Ewa Fischer

ROSYJSKI SEKTOR SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH
I JEGO ZNACZENIE DLA GOSPODARKI

1.

Znaczenie kompleksu paliwowo-energetycznego dla gospodarki
rosyjskiej

Kompleks paliwowo-energetyczny jest najwa niejsz dziedzin rosyjskiej
gospodarki. Dostarcza on ¼ produkcji przemys owej, ma znacz cy udzia
w dochodach bud etowych kraju. Po owa rosyjskiego eksportu opiera si
na surowcach energetycznych i produktach pochodnych z ich przetwórstwa.
Do 1988 r. Rosja, korzystaj c z bogatych zasobów surowców energetycznych, systematycznie zwi ksza a ich wydobycie osi gaj c do 13% ogólnego wydobycia tych surowców w wiecie. Zapotrzebowanie na pierwotne ród a
energii by o w tym czasie w Rosji1,5 krotnie wy sze ni w USA. Na wytworzenie jednostki PKB zu ywano dwukrotnie wi cej energii ni w USA. Du a energoch onno
gospodarki rosyjskiej zwi zana by a ze struktur produkcji
z dominacj przemys u ci kiego i ze znacz cym udzia em produkcji dla celów
wojskowych oraz nisk wydajno ci pracy. Utrzymywanie niskich cen na noniki energii nie sprzyja o równie jej oszcz dzaniu.
Rozpad Zwi zku Radzieckiego na pocz tku lat dziewi dziesi tych i powsta y w jego wyniku kryzys gospodarczy negatywnie odbi si na sektorze
paliwowo-energetycznym. W 1993 r. w porównaniu do roku 1990 kiedy
to odnotowano najwy sze wska niki wydobycia surowców energetycznych,
poziom wydobycia ropy naftowej osi gn 61%,w gla 72%, gazu  96%,
a produkcja energii elektrycznej  88%. W sumie produkcja surowców energetycznych osi gn a w 1993 r. 82% poziomu roku 1990, a zapotrzebowanie
na nie  89%, przy spadku PKB do poziomu 63%. Mniejszy spadek poda y
paliw i energii w porównaniu ze spadkiem produkcji w innych dziedzinach
gospodarki zwi zany by z relatywn stabilno ci , a nawet wzrostem zapotrzebowania na energi w sferze komunalno bytowej i rolniczej oraz stosunkowo
wolnym spadkiem produkcji w ga ziach o du ej energoch onno ci. Czynniki te
wp yn y na podniesienie w 1993 r. jeszcze o 1,4 raza w porównaniu z 1990 r.
i tak du ej ju energoch onno ci rosyjskiego PKB.
Spadek zapotrzebowania na paliwa i energi jaki pojawi si na pocz tku
lat dziewi dziesi tych zwi zany z ogólnym kryzysem gospodarki rosyjskiej
wp yn na zmniejszenie obci e zwi zanych z zabezpieczeniem energetycznym kraju. Mimo to w wielu regionach takich jak: Daleki Wschód, Zabajkale,
Po udniowy Kaukaz wyst powa y ograniczenia energetyczne.
Najpowa niejszym problemem przed jakim stan kompleks paliwowoenergetyczny Rosji by kryzys finansowy zwi zany z nie wywi zywaniem si
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odbiorców z p atno ci za paliwa i energi . Zaleg o ci p atnicze osi gn y
w 1994 r. warto 42 trylionów rubli. Wynikiem tego by o drastyczne ograniczenie nak adów inwestycyjnych w sektorze paliwowo-energetycznym. Spad y
one dwukrotnie w porównaniu do nak adów z ko ca lat osiemdziesi tych.
Znaczne ograniczenie nak adów inwestycyjnych na pocz tku lat dziewi dziesi tych spowodowa o dwukrotne zmniejszenie odwiertów, co wp yn o
na zmniejszenie wydobycia ropy naftowej o ponad 200 mln ton rocznie.
W tym czasie odnotowano równie spadek wydobycia o 58 mln t rocznie
w przemy le w glowym. Znaczne ograniczenia nak adów inwestycyjnych,
które uniemo liwia y lub znacznie ogranicza y eksploatacj wys u onych ponad
miar urz dze wp yn y nie tylko na zmniejszenie wydobycia i przetwórstwa
surowców energetycznych ale równie nie pozwala y na przeprowadzenie
niezb dnych prac remontowych.
W przemy le naftowym zacz to zast powa wyeksploatowane z o a
mniejszymi i ubo szymi z o ami, co dodatkowo wp yn o na zmniejszenie
efektywno ci wydobycia ropy naftowej. Zapasy ropy naftowej z nowych z ó
w Syberii Zachodniej zmniejszy y si z 149 mln ton wg. danych z pocz tku lat
osiemdziesi tych do 19 mln ton na pocz tku lat dziewi dziesi tych. Znaczne
zmniejszenie nak adów inwestycyjnych na poszukiwania nowych z ó doprowadzi y do niebezpiecznej sytuacji, która w 1993 r. doprowadzi a do tego,
e wydobycie ropy przekracza o przyrost zapasów.
W przemy le gazowym równie dotychczas eksploatowane zasoby by y
na wyczerpaniu i dla zabezpieczenia zaopatrzenia kraju w gaz oraz dla wywi zania si ze zobowi za eksportowych niezb dne by y znaczne rodki finansowe na zagospodarowanie nowych z ó .
Stan i poziom techniczny urz dze i obiektów kompleksu paliwowoenergetycznego sta si w pierwszej po owie lat dziewi dziesi tych krytyczny.
W przemy le w glowym ponad po owa pracuj cych urz dze by a wyeksploatowana. W przemy le gazowym ponad 30% urz dze wymaga o remontów
lub wymiany, równie w przemy le naftowym ponad 50% zu ycia wykazywa a
ponad po owa pracuj cych urz dze . W przemy le przetwórstwa ropy naftowej
udzia wyeksploatowanych urz dze przekracza 80%.
Ponad po owa ruroci gów przesy aj cych rop pracuje 20-30 lat, a niektóre z nich nawet d u ej. Równie i one wymagaj modernizacji aby sprosta
wspó czesnym normom bezpiecze stwa.
Przedstawiona sytuacja kompleksu paliwowo-energetycznego stworzy a
zagro enie dla bezpiecze stwa energetycznego kraju, uwzgl dniaj c d ugi cykl
inwestycyjny i kapita och onno ca ego kompleksu paliwowo-energetycznego.
W latach dziewi dziesi tych kiedy to po rozpadzie ZSRR podj to pierwsze próby wprowadzenia gospodarki rynkowej odbi y si one w du ym stopniu
na kompleksie paliwowo-energetycznym kraju.
W latach 1993-94 ceny na no niki energii zacz y rosn szybciej od cen
na wyroby pozosta ych ga zi przemys u. By o to zwi zane z wprowadzeniem
dodatkowych obci e podatkowych na produkcj tego sektora. Spowodowa o
to 1,7 krotny wzrost cen na rop naftow , 1,8 krotny wzrost cen na gaz i
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2 krotny wzrost cen na produkty naftowe. Mimo znacznych podwy ek cen
w 1994 r. ceny ropy naftowej w Rosji by y o po ow ni sze od cen wiatowych
i o ¼ ni sze od wiatowych cen gazu ziemnego.
Nale y podkre li , e w tym czasie ceny na pozosta e surowce, materia y
budowlane, a tak e na wyroby pozosta ych ga zi przemys u by y zbli one
do cen wiatowych.
Maj c na uwadze ogromne znaczenie kompleksu paliwowoenergetycznego dla sytuacji gospodarczej kraju, w tym znacz cy wp yw
na poziom ycia jego mieszka ców, w adze Rosji postanowi y przyj
now
strategi energetyczn . Dzia ania w niej przyj te mia y zatrzyma kryzys
w jakim znalaz si kompleks paliwowo-energetyczny i zabezpieczy bezpiecze stwo energetyczne Rosji, a tak e sprzyja przyspieszeniu wdra ania
reform w warunkach przechodzenia kraju na gospodark rynkow .
Na mocy dekretu Prezydenta Borysa Jelcyna 7 maja 1995 r. rz d przyj
do realizacji Rosyjsk strategi energetyczn do 2010 r.
W przyj tym programie podstawowe za o enia sprowadzaj si do:
zabezpieczenia stabilno ci w zaopatrzeniu kraju w no niki energii,
podwy szenia efektywno ci wykorzystania surowców energetycznych
i wprowadzenia polityki s u cej oszcz dno ciom w zu yciu tych surowców,
stworzenia rzeczywistej bazy surowcowej dzia aj cej zgodnie z zasadami
gospodarki rynkowej,
zmniejszenia negatywnego wp ywu energetyki na rodowisko naturalne,
utrzymania i rozwoju potencja u eksportowego surowców energetycznych
i jego produktów,
zabezpieczenia niezale no ci i bezpiecze stwa energetycznego Rosji.
Dla zrealizowania powy szych za o e niezb dna sta a si przebudowa
rosyjskiego kompleksu paliwowo-energetycznego uwzgl dniaj ca m.in:
wzrost roli gazu ziemnego w gospodarce (z uwzgl dnieniem gazyfikacji
wsi),
stabilizacj wydobycia ropy naftowej w Syberii Zachodniej i pozosta ych
regionach, a tak e stworzenie warunków dla rozpoznania i rozpocz cia
eksploatacji w nowych regionach wydobycia,
d enie do podniesienia jako ci produktów naftowych w drodze podniesienia efektywno ci przetwórstwa ropy naftowej,
wprowadzenie energooszcz dnych technologii, przy zastosowaniu nowoczesnych maszyn i urz dze , wysokiej jako ci materia ów termoizolacyjnych i nowoczesnych technologii budowlanych
W sferze handlu zagranicznego rosyjska strategia energetyczna winna
uwzgl dnia :
wspó prac w tej dziedzinie z krajami Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw
(WNP),

96

Polityka Gospodarcza nr 5-6 (2001-2002), s. 93-107

zwi kszanie dostaw surowców energetycznych zgodnie z zapotrzebowaniem zagranicznych kontrahentów i podj cie dzia a zmierzaj cych
do znajdowania nowych odbiorców i nowych rynków zbytu surowców energetycznych
Energetyczna polityka Rosji budowana jest przy uwzgl dnieniu interesów
i we wspó pracy z wszystkimi podmiotami Rosyjskiej Federacji, w celu
jak najlepszego zabezpieczenia ludno ci i przedsi biorstw dostawami energii.
Polityka ta realizowana jest w drodze:
regulacji cen na energi na poziomie federalnym i regionalnym, zgodnie
z przyj tymi ustawami,
stworzenia konkurencyjnego rynku no ników energii,
wspierania i pomocy w budowie wa nych energooszcz dnych obiektów
kompleksu paliwowo-energetycznego,
udzia w pracach naukowo-badawczych i programach s u cych podniesieniu efektywno ci kompleksu paliwowo-energetycznego.
2.

Organizacja i przekszta cenia w asno ciowe sektora ropy naftowej
w Rosji

Przebudowa rosyjskiego przemys u ropy naftowej  strategicznej ga zi
rosyjskiej gospodarki rozpocz a si ju na pocz tku lat dziewi dziesi tych.Dokonano wówczas przegl du istniej cej struktury organizacyjnej obowi zuj cej w czasie istnienia ZSRR.W centralnie planowanej gospodarce
ZSRR za wydobycie, przetwórstwo i dystrybucj ropy naftowej odpowiedzialne
by o Ministerstwo Przemys u Naftowego, które zarz dza o tak pot n ga zi
przemys u poprzez liczne podleg e mu przedsi biorstwa. Podzia y i powi zania
mi dzy tymi przedsi biorstwami by y wyznaczone regionami geograficznymi.
Dokonuj c restrukturyzacji przemys u naftowego skorzystano z do wiadcze mi dzynarodowych koncernów naftowych, które s zintegrowane pionowo  od szybu do stacji benzynowej tzn., e sw dzia alno ci obejmuj poszukiwania, wydobycie, transport i przerób ropy naftowej oraz sprzeda hurtow i detaliczn produktów naftowych. Wykorzystuj c ówczesne zwi zki mi dzy
regionalnymi firmami wydobywczymi, a rafineriami i dystrybutorami produktów
naftowych powo ano nowe przedsi biorstwa, które przyj y form spó ek akcyjnych.
Na mocy dekretu Prezydenta Rosji z 17 listopada 1992 r. dokonano prywatyzacji rosyjskiego przemys u naftowego. Utworzono trzy zintegrowane
pionowo przedsi biorstwa (koncerny):LUKOIL, JUKOS i Surguntneftegaz.
W ci gu nast pnych trzech lat powsta y kolejne przedsi biorstwa zintegrowane pionowo takie jak: SIDANCO(Syberyjskie Dalekowschodnie Przedsi biorstwo Naftowe), Slavneft, ONAKO(Orenburskie Przedsi biorstwo Naftowe),Tatneft, TNK (Tiume skie Przedsi biorstwo Naftowe), Sibneft i Baszneft
i Rosneft.
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Powo anie w drugiej po owie 1995 r. przedsi biorstwa Rosneft sta o si
kluczowym momentem w reorganizacji sektora naftowego Rosji. Rosneft
w 100% w asno
pa stwa sta si odpowiedzialny za nadzór na udzia ami
pa stwa w nowo powsta ych koncernach naftowych w umowach o podziale
produkcji podpisanych z zagranicznymi przedsi biorstwami (poza pierwszymi
trzema koncernami Lukoil, Jukos i Surguntneftegaz).Rosneft kontroluje udzia y
pa stwa w prawie 240 przedsi biorstwach zajmuj cych si wydobyciem,
przetwórstwem i dystrybucj ropy. W dekrecie prezydenta z 1 kwietnia 1995 r.
przewidziano prywatyzacj tego pa stwowego przedsi biorstwa, które mia o
si sta kolejnym zintegrowanym pionowo koncernem naftowym. W 1998 r.
rz d musia jednak zrezygnowa
e, sprzeda y spó ki za ustalon cen
1,6 mld dolarów, po tym jak w dwóch przetargach nie znaleziono nabywców.
W 2000 r. udzia pa stwa w najwi kszych rosyjskich przedsi biorstwach
naftowych przedstawia si nast puj co:
Rosneft
Slavneft
Baszneft
Tatneft
LUKOIL
JUKOS
TNK
Surguntneftegaz
SIDANCO
Sibneft
ONAKO

100,00 %
74,95 %
64,69 %
30,58 %
15, 50 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Nowo utworzone w latach dziewi dziesi tych przedsi biorstwa naftowe
zacz y odgrywa w Rosji znacz c rol ekonomiczn i polityczn . Od ropy
zale y byt ca ych regionów tego ogromnego kraju. Ponad 30% wp ywów rosyjskiego bud etu pochodzi z ropy naftowej i jej produktów.
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STRUKTURA WYDOBYCIA ROPY NAFTOWEJ PRZEZ
ROSYJSKIE KONCERNY W 2000 R.
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Ponad 50% wydobycia ropy naftowej przypada na trzy najwi ksze i najwcze niej powo ane przedsi biorstwa naftowe LUKOIL, JUKOS i Surgutneftegaz.
Inaczej kszta tuje si natomiast udzia przedsi biorstw naftowych
w przetwórstwie ropy naftowej.
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STRUKTURA PRZETOBU ROPY NAFTOWEJ
W KONCERNACH ROSJI W 2000 R.
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Pozycj swoj utrzyma y koncerny LUKOIL i JUKOS z cznym 30%
udzia em, na trzecie miejsce wysuwa si natomiast z 12,8% udzia em Baszneftechim.
Nale y podkre li , e koncerny naftowe powstawa y i rozwija y si na bazie konkurencyjno ci w odró nieniu od przemys u gazowego zdominowanego
przez monopolist  koncern GAZPROM.
Prywatyzacja sektora naftowego Rosji sk ada a si z dwóch etapów.
W pierwszym, który trwa do czerwca 1994 r. mia a miejsce wymiana bonów
prywatyzacyjnych, które znajdowa y si w r kach obywateli na akcje. Udziaowcami w prywatyzowanych przedsi biorstwach mogli zosta tylko Rosjanie.
W r kach pa stwa mia o pozosta od 38% do 55% akcji, po up ywie trzech lat
udzia ten móg zosta zmniejszony. Ocena z dzisiejszej perspektywy tego
etapu prywatyzacji jest raczej negatywna. Vouchery stworzy y mo liwo
wzbogacenia si nielicznej grupie ludzi i kupna za bezcen udzia ów w najlepszych rosyjskich przedsi biorstwach (A.So enicyn, Rosja w zapa ci, Bertelsmann Media Sp.z o.o, Warszawa 1999, s. 16-21)
Obecnie prywatyzacja znajduje si w drugiej fazie, w której umo liwiono
inwestorom zagranicznym zakup udzia ów. Przekazanie akcji mo e si odby
albo poprzez zobowi zanie inwestora do utrzymania i wniesienia w asnych
kapita ów w celu rozwoju firmy, albo poprzez zakup pieni ny. W 1998 r. dekretem prezydenta, 15-to procentowe ograniczenie zagranicznych udzia ów
w firmach naftowych zosta o zniesione (Russia, Energy Information Administration, www.doe.eia.gov).
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W 1995 r. rz d rosyjski wprowadzi system wymiany swoich udzia ów
w przedsi biorstwach(w tym w pi ciu koncernach naftowych), na po yczki
udzielane przez rosyjskie banki komercyjne, które s u y y finansowaniu deficytu bud etowego. Akcje, b d ce zastawem, mog y pozostawa w r kach
banków maksymalnie przez trzy lata i w ka dej chwili mog y by przez rz d
odkupione. Banki stawa y si w ten sposób udzia owcami przedsi biorstw
i mog y wp ywa na zarz dzanie nimi. Ten system zrodzi podejrzenia korupcji,
gdy dla wybranych banków stwarza du e dodatkowe mo liwo ci i obecnie nie
jest ju stosowany (Privatisation in Socialist and Former.,op.cit).
Prezentuj c aktualny stan organizacyjny rosyjskiego sektora ropy naftowej nale y zaznaczy , e ca y system transportowy ropy naftowej w Rosji,
a wi c ca a sie ruroci gów jest w r kach pa stwa. Ruroci gi do transportu
ropy naftowej (patrz aneks mapa) o cznej d ugo ci 48 tys. kilometrów
s zarz dzane przez przedsi biorstwo pa stwowe TRANSNEFT. Natomiast
ruroci gi do transportu produktów ropopochodnych o d ugo ci 15 tys. kilometrów podlegaj pod TRANSNEFTPRODUKT (Russia, Energy Information,
op.cit).
3.

Konsolidacja rosyjskiego sektora ropy naftowej

Do 2000 r. na rynku rosyjskim dzia a o 11 koncernów naftowych: LUKOIL, JUKOS,Surgutneftegaz, TNK, SIDANKO, Sibneft, Slavneft, Rosneft, Tatneft, ONAKO, i Baszneft. W drugiej po owie 2000 r. odnotowano pierwsze
zmiany wiadcz ce o konsolidacji rosyjskiego sektora naftowego. We wrze niu
tego roku zaprzesta swojej samodzielnej dzia alno ci koncern ONAKO
w zwi zku ze, sprzeda
na aukcji 85% akcji z pakietu akcji nale cych do
pa stwa. Akcje te naby koncern TNK za 1mld USD.
W kwietniu 2001r. zako czy swoj niezale n dzia alno jako zintegrowane pionowo przedsi biorstwo koncern SIDANCO.,co by o wynikiem kontraktu pomi dzy Interrosom (g ównym udzia owcem SIDANCO) oraz Alfa Group i Access/Renova (g ównymi akcjonariuszami TNK).Obecnie te dwa ostatnie
przedsi biorstwa kontroluj 75% akcji do niedawna niezale nego przedsi biorstwa.
W ten sposób na rosyjskim rynku ropy naftowej pozosta o dziewi konkuruj cych e, sob niezale nych zintegrowanych pionowo przedsi biorstw.
Na dziesi istniej cych w 2000 r. przedsi biorstw przypad o 87,5% wydobytej w Rosji ropy naftowej. Drugie miejsce zaj koncern Gazprom z 3procentowym udzia em. Na pozosta e sto niewielkich przedsi biorstw wydobywczych przypad o p 9.5% wydobytej w Rosji ropy. Ka de z tych niewielkich
przedsi biorstw najcz ciej z udzia em kapita u zagranicznego wydobywa
rocznie do 1 mln t ropy naftowej. Dla porównania: najwi kszy rosyjski koncern
LUKOIL wydoby w 2000 r. 77,7 mln ton ropy naftowej.
Nale y oczekiwa , e w najbli szych latach rola tych niewielkich przedsi biorstw ulegnie dalszej marginalizacji na rosyjskim rynku ropy naftowej.
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Ostatnie dwa lata zmian pozwalaj przypuszcza , e niewielkie niezale ne
przedsi biorstwa wydobywcze zostan wch oni te przez pot ne rosyjskie
koncerny naftowe. W latach 2000-2001 ponad 20 ma ych i rednich przedsi biorstw zaprzesta o swojej dzia alno ci na rosyjskim rynku ropy naftowej. Najcz ciej zosta y wch oni te przez pot ne rosyjskie koncerny naftowe, którym
w ostatnich dwóch latach wysokich cen ropy na wiatowych rynkach uda o si
zgromadzi znaczne rodki finansowe i tym samym umocni swoj pozycj na
rynku ropy naftowej. Szczególnie szybki jest proces przejmowania niewielkich
przedsi biorstw wydobywczych z udzia em kapita u zagranicznego (w formie
inwestycji bezpo rednich).
Nale y przypuszcza e, rosyjskie koncerny naftowe nie ogranicz si
w swojej ekspansji rynkowej do ma ych i
rednich przedsi biorstw
o regionalnym charakterze dzia alno ci, a jak pokazuj ostatnie przyk ady
ONAKO i SIDANCO si gn one do swoich konkurentów z listy zintegrowanych
pionowo przedsi biorstw powo anych na pocz tku lat dziewi dziesi tych
dekretami prezydenckimi. Pozycj lidera w tym zakresie zajmuje obecnie
koncern TNK, który na swoim koncie ma aktywa przedsi biorstw wcze niej
wchodz cych w sk ad ONAKO i SIDANCO. Przewiduje si , e, w 2002 r. koncern TNK wykupi 19,68 procentowy pakiet akcji koncernu Slavneft (obecnie
TNK dysponuje ju 12,58% akcjami tego rosyjsko bia oruskiego przedsi biorstwa). Oznacza to, e je li pa stwo wystawi na sprzeda swój 19,68 procentowy pakiet akcji to TNK przejmie kontrol na 30% akcji Slavneft.
TNK ma szans przej w ten sposób kontrol nad dzia alno ci Slavneft.
Aczkolwiek e, wzgl du na aktualnie dobr pozycj finansow Slavneft
i szacowan na 2 mld USD warto aktywów tego przedsi biorstwa mo na
oczekiwa , e wiele rosyjskich przedsi biorstw naftowych b dzie ch tnych do
kupna akcji Slavneft.
Przewiduje si , e, post puj ca tendencja konsolidacji przedsi biorstw
naftowych w Rosji spowoduje w najbli szych latach zmniejszenie ich liczby
o po ow .
Pozytywnym rezultatem konsolidacji jest ich rosn ce znaczenie nie tylko
na rynku krajowym ale przede wszystkim na rynku mi dzynarodowym. Nale y
przypuszcza , e rosyjskie koncerny b d d y y do umocnienia i zwi kszenia
swoich wp ywów na mi dzynarodowym rynku ropy naftowej.
4.

Udzia koncernów naftowych w dochodach bud etowych pa stwa

Nale y zwróci uwag , e w odró nieniu od elektroenergetyki i przemys u gazowego dzia alno
wi kszo ci rosyjskich pionowo zintegrowanych
przedsi biorstw nie jest bezpo rednio regulowana przez pa stwo. Wi kszo
rosyjskich koncernów naftowych jest kontrolowana przez kapita prywatny.
Jednak e na op acalno
ich dzia alno ci du y wp yw maj ustalane przez
pa stwo c a eksportowe i do uci liwy system podatkowy. Ponadto funkcjonuj tzw. nie-rynkowe mechanizmy kontroli i wyznaczania zada takich jak:
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obowi zkowe dostawy ropy i produktów naftowych na rynek wewn trzny
czy ró nego rodzaju programy, w których zobowi zane s uczestniczy koncerny naftowe w zamian za mo liwe do uzyskania ulgi podatkowe.
G ównym zadaniem koncernów jest dostarczanie rodków pieni nych
do bud etu pa stwa. Obecnie 22% dochodów rosyjskiego bud etu pochodzi
od koncernów naftowych. Sk adaj si na nie dochody z ce za eksportowan
rop , dochody z akcyzy, a tak e z royalities od wydobywanej ropy i odlicze na
odtworzenie zasobów surowcowych.
Za prawid owo na rynku rosyjskim nale y przyj , e w sytuacji wysokich cen ropy naftowej jakie odnotowywane s w ostatnich latach, rz d robi
wszystko co mo liwe aby maksymalnie podnie obci enia podatkowe przedsi biorstw, co stawia ich dzia alno cz sto na granicy op acalno ci.
Natomiast inaczej na spraw patrz koncerny naftowe, które staraj si
wykorzysta t korzystn dla siebie koniunktur cenow dla zgromadzenia
dodatkowych rodków finansowych, które b d mog y przeznaczy na inwestycje w przemy le naftowym. I w tym upatrywa nale y ród a sprzeczno ci
mi dzy koncernami naftowymi i strukturami pa stwowymi.
Dla koncernów naftowych najistotniejsza jest stabilizacja finansowa, która pozwoli na planowanie dzia alno ci nie tylko na najbli sze lata ale równie
na dalsz przysz o obejmuj c okres 10-20 lat. Obecnie planowanie przysz o ci jest dla rosyjskich koncernów praktycznie niemo liwe, gdy rz d mo e
zmienia w ka dym momencie poziom ce eksportowych i nie zawsze jest
to zwi zane z koniunktur na rynkach wiatowych. Wp yw na zmiany maj
równie relacje kursu rubla do Euro, w której to walucie wyra ony jest poziom
ce . Ponadto zmiany ce wprowadzane s zazwyczaj z jedno dwu miesi cznym opó nieniem, co powoduje nak adanie si obci e w nast pnych miesi cach i spadek realnych dochodów przedsi biorstw naftowych (zw aszcza gdy
kilka miesi cy pó niej koniunktura na wiatowym rynku nafty ulega pogorszeniu). Niezadowolenie w ród koncernów naftowych wywo uj praktycznie coroczne zmiany akcyzy, oczywi cie w kierunku jej podwy szenia.
Nie ma równie jednolitej metodyki w ustanawianiu tzw. royalities, które kszta tuje si na poziomie 6-16%, w zale no ci od warto ci wydobycia.
Ponadto ustanowiony w wysoko ci 10% podatek na odtworzenie bazy
surowcowej i badania geologiczne w wi kszo ci przypadków wykorzystywany
jest przez w adze regionalne na inne potrzeby.
W zwi zku z przedstawion sytuacj koncerny naftowe widz konieczno i oczekuj uporz dkowania systemu podatkowego w przemy le naftowym
m.in. poprzez radykalne zmniejszenie ilo ci i wysoko ci obci e podatkowych
oraz oddanie decyzji o ich ustanawianiu w r ce rosyjskiej Dumy. Obecnie
obci enia podatkowe ca ego kompleksu naftowego wynosz 42,6%.
Ministerstwo Finansów Rosji zainteresowane jest w utrzymaniu zale noci obci e podatkowych od cen na rop na rynkach wiatowych. Czyli procent odpisów podatkowych od przychodów mia by charakter progresywny
i rós by proporcjonalnie do wzrostu cen ropy na rynkach wiatowych.
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Przewidywane przeprowadzenie w 2002 r. reformy przemys u naftowego
Rosji uwzgl dnia propozycje koncernów naftowych. Planuje si ustanowienie
jednego podatku zamiast dotychczasowych kilku rodzajów obci e podatkowych. Uwzgl dniaj c postulaty koncernów naftowych o wysoko ci ce eksportowych na surowce decydowa b dzie Duma rosyjska.
Wydawa oby si , e proponowane zmiany powinny cieszy przedsi biorstwa naftowe. Jednak e je li zostan wprowadzone w najbli szym czasie
proponowane przez rz d rosyjski zmiany, obci enia podatkowe znacznie si
zwi ksz . Wzbudzi o to ostry protest koncernów naftowych.
Podliczono, e przy utrzymaniu w 2002 r. poziomu wiatowych cen
na rop na poziomie roku 2001 dochody rosyjskiego bud etu wzrosn o 100
mld rubli.
W tej sytuacji podniesienie podatków wp ynie na dodatkowe obci enie
finansowe koncernów naftowych w wysoko ci 5-30 mld rubli na jedno przedsi biorstwo. Je li ceny b d nadal rosn obci enie finansowe b dzie jeszcze wi ksze. I tak np. przy cenie ropy w wysoko ci 17 USD za bary k (1 bary ka = 159 litrów) obci enie podatkowe wyniesie 36,3% przychodu, przy
cenie 20 USD 40,2 %, a przy cenie 25 USD 46% przychodu.
W odniesieniu do ce eksportowych przewiduje si ich podniesienie o
1,5-2 krotnie. Poziom ce b dzie ustanowiony w drodze ustawy, tak e jakiekolwiek wprowadzanie zmian nie b dzie atwe.
Planowan w najbli szym czasie nie mniej istotn kwesti jest podzia
dochodów podatkowych uzyskiwanych od koncernów naftowych mi dzy bud et centralny i regiony. Obecnie 40% podatków jest kierowanych do bud etu
centralnego, a pozosta e 60% pozostaje w regionach. Wg. danych Ministerstw
Finansów Rosji w praktyce do rosyjskiego bud etu dociera 25% zaplanowanych przychodów.
W zwi zku z tym rz d rosyjski widzi konieczno wprowadzenia zmian
w dotychczasowych proporcjach podzia u dochodów podatkowych. Proponuje
si , e 80% dochodów podatkowych winno wp ywa do bud etu centralnego,
a pozosta e 20% do regionów.
Planowane zmniejszenie dochodów regionów na pewno wp ynie na os abienie ich pozycji finansowej oraz politycznej. W rezultacie proponowanych
zmian jedna tylko republika Komi straci rocznie 2,3 mln rubli.
Z du doz prawdopodobie stwa mo na powiedzie , e proponowane
zmiany korzystnie wp yn na dochody bud etowe pa stwa, które by mo e
umo liwi szybsze przeprowadzenie reform w innych dzia ach gospodarki
rosyjskiej ale koszt jaki za to przyjdzie zap aci ca emu przemys owi naftowemu mo e by zbyt du y.
W d u szej perspektywie mo e to wp yn na ograniczenie poszukiwa
geologicznych czy zmniejszenie tempa zagospodarowania ju odkrytych z ó
ropy naftowej oraz zaprzestania wdra ania nowych technologii wydobycia
ropy.
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I mo e zdarzy si , e koncerny naftowe b d przyk adnie p aci podatki ale nie b d mia y szansy sta si konkurencyjnymi na wiatowym rynku
ropy naftowej.
5.

LUKOIL i jego rola w rosyjskiej gospodarce

Dla podkre lenia roli i uzmys owienia pot gi ekonomicznej rosyjskich
koncernów warto przyjrze si bli ej najwi kszemu przedsi biorstwu LUKOIL.
LUKOIL ju od dziesi ciu lat dzia a na rosyjskim rynku naftowym i mimo
du ej konkurencji przez ca y ten okres utrzymuje pozycj lidera zarówno
w wydobyciu, jak i przetwórstwie ropy naftowej. Kompania dysponuje rezerwami ropy w wysoko ci 2 mld ton co stawia j na trzecim miejscu na wiecie
wg. stanu na 2000 r. za takimi gigantami naftowymi jak ExxonMobil, Royal
Dutch/Shell i British Petroleum
Mo na powiedzie , e to w a nie LUKOIL da pocz tek prywatyzacji rosyjskiego przemys u naftowego. Koncern ten bra udzia w tworzeniu rosyjskiego dekretu o prywatyzacji przemys u naftowego w 1992 r., w którym wykorzystano wieloletnie do wiadczenia firm zagranicznych z uwzgl dnieniem rosyjskich realiów.
LUKOIL by pierwszym zintegrowanym pionowo przedsi biorstwem, cz cym wydobycie ropy naftowej, przetwórstwo, dystrybucj i sprzeda produktów naftowych. W 2000r. LUKOIL wydoby 77,7 mln ton ropy naftowej
i przerobi 45 mln ton.
Koncern jest w a cicielem 2600 stacji benzynowych. W przedsi biorstwie
tym zatrudnionych jest 120 tysi cy pracowników. Udzia y LUKOIL znajduj si
w r kach 100 tysi cy akcjonariuszy. Firmy podleg e koncernowi dzia aj
w 40 regionach Rosji i w 30 krajach na wiecie.
LUKOIL stara si prowadzi aktywn polityk na rynkach zagranicznych
i odnotowuje w tym zakresie najwi ksze osi gni cia w ród rosyjskich koncernów naftowych.
Wdro enie nowych technologii wp yn o na wzrost odzysku ropy z odwiertu, co pozwoli o w 2000 r. na odzyskanie dodatkowych 7,7 mln t. ropy.
W wyniku prowadzonych systematycznie prac badawczych odkryto 6 nowych
z ó ropy.
Jednak e minione dziesi ciolecie dzia alno ci LUKOIL nie by o wy cznie
okresem sukcesów. W ci gu ostatniego dziesi ciolecia gospodarka rosyjska,
a w tym i strategiczny przemys naftowy prze ywa wzloty i okresy trudno ci.
Szczególnie du e by o obci enie przedsi biorstw naftowych podatkami.
Do 2000 r. podatki liczone by y od obrotu, a nie od zysków, jak w wi kszo ci
innych krajów. Taki system podatkowy wp ywa na nieop acalno produkcji
przedsi biorstw zajmuj cych si wydobyciem i przetwórstwem produktów
naftowych. W 1998 r. kiedy odnotowano spadek wiatowych cen ropy naftowej,
sytuacja w rosyjskim przemy le naftowym sta a si wyj tkowo trudna i produkcja sta a si ca kowicie nieop acalna. W tym trudnym dla przemys u naftowego
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okresie wi kszo
krajów zajmuj cych si produkcj i przetwórstwem ropy
naftowej wprowadzi o ulgi podatkowe. W Rosji natomiast nie wprowadzono
wówczas adnych ulg podatkowych. Spowodowa o to spadek wielko ci produkcji przedsi biorstw naftowych.
W LUKOIL wydobycie spad o o 17-18%. Ale dzi ki dokonanej reorganizacji przedsi biorstwa i dzia aniom oszcz dno ciowym uda o utrzyma si
pozycj lidera w wydobyciu i przetwórstwie ropy naftowej.
Lukoil my li nie tylko o rozwi zywaniu bie cych problemów ale przede
wszystkim o przysz o ci. Ju w 1997 r. opracowany zosta strategiczny program rozwoju koncernu do 2005 r., a niektóre wska niki obejmowa y 2020 r.
Generalnie mo na stwierdzi , e koncern przewiduje powa ny wzrost
potencja u produkcyjnego i znacz ce zmiany w strukturze organizacyjnej.
Ju w 2001 r. dotychczasowy koncern naftowy LUKOIL sta si koncernem
naftowo-gazowym.
Aby sta si licz cym si partnerem na rynku wiatowym za o ono
w najbli szych latach:
podwojenie wydajno ci rafinerii naftowych
czterokrotny wzrost sieci sprzeda y produktów naftowych
dywersyfikacj dzia alno ci koncernu polegaj ce na w czeniu przedsi biorstw zajmuj cych si przeróbk i transportem gazu ziemnego
Do podstawowych celów zaliczy nale y równie dzia ania zwi zane
z d eniami do wdro enia wiatowego poziomu technologii. Rezultaty inwestycji widoczne b d dopiero za 10-25 lat bo taki jest okres zwrotu nak adów w
przemy le naftowym. Oczekuje si , e, do 2010 r. zapasy ropy, którymi b dzie
móg dysponowa koncern wzrosn do 31-34 mld. bary ek.
LUKOIL ma nadziej sta si przedsi biorstwem o mi dzynarodowej
konkurencyjno ci.
Wi kszo rosyjskich koncernów naftowych dzia a jako lokalni monopolici. Inne jak Lukoil i Rosneft, korzystaj c e, swoich rozmiarów i wp ywów,
rozszerzaj swoj dzia alno poza granice Rosji i konkuruj z najwi kszymi
wiatowymi rywalami.
Na przyk ad Rosneft, w 1994 r. kupi 24 % udzia ów w budowanej rafinerii
Leuna we wschodnich Niemczech (Privatisation in Socialist op.cit),a Lukoil jest
najwi kszym inwestorem w Kazachstanie. Przewiduje si , e, zainwestuje tam
700 milionów dolarów.(Lukoil najwi kszym inwestorem, Rynki Zagraniczne z 34.02.1998.)
S abo ci rosyjskiego sektora naftowego, na któr narzekaj zarówno
producenci krajowi, jak i inwestorzy zagraniczni jest s abo rozwini ta infrastruktura, a w szczególno ci ma o wydajne i w z ym stanie ropoci gi. Dodatkowo, po zmianie kierunku przesy u ropy, nast pi o przeci enie cz ci sieci.
Potrzebne s nowe ruroci gi, a stare wymagaj napraw i unowocze nienia.
S to priorytetowe wydatki dla rz du, który jednak czeka na inwestorów zagranicznych.
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Najwi ksze osi gni cia na rynkach zagranicznych odnotowuje niew tpliwie koncern LUKOIL. Dysponuje on najwi kszymi aktywami za granic , w tym
w trzech rafineriach w Bu garii, a tak e w Rumunii, na Ukrainie oraz posiada
kontrolny pakiet akcji w ameryka skiej firmie handlowej Getty Petroleum Marketing Inc., a tak e jest w a cicielem wielu stacji benzynowych na terytoriach
Bia orusi, Ukrainy, Mo dowy, Azerbejd anu, krajów nadba tyckich, Polski,
Bu garii i Rumunii.
Ponadto LUKOIL wydobywa rop naftow w Azerbejd anie, Kazachstanie i Egipcie. Koncern planuje w przysz o ci rozszerzenie swojej dzia alno ci
na rynkach zagranicznych, szczególnie w zakresie przetwórstwa ropy naftowej.
Inne rosyjskie koncerny naftowe staraj si dotrzymywa kroku koncernowi LUKOIL.
W 2000 r. rosyjski koncern TNK zakupi 67% akcji Lisicza skiej rafinerii
na Ukrainie, co da o mu mo liwo
kontroli oko o 30 procent ukrai skiego
rynku przetwórstwa ropy naftowej.
Slavneft prowadzi rozmowy z rz dami Iraku Iranu, Sudanu i Kuwejtu
o podj ciu prac badawczych prowadz cych do rozszerzenia dotychczasowego
obszaru eksploatacji ropy, co doprowadzi do zwi kszenia jej wydobycia
na terytorium tych krajów.
Inn drog w swojej dzia alno ci na rynkach zagranicznych poszed drugi
pod wzgl dem wielko ci rosyjski koncern naftowy JUKOS., który skoncentrowa si na systemie transportowym ropy naftowej.
Aktualnie JUKOS wraz z przedsi biorstwami zachodnioeuropejskimi
prowadzi prace nad modernizacj ropoci gu Adria w Chorwacji w zwi zku
z jego planowanym pod czeniem do ruroci gu "Przyja . Realizacja tego
projektu pozwoli na popraw op acalno ci eksportowanej ropy naftowej
do po udniowej cz ci Europy.
Obecnie za strategiczn inwestycj rosyjskiego przemys u naftowego
uwa a si wybudowanie ruroci gu naftowego do Chin. Inwestycja ta ma by
realizowana pod egid koncernu JUKOS i przedsi biorstwa TRANSNEFT.
Za g ówn przyczyn d enia rosyjskich koncernów naftowych do wyjcia na rynki zagraniczne uwa a si mo liwo sprzeda y ropy i produktów
naftowych po znacznie wy szych cenach od cen uzyskiwanych na rynku wewn trznym.
Cena ropy naftowej na rynku rosyjskim jest rednio czterokrotnie ni sza
od ceny eksportowej tego surowca.
W zwi zku z tak znacznymi ró nicami cenowymi sprzeda ropy i produktów ropopochodnych na rynkach zagranicznych przynosi koncernom rosyjskim nieporównanie wi kszy dochód od sprzeda y krajowej.
W ostatnich latach przedmiotem eksportu jest rednio 30-40% wydobywanej w Rosji ropy naftowej. I nie jest to ostatnie s owo koncernów naftowych,
które ca y czas podejmuj wysi ki dla zwi kszenia dotychczasowego poziomu
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sprzeda y. W pierwszym pó roczu 2001 r. odnotowano 12% wzrost sprzeda y
w porównaniu z rokiem 2000. Mimo tej du ej dynamiki eksportu nie zaobserwowano na rynku wewn trznym deficytu produktów naftowych. Rafinerie by y
na bie co zaopatrywane w niezb dny im surowiec. By o to mo liwe na skutek
7,3% wzrostu wydobycia ropy naftowej, jaki odnotowano w pierwszej po owie
2001 r.

