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Rosja u progu kryzysu 
 
Zdecydowana część pierwszej dekady XXI wieku była dla Federacji 

Rosyjskiej okresem, który zaznaczył się dla gospodarki stosunkowo pomyślną 
koniunkturą. Wysokie ceny za surowce energetyczne, ustabilizowanie 
rozchwianej rządami epoki Borysa Jelcyna sytuacji wewnętrznej zaowocowało 
napływem zagranicznych inwestycji, wzrostem PKB.1 Udało się również spłacić 
większą część z zadłużenia zagranicznego w tym całkowicie wobec wierzycieli 
skupionych w klubach: „Londyńskim“ oraz „Paryskim“. Wzrost gospodarczy 
przełożył się również na poprawę sytuacji finansowej statystycznego 
mieszkańca Rosji. Terminowo zaczęły być realizowane wypłaty świadczeń 
finansowych przez państwo w tym rent oraz emerytur. Rozpoczęto program 
modernizacji rosyjskiej armii, która w wyniku rozpadu ZSRR oraz nieudolnych 
rządów Borysa Jelcyna znalazła się na granicy katastrofy. Wyraźnemu 
zwiększeniu uległy rezerwy walutowe kraju. Według danych Banku Centralne-
go Federacji Rosyjskiej osiągnęły one w połowie 2008 roku poziom blisko 600 
mld USD. Dało to Federacji Rosyjskiej trzecie po ChRL oraz Japonii miejsce na 
świecie. Ugruntowało to pozycję państwa jako stabilnego podmiotu 
międzynarodowych stosunków gospodarczych. Za sukces należy również 

                                                 
1  Federacja Rosyjska poniosła bardzo duże koszty transformacji systemowej, która miała 

miejsce w latach 90 XX wieku. Według J. Godłów _ Legiędź: „transformacja w wymiarze 
instytucjonalnym pociąga za sobą określone koszty, a ich wielkość uzależniona jest od 
głębokości przeprowadzonych zmian. Im czystsza postać gospodarki planowej tym większe 
będą koszty przechodzenia go gospodarki rynkowej“. Nie inaczej miało miejsce w przypad-
ku gospodarki rosyjskiej. Trauma społeczna, która wynikła z trudów transformacji 
doprowadziła w efekcie do odrzucenia przez rosyjskie społeczeństwo demokracji, zanegowa-
nia w dużym stopniu wolnego rynku. Dopiero druga dekada XXI wieku przyniosła w tej 
mierze pewne zmiany. Cyt. za Kardaś. Sz.: Aspekty transformacji systemowej w Rosji [w:] 
S. Bieleń, A. Skrzypek, Rosja – refleksje o transformacji. Warszawa 2010, ASPRA – JR, s. 11. 
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uznać wstąpienie przez Rosję do klubu BRIC skupiającego państwa mającego 
korzystne perspektywy rozwoju oraz rozpoczęcie (zakończonych w 2011 roku) 
rozmów o wstąpieniu do WTO. Mimo niewątpliwych sukcesów, rządzący 
zdawali sobie sprawę z kruchości podstaw wzrostu gospodarczego opartego na 
sprzedaży surowców energetycznych oraz zyskach osiąganych przez państwo-
we koncerny w rodzaju Gazpromu.2 Część z zysków pochodzących ze 
sprzedaży ropy naftowej trafiło na specjalny fundusz stabilizacyjny utworzony 
na wypadek sytuacji kryzysowych. Gospodarka rosyjska okresu rządów 
Władimira Putina mimo pewnych zastrzeżeń ze strony ekspertów dotyczących 
jej monokulturowości weszła do pierwszej dziesiątki największych gospodarek 
świata. Rosja jest również w coraz większym stopniu pełnoprawnym członkiem 
grupy G8 najbardziej rozwiniętych państw świata.  

Kryzys gospodarczy, który dotknął w końcu 2008 roku państwo rosyjskie był 
pochodną dwóch czynników. Pierwszym z nich był niewątpliwie globalny 
kryzys finansowy obejmujący swoim zasięgiem wszystkie wysoko rozwinięte 
państwa świata. Drugim, wygrana co prawda ale budzące liczne kontrowersje 
wojna z Gruzją. Spowodowała ona odpływ kapitału zagranicznego oraz 
przejściową co prawda utratę wiarygodności na arenie międzynarodowej. 
Mimo, iż stronie rosyjskiej wskutek wykorzystania posiadanych rezerw a także 
poprawy koniunktury na światowym rynku paliw udało się ustabilizować 
sytuację gospodarczą, wyraźnemu pogorszeniu uległy nastroje społeczne co 
znalazło potwierdzenie w wyborach 2011 roku oraz mających miejsce 
bezpośrednio po nich protestach społecznych. W dalszym ciągu kluczowym 
zagadnieniem pozostaje nierozstrzygnięty od lat wybór kierunku rozwoju 
państwa rosyjskiego oraz pytanie o jakość obecnych rządów. Ekipa rządowa 
Władimira Putina sprawuje władzę od 12 lat a wszystko wskazuje na to, iż 
Federację Rosyjską czeka kolejne 6 lat rządów tego charyzmatycznego 
przywódcy. Problem w tym, iż coraz częściej w Federacji Rosyjskiej słychać 
głosy o wyczerpaniu się obecnego modelu sprawowania władzy.3  

 
Sytuacja gospodarcza Federacji Rosyjskiej po pierwszej fali kryzysu 
 
W 2009 rok gospodarka rosyjska wchodziła będąc pogrążona w kryzysie. 

System ekonomiczny Federacji Rosyjskiej jest w bardzo dużym stopniu 
uzależniony od wpływów ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego. O 
rosyjskiej gospodarce mówi się jako gospodarce monokulturowej. Dodat-

                                                 
2  Ibidem, s. 18 – 23. 
3  Rogoża. J.: Wybory parlamentarne w Rosji: powrót polityki. Warszawa 07. 12. 11, Ośrodek 

Studiów Wschodnich, s. 1. 
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kowym czynnikiem stymulującym rozwój sytuacji kryzowej był odpływ 
inwestorów zagranicznych spowodowany koniecznością redukcji portfela 
inwestycyjnego. Wszystko to było wymuszone kurczeniem się zasobów 
finansowych wielkich konsorcjów oraz rosyjsko – gruzińskim konfliktem 
zbrojnym z sierpnia 2008 roku, który w sposób nie budzący wątpliwości 
wykazał niestabilność obszaru postradzieckiego jego podatność na spory 
narodowościowe. Rok 2009 przyniósł gospodarce rosyjskiej spadek PKB rzędu 
7,5%, zmniejszyły się również o blisko 200 mld USD rezerw walutowych. 
Wymusiło to konieczność zagwarantowania stabilności budżetu poprzez 
sięgnięcie po środki finansowe ulokowane na funduszu stabilizacyjnym. 
Wszystko to nie wróżyło dobrze na przyszłość dla rosyjskiego systemu 
ekonomicznego zwłaszcza, iż spodziewano się dalszego spadku cen za surowce 
na globalnym rynku paliw. Rynki te reagują dosyć alergicznie na wszelkie 
informacje o spadku produkcji, wahaniach PKB. Mechanizm powiązań jest 
prosty. Gospodarka pozostająca w stagnacji lub kryzysie nie potrzebuje 
dodatkowej ilości surowców energetycznych a to przekłada się na ceny na 
światowych rynkach paliw. Monokulturowość rosyjskiej gospodarki hamuje w 
dużym stopniu możliwość przeprowadzenia skutecznych reform. Prowadzi do 
sytuacji, w której innowacyjność, nowe technologie wypierane są przez 
relatywnie tani pieniądz pochodzący z zysków ze sprzedaży surowców 
energetycznych. Hamuje to rozwój państwa, prowadzi do sytuacji, w której 
Federacja Rosyjska staje się zapleczem surowcowym dla państw znacznie lepiej 
od niej rozwiniętych. W tej sytuacji o bilansie PKB, jego końcowej wartości 
stanowi blisko połowa środków pochodzących ze sprzedaży surowców w tym 
głównie ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Sytuacja taka w przypadku 
utrzymywania się przez dłuższy okres stagnacji na rynkach paliw mogłaby się 
przyczynić do permanentnego a nie tylko przejściowego jak ma to miejsce 
obecnie kryzysu rosyjskiej gospodarki.4 Wydaje się, iż świadomość tego faktu 
wśród rosyjskich elit politycznych powoli narasta. Problemem jest jednak brak 
konkretnych działań. Te, które władze rosyjskie podjęły do tej pory mają 
charakter zbyt fragmentaryczny by móc przestawić rosyjską gospodarkę na 
nowe tory rozwoju. Wśród nich należy wymienić postawienie na rozwój 
przemysłu obronnego w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii, 
wsparcie rozwoju przemysłu kosmicznego, stworzenie silnego zaplecza 
logistyczno – finansowego pod powstanie inkubatorów przedsiębiorczości 
skupionych w rosyjskich odpowiednikach dolin krzemowych. Przykładem 

                                                 
4  Szerzej o monokulturowym charakterze rosyjskiej gospodarki Kisielewski. T. A.: Schyłek 

Rosji. Poznań 2007, REBIS, s. 45 – 74. 
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osiągnięć rosyjskiego przemysłu obronnego jest budowa nowoczesnych, 
strategicznych okrętów podwodnych klasy „Borej“ wyposażonych 
w nowoczesne rakiety balistyczne „Buława“ czy w przypadku sektora 
kosmicznego stworzenie drugiego po amerykańskim systemu nawigacji 
kosmicznej „Glonas“. W sumie jednak to surowce w dalszym ciągu kształtują 
oblicze rosyjskiej gospodarki a powinny ją, jeśli Federacja Rosyjska chce się 
poszczycić nowoczesnych, konkurencyjnych systemem ekonomicznym jedynie 
uzupełniać. 

Rosnące ceny za surowce energetyczne w okresie 2010 – 2011 przyczyniły się 
do wzrostu PKB a tym samy zażegnały grożący Federacji Rosyjskiej 
poważniejszy kryzys. Co prawda budżet centralny w 2010 roku odnotował 
deficyt jednakże już w 2011 roku nadwyżka dochodów nad wydatkami 
państwa sięgnęła kilkunastu miliardów USD. Rosną, choć wolniej niż przed 
kryzysem rezerwy walutowe zbliżając się do poziomu 500 mld USD. Wzrasta 
także wartość środków finansowych zgromadzonych na funduszu stabiliza-
cyjnym a trzeba nadmienić, iż w kulminacyjnym okresie kryzysu finansowego 
w Federacji Rosyjskiej, który przypadł na 2009 rok uległy one redukcji o blisko 
50%. Federację Rosyjską stać nawet na tak spektakularne gesty jak udzielenie 
pomocy MFW w wysokości 10 mld USD co ma świadczyć o sile rosyjskiego 
systemu ekonomicznego. Rosyjskie firmy dysponując kapitałem coraz śmielej 
inwestują również na Zachodzie korzystając z relatywnie korzystnych 
warunków inwestowania, które wymusił na partnerach zagranicznych 
Federacji Rosyjskiej kryzys gospodarczy. Negatywnym skutkiem kryzysu, 
z którym władzom rosyjskim nie udało się dotychczas uporać jest odpływ 
kapitału. Dotyczy to zarówno kapitału zagranicznego jak również wewnętrzne-
go lokowanego za granicami kraju. Odpływ kapitału szacowany jest na 
kilkadziesiąt miliardów USD w skali roku. Sytuacja taka nie ulegnie poprawie 
dopóki na Zachodzie trwać będzie stagnacja gospodarcza. Dopiero po jej 
przezwyciężeniu można oczekiwać powrotu inwestorów zagranicznych na 
rosyjski rynek oraz zaprzestania wywożenia kapitału ze strony rosyjskich 
przedsiębiorców. Spowodowane jest to koniecznością kumulacji kapitału przez 
zachodnie grupy inwestycyjne w państwach dla kapitału macierzystych. Inną 
kwestią, jest klimat inwestycyjny w Federacji Rosyjskiej. Mimo zmian w tym 
zakresie, Federacja Rosyjska nadal nie zalicza się do światowej czołówki. Skala 
nepotyzmu, korupcji i biurokratyzacji struktur administracyjnych jest zbyt duża 
aby móc mówić o swobodnym i bezpiecznym lokowaniu środków finan-
sowych. 

Reasumując, Federacji Rosyjskiej udało się wyjść z pierwszej fazy kryzysu 
w miarę dobrej kondycji. Rosyjski system finansowy dzięki posiadanych 
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rezerwom walutowym, aktywom zgromadzonym na funduszu stabilizacyjnym 
okazał się być relatywnie odpornym na zawirowania na rynkach światowych. 
Gorzej wyglądała sytuacja w przypadku gospodarki rozumianej jako całości. 
Zbyt duże uzależnienie osiąganych przez nią wyników od koniunktury na 
rynkach paliwa w sposób wyraźny wskazuje na potrzebę zmian w tym 
zakresie. Jeśli Federacja Rosyjska chce podtrzymać swoje aspiracje mocarstwo-
we powinna wejść na ścieżkę gospodarki opartej o nowoczesne technologie, 
innowacyjne rozwiązania. Gospodarka opierająca swój rozwój wyłącznie 
o eksport surowców energetycznych powoduje, iż państwo staje się wtórnym 
rynkiem dla krajów lepiej rozwiniętych nie zaś pożądanym, równoprawnym 
partnerem. 

 
Kryzys społeczny czy okresowe wahania nastrojów? 
 
Fala demonstracji, które przeszły przez Federację Rosyjską po wyborach do 

izby niższej rosyjskiego parlamentu była pewnym zaskoczeniem zarówno dla 
władz państwowych jak również ekspertów politycznych komentujących 
rosyjską rzeczywistość. Dotychczas powszechnie uważano, iż nie ma większych 
szans na przełomowe zmiany, zaś rosyjska scena polityczna pozostanie w 
zamrożeniu aż do końca hipotetycznej drugiej (według opozycji czwartej) 
kadencji prezydenta Władimira Putina. Tak formułowane opinie oparte były na 
badaniach opinii publicznej, które jednoznacznie wskazywały na marazm 
społeczny w tym zakresie. Rosjanie wydawali się zainteresowani swobodami 
osobistymi, polityka pozostawała na dalekim miejscu. Tradycyjnie w swoistej 
hibernacji polityczno – społecznej tkwiła rosyjska prowincja. Protesty 
przeciwko sfałszowanym zdaniem opozycji wyborom przybrały na siłę w 
dwóch wielkich aglomeracjach: Moskwie i Petersburgu. To tam właśnie 
znajduje się największe skupisko rosyjskiej inteligencji to w końcu dwa wielkie 
ośrodki miejskie gdzie pracuje elita kraju. Większość protestujących według 
zrobionych ad hoc wynikach badań rekrutowała się spośród rosyjskiej klasy 
średniej stosunkowo dobrze usadowionej w kapitalistycznej rzeczywistości. 
Ponad połowa z protestujących to osoby w przedziale wiekowym 18 -40 lat, 
posiadające wykształcenie wyższe, co czwarty z ankietowanych prowadził 
działalność na własnych rachunek. Warto również podkreślić, iż 3/5 spośród 
ankietowanych zadeklarowało, iż o możliwości uczestnictwa w manifestacji 
dowiedzieli się za pośrednictwem internetu.5 Trudno obecnie ocenić na ile 
protesty te przełożą się na sytuację polityczno – ekonomiczną państwa 
                                                 
5  Wojciechowski, M.: Putin traci zmysł polityczny, Warszawa 2011, „Gazeta Wyborcza“, nr 301, 

s. 9. 
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rosyjskiego. Ich zasięg jest jednak ograniczony głównie do wielkich miast: 
Moskwy, w mniejszym stopniu Petersburga. Wśród uczestników przeważa 
rosyjska klasa średnia. Świadczy to o relatywnie niskim, ograniczonym głównie 
do jednej warstwy społecznej poparciu. Większość Rosjan wydaje się kierować 
przywiązaniem do obecnej elity władzy co jest efektem wyniesionej z czasów 
postradzieckich mentalności i nie jest gotowa podjąć protestu a co za tym idzie 
ryzyka w imię konieczności przeprowadzenia zmian w politycznym procesie 
sprawowania władzy. Z drugiej jednak strony stosunkowo młody wiek 
protestujących świadczy o dorastaniu nowego pokolenia Rosjan wychowanego 
na wzorcach kultury globalnej w mniejszym stopniu narodowej jak miało to 
miejsce dotychczas. Ta kategoria osób doskonale radzi sobie w warunkach 
kapitalistycznej wolnej konkurencji, której w Federacji Rosyjskiej brakuje lub 
nie jest do końca respektowana ograniczona patologicznymi zjawiskami 
w postaci korupcji oraz nepotyzmu. Obecny gorset polityczny w mniejszym 
stopniu społeczny nałożony przez władzę wydaje się być dla nich trudny do 
zaakceptowania. Kontakty z zagranicą, otwarcie Rosji na świat powodują, iż 
młode pokolenie Rosjan chce się upodobnić do bliższych kulturowo 
społeczeństw Europy Zachodniej. Wydaje się również, iż obecny model 
sprawowania władzy w Federacji Rosyjskiej oraz specyficzny PR ze strony 
Władimira Putina wyczerpują się. Czas więc na poważne zmiany zarówno 
w segmencie polityczno – społecznym jak i gospodarczym.6 Warto przy tym 
podkreślić, iż o ile inicjatorem zmian może być pozaparlamentarna opozycja 
o tyle obecnie dojście jej do władzy nie wchodzi w rachubę. Poza systemowa 
opozycja pozbawiona jest jednolitego kierownictwa, brak też założeń 
programowych. Stojące za protestami siły polityczne reprezentują niezwykle 
zróżnicowane spektrum ideologiczne od skrajnej prawicy poprzez liberałów na 
ugrupowaniach lewackich kończąc. Wyklucza to możliwość stworzenia 
jednolitego programu dla ewentualnie wyłonionej w czasie trwania protestów 

                                                 
6  Według analityków Ośrodka Studiów Wschodnich: „Protest ma charakter obywatelski – 

demonstracja zgromadziła wiele osób niedziałających w strukturach politycznych, a wśród 
przemawiających dominowali nie opozycyjni politycy, lecz przedstawiciele świata mediów 
i kultury. Jednocześnie w proteście wzięli udział przedstawiciele komunistów, radykalnej 
lewicy i nacjonalistów (w marszu przeszły kolumny złożone z poszczególnych sił). Można 
przy tym zaobserwować ewolucję haseł podnoszonych przez protestujących – większość 
z nich skierowana jest obecnie bezpośrednio przeciwko Putinowi („Ani jednego głosu na 
Putina“, „Rosja bez Putina“). Tym samym protest staje się coraz bardziej antyputinowski, 
a niezadowolenie protestujących podsycają lekceważące wypowiedzi premiera o nich 
samych i ich postulatach.“. Cyt. za Jarzyńska. K.: Rogoża. J.: Władze i opozycja mobilizują 
zwolenników. Warszawa 08. 02. 2012, „Tydzień na Wschodzie“, Ośrodek Studiów 
Wschodnich,, s. 1. 
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reprezentacji politycznej niezadowolonych. Należy też pamiętać, iż 
jakiekolwiek poważniejsze fluktuacje na rosyjskiej wewnętrznej arenie 
politycznej przy obecnym systemie politycznym mogą prowadzić do 
destabilizacji sytuacji również w szerszym wymiarze – państwa. Tendencje 
odśrodkowe, mimo iż w ostatnich latach wyraźnie osłabły są w dalszym ciągu 
obecne. Z faktem tym należy się liczyć. 

 
Perspektywy rozwoju sytuacji społeczno – gospodarczej 
 
Perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej zarysowują się znacznie lepiej 

niż ma to miejsce w przypadku sytuacji polityczno – społecznej. Po poważnym 
spadku PKB w 2009 roku, kolejny rok przyniósł za sobą wzrost gospodarczy. 
W 2011 roku zanotowano blisko 4,5% wzrost PKB. Świadczy to o wychodzeniu 
Rosji z kryzysu gospodarczego. Nie oznacza to jednak, iż rosyjskie elity władzy 
mają wyzwania ekonomiczne związane z kryzysem oraz złą strukturą 
gospodarczą kraju poza sobą. Głównym ekonomicznym problemem 
hamującym rozwój państwa pozostaje wspomniana monokulturowość 
gospodarcza. Rosyjska gospodarka w zbyt dużym stopniu uzależniona jest od 
zysków płynących ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego. Te ostatnie zaś 
są pochodną koniunktury na globalnym rynku paliw. Negatywnie wpływa to 
na możliwości modernizacyjne rosyjskiego systemu gospodarczego. Sprzyja 
powstawaniu i umacnianiu się negatywnych patologicznych zjawisk w postaci 
nepotyzmu oraz korupcji. Przyczynia się do stagnacji modelu zarządzania sferą 
produkcyjną, która pozostaje w dalszym ciągu niezwykle energochłonna 
a przez to mało efektywna. Stosunkowo łatwo uzyskiwane środki finansowe 
pochodzące ze sprzedaży surowców energetycznych nie wymuszają zastoso-
wania w ramach produkcji nowoczesnych technologii. Nie ma bowiem 
potrzeby poważnej konkurencji na rynkach światowych skoro gospodarkę 
zasila stosunkowo łatwy pieniądz. Zanika motywacja do tworzenia miejsc 
pracy opartych na wykorzystaniu współczesnych, nowoczesnych technik 
informatycznych. Pewne jednak oznaki zmian w tym zakresie są widoczne. 
Władze rosyjskie starają się otworzyć doliny krzemowe, w których produkcja 
oparta zostanie głównie na potencjale intelektualnym rosyjskich elit bazujących 
na wiedzy. Poważne środki finansowe trafiają również na badania prowadzone 
w ramach przemysłu zbrojeniowego. Do 2020 roku Federacja Rosyjska 
zamierza przeznaczyć blisko 650 mld USD na finansowanie modernizacji 
swoich sił zbrojnych. Z czasem zastosowane w przemyśle zbrojeniowym 
nowatorskie rozwiązania trafią na rynek cywilny. Wszystko to można uznać za 
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aktywa wynikające w pośredni sposób z sytuacji kryzysowej, która wymusza 
zmiany. Problemem pozostaje tempo ich wdrażania. 

Mniej optymistycznie wygląda za to sytuacja w sferze polityczno – 
społecznej. Władze nie dojrzały bowiem do zmian, które prowadziłyby do 
powstania społeczeństwa obywatelskiego. Słabo funkcjonuje samorząd, wymiar 
sprawiedliwości nie mówiąc już o organach odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo i porządek. Władza sprawowana w Federacji Rosyjskiej ma nadal w 
dużym stopniu charakter autorytarny. O ile sfera wolności osobistej uległa od 
czasów upadku ZSRR znacznemu poszerzeniu o tyle w ramach swobody 
działalności politycznej zastój jest aż nadto widoczny. Rosyjska demokracja ma 
w dużym stopniu charakter fasadowy a to negatywnie wpływa na postrzeganie 
jej ze strony państw zachodnich jak również przeciętnego mieszkańca Europy 
Zachodniej czy USA. Zmiany w tym zakresie są konieczne choć nie powinny 
mieć one charakteru radykalnego. Droga rewolucyjna dla Rosji po jej 
doświadczeniach XX wieku powinna odstraszać potencjalnych kandydatów na 
rewolucjonistów. W przypadku Federacji Rosyjskiej ścieżka ewolucji wydaje się 
być znacznie lepszym, pragmatycznym rozwiązaniem. Dodajmy przy tym, iż 
rozwiązaniem koniecznym jeśli rosyjskie plany budowy nowoczesnego 
mocarstwa globalnego mają przybrać realne kształty. Wydaje się, iż 
uporządkowanie kwestii swobód polityczno – społecznych pozytywnie 
przyczyniłoby się również do ustabilizowania sytuacji ekonomicznej państwa 
stanowiąc trwały fundament wzrostu gospodarczego. Konieczność stojących 
przed Rosją wyzwań modernizacyjnych wydaje się zauważać również 
Władimir Putin autor obecnej koncepcji rozwoju Federacji Rosyjskiej. Podczas 
kampanii poprzedzającej wybory prezydenckie 2012 roku odnosił się do nich w 
licznych wypowiedziach: „Musimy zmienić samo państwo, władzę 
wykonawczą i sądowniczą w Rosji; zdemontować represyjne spoiwo organów 
policyjnych, śledczych, prokuratorskich i sądowniczych; usunąć z prawa 
karnego wszystkie pozostałości radzieckiej świadomości prawniczej 
pozwalające na przekształcenie sporu gospodarczego w sprawę karną 
przeciwko jednemu z uczestników“.7 Za pozytywny przejaw wykorzystania 
surowców energetycznych w działaniach na rzecz innowacyjności gospodarki 
zdaniem rosyjskiego premiera należy uznać przeznaczenie: „ćwierć dochodu 
narodowego, pochodzącego z eksportu gazu, ropy, metali, drewna i innych 
surowców“ na stworzenie wielkich korporacji takich jak Rostechnologia czy 

                                                 
7  Cyt. za Radziwinowicz, W.: Putin krytykuje rządy Putina. Warszawa 2012, „Gazeta 

Wyborcza“, nr 25, s. 8. 
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Rosatom, które starają się włączyć do rywalizacji ze swoimi odpowiednikami 
na Zachodzie.8 

Czynnikiem hamującym proces zmian jest pamięć o wydarzeniach jakie 
zaszły w sferze polityczno – społeczno – ekonomicznej ostatniej dekady XX 
wieku. Nieudany eksperyment z demokracją oraz wolnym rynkiem zraził 
szerokie rzesze społeczeństwa rosyjskiego do reform prowadzonych zgodnie 
z ideologią liberalna utożsamianą w Federacji Rosyjskiej z szeroko rozumianym 
Zachodem. Odrzucenie prowadzonych na wzór Zachodu zmian stało się do 
pewnego stopnia fundamentem, bazą sukcesu ekipy Władimira Putina, który 
na negacji systemu obowiązującego w latach 90 XX wieku zbił swój polityczny 
kapitał. Trudno więc biorąc pod uwagę mentalność obecnej ekipy władzy 
oczekiwać aby ta odrzuciła ad acta to co udało się zbudować na przestrzeni 12 
lat rządów Władimira Putina.9 Zmiany są jednak konieczne aby państwo mogło 
prawidłowo funkcjonować. Wydaje się, iż rosyjskie elity władzy powoli do nich 
dojrzewają. 
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