej, Iraku i Iranu) i utrzymania udziału w nich. Istotny 

wpływ na skuteczność tego procesu mogą mieć państwa zachodnie poprzez 

mechanizm sankcji (im silniejsze i zawierające mniej wyjątków i luk prawnych, 

tym mniejsze możliwości ich obchodzenia). 

 Zauważalnie zmniejszyło się wydobycie gazu ziemnego, co wynika również 

z polityki rosyjskiej wobec europejskich odbiorców. Odnotowywana jest także 

opcja spalania surowca. Rosja nie może przekierować gazu z zachodniej Syberii do 

Chin, przepustowość Siły Syberii nie jest znacząca, a jej wzrost w bieżącym roku 

i tak był planowany na poziomie 50 proc. (z 10 do 15 mld m3). Wysoki względny 

wzrost dostaw do Chin w ujęciu bezwzględnym obejmuje więc nieznaczny 

wolumen. Przesył za pośrednictwem Nord Stream 1 zmniejszył się bowiem do 20 

proc. przepustowości wynoszącej 55 mld m3. 
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 W wyniku reżimu sankcyjnego oraz ewentualnych strat wizerunkowych z Rosji 

wycofało się wiele zachodnich firm oferujących usługi dla sektora wydobywczego. 

Zapewniały one rosyjskim podmiotom m.in. zaawansowane technologicznie 

rozwiązania, konieczne wobec wyczerpujących się łatwo dostępnych złóż i coraz 

większego udziału trudnych do eksploatacji. Poza perspektywą zmniejszenia 

wydobycia ropy naftowej, z czasem zmniejszy się także efektywność jej wydobycia. 

Władze FR niewątpliwie będą poszukiwać technologii na dostępnych dla niej 

rynkach lub podejmą próby obchodzenia sankcji.  

 Mechanizmy omijania ograniczeń, szczególnie dla przyszłego eksportu ropy 

naftowej, są poszukiwane jako ważne uzupełnienie wobec niepewnego 

i konkurencyjnego rynku azjatyckiego. Przeładunek czy mieszanie rosyjskiej ropy 

z surowcem z innego źródła mają utrudniać prześledzenie jej pochodzenia. Będzie 

to ułatwiać wybiórcze podejście do obowiązywania unijnego embarga oraz 

ograniczeń handlowych (ubezpieczenie, fracht itp.) – sankcje obejmują import 

z Rosji do UE, ale nie do państw spoza niej. Będzie to szeroka „furtka” dla dalszej 

sprzedaży rosyjskiej ropy i możliwego jej powrotu na rynek europejski (jak 

również produktów ropopochodnych) poprzez tworzenie łańcucha firm-

pośredników spoza UE. 
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