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Gospodarka Rosji wobec skutków pełnoskalowej inwazji na 
Ukrainę 

Po czterech miesiącach agresji na Ukrainę rosyjska władza wciąż podkreśla 

stabilność swojej gospodarki w obliczu zachodnich sankcji oraz ich realną 

nieefektywność. Dowodem na potwierdzenie tej tezy mają być wybrane 

wskaźniki, tj. stopa procentowa czy kurs rubla, które powróciły do poziomu 

sprzed 24 lutego br. Za tymi pojedynczymi danymi kryją się jednak negatywne 

procesy, z którymi Federacja Rosyjska będzie się musiała mierzyć dopiero 

w nadchodzących miesiącach. Nieoficjalnie potwierdzili to rosyjscy urzędnicy, 

m.in. w kuluarach czerwcowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu. 

Mimo deklaracji o stabilności gospodarki w obliczu zachodnich sankcji, zakres 

i drastyczność decyzji podejmowanych przez rosyjskie władze w lutym i marcu br. 

(m.in. ścisła kontrola walutowa, zamrożenie zagranicznego kapitału, wstrzymanie na trzy 

tygodnie obrotu na moskiewskiej giełdzie) wskazują na zupełną odwrotność tego 

twierdzenia. Dla biznesu kluczowa jest stabilność i przewidywalność uwarunkowań 

ekonomicznych, a te w dzisiejszej Rosji są trudne do prognozowania i zmieniają się w ślad 

za krótkotrwałymi trendami.  

Wskaźniki makroekonomiczne 
Od 2013 roku tempo wzrostu rosyjskiego produktu krajowego brutto (PKB) oscyluje 

wokół dość niskich wartości. Wyczerpanie się surowcowego modelu rozwoju widoczne 

było już w 2008 roku. Od tamtej pory władze FR, mimo licznych zapowiedzi i nakładów 

inwestycyjnych, nie doprowadziły do znaczących zmian strukturalnych w krajowej 

gospodarce, które dałyby jej dodatkowy impuls do rozwoju. Popyt wewnętrzny również 

nie stanie się siłą napędową rosyjskiej gospodarki – realne dochody Rosjan w 2022 roku 

mają spaść o 6,8 proc.1 

Podczas gdy Władimir Putin 9 czerwca br. na spotkaniu z młodymi przedsiębiorcami 

i inżynierami podkreślał populistycznie, że Rosja w ostatnich dziesięcioleciach dokonała 

kolosalnej transformacji, kilka dni później na Forum Ekonomicznym w Petersburgu 

prezes Sbierbanku, German Gref, wyrażał nadzieję na sprawne dokonanie transformacji 

gospodarki, której przez dziesiątki lat nie udało się przeprowadzić2. 

Gospodarczo Rosja od wielu lat znajduje się w sytuacji bliskiej stagnacji. Wyższy wskaźnik 

wzrostu za 2021 rok – 4,7 proc. – wynika ze spadku pandemicznego 2020 roku i swoistego 

„odbicia” się gospodarki od niższego poziomu. Już w 2022 roku szacunki zarówno 

urzędników, jak i ekonomistów, wskazywały na powrót słabego wzrostu na poziomie 

2,5 proc. PKB. Rozpoczęta 24 lutego br. pełnoskalowa inwazja na Ukrainę doprowadziła 

do ich rewizji – obecne szacunki zakładają spadek PKB, nieznany jest jedynie jego 

ostateczny poziom, który waha się między 8 a 10 proc.3 Poziom PKB z 2021 roku Rosja 

ma szansę odrobić dopiero w 2028 roku, lub nawet kilka lat później. Ekonomiści 



04.07.2022 | Analiza OSPP 45 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

 

2 | 

rosyjskiego banku centralnego wskazują, że obecny spadek gospodarczy, niezależnie od 

scenariuszy, będzie mieć głęboki i długotrwały charakter4.  

 
Wykres 1. Dynamika PKB Rosji w latach 1991–2021 oraz prognoza na 2022 rok (w proc.). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rosstat oraz ministerstwa rozwoju gospodarczego FR. 

W obecnych wskaźnikach gospodarczych za pierwszy kwartał 2022 rok nie widać jeszcze 

wyraźnie wpływu rosyjskiej inwazji oraz idących za nią sankcji zachodnich (PKB 

w I kwartale wzrosło o 3,5 proc., w marcu o 1,3 proc., w kwietniu odnotowano już spadek 

na poziomie 3 proc.5, w maju może to być 4,3 proc.6); ich najsilniejsze przeniesienie się na 

poziom makroekonomiczny jest przewidywane na III i IV kwartał 2022 roku. Ogólne dane 

na temat produkcji nie pokazują jej znaczącej obniżki, widoczne są już jednak gwałtowne 

spadki sektorowe, nawet rzędu 60-90 proc.7 Te firmy, które jeszcze nie odnotowują 

problemów często wyczerpują zapasy surowców i półproduktów. Ekonomiści 

przewidują, że latem część linii produkcyjnych spotka się z problemem przestojów 

(wcześniej było to widoczne w przemyśle motoryzacyjnym po wycofywaniu się 

zagranicznych inwestorów oraz wstrzymaniu dostaw wielu części)8. 

 
Grafika 1. Poziom inflacji w Rosji w latach 2017-2022 (w proc., rdr). 
Źródło: Банк России (na bazie danych Rosstat). 
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Na początku czerwca br. stopa rocznej inflacji w Rosji wynosiła 17 proc. (maksymalne 

wskaźniki osiągała w kwietniu – 17,8 proc.). Ministerstwo rozwoju gospodarczego 

przewiduje, że za cały 2022 rok będzie wynosić 17,5 proc.9 Należy pamiętać, że poprzez 

mechanizmy wewnętrzne (państwo subsydiuje przetwórstwo ropy naftowej na 

wewnętrzne potrzeby), Rosjanie nie odczuwają aż tak silnie wzrostu światowych cen 

surowców energetycznych.  

Również na początku czerwca br. w Rosji zaczęto odnotowywać deflację (spadek poziomu 

cen), co mimo wszystko nie jest dobrym prognostykiem gospodarczym10. Źródłem deflacji 

jest m.in. znaczący spadek popytu wewnętrznego (wstrzymanie zakupów przez Rosjan 

wynika z kilku kwestii: znaczącego spadku importu, wzrostu cen towarów zarówno 

zagranicznych, jak i krajowych, gwałtownego wzrostu stóp procentowych odcinających 

możliwość taniego kredytowania – 28 lutego br. stopa referencyjna została podniesiona 

z 9,5 do 20 proc.). Bank centralny od kwietnia obniża stopy procentowe (od 10 czerwca 

br. ponownie wynosi 9,5 proc.), aby wspomóc aktywność gospodarczą w obliczu 

nadchodzącej deflacji, jednak może to być niewystarczające. Z drugiej strony podkreśla 

się, że czynniki proinflacyjne jeszcze nie wygasły (towary będą drożeć z uwagi na wyższe 

koszty nowych łańcuchów logistycznych, a krajowa produkcja będzie droższa z uwagi na 

utrzymujące się ograniczenia importu). 

 
Grafika 2. Kształtowanie się stopy procentowej rosyjskiego banku centralnego w latach 
2014–2022. 
Źródło: РБК. 

Stopa bezrobocia również jeszcze znacząco się nie zmieniła i wynosi około 4 proc. Wynika 

to jednak ze specyfiki gospodarki (m.in. przestojów technicznych czy skracania czasu 

pracy zamiast zwolnień). W kolejnych miesiącach problem ten może się nasilić, chociaż 

w różnym stopniu w poszczególnych rosyjskich regionach. Minister pracy Anton 

Kotiakow potwierdził już „wzrost napięcia” na rynku pracy, a rząd szacuje, że pod koniec 

roku bezrobocie sięgnie 6,7 proc.11 Najbardziej zagrożone są regiony z wysokim 

poziomem przemysłu produkcyjnego, gdzie wskaźnik może przekroczyć 10 proc. 
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W obwodzie kałuskim, będącym jednym z centrów przemysłu motoryzacyjnego, 

zagrożonych utratą pracy jest 10 proc. zatrudnionych regionu.  

W działających na terenie Rosji zagranicznych firmach, które znacząco ograniczyły 

działalność lub opuszczają ten rynek, bezpośrednio było zatrudnionych 350 tys. osób. 

Biznes zagraniczny kreował w Rosji 2 mln miejsc pracy, a pośrednio angażował 

dodatkowe 4-6 mln pracowników12.  

 
Wykres 2. Porównanie wybranych danych makroekonomicznych – założenia przed 
rozpoczęciem inwazji oraz bazowy scenariusz bieżący. 
Źródło: opracowanie własne. 

Wpływ zachodnich sankcji 
Sankcje nałożone na Rosję, szczególnie odnoszące się do ograniczeń handlowych oraz 

finansowych (m.in. odłączenie od SWIFT, embargo na dostawy określonych technologii) 

doprowadziły do znaczącego spadku importu. Z jednej strony, rosyjscy importerzy stanęli 

przed faktem rozerwania łańcuchów produkcyjnych i logistycznych, anulowania 

kontraktów, ograniczeń rynku walutowego, przy początkowo wysokim kursie dolara czy 

euro, w których były dokonywane płatności. Mimo obecnie korzystnego dla nich kursu, 

budowa nowych powiązań gospodarczych oraz kanałów dostaw wymaga dłuższego 

okresu czasu. Dane dotyczące wymiany międzynarodowej były jednymi z pierwszych, 

które przestały być przez rosyjskie władze upubliczniane. Szacuje się obecnie, że 

w kwietniu br. import do Rosji mógł spaść o 80 proc., a wartościowo z 27 do 5 mld 

dolarów (pod koniec maja FourKites wskazywała już na spadek rzędu 89 proc. 

w porównaniu z połową lutego br.13). W wyniku sankcji ekonomicznych, Białoruś okazała 

się ważniejszym partnerem handlowym Rosji niż Niemcy.  

Analitycy rosyjskiego banku centralnego wskazali, że gwałtowny spadek importu 

prowadzi rosyjską gospodarkę w kierunku „odwróconej industrializacji”, mając tutaj na 

myśli regres technologiczny oznaczający powrót do technologii sprzed kilku lat czy dekad, 

jak np. w przemyśle motoryzacyjnym. Ponadto luka technologiczna z czasem będzie się 
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jedynie powiększać. Przyszłe przełomy technologiczne w Rosji mogą, w ich opinii, mieć 

jedynie lokalny i ograniczony charakter14. 

 
Grafika 3. Wolumen importu do Rosji, udział procentowy wobec połowy lutego. 
Źródło: Банк России (za bazie danych FourKites). 

 
Grafika 4. Wartość miesięcznego importu do Rosji z Niemiec oraz Białorusi. 
Źródło: Bloomberg. 

Z drugiej strony, wysokie ceny światowe na ropę naftową i gaz ziemny zapewniają Rosji 

ogromy napływ waluty. Wywołuje to nacisk na kurs rubla, który znacząco się umacnia – 

brak zobowiązań importowych sprawia, że przedsiębiorstwa nie kupują dolara czy euro. 

Wcześniej ważnym nabywcą był również bank centralny (na zlecenie ministerstwa 

finansów FR), ściągając z rynku nadmiar waluty kierowanej następnie jako rezerwy 

finansowe do Funduszu Narodowego Dobrobytu (FND). Stabilizowało to także kurs rubla, 

który przestał być zależny od poziomu cen surowców. Obecnie pełny dochód budżetu ze 

sprzedaży ropy jest konwertowany na ruble na potrzeby bieżących wydatków. 

Ministerstwo finansów nie planuje gromadzić oszczędności przez najbliższe dwa lata, 

stąd dla rosyjskiej gospodarki kluczowe jest obecnie odbudowanie możliwości 

importowych. Na osłabienie rubla mogłoby wpłynąć zniesienie zakazu transferu kapitału 

z Rosji przez nierezydentów – jest jednak niemożliwe z uwagi na kontekst polityczny. 

Kolejne skutki sankcji czy wycofywania się zagranicznych firm wciąż się ujawniają. 

W ostatnim czasie zaczęło brakować na rosyjskim rynku wind (szczególnie wind szybkich 

na potrzeby wysokich budowli), moskiewska giełda w wyniku sankcji Szwajcarii musiała 
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zawiesić obrót frankiem szwajcarskim, rosyjskie banki zawieszają zewnętrzne przelewy 

walutowe, nieaktualizowane oprogramowanie bankomatów nie rozpoznaje najnowszych 

100-rublowych banknotów, coraz gorsza staje się sytuacja centrów handlowych, 

z których odeszło wielu zachodnich najemców, zamknięcie grozi połowie sal kinowych. 

Katastroficzną sytuację w przemyśle motoryzacyjnym przyznał nawet Putin. 

W odpowiedzi rosyjskie władze ograniczają publikację kolejnych danych 

ekonomicznych15. 

Tło makroekonomiczne 
W rosyjskiej propagandzie podkreśla się przede wszystkim poniższe trendy: 

 stopa referencyjna banku centralnego 10 czerwca br. powróciła do 

„przedwojennego” poziomu 9,5 proc. (28 lutego br. została podniesiona z 9,5 do 

20 proc., następnie była stopniowo obniżana, jest też duże prawdopodobieństwo, 

że spadnie poniżej obecnych 9,5 proc.); 

 kurs rubla wobec dolara jest silniejszy niż przed inwazją (21 lutego br. wynosił 

80 rubli za dolara, wzrósł do prawie 130, 4 lipca br. kształtował się zaś na poziomie 

55 rubli); 

 zniesienie części ograniczeń w transakcjach walutowych (początkowo 

wprowadzono wymóg odsprzedaży 80 proc. waluty przez eksporterów, następnie 

obniżano ten udział, obecnie już nie obowiązuje – można nawet pozostawiać 

walutę na kontach za granicą); wciąż jednak obowiązuje m.in. ograniczenie wypłat 

waluty w gotówce; 

 utrzymywanie się niskiej stopy bezrobocia. 

Te zjawiska, które nie są korzystne dla gospodarki oraz społeczeństwa (tj. spadek PKB, 

wysoka inflacja) są propagandowo tłumaczone jako trendy globalne, z którymi Rosja i tak 

radzi sobie lepiej niż inne kraje. Ponadto część danych statystycznych już nie jest 

publikowana (m.in. dotyczące wymiany handlowej, wydatków budżetu federalnego, 

wydobycia, przetwórstwa i eksportu ropy naftowej), proponowane jest wstrzymanie 

upubliczniania kolejnych, a także utajniane są dane transakcji czy kontraktów, które 

mogłyby skutkować rozszerzeniem sankcji zachodnich o kolejne rosyjskie czy 

zagraniczne podmioty. 

Obniżenie poziomu stóp procentowych było ważne również dla finansów państwowych, 

gdzie emisja obligacji skarbowych w latach 2020–2021 pełniła istotną rolę finansowania 

deficytu budżetu federalnego a koszty obsługi tego zadłużenia i bez tego rosłyby 

w ramach wydatków. Alternatywą dla emisji obligacji byłoby wydatkowanie rezerw ze 

środków Funduszu Narodowego Dobrobytu (FND), jednak rząd chciał go utrzymywać 

jako finansową „poduszkę bezpieczeństwa” na gorsze czasy. Obecne ograniczenia 

finansowe sprawiają, że rynek wtórny obligacji skarbowych jest mało płynny (wartość 

bieżących obrotów sięga 1/3 tej ze stycznia br., co wynika m.in. z nieobecności 

nierezydentów), a wcześniej, w wyniku podniesienia stóp procentowych przez bank 

centralny, stały się mniej dochodowe niż lokaty rublowe. Ministerstwo finansów FR nie 
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planuje już w tym roku emisji obligacji, deficyt będzie więc pokrywać głównie ze środków 

FND.  

  
Grafika 5. Dane gospodarcze podkreślane przez rosyjską propagandę oraz negatywne 
procesy zachodzące w ich tle. 
Źródło: opracowanie własne. 

Umocnienie się kursu rubla wynika w głównej mierze z gwałtownego spadku importu 

(co zmniejsza automatycznie popyt na walutę na rynku wewnętrznym), ograniczeń 

w przepływie kapitału przy jednoczesnym nakazie odsprzedaży przez eksporterów 

znaczącej części przychodów walutowych (podnosząc podaż waluty). Chociaż nakaz ten 

został obecnie zniesiony, możliwe jest, że spółki rosyjskie i tak będą chciały wymieniać 

walutę na ruble. Z jednej strony wynika to z wprowadzanych przez rosyjskie banki opłat 

za prowadzenie kont walutowych czy ograniczeń w przelewach, z drugiej – z niechęci 

utrzymywania środków walutowych za granicą, gdzie mogłyby podlegać zamrożeniu lub 

ograniczeniom wraz z wprowadzaniem kolejnych pakietów sankcji. Silny kurs rubla jest 

korzystny dla rosyjskich importerów, obecna izolacja rosyjskiej gospodarki jest jednak na 

tyle głęboka, że nie są w stanie go wykorzystać by dokonać względnie tanich zakupów 

(pozwalałoby to zmniejszać presję inflacyjną wewnątrz kraju, dzięki niskim cenom 

towarów importowanych). Ponadto jak wskazywano na forum w Petersburgu, obecnie 

rosyjskie firmy mogą otrzymać towar jedynie po przedpłacie, co jest trudne wobec 

problemów z przekazywaniem środków finansowych. 
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Z drugiej strony, silny kurs rubla nie służy eksporterom, którzy ograniczenia w sprzedaży 

chcieli rekompensować zarówno wysokimi cenami surowców, jak i korzystnym 

przelicznikiem walut. Nie jest również opłacalny dla federalnego budżetu, który czerpie 

pokaźną część swoich dochodów ze sprzedaży węglowodorów (w założeniach 

budżetowych kurs dolara określono na poziomie 72,1 rubli, obecnie waha się w granicach 

53-55 rubli, chociaż średni na koniec maja 2022 roku wynosił prawie 79 rubli). 

Umocnienie się kursu rubla przyczyniło się do faktu, że dochody naftowo-gazowe w maju 

sięgnęły jedynie połowy tych uzyskanych w kwietniu.  

Wicepremier Andriej Biełousow w połowie czerwca zasugerował, że bank centralny 

powinien zmienić swoją politykę i zamiast celu inflacyjnego (określonego na poziomie 

4 proc.) skupić się na regulowaniu kursu rubla. Ten najbardziej korzystny dla rosyjskiej 

gospodarki widzi na poziomie 70-80 rubli za dolara. Bank centralny z uwagi na zakazy 

transakcji z walutą oraz zamrożenie części rezerw międzynarodowych nie ma jednak 

podstawowych instrumentów w tym zakresie. Przedstawiciele banku centralnego 

odrzucili również możliwość zmiany wyznaczników swojej polityki16. Dokonali jednak 

dalszego poluzowania polityki walutowej i od 23 czerwca br. eksporterzy mogą swoje 

zyski denominowane w walucie pozostawiać na kontach za granicą.  

Mimo zakończenia okresu największych zawirowań i wrażenia stabilizacji, rosyjska 

gospodarka wciąż stoi przed znaczącymi problemami. Pogłębi je na pewno wprowadzane 

stopniowo embargo na rosyjską ropę naftową, które osłabi sektor naftowo-gazowy, 

stanowiący kluczową część gospodarki. Jego udział Rosstat szacował w 2019 roku na 

19,1 proc., zaś w 2020 roku na 15,3 proc. PKB – niższa wartość wynika jednak zapewne 

z niskich cen surowców szczególnie w pierwszym półroczu z uwagi na początek pandemii 

koronawirusa. 

Jeszcze w połowie grudnia 2021 roku minister finansów Anton Siluanow wskazywał, że 

Rosja ma minimum 10 lat na przystosowanie się do „zielonego zwrotu” globalnej 

gospodarki, który zmniejszy popyt na węglowodory. Należy więc, w jego opinii, gromadzić 

rezerwy pieniężne, poszukiwać nowych źródeł wzrostu gospodarczego oraz 

finansowania wydatków budżetowych17. Rozpoczęcie przez Rosję wojny oraz 

wprowadzane embargo znacząco skróciło ten czas. Dodatkowo, rzekomy sukces 

trwającego od 2014 roku „zastępowania importu” w obliczu pierwszych sankcji 

ekonomicznych na Rosję, został podważony przez samą rosyjską elitę – senator Jednej 

Rosji Andriej Kliszas podał, że sukcesy programu odnotowano tylko na papierze, 

a w rzeczywistości poniósł on pełne fiasko18. W wypowiedzi dla agencji TASS 14 czerwca 

br. rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określił sankcje przeciwko Rosji „wojną 

ekonomiczną”. Chociaż starał się wskazywać pozytywne strony tej sytuacji, przyznał, że 

sytuacja jest „ciężka”19.  

Trudno również prognozować kondycję systemu bankowego w perspektywie kilku-

kilkunastu miesięcy. Bank centralny zniósł lub osłabił wymogi dotyczące minimalnych 

wskaźników czy dokładnej sprawozdawczości dla banków komercyjnych. Już dzisiaj 

wspomina się o możliwej potrzebie dokapitalizowywania systemu. Decyzja w tym 
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zakresie ma być podjęta w IV kwartale 2022 roku, przy czym szacuje się, że może to być 

kwota nawet 2,5 bln rubli (około 2 proc. PKB), która będzie wydzielona z FND20.  

Propaganda i rzeczywistość w Petersburgu 
Forum Ekonomiczne w Petersburgu (15-18 czerwca br.) było pierwszym cyklicznym 

wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym, które Rosja organizowała od początku wojny. 

Mimo podkreślania znaczenia przybyłych uczestników, forum zostało zbojkotowane 

przez wielu partnerów z Zachodu – dotychczasowego głównego źródła inwestycji 

zagranicznych. Wśród delegacji znaleźli się Talibowie (formalnie w Rosji wciąż uznawani 

za organizację terrorystyczną), na panelach dyskusyjnych występowali czołowi rosyjscy 

propagandyści czy pranksterzy Wowan i Leksus. Putin co roku bierze udział w sesji 

plenarnej, w której dotychczas towarzyszyły mu ważne osobistości ze świata polityki 

i biznesu, a prowadzonej przez uznanych zachodnich dziennikarzy. W bieżącym roku 

panel prowadziła propagandystka Margarita Simonian, a poza Putinem na żywo 

występował prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew (wyemitowano też wideo 

z oświadczeniem prezydenta Egiptu Abdelfattaha Al Sisi oraz przewodniczącego 

Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga). 

Z wystąpienia Putina wyłaniał się propagandowy obraz obecnej globalnej rzeczywistości 

politycznej i ekonomicznej. Rosyjski prezydent pełną winą za bieżące wydarzenia 

obwiniał „nieodpowiedzialną politykę” państw Zachodu, w pierwszej kolejności Stanów 

Zjednoczonych (Europa w jego opinii dopasowuje się do polityki USA). Sankcje powiązał 

jedynie z dążeniem Zachodu do „ukarania Rosji za sprzeciw wobec jego dominacji” 

i dążenie do realizacji interesów narodowych. Putin podkreślił, że ekonomiczny 

„Blitzkrieg” zakończył się fiaskiem, a sankcje w większej mierze uderzają w kraje, które je 

nałożyły, niż w samą Rosję. Dużo miejsca poświęcił opisowi trudnej sytuacji gospodarczej 

w krajach zachodnich, w praktyce większą troskę prezentując wobec tamtejszych 

społeczności niż wobec trudności, na jakie napotykają Rosjanie. Z drugiej strony, 

wskazywał, że Zachód od lat drukując pusty pieniądz (odnosił się tutaj do polityki 

luzowania finansowego) wykupił dobra na rynku globalnym, co doprowadziło do wzrostu 

ich cen i pozostawienia wielu biednych państw bez dostępu m.in. do taniej żywności. 

Panaceum dla nich ma być współpraca z Rosją, która jest gotowa dostarczać im produkty 

rolne.  

Putin wieszczył również „upadek” walut rezerwowych – dolara oraz euro – w które 

rzekomo nikt już nie chce inwestować, bojąc się zamrożenia środków, jak to miało miejsce 

w przypadku Rosji). Wyznaczył liczne kierunki działań rosyjskiego rządu i wspierania 

krajowej gospodarki, nie wspominając jednak o źródłach ich finansowania. W kwestii 

modelu ekonomicznego, na jakim powinna się oprzeć Rosja nie określił konkretnych 

założeń. Przyznał ogólnie, że porządek światowy nieuchronnie ulega zmianie 

i mechanizmy współpracy gospodarczej trzeba wypracowywać na nowo. Między słowami 

pojawiały się twierdzenia wskazujące na niepokojące zjawiska w FR (wysoka inflacja 

i zagrożenie deflacją; nieprzewidywalne skutki sankcji), których jednak nie rozwijał, 

a tłumacząc korzyści i straty z silnego kursu rubla pomylił pojęcia importu i eksportu. 
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W zupełnie innej atmosferze w czasie Forum dyskutowali biznesmeni oraz urzędnicy 

(było to zauważalne również w poprzednich edycjach – niezależnie od deklaracji 

politycznych, klasa gospodarcza zawsze otwarcie omawiała zagadnienia biznesowe, 

których nie da się przemilczeć czy propagandowo uzasadnić w gronie ekonomistów). 

Uciekano jedynie od postawienia wprost, z czego wynika obecna trudna sytuacja Rosji, 

a skupiano się na dyskusji, jak należy działać w obecnych uwarunkowaniach.  

Jedna z najbardziej otwartych dyskusji przetoczyła się w czasie tradycyjnego roboczego 

śniadania organizowanego przez Sbierbank21. Jej celem było określenie, jak 

transformować rosyjską gospodarkę, kiedy w wyniku ograniczeń eksportowych 

(rezygnacja z zakupu surowców energetycznych) zagrożonych jest 15 proc. rosyjskiego 

PKB – taki szacunek przedstawił German Gref. Na kraje „nieprzyjazne” przypadało 

51 proc. rosyjskiego importu, przy czym najistotniejszy był zakup maszyn i urządzeń, 

farmaceutyków oraz środków transportu (wartość zakupów mających znaczenie 

krytyczne Gref ocenił na 30 mld dolarów).  

W czasie dyskusji pojawiło się wiele sprzecznych ze sobą rekomendacji, a niekiedy dość 

gorzkich wniosków. Minister rozwoju gospodarczego Maksim Reszetnikow podkreślał, że 

można planować zmianę struktury ekonomiki, ale Rosja w ramach międzynarodowego 

podziału pracy22 wypracowała efektywną i silną pozycję w dostawach surowców 

i przemyśle chemicznym i nie będzie z tego rezygnować (oznaczałoby to bowiem duży 

spadek poziomu życia Rosjan). Zaznaczył, że należy zmieniać kierunki eksportu zamiast 

gwałtownie rozwijać nowe sektory gospodarki. Ponadto podkreślił, że w Rosji przy tak 

małym rynku wewnętrznym nie wszystko opłaca się produkować (np. bez subsydiów 

państwowych projekt samolotu pasażerskiego średniego zasięgu [miał na myśli MS-21] 

nie byłyby opłacalny, choć nie jest to najbardziej złożony produkt). O małej wielkości 

rosyjskiego rynku pod kątem komercjalizacji wynalazków (a poprzez to nierentowności 

własnych nakładów badawczych i rozwojowych) mówił także wicepremier Dmitrij 

Czernyszenko. Rosja, jak wskazał, musi się orientować na eksport, przy czym mając na 

względzie, że poza swoimi granicami konkuruje z globalnymi graczami.  

Borys Titow, Rzecznik Praw Przedsiębiorców (instytucja funkcjonująca przy prezydencie 

FR) podkreślał trudności, z jakimi obecnie spotykają się właściciele rosyjskich firm 

(w przeprowadzonym przez jego biuro badaniu w grupie 6 tys. firm 86 proc. 

zadeklarowało, że odczuwa skutki nałożonych sankcji). Wskazywał również, że Rosja 

powinna prowadzić politykę luzowania finansowego, gdyż USA, Europie, Japonii i Chinom 

zapewniło to w ostatnich latach ogromny wzrost gospodarczy. Takie podejście spotkało 

się ze sprzeciwem przedstawiciela banku centralnego. Warto również przypomnieć, 

że właśnie tę politykę Putin w swoim wystąpieniu obarczył winą za globalny wzrost cen. 

Minister finansów Anton Siluanow apelował do zebranych o redukowanie żądań 

finansowych, gdyż środki są ograniczone (początkowo chciał powiedzieć, że środków „nie 

ma tak dużo”). Wytykał, że niezależnie od sytuacji Rosję toczy tzw. choroba holenderska 

(niedoinwestowanie wielu gałęzi gospodarki wobec rozwoju wydobycia i eksportu 

surowców). 
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Najbardziej krytyczne (i pominięte przez media) wystąpienie zaprezentował Andriej 

Makarow, polityk Jednej Rosji oraz szef Komisji budżetowej i podatkowej Dumy 

Państwowej. Podkreślił on, że zmiana struktury gospodarki na pewno będzie mieć 

miejsce, pozostaje pytanie czy będzie to modernizacja czy degradacja (jako przykład tej 

drugiej podał nowy model Łady Granty – droższej a z gorszym wyposażeniem). 

Negatywnie ocenił modernizację ostatnich lat, za którą w praktyce nikt nie odpowiadał 

i która nie przyniosła wymiernego rezultatu. Jako ważny aspekt zaznaczył, że w Rosji nie 

ma ani jednego tzw. jednorożca (start-up’u wycenianego powyżej 1 mld dolarów), kiedy 

własny ma nawet Senegal czy Malezja. Swoją analizę podsumował wskazaniem, że 

największym problemem Rosji jest zły system zarządzania państwem23, a konkurencja 

globalna toczy się dzisiaj nie o tanią siłę roboczą czy surowce a właśnie o efektywną 

administrację państwową. 

Wnioski 
 Rosja przez dziesięciolecia nie dokonała odejścia swojej gospodarki od oparcia się 

na wydobyciu i eksporcie surowców energetycznych, a ostatnie dziesięciolecie to 

czas przeplatania się okresów stagnacji i recesji. Mimo szumnych zapowiedzi 

i planów uniezależniania się FR od importu wielu produktów, część polityków 

przyznaje otwarcie, że celów tych nie udało się osiągnąć. Brak udanej modernizacji 

będzie oznaczać trudności gospodarcze i powrót PKB na poziom z 2021 roku 

trwający nawet dekadę. Wśród polityków, urzędników i biznesmenów brakuje 

konsensusu w odniesieniu do kierunków i sposobów przyszłej wymuszonej 

transformacji, a ścieranie się konkurencyjnych koncepcji będzie utrudniać jej 

przeprowadzenie. 

 Sytuację ekonomiczną w pierwszych tygodniach inwazji na Ukrainę „ratowały” 

gwałtowne i drastyczne, ale niezbędne i zgodne z potrzebą ekonomiczną decyzje 

rosyjskiego banku centralnego. Przesunięcie w czasie pewnych zjawisk 

ekonomicznych wobec ich pierwotnych przyczyn (m.in. spadek PKB) nie pokazują 

jeszcze realnego stanu gospodarki, a jej ewentualna adaptacja, udana bądź nie, 

będzie widoczna dopiero w kolejnych miesiącach i latach. 

 Opublikowane pod koniec czerwca dane za kwiecień br. unaoczniły pierwsze 

poważne problemy w odrębnych gałęziach przemysłu produkcyjnego. Na skraju 

upadku znalazł się sektor motoryzacyjny (produkcja spadła o 97 proc. rdr) silnie 

uzależniony od międzynarodowych łańcuchów dostaw. Jest również ważnym 

pracodawcą, niekiedy tworząc przemysłowy rdzeń aglomeracji (np. Togliatti oraz 

Samara w obwodzie samarskim, obwód kałuski). Jego wsparcie będzie istotne 

z uwagi na rolę gospodarczą i społeczną, jednocześnie będzie również niezmiernie 

kosztowne. 

 Wbrew pozorom, rosyjskiej gospodarce brakuje przewidywalności i stabilności. 

Chociaż pojawiają się prognozy odnoszące się do możliwych rocznych wskaźników 

makroekonomicznych, mogą one ulec zmianie w wyniku np. kolejnych pakietów 

sankcji. Duży poziom niepewności dotyka również przedsiębiorstwa – szczególnie 
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w kontekście przyszłego potencjału produkcyjnego. Budowa nowych kontaktów 

handlowych i łańcuchów dostaw jest procesem długotrwałym i z nieznanym 

jeszcze rezultatem oraz kosztami.  

 Rosyjska propaganda przedstawia bieżącą sytuację gospodarczą FR jako stabilną 

(szczególnie wobec nakładanych sankcji), z dużą szansą na rozwój już 

w najbliższym czasie oraz z sukcesem dążącą do uniezależnienia się od globalnych 

łańcuchów dostaw. Na potwierdzenie tych tez przywoływane są wskaźniki, które 

po gwałtownych zawirowaniach powróciły do poziomów sprzed 24 lutego br. 

Za tymi zjawiskami kryją się jednak procesy gospodarcze niekorzystne dla Rosji, 

a przyznawane jedynie przez ekspertów oraz część państwowych urzędników 

w wąskim gronie. 

 Stopa procentowa banku centralnego jest sukcesywnie obniżana w obawie przed 

deflacją oraz zbytnim ograniczeniem aktywności gospodarczej. Recesja będzie 

pogarszać stan finansów państwa i zmuszać rząd do wydatkowania ograniczonych 

oszczędności. Propagandowe podkreślanie silnego kursu rosyjskiej waluty, jest 

w istocie dla władz dużym problemem i obecnie omawiane są decyzje, mające na 

celu jego osłabienie. W tle mocnego rubla obserwować można izolację rosyjskiej 

gospodarki, gwałtowny spadek importu oraz coraz mniej dochodowy eksport, 

w tym również węglowodorów. Niższe wpływy naftowo-gazowe zmniejszają 

dochody budżetu federalnego, redukując możliwości realizowania wydatków, 

zarówno na siły zbrojne, jak i na świadczenia socjalne. 

 Ponieważ ograniczenia w handlu międzynarodowym będą Rosję kierować ku 

dawnym technologiom – mniej kapitałochłonnym oraz mniej wydajnym, FR może 

udać się utrzymać względnie niską stopę bezrobocia. Będzie to jednak skutek 

pracochłonności starych procesów produkcyjnych (nie podnosząc płacy realnej 

z uwagi na i tak już wysokie koszty produkcji). Ponadto procesy demograficzne 

związane ze starzeniem się społeczeństwa i coraz mniejszą liczbą osób aktywnych 

zawodowo, będą ograniczać masowe bezrobocie. Duży wpływ na ostateczną 

sytuację będzie mieć jednak głębokość recesji gospodarczej a także wyspowy 

charakter wyższych wskaźników bezrobocia (napięcia społeczne będą mieć 

charakter lokalny, np. w miastach skupionych wokół jednego zakładu 

przemysłowego, zwiększając przepływy migracyjne pomiędzy poszczególnymi 

regionami). 

 W wyniku zachodnich sankcji Rosja okazała się w dużej mierze „odcięta” od 

globalnej gospodarki, a jej współpraca międzynarodowa jest zależna od czynników 

na które nie zawsze ma pełny wpływ. Możliwości i dochody eksportowe są 

wypadkową zarówno sankcji, jak i światowych cen surowców oraz wewnętrznego 

kursu rosyjskiego rubla. Import okazał się z kolei niedostępny a poszukiwanie 

nowych partnerów wymaga czasu lub wypracowania takich schematów, które nie 

będą narażać stron transakcji na sankcje wtórne. 
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 Jednym z najbardziej wyraźnych dowodów na skuteczność sankcji jest dążenie 

władz Rosji do ich zniesienia (m.in. jako jeden z warunków odblokowania 

ukraińskich portów). Stoi to w sprzeczności z narracją na potrzeby wewnętrzne, 

która wskazuje, że sankcje jedynie „Rosję wzmocnią”, uniezależnią od 

zagranicznych technologii i doprowadzą do rozwoju. Jeśli faktycznie by tak było, 

kwestia sankcji nie pojawiałaby się na agendzie, a Rosja sama wprowadziłaby 

ograniczenia. 

 Narracja wokół tematów gospodarczych z jednej strony pełna jest propagandy 

(przede wszystkim w wystąpieniach Putina), która idzie w sprzeczności z wieloma 

wypowiedziami biznesmenów czy ekonomistów. Niekiedy hipotezy prezentowane 

przez prezydenta stoją w sprzeczności nie tylko z nauką ekonomii,  lecz także 

z tym, co deklarują przedstawiciele władz w swoim wąskim kręgu lub on sam 

(z jednej strony Putin mówił o wytrzymałości wobec ograniczeń, a z drugiej 

przyznał, że jeszcze nie wszystkie skutki sankcji są gospodarce znane).  

 Chociaż modernizacja gospodarki czy zastępowanie importu stanowią cel polityki 

państwa od wielu lat, nawet przedstawiciele elity politycznej przyznają jej fiasko 

oraz wypaczenia w realizacji. Z drugiej strony, gdy nie ujawniły się jeszcze w pełni 

skutki zachodnich sankcji, część rosyjskich polityków przejawia propagandowy 

hurraoptymizm w odniesieniu do przyszłości. Przekonanie o stabilności 

gospodarki może prowadzić do utrzymania dotychczasowego podejścia do 

zarządzania zasobami (w tym m.in. braku realnej walki z korupcją czy 

defraudacjami), co będzie z czasem oznaczać taki sam poziom rozkradania 

topniejących zasobów finansowych. Wobec braku inwestorów zagranicznych, 

biznes liczy bowiem przede wszystkim na tanie kredytowanie (kosztem zysków 

sektora bankowego) oraz państwowe subsydia.  

1 Dmitrij Butrin, Jewgienija Krjuczkowa, Отделаться двушечкой, Коммерсантъ, 18.05.2022; 
https://www.kommersant.ru/doc/5356224 [dostęp: 30.05.2022]. 
2 Andriej Kolesnikow, Был бы Владимир, а Петр найдется, Коммерсантъ, 10.06.2022; 
https://www.kommersant.ru/doc/5396503 [dostęp: 10.06.2022]; Деловой завтрак Сбера на ПМЭФ. 
Главное, Коммерсантъ, 17.06.2022; https://www.kommersant.ru/doc/5413804 [dostęp: 17.06.2022]. 
3 Ekonomiści skupieni wokół moskiewskiej Wyższej Szkoły Ekonomii (HSE) przewidują spadek na poziomie 
-8,4 proc. (największy od 1994 roku), -0,4 proc. w 2023 roku, po czym gospodarka ma wrócić do trendu 
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