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Wojenna mobilizacja rosyjskiej gospodarki 

Brak oficjalnego wypowiedzenia wojny przez Rosję i działanie w reżimie 

tzw. specjalnej operacji wojskowej, ma swoje ograniczenia prawne dla 

funkcjonowania sił zbrojnych FR. Aby częściowo uwolnić niezbędne zasoby 

mobilizacyjne dokonano nowelizacji ustaw, wprowadzając rozwiązania 

właściwe dla czasu wojny. Rosja mobilizuje swoją gospodarkę, by zachować jak 

najwyższe zdolności produkcji na potrzeby sił zbrojnych, a tym samym 

kontynuować agresję na Ukrainie. Z wprowadzanych zmian można 

wywnioskować, że Kreml przygotowuje się na długotrwałe prowadzenie działań 

zbrojnych. 

Oparcie inwazji na Ukrainę na koncepcji „specjalnej operacji wojskowej” wymaga obecnie 

od rosyjskich władz dodatkowych zmian ustawodawczych, które uprawnią je do działań 

możliwych dotychczas jedynie w czasie wojny. Powielana jest narracja odnosząca się do 

ograniczonego charakteru podejmowanych kroków – projekt wprowadzający nowe 

regulacje ekonomiczne określono potocznie ustawą o wprowadzeniu „specjalnych 

działań w sferze gospodarki”. Ich celem jest przestawienie pracy przedsiębiorstw 

realizujących zamówienia wojskowe na tryb bliższy wojennemu. Rządzący nie chcieli 

jednak tego przyznać, i nawet w ramach omawiania projektu podkreślano „punktowe 

niezbędne potrzeby” a nie zmianę funkcjonowania całej gospodarki1.  

Przedstawiciel podległej prezydentowi Wojenno-Przemysłowej Komisji Rosji Andriej 

Jelczaninow (ros. Андрей Ельчанинов) jeszcze w czerwcu br. deklarował, że 

przedsiębiorstwa sektora zbrojeniowego zaangażowały wszelkie rezerwy (materiałowe, 

sprzętowe i ludzkie) w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie ze strony 

ministerstwa obrony. Większość tych zakładów miała przejść na pracę dwuzmianową, 

aby produkcja była kierowana zarówno na bieżące potrzeby, jak i na uzupełnienie 

wykorzystywanych zapasów. Jelczaninow wskazał, że finansowanie zamówień 

wojskowych ma w bieżącym roku wzrosnąć o 600-700 mld rubli (rokroczne wydatki nie 

są podawane do wiadomości publicznej, szacuje się jednak, że wynoszą około 1,5 bln 

rubli, co by oznaczało wzrost w 2022 roku o 50 proc.)2. 

Z uwagi na utajnienie podziału wydatków budżetowych, nie są znane bieżące dane 

finansowania sił zbrojnych FR. Ostatnie dostępne nakłady dotyczą kwietnia 2022 roku 

i na dział „obrona narodowa” wyniosły prawie 630 mld rubli, podczas gdy w 2020 roku 

średnio miesięcznie wydawano 260 mld, a w 2021 roku – 300 mld rubli. Na 

„bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny”, w którego ramach jest finansowana 

m.in. Rosgwardia, skierowano prawie 200 mld rubli (suma zbliżona do lat poprzednich). 

Nowe uprawnienia rządu FR 
W ramach nowelizacji Ustawy o obronie3 rząd federalny uzyskał w lipcu br. nowe 

kompetencje w przypadku prowadzenia przez rosyjskie siły zbrojne, inne rodzaje wojsk, 

formacje wojskowe i organy antyterrorystyczne, operacji poza granicami Rosji. 
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W uzasadnieniu projektu nowego prawa wskazano, że chodzi przede wszystkim o tzw. 

Doniecką oraz Ługańską Republiki Ludowe oraz Ukrainę, w praktyce jednak nie ma ona 

ograniczenia terytorialnego. Podkreślono, że „specjalna operacja wojskowa” wymaga 

krótkoterminowo większych potrzeb remontu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także 

zapewnienia środków materiałowo-technicznych.  

Jako jeden z powodów nowelizacji prawa oficjalnie wskazano również wprowadzone 

wobec Rosji sankcje. W warunkach ograniczeń pojawiła się potrzeba utrzymania poziomu 

produkcji (pomóc mają w tym dodatkowe kontrakty państwowe) oraz zagwarantowania 

zasobów na realizację państwowych zamówień zbrojeniowych.  

Decyzja o wprowadzeniu „specjalnych działań w sferze gospodarki” obejmuje: 

− organizację przedsięwzięć przez administracje wszystkich szczebli władzy, ich 

finansowanie i zabezpieczenie materiałowo-techniczne (zastosowano tu bardzo 

szeroką formułę, do której można dopasować jakąkolwiek aktywność każdego 

szczebla władzy); 

− czasowe rozkonserwowanie sprzętu i obiektów; 

− uwolnienie państwowych rezerw strategicznych;  

− szczególny reżim pracy (uwzględniający przede wszystkim pracę w godzinach 

nadliczbowych, w nocy, dni świąteczne i wolne od pracy oraz ograniczenia 

urlopowe). 

W ramach nowego reżimu gospodarczego firmy, niezależnie od ich formy prawnej 

i struktury własnościowej nie mają prawa odmówić zawarcia kontraktu na dostawę 

towarów lub wykonanie usług, jeśli jego celem jest wsparcie operacji rosyjskich sił poza 

granicami FR. Zadania mają być realizowane nie tylko na potrzeby państwowych 

zamówień wojskowych, lecz także zwiększania stanu zapasów: produktów, surowców, 

materiałów, półfabrykatów oraz części zamiennych. W praktyce oznacza to, że nawet 

przedsiębiorstwa produkujące na potrzeby sektora cywilnego mogą być obecnie silniej 

i wręcz przymusowo zaangażowane do wsparcia bieżących lub przyszłych potrzeb sił 

zbrojnych. 

Zamawiający (w praktyce ministerstwo obrony) w ramach państwowego zamówienia 

zbrojeniowego uzyskał prawo do arbitralnej zmiany liczby zakontraktowanych 

produktów – zarówno ich zwiększenia, jak i zmniejszenia, do czego dopasowywana jest 

następnie wartość kontraktu w oparciu o dotychczasową cenę jednostkową. Zapewni to 

elastyczność w zakresie już podpisanych i realizowanych umów – ministerstwo obrony 

ma dzięki temu także prawo zwiększenia zamówienia według cen dotychczas 

obowiązujących (zamiast negocjacji nowych warunków kontraktu). Zmiany nie 

uwzględniają sytuacji zamawiającego, np. wobec braku surowca czy podzespołów do 

produkcji.  

Chociaż nowe prawo znacząco zmienia relacje społeczno-ekonomiczne, finansowe oraz 

wygeneruje wiele innych konsekwencji, wprowadzając quasi-mobilizację części 

gospodarki, autorzy ustawy wskazali, że jego realizacja nie wpłynie na nie w żaden 
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sposób. Rzekomo mają ich nie odczuć także przedsiębiorcy. Nie będzie jakoby wymagać 

ani dodatkowych wydatków budżetu federalnego, ani zmiany dotychczasowych 

zobowiązań państwa (co jest niemożliwe wobec możliwości zmian kontraktów 

zbrojeniowych). Formuły te znalazły się w dokumentach towarzyszących projektowi 

jedynie z uwagi na wymagania procesu legislacyjnego i zostały zafałszowane, aby ułatwić 

jego procedowanie.  

Na styku rządu i sektora zbrojeniowego nastąpiła również ważna zmiana kadrowa. Jurij 

Borysow, wicepremier odpowiedzialny za współpracę z przemysłem zbrojeniowym 

został mianowany na prezesa Roskosmosu, a jego miejsce zajął wieloletni minister 

przemysłu i handlu Denis Manturow (łączy obecnie dwa stanowiska). Funkcja 

wicepremiera będzie mu ułatwiać wyznaczanie zadań innym ministrom, a głównym 

zadaniem ma być realizacja programu zastępowania importu. Manturow jest 

jednocześnie osobą z otoczenia Siergieja Czemiezowa, prezesa Rostiechu, stąd można się 

spodziewać szerszej realizacji projektów lobbowanych przez struktury Rostiechu. 

Z uprawnień w zakresie regulacji prawa pracy rząd skorzystał po miesiącu od wejścia 

w życie nowelizacji ustawy4. Od połowy sierpnia w sektorze przemysłowo-obronnym 

funkcjonują nowe regulacje czasu pracy w przypadku realizacji kontraktu na potrzeby 

państwowych zamówień wojskowych. Rząd przewidział powstanie szczegółowej listy 

wszystkich podmiotów, których będą one dotyczyć. 

Na ich podstawie większość pracowników przedsiębiorstw zbrojeniowych może być bez 

ich zgody kierowana na nadgodziny (do 4 godzin dziennie), do pracy w dni wolne 

i świąteczne, wzywana z urlopu lub zmuszona do jego przełożenia. Ponadetatowe godziny 

pracy mają być opłacane podwójnie. Praca w nadgodzinach została obecnie przewidziana 

na rok – w tym czasie w ciągu tygodnia przysługuje maksymalnie jeden 24-godzinny czas 

wolny. W praktyce więc, dotychczas 40-godzinny tydzień pracy może się wydłużyć do  

72-godzinnego. W najtrudniejszej sytuacji znajdą się specjaliści, których brakuje na rynku 

pracy. 

Pisemna zgoda na zmianę trybu świadczenia pracy jest potrzebna od kilku grup 

pracowników chronionych przez Kodeks pracy (m.in. inwalidów, matek dzieci do lat 3, 

samotnych rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych). Brak wyraźnego wyłączenia 

dla tych grup oznacza możliwość nacisku przełożonych i zmuszania do podpisania zgody 

np. pod groźbą utraty pracy.  

Zwiększone zapotrzebowanie, a co za tym idzie nakłady finansowe na jego pokrycie mogą 

pochodzić nie tylko bezpośrednio z budżetu państwa. Dokonano zmian prawnych 

w odniesieniu do Państwowego Funduszu Metali i Kamieni Szlachetnych (ros. 

Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней – GosFond), 

w ramach których decyzją prezydenta lub rządu FR można dokonać dodatkowej 

sprzedaży złota, metali i kamieni szlachetnych, nie uwzględnionej wcześniej w ustawie 

budżetowej (dotychczas niezbędna była jej nowelizacja przez parlament) i na cele w niej 
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wcześniej nie wymienione5. We wrześniu ministerstwo finansów FR przeprowadzi aukcję 

szmaragdów z GosFondu. 

Zmieniono również przepisy o statusie weterana. Mogą go obecnie uzyskać również 

cywilni pracownicy wojska, jeśli biorą udział w tzw. specjalnej operacji, np. w ramach 

brygad remontowych. 

Mobilizacja sektora zbrojeniowego 
Zmiany w planach produkcji spółek zbrojeniowych i jej intensyfikacja miały miejsce 

jeszcze na początku marca br.6 Od początku sierpnia kadra zarządcza wielu spółek 

Rostiechu, państwowej korporacji odpowiadającej za 40 proc. zamówień wojskowych, nie 

może udawać się na urlop – dyrektorzy mają za zadanie śledzić na bieżąco proces 

realizacji państwowych kontraktów7. Odpowiadające za nie zakłady produkcyjne 

przeszły na kilkuzmianowy tryb pracy8.  

Uralwagonzawod, specjalizujący się w produkcji czołgów, z końcem sierpnia wprowadził 

nadgodziny oraz pracę w dni wolne, by zwiększyć tempo realizacji zamówień 

zbrojeniowych (w ostatnich tygodniach dostarczał armii czołgi T-90M, BREM-1M oraz 

haubice 2S19M1 Msta-S). Część pracowników przeszkoli i czasowo przekieruje na 

najbardziej potrzebne stanowiska. Dyrektor zakładu zapowiedział również  

35-procentowe podwyżki dla osób zaangażowanych w pracę przy kontraktach 

państwowych9.  

Nowo otwarty zakład produkcji bezzałogowych statków powietrznych Kronsztadt 

(ros. Кронштадт) w miejscowości Dubna, w którym powstają m.in. drony Orion, 

przeszedł na pracę trzyzmianową. Ponadto, prowadzi obecnie rekrutację specjalistów, 

oferując również dodatki tj. częściowa refundacja kosztów wynajmu, dojazdu, bezpłatne 

szkolenia10. Specjaliści są poszukiwani również do zwiększenia mocy wytwórczych 

Fabryki im. Swierdłowa – producenta materiałów wybuchowych, amunicji oraz chemii 

specjalistycznej (podkreśla się, że praca przy realizacji zamówień wojskowych zapewnia 

odroczenie zasadniczej służby wojskowej a w najbardziej deficytowych specjalnościach 

oferuje jednorazową dodatkową wypłatę za podpisanie umowy)11.  

Odnotowywane są jednak również przerwy w produkcji – m.in. zakładu Fregat 

wytwarzającego ołów wtórny. Ponieważ Rosja nie posiada huty ołowiu, obawiano się jego 

deficytu i zaczęto licencjonować eksport. Ministerstwo przemysłu i handlu nie wydało 

przez kilka miesięcy jednak żadnej licencji (Fregat był nastawiony na klientów 

zagranicznych), wewnętrzne zapotrzebowanie okazało się niewystarczające, a produkcja 

zbyt wysoka12. 

Do zakładów zbrojeniowych przyjeżdżają również delegacje wysoko postawionych 

urzędników, w tym ministra obrony czy ministra przemysłu i handlu. Wskazuje się, że 

celem jest przede wszystkim aktualizacja zamówień wojskowych oraz dyscyplinowanie 

w przypadku znaczących zaległości produkcyjnych. W połowie sierpnia Siergiej Szojgu 

był w fabrykach obwodów moskiewskiego, tulskiego i swierdłowskiego13. 
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Przedsiębiorstwa w Kraju Permskim odwiedzili Dmitrij Miedwiediew i Denis 

Manturow14. 

Sektor zbrojeniowy podtrzymuje gospodarkę 
Dane statystyczne dotyczące dynamiki produkcji przemysłowej, mimo ogromnych 

trudności np. sektora motoryzacyjnego czy informatycznego, wciąż pokazują 

zadowalające wskaźniki. Wynika to w dużej mierze z ich uśrednienia. Dla przykładu, 

produkcja samochodów osobowych w lipcu 2022 roku wynosiła 20 proc. wolumenu 

z lipca 2021 roku (środków transportu ogólnie 42 proc.), silników o spalaniu 

wewnętrznym 37 proc., pralek 44 proc., lodówek i zamrażarek 53 proc., szkła lanego 

i walcowanego 33 proc. Znacząco wyższe są jednak rodzaje produkcji powiązane 

z sektorem obronnym – produkcja odzieży specjalnej wzrosła za cały okres styczeń-lipiec 

br. o 24 proc. (w lipcu 2022 roku wobec lipca 2021 roku o 62 proc.); aparatury radarowej, 

radionawigacyjnej oraz do zdalnego sterowania drogą radiową o 20 proc. (2 proc.), 

urządzeń półprzewodnikowych o 29 proc. (37 proc.), maszyn do obróbki metalu 

o 55 proc. (33 proc.)15.  

W momencie, gdy produkcja skierowana na potrzeby cywilne będzie przeżywać kryzys, 

gospodarkę mogą podtrzymywać zamówienia wojskowe. Będzie temu sprzyjać dążenie 

do maksymalnego zaangażowania mocy produkcyjnych wybranych zakładów sektora 

zbrojeniowego, chociaż w ogólnym wskaźniku ma on odpowiadać za około 1 proc. 

wzrostu produkcji przemysłowej16. W korzystnej sytuacji znajdą się także regiony, na 

terenie których znajdują się kompleksy zbrojeniowe. W obwodzie briańskim sektor ten 

w pierwszym półroczu 2022 roku zwiększył produkcję o 26 proc., z kolei w zakresie 

budowy maszyn – o 18 proc. W tym samym czasie wartość zamówień na potrzeby sił 

zbrojnych wzrosła o 45 proc.17 Z drugiej strony, dane za I kwartał były znacząco wyższe 

(sektor zbrojeniowy zyskał wtedy 60 proc., budowy maszyn 37 proc.). Przyznawano też 

wówczas, że przemysł styka się ze skutkami sankcji i zawirowań gospodarczych. Spółka 

Kremnij-EL, która jako firma o federalnym znaczeniu strategicznym powinna mieć dostęp 

do kredytów na poziomie 3 proc., musiała wiosną br. zaciągnąć go według stawki 16 proc. 

Pracę zakładom zbrojeniowym miały również utrudniać zerwane łańcuchy dostaw 

i poszukiwanie importowanych dotychczas urządzeń oraz części zamiennych do linii 

produkcyjnych, a koszty dodatkowo podnosić rosnące ceny metali18. 

Wnioski 
− Narracja „operacji specjalnej” zastosowana przez rosyjską propagandę wraz 

z pełnoskalową agresją na Ukrainę oraz ograniczenia prawne czasu pokoju 

sprawiają, że obecne dostosowanie gospodarki narodowej do potrzeb sił 

zbrojnych jest przeprowadzane z zastosowaniem analogicznych pojęć. Formalnie 

nie mówi się więc o „gospodarce wojennej” czy „mobilizacji gospodarki”, chociaż 

wprowadzono jej elementy.  

− Nowe regulacje prawne wobec podmiotów gospodarczych zostały określone dość 

szeroko, co pozwala na ich wybiórcze i elastyczne zastosowanie. Chociaż ich 

powodem było prowadzenie działań militarnych na Ukrainie, nowelizacja prawa 
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nie ogranicza się tylko do tego terytorium i może mieć zastosowanie do każdej 

zagranicznej aktywności rosyjskich struktur siłowych. 

− W pierwszej kolejności nowe przepisy w sferze gospodarki zostały zastosowane 

w przemyśle zbrojeniowym. W razie potrzeby nie trzeba jednak dokonywać 

dalszych zmian – realizację zamówienia wojskowego można zlecić dowolnej 

firmie, również skierowanej na produkcję cywilną. Może to być stosowane wraz 

z wyczerpywaniem się zasobów sektora nastawionego na potrzeby militarne.  

− Pozycja ministerstwa obrony jest dzięki nowemu prawu silniejsza w dyskusji 

z przedsiębiorstwami realizującymi zamówienia wojskowe. Kontrakty mogą być 

przez nie zmieniane jednostronnie, a cena i tak nie podlega negocjacjom (z czasem 

może to negatywnie wpłynąć na sytuację finansową sektora). 

− Rozszerzone uprawnienia wobec pracowników sektora (ich obowiązkowe 

nadgodziny i minimalny zakres czasu wolnego podnoszący tydzień pracy z 40 do 

72 godzin) zostały obecnie zaplanowane na rok – Rosja szacuje więc i planuje 

możliwość prowadzenia działań zbrojnych co najmniej na ten okres.   

− Poza nowym reżimem pracy zmiany prawne objęły czasowe rozkonserwowanie 

sprzętu i obiektów, uwolnienie państwowych rezerw strategicznych czy 

możliwość sprzedaży złota, metali i kamieni szlachetnych ze specjalnego 

państwowego funduszu. W ramach „specjalnych działań w sferze gospodarki” 

ustanowiono również szerokie pojęcie „organizacji przedsięwzięć przez 

administracje wszystkich szczebli władzy” co pozwala na wręcz dowolne 

określanie bieżących potrzeb wydatkowych związanych z wojną na Ukrainie. 

− Część przedsiębiorstw zaczęła zwiększać swoje moce wytwórcze jeszcze zanim 

wprowadzono niezbędne regulacje (sygnały takie dochodziły m.in. z Rostiechu, 

zarządzanego przez bliskiego Putinowi Siergieja Czemiezowa oraz ministra 

przemysłu i handlu Denisa Manturowa). Do tych, które mają zaległości w realizacji 

państwowych zamówień lub ich produkcja jest szczególnie potrzebna, 

przyjeżdżają urzędnicy najwyższego szczebla.   

− Przeniesienie ciężaru produkcji na zamówienia państwowe wraz z sankcjami 

wobec Rosji stawia w gorszej sytuacji produkcję na potrzeby cywilne (co jest już 

obecnie widoczne w danych Rosstatu). Zintensyfikowana praca przemysłu 

zbrojeniowego nie pozostaje bez wpływu na wskaźniki makroekonomiczne, 

podtrzymując wybiórczo aktywność gospodarczą. Z uwagi na dostęp do większych 

środków budżetowych sektor zbrojeniowy zderzy się ze zjawiskami kryzysowymi 

w ostatniej kolejności. Nie są jednak wciąż wykluczone problemy wynikające 

z ograniczeń finansowych czy logistycznych.  

− Zachodnie sankcje wobec rosyjskiego sektora zbrojeniowego powinny być 

szczególnie monitorowane w zakresie możliwości ich obchodzenia. Rosja 
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mobilizuje swoją gospodarkę, by zachować jak najwyższe zdolności produkcji 

na potrzeby sił zbrojnych, a tym samym kontynuować agresję na Ukrainie.  
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