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Działania antykryzysowe w Rosji w dobie pandemii SARS-CoV-2 

Wprowadzanie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa w Rosji, 

pociągnęło za sobą konieczność zainicjowania działań antykryzysowych. 

Chociaż sama kwestia infekcji, z uwagi na sąsiedztwo Chin, została podjęta przez 

władze dość wcześnie, szerszego wymiaru nabrała dopiero po jej 

rozprzestrzenieniu się w Europie. Od połowy marca wprowadzano coraz szersze 

restrykcje, aż do całkowitego zamknięcia gospodarki z końcem marca br. 

Początkowe działania antykryzysowe były oceniane przez społeczeństwo 

i biznes jako niewystarczające, jednak władze z uwagi na krytycznie niskie ceny 

ropy naftowej, nie były skłonne do większego obciążenia budżetu. Realne, 

chociaż obwarowane pewnymi kryteriami, wsparcie zostało skierowane dopiero 

w połowie maja br. Zmniejszyło ono częściowo rozczarowanie działaniami 

władz. Przyszły plan odbudowy gospodarki, chociaż oficjalnie określany jako 

„bezprecedensowy”, nie przewiduje jednak kolejnych znaczących transferów 

finansowych dla Rosjan i sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  

Rosja względnie wcześnie zaczęła monitorować sytuację związaną z koronawirusem 

SARS-CoV-2. Skupiała się jednak głównie na sąsiadującym z Chinami Dalekim Wschodzie, 

tak by minimalizować tam zagrożenie jego rozprzestrzeniania. Pod koniec stycznia 2020 

roku utworzono dedykowany temu działaniu Sztab Operacyjny ds. zapobiegania wwozu 

i rozprzestrzeniania się nowej koronawirusowej infekcji (ros. Оперативный штаб по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации) pod przewodnictwem wicepremier Tatiany 

Golikowej (ros. Татьяна Алексеевна Голикова). Podjęto także znaczące decyzje 

administracyjne, niekorzystne wizerunkowo dla Chin, które walczyły z epidemią 

w prowincji Hubei. Z końcem stycznia br. decyzją premiera zamknięto na Dalekim 

Wschodzie granicę z Chinami, z początkiem lutego znacząco ograniczono połączenia 

lotnicze, a od 20 lutego wprowadzono zakaz wjazdu dla obywateli Chin na całym 

terytorium FR (mogli odbywać jedynie loty tranzytowe). Od 1 marca br. zawieszono 

połączenia lotnicze z Koreą Południową, a obywatelom Iranu zawieszono wydawanie wiz.  

Silne ograniczenia nie zostały wprowadzone w odniesieniu do państw Unii Europejskiej, 

nawet Włoch. Władze ograniczyły się do rekomendacji i apeli o wstrzymanie się 

z wyjazdami do krajów/regionów z intensywnym rozwojem epidemii. Pod koniec marca 

br., mer Moskwy Siergiej Sobianin (ros. Сергей Семёнович Собянин) wskazywał, że 

rosyjscy turyści przywieźli z Courchevel „walizkę wirusów”1. Powrót m.in. mieszkańców 

Moskwy ze spędzonych w Europie ferii zimowych miał być głównym źródłem lokalnej 

epidemii i dopiero od początku marca zaczęła się ona dynamicznie rozwijać. Sobianin, 

jako jeden z niewielu, otwarcie wskazywał na konieczność przygotowania się rosyjskiej 

służby zdrowia na „scenariusz włoski” i wzywał gubernatorów innych podmiotów do jak 

najszybszego działania ograniczającego rozprzestrzenianie się infekcji. 
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Połączenia międzynarodowe były ograniczane stopniowo (początkowo dla 

poszczególnych państw i kierunków), a od 18 marca br. zaczął obowiązywać zakaz wjazdu 

dla nie-obywateli Rosji. Pełne zamknięcie granic, także dla obywateli chociaż 

z określonymi wyjątkami, nastąpiło 30 marca br. Rosyjskie linie lotnicze formalnie 

organizowały loty czarterowe dla Rosjan, chcących powrócić do ojczyzny, pojawiało się 

jednak wiele doniesień na temat braku odpowiedniej informacji lub znaczącej biurokracji 

związanej z procesem wjazdu czy wnioskowania o wsparcie finansowe2. 

Pierwsze znaczące przedsięwzięcie odnoszące się do walki z koronawirusem z udziałem 

Władimira Putina miało miejsce 24 marca br. Odwiedził on wtedy szpital na moskiewskim 

osiedlu Kommunarka, gdzie byli już hospitalizowani chorzy na COVID-19 oraz odbył 

pierwsze specjalne spotkanie, jeszcze w tradycyjnej bezpośredniej formie.  

 

 
Fotografia 1. Wizyta Władimira Putina w „czerwonej strefie” szpitala w moskiewskiej 
Kommunarce.  
Źródło: kremlin.ru. 

Z końcem marca, kiedy zaczęto w Rosji wprowadzać ograniczenia, zaczął zmieniać się 

także krajobraz życia politycznego. Putin przeniósł całą swoją aktywność do biura 

w rezydencji w podmoskiewskim Nowo-Ogariewie, a większość spotkań zaczął odbywać 

w formie wideokonferencji. Co kilka dni zwracał się z orędziem do Rosjan – specjalnie 

anonsowanym, lub skierowanym przy okazji omawiania konkretnych problemów 

związanych z epidemią. Najważniejsze z nich miały miejsce: 25 marca, 2, 8, 15 

i 28 kwietnia oraz 11 maja. Po tym ostatnim, kiedy formalnie zakończono okres „dni 

wolnych od pracy”, nie było już kluczowych deklaracji w zakresie doraźnych inicjatyw 

antykryzysowych. Centrum działań rządu stał się Ogólnonarodowy Plan Odrodzenia 

Gospodarki. 
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Kluczowe ramy działań antykryzysowych 
Medialny obraz zarządzania kryzysem wskazywał, że prace odnoszące się do walki 

z rozprzestrzenianiem się infekcji są bezpośrednio nadzorowane przez Putina. Głównym 

organem koordynującym w przypadku epidemii w Rosji jest Federalna Służba ds. nadzoru 

w sferze ochrony praw konsumentów i dobrobytu człowieka (ros. Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) określana 

skrótowo jako Rospotriebnadzor (ros. Роспотребнадзор). Jej prezes jest jednocześnie 

głównym lekarzem sanitarnym kraju, obecnie funkcję tę pełni Anna Popowa (ros. Анна 

Юрьевна Попова). Podstawowe decyzje w zakresie kwarantanny lub odmrażania 

gospodarki są, w porozumieniu z Rospotriebnadzorem, podejmowane przez 

gubernatorów na mocy dekretu Putina z 2 kwietnia br.  

Ponadto powołano trzy organy, które dodatkowo wspomagały władze w jej działaniach. 

Pierwszym, od stycznia 2020 roku, był wspomniany rządowy Sztab Operacyjny pod 

kierownictwem Golikowej. Przestał on jednak pełnić pierwszoplanową rolę po powołaniu 

14 marca 2020 roku Rady Koordynacyjnej ds. walki z koronawirusem 

(ros. Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации), na czele której stanął premier Michaił Miszustin (ros. Михаил 

Владимирович Мишустин). Pracuje ona w trybie ciągłym, a jej zadaniem jest 

opracowywanie decyzji i koordynacja działań, skierowanych na ograniczenie 

rozprzestrzeniania się epidemii. Trzecia instytucja to grupa robocza Rady Państwowej 

(ros. Госсовет) pod przewodnictwem mera Moskwy.  

Rosyjska władza wybrała dość osobliwe podejście do formy wprowadzonej społecznej 

kwarantanny, która trwała od 30 marca do 11 maja br. (chociaż w wielu regionach, jak 

np. Moskwie, również po 11 maja pozostawiono wiele ograniczeń). Putin w specjalnym 

orędziu 25 marca br. wprowadził dni wolne od pracy z zachowaniem za ten okres prawa 

do pełnego wynagrodzenia3. Tym samym pracodawcy musieli przyjąć pobyt pracownika 

na urlopie z wypłatą należnej pensji (badania wśród pracodawców wskazują, że na takie 

rozwiązanie zdecydowała się jednak mała część biznesu). 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 zostało to bardzo zróżnicowane regionalnie 

i sektorowo.  

Drugim istotnym wyznacznikiem działań władz było określenie branż i firm, które 

ucierpiały w wyniku ograniczeń wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Odbywało się to dwutorowo – utworzono listę sektorów poszkodowanych przez 

epidemię oraz listę firm o znaczeniu systemowym (ros. системообразующие 

предприятия). Działania antykryzysowe ogłaszane przez rząd i prezydenta są 

skierowane głównie do tej grupy przedsiębiorstw. Nie mają więc charakteru 

powszechnego i nie są uzależnione np. od spadku obrotów, co znacząco ogranicza 
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możliwości uzyskania wsparcia. Branże poszkodowane zostały zidentyfikowane poprzez 

kod działalności (odpowiednik polskiego PKD), co dodatkowo wprowadziło niejasności 

interpretacyjne, szczególnie gdy kod ten nie jest wskazany jako główny4. Dla przykładu, 

chcąc uzyskać nieprocentowany kredyt na wynagrodzenia w przypadku dużych i średnich 

firm kod branży poszkodowanej musi być wskazany jako działalność główna, dla małych 

firm i mikroprzedsiębiorstw wystarczy, gdy jest on wpisany w działalności dodatkowej. 

Jednak już w celu uzyskania bezzwrotnej pomocy przez małe i średnie przedsiębiorstwa 

(MŚP) brany jest pod uwagę jedynie kod główny. 

Listę poszkodowanych branż przygotowywała rządowa Komisja ds. poprawy stabilności 

rozwoju rosyjskiej gospodarki (na jej czele stoi wicepremier Andriej Biełousow 

(ros. Андрей Рэмович Белоусов)) i znalazły się na niej: 

 przewozy lotnicze i samochodowe, działalność lotnisk; 

 kultura i rozrywka; 

 sport i działalność sportowo-zdrowotna; 

 działalność agencji turystycznych i innych organizacji sfery turystyki; 

 hotelarstwo; 

 gastronomia; 

 usługi pozaszkolnych form edukacji i szkoły niepaństwowe; 

 organizacja targów i konferencji;  

 usługi (tj. naprawy, pralnie, fryzjerstwo, salony kosmetyczne). 

W późniejszym czasie dodano kolejne: 

 kina; 

 muzea i ogrody zoologiczne; 

 gabinety stomatologiczne; 

 handel detaliczny towarami przemysłowymi (w tym szczególnie salony 

samochodowe); 

 media i prasa. 

Czasem wskazane w rozporządzeniach kody obejmowały całą branżę (np. gastronomia 

czy hotelarstwo), czasem tylko konkretne rodzaje działalności w jej ramach. Brakuje 

jednak informacji o kryteriach, jakie przyświecały wyborze akurat tych konkretnych 

sektorów. Ponadto, mimo np. sugestii Putina, by do branż poszkodowanych włączyć także 

transport wodny (obok lotniczego i lądowego), rząd takiej zmiany nie dokonał. 

W kodach nie uwzględniono w ogóle działalności produkcyjnej. Ta część biznesu została 

wyszczególniona w ramach listy firm o znaczeniu systemowym, jednak kryteria wyboru 

włączają do nich jedynie największych i najważniejszych rynkowych graczy (określanych 

dodatkowo arbitralnie przez poszczególne ministerstwa). Na 5 czerwca br. ich liczba 

wynosiła 11375. 

Firma o znaczeniu systemowym to taka, która ma duży wpływ na rozwój danego sektora, 

zapewnia wysoki poziom zatrudnienia oraz jest znaczącym płatnikiem podatków. Pojęcie 

to funkcjonuje od czasów kryzysu 2008 roku, jednak dotychczas ich grupa liczyła 200–
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300 przedsiębiorstw. Kryzys związany z koronawirusem doprowadził do jej stopniowego 

rozszerzenia. Każde z ministerstw ma prawo określić własne kryteria np. liczby etatów 

czy wysokości obrotów oraz zgłosić firmę do wpisania na listę. Sam charakter wagi 

przedsiębiorstwa dla gospodarki oznacza, że znalazły się na niej różnorodne spółki, w tym 

np. przedsiębiorstwa farmaceutyczne (których działalność i produkcja nie są zagrożone 

w czasie pandemii) czy chociażby sektor zbrojeniowy (jako przedsiębiorstwa 

strategiczne). Firmy o znaczeniu systemowym mogą liczyć na preferencyjnie 

oprocentowane kredyty, indywidualny terminarz uregulowania zobowiązań 

podatkowych czy półroczne moratorium na bankructwo. 

Przy tworzeniu i aktualizacji listy firm nie obyło się bez skandali. Początkowo znalazła się 

na niej m.in. duża firma bukmacherska (sprawą zajęła się nawet Prokuratura Generalna). 

Szerokim echem odbiło się także włączenie spółki poławiającej kraby na Dalekim 

Wschodzie, którą planowała kupić Ksenia Sobczak (ros. Ксения Анатольевна Собчак; 

propozycję wpisu zgłosiła senator Rady Federacji Ludmiła Narusowa (ros. Людмила 

Борисовна Нарусова), a prywatnie matka Sobczak). Medialny szum doprowadził do jej 

wykreślenia. Znaczący lobbing i związane z tym zmiany widać na przykładzie listy firm 

w sferze połowu i przetwórstwa ryb (początkowo objęła trzy przedsiębiorstwa; 

następnie tylko jedno – należące do Gleba Franka (ros. Глеб Сергеевич Франк), prywatnie 

zięcia Giennadija Timczenki (ros. Геннадий Николаевич Тимченко); a następnie została 

rozszerzona do dziewięciu6). 

Poza biznesem, pomoc została skierowana przede wszystkim do rodzin z dziećmi (od ich 

posiadania zależy większość finansowego wsparcia), co w dużej mierze jest wynikiem 

trudnej sytuacji finansowej rosyjskich rodzin jeszcze w czasach przedkryzysowych 

(niekorzystne dane w 2019 roku prezentował m.in. Państwowy Komitet Statystyczny – 

Rosstat)7 oraz może być odbierane jako element polityki demograficznej przy notowaniu 

niekorzystnych wskaźników przyrostu naturalnego. Przedstawiciele władz często 

deklarowali, że głównym celem działań jest wsparcie najbardziej poszkodowanych – 

zarówno firm (by podtrzymać zatrudnienie), jak i osób bezrobotnych czy rodzin 

z dziećmi. Wskazywano, że bardziej efektywna jest pomoc wybiórcza, a nie powszechne 

„rozdawnictwo pieniędzy”, które proponował w swoich wystąpieniach m.in. Aleksiej 

Nawalny.  

Podstawą wielu świadczeń jest wysokość tzw. MROT (ros. минимальный размер 

оплаты труда) – rosyjskiego odpowiednika płacy minimalnej. Należy jednak pamiętać, 

że MROT jest ustalany w oparciu o minimum egzystencji (a nie np. średnią płac), i stanowi 

około 25 proc. średniego wynagrodzenia w rosyjskiej gospodarce. Jest to więc kwota, 

która pozwala przeżyć na niskim poziomie jakości życia, często bez możliwości 

gromadzenia oszczędności. 

Chociaż wraz z kolejnymi orędziami Putina zakres wsparcia był rozszerzany, realnie 

dopiero ostatnie zapowiedziane działania (z 11 maja br.) mające częściowo cechę 

„powszechnego rozdawnictwa” spotkały się z pozytywnym odzewem społecznym. 

Wcześniej, szczególnie wśród przedsiębiorców, panowało przekonanie, że władza 
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nakłada na nich obowiązki (m.in. wypłaty wynagrodzenia pracownikom przy braku 

możliwości prowadzenia działalności), nie zapewniając wystarczającego finansowego 

wsparcia. Dodatkowo, przyjęte rozwiązania często nie były wprowadzane automatycznie 

i efektywnie, o czym świadczyła m.in. dyskusja na temat niedostępności kredytów na 

wypłatę wynagrodzeń (z odmową w dwóch bankach spotkał się także udający 

przedsiębiorcę minister rozwoju gospodarczego Maksim Reszetnikow (ros. Максим 

Геннадьевич Решетников)). 

Prezydenckie obietnice wsparcia 
Putin po raz pierwszy zwrócił się z orędziem do narodu 25 marca br. i po raz pierwszy 

ogłosił wtedy reżim dni wolnych od pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Zapowiedział 

również przeniesienie głosowania nad poprawkami do konstytucji (zaplanowanego 

pierwotnie na 22 kwietnia br.).  

Zaanonsował też pierwsze działania antykryzysowe, które następnie miały być 

wprowadzone w życie przez rząd. Opierały się one w dużej mierze na przyspieszeniu i tak 

należnych już wypłat (automatyczne prolongowanie na kolejne 6 miesięcy prawa do 

przysługujących dotychczas zasiłków, wcześniejsza wypłata dla weteranów Wielkiej 

Wojny Ojczyźnianej z okazji 9 maja, przyspieszenie o miesiąc wypłaty zasiłku dla 

najbiedniejszych rodzin z dziećmi w wieku 3–7 lat zapowiedzianego w styczniu br.) czy 

podniesieniu wysokości dotychczasowych świadczeń tj. zasiłek chorobowy oraz zasiłek 

dla bezrobotnych do poziomu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku znaczącego 

spadku dochodu (o ponad 30 proc.) Rosjanie mogli liczyć na czasowe zawieszenie spłaty 

kredytu konsumpcyjnego czy hipotecznego. Nowe inicjatywy, jak na przykład dodatkowe 

5 tys. rubli (około 72 dolarów8) na dziecko do lat 3, było ograniczone posiadaniem prawa 

do kapitału macierzyńskiego9.  

W przypadku przedsiębiorstw, na wsparcie mogły liczyć małe i średnie firmy (MŚP), przy 

czym warunkiem była działalność w sektorze, które władze określiły jako poszkodowane. 

Ponadto, główna część wsparcia skupiała się jedynie na odroczeniu płatności 

podatkowych (za wyjątkiem VAT), a dla mikroprzedsiębiorców także składek na 

ubezpieczenia społeczne. Wprowadzono moratorium na składanie przez wierzycieli 

wniosków o bankructwo. Realną i obecnie długoterminową decyzją było zmniejszenie 

wysokości obowiązkowych składek z poziomu 30 do 15 proc. dla pracowników 

zarabiających kwotę wyższą niż pensja minimalna (zmniejsza to obciążenie 

pracodawców i zachęca ich, by wyszli z szarej strefy i oficjalnie wypłacali wynagrodzenie 

powyżej MROT; poniżej tej kwoty utrzymane jest obciążenie w wysokości 30 proc.).  

Swoistą inicjatywą było także ogłoszenie nowych obciążeń podatkowych, odnoszących 

się jednak do najbogatszej części społeczeństwa. Od następnego roku dochody osób 

fizycznych, które będą kierowane na konta zagraniczne zostaną obłożone 15-

procentowym podatkiem (obecnie stawka ta wynosi 2 proc.). Wprowadzony zostanie 

także podatek od dochodów z lokat bankowych i inwestycji w papiery wartościowe 

(13 proc. od wypracowanego zysku) powyżej miliona rubli (około 14 tys. dolarów). 
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Drugie wystąpienie prezydenta, z 2 kwietnia br., było jednym z najbardziej 

rozczarowujących z perspektywy obywateli i biznesu. Putin wydłużył reżim dni 

niepracujących do końca kwietnia, podkreślając, że pracownikom należy się za ten czas 

pełne wynagrodzenie. Nie towarzyszyły temu jednak żadne zapowiedzi programów 

wsparcia dla pracodawców czy osób bezrobotnych. Prezydent ograniczył się ogólnymi 

deklaracjami, że zadaniem rządu jest ochrona miejsc pracy i dochodów obywateli. Jedyną 

kwestią, która mogła być korzystna dla przedsiębiorców było przeniesienie decyzji 

w zakresie rodzaju wprowadzanych ograniczeń na poziom regionalny. Tym samym tam, 

gdzie nie było znaczących ognisk zachorowań, można było złagodzić reżim samoizolacji.  

Wąskie ukierunkowanie pomocy – na zachowanie miejsc pracy, pomoc finansową dla 

osób, które utraciły dochód i rodzin z dziećmi, prezydent podkreślił także w orędziu 

8 kwietnia br. (nazwał tę formułę sprawiedliwą). Główną nowością ogłoszonych działań 

były dodatkowe wypłaty (przewidziane na trzy miesiące) dla lekarzy i personelu służby 

zdrowia, którzy na co dzień stykają się z chorymi na COVID-19. Zostały one uzależnione 

od wykonywanego zawodu (najniższe dla młodszego personelu medycznego – 25 tys. 

rubli miesięcznie (360 dolarów), najwyższe – dla lekarzy 80 tys. rubli (1,15 tys. dolarów), 

inne funkcje otrzymują dodatki pomiędzy tymi kwotami10). Putin w większości 

przypominał przyjęte dotychczas rozwiązania lub nieznacznie je rozszerzał (bezrobotni 

zarejestrowani po 1 marca br. automatycznie uzyskiwali na trzy miesiące najwyższy 

wymiar zasiłku, który w wysokości jednego MROT zapowiedziano 25 marca; odroczenie 

opłat składek rozszerzono z mikroprzedsiębiorstw na wszystkie MŚP), zapowiadając, że 

spłata zawieszonych zobowiązań wobec budżetu państwa zostanie rozłożona na raty. 

Dodatkowe świadczenia zostały skierowane jedynie do osób bezrobotnych, 

posiadających dzieci (zniesiono dla nich kryterium dochodowe przy staraniu się o zasiłek 

na dziecko w wieku 3–7 lat, a na każde niepełnoletnie dziecko zagwarantowano 

trzymiesięczny zasiłek w wysokości 3 tys. rubli – około 43 dolary). 

Pierwsze bezzwrotne wsparcie dla firm Putin zapowiedział w czasie roboczego spotkania 

15 kwietnia br. Nadal ograniczano się jednak grupą przedsiębiorstw, które działają 

w branżach najbardziej odczuwających skutki epidemii, chociaż rozszerzono je o handel 

detaliczny towarami przemysłowymi. MŚP z tych sektorów mogły wnioskować 

o przyznanie środków w wysokości jednego MROT na każdego pracownika za kwiecień 

i maj. Warunkiem było utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 90 proc. 

Zapowiedziane wcześniej krótkoterminowe nieoprocentowane kredyty na wypłatę 

wynagrodzeń zyskały gwarancję państwowego banku VTB (75 proc. kwoty)11, co miało 

zwiększyć ich dostępność. Rozszerzeniu i dopracowaniu miała podlegać także lista firm 

o znaczeniu systemowym, które mogą liczyć na wsparcie państwa. Dla nich przewidziano 

specjalny kredyt na zwiększenie środków obrotowych (na zakup surowca, części lub 

dokonywanie przedpłat), z subsydiowaniem odsetek na poziomie stawki referencyjnej 

banku centralnego oraz gwarancjami ministerstwa finansów (na 50 proc. kwoty). 

Wydzielono także dodatkowe środki dla władz regionalnych – 200 mld rubli (2,9 mld 

dolarów), oraz przewoźników lotniczych – 23 mld rubli (330 mln dolarów). Putin obiecał 

też wesprzeć branżę budowlaną, firmy motoryzacyjne i przemysł lekki, nie podał jednak 
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żadnych konkretów (w ramach wsparcia sektora budowlanego dzień później 

zapowiedział program preferencyjnego oprocentowania hipotecznego, na poziomie 

6,5 proc. rocznie). 

Z końcem kwietnia przedłużono reżim dni niepracujących do 11 maja br. Putin 

wskazywał jednocześnie, że w odpowiedzi na kryzys, władza skierowała na wsparcie 

gospodarki i rosyjskich rodzin „bezprecedensowe zasoby”. Ponownie jednak nie obiecał 

nic więcej poza zapowiedzią pomocy w przyszłości (rządowi zlecono wypracowanie 

konkretnych rozwiązań), chociaż wskazywał, że ludzie w swoje małe rodzinne firmy 

przez lata inwestowali swoje oszczędności, ciężką pracę oraz nadzieję.  

Dopiero wraz z oficjalnym zakończeniem dni niepracujących, 11 maja br., prezydent 

przedstawił ramy szerszego realnego i w dużej mierze bezzwrotnego wsparcia obywateli 

i gospodarki. Warto zaznaczyć, że chociaż formalnie ograniczenia znoszono, regionalne 

uwarunkowania i tak nie pozwalały na szersze otwarcie życia gospodarczego (kryteria 

odmrażania spełniało wtedy 11 podmiotów). Tym samym sposób funkcjonowania między 

11 a 12 maja w większości regionów nie uległ faktycznemu rozluźnieniu (w Moskwie było 

już wiadomo, że reżim samoizolacji potrwa minimum do końca maja).  

Pakiet antykryzysowy ogłoszony przez Putina 11 maja był dotychczas najszerszym 

i najdroższym. W jego ramach każda rodzina z dzieckiem w wieku 3–15 lat włącznie 

zyskała prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 10 tys. rubli na każde dziecko 

(145 dolarów). Nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych kryteriów ani dostarczać 

zaświadczeń – wystarczy złożyć wniosek przez dedykowany rządowy portal 

(popularność tego wsparcia w pierwszych dniach doprowadziła do przeciążenia 

serwerów serwisu Gosusługi). Zapowiedziane w marcu trzymiesięczne wsparcie dla 

rodzin z dziećmi do lat 3 również przestało być obwarowane dodatkowymi kryteriami. 

Dla osób bezrobotnych zwiększono wysokość zasiłku rodzinnego (dwukrotnie, 

do poziomu 6,7 tys. rubli – około 100 dolarów). 

Chociaż firmy, dla których jest dedykowane wsparcie, wciąż muszą spełniać warunek 

sektorowej przynależności, odroczenia płatności zamieniono na pełne umorzenie 

podatków i składek za II kwartał 2020 roku (z wyjątkiem VAT). Dotychczasowe 

preferencyjne kredyty zastąpiono specjalnym programem, który co prawda również jest 

udzielany w formie kredytu, jednak z możliwością pełnego lub częściowego jego 

umorzenia, jeśli pracodawca zachowa określony poziom zatrudnienia do kwietnia 

2021 roku. Pomoc finansową zapowiedziano także dla osób tzw. samozatrudnionych12 – 

zostanie im zwrócony podatek za 2019 rok, a na 2020 rok zostanie udzielony tzw. kapitał 

podatkowy w wysokości jednego MROT. Chociaż nie będzie on mieć formy pieniężnej, 

można będzie go systemowo przekierować na bieżącą opłatę podatków. Taką samą kwotę 

otrzymają wszyscy indywidualni przedsiębiorcy na opłatę składek na ubezpieczenia 

społeczne. 

Prezydent odniósł się także do pojawiających się informacji o niższych niż obiecane przez 

niego lub wstrzymywanych wypłatach dla pracowników służby zdrowia. Podkreślił, że 
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sam fakt pracy z osobami zarażonymi koronawirusem (niezależnie od liczby godzin) 

uprawnia do pełnej kwoty dodatku. Podkreślił, że władze regionalne otrzymały już 

federalne fundusze na ten cel i tam, gdzie nie dopełniono obowiązku ma być to wykonane 

w ciągu kilku dni (zaangażowane w to mają być także organy prokuratury). 

Dopiero zapowiedzi z 11 maja doprowadziły do pewnego obniżenia napięcia społecznego 

i spadku niezadowolenia z działań antykryzysowych (ludzie oraz przedsiębiorcy 

oczekiwali bezpośredniego pieniężnego wsparcia, którego nie trzeba zwracać lub nie 

trzeba dla jego uzyskania składać skomplikowanych wniosków). Jednocześnie był to 

ostatni szeroko ogłoszony pakiet, a dalsze działania mają być prowadzone w oparciu 

o rządowy plan odrodzenia gospodarki. 

Według badania WCIOM (ros. Всероссийский центр изучения общественного мнения), 

wystąpienie Putina z 11 maja pozytywnie oceniło 75 proc. Rosjan, 81 proc. przyznało, że 

ogłoszone inicjatywy są znaczące (przeciwnego zdania było 14 proc.), 66 proc., że 

prezydent rozumie bieżącą sytuację w kraju i problemy jego mieszkańców (nie zgadza się 

z taką oceną 28 proc. pytanych), 67 proc. wskazało, że kontroluje sytuację (przeciwko 

24 proc.). Spośród inicjatyw najwyżej oceniono te, odnoszące się do wsparcia 

społecznego (powyżej 90 proc.) – powszechny jednorazowy zasiłek w wysokości 10 tys. 

zyskał akceptację 95 proc. respondentów13.  

Poza obietnicami składanymi przez prezydenta część działań zapowiadał też rząd 

federalny (np. odroczenie na rok dla MŚP płatności z tytułu wynajmu nieruchomości 

należącej do majątku federalnego, moratorium na przeprowadzanie planowych kontroli) 

lub władze regionalne (w Republice Krymu zasiłek w wysokości 10 tys. rubli 

(145 dolarów) otrzymają także rodziny z dziećmi w wieku 16–18 lat). 

Ogólnonarodowy Plan Odrodzenia Gospodarki 
Dwuletni Ogólnonarodowy Plan Odrodzenia Gospodarki został przedstawiony przez 

premiera na początku czerwca br. (a przez kolejne dwa tygodnie był on dopracowywany). 

Jego realizacja powinna się rozpocząć już w lipcu br., a łączna wartość przewidywanych 

przez niego działań jest szacowana na 7,3 bln rubli (105 mld dolarów, z tego 

zaangażowanie budżetu federalnego wyniesie 5 bln rubli – 72 mld dolarów)14. W planie 

zawarto ponad 500 różnych przedsięwzięć, które podzielono na trzy etapy, w wyniku 

których – do końca roku ma dojść do stabilizacji sytuacji, w połowie 2021 roku do 

odbudowy wskaźników gospodarczych do poziomu z 2019 roku, a w czwartym kwartale 

2021 roku ma nastąpić wzrost PKB rzędu 2,5 proc. Ponadto celem jest powrót stopy 

bezrobocia do 5 proc., wzrost realnych wynagrodzeń do poziomu 2,5 proc. r/r, 

zmniejszenie wskaźnika biedy poniżej 12,3 proc. odnotowanego w 2019 roku oraz wzrost 

obrotów handlowych nie niższy niż 3 proc. rocznie15.  

Plan obejmuje nie tylko przyszłe, lecz także dotychczasowe działania podjęte przez 

władze centralne w związku z epidemią koronawirusa. W ramach wsparcia budżetowego 

największa część – 1,3 bln rubli (18 mld dolarów) będzie skierowana na pomoc MŚP, 

700 mld rubli (10 mld dolarów) – na świadczenia socjalne, 500 mld rubli (7,2 mld 

dolarów) ma dotrzeć do różnych branż gospodarki, 350 mld rubli (5 mld dolarów) – do 



22.06.2020 | Analiza OSPP 31 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

12 | 

władz regionalnych. Inwestycje w infrastrukturę wyniosą 2,2 bln rubli (32 mld dolarów), 

przy czym w tej sumie uwzględniono także środki pozabudżetowe. Duża część wydatków 

– około biliona rubli (14,5 mld dolarów) na zakup maszyn i urządzeń, była już 

przewidywana w ramach realizacji projektów narodowych, mają być one jedynie 

przyspieszone. Poza już zapowiedzianymi świadczeniami socjalnymi, Plan nie przewiduje 

zwiększania wsparcia ludności, ma ono jednak w coraz większym stopniu docierać do 

osób realnie potrzebujących16. Również w ramach pomocy gospodarce, poza już 

realizowanymi programami finansowania, większa uwaga ma się skupiać na kwestiach 

prawnych – poprawie klimatu biznesowego czy znoszeniu barier administracyjnych. 

Główną nowością jest propozycja wprowadzenia minimalnej stawki za godzinę pracy 

(przede wszystkim dla umów krótkoterminowych i elastycznego wymiaru etatu). 

Do końca 2021 roku mają być maksymalnie ograniczone kontrole państwowe (wyjątkiem 

będzie jedynie podejrzenie znaczących naruszeń), a możliwość pracy zdalnej ma stać się 

jedną z form świadczenia pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. 

Rosyjscy dziennikarze zauważyli, że ogólna wartość zaprezentowanego w czerwcu Planu, 

w porównaniu z jego szkicem z maja br., została zmniejszona aż o 700 mld rubli (10 mld 

dolarów)17. Sam szumnie zapowiadany Plan ma także charakter co najwyżej „hybrydy” 

ogłaszanych w czasie epidemii starań antykryzysowych i realizowanych od 2018 roku 

projektów narodowych. Nie wnosi więc realnie znaczącej wartości dodanej do działań, 

które mogłyby wpłynąć na przełom ekonomiczny w Rosji. Znając nieefektywność 

rosyjskiego modelu rozwoju (nepotyzm, korupcja, uzależnienie od węglowodorów), 

środek ciężkości przesuwa się z wielkości planowanego wsparcia, na jego efektywność. 

Jak zauważa ekonomista Władimir Tichomirow ważne, by z pomocą Planu doprowadzić 

do rozwoju nowych technologii i strukturalnych zmian ekonomicznych, a nie traktować 

go jako kolejnej możliwości zwiększenia roli państwa w gospodarce i rozrostu 

biurokracji18. 

Uprościć relacje obywateli z władzą ma szersza cyfryzacja informacji i usług (zadanie to 

zostało postawione przed premierem Miszustinem jeszcze w momencie powoływania go 

na ten urząd w styczniu br.). Planowana jest budowa specjalnego federalnego rejestru 

informacji, w którym będą się znajdować różnego rodzaju dane (tj. sytuacja rodzinna, 

zatrudnienie, wykształcenie). Docelowo, ma on wspierać przede wszystkim politykę 

społeczną, nie można jednak wykluczyć, że szeroka baza danych może być 

wykorzystywana także przez organy bezpieczeństwa.  

Działania rządu w związku z epidemią jeszcze na początku maja br. minister finansów 

Anton Siluanow (ros. Антон Германович Силуанов) oceniał na 6,5 proc. PKB19. Przy 

czym poziom ten odzwierciedlał nie jedynie bezpośrednie wsparcie ludności i biznesu 

(to szacowano w tamtym momencie na 2,8 proc. PKB), a całe przyszłe zaangażowanie, 

łącznie z inwestycjami planowanymi ze środków Funduszu Narodowego Dobrobytu (ros. 

Фонд национального благосостояния – FND). 
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Prezes Izby Obrachunkowej Aleksiej Kudrin (ros. Алексей Леонидович Кудрин) wydatki 

państwa szacuje na 6 proc. PKB, przy czym składają się na nie trzy elementy:  

 bezpośrednie wsparcie oraz ulgi (bez gwarancji państwowych i kredytów) 

w wysokości 2 proc.;  

 utracone dochody naftowo-gazowe, które zostaną zastąpione środkami z FND – 

2 proc.; 

 utracone inne dochody, które zostaną pokryte zadłużeniem państwa – 2 proc. 

Z całej puli środków 4 proc. PKB jest więc jedynie zastąpieniem jednego źródła 

finansowania (nie przynoszącego dochodu w dobie pandemii) przez drugie, tak by pokryć 

już zaplanowane wydatki budżetowe. Zdaniem Kudrina, gospodarka potrzebowałaby 

jeszcze 2–3 bln rubli (29–43 mld dolarów; 2–3 proc. PKB), jednak wymagałoby to 

większego zaangażowania FND, a rząd i prezydent chcą „rozciągnąć” możliwość jego 

wykorzystania na trzy lata. Ponadto, gdyby jesienią nadeszła nowa fala epidemii, 

ponownie pojawi się potrzeba poszukiwania środków rezerwowych, których Fundusz 

jest jedynym i łatwo dostępnym źródłem20.  

Wnioski 
 Z uwagi na fakt, że Rosja przeżywa obecnie dwa kryzysy – popytowy i cenowy na 

rynku ropy naftowej oraz gospodarczy związany z pandemią koronawirusa, 

działania rządu muszą uwzględniać zarówno ograniczenie dochodów budżetu, jak 

i konieczność utrzymania i/lub zwiększenia wydatków w celu podtrzymania 

aktywności gospodarczej. Ponadto Rosja weszła w czasy perturbacji ze 

wskaźnikami makroekonomicznymi bliskimi stagnacji gospodarczej. Prowadzi to 

do ostrożnych decyzji w zakresie wsparcia społeczeństwa i biznesu, a także 

niskiego udziału powszechnych i bezpośrednich wypłat. Dopiero półtora miesiąca 

od wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią zapowiedziano realne 

szerokie wsparcie (beneficjentami są przede wszystkim rodziny z dziećmi). 

 Działania antykryzysowe ogłaszał w pierwszej kolejności Władimir Putin. Miało 

to, z uwagi na jego wyższe ratingi zaufania w porównaniu z innymi organami 

władzy, zapewnić większe podporządkowanie się ograniczeniom, oraz zapewnić 

obywateli, że sytuacja znajduje się pod jego osobistą kontrolą. Ogłaszane kolejne 

decyzje były jednak coraz dalsze od oczekiwań społecznych, co prowadziło do 

rozczarowywania polityką władz federalnych. Dopiero ostatnie orędzie Putina 

z 11 maja br. odpowiedziało częściowo na zapotrzebowanie bezpośredniej 

pomocy finansowej.  

 Wiele działań zapowiadanych przez prezydenta było powtarzanych kilkukrotnie 

(raz jako jeszcze nieformalna decyzja Putina, następnie oficjalny dokument rządu, 

na końcu wskazywano na podpisanie dekretu lub ustawy) co miało sprawić 

wrażenie, że prezydent i rząd podejmuje wiele różnorodnych inicjatyw w celu 

wsparcia społeczeństwa i biznesu. 
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 Wymiar wsparcia państwa był pomniejszany przez wąskie kryteria dla 

uprawnionych (ograniczenie wsparcia do sektorów uznanych przez rząd za 

poszkodowane oraz listę firm o znaczeniu systemowym), a także patologie 

rosyjskiego systemu biurokratycznego (problem z dopłatami dla personelu 

medycznego wymagał interwencji samego prezydenta oraz stworzenia dla 

medyków możliwości bezpośredniego doniesienia o nieprawidłowościach do 

organów prokuratury). Sytuacja, gdy zapowiedziana przez Putina pomoc nie 

dociera do adresatów, dodatkowo wzmaga frustrację społeczną.  

 Ze strony społecznej i gospodarczej dość często dobiegały do władz apele, by 

udzielana pomoc była szersza, bardziej powszechna i przede wszystkim 

bezpośrednia. Dyskusja toczyła się w dużej mierze wokół gwarantowanych wypłat 

dla Rosjan, które postulował m.in. Aleksiej Nawalny, a w przypadku biznesu – 

czasowego zniesienia, a nie odroczenia płatności obowiązkowych danin. 

Przedstawiciele struktur państwowych nierzadko podkreślali, że Rosji nie stać na 

tego rodzaju działania (wskazywano na silne zagrożenie inflacją, brak 

wystarczających środków), a bardziej sprawiedliwe jest dotarcie ze wsparciem do 

najbardziej potrzebujących. Narrację tę podkreślał także sam Putin. Jednak 

nastroje społeczne, uwidaczniające się w spadającym ratingu zaufania do polityki 

prezydenta, doprowadziły do połączenia działań ograniczonych (przede 

wszystkim w zakresie pomocy gospodarce) z powszechnością wypłat (powiązaną 

z posiadaniem dzieci). Premiowanie rodzin z dziećmi (na każde przypadła suma 

bliska płacy minimalnej) wpisuje się także w trudną sytuację demograficzną 

Federacji Rosyjskiej.  

 Realne wsparcie rosyjskiej gospodarki i obywateli jest obecnie szacowane na 

2 proc. PKB. Chociaż przedstawiciele władzy wskazują na jego ogólny poziom na 

6–6,5 proc. PKB, obejmuje ono wydatki, które już były planowane jednak nie 

mogłyby być zrealizowane w wyniku spadku dochodów (zarówno z uwagi na 

niskie ceny ropy naftowej, jak i niższe wpływy podatkowe). Tym samym 4 proc. 

PKB, które pochodzą z Funduszu Narodowego Dobrobytu oraz wzrostu zadłużenia 

państwowego, są jedynie środkami zastępującymi utracone dochody. 

 Działania antykryzysowe w zakresie wspierania biznesu są obarczone dużym 

ryzykiem nadużyć. Obrazuje to naocznie proces rozszerzania listy firm o znaczeniu 

systemowym, który opierał się na lobbingu w ramach poszczególnych ministerstw. 

Tym samym na liście, która umożliwia ubieganie się o wsparcie państwa, znalazła 

się m.in. firma bukmacherska, a przez krótki czas także spółka, którą planowała 

kupić Ksenia Sobczak – córka senator Ludmiły Narusowej oraz Anatolija Sobczaka, 

protektora Putina z czasów petersburskich. 

 Zapowiadany szumnie plan odbudowy rosyjskiej gospodarki również można 

uznać za rozczarowujący. Nie przewiduje on znaczącego finansowego wsparcia 

ponad to, co zostało już ogłoszone. Wiele inicjatyw sprowadza się do działań 

o charakterze pośrednim i nierzadko ich potrzeba jest powtarzana od wielu lat 
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(tj. poprawa klimatu biznesowego, ograniczenie biurokracji). Problemy 

z dotychczasową realizacją nie pozwalają na przewidywanie sukcesu w najbliższej 

przyszłości.  

 Pod przykrywką działań antykryzysowych prowadzone jest wzmacnianie 

dotychczasowego systemu władzy i kontroli państwowej. Głosowanie nad 

poprawkami do rosyjskiej konstytucji jest motywowane w dużej mierze 

wprowadzanymi przez nie gwarancjami socjalnymi (których konieczność miał 

unaocznić właśnie bieżący kryzys). Plan odrodzenia gospodarki opiera się z kolei 

w dużej mierze na inwestycjach infrastrukturalnych, które stanowią źródło 

dochodu dla wygrywających przetargi firm powiązanych z urzędnikami różnego 

szczebla. Kwestia pomocy finansowej dla najbardziej potrzebujących jest z kolei 

jednym z argumentów budowy bazy informatycznej z szerokim zakresem danych 

na temat obywateli, które będą mogły być wykorzystywane także przez organy 

bezpieczeństwa państwa.  
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