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Sytuacja społeczna w dobie podwójnego kryzysu w Rosji 

Rosjanie po raz kolejny stanęli w obliczu kryzysu, który ogranicza ich możliwości 
finansowe – na początku marca br. gospodarka silnie odczuła szok naftowy, 
który został następnie pogłębiony przez ograniczenie aktywności gospodarczej 
w wyniku epidemii koronawirusa. W przeciwieństwie do poprzednich załamań, 
kiedy w społeczeństwie dominowało obieranie strategii przetrwania, obecnie 
oczekuje ono od państwa wsparcia, wiedząc, że jego otrzymanie jest mało realne. 
Władze, w celu wspierania rynków, prowadzą narrację o wystarczającej ilości 
rezerw finansowych, pozwalających utrzymać stabilność budżetu federalnego 
i rosyjskiej gospodarki. Rosjanie uznają z kolei, że część tych środków powinni 
otrzymać obywatele jako należne im wsparcie w trudnych czasach. Rozmijanie 
się oczekiwań społeczeństwa wobec władzy z rzeczywistością może prowadzić 
nie tylko do poważnych tąpnięć w oficjalnych ratingach, lecz także większej 
aktywności w wyrażaniu politycznego sprzeciwu. 

Trwające obecnie zjawiska kryzysowe będą mieć swój wpływ na dużą część rosyjskiego 

społeczeństwa. Ponadto, będzie to już trzecie załamanie w ciągu ostatnich 12 lat 

(wcześniejsze miały miejsce w latach 2008–2009 oraz 2014–2015). Wzrost poziomu 

życia w Rosji gwałtownie wyhamował szczególnie w czasie tego drugiego. Wtedy 

znaczące osłabienie się kursu rubla doprowadziło do wzrostu cen wszystkich produktów 

importowanych, wzmocnionego przez zakaz sprowadzania wielu towarów spożywczych 

z krajów zachodnich. Systematycznie zaczął spadać dochód rozporządzalny Rosjan 

(dochód pomniejszony o podatki, składki i obowiązkowe płatności, który można 

przeznaczyć na wydatki lub oszczędności) – w latach 2014–2018 stracił łącznie 8,5 proc. 

wobec poziomu z 2013 roku, a w 2019 roku podniósł się tylko o 1 proc.1. Inflacja z kolei 

w 2014 roku wyniosła ponad 11 proc., a rok później ponad 13 proc.2. W latach 2013–2019 

liczba Rosjan żyjących na granicy ubóstwa wzrosła z 15,5 do 18,4 mln, stanowiąc 

12,6 proc. ludności3. Jeszcze w połowie marca br. Władimir Putin w wywiadzie dla agencji 

TASS wskazywał, że 30 proc. Rosjan uzyskuje dochód (nominalny) poniżej 18 tys. rubli4 

(około 225 euro5; 1,5-krotność płacy minimalnej). 

Płaca minimalna dopiero od 2018 roku jest prawnie określana powyżej minimum 

egzystencji (obecnie wynosi niewiele ponad 12 tys. rubli – 150 euro). Przy czym koszyk 

dóbr i usług brany pod uwagę do jego określania również jest daleki od ideału – sam Putin 

wskazywał, że jest w nim mało mięsa, ryb, owoców i warzyw6 (które w Rosji są także 

względnie drogie). Minimalne wynagrodzenie jest również niskie w porównaniu ze 

średnim (47,5 tys. rubli – 600 euro), stanowiąc jego czwartą część. Deputowani Dumy 

Państwowej, składając w 2019 roku projekt nowego koszyka podstawowych dóbr i usług, 

jego wartość oszacowali na 31 tys. rubli – prawie trzy razy wyżej niż obecna płaca 

minimalna7.  

Gospodarki nie wspomagała także konserwatywna polityka budżetowa, która była 

skierowana na gromadzenie oszczędności w Funduszu Narodowego Dobrobytu (FND), 

a nie zwiększanie wydatków celem wsparcia popytu wewnętrznego czy inwestycji. Słabe 
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oceny uzyskiwała również realizacja tzw. projektów narodowych, które miałyby 

przynieść Rosji przełom infrastrukturalny, gospodarczy i społeczny (wymagane 

wskaźniki osiągano głównie na papierze). Wzrost PKB w 2019 roku wyniósł w Rosji 

jedynie 1,3 proc. 

Sytuacja finansowa Rosjan w przededniu kryzysu 
Społeczeństwo, które jeszcze nie otrząsnęło się z kryzysu sprzed kilku lat stanęło przed 

widmem kolejnego. Przeprowadzone na przełomie lutego i marca br. badanie sytuacji 

Rosjan wykazało, że w przypadku utraty pracy, oszczędności wystarczy im średnio na pół 

roku (21 proc. – maksymalnie miesiąc, 45 proc. – na 2–6 miesięcy, ponad 15 proc. do roku 

a około 10 proc. do trzech lat). Dotyczy to jednak tylko tych, którzy je mają. Prawie 

64 proc. respondentów w ogóle nie posiadało oszczędności (podobnie sytuacja wyglądała 

także rok wcześniej w badaniu Centrum Lewady). Prawie 35 proc. trudno przeżyć 

potoczne „od pierwszego do pierwszego”, kolejnym 31 proc. brakuje nieznacznej sumy8.  

Schemat 1. Sytuacja finansowa Rosjan. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Julia Starostina, Большинство россиян оказались без 
сбережений в кризис, РБК, 31.03.2020; https://www.rbc.ru/economics/31/03/2020/5e7dd7c59a7947 
c7f63c1e66 [dostęp: 6.04.2020]. 

Statystyczny Rosjanin nie ma kiedy zgromadzić środków „na czarną godzinę”. 

W 2019 roku, zgodnie z danymi Federalnej Służby Statystyki Państwowej (Rosstat), 

zarabiał średnio około 47,5 tys. rubli brutto, po odliczeniu podatku – 41,3 tys. (ok. 570 

euro według kursu średniego za 2019 rok). Dane Romir za 2019 rok wskazują z kolei, że 

średnie miesięczne wydatki rosyjskiej rodziny w tym czasie wynosiły 68,8 tys. rubli9 

(ok. 950 euro według kursu średniego za 2019 rok). Oznacza to, że para bez dzieci jest w 

stanie rocznie zaoszczędzić około 165 tys. rubli (ok. 2,3 tys. euro według kursu średniego 

za 2019 rok), gromadząc tym samym środki potrzebne do przeżycia na 2,5 miesiąca. 

Automatycznie w trudniejszej sytuacji będą rodziny z dziećmi. W sierpniu 2019 roku 

Rosstat podał dane, zgodnie z którymi tylko około 17 proc. wielodzietnych rodzin może 

Czy wystarcza Pani/Panu 
pieniędzy do kolejnej wypłaty?

•Wystarcza33,3 %

•Brakuje 
nieznacznej 
sumy

30,9 %

•Nie wystarcza34,6 %

•Trudno 
powiedzieć

1,2 %

Na jak długo wystarczy Pani/Panu oszczędności 
w przypadku utraty wynagrodzenia?

•Do 1 miesiąca21,2 %

•2-6 miesiecy45 %

•6-12 miesiecy15,7 %

•1-3 lata10,1 %

•3-5 lat3,6 %

•5 lat lub więcej4,3 %
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sobie pozwolić na zakupy potrzebnej żywności, odzieży i towarów trwałego użytku 

(tj. AGD czy RTV), około 53 proc. tylko żywności i odzieży, około 28 proc. jedynie 

żywności, a 2 proc. brakuje nawet na podstawowe produkty10.  

Przeważającą część dochodów w 2019 roku – ponad 81 proc. przeznaczano na zakup 

towarów i usług, ponad 15 proc. na obowiązkowe płatności i jedynie 3 proc. 

na oszczędności. Więcej Rosjanie byli w stanie odłożyć nawet w latach 2015-2017 (przy 

czym coraz mniejszemu udziałowi oszczędności towarzyszył wzrost udziału kosztów 

życia). W pierwszym kwartale 2020 roku konsumpcja bieżąca objęła rekordowe ponad 

88 proc. dochodów11. Może to być wynikiem dokonywania dodatkowych zakupów 

w drugiej połowie marca br. w obawie przed wzrostem cen oraz potrzebą dokonania 

zapasów podstawowych produktów. 

W czasie kryzysu ludzie zmieniają swoje przyzwyczajenia zakupowe. Wciąż jednak 

w przypadku utraty podstawowego dochodu, bez kredytu i pożyczek od rodziny, 42 proc. 

Rosjan będzie w stanie przetrwać najwyżej miesiąc (najgorzej w tym zestawieniu 

wypadły rodziny z co najmniej trójką dzieci), 26 proc. – do trzech miesięcy, a 10 proc. – 

do pół roku. Najlepiej sytuacja przedstawiała się w dużych miastach (średnio 83 dni), 

najgorzej na wsi (53 dni, a więc cały miesiąc krócej)12.  

Schemat 2. Zabezpieczenie finansowe wydatków wśród pracujących Rosjan. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Julia Starostina, Большинство россиян оказались без 
сбережений в кризис, РБК, 31.03.2020; https://www.rbc.ru/economics/31/03/2020/5e7dd7c59a7947 
c7f63c1e66 [dostęp: 6.04.2020]. 
 
Z drugiej strony, jeszcze pod koniec 2019 roku zaczęto zwracać uwagę na znaczący wzrost 

zadłużenia obywateli. Na początku października ub.r. spłata kredytów pochłaniała 

średnio 10,6 proc. dochodów, co było najwyższym wskaźnikiem od 2014 roku. Kredyt 

w banku posiada ponad połowa zatrudnionych Rosjan – około 40 mln osób. Co drugi ma 

więcej niż jeden kredyt, bieżącą konsumpcję tym sposobem finansuje 2/3 zadłużonych, 

a co dziesiąty stale zwiększa swoje zadłużenie13. Poważne problemy w postaci spłaty 

przeterminowanej o 3 miesiące jeszcze w listopadzie 2019 roku dotyczyły 25 proc. 

Jak długo Pani/Pana rodzina jest w stanie pokrywać wydatki bez 
pożyczania środków w przypadku utraty podstawowego dochodu?

•Do miesiąca42 %

•1-3 miesiące26 %

•3-6 miesięcy10 %

•Pół roku lub dłużej10 %

•Trudno powiedzieć,
•Odmowa odpowiedzi

12 %
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kredytobiorców (a więc 10 mln osób). Większość z nich – 60 proc., wynikała z trudności 

finansowych. Rośnie też udział przeterminowanych płatności nowo wydawanych 

kredytów, gdyż ich wysokość w latach 2017-2018 wzrastała o 25-30 proc. rocznie, dużo 

szybciej niż realny wzrost dochodów ludności14. Chociaż rozmiar kredytu 

konsumpcyjnego zwiększał się we wszystkich grupach wiekowych, najwyższy 

odnotowywano wśród osób powyżej 60. roku życia15, a więc emerytów, którzy 

są uznawani za grupę nisko zabezpieczoną socjalnie (minimalna emerytura wynosi 

11,3 tys. rubli stanowiąc równowartość około 140 euro). Największy udział kredytów jest 

również odnotowywany wśród najbiedniejszych, a 40 proc. ich posiadaczy deklaruje 

problemy z ich spłatą. W skali całego społeczeństwa, około 10 proc. ma duże trudności 

z regulowaniem zadłużenia, kolejne 10 proc. nieznaczne trudności, które jednak mogą 

ulec pogorszeniu wraz z rozszerzaniem się zjawisk kryzysowych16.  

Schemat 3. Sytuacja rosyjskich kredytobiorców. 

Źródło: Dmitrij Łoginow, Anastasija Karawaj, Уровень кредитного обременения россиян, Институт 
экономической политики имени Е.Т. Гайдара, 28.04.2020; https://www.iep.ru/ru/monitoring/uroven-
kreditnogo-obremeneniya-rossiyan.html [dostęp: 4.05.2020]. 

Ryzyko popadnięcia w pętlę zadłużenia doprowadziło do przyjęcia przez rosyjskie banki 

bardziej konserwatywnej polityki kredytowej (w styczniu-lutym br. liczba wydanych 

kredytów spadła o 8,5 proc., w marcu – 15 proc.17). Ogranicza to możliwość wsparcia 

domowego budżetu w trudnym ekonomicznie czasie. Badania poziomu zadłużenia 

wskazują bowiem, że jest ono podstawowym elementem „strategii przetrwania” 

dla najbiedniejszych, a nie sposobem na realizację większych wydatków konsumpcyjnych 

przez lepiej zabezpieczone warstwy społeczne18. Warto mieć na uwadze, że podczas gdy 

w Polsce nie jest trudno o kredyt konsumpcyjny oferowany w ratach 0 proc., w Rosji 

minimalna stopa procentowa wynosi 8-10 proc. 

Negatywną tendencję obrazuje także struktura dochodów ludności. Udział wypłat 

socjalnych wzrósł z 18,5 proc. w 2013 roku do 19,2 proc. w 2020 roku (porównywano 

pierwszy kwartał). Rosjanie coraz częściej pracują na etacie (udział pracy najemnej 

Brak kredytów; 
50,80%

Kredyt 
obsługiwany bez 

problemów; 
28,20%

Kredyt 
obsługiwany z 

drobnymi 
problemami; 

10,80%

Duże trudności z 
obsługą kredytów; 

10,20%
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wzrósł z 57,4 do 63 proc.) przy coraz niższych wpływach będących wynikiem 

przedsiębiorczości (spadek z 7 do 5,9 proc.)19. Zmniejszanie się wysokości wynagrodzeń 

będzie więc mieć duże znaczenie dla poziomu dochodów rosyjskich gospodarstw 

domowych. 

Specyfika reżimu samoizolacji  
Rosyjska władza wybrała dość osobliwe podejście do formy wprowadzonej społecznej 

kwarantanny, która trwa od 30 marca, a obecnie jej koniec wyznaczono na 11 maja 

br. Putin w specjalnym orędziu wprowadził dni wolne od pracy na tydzień 30 marca – 

5 kwietnia. Już jednak 2 kwietnia zapowiedział wydłużenie tego okresu do końca 

kwietnia, a pod jego koniec nastąpiło kolejne wydłużenie – do 11 maja (ze wskazaniem, 

że organy państwa mają przygotowywać scenariusze wychodzenia z reżimu 

samoizolacji)20. Niezależnie od ogłoszenia dni niepracujących, Putin podkreślał, 

ze Rosjanie zachowują za ten okres prawo do pełnego wynagrodzenia. Jednocześnie nie 

wprowadzono znaczącego wsparcia dla pracodawców – w rezultacie musieli oni przyjąć 

pobyt pracownika na urlopie z wypłatą należnej pensji. Pierwszy tydzień 

był „niepracujący” w całej Rosji, od 2 kwietnia br. konkretne decyzje w zakresie 

ograniczeń w ramach społecznej kwarantanny podejmują gubernatorzy poszczególnych 

podmiotów federacji, uwzględniając specyfikę epidemii na ich obszarze. Tym samym też 

część firm uzyskała możliwość powrotu do pracy, część zaczęła przenosić pracowników 

na pracę zdalną lub podejmować inne działania i jest to obecnie bardzo zróżnicowane 

regionalnie i sektorowo. W najbardziej komfortowej sytuacji są pracownicy sfery 

budżetowej oraz dużych przedsiębiorstw21. 

Ogólne kroki podjęte przez właścicieli firm rozeszły się jednak znacząco 

z rekomendacjami władz. Badania z początku kwietnia br. wskazały, że jeszcze w marcu 

30 proc. pracodawców wysłało pracowników na częściowo lub w pełni bezpłatny urlop, 

50 proc. – ustaliło niepełny tydzień pracy ze zmniejszeniem wynagrodzenia, 20 proc. 

zdecydowało o obniżeniu pensji przy zachowaniu etatów, 16 proc. rozpoczęło 

zwolnienia22. Centrum Analiz Strategicznych (ros. Центр стратегических разработок) 

prowadzi cotygodniowe badanie sytuacji przedsiębiorstw. Rośnie w nich liczba tych, 

które dotyka coraz trudniejsza sytuacja i zaczynają podejmować drastyczne środki. 

Podczas gdy na przełomie marca/kwietnia br. o zwolnieniach wspominało 16 proc. firm, 

w połowie kwietnia było to już 26 proc.23. 

Wśród pracujących Rosjan, badanych przez Centrum Lewady, zmiany w systemie pracy 

zadeklarowało 56 proc., pozostałe 44 proc. wykonuje ją tak jak dotychczas. 

Wśród modyfikacji wskazywano: przejście na w pełni zdalną pracę – 13 proc., 

przymusowy urlop bez wynagrodzenia lub z jego częścią – 15 proc., jedynie 8 proc. 

potwierdziło przymusowy urlop z zachowaniem pełnej pensji (rozwiązanie formalnie 

rekomendowane przez władze)24.  

Z czasem zaczęto wprowadzać programy wsparcia dla przedsiębiorców, są one jednak 

ograniczone sektorowo (branża lub ważne systemowo przedsiębiorstwo musi znaleźć się 

na dedykowanych rządowych listach). Subsydia dla pracownika są ograniczone 



06.05.2020 | Analiza OSPP 17 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

8 | 

wysokością płacy minimalnej, na pozostałą część można wziąć niskooprocentowany 

kredyt (program jednak nie jest oceniany pozytywnie, kredytu na wynagrodzenia nie był 

w stanie uzyskać nawet minister gospodarki Maksim Reszetnikow, który sam zadzwonił 

do dwóch banków chcąc przetestować funkcjonujące rozwiązanie25). Dane Izby 

Przemysłowo-Handlowej z końca kwietnia br. również nie pokazują pozytywnego obrazu 

działań antykryzysowych (przebadano ponad 21 tys. przedsiębiorców z 83 podmiotów). 

Duża część respondentów nie może korzystać z żadnej formy pomocy, znacząca część 

uznaje także, że proces jej uzyskiwania jest zbyt skomplikowany w porównaniu 

z płynącymi z nich korzyściami. System pracy i przyszłość etatów przedstawiał 

się następująco: 26 proc. przeszło na pracę zdalną, 21 proc. wysłała część pracowników 

na urlop z zachowaniem wynagrodzenia, 14 proc. zmniejszyło poziom wynagrodzeń, 

11 proc. zwolniło część personelu, 10 proc. zwolniło głównie pracowników 

pomocniczych, 8 proc. planuje zwalniać wszystkich26. 

Schemat 4. Zmiany na rynku pracy w wyniku wprowadzenia ograniczeń. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли 
получить обещанную государством поддержку, Interfax, 28.04.2020; 
https://www.interfax.ru/business/706355 [dostęp: 5.05.2020]. 

 
Problemem Rosji jest także „szara strefa” – w 2019 roku nieoficjalne wynagrodzenia rząd 

szacował na 10 bln rubli27 (około 138 mld euro), przy czym oficjalne wynosiły w tym 

samym czasie 36 bln28 (około 500 mld euro, według kursu za 2019 rok). W dobie kryzysu 

w pierwszej kolejności obniżce będą podlegać te pierwsze, stanowiące ponad 20 proc. 

dochodów Rosjan. Brak formalnego zatrudnienia będzie też przeszkodą w uzyskaniu 

wsparcia w postaci zasiłku dla bezrobotnych. Szacuje się, że wskaźnik bezrobocia, przed 

kryzysem na poziomie 4,6 proc., może wzrosnąć do 12 proc.29. 

Dochody i konsumpcja w czasie społecznej kwarantanny 
Pierwszy kwartał 2020 roku zgodnie ze wstępnymi szacunkami Rosstatu przyniósł 

spadek dochodów rozporządzalnych Rosjan o 0,2 proc.30. Kryzysy naftowy i pandemia 

zaczęły dominować w życiu gospodarczym dopiero pod koniec marca, stąd oficjalne dane 

odnotują to dopiero pod koniec drugiego kwartału. Uwidoczniło się już jednak znaczące 
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zmniejszenie oszczędności (-6,5 proc.) i zwiększenie posiadanej gotówki (+2,6 proc.)31, 

związane z chęcią zakupu towarów importowanych (przyspieszenie zakupu w wyniku 

dewaluacji rubla i oczekiwania wyższych cen w najbliższej przyszłości) oraz potrzebą 

dokonania zakupu najpotrzebniejszych produktów przed wprowadzeniem reżimu 

samoizolacji. Na konsumpcję przeznaczono rekordowe 88,1 proc. dochodów (średnia 

za 2019 rok wynosiła 81,3 proc.)32. W optymistycznej wersji wzrost dochodu 

rozporządzalnego jest przewidywany dopiero na drugą połowę 2021 roku33. 

Najczęściej wskazuje się, że w wyniku obecnego kryzysu dochód rozporządzalny Rosjan 

w 2020 roku spadnie między 5 a 10 proc.34 (dla przypomnienia z końcem 2019 roku był 

on wciąż około 7,5 proc. niższy niż pod koniec 2013 roku). Bieżący spadek dochodów 

pokazało badanie InFOM na zlecenie banku centralnego. Do połowy kwietnia pogorszenie 

swojej sytuacji materialnej zauważyło 35 proc. Rosjan (16 proc. poważne, 19 proc. 

nieznaczne), kolejne 36 proc. oczekuje pogorszenia w ciągu najbliższego miesiąca. Tych, 

którzy już stracili pracę odnotowano 2 proc., jednak ponad 20 proc. słyszało o zwolnieniu 

minimum 5 osób w swoim najbliższym otoczeniu. Dodatkowo, połowa respondentów 

zadeklarowała zwiększone wydatki (według 30 proc. to efekt wzrostu cen, 4 proc. 

– wyższych opłat za usługi komunalne, 6 proc. – zakupów na zapas)35. Jeszcze na początku 

kwietnia br. Federalna Służba Antymonopolowa potwierdziła, że chleb, makarony 

i wyroby mączne mogą podrożeć o 5–15 proc., herbata, kawa czy konserwy – około 

20 proc.36. 

W marcu br. obroty handlu detalicznego wzrosły o 5,6 proc. w porównaniu z rokiem 

poprzednim (zakup produktów spożywczych zwiększył się o 4,7 proc., przemysłowych 

– 6,4 proc.) i był to najwyższy wskaźnik od grudnia 2014 roku. Widoczne były już 

negatywne tendencje w sferze usług, która straciła w tym czasie 4,4 proc. obrotów. Trend 

ten ma być kontynuowany w kwietniu (część wydatków właściwych branży horeca 

przejmują sklepy spożywcze). Spadek obrotów handlowych ma jednak nastąpić już 

w maju br. w wyniku obniżki dochodów i trudności z uzyskaniem nowych kredytów37.  

Chociaż Rosjanie deklarują wyższe wydatki, ogółem ulegają one zmniejszeniu, co jest 

wynikiem zamknięcia większości sklepów i punktów usługowych. Dane Sbierbanku 

za pierwszy tydzień samoizolacji wskazują na ponad 90 proc. spadek wartości zakupów 

wyrobów jubilerskich, biletów i usług turystycznych, zabiegów kosmetycznych, a także 

odzieży i obuwia. Wzrost wysokości obrotu dotyczył alkoholu, usług cyfrowych, lekarstw 

i produktów medycznych oraz spożywczych38. Pierwsze szacunki w zakresie ograniczania 

konsumpcji przeprowadzone przez BCG i Romir wskazują, że dotyczy to 90 proc. 

produktów i usług (jest to także dużo więcej niż na rynkach innych krajów rozwijających 

się). Połowa Rosjan planuje dalsze oszczędności przy zakupie żywności, odzieży, 

elektroniki czy wypoczynku. Powrót konsumpcji na poziom sprzed kryzysu ma zająć trzy 

lata39. 

Na poziomie najniższym od początku badań w 1997 roku jest rosyjski indeks PMI 

(ang. Purchasing Managers Index), określający nastroje w sektorze produkcyjnym. 

Granicę między wzrostem a recesją wyznacza poziom 50 punktów – im gorsze 
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są przewidywania gospodarcze przedsiębiorców, tym jest on niższy. W kwietniu br. PMI 

spadł do 31,3 punktu (z poziomu 47,5 punktu w marcu br., przy czym już od kilku 

miesięcy utrzymuje się poniżej progu 50 punktów). Najszybsze od 2009 roku było też 

tempo spadku siły roboczej w sektorze przetwórczym40. Negatywne zjawiska odnotował 

także Instytut Gajdara (jego dane mówią o możliwości kryzysu głębszego niż w latach 

2008–2009). Bezprecedensowe spadki odnotowały przewidywania przedsiębiorstw 

odnośnie do ich sytuacji finansowej, aktywności inwestycyjnej, rekordowy wzrost 

dotyczył zamiaru redukcji personelu41. Nadzieją dla rynku pracy ma być rosyjska 

specyfika – pracodawcy zamiast zwalniać wolą obniżać pensje lub skracać czas pracy. 

W najgorszej sytuacji są jednak nie przedsiębiorstwa duże, ale małe i średnie, i ich 

bankructwo będzie mieć największy wpływ na pogorszenie sytuacji42. Spadki odnotował 

też indeks ufności przedsiębiorców (ros. индекс предпринимательской уверенности) 

monitorowany przez Rosstat w sektorze wydobywczym (z -3 do -5 proc.) oraz 

przetwórczym (z -2 do -7 proc.), a moce produkcyjne w kwietniu br. były w nich 

wykorzystywane odpowiednio w 64 i 59 proc.43. 

Negatywne trendy nastrojów społecznych 
Nastroje społeczne w Rosji jeszcze przed początkiem epidemii nie prezentowały trendów 

pozytywnych. Swoistym preludium do dyskusji o ratingu władzy było badanie 

Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) na temat zaufania 

do polityków z końca maja 2019 roku (zadawano pytanie otwarte, nie sugerujące żadnego 

nazwiska). Zgodnie z nim zaufanie wobec Władimira Putina zadeklarowało około 30 proc. 

respondentów – najniższy wskaźnik od 2006 roku. Kreml zwrócił uwagę na to badanie 

i wyraził niezrozumienie (rating wyborczy w tym samym czasie wzrastał, a poparcie dla 

polityki Putina wyrażało ponad 65 proc. badanych). WCIOM wprowadził nowy 

kwestionariusz (z formułą zamkniętą, gdzie pyta wprost czy się ufa czy nie Władimirowi 

Putinowi), w którym zaufanie do prezydenta zadeklarowało już 72 proc.44. Szef WCIOM 

Walerij Fiodorow, wskazywał wtedy, że niski poziom zaufania w pierwszej ankiecie 

to efekt tzw. „czarnych okularów” – kryzys gospodarczy zakończył się w 2016 roku, 

a w 2019 Rosjanie wciąż nie odczuwają wzrostu dochodów i nie żyje się im lepiej. 

Ponadto, reforma podnosząca wiek emerytalny zawiodła ich oczekiwania przekreślając 

nadzieję na „lepsze jutro” i utwierdziła w przekonaniu, że w przyszłości będą musieli 

pracować dłużej za te same pieniądze45. 

WCIOM systematycznie podaje wskaźniki z obu badań (zarówno z pytaniem otwartym, 

jak i zamkniętym). Pierwszy w marcu 2020 roku spadł do poziomu 28,5 proc., zaś drugi 

w kwietniu br. oscyluje wokół 70 proc. (chociaż w drugiej połowie marca spadł już do 

67 proc.). Pod koniec marca Putinowi „nie ufało” ponad 28 proc., obecnie jest to 25-

26 proc.46. Analogiczne badania przeprowadza Centrum Lewady, podkreślając, że pytanie 

otwarte wskazuje na „twardy elektorat” Putina, podczas gdy zamknięta forma uwzględnia 

opinię mało zdecydowanej części społeczeństwa skłonnej czasami do konformistycznych 

deklaracji. Zaufanie do Putina między jesienią 2017 roku a wiosną 2020 roku w ich 

sondażach spadało z 67 do 35 proc. (pytanie otwarte) oraz z 83 do 68 proc. 

(pytanie zamknięte). Stan epidemii wymógł na Centrum Lewady zmianę sposobu 
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przeprowadzania tego badania – z ankiety bezpośredniej na telefoniczną (nie pozwala to 

porównywać danych z uwagi na inne zachowania respondentów), trend spadkowy został 

jednak utrzymany. Pod koniec kwietnia br. zaufanie wobec Putina deklarowało 28 proc., 

a poparcie dla jego działań – 59 proc., co jest najniższymi wskaźnikami w historii badań 

Centrum Lewady. Zaznaczono przy tym, że telefoniczny charakter ankiety może 

dodatkowo zawyżać te liczby o 4–6 pkt proc.47. 

Chociaż ratingi władz nie przeżyły jeszcze drastycznego załamania (takie tąpnięcie 

odnotowano w maju 2018 roku w związku z reformą emerytalną), społeczeństwo i tak 

widzi przyszłość w coraz czarniejszych barwach. W marcowym badaniu Centrum Lewady 

zanotowano odwrócenie trendów oceny sytuacji państwa (spadła liczba uznających, 

że idzie ona w dobrym kierunku, do 48 proc.; o poruszaniu się w złą stronę mówi już 

42 proc. respondentów)48. Badanie za kwiecień pokazuje już zrównanie się tych danych 

– zarówno o dobrym, jak i o złym, kierunku mówiło 42 proc. (zmiana sposobu 

przeprowadzania badania ma taki sam wpływ jak w przypadku ratingów władzy i może 

zawyżać lojalne deklaracje o kilka punktów procentowych)49.  

Schemat 5. Porównanie oczekiwań społecznych w styczniu i kwietniu 2020 roku.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Индекс социальных ожиданий, ВЦИОМ; 
https://wciom.ru/news/ratings/indeks_soc_ozhidanij/ [dostęp: 4.05.2020]; ВЦИОМ: более 80% россиян 
испытывают тревожные настроения из-за экономического кризиса, ТАСС, 22.04.2020; 
https://tass.ru/obschestvo/8303091 [dostęp: 30.04.2020]. 
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nadejdą a osobami wskazującymi, że już minęły. Cały przedstawiony okres badania – od 

2016 roku, podaje go jako wartość ujemną, co oznacza, że tych pierwszych zawsze było 

więcej. Między styczniem a marcem br. indeks spadł z -40 do -61, a w kwietniu do -80 

(minimalnie wartość to -100). 70 proc. Rosjan uważa, że najgorsze jeszcze przed nimi, 

14 proc. przeżywa ten czas obecnie, a jedynie 4 proc. uznaje, że najgorsze już minęło 
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jedynie 4 proc. osób, które uważają, że najgorsze czasy są za nimi. Oznacza to, 

że większość badanych, pamiętająca tzw. liche lata 90., mimo wszystko ocenia je lepiej niż 

to, co czeka ich w przyszłości.  

Gwałtowny spadek indeksów społecznych zauważyło także Centrum Lewady. Indeks 

oczekiwań wobec przyszłości spadł ze 111 punktów w styczniu do 86 w marcu 

br. odnotowując najszybszą obniżkę od początku obserwacji w 2009 roku. Jednocześnie 

respondenci o wiele gorzej oceniają przyszłość państwa (spadek o 37 punktów), 

niż własnej rodziny (-23 punkty). Co trzeci Rosjanin przewiduje pogorszenie swojej 

sytuacji materialnej, a jedynie co szósty – poprawę. Negatywne nastroje na temat sytuacji 

w kraju deklaruje 45 proc., pozytywne – 25 proc.51. Dane te dotyczą marca 2020 roku, 

niekorzystny rozwój sytuacji epidemicznej w kwietniu pozwala podejrzewać dalsze 

pogorszenie się nastrojów społecznych. 

Należy pamiętać, że przed wprowadzeniem społecznej kwarantanny (30 marca br.) 

rosyjski rynek finansowy przeżył załamanie związane ze spadkiem cen ropy naftowej 

i wartości rubla (10 marca br.). Już te wydarzenia nastroiły Rosjan bardziej 

pesymistycznie, przypomniały bowiem lata 2014/2015, kiedy deprecjacja rubla 

przyczyniła się do wzrostu poziomu cen. Drugą ważną kwestią były zmiany konstytucyjne 

i „wyzerowanie” liczby kadencji Putina, które podzieliło rosyjskie społeczeństwo 

– połowa opowiedziała się przeciw, połowa za. Linia społecznego rozłamu przebiega 

między młodym (do 40 lat) i starszym pokoleniem oraz dużymi miastami i prowincją52. 

Dlatego też w drugiej połowie marca odnotowywano spadki poparcia dla władz, 

które jednak nieznacznie wzrosły z początkiem wprowadzania ograniczeń (jako efekt 

mobilizacji społecznej) i w kwietniu br. ponownie zaczęły spadać w reakcji 

na przedłużającą się izolację, perspektywę trudności finansowych oraz percepcję 

niewystarczających działań antykryzysowych. Denis Wołkow z Centrum Lewady 

wskazuje jednak, że obecnie można zauważyć przede wszystkim spadek oczekiwań 

konsumenckich (tak samo rozpoczynały się kryzysy w 2008 i 2014 roku), a wyraźniej 

na rating władzy przełoży się to dopiero w ciągu kilku miesięcy53.  

Rosjanie mogą mieć także w pamięci wypowiedź Putina, który niedawno dynamikę 

ich dochodów powiązał z cenami na surowce energetyczne – to obiektywny czynnik jakim 

był dla rosyjskiej gospodarki spadek cen ropy naftowej (ze 100 do 60 dolarów za baryłkę) 

doprowadził zdaniem Putina do stagnacji dochodów54. Stąd widząc kolejne załamanie na 

rynku ropy (tym razem z poziomu 60 do 20 dolarów), Rosjanie praktycznie od razu 

domyślili się, że nie mogą oczekiwać lepszych czasów. 

Ocena działań władz w obliczu epidemii 
Epidemia koronawirusa rozwija się na terytorium Rosji z różną regionalną 

intensywnością. Działania podejmowane przez władze poszczególnych podmiotów 

są zróżnicowane, stąd nie całe społeczeństwo oraz biznes w równej mierze odczuwają 

skutki reżimu samoizolacji. Najbardziej dotknięte są obecnie Moskwa i Petersburg oraz 

ich okolice, a także duże miasta w innych regionach, i tam ograniczenia są najsilniejsze. 

W tych miejscach więc oczekuje się największego wzrostu napięcia oraz niezadowolenia. 
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Będą one wynikać nie tyle ze strachu przed chorobą, co z obaw o podłożu ekonomicznym. 

Indeks oczekiwań konsumenckich w marcu br. najsilniej spadł właśnie w Moskwie 

(stracił 1/3 wartości) i był na najniższym poziomie w porównaniu z pozostałymi 

miastami oraz wsią55. Pogorszenia sytuacji materialnej w ciągu najbliższego roku 

oczekuje 40 proc. mieszkańców stolicy, a poprawy jedynie 6 proc.56. Czas epidemii 

doprowadził do dwóch podstawowych zjawisk. Pierwsze wyróżnia się tym, że obok osób 

najbiedniejszych w grupie ryzyka (utraty lub obniżenia dochodu) znaleźli się dotychczas 

względnie niezależni Rosjanie z Moskwy i dużych miast (z dużym poziomem sfery usług 

i niskim wpływem sektora państwowego) oraz przedstawiciele małego i średniego 

biznesu. Drugie prowadzi do pogłębienia się dotychczasowych podziałów – oceny władzy 

przez młodsze oraz starsze pokolenie, przez osoby niezależne i przedsiębiorcze oraz 

pracowników sfery budżetowej. Pierwsze grupy będą prezentować coraz niższe poparcie 

dla władzy, drugie pozostaną lojalne. Denis Wołkow scenariusz rozwoju nastrojów 

społeczny opisuje schematem: szok i dezorientacja, po której przychodzi nadzieja 

na wsparcie ze strony państwa, następnie rozczarowanie i wskutek tego żal i frustracja 

wobec władzy57. 

Schemat 6. Scenariusz rozwoju nastrojów społecznych w czasie kryzysu. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Denis Wołkow, Удар по креативному классу: почему 
пандемия приведет к падению рейтингов власти; Forbes Russia, 
https://www.forbes.ru/obshchestvo/398943-udar-po-kreativnomu-klassu-pochemu-pandemiya-
privedet-k-padeniyu-reytingov-vlasti [dostęp: 30.04.2020]. 

 
Pod koniec kwietnia br. 46 proc. Rosjan pozytywnie oceniało działania prezydenta i rządu 

w obliczu pandemii, 48 proc. się z nimi nie zgadzało. W tej drugiej grupie, 

za niewystarczające uznawało je 30 proc., za zbyt restrykcyjne – 18 proc. W podziale 

na miejsce zamieszkania najrzadziej przyznawano władzy rację w dużych miastach 

(powyżej 500 tys. mieszkańców; tylko 34 proc. oceniało je dobrze, 40 proc. jako 

niedostateczne, 21 proc. za zbyt silne) oraz Moskwie (odpowiednio 42, 31 i 18 proc.) 
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Co dla Rosji niecodzienne, wyższe poparcie od władzy federalnej uzyskali gubernatorzy 

i merowie – ich decyzje akceptowało 50 proc. badanych (w Moskwie 46 proc., w dużych 

miastach 48 proc.)58. Lew Gudkow z Centrum Lewady tłumaczy taki rozkład poparcia 

swoistym „wirtualnym” charakterem działań prezydenta, który jedynie występuje 

w telewizji z oficjalnymi oświadczeniami, a konkretne działania podejmują władze 

regionalne59. 

Wzrost niezadowolenia jest widoczny także w sieci. Wiele toczonych tam dyskusji 

(zarówno w popularnych sieciach społecznościowych, jak i na lokalnych forach 

mieszkańców) zamienia się w swoiste „online protesty”60. Główny zorganizowano 

28 kwietnia br. w ramach kampanii „Nie!” – pierwotnie przeciwko zmianom 

konstytucyjnym, do których w rezultacie bieżącego kryzysu dołączono wiele haseł 

społeczno-gospodarczych. Na bieżąco miało w nim uczestniczyć 19 tys. osób61, obecnie 

film obejrzało ponad 68 tys. użytkowników sieci62. Wiele wirtualnych mityngów 

organizowano też w skali lokalnej – najpopularniejsza forma rozpoczęła się 20 kwietnia 

br. w Rostowie nad Donem, gdzie mieszkańcy zaczęli pisać komentarze krytyczne wobec 

władz i publikować je w popularnych serwisach Yandex.Mapy oraz Yandex.Nawigator 

w okolicy siedziby administracji regionalnej63. Pomysł rozprzestrzenił się na inne miasta, 

przy czym w Moskwie komentarze lokalizowano najczęściej w okolicy Kremla, a nie przy 

budynku merostwa – liczbę wpisów w stolicy szacuje się na około 5 tys.64. 

Również 20 kwietnia br. we Władykaukazie – stolicy Osetii Północnej, miał miejsce 

tradycyjny protest. Na mityngu przeciwko nieuzasadnionym ograniczeniom 

wprowadzonym przez władze zebrało się, według różnych szacunków, od 1,5 do 2,5 tys. 

osób. Domagano się zniesienia reżimu samoizolacji (wiele firm musiało zaprzestać 

działalności, co doprowadziło mieszkańców do utraty pracy), finansowego wsparcia 

ludności oraz dymisji gubernatora Wiaczesława Bitarowa65. Przeciwko spontanicznej 

akcji interweniowała policja66. Następnego dnia Bitarow poinformował o wypłatach 

jednorazowych zapomóg dla osób, które utraciły dochód w wyniku epidemii67. 

Dochód gwarantowany dla wszystkich Rosjan jest jednym z częściej dyskutowanych 

pomysłów na działanie antykryzysowe. Taką propozycję zgłaszali deputowani 

regionalnych parlamentów68 oraz ekonomiści69. Jest to także jeden z głównych 

postulatów programu „5 kroków” ogłoszonego przez Aleksieja Nawalnego70. Chociaż 

opracowana przez niego petycja zyskała poparcie jedynie kilkuset tysięcy osób, Rosjanie 

faktycznie oczekują większego finansowego wsparcia ze strony państwa (widząc także 

analogiczne działania w innych krajach, szczególnie zachodnich). 

Z jednej strony przedstawiciele władz od początku marca br. podkreślają, że Rosja 

ma wystarczające rezerwy finansowe i wszystkie zobowiązania budżetu zostaną 

wypełnione71 (deklaracje te były składane przede wszystkim w odpowiedzi na kryzys 

na rynku ropy). Ponadto, w wywiadzie opublikowanym w połowie marca br., Putin 

wskazał, że wzrost realnych dochodów Rosjan jest ważnym zadaniem dla władzy i jednym 

z jego źródeł mogą być „duże zasoby” FND72. Z drugiej strony, pojawiają się argumenty, 

że nie ma wystarczających środków na bezpośrednie i powszechne wsparcie obywateli 



Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej | Analiza OSPP 17 | 06.05.2020 

| 15 

lub mogłoby to wywołać inflację73. Swoistym hasłem tej narracji jest wypowiedź mera 

Moskwy Siergieja Sobianina o tym, że „budżety pękną” jeśli miałyby wspierać wszystkich, 

którzy stracili finansowo w efekcie epidemii74. Minister finansów Anton Siluanow 

podkreślał, że wydatkowanie FND w ciągu dwóch lat byłoby nierozsądne, a rubla, który 

nie jest światową walutą rezerwową, nie można drukować bez końca75.  

Rzecznik prezydenta, Dmitrij Pieskow oświadczył, że zapozna się z propozycjami 

Nawalnego, co można odebrać jako zastosowanie „wentyla bezpieczeństwa” wobec 

najbardziej niezadowolonych grup. Jednocześnie podkreślił, że obywatele 

niewystarczająco zaznajamiają się z już podjętymi działaniami, skierowanymi przede 

wszystkim do najbardziej potrzebujących76. 

Wobec przedłużającej się społecznej kwarantanny (objęła ona już tzw. święta majowe, 

które są najpopularniejszym w Rosji długim weekendem), Kreml wzmaga odwołanie 

do wspólnotowości oraz narrację wojennej mobilizacji. W wystąpieniu 28 kwietnia 

br. Putin chociaż podkreślił, że obecnych trudności nie można porównać z wojną, 

to jednak „znajdujemy się w sytuacji walki z wrogiem”, a jego niebezpieczeństwa dla życia, 

zdrowia i dobrobytu Rosji nie należy umniejszać. Prezydent zapewniał, że „wszystko 

się ułoży”, odniósł się do wspólnej pracy (używając formy „my”) w celu pokonania wirusa, 

a następnie odbudowy gospodarki i pomocy potrzebującym. Zapowiedział też, 

że działania antykryzysowe będą uzupełniane77. Wypowiedź prezydenta miała z jednej 

strony mobilizujący, a z drugiej – uspokajający i łagodzący napięcia wydźwięk.  

Analitycy polityczni uznają, że przy niewłaściwych i nieefektywnych działaniach 

antykryzysowych, ludzie nie będą mieć już nic do stracenia, co może ich wyprowadzić na 

ulicę. Najbardziej newralgicznym czasem dla władz ma być nadchodząca jesień 

2020 roku78. 

Wnioski 
− Obecnie mija ponad miesiąc od wprowadzenia reżimu samoizolacji w Rosji. 

Władze co prawda wskazywały, że pracodawca musi wypłacić za ten czas należne 

wynagrodzenie, jednak brak efektywnego wsparcia dla przedsiębiorców 

prowadzi do utopijności takiego rozwiązania. Badania nastrojów wśród 

przedsiębiorców wskazują, że coraz częściej myślą oni o zwolnieniach 

pracowników, a znaczna część już zredukowała liczbę etatów. 

− W przypadku utraty pracy, większości Rosjan oszczędności skończą się w ciągu 

pół roku (dotyczy to jednak tylko tych, którzy w ogóle je posiadają). Możliwości 

gromadzenia oszczędności w ostatnich latach były w Rosji na niskim poziomie 

– „na czarną godzinę” nie jest przygotowanych ponad 60 proc. społeczeństwa, 

podobny odsetek ma też drobne lub poważne problemy, żeby przeżyć 

„od pierwszego do pierwszego”.  

− Konsumpcji w chwili obecnej nie wesprze akcja kredytowa – zadłużanie się było 

podstawą dotychczasowej „strategii przetrwania”. Z jednej strony banki w czasie 

kryzysu nie chcą ponosić zbytniego ryzyka niewypłacalności klientów, z drugiej 
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– sytuacja zadłużonych Rosjan była niepokojąca już pod koniec 2019 roku 

(przeterminowanie spłaty o ponad 3 miesiące dotyczyły 10 mln osób), 

co doprowadziło do widocznego zaostrzenia polityki udzielania pożyczek 

w 2020 roku.  

− Realne dochody, jakie Rosjanie mogą przeznaczyć na bieżącą konsumpcję 

lub oszczędności, wciąż są na poziomie niższym niż w 2013 roku. Od tego czasu 

liczba osób żyjąca na granicy ubóstwa wzrosła o około 3 mln (według oficjalnych 

statystyk), zwiększył się także udział transferów socjalnych w strukturze 

dochodów ludności. Kolejny przewidywany spadek dochodów dodatkowo 

skomplikuje sytuację, szczególnie osób najbiedniejszych oraz rodzin 

wielodzietnych.  

− Do grup ryzyka dołączają obecnie również mieszkańcy dużych miast – dotychczas 

przedsiębiorczy, względnie zabezpieczeni i niezależni od państwa. Przed 

największym wyzwaniem stoi obecnie mały i średni biznes, szczególnie 

w sektorach, które nie zostały uznane przez władze za te, które ucierpiały 

na skutek epidemii. Przedsiębiorcy chcieliby uzyskać bardziej wymierne wsparcie 

państwa, obecne bowiem oceniają negatywnie, wybierając zamiast niego 

zawieszenie działalności lub zwolnienia pracowników.  

− Wśród Rosjan trudno szukać optymistycznych nastrojów, a wszystkie agencje 

badawcze od marca br. odnotowują ich znaczące spadki. O tym, że najgorsze 

dopiero nadejdzie jest przekonanych 70 proc., najtrudniejszy czas przeżywa 

obecnie 14 proc., a uważa, że ma go za sobą jedynie 4 proc. Nawet osoby, które 

przeżywały trudności gospodarcze lat 90., już o nich nie pamiętają, mając przed 

sobą perspektywę najbliższego kryzysu.  

− Prezydent i władza federalna w małym stopniu mogą liczyć na mobilizację 

społeczną. Temat zmiany konstytucji, a szczególnie „wyzerowanie” liczby kadencji 

Władimira Putina doprowadziło do swoistego podziału rosyjskiego 

społeczeństwa – połowa poparła ten krok, połowa opowiedziała się przeciw. 

W najbliższej przyszłości rozłam społeczny będzie się pogłębiać wraz 

ze zjawiskami kryzysowymi (młodzi i ludzie z dużych miast będą nastawieni 

sceptycznie do władzy, starsi oraz mieszkańcy peryferii pozostaną wobec 

niej lojalni). W ocenie działań władz lepiej wypadają administracje regionalne 

(podejmujące realne decyzje), niż organy federalne (zarządzające kryzysem 

w sposób wirtualny). 

− Ograniczenia związane z epidemią koronawirusa były tylko pogłębieniem kryzysu 

wynikającego z szoku naftowego. Mając w pamięci poprzednie recesje, Rosjanie są 

przekonani, że spadek cen ropy naftowej oraz deprecjacja rubla, pogorszy sytuację 

gospodarczą państwa oraz ich osobistą sytuację finansową. O ile ograniczenia 

społecznej kwarantanny są zróżnicowane regionalnie, negatywne zjawiska rynku 

finansowego i problemy budżetu państwa, przenoszą się na wszystkich obywateli. 
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− Popularnym tematem dyskusji w zakresie wsparcia społeczeństwa w obliczu 

kryzysu stała się koncepcja dochodu gwarantowanego. Z jednej strony, władze 

podkreślają wystarczający poziom rezerw finansowych by kontynuować wypłaty 

socjalne i utrzymać stabilność gospodarki, z drugiej – wskazują, że nie byłyby 

w stanie wesprzeć wszystkich Rosjan. Narracja o znaczących rezerwach budżetu 

wobec nadchodzących trudności finansowych nastawia społeczeństwo w kontrze 

do władzy, która w jego opinii nie chce się dzielić należnymi mu środkami 

(wymaga tego wyobrażona przez nie sprawiedliwość społeczna). Wybiórcze 

wsparcie wybranych sektorów i dużych przedsiębiorstw dodatkowo wzmaga 

niezadowolenie i przekonanie o pomocy jedynie dla wybranych i powiązanych 

z władzą podmiotów.  

− Z uwagi na ograniczenia organizacji tradycyjnych protestów, swoją frustrację 

Rosjanie wyrażają z pomocą internetu. Organizowane są protesty online, 

a spontaniczna reakcja, jaką był komentarz w serwisach Yandex na temat działań 

władz, przerodził się w ogólnokrajowy sposób przekazywania władzy opinii 

społecznej. Z drugiej strony, Aleksiej Nawalny dotychczas nie zebrał 

przytłaczającej ilości podpisów pod swoją inicjatywą „5 kroków”. Trudno więc 

obecnie ocenić potencjał prezentowanego niezadowolenia, jednak niewłaściwe 

zarządzanie nim przez Kreml, może doprowadzić do aktywizacji jego 

przeciwników w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Obok osób najbiedniejszych, 

narażeni na skutki kryzysu są mieszkańcy dużych miast, którzy i tak nie stanowią 

elektoratu obecnej władzy. Dotychczas jednak skupiali się na rozwijaniu 

i realizacji własnych możliwości, co zostanie w znaczny sposób zahamowane 

przez nadchodzącą recesję, prowadząc tym samym do aktywizacji nastrojów 

protestacyjnych. 
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