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Propozycje cięć socjalnych w rosyjskim sektorze obrony 
i bezpieczeństwa 

Ministerstwo finansów Federacji Rosyjskiej prowadzi przegląd możliwych 
oszczędności wydatków budżetowych, włączając w to sektor obrony narodowej 
i bezpieczeństwa wewnętrznego. Wśród propozycji znalazły się postulaty 
zmniejszające gwarancje socjalne, m.in. redukcja etatów o 10 proc., podniesienie 
stażu służby niezbędnego do uzyskania praw emerytalnych, niższa waloryzacja 
emerytur „mundurowych”. Zostały one skrajnie negatywnie odebrane przez 
struktury siłowe i większość z nich będzie trudna do realizacji. Ewentualne 
dalsze omawianie będzie się odbywać poza szerokim obiegiem medialnym. 

Kryzys gospodarczy i finansowy, przed jakim staje Federacja Rosyjska, wymaga od jej 

władz ograniczania oraz optymalizacji wydatków budżetowych. Obecnie priorytetowy 

charakter mają wydatki na cele socjalne, wsparcie gospodarki oraz służby zdrowia. 

Pozostałe, wobec deficytu prognozowanego w bieżącym roku na 4,4 proc., a w następnym 

na 2,4 proc. PKB, mogą być poddane ograniczeniom. 

Już w ramach prac nad projektem budżetu na lata 2021–2023 dokonano 10-

procentowych cięć wydatków na cele, które nie są niezbędne. Program zbrojenia armii 

w ramach GPW-2025 w tych samych latach został zmniejszony o 5 proc.1. Jego wartość 

w 2020 roku miała sięgnąć 1,5 bln rubli (19,5 mld dolarów2), z mniejszymi wartościami 

w latach kolejnych z uwagi na osiągnięcie pożądanego poziomu przezbrojenia i udziału 

nowoczesnej techniki i broni (Władimir Putin wspominał o tym jeszcze w listopadzie 

2019 roku3). 

Wydatki na obronę narodową w bieżącym roku mają wynieść 2,9 proc. PKB, a w kolejnych 

latach spadać, w 2021 roku do 2,7 proc., w 2022 roku – 2,6 proc., w 2023 roku – 2,5 proc. 

PKB. Po raz pierwszy od dawna rozdział ten będzie mieć finansowanie mniejsze niż 

gospodarka narodowa. O zbyt niskich wydatkach na obronę wypowiedział się nawet 

Aleksiej Kudrin, który jako minister finansów w 2010 roku był przeciwny ich podnoszeniu 

(był to też jeden z ważnych powodów jego dymisji). Wskazał jednak, że wtedy chodziło 

o wydatki rzędu 3,4 proc. PKB, a z drugiej strony – 2,5 proc. również nie jest właściwy. 

Jako optymalny dla Rosji, wobec stojących przed nią wyzwań, określił poziom 2,8–

2,9 proc. PKB4. 

Propozycje ministerstwa finansów 
Poza bieżącymi pracami nad budżetem federalnym, ministerstwo finansów w połowie 

października br. przedstawiło Radzie Bezpieczeństwa FR oraz strukturom siłowym kilka 

propozycji optymalizujących wydatki w sferze obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego5. 

Zostały one podzielone na trzy bloki – pierwszy odnosił się do sił MSW, drugi – sił 

zbrojnych, trzeci – Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej (ros. Федеральная 

служба войск национальной гвардии – Rosgwardia). W przypadku dwóch pierwszych 

szczegóły dotyczące zmian wypłynęły do mediów, a część z nich była analogiczna (można 
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więc domniemywać, że wobec Rosgwardii propozycje były podobne). Optymalizacja 

przez komentatorów wojskowych została określona jako faktyczna „reforma”. 

Tabela 1. Optymalizacja wydatków proponowana przez ministerstwo finansów. 
Siły zbrojne Służby bezpieczeństwa wewnętrznego 

• redukcja liczby etatów o 10 proc. (m.in. poprzez przeniesienie części personelu do 
administracji cywilnej); 

• wydłużenie stażu służby niezbędnego do uzyskania prawa do emerytury do 25 lat (bez 
wliczania czasu kształcenia); 

• indeksacja emerytury tylko do poziomu inflacji (obecnie powinno to być inflacja plus 
2 pkt proc.); 

• wydłużenie okresów używalności poszczególnych elementów umundurowania lub ich 
zamiana na finansową rekompensatę; 

• wydłużenie okresu nabycia prawa do 
hipoteki wojskowej; 

• zapewnienie wyżywienia żołnierzom 
kontraktowym tylko w czasie wyjazdów z 
miejsca dyslokacji oraz dyżuru bojowego. 

 

• propozycja utworzenia na bazie sił 
wewnętrznych MSW jednego organu, który 
przejąłby kompetencje służb więziennych, 
komorniczych oraz przesyłek specjalnych 
(w tym klauzulowanych), z jednoczesnym 
zmniejszeniem liczby łącznych etatów; 

• przekazanie części uprawnień policji 
ministerstwom cywilnym; 

• powołanie scentralizowanej jednostki 
odpowiedzialnej za zabezpieczenie 
materiałowe służb bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Zgodnie z dekretem prezydenta liczba etatów w rosyjskich Siłach Zbrojnych wynosi 

1 902 758, przy czym etatów wojskowych 1 013 6286. Z dokumentu ministerstwa 

finansów ma wynikać, że redukcja dotyczyłaby etatów wojskowych, przy czym 

odnosiłaby się nie stricte do żołnierzy, lecz osób nie wykonujących bezpośrednio zadań 

bojowych – lekarzy, prawników, księgowych, specjalistów ds. kadr czy wykładowców 

(podobnie miałoby być w przypadku sił MSW). Przeciwnicy takiego rozwiązania 

wskazywali, że gdy przeprowadzano poprzednią reformę, duża część kadry wojskowej 

już została przeniesiona do kategorii personelu cywilnego, co miało negatywnie odbić się 

na funkcjonowaniu sił zbrojnych. 

Przy obecnym poziomie etatów oznacza to redukcję rzędu 100 tys. miejsc. Ponadto 

likwidacji miałyby podlegać etaty i tak obecnie nie obsadzone. Realnie rosyjskie siły 

zbrojne są szacowane na 870–900 tys. żołnierzy. Wnioskowana redukcja faktycznie 

niczego by nie zmieniła, za wyjątkiem oficjalnego zmniejszenia liczby wojskowych poniżej 

miliona (co z uwagi na psychologiczne oddziaływanie odnoszenia się do „milionowej 

armii” nie jest widziane pozytywnie)7. 

Druga ważna zmiana miałaby dotyczyć czasu służby wojskowej, który upoważnia do 

świadczenia emerytalnego. Obecnie jest to 20 lat, z włączeniem okresu kształcenia 

w szkole oficerskiej. Po zmianie miałoby to być 25 lat bez uwzględniania czasu nauki, stąd 

faktycznie „wiek emerytalny” dla żołnierzy zostałby wydłużony o 10 lat. 
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Wojskowi nabywają też prawo do rachunku hipotecznego – oficerowie zaraz po 

ukończeniu nauki, żołnierze kontraktowi po trzech latach służby (na rachunek ten 

wpływają środki z budżetu państwa, które po kilku latach wojskowy może wykorzystać 

na wkład hipoteczny). Ministerstwo finansów chce odroczyć otwarcie takiego rachunku 

o pięć lat. W listopadzie 2019 roku w systemie hipoteki wojskowej uczestniczyło prawie 

530 tys. wojskowych, a w 2020 roku roczny wkład budżetu federalnego dla jednego 

uczestnika wyniósł prawie 290 tys. rubli (3,8 tys. dolarów)8. 

Jedną z propozycji jest także zlikwidowanie 2-procentowej dodatkowej indeksacji 

wojskowych emerytur. W systemie cywilnym waloryzacja jest dokonywana o poziom 

inflacji, w wojskowym (pod który podlegają także inne jednostki mundurowe) powinna 

o 2 pkt proc. przewyższać jej poziom. Chociaż jest to gwarancja prawna, w praktyce nie 

jest ona realizowana (formalnie od 7 lat jest rokrocznie zawieszana na podstawie 

odrębnych przepisów budżetowych). Parlamentarna komisja ds. obrony kilkukrotnie 

podnosiła ten temat, m.in. w trakcie procesu ustawy finansowej, wskazując, że w ostatnich 

latach to emerytury cywilne były wyżej indeksowane niż wojskowe (przy wypełnieniu 

wymogów prawnych te drugie powinny być o około 25 proc. wyższe niż są obecnie), 

co doprowadziło do ich zrównania w przypadku wojskowych niższych stopniem. 

Wszelkie wezwania komitetu do wypełnienia wobec żołnierzy tej gwarancji socjalnej 

są ignorowane przez wszystkie organy administracji9. 

W propozycjach odnoszących się do sił bezpieczeństwa dużą uwagę przyciągnęła 

możliwość utworzenia na bazie sił wewnętrznych MSW jednego organu, który przejąłby 

kompetencje kilku innych – Federalnej Służby Wykonywania Kar (ros. Федеральная 

служба исполнения наказаний – FSIN), Federalnej Służby Komorników Sądowych 

(ros. Федеральная служба судебных приставов, obie podlegają obecnie pod 

ministerstwo sprawiedliwości) oraz Państwowej Służby Kurierskiej 

(ros. Государственная фельдъегерская служба; odpowiada za przesyłki specjalne 

i klauzulowane i podlega bezpośrednio prezydentowi). Nowa służba miałaby też mieć 

scentralizowaną jedną jednostkę odpowiedzialną za zabezpieczenie materiałowe. Z kolei 

część uprawnień policji mogłaby być przekazana ministerstwom cywilnym10.  

Obie zmiany miałyby prowadzić ostatecznie do zmniejszenia liczby etatów, a także 

racjonalizacji etatów kierowniczych i ich powiązania z realną liczbą podwładnych. Punkt 

ten spotkał się z największymi wątpliwościami i niezrozumieniem komentatorów – część 

funkcjonariuszy służb wewnętrznych miało przejść do cywila, podczas gdy jednocześnie 

do sił MSW planowano wcielenie służb obecnie cywilnych. Wskazywano również, 

że reforma sił MSW z lat 2011–2012 doprowadziła do 20-procentowej redukcji etatów, 

nie przynosząc wielu pozytywnych efektów. Ponadto, w części jednostek sił 

wewnętrznych brakuje chętnych do pracy, a niedobory sięgają od 10 do nawet 30 proc.11. 

O ile w przypadku sił wewnętrznych, oszczędności w ramach zmian szacowano na 20 mld 

rubli (260 mln dolarów), brakowało takiej jednoznacznej oceny dla propozycji odnoszącej 

się do sił zbrojnych. Ekonomię na wojskowych etatach oceniano maksymalnie na 5 mld 

rubli (65 mln dolarów)12. Nie są to jednak sumy znaczące, jeśli się je porówna 
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z finansowaniem planowanym na 2021 rok – bezpieczeństwo wewnętrzne może liczyć na 

2,5 bln rubli (32,5 mld dolarów), obrona narodowa – 3,1 bln rubli (40,3 mld dolarów). 

Historia narracji 
Artykuł gazety Izwiestia na temat optymalizacji wydatków w siłach MSW miał wydźwięk 

pozytywny (komentatorzy gazety wypowiadali się przychylnie wobec zaproponowanych 

zmian), krytyczne komentarze na temat tych doniesień zaprezentował z kolei 

Kommersant. W odniesieniu do zmian w armii Izwiestia zaprezentowały bardziej 

wyważony pogląd (przytoczono zarówno opinie pozytywne, jak i negatywne). Po tej 

publikacji jednak przez media elektroniczne przetoczyła się fala krytycznych wypowiedzi, 

zarówno analityków wojskowości, jak i polityków i urzędników. Dmitrij Pieskow, 

rzecznik Kremla, wskazał, że nie podjęto żadnej decyzji o jakimkolwiek zmniejszeniu 

liczby wojskowych. 

Bardzo szybko oficjalne stanowisko zajęło ministerstwo obrony, publikując krytyczne 

wobec wszystkich propozycji oświadczenie w internetowym wydaniu gazety Krasnaja 

Zwiezda13. Wskazało ono, że obecna liczebność armii wynika z konieczności efektywnego 

gwarantowania bezpieczeństwa a relacja liczby etatów wojskowych i cywilnych już 

została zoptymalizowana. Zmniejszenie etatów nie może przynieść żadnych 

oszczędności, gdyż obecnie środki są wydzielane na realnie obsadzone stanowiska. 

Ministerstwo przytoczyło też negatywny przykład reformy lat 2007–2012 kiedy 

pracowników wojskowych przenoszono na etaty cywilne. Kwestia wydłużenia stażu 

służby do 25 lat mogłaby być przedmiotem dyskusji, jednak jedynie w przypadku 

odpowiednich rekompensat dla wojskowych, na co z kolei nie chce się zgodzić resort 

finansów. Brak realnych oszczędności przy jednoczesnym ograniczeniu gwarancji 

socjalnych żołnierzy oceniono jednoznacznie negatywnie, wskazując, że wręcz 

przeciwnie – świadczenia w tym zakresie będą rozszerzane.  

Federalna telewizja podjęła temat bardzo lakonicznie i tylko w jednym popołudniowym 

wydaniu 20 października br. Podczas gdy rozpoczynający dyskusję materiał Izwiestii 

o „reformie armii” pojawił się w godzinach porannych, już wieczorem zaczął on wygasać 

i następnego dnia w praktyce nie był już kontynuowany.  

Wnioski 
− Propozycje ministerstwa finansów można odbierać jako tradycyjne 

administracyjno-finansowe tarcia. Wobec znaczącego przewidywanego deficytu 

budżetowego, resort szuka oszczędności wszędzie, w tym w sektorze obrony 

i bezpieczeństwa. Tym samym wystawia się też na krytykę struktur siłowych oraz 

polityków i urzędników, podkreślających istotne obecne znaczenie rosyjskich sił 

zbrojnych. 

− W ramach struktur siłowych trwa walka o kontrolę nad poszczególnymi jej 

częściami, jednak czym innym dla struktur siłowych jest wzajemna walka, a czym 

innym zmiana podziału wpływów i zasad gry, proponowana z zewnątrz (tym 

razem przez urzędników ministerstwa finansów). Tym samym walki pomiędzy 
frakcjami utrudniają wypracowanie rozwiązania i podjęcie ostatecznych decyzji. 
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− Z jednej strony, zmiany można określić jako łagodne (w skali ogółu wydatków 

prognozowane oszczędności nie są duże), z drugiej – wniesienie ich mimo 

wszystko oznacza, że dla ministerstwa finansów liczy się każda „zaoszczędzona 

kopiejka”. Spotyka się opinię, że przedstawiona optymalizacja wydatków jest 

specjalnie obraną strategią negocjacyjną, tak by w rezultacie rozmów wypracować 

kompromis, który uwzględni chociaż część zmian. Ponadto, należy zaznaczyć, 

że dodatkowa 2-procentowa waloryzacja emerytur wojskowych powyżej poziomu 

inflacji i tak od lat nie jest realizowana. W tym miejscu resort chce tylko stan 
faktyczny uregulować prawnie. 

− Cięcia odnoszące się do gwarancji socjalnych osłabiają pozycję armii i służb 

bezpieczeństwa jako przyszłego pracodawcy (szczególnie wobec negatywnych 

tendencji demograficznych). Już obecnie obserwowane są braki kadrowe, a realna 

liczebność armii, niezależnie od miliona etatów „na papierze” sięga około 900 tys. 

Oficjalna liczba jest traktowana jako element psychologicznego oddziaływania na 
przeciwnika oraz na potrzeby wewnętrznej narracji o sile „milionowej armii”.  

− Wypłynięcie omawianego tematu do opinii publicznej (dokumenty poddane 

krytyce miały charakter roboczy), chociaż miało zapewne za zadanie 

zmobilizowanie powszechnej obrony armii przed zmianami, mogło wprowadzić 

niepewność i napięcia wokół socjalnych gwarancji państwa dla wojskowych. Tym 

bardziej, że część z nich już obecnie nie jest realizowana, lub jest tylko 

w niepełnym wymiarze. 

− Dyskusja medialna nad proponowanymi zmianami zakończyła się dość szybko, 

niezależnie od wagi, jaką mogłyby one mieć dla sił zbrojnych. Można odnieść 

wrażenie, że temat został wygaszony odgórnie, tak by nie rozgrzewać nastrojów 

w wojsku oraz nie podkopywać zaufania żołnierzy wobec deklarowanych przez 

państwo gwarancji socjalnych. Niezależnie od zapowiadanych przez ministerstwo 

finansów konieczności ograniczeń wydatków, ministerstwo obrony przynajmniej 

oficjalnie deklaruje wprost przeciwną strategię wzmacniania wsparcia socjalnego 

dla wojskowych.  
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