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Rosyjski budżet czasu pandemii 

Rosyjski budżet federalny, tracąc swój podstawowy dochód z wydobycia 
i eksportu ropy naftowej i stojąc przed koniecznością zwiększenia wydatków, 
znalazł się na krawędzi ostrego deficytu środków finansowych. Nie chcąc 
wydawać dewiz gromadzonych z renty naftowej w funduszu rezerwowym, 
władze zdecydowały się na zwiększenie zadłużenia wewnętrznego. Ostatnie 
tygodnie przyniosły rekordowe emisje obligacji skarbowych, które zostały 
wykupione głównie przez duże banki państwowe. Zakup ten pośrednio wspiera 
bank centralny, pożyczając (a w praktyce „drukując”) rubla pod zastaw 
państwowych obligacji. Ministerstwo finansów zgromadziło już zaplanowane 
środki, jednak trudności związane z drugą falą koronawirusa, mogą wymagać 
większego wsparcia tegorocznego budżetu. 

Permanentna niepewność wobec cen ropy naftowej, druga fala infekcji koronawirusowej 

oraz możliwość ponownego zamykania gospodarek, sprawiają, że rosyjski budżet 

federalny na 2020 rok wciąż trwa w stanie zawieszenia. Ministerstwo finansów nie 

przedstawiło dotychczas propozycji jego ostatecznej nowelizacji, działając na podstawie 

bieżących wpływów i potrzeb wydatkowych, prawdopodobne rezultaty przedstawiając 

jedynie w projekcie budżetu na lata 2021–20231. 

Chociaż w ogólnej skali większość działań antykryzysowych w Rosji w związku 

z pandemią miała charakter ograniczony i wybiórczy2 (rosyjski bank rozwoju VEB szacuje 

to wsparcie na 2,6 proc. PKB3), budżet federalny znacząco odczuł spadek dochodów 

(przewiduje się go na około 13 proc.) przy jednoczesnym wzroście wydatków (prawie 

15 proc.). Deficyt na 2020 rok jest szacowany na poziomie -4,4 proc. PKB. Gdyby Rosja nie 

miała złóż węglowodorów, z których czerpie znaczące dochody, deficyt sięgałby -10 proc. 

PKB. 

Jednym z kluczowych dyskusyjnych parametrów jest kwestia bieżącego wzrostu 

gospodarczego. Początkowo PKB w 2020 roku miał się zwiększyć o 1,7 proc., 

a w kolejnych latach o ponad 3 proc. Wiadomo już jednak, że Rosja zakończy bieżący rok 

spadkiem rzędu 3,9 proc. (założenia oficjalne), a może nawet bliżej 5 proc. (prognoza 

ministra finansów) lub nawet powyżej 5 proc. (prognoza Aleksieja Kudrina)4. Wstępne 

oceny Rosstatu po trzecim kwartale wskazują na skurczenie się gospodarki o 3,6 proc. 

PKB5, chociaż już niejednokrotnie analitycy rynku wskazywali, że wyliczenia urzędu są 

zbyt optymistyczne i miejscami niezrozumiałe6. 

Znaczącej korekcie poddano założenie ceny ropy naftowej, które jeszcze rok temu wahało 

się w ostrożnych granicach 55–57 dolarów/baryłka. Obecnie jest to 45–47 

dolarów/baryłka. Stanowi to wyzwanie dla rosyjskich władz, gdyż jest to cena bliska 

punktowi równowagi budżetowej. Ponadto, zawarcie nowego porozumienia OPEC+ 

zakładającego znaczące cięcia wydobycia (a tym samym możliwości przetwórstwa lub 

eksportu surowca), ogranicza zakładane wpływy ze sprzedaży. Podczas gdy średnia cena 

Urals za styczeń–październik 2020 roku wyniosła 40,81 dolara/baryłkę i jest już bliska 

cenie równowagi (42,4 dolara), znacząco ma spaść wydobycie oraz eksport. Pierwsze 
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z zakładanych 564 do 507 mln ton, drugie – z 270 do 225 mln ton. Niższe o prawie 10 proc. 

będzie także wydobycie i eksport w 2021 roku, co będzie ograniczać możliwości 

korzystania z renty naftowej. Podobne tendencje można zauważyć w przypadku gazu 

ziemnego, prognozowana cena na 2020 rok spadła z ponad 180 do niecałych 

130 dolarów/tys. metrów sześciennych, wydobycie z 748 do 690 mld metrów 

sześciennych, a eksport z 224 do 184 mld metrów sześciennych.  

Wsparciem dla budżetu jest dewaluacja rubla, którego kurs wobec dolara czy euro jest 

znacząco wyższy niż zakładano. Zwiększa to wartość rublową rezerw finansowych, 

zdeponowanych w Banku Rosji w dewizach. Pozwala to także na częściowe zniwelowanie 

spadku ceny ropy naftowej (wyrażona w projekcie budżetu w dolarach została 

zmniejszona o ponad 26 proc., ale w rublach spadek wyniósł „tylko” 20 proc.). 

Sytuacja finansowa doprowadziła do zawieszenia w 2020 roku zasady budżetowej, 

zgodnie z którą wydatki państwa mogły rosnąć tylko w przypadku wzrostu dochodów 

pozasurowcowych (pozwalało to oszczędzać dodatkowe wpływy naftowo-gazowe 

i kierować je do Funduszu Narodowego Dobrobytu). Obecnie jednak zmniejszeniu ulegają 

zarówno dochody surowcowe, jak i te tradycyjne, wydatki z kolei z uwagi na konieczność 

wsparcia gospodarki w kryzysie oraz zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, rosną.  

Chociaż średnia cena ropy naftowej jest obecnie zbliżona do tej, zapisanej w budżecie, 

z uwagi na porozumienie OPEC+ Rosja może mniej wydobywać, przerabiać oraz 

eksportować, i niższe dochody wynikają głównie z tego ograniczenia. Ministerstwo 

finansów szacuje, że rosyjski PKB w latach 2020–2021 straci na tym 1,2 proc.7. Jednak bez 

porozumienia kartelu, ceny ropy naftowej mogłyby ponownie testować minimalne 

poziomy (tak jak to było wiosną br.), a budżet byłby bardziej zagrożony niż obecnie, stąd 

ostateczny rezultat i tak jest dla Rosji korzystny. 

Bieżące wykonanie budżetu federalnego8 
Dane dokonywanych operacji budżetowych wykazały na koniec października deficyt na 

poziomie -1,8 bln rubli [25,3 mld dolarów9]. W porównaniu ze stanem na październik 

2019 roku, dochody spadły o 9 proc. (-1,5 bln rubli [21 mld dolarów]), a wydatki wzrosły 

o 25 proc. (+3,4 bln rubli [47,72 mld dolarów]). Bieżąca statystyka uwzględnia już 

transfer, jaki dokonał się do budżetu państwa po transakcji przejęcia Sbierbanku 

(+1,1 bln rubli). Tylko dzięki temu deficyt jest obecnie prognozowany na 4,4 proc. PKB 

(bez tych środków wynosiłby 5,4 proc.)10. 

Największa różnica w dochodzie rok do roku ma miejsce w przypadku dochodów 

naftowo-gazowych (-2,3 bln rubli [32,3 mld dolarów], do końca października zebrano 

niecałe 60 proc. założonej kwoty). Dochody pozasurowcowe całościowo delikatnie 

wzrosły, jednak w przypadku podstawowego z podatków – VAT – zauważalne jest 

spowolnienie wpływów. Wydatki z kolei są wyższe niż rok temu (w każdej sferze, 

za wyjątkiem sportu), przy czym wpływ pandemii jest widoczny szczególnie 

w odniesieniu do polityki socjalnej (+1,4 bln rubli [19,6 mld dolarów]), ochrony zdrowia 

(+480 mld rubli [6,7 mld dolarów]), gospodarki narodowej (+345 mld rubli [4,8 mld 

dolarów]) oraz transferów budżetowych (głównie jako wsparcie podmiotów FR, +340 
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mld rubli). Wsparcie dla regionów już pod koniec września sięgnęło poziomu całego roku 

2019, a kolejne transze są w przygotowaniu przez ministerstwo finansów. Pewniejsze 

wsparcia mogą być szczególnie regiony biedne, i tak zależne od wsparcia centrum. 

Transfery będą ważnym punktem finansowania jednak tylko w roku bieżącym, rząd już 

otrzymał polecenie od prezydenta, by rozważyć zniesienie ograniczeń w zadłużaniu się 

przez poszczególne podmioty federacji.  

Bieżący deficyt w wysokości 1,8 bln rubli jest finansowany zadłużeniem wewnętrznym. 

Do końca października rosyjskie władze wyemitowały papiery wartościowe na sumę 

4,3 bln rubli [60,6 mld dolarów], z czego 0,5 bln [7 mld] zostało skierowane na spłatę 

wcześniejszego zadłużenia, a prawie 3,8 bln [53,3 mld] stanowią dodatkowo pozyskane 

środki. 

Bardzo ciekawą pozycję w sprawozdaniu budżetowym prezentuje różnica kursowa 

wynosząca prawie 3 bln rubli. Wynika ona jedynie z osłabienia się kursu rubla 

i przekalkulowania wartości Funduszu Narodowego Dobrobytu (FND) według wyższego 

przelicznika (według kursu ze stycznia br. przy dolarze kosztującym niecałe 62 ruble, 

172 mld dolarów z FND byłyby warte 10,7 bln rubli, obecnie przy dolarze sięgającym 

prawie 80 rubli jest to 13,7 bln rubli). Kwota jaką Rosja „zarobiła” na osłabieniu własnej 

waluty sięga praktycznie 75 proc. prognozowanego deficytu. Stąd z powodzeniem można 

by go finansować z FND bez znaczącego jego uszczuplania. Władze Rosji chcą jednak 

zachować rezerwy na jeszcze „czarniejszą godzinę” i zdecydowały się na łatanie dziury 

budżetowej poprzez emisję obligacji. 

Finansowanie deficytu zadłużeniem wewnętrznym 
Od drugiego kwartału ministerstwo finansów zwiększało sprzedaż obligacji skarbowych. 

W okresie kwiecień-czerwiec zyskano w ten sposób 1,08 bln rubli [16,3 mld dolarów] 

finansowania, lipiec-wrzesień 1,24 bln rubli ([17 mld dolarów], pierwotnie planowano 

1 bln, więc plan wypełniono z nawiązką)11. Na czwarty kwartał zaplanowano emisję 

papierów o wartości 2 bln rubli (co stanowi około połowy prognozowanego deficytu 

budżetowego), i do połowy listopada plan ten również przekroczono (2,24 bln [30,5 mld 

dolarów])12. Poza papierami denominowanymi w rublach, rosyjskie ministerstwo 

finansów sprzedało także euroobligacje na sumę 2 mld euro13. Zadłużenie wewnętrzne 

jest szacowane na 13,1 proc. PKB, a wraz z zagranicznym na 16,8 proc. PKB14, co jest 

uznawane za bardzo bezpieczny poziom. Kluczowa może się okazać kwestia obsługi 

takiego zadłużenia, jednak jest to perspektywa dopiero dalszych lat (rok 2021 ma 

przynieść emisję kolejnych 3 bln rubli obligacji, a lata 2022–2023 powyżej 2 bln rubli 

rocznie). 

Wybór finansowania przez zadłużenie wewnętrzne wynika nie tylko z dążenia do 

zachowania rezerw finansowych, lecz także z obaw o konsekwencje zadłużania się 

w walucie (zarówno z uwagi na możliwe przyszłe sankcje, jak i niestabilność rubla wobec 

walut światowych). Minister finansów Anton Siluanow przyznał, że obawiano się, 

że rynek wewnętrzny może nie wygospodarować takiej ilości środków finansowych, 
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jednak w porozumieniu z instytucjami systemu, resort zdecydował się płacić wyższe 

premie, by zachęcić je do zakupu15. 

Od września br. Rosja biła swoiste rekordy w wielkości sprzedawanych obligacji. 

Zauważalny był także wysoki udział akceptacji przez resort finansów proponowanych 

przez inwestorów cen (momentami praktycznie wszystkich propozycji, mimo ich 

niekorzystnych warunków dla finansów państwowych). Ministerstwo w praktyce 

sprzedawało tyle papierów wartościowych, na ile zgłaszano zapotrzebowanie 

(w pierwszym półroczu br. emitowano ilości kilka razy niższe niż popyt). Wynikało to 

m.in. z obaw o rezultaty gospodarcze i finansowe drugiej fali zakażeń koronawirusem – 

pod koniec 2020 roku z uwagi na negatywne nastroje inwestorów sprzedaż obligacji 

może być trudniejsza i droższa. Dużo o stanie rosyjskich finansów będą mówić także 

dalsze działania resortu finansów – dodatkowe zadłużenie ponad planowane 

i zrealizowane już wielkości będą wskazywać na przygotowania do gorszych rezultatów 

gospodarczych niż obecnie ogłaszane przez władze.  

Wykres 1. Zgłaszany popyt i wielkość emisji obligacji skarbowych FR (mld rubli). 

 
Źródło: Witalij Gajdajew, Dmitrij Ładygin, Долговой маневр, Коммерсантъ, 12.11.2020; 
https://www.kommersant.ru/doc/4566820 [dostęp: 16.11.2020]. 

 
Wyraźnie zauważalny stał się także zakup obligacji przez dużych inwestorów, głównie 

banki państwowe. Dzięki nim właśnie wypełnienie planu przez ministerstwo finansów 

stało się możliwe (jeszcze w sierpniu jedna z aukcji została anulowana). Rok temu 

obligacje skarbowe cieszyły się zainteresowaniem głównie inwestorów zagranicznych 

(wykupili 80 proc. obligacji oferowanych przez resort w 2019 roku), obecnie jest ono 

nikłe. Brzemię finansowania wzięły więc na siebie banki rosyjskie (we wrześniu 80 proc. 

obligacji wykupiły trzy – Sbierbank, Gazprombank i VTB; w listopadzie tylko sam 

Sbierbank wykupił 50 proc. oferty16). Z drugiej strony wymagają za to określonego 

wynagrodzenia, i ministerstwo akceptuje oferty, które w innych czasach by odrzucił jako 

niekorzystne.  

Finansowanie bankom komercyjnym zapewnia z kolei bank centralny, oferując transakcje 

repo. W październiku dziesięciokrotnie zwiększył on limit tych operacji – ze 100 mld do 

1 bln rubli [14 mld dolarów], a w listopadzie podniósł do 1,5 bln rubli [21 mld dolarów]17. 
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Banki w październiku wykorzystały z puli 600 mld rubli [8,4 mld dolarów] (w tym sam 

Sbierbank 430 mld [6 mld dolarów]), a w listopadzie już 1,2 bln rubli [16,8 mld dolarów] 

(udział Sbierbanku jest szacowany na 0,8-1 bln rubli), w zastaw dając obligacje 

skarbowe18.  

Wykres 2. Schemat finansowania zakupu obligacji skarbowych z wykorzystaniem 
transakcji repo. 

Źródło: opracowanie własne. 

Największe wydatki ministerstwa finansów mają przypaść na ostatni miesiąc roku. W tym 

celu środki, które uzyskano ze sprzedaży obligacji są utrzymywane w rezerwie (jest to 

około 3 bln rubli [42 mld dolarów], m.in. na kontach w bankach komercyjnych19). 

Wydatkowanie takiej wielkości środków w tak krótkim czasie odbije się na 

krótkoterminowej płynności systemu bankowego, stąd szczególnie w grudniu br. przed 

bankiem centralnym będzie stać zadanie zapewnienia płynności w systemie.  

Wnioski 
− Kryzys surowcowy i gospodarczy spowodowały nagły i znaczący spadek 

dochodów budżetowych (głównie z węglowodorów), przy jednoczesnych 

rosnących wydatkach na działania antykryzysowe i wsparcie walki z pandemią. 

Budżet federalny wymaga w związku z tym znaczących zmian, które 

są dokonywane na bieżąco w zależności od możliwości finansowych.  

− Największe korekty dotyczą prognoz dochodów naftowo-gazowych. Kluczowa 

w ich obniżeniu na chwilę obecną nie jest niska cena ropy naftowej z wiosny br., 

lecz porozumienie OPEC+ wymagające cięć w poziomie jej wydobycia. Chociaż 

wydaje się ono niekorzystne dla Rosji, bez niego rynek ropy pogrążyłby się 

w jeszcze większym chaosie, ciągnąc na dno również rosyjską gospodarkę. 

Bank centralny pożycza 
bankom komercyjnym 

płynne środki finansowe 
pod zastaw obligacji 

skarbowych

Banki komercyjne wykorzystując środki z banku 
centralnego ponownie inwestują je w obligacje 

skarbowe

Ministerstwo finansów środki uzyskane ze 
sprzedaży obligacji kieruje na finansowanie 

deficytu budżetowego
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− Na potrzeby wspierania gospodarki w kryzysie Rosja gromadziła środki 

w Funduszu Narodowego Dobrobytu (jego celem jest m.in. sprzedaż waluty 

by pokryć zbyt niskie dochody surowcowe). W obecnej sytuacji władze nie chcą 

jednak pozbawiać się tej „poduszki bezpieczeństwa” i zdecydowały się na 

zwiększanie zadłużenia. To kształtuje się na niskim poziomie, stąd może być 

w najbliższych latach akumulowane, a wyższy koszt obsługi długu będzie 

odczuwalny dopiero za kilka lat (rząd liczy, że do tego czasu gospodarka się 

wzmocni i udźwignie to obciążenie). 

− Rosyjskie ministerstwo finansów dokonało w ostatnich dwóch miesiącach 

bezprecedensowo wysokiej (jak na dotychczasowe wewnętrzne warunki i plany) 

emisji obligacji skarbowych. W związku z rosnącym deficytem zauważalna jest też 

zmiana strategii wyboru ofert przez resort finansów. W pierwszym półroczu 

akceptowano tylko te najbardziej korzystne z punktu widzenia finansów 

publicznych, w drugim odnotowywano aukcje, na których przyjmowano każdą 

oferowaną cenę.  

− Bez zmiany strategii ministerstwa finansów (która została dokonana 

w porozumieniu z bankiem centralnym i bankami komercyjnymi), realizacja 

założonej wysokości zadłużenia nie byłaby możliwa. Bank centralny wspiera 

dodatkowo płynność systemu bankowego „drukując” rubla i pożyczając 

go bankom komercyjnym pod zastaw obligacji skarbowych (transakcje repo). 

Głównymi graczami i beneficjentami tego mechanizmu są największe banki 

państwowe. 

− Poza zwiększeniem kosztów obsługi długu, znacząca oferta państwa na rynku 

finansowym może zmniejszyć możliwości bieżącego kredytowania 

przedsiębiorstw. Ogranicza je także rosnące ryzyko wynikające z trwającego 

kryzysu gospodarczego. Chociaż stopy procentowe są obecnie w Rosji rekordowo 

niskie (referencyjna banku centralnego wynosi 4,25 proc.), ważnym podmiotem 

inwestycyjnym pozostaje państwo. W dłuższej perspektywie może to utrudnić 

wychodzenie rosyjskiej gospodarki z obecnego kryzysu czy przedłużającej się 

stagnacji. 

 

1 Jeśli nie zaznaczono inaczej, parametry budżetowe na 2020 rok pochodzą z danych szacunkowych 
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]. 
2 Szerzej na ten temat patrz: Działania antykryzysowe w Rosji w dobie pandemii SARS-CoV-2, Analiza OSPP 
nr 31/2020.  
3 Jednocześnie jest to drugie miejsce od końca w grupie krajów rozwiniętych oraz BRICS. Za: Aleksandra 
Koszkina, Россия удержалась от экономического обвала при небольших объемах господдержки, 
Ведомости, 16.11.2020; https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/11/16/847146-rossiya-
uderzhalas [dostęp: 17.11.2020]. 
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4 Кудрин допустил падение ВВП более чем на 5% в 2020 году, Ведомости, 12.10.2020; 
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