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Energetyka jest kluczowym wymiarem stosunków rosyjsko-białoruskich. Białoruś jest niemal 
całkowicie uzależniona od dostaw ropy i gazu z Rosji, a ich preferencyjne ceny są dla Miń-
ska niezbędne dla utrzymania przestarzałego modelu gospodarczego i stabilności społecznej. 
Z kolei dla Rosji mechanizm subsydiowania Białorusi był i pozostaje środkiem wzmacniania 
wpływów politycznych. Różnice zdań między Mińskiem i Moskwą co do zasad współpracy 
i cen surowców prowadzą do regularnie wybuchających sporów energetycznych.
W ostatnich latach sytuacja w sferze współpracy energetycznej uległa zaostrzeniu ze względu 
na dążenie Rosji do optymalizacji kosztów wspierania białoruskiego sojusznika przy rosnącym 
rozczarowaniu brakiem jego lojalności. Towarzyszy temu pogłębiająca się recesja gospodarki 
białoruskiej, która zmuszała władze Białorusi do zabiegania o większe subsydia. W rezultacie 
od początku 2016 roku narastał kolejny rosyjsko-białoruski spór energetyczny, który przerodził 
się w bezprecedensowo długotrwały i głęboki kryzys obejmujący niemal wszystkie aspekty 
współpracy obu państw. W kwietniu br. strony wypracowały pakiet porozumień regulujących 
większość problemów, w tym przede wszystkim warunki dostaw surowców energetycznych 
na najbliższe lata. W praktyce jednak wiele kwestii pozostaje niejasnych, co stwarza pole do 
kolejnych konfliktów. Moskwa i Mińsk są umiarkowanie zadowolone z wypracowanego po-
rozumienia i traktują je jako tymczasowy kompromis. Wyraźne są brak zaufania i sprzeczne 
cele obu stron. Białoruś bowiem wciąż liczy na znacznie większe dofinansowanie, usiłując 
przy tym wykazać swoją samodzielność w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Kreml z kolei, 
zmniejszając subwencje, byłby gotów do zwiększenia wsparcia jedynie za cenę bezwarunko-
wego podporządkowania Mińska wobec Moskwy. 

Uwarunkowania sporu 

Źródłem wszystkich rosyjsko-białoruskich spo-
rów naftowo-gazowych jest znaczne uzależnie-
nie białoruskiej gospodarki od dostaw surow-
ców energetycznych z Rosji. W przypadku gazu 
jest to 100% dostaw, co sprawia, że ceny błękit-
nego paliwa mają istotny wpływ na rentowność 
białoruskiego, w znacznej mierze przestarzałe-
go przemysłu, którego część (np. zakłady azo-
towe czy potasowe) wykorzystuje ten surowiec 
w cyklu produkcyjnym. Dostawy ropy naftowej 

z Rosji stanowią ponad 90% białoruskiej kon-
sumpcji. Co prawda Białoruś od lat wydobywa 
ok. 1,6 mln ton ropy z własnych złóż, jednak 
całość tego wydobycia jest przeznaczana na 
eksport, przede wszystkim do Niemiec. Tym sa-
mym białoruskie rafinerie są całkowicie uzależ-
nione od rosyjskiego surowca. Jeszcze w 2015 
roku aż 1/4 wszystkich wpływów z eksportu 
pochodziła ze sprzedaży białoruskich produk-
tów naftowych. W rezultacie branża petroche-
miczna ma strategiczne znaczenie dla kondy-
cji całej gospodarki białoruskiej. Jednocześnie 
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Nowa odsłona rosyjsko-białoruskiego sporu energetycznego 

http://www.osw.waw.pl


KOMENTARZE OSW   NUMER 242 2

Białoruś, mimo podejmowanych już wielokrot-
nie w ubiegłych latach prób dywersyfikacji źró-
deł dostaw surowców energetycznych, nie jest 
w stanie znaleźć korzystnej cenowo alternatywy 
dla rosyjskich dostaw i w perspektywie krótko- 
i średnioterminowej wydaje się to niemożliwe. 

Zależność energetyczna Białorusi od Rosji wpi-
suje się w kontekst skomplikowanych stosun-
ków pomiędzy oboma państwami, w których 
Moskwa dąży do pełnego podporządkowania 
Mińska i wymuszenia strategicznych ustępstw 
podkreślających pełną lojalność wobec Mo-
skwy. Przykładem tego może być (wysuwane 
od jesieni 2015 roku) żądanie udzielenia zgody 
na rozmieszczenie pod Bobrujskiem bazy rosyj-
skiego lotnictwa wojskowego. Ponadto Kreml 
oczekuje od Mińska pełnego zaangażowania 
w proces integracji w ramach Eurazjatyckiej Unii 
Gospodarczej (EUG) oraz poparcia dla swoich 
działań wobec Ukrainy. Jednocześnie Moskwa 
stara się optymalizować koszty subsydiowania 
białoruskiej gospodarki, systematycznie zmniej-
szając w ostatnich latach wielkość wsparcia dla 
Białorusi (według raportu Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego wartość subsydiów sta-
nowiła w 2013 roku prawie 20% PKB Białorusi; 
w 2015 roku już niewiele ponad 10%)1. Tymcza-
sem prezydent Alaksandr Łukaszenka, zabiega-
jąc o utrzymanie subwencji na jak najwyższym 
poziomie, jednocześnie starał się unikać po-
ważnych ustępstw politycznych. 

1 Zob. szerzej: https://www.imf.org/external/pubs/ft/
scr/2016/cr16298.pdf

Długa droga do porozumienia 

Najnowszy spór energetyczny zaczął się od 
tego, że strona białoruska, powołując się na 
członkostwo w EUG, uznała, iż ma prawo do 
cen wewnątrzrosyjskich, znacznie niższych od 
stawek dla odbiorcy zewnętrznego. W związ-
ku z tym od stycznia 2016 roku Mińsk opłacał 
dostawy gazu według jednostronnie obniżonej 
ceny na poziomie od 80 do 107 USD za 1000 m3 
zamiast 132–141 USD2 przewidzianych w obo-
wiązującym kontrakcie z Gazpromem. Strona 
rosyjska nie przyjęła tej argumentacji, w związ-
ku z czym systematycznie narastało zadłużenie, 
które do kwietnia br. osiągnęło kwotę 726 mln 
USD. Rosja, aby wymusić na Białorusi uregulo-
wanie tej zaległości, od czerwca 2016 roku zre-
dukowała dostawy ropy naftowej dla białoru-
skich rafinerii łącznie z 24 mln zaplanowanych 
na cały rok do 18 mln. Co prawda 10 paździer-
nika 2016 roku przedstawiciele obu państw po-
informowali o zawarciu porozumienia, jednak 
kolejne tygodnie pokazały, iż nie jest ono im-
plementowane. Jednocześnie w katalogu roz-
bieżności na linii Mińsk–Moskwa zaczęły poja-
wiać się kolejne kwestie, takie jak status granicy 
pomiędzy oboma państwami, procedury kon-
troli granicznej, dostęp białoruskich produk-
tów spożywczych (przede wszystkim wyrobów 
mięsnych i mleczarskich) do rosyjskiego rynku. 
Ponadto kontrolowany przez Moskwę Eurazja-
tycki Fundusz Stabilizacji i Rozwoju zablokował 
dalszą realizację linii kredytowej dla Białorusi 
o wartości 2 mld USD. 
Ponadto w rosyjskich mediach, od jesieni na-
silała się kampania propagandowa, w której 
podważano lojalność Alaksandra Łukaszenki 
wobec rosyjskiego sojusznika3 i sugerowano, 

2 W ciągu kilkunastu miesięcy trwania sporu zarówno Bia-
łoruś, jak i Rosja bazowały na różnych stawkach miesz-
czących się we wskazanych przedziałach cenowych. 
Niezależnie od tego przez cały ten okres utrzymywała się 
spora różnica pomiędzy wyliczeniami obu stron.

3 W rosyjskiej ocenie Mińsk prowadził zbyt neutralną poli-
tykę wobec Kijowa i wstrzymywał się od jednoznaczne-
go poparcia rosyjskich działań wobec Ukrainy, takich jak 
aneksja Krymu czy wspieranie dwóch samozwańczych 
prorosyjskich republik w Donbasie.

Zależność energetyczna Białorusi od Rosji 
wpisuje się w kontekst skomplikowanych 
i pełnych napięć stosunków pomiędzy 
oboma państwami.

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16298.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16298.pdf
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iż w związku z tym może dojść na Białorusi do 
powtórki krwawych wydarzeń na Ukrainie4. 
Kulminacja sporu nastąpiła, gdy poirytowany 
konfrontacyjną postawą Moskwy Alaksandr 
Łukaszenka zbojkotował szczyt przywódców 
EUG oraz Organizacji Układu o Bezpieczeństwie 
Zbiorowym 26 grudnia 2016 roku w Petersbur-
gu. W ten sposób białoruski prezydent jawnie 
zamanifestował narastające od dłuższego cza-
su niezadowolenie z braku oczekiwanych ko-
rzyści z udziału w inicjowanych przez Moskwę 
procesach integracji na obszarze poradzieckim5. 
Efektem tego było niepodpisanie przez Białoruś 
Kodeksu celnego EUG6, co w praktyce oznacza-
ło zablokowanie ważnego etapu powstawania 
tej struktury integracyjnej. 

Wszystkie rozmowy przeprowadzone w I kwar-
tale br. zakończyły się fiaskiem. Jednocześnie 
z harmonogramu dostaw ropy naftowej 
w pierwszych miesiącach 2017 roku wynikało, 
iż Białoruś w skali całego roku otrzyma zaled-
wie 16 mln ton surowca, czyli jeszcze o 2 mln 
mniej niż w roku poprzednim. Wydawało się 
wówczas, iż Rosja świadomie zwlekała z roz-

4 Więcej zob. Kamil Kłysiński, Ryzyko eskalacji w stosun-
kach Mińsk–Moskwa, Analizy OSW, 4.01.2017, https://
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-01-04/ry-
zyko-eskalacji-w-stosunkach-minsk-moskwa

5 W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy prezydent Bia-
łorusi wielokrotnie publicznie krytykował EUG, a tym 
samym również dominującą w tej strukturze Rosję za 
brak jednakowych warunków dla wszystkich członków 
Unii. Zob. w: Лукашенко вновь раскритиковал ЕАЭС 
за изъятия, ограничения и отсутствие равных усло-
вий, https://news.tut.by/economics/498581.html; Лука-
шенко: Давления со стороны России ни я, ни бело-
русы не потерпят, http://naviny.by/article/ 20160920 
/1474375596-lukashenko-davleniya-so-storony-rossii-
ni-ya-ni-belorusy-ne-poterpyat

6 Ten dokument zastąpi Kodeks celny przyjęty jeszcze 
w ramach Unii Celnej w 2009 roku.

wiązaniem tego konfliktu, eskalując go jedno-
cześnie, tak aby zmusić władze Białorusi do 
ustępstw. Również strona białoruska coraz bar-
dziej usztywniała swoje stanowisko, co wyra-
żało się m.in. w odmowie uznania, wspomnia-
nego wcześniej zadłużenia gazowego7. Dopiero 
w wyniku spotkania 3 kwietnia w Petersburgu 
prezydentów Rosji i Białorusi osiągnięto poli-
tyczne porozumienie regulujące zasady współ-
pracy w sferze naftowo-gazowej8.

Ustępstwa strony białoruskiej i rosyjskie 
zobowiązania

Sekwencja wydarzeń wyraźnie wskazuje, iż 
niezbędnym warunkiem implementacji poli-
tycznych ustaleń, przyjętych przez liderów obu 
państw 3 kwietnia, były ustępstwa Białorusi 
w dwóch pryncypialnych dla Moskwy kwe-
stiach spornych. 12 kwietnia strona białoru-
ska zwróciła w całości zadłużenie w wysokości 
726 mln USD. Również tego samego dnia Łuka-
szenka podpisał Kodeks celny EUG. Już dwa dni 
później wziął zaś udział w nieformalnym szczy-
cie głów państw członkowskich EUG w Biszke-
ku, gdzie nie kwestionował zasadności dalsze-
go udziału Białorusi w projekcie integracyjnym9. 
Kreml 13 kwietnia zgodził się na zatwierdzenie 
pakietu porozumień, dających Białorusi szereg 
następujących korzyści: 
Po pierwsze, Moskwa zgodziła się przywrócić 
wielkość dostaw ropy na Białoruś do poziomu 
24 mln ton rocznie; pułap ten będzie obowią-
zywał do 2024 roku włącznie. Aktualny har-
monogram kwartalnych dostaw przewiduje, 
że eksport rosyjskiej ropy wzrośnie z 4 mln ton 

7 Zob. więcej: Белоруссия отказалась признавать долг 
за газ перед Россией, https://lenta.ru/news/2017/03/31/
belrusgas/

8 Zob. więcej: http://kremlin.ru/events/president/news/ 
54178

9 Więcej zob. Беларусь предлагает реализовать 
комплекс действенных мер для более быстрого 
становления ЕАЭС, http://www.belta.by/president/
view/belarus-predlagaet-realizovat-kompleks-dej-
stvennyh-mer-dlja-bolee-bystrogo-stanovlenija-e-
aes-242704-2017/

3 kwietnia br. w Petersburgu prezydenci 
Rosji i Białorusi zawarli polityczne poro-
zumienie regulujące zasady współpracy 
w sferze naftowo-gazowej.

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-01-04/ryzyko-eskalacji-w-stosunkach-minsk-moskwa
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-01-04/ryzyko-eskalacji-w-stosunkach-minsk-moskwa
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-01-04/ryzyko-eskalacji-w-stosunkach-minsk-moskwa
https://news.tut.by/economics/498581.html
http://naviny.by/article/%2020160920%20/1474375596-lukashenko-davleniya-so-storony-rossii-ni-ya-ni-belorusy-ne-poterpyat
http://naviny.by/article/%2020160920%20/1474375596-lukashenko-davleniya-so-storony-rossii-ni-ya-ni-belorusy-ne-poterpyat
http://naviny.by/article/%2020160920%20/1474375596-lukashenko-davleniya-so-storony-rossii-ni-ya-ni-belorusy-ne-poterpyat
https://lenta.ru/news/2017/03/31/belrusgas/
https://lenta.ru/news/2017/03/31/belrusgas/
http://kremlin.ru/events/president/news/54178
http://kremlin.ru/events/president/news/54178
http://www.belta.by/president/view/belarus-predlagaet-realizovat-kompleks-dejstvennyh-mer-dlja-bolee-bystrogo-stanovlenija-eaes-242704-2017/
http://www.belta.by/president/view/belarus-predlagaet-realizovat-kompleks-dejstvennyh-mer-dlja-bolee-bystrogo-stanovlenija-eaes-242704-2017/
http://www.belta.by/president/view/belarus-predlagaet-realizovat-kompleks-dejstvennyh-mer-dlja-bolee-bystrogo-stanovlenija-eaes-242704-2017/
http://www.belta.by/president/view/belarus-predlagaet-realizovat-kompleks-dejstvennyh-mer-dlja-bolee-bystrogo-stanovlenija-eaes-242704-2017/
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w I kwartale 2017 roku do 5 mln ton w II kwar-
tale; w drugiej połowie 2017 roku obejmie na-
tomiast 15 mln ton. 
Po drugie, strona rosyjska zgodziła się na znie-
sienie obowiązku dostarczania Rosji przez Bia-
łoruś 1 mln ton produktów naftowych rocznie. 
Według wicepremiera Białorusi Uładzimira 
Siemaszki Mińsk będzie mógł dodatkowo zy-
skać ok. 150 mln USD rocznie, dzięki eksporto-
wi własnych produktów naftowych na bardziej 
dochodowe rynki10. 

Po trzecie, Rosja zgodziła się udzielić Białoru-
si kredytów o łącznej wysokości 1,6 mld USD, 
z tego 1 mld USD bezpośrednio z Rosji oraz resz-
tę z linii kredytowej uruchomionej w ramach 
Eurazjatyckiego Funduszu Stabilizacji i Rozwoju11. 
Po czwarte wreszcie ustalono, że Gazprom ob-
niży w latach 2018–2019 cenę gazu dla Biało-
rusi o ok. 20%, czyli do poziomu ok. 130 USD 
za 1000 m3 (według wicepremiera Siemaszki 
129 USD za 1000 m3 w 2018 roku oraz 127 USD 
za 1000 m3 w 2019 roku)12.

10 Белоруссию освободят от обязательных поставок 
бензина в Россию, http://1prime.ru/articles/20170407/ 
827341070.html

11 Россия даст $1 млрд долларов Белоруссии на 
оплату долга за газ, http://1prime.ru/News/20170410/ 
827345755.html; Беларусь получила 300 млн долла-
ров от Евразийского фонда стабилизации и разви-
тия, http://naviny.by/new/20170426/1493213123-be-
larus-poluchila-300-mln-dollarov-ot-evraziyskogo-fon-
da-stabilizacii-i 

12 «Газпром» дал скидку Белоруссии, http://www.kom-
mersant.ru/doc/3270189

Kto wygrał, kto stracił?

Mimo że lista zobowiązań w kwestiach energe-
tycznych jest szersza po stronie rosyjskiej, wy-
daje się, że osiągnięte porozumienia są jedynie 
pozornym sukcesem Mińska. 
Po pierwsze, ostateczny kształt implementacji 
uzgodnień dotyczących współpracy gazowej 
nie jest jasny. Jak wynika z oświadczeń strony 
rosyjskiej surowiec z Rosji będzie dostarczany 
w latach 2018–2019 na warunkach gwaran-
tujących cenę ok. 130 USD za 1000 m3. Jed-
nocześnie przy uwzględnieniu początkowe 
postulaty Białorusi (72–80 USD za 1000 m3, 
w późniejszym stadium negocjacji 100–107 USD 
za 1000 m3) ostateczna cena znacząco od nich 
odbiega. Ponadto brak informacji, czy przyję-
te w międzyrządowych protokołach założenia 
zostaną wprowadzone w życie; z ustaleń wy-
nika, że gwarantowana cena ma być wynikiem 
zmian formuły cenowej w kontrakcie Białorusi 
z Gazpromem. Pod koniec 2017 roku wygasa 
bowiem trzyletni rosyjsko-białoruski kontrakt na 
dostawy rosyjskiego gazu na Białoruś i nie jest 
do końca jasne, czy i w jakim stopniu polityczne 
ustalenia zostaną implementowane do nowe-
go kontraktu. Z doniesień medialnych wynika 
również, że na mocy podpisanych protokołów 
usunięto klauzulę umożliwiającą pojawienie się 
na Białorusi – przy zrównaniu cen eksportowych 
z cenami wewnętrznymi na rynku rosyjskim – 
innych niż Gazprom dostawców. Utrudnia to 
Białorusi dywersyfikację w sferze gazowej. 
Po drugie, w przypadku współpracy naftowej 
nie jest do końca jasne, ile z dostarczanej przez 
Rosjan ropy Białoruś będzie mogła wykorzy-
stać do wytwarzania produktów naftowych 
we własnych rafineriach. Z jednej strony bowiem 
z wypowiedzi rosyjskiego ministra energetyki 
Aleksandra Nowaka wynika, że Białoruś będzie 
mogła swobodnie dysponować ropą dostarcza-
ną przez Rosję13; z drugiej zaś wicepremier Rosji 
Arkadij Dworkowicz sugerował, że jedynie 18 

13 Новак: Минск сам определит объем переработ-
ки из 24 млн т беспошлинной российской нефти, 
http://1prime.ru/oil/20170414/827367787.html

Mimo że lista zobowiązań jest szersza po 
stronie rosyjskiej, wydaje się, że osiągnię-
te porozumienia są jedynie pozornym suk-
cesem Mińska.

http://1prime.ru/articles/20170407/827341070.html
http://1prime.ru/articles/20170407/827341070.html
http://1prime .ru/News/20170410/827345755.html
http://1prime .ru/News/20170410/827345755.html
http://naviny.by/new/20170426/1493213123-belarus-poluchila-300-mln-dollarov-ot-evraziyskogo-fonda-stabilizacii-i
http://naviny.by/new/20170426/1493213123-belarus-poluchila-300-mln-dollarov-ot-evraziyskogo-fonda-stabilizacii-i
http://naviny.by/new/20170426/1493213123-belarus-poluchila-300-mln-dollarov-ot-evraziyskogo-fonda-stabilizacii-i
http://www.kommersant.ru/doc/3270189
http://www.kommersant.ru/doc/3270189
http://1prime.ru/oil/20170414/827367787.html
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z 24 mln ton surowca będą mogły być przezna-
czone na potrzeby przetwórstwa w białoruskich 
rafineriach, a pozostałe 6 mln ton wyłącznie na 
reeksport. Ten drugi wariant oznaczałby de facto 
utrzymanie ubiegłorocznego poziomu przero-
bu ropy naftowej, obniżonego o blisko 6 mln 
ton w stosunku do roku 2015 (czyli znacznie 
poniżej możliwości produkcyjnych zmoderni-
zowanych białoruskich rafinerii). Ubiegłoroczna 
redukcja dostaw przyczyniła się do zmniejsze-
nia dochodów z eksportu produktów ropopo-
chodnych o 1,2 mld USD14 i 19-procentowego 
spadku produkcji sektora naftowego15. Jedno-
cześnie według obliczeń rosyjskich ekspertów 
przy cenie ropy 55 USD za baryłkę Białoruś 
mogłaby z tytułu eksportu 6 mln ton rosyjskiej 
ropy zyskać rocznie ok. 570 mln USD. Tym sa-
mym trudno mówić o istotnej rekompensacie 
strat wynikających z ograniczenia dostaw dla 
białoruskich rafinerii. 

Dodatkowym wyzwaniem dla białoruskiego 
sektora naftowego jest sukcesywne wdrażanie 
w Rosji od 1 stycznia 2015 roku tzw. manewru 
podatkowego. Polega on na systematycznym 
zmniejszaniu wielkości cła eksportowego na 
ropę surową (z 59% w 2014 do 30% w 2017 
roku) wraz z podnoszeniem wartości podatku 
od wydobycia (z ros. NDPI) – w odniesieniu do 
ropy z 419 rubli za tonę w 2014 roku do 919 

14 Więcej zob. Газовые бонусы для Беларуси: все зависит 
от мировой цены на нефть, http://www.belrynok.
by/2017/04/18/gazovye-bonusy-dlya-belarusi-vse-zavi-
sit-ot-mirovoj-tseny-na-neft/

15 Dane na podstawie oficjalnego komunikatu białoruskie-
go koncernu Biełnieftiechim o wynikach działalności 
w 2016 roku. Więcej zob. «Белнефтехим» подвел ито-
ги 2016 года: переработка нефти в минувшем году 
снизилась на 19%, http://www.belrynok.by/ru/page/
news/4647/

rubli za tonę w 2017 roku. Tym samym biało-
ruskie rafinerie już otrzymują droższy suro-
wiec, a podwyższonych cen nie rekompensuje 
w tym przypadku niepobieranie przez Rosję ceł 
eksportowych na ropę naftową. W tej sytuacji 
władze Białorusi z ograniczonym zaufaniem 
podchodzą do wynegocjowanych porozumień 
i szukają możliwości dywersyfikacji dostaw 
ropy. 5 maja br. prezes białoruskiego koncernu 
naftowego Biełnieftiechim Ihar Laszenka zako-
munikował, iż prowadzone są obecnie rozmo-
wy „z innymi partnerami z innych regionów”, 
przy czym nie uściślił, o jakich konkretnych do-
stawców chodzi16. Ponadto 26 kwietnia jednym 
z kluczowych tematów spotkania Alaksandra 
Łukaszenki z prezydentem Petrem Poroszenką 
było bezpieczeństwo energetyczne, w tym 
zwiększenie eksportu białoruskich produktów 
naftowych na ukraiński rynek17. 
Po trzecie, nie jest pewne, kiedy i na jakich 
warunkach Białoruś otrzyma obiecany w toku 
kwietniowych negocjacji kredyt w wysokości 
1 mld USD. Brak bowiem informacji o jakimkol-
wiek formalnym porozumieniu w tej sprawie, 
w związku z czym jest to co najwyżej wstępna 
zapowiedź potencjalnego wsparcia kredytowe-
go. Brak jest również jasności co do kontynu-
acji programu stabilizacyjnego Eurazjatyckiego 
Funduszu Stabilizacji i Rozwoju. Trzecia transza 
w wysokości 300 mln USD została przekazana 
pod koniec kwietnia br. pomimo niewypełnie-
nia przez Białoruś części makroekonomicznych 
warunków Funduszu, co było polityczną decy-
zją Kremla. Jednak już kolejne transze zostały 
uwarunkowane szeregiem wymogów, w tym 
podjęciem na szerszą skalę prywatyzacji pań-

16 Więcej zob. «Белнефтехим» ведет переговоры по ди-
версификации поставок нефти, http://www.belta.by/
economics/view/belneftehim-vedet-peregovory-po-di-
versifikatsii-postavok-nefti-245941-2017/

17 Więcej zob. Беларусь увеличит поставки 
нефтепродуктов в Украину, заявил Порошенко, 
http://naviny.by/new/20170426/1493223438-belarus-
-uvelichit-postavki-nefteproduktov-v-ukrainu-zayavil-
-poroshenko; Пугало Майдана спрятано. Лукашенко 
и Порошенко пересеклись в зоне, http://naviny.by/ar-
ticle/20170426/1493227891-pugalo-maydana-spryata-
no-lukashenko-i-poroshenko-pereseklis-v-zone

Władze Białorusi z ograniczonym zaufa-
niem podchodzą do wynegocjowanych 
umów i szukają możliwości dywersyfikacji 
dostaw ropy. 
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stwowych zakładów przemysłowych18. Dla Miń-
ska jest to kontrowersyjna kwestia, w związku 
z czym należy oczekiwać co najmniej opóźnień 
w przekazywaniu środków z Funduszu. 

Wnioski i prognoza 

Wydaje się, iż obaj prezydenci zdecydowali 
się na porozumienie pod wpływem bieżących 
okoliczności, skłaniających do ustępstw na 
rzecz deeskalacji napięcia niebezpiecznego dla 
dalszego funkcjonowania obecnego modelu 
współpracy. Można przyjąć, iż dla Łukaszenki 
głównym czynnikiem skłaniającym do zawarcia 
porozumienia z Rosją były protesty społeczne, 
które po raz pierwszy od wielu lat ogarnęły 
cały kraj i były w dużej mierze rezultatem nieza-
dowolenia zwykłych obywateli z długotrwałej 
recesji gospodarczej i związanego z tym spadku 
poziomu życia19. Co prawda stanowcze działa-
nia władz doprowadziły do uśmierzenia pod 
koniec marca fali protestów, jednak ich przy-
czyny nie zostały rozwiązane. W tej sytuacji dal-
sza eskalacja konfliktu z Rosją groziła zupełnym 
załamaniem gospodarczym, a co za tym idzie 
ryzykiem wybuchu niezadowolenia społeczne-
go na trudną do opanowania skalę, nawet dla 
stosunkowo sprawnego w sferze represji reżi-
mu autorytarnego.

18 Więcej zob. Минску выставлены новые условия 
получения евразийского кредита, http://naviny.by/
article/20170427/1493318497-minsku-vystavleny-novy-
e-usloviya-polucheniya-evraziyskogo-kredita

19 Bezpośrednim powodem demonstracji był prezydencki 
dekret „o przeciwdziałaniu społecznemu pasożytnic-
twu”. Więcej zob.: Kamil Kłysiński, Demonstracje na 
Białorusi, Analizy OSW, 27.03.2017, https://www.osw.
waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-03-27/demonstracje-
-na-bialorusi

Moskwa była zainteresowana rozwiązaniem 
sporu na takich warunkach, które z jednej 
strony utrzymywałyby zależność polityczno-
-ekonomiczną Białorusi od Rosji, z drugiej nie 
wiązały się dla strony rosyjskiej ze zbyt wysoki-
mi kosztami finansowymi. Ponadto nie można 
wykluczyć, iż Kreml chciał uniknąć zablokowa-
nia przez Mińsk wejścia w życie Kodeksu celne-
go EUG. Dla Władimira Putina taka widoczna 
porażka w procesie reintegracji obszaru pora-
dzieckiego byłaby poważnym problemem wize-
runkowym w kontekście przyszłorocznych wy-
borów prezydenckich w Rosji. 
Porozumienia petryfikują stan uzależnienia 
energetycznego Białorusi od Rosji, co pozostaje 
jednym z kluczowych celów strategii Moskwy 
wobec Mińska. Pozwala to skutecznie wyko-
rzystywać surowce energetyczne jako instru-
ment w relacjach politycznych. Z kolei Białoruś 
może (zakładając pełną realizację zobowiązań 
Kremla) przynajmniej czasowo ustabilizować 
swoją sytuację gospodarczą. Wydaje się jed-
nak, iż żadna ze stron nie osiągnęła stawianego 
sobie głównego celu. Z jednej strony bowiem 
rosyjskie subsydia są znacznie poniżej poziomu 
oczekiwań Mińska. Z drugiej, Moskwa nie uzy-
skała na razie od Białorusi satysfakcjonujących 
ustępstw (np. zgody na rozmieszczenie bazy 
wojskowej pod Bobrujskiem). Należy zatem 
oczekiwać, że porozumienia nie będą miały 
trwałego charakteru, tym bardziej że nie ob-
jęły wszystkich rozbieżności (kwestii granicy, 
eksportu do Rosji białoruskich produktów żyw-
nościowych itd.). Tym samym nie można wyklu-
czyć kolejnych kryzysów politycznych, których 
implikacje mogą być już dla Białorusi znacznie 
poważniejsze.

http://www.osw.waw.pl
http://naviny.by/article/20170427/1493318497-minsku-vystavleny-novye-usloviya-polucheniya-evraziyskogo-kredita
http://naviny.by/article/20170427/1493318497-minsku-vystavleny-novye-usloviya-polucheniya-evraziyskogo-kredita
http://naviny.by/article/20170427/1493318497-minsku-vystavleny-novye-usloviya-polucheniya-evraziyskogo-kredita
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-03-27/demonstracje-na-bialorusi
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-03-27/demonstracje-na-bialorusi
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-03-27/demonstracje-na-bialorusi

	_GoBack

