Niezwyciężona?
Robert Śmigielski

Rosyjska armia jest zacofana i wymaga modernizacji. Wzrost wydatków na siły
zbrojne nie musi jednak oznaczać ich rozwoju, z uwagi na kryzys przemysłu
zbrojeniowego oraz niski poziom wyszkolenia żołnierzy poborowych. Głównym gwarantem bezpieczeństwa Rosji pozostaje broń jądrowa, nieskuteczna
wobec takich zagrożeń, jak terroryzm czy konflikty lokalne.

Krótka, zwycięska wojna z Gruzją w 2008 roku, wznowienie przerwanych po rozpadzie ZSRR lotów strategicznych bombowców nad Atlantyk, zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia, przyjęcie w lutym 2010 roku nowej doktryny wojennej, w której
jako potencjalne zagrożenie militarne wskazuje się NATO, wreszcie zainicjowanie
najbardziej radykalnej po 1991 roku reformy sił zbrojnych – to wszystko ponownie
postawiło w centrum uwagi rosyjską armię.
Znaczenie wojska w polityce Rosji nie ogranicza się do zapewnienia bezpieczeństwa, suwerenności i integralności terytorialnej państwa. Nie licząc obszaru oraz
bogactw naturalnych, to właśnie armia – zwłaszcza broń jądrowa – pozwala Rosji
aspirować do miana mocarstwa. W krytycznej analizie kondycji współczesnej Rosji
prezydent Dmitrij Miedwiediew nie pozostawia złudzeń, że model rozwoju oparty
na eksporcie surowców, któremu towarzyszą „nieokrzepła demokracja, negatywne
tendencje demograﬁczne i niestabilny Kaukaz”, stanowi zagrożenie dla utrzymania
przez Rosję statusu jednego z wiodących państw świata¹.
Stan państwa wpływa na kondycję jego sił zbrojnych. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku Rosja przestała traktować wydatki obronne jako priorytetowe,
a gospodarka przestała być podporządkowana interesom armii. Efektem był spadek zdolności bojowej armii, niemal całkowite wstrzymanie zakupów uzbrojenia,
degradacja infrastruktury, ograniczenie szkolenia bojowego, obniżenie poziomu
wykształcenia, dyscypliny i zdrowia poborowych. Kryzys objął przede wszystkim
siły konwencjonalne.
Uwzględniając ten fakt, Rosja uczyniła gwarantem bezpieczeństwa siły jądrowe,
stawiając przed nimi zadanie zapobieżenia agresji jądrowej lub konwencjonalnej
1

Dmitrij Miedwiediew, Dmitrij Miedwiediew: Rossija wpieriod!, www.gazeta.ru, 10 września 2009.
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i niedopuszczenia do powstania niekorzystnej dla Rosji sytuacji geopolitycznej.
Czynnik jądrowy – ważny w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi (łącznie oba
kraje dysponują ponad 90 procentami światowej broni jądrowej) – nabrał znaczenia
także w relacjach z Pakistanem, Iranem i przede wszystkim Chinami. Wprawdzie
państwa te ustępują Rosji pod względem potencjału nuklearnego, ale modernizują
siły konwencjonalne i graniczą z ważnym dla Rosji pasem mało stabilnych państw
w Azji Środkowej i na Kaukazie Południowym. Oparcie bezpieczeństwa na siłach
jądrowych nie zawsze jest jednak skuteczne. Broń jądrowa praktycznie nie znajduje
zastosowania w przypadku konﬂiktów lokalnych o niskiej intensywności, jak obie
wojny czeczeńskie czy wojna z Gruzją.

Sukces i jego mankamenty
Po wojnie w Gruzji w rosyjskiej prasie pojawiły się głosy, że był to pierwszy konﬂikt, w którym przeciwnikiem rosyjskiego wojska była profesjonalna armia szkolona
według natowskich standardów. Nie do końca można się z tym zgodzić. Gruzińskie
wojska miały nowocześniejsze środki łączności, nawigacji, noktowizory, bezzałogowe
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samoloty czy zautomatyzowane systemy dowodzenia, ale większość ich uzbrojenia
była produkcji radzieckiej. W efekcie konﬂikt niemal natychmiast przybrał charakter
wojny starego typu, z wykorzystaniem uzbrojenia opracowanego kilka dekad temu.
O wyniku zadecydowały wojska lądowe, wykorzystujące broń pancerną i przeciwpancerną, oraz ostrzał artyleryjski. Do takiej wojny lepiej przygotowana była armia
rosyjska, która wykazała się także większym morale bojowym.
Mimo szybkiego zwycięstwa, konﬂikt obnażył liczne mankamenty rosyjskich sił
zbrojnych. Wywiad albo nie dostrzegł gruzińskich przygotowań, albo źle ocenił gotowość Gruzji do uderzenia. Spowodowało to duże straty w rosyjskim batalionie sił pokojowych broniącym się w Cchinwali. Armia rosyjska szykuje
Zawiodło rozpoznanie dyslokacji gruzińskich systemów obrony się przede wszystkim do
przeciwlotniczej, co doprowadziło do utraty kilku samolotów, konﬂiktów lokalnych
w tym bombowca dalekiego zasięgu Tu-22M3, który z bra- o niskiej intensywności.
ku bezpilotowych samolotów zwiadowczych został użyty do
misji rozpoznawczej. Dlaczego nie wykorzystano antyradiolokacyjnych rakiet Ch-28
i Ch-58 o zasięgu 90 i 120 kilometrów do likwidacji gruzińskich stacji radiolokacyjnych? Dwa samoloty zostały stracone wskutek własnego ostrzału. Rosyjskie lotnictwo
nie dysponuje kierowanymi środkami rażenia dalekiego zasięgu, które pozwalałyby na
atak bez konieczności wchodzenia w rejon aktywności obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Sterowane laserem lub systemem optycznym bomby KAB-500L, KAB-1500L
oraz KAB-500Kr mają zasięg 9 kilometrów. Problemy z gruzińską obroną przeciwlotniczą wskazują na potencjalne konsekwencje próby sforsowania tak rozbudowanego
systemu obrony powietrznej, jakim dysponuje NATO.
Wsparcie działań wojsk lądowych z powietrza było niewystarczające. Oddziały 58. Armii wkraczały do Osetii Południowej bez osłony lotniczej. W pierwszych
dwóch dniach wojny kilka gruzińskich szturmowych Su-25 niemal bezkarnie atakowało siły rosyjskie, mimo ogromnej dysproporcji w potencjale sił powietrznych
obu stron – Gruzja nie miała lotnictwa myśliwskiego. Szwankowało naprowadzanie samolotów na cele nieprzyjacielskie. Dotyczy to przede wszystkim pierwszych
kilkunastu godzin, gdy Gruzini ostrzeliwali Cchinwali. Nie zniszczono pasów startowych lotniska w Tbilisi, co pozwoliło Amerykanom na przerzucenie z Iraku gruzińskiej brygady, a teoretycznie umożliwiało także przerzut uzbrojenia.
Rosja nie wykorzystała swego systemu nawigacji satelitarnej Glonass (odpowiednika amerykańskiego GPS). Wynikało to nie tylko z wciąż niewystarczającej liczby
satelitów oraz braku na wyposażeniu wojsk odpowiedniego sprzętu, ale i technologicznego zacofania rosyjskich pocisków kierowanych, z których część pamięta
wojnę w Afganistanie.
Także rosyjski sprzęt pancerny nie odpowiadał współczesnym wymogom. Bojowe wozy piechoty i transportery opancerzone nie chroniły żołnierzy nie tylko
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przed granatnikami, minami, ale często i przed ogniem broni maszynowej – żołnierze woleli zatem poruszać się na pancerzu swych maszyn. Systemy dynamicznej
ochrony czołgów (nie najnowszych T-62 i T-72BM) Kontakt 5 nie chroniły przed
tandemowymi pociskami kumulacyjnymi. Większość czołPrzerzucenie jednej gów nie posiadała także GPS i systemów rozpoznawania swójbrygady z Moskwy na -obcy oraz nie była należycie wyposażona do prowadzenia
zachód Rosji zajmuje walki w nocy.
Wiele do życzenia pozostawiało wyszkolenie piechoty, dlapięć dni. Do granicy
tego
od pierwszych dni wojny w charakterze piechoty walz Chinami dotarłaby po
czyły elitarne wojska powietrznodesantowe i Specnaz. Wardwóch miesiącach.
to podkreślić natomiast dobrą organizację działań lotnictwa
transportowego, które szybko przerzuciło w rejon działań spadochroniarzy z Pskowa i Iwanowa. Wysokimi kwaliﬁkacjami bojowymi wykazał się także czeczeński
batalion Wostok Sulima Jamadajewa. Podobnie jak w obu wojnach czeczeńskich,
zawodziła jednak koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi formacjami i rodzajami wojsk².
Wojna z Gruzją pokazała, że Rosja nie jest technologicznie i organizacyjnie przygotowana do prowadzenia nowoczesnej walki. Podstawą prowadzenia działań wojennych pozostaje wykorzystanie czynnika ludzkiego i dużych zgrupowań sił lądowych.
Armia rosyjska przy mocno rozbudowanych strukturach dowodzenia szczebla centralnego (Ministerstwo Obrony złośliwie nazwano od ulicy, przy której znajduje się
jego siedziba, Arbackim Okręgiem Wojskowym) i regionalnego (okręgi wojskowe),
w których służyły 52 tysiące oﬁcerów, dysponowała jedynie około stoma tysiącami
żołnierzy, których można było szybko użyć w działaniach wojennych.

„Nowe oblicze” rosyjskiej armii – zawsze gotowi!
Wojna przyspieszyła reformę rosyjskich wojsk. Zasadnicze jej cele to zmiana struktur dowódczych i organizacyjnych oraz stopnia gotowości bojowej poszczególnych
jednostek. Pozwoli to zerwać z radzieckim modelem sił zbrojnych przeznaczonych
do globalnego konﬂiktu. Dotychczas bowiem rosyjska armia była pomniejszoną kopią swej poprzedniczki. Stan taki nie uwzględniał zmian sytuacji wojskowo-politycznej po zakończeniu zimnej wojny: zmniejszenia prawdopodobieństwa wybuchu
wojny światowej i wzrostu ryzyka konﬂiktów lokalnych, wojen typu partyzanckiego
i aktywności terrorystycznej.
2 Anatolij Cyganok, Stratiegiczeskije uroki wojennych diejstwij na Kawkazie, http://viperson.ru/wind.php?
ID=580247&soch=1; Michaił Rastopszin, K bieskontaktnym opieracijam XXI wieka nie gotowy, „Niezawisimoje wojennoje obozrienije”, 15 sierpnia 2008; Roger McDermott, Russia’s Conventional Armed Forces and the Georgian War,
www.usamhi.army.mil/USAWC/Parameters/09spring/mcdermott.pdf.
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Jednym z efektów reformy jest zastąpienie czterostopniowego systemu dowodzenia
(okręg wojskowy – armia – dywizja – pułk) trzystopniowym (połączone dowództwo
strategiczne – dowództwo operacyjne – brygada). Ma to zwiększyć szybkość i efektywność dowodzenia. Za takim rozwiązaniem przemawiało pozytywnie oceniane
sformowanie podczas wojny z Gruzją pięciu pułkowych grup taktycznych ze składu
19. i 42. Dywizji Zmechanizowanej. Dowodzenie nimi objęło nie dowództwo dywizji
ani 58. Armii, lecz bezpośrednio dowództwo Północnokaukaskiego Okręgu Wojskowego przez specjalne stworzony sztab. Uwzględniono też doświadczenia z Czeczenii, gdzie bardziej kompaktowe jednostki okazały się przydatniejsze w boju, a proces dowodzenia omijający szczebel dywizja-pułk znacznie efektywniejszy³. Cztery
połączone dowództwa strategiczne na kierunkach geograﬁcznych – Zachód z dowództwem w Petersburgu, Centrum w Jekaterynburgu, Południe w Rostowie nad
Donem i Wschód w Chabarowsku – wchłoną obecne sześć okręgów wojskowych
i operujące w danym regionie ﬂoty i ﬂotyllę. W przypadku wojny będą im podlegać
także inne formacje wojskowe, niewchodzące w skład sił zbrojnych. Bezpośrednie
podporządkowanie Sztabowi Generalnemu zachowają Wojska Rakietowe Strategicznego Przeznaczenia oraz Wojska Powietrzno-Desantowe (WDW).
Dużo kontrowersji wywołała natomiast decyzja o rezygnacji z dywizji jako podstawowego związku taktyczno-operacyjnego w Wojskach Lądowych i zastąpienia
ich brygadami (dywizje pozostały w WDW). Brygada (2-2,5-krotnie liczniejsza niż
pułk) ma być bardziej elastyczną i mobilną strukturą niż dywizja i mieć większą
siłę ognia niż pułk. Ma być zdolna prowadzić samodzielne działania. By brygady
wypełniły swe zadanie, muszą być jednak nowocześnie wyposażone. Przejście na
system brygadowy wskazuje, że armia rosyjska szykuje swe siły konwencjonalne
przede wszystkim do konﬂiktów lokalnych o niskiej intensywności. Za taką opinią przemawiają także plany Sztabu Generalnego, przewidujące redukcję czołgów
do dwóch tysięcy sztuk – ZSRR u szczytu potęgi dysponował aż sześćdziesięcioma tysiącami⁴.
Równocześnie przeprowadzono likwidację jednostek skadrowanych, będących de
facto składami broni, w których obsadzonych było około 10 procent etatów. Największe redukcje objęły Wojska Lądowe – z 1890 jednostek pozostały sto siedemdziesiąt dwie. Służy w nich 270 tysięcy żołnierzy (dla porównania w wojskach lądowych
USA 520 tysięcy)⁵. Oznacza to rezygnację z poradzieckiej doktryny przewidującej
pełne rozwinięcie większości jednostek po mobilizacji. Stawia to pod znakiem zapytania zdolność obrony Dalekiego Wschodu, Syberii, Kamczatki, Sachalina, Wysp
3 Władimir Iwanow, Wiktor Miasnikow, Giensztab priedstawił namietki rieformy, „Niezawisimaja gazieta”, 20 listopada 2008.
4 Wiktor Litowkin, Giensztab rieżet tanki po żiwomu, „Niezawisimoje wojennoje obozrienije”, 2 lipca 2009.
5 Wadim Sołowiow, Wojennaja rieforma 2009-2012 godow, „Niezawisimoje wojennoje obozrienije”, 12 grudnia 2008.
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Kurylskich siłami konwencjonalnymi. Regiony te albo wcale nie mają łączności z europejską częścią Rosji (poza transportem lotniczym, który w małym stopniu byłby
w stanie zapewnić przerzut wojsk i sprzętu), albo jest ona ograniczona do dwóch
magistrali kolejowych: transsyberyjskiej i BAM, które łatwo zniszczyć. Manewry „Zapad 2009” pokazały, że przemieszczenie brygady pancernej z Moskiewskiego Okręgu Wojskowego na białoruski poligon (tysiąc kilometrów) zajęło pięć dni.
Przerzucenie jej w pobliże granicy z Chinami zajęłoby dwa miesiące. Rezygnując
z wystawienia na wszystkich kierunkach silnych zgrupowań, głównym gwarantem
powstrzymania potencjalnego przeciwnika na kierunku wschodnim – ale i zachodnim, gdzie NATO dysponuje przewagą jakościową i ilościową (czterokrotną) w siłach konwencjonalnych – Rosja uczyniła siły jądrowe.
Zmiany objęły również siły powietrzne. Rozformowano wszystkie dywizje i pułki, tworząc w ich miejsce pięćdziesiąt pięć baz lotniczych ze stacjonującymi w nich
eskadrami jako podstawowymi formacjami taktycznymi. Korpusy oraz dywizje obrony powietrznej zostały przekształcone w brygady obrony powietrzno-kosmicznej,
a brygady rakietowe obrony powietrznej w pułki. Z trzystu czterdziestu jednostek
pozostało sto osiemdziesiąt⁶.
W ramach uzupełnienia przeobrażeń organizacyjnych wszystkie powstałe w wyniku reformy jednostki mają przejść w stan stałej gotowości bojowej, co ma zwiększyć ich mobilność oraz wartość bojową. Według ministra obrony Anatolija Serdiukowa, permanentny stan gotowości bojowej oznacza stuprocentowe obsadzenie
etatów w jednostkach. Wątpliwości co do rzeczywistej wartości nowych jednostek
budzi jednak utrzymanie zasadniczej służby wojskowej, ograniczonej przy tym do
jednego roku, oraz jakość wyszkolenia poborowych.

Pożegnanie z praporszczikiem, ale nie z poborem
Redukcja szczebli dowodzenia oraz jednostek wojskowych umożliwi zmniejszenie
korpusu oﬁcerskiego z 355 tysięcy do 150 tysięcy i obejmie wszystkie stopnie oﬁcerskie z wyjątkiem poruczników. Do cywila traﬁą przede wszystkim wojskowi prawnicy, lekarze, oﬁcerowie służb tyłowych, wykładowcy uczelni. Część z nich pozostanie
w armii jako pracownicy cywilni. Redukcja ma jednak objąć także oﬁcerów zajmujących stanowiska bojowe, na przykład na atomowych okrętach podwodnych⁷.
Zlikwidowany ma być też korpus chorążych i miczmanów. Ze 140 tysięcy tylko
21 tysięcy na stanowiskach bojowych dosłuży w swym stopniu do emerytury. Może
to mieć niekorzystne konsekwencje, gdyż chorążowie nie tylko zdominowali służby
6 Patrz: Paweł Malicki, Zmiany w WWS FR, „Raport. Wojsko Technika Obronność”, nr 8, 2010, s. 56-62.
7 Jekatierina Diatłowskaja, S podłodok massowo uwolniajut oficerow, http://infox.ru/authority/defence/2008/11/19/
document3580.phtml.
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kwatermistrzowskie, lecz także szereg stanowisk w wojskach o najwyższym stopniu technizacji (załogi łodzi podwodnych, technicy samolotowi, instruktorzy w jednostkach szkoleniowych). Duża ich grupa jest w wojskach rakietowych oraz obrony powietrznej, już dziś zdominowanych przez żołnierzy zawodowych w związku
z podwyższonymi wymaganiami przy obsłudze zaawansowanego technologicznie wyposażenia wojskowego. Trudno Redukcja wojsk
przypuszczać, by byli ich w stanie zastąpić kontraktowi sier- oznacza, że Rosja
nie będzie w stanie
żanci, których jeszcze nawet nie ma.
Zawodowy korpus młodszych dowódców dopiero się tworzy. wystawić na wszystkich
Do 2013 roku ma zostać wyszkolonych 65 tysięcy sierżantów kierunkach sił zdolnych
na potrzeby armii i 21 tysięcy starszyn dla marynarki wodo obrony.
jennej. Wzorem armii amerykańskiej, to na sierżantach ma
się w dużej mierze opierać szkolenie oraz dyscyplina. Pierwszy nabór zakończył się
jednak ﬁaskiem z powodu niskiego wykształcenia i złego stanu zdrowia kandydatów ⁸. Sformowanie profesjonalnego korpusu sierżantów zajmie minimum kilka lat,
co niekorzystnie odbije się na stanie gotowości bojowej sił zbrojnych.
Niskie zarobki (porucznik zarabia około 60 procent średniej krajowej) są głównym powodem spadku prestiżu służby wojskowej oraz ﬁaska kilku programów uzawodowienia armii. Po reformie ma w niej służyć 150 tysięcy oﬁcerów, 150 tysięcy
żołnierzy kontraktowych (z tego około 86 tysięcy podoﬁcerów) oraz 700 tysięcy
poborowych. Nowy system wynagradzania ma wejść w życie w 2012 roku. Według
jego założeń, zarobki oﬁcerów wzrosną o 400-700 procent, a sierżanci i szeregowi
kontraktowi mają zarabiać 170-200 procent średniej krajowej. Żołd żołnierzy poborowych nie przekroczy jednak 1000 rubli (około 100 złotych), co doprowadzi do
powstania dwóch mocno zróżnicowanych grup⁹. Może to mieć negatywne konsekwencje dla morale i sprawności bojowej oraz zniechęci do służby poborowych.
W warunkach kryzysu demograﬁcznego budzi to wątpliwości co do faktycznej możliwości powołania pod broń 700 tysięcy żołnierzy rocznie. Poważnie rozpatruje się
możliwość przedłużenia obowiązkowej służby wojskowej do osiemnastu miesięcy,
obawa przed negatywną reakcją społeczeństwa może jednak powstrzymać władze
przed tą niepopularną decyzją.

Wot, tiechnika!
Reformie przyświeca nie tylko chęć podniesienia zdolności bojowej armii. Redukcja jednostek wojskowych i kadry oﬁcerskiej pozwoli w 2011 roku zrównać wydatki na bieżące utrzymanie oraz na inwestycje. W 2015 roku udział wydatków
8 Оleg Jeleński, „Szok i triepiot” nowogo armiejskogo oblika, „Niezawisimoje wojennoje obozrienije”, 29 maja 2009.
9 Robert Śmigielski, Finansowe aspekty reformy rosyjskich sił zbrojnych, „Biuletyn PISM”, nr 120 (728), 22 września 2010.
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inwestycyjnych ma wzrosnąć do 70 procent (w państwach Unii Europejskiej rzadko przekracza 20 procent). Według Państwowego Programu Zbrojeniowego na lata
2011-2020, w 2015 roku udział nowoczesnego uzbrojenia ma wzrosnąć z obecnych
10 procent do 30 procent, a w 2020 roku osiągnąć 70 procent. Rosja chce przeznaczyć na ten cel 19 bilionów rubli, czyli około 650 miliardów
Zapóźnienia dolarów¹⁰. Dotychczasowe programy były jednak mało efektechnologiczne są tywne, choć wydatki na zakup nowego uzbrojenia wzrosły
zbyt poważne, by w ostatniej dekadzie dziesięciokrotnie – do 20 miliardów
dolarów.
w przewidywalnej
Paradoksalnie, więcej nowego uzbrojenia traﬁało na wyprzyszłości rosyjskie
posażenie armii w kryzysowych latach sprzed epoki Putina.
siły zbrojne były W okresie prezydentury Jelcyna siły powietrzne otrzymały
w stanie prowadzić około stu nowych maszyn, podczas gdy w latach 2000-2007
walkę w warunkach tylko dwa nowe samoloty Su-34 i jeden Tu-160. Największy
wojny nowoczesnej. dopływ sprzętu miał miejsce w 2009 roku w postaci trzydziestu jeden MiG-29SMT, których przyjęcia z przyczyn
technicznych odmówiła Algieria. Wojska obrony powietrznej w latach dziewięćdziesiątych otrzymały trzydzieści dywizjonów S-300PM. Po 2000 roku dopiero
w 2007 roku wszedł do służby pierwszy dywizjon S-400. Podobnie wyglądała sytuacja w marynarce wojennej. W latach dziewięćdziesiątych do służby weszło pięćdziesiąt okrętów i kutrów, w tym czternaście atomowych okrętów podwodnych,
krążownik rakietowy Piotr Wielki i trzy niszczyciele. Generalnie jednak rosyjska
marynarka wojenna jest w stanie wypełniać zadania tylko w streﬁe przybrzeżnej¹¹.
Pod rządami Władimira Putina nie tyle kupowano nowe uzbrojenie, co modernizowano to już będące na wyposażeniu armii. Dopiero od 2006 roku na wyposażenie zaczęło szerszym strumieniem docierać nowe uzbrojenie, zintensyﬁkowano
także budowę okrętów.
W 2009 roku siły zbrojne otrzymały między innymi dziewięć międzykontynentalnych rakiet balistycznych Topol-M i Jars oraz sześć odpalanych z okrętów
podwodnych rakiet Siniewa, dwa bombowce Su-34, trzydzieści jeden myśliwców
MiG-29SMT, dziesięć śmigłowców Mi-28N, dwa Ka-52A, dwa Ka-50, dziesięć Mi-8,
jeden dywizjon obrony powietrznej S-400, cztery systemy obrony powietrznej Pancir-S1, osiem okrętów i kutrów, w tym fregatę Jarosław Mądry (której budowę rozpoczęto w 1986 roku!), trałowiec Wiceadmirał Zacharin (w budowie od 1989 roku),
kuter patrolowy Mangusta, kuter antydywersyjny Graczonok, poduszkowiec desantowy Diugoń, jeden dywizjon rakietowy obrony wybrzeża Bastion, sześćdziesiąt trzy
10 Raschody na pieriewoorużenije armii Rossii wyrasli poczti w dwa raza, http://izvestiaur.ru/news/view/ 291141.html.
11 Patrz: Itogi s Władimirom Putinym: krizis i razłożenije rossijskoj armii, Dokład Instituta nacionalnoj strategii,
www.apn.ru/userdata/files/ins/INS-MR-1.pdf .
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czołgi T-90A, trzysta pięćdziesiąt bojowych wozów piechoty BMP-3 i transporterów opancerzonych BTR-80, czterdzieści systemów artyleryjskich, cztery tysiące
samochodów, trzy systemy rakiet taktycznych Iskander¹².
Szczegóły programu zbrojeń do 2020 roku nie są znane, ale wiadomo, że planuje
się zakup tysiąca pięciuset samolotów i śmigłowców oraz dwustu systemów obrony
powietrznej, co pozwoli podnieść wskaźnik nowoczesnego uzbrojenia w siłach powietrznych do 80 procent¹³. Priorytetami będą zakup bombowca taktycznego Su-34,
wprowadzenie do seryjnej produkcji myśliwca V generacji Suchoj T-50 oraz wznowienie produkcji transportowego An-124 Rusłan. W składzie marynarki wojennej mają
się znaleźć nowe typy okrętów, między innymi podwodne atomowe krążowniki rakietowe Borej (osiem sztuk), podwodne atomowe okręty uderzeniowe Jasień (sześć
sztuk), konwencjonalne okręty podwodne Łada (liczba nieznana, pierwszy wszedł już
do służby, dwa kolejne są w budowie), fregaty Admirał Gorszkow (dwadzieścia sztuk
do 2030 roku), korwety Stiereguszczij (trzydzieści sztuk), duże okręty desantowe
Iwan Gren (planowano pięć sztuk). Trwają prace nad projektem nowego lotniskowca
12 Andriej Frołow, Ispołnienije gosudarstwiennogo oboronnogo zakaza Rossii w 2009 godu, „Eksport Woorużenij”,
nr 2(82) marzec-kwiecień 2010, s. 32-42.
13 Tenże, Gosudarstwiennaja programma woorużenija Rossii na pieriod 2011-2020 godow, tamże, s. 2.
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i niszczyciela w technologii stealth¹⁴. Znacznie mniej wiemy o planach zakupów na potrzeby wojsk lądowych. Ze słów odpowiedzialnego za uzbrojenie wiceministra obrony
Władimira Popowkina wynika, że Rosja zrezygnuje z zakupu wielu typów uzbrojenia,
przede wszystkim dla wojsk lądowych, między innymi czołgu T-90A („dobrej, głębokiej modernizacji T-34”), BWP-3, BMD-4. Wstrzymano prace nad nowym czołgiem
T-95. Zapowiada to odejście od polityki modernizacji uzbrojenia zaprojektowanego
jeszcze w ZSRR na rzecz zakupów całkowicie nowych konstrukcji. Popowkin przyznał, że rodzimy przemysł zbrojeniowy po 1991 roku przez
Rosyjska marynarka piętnaście lat niczego nowego nie zaproponował i Rosja jest
wojenna jest w stanie skazana na import tak uzbrojenia, jak i technologii, jeżeli nie
wypełniać zadania tylko chce pogłębienia zacofania swej armii¹⁵.
Kryzys rosyjskiego kompleksu zbrojeniowego może być
w streﬁe przybrzeżnej
główną przeszkodą w realizacji planu przezbrojenia armii.
Po 1991 roku nie dokonano modernizacji i restrukturyzacji, drastycznie spadły wydatki na prace konstrukcyjno-badawcze, nastąpił odpływ kadry naukowej i technicznej. Redukcja zamówień obronnych, której nie zrekompensował eksport, sprawiła, że wiele zakładów odeszło od seryjnej produkcji, co poważnie podniosło koszt
jednostkowy produkowanego uzbrojenia. O stanie rosyjskiego sektora obronnego
świadczy fakt, że czas budowy okrętu podwodnego wzrósł z jednego-czterech lat
przed 1991 rokiem do ponad dziesięciu (pierwszy z serii atomowych okrętów klasy
Jasień budowany jest już osiemnasty rok). Symbolem problemów jest rakieta Buława przeznaczona dla okrętów klasy Borej. Z trzynastu przeprowadzonych próbnych
startów ponad połowa zakończyła się niepowodzeniem. Według wielu specjalistów,
problemy z rakietą nie wynikają jednak z błędów konstrukcyjnych, lecz z zaniedbań
i niskiej jakości elementów dostarczanych przez kooperantów – nad rakietą pracuje około pięciuset przedsiębiorstw i instytutów¹⁶. Planowany zakup uzbrojenia za
granicą (okręty desantowe we Francji, samoloty bezzałogowe w Izraelu, samochody
opancerzone we Włoszech) wskazuje, że władze rosyjskie większą wagę przywiązują
do interesów wojska niż przemysłu zbrojeniowego. Dotychczas można było odnieść
wrażenie, że to armia funkcjonuje na potrzeby zbrojeniówki, a nie na odwrót.

Parasol jądrowy
Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych podkreślano, że strategiczne siły jądrowe
stanowią swoisty parasol, pod osłoną którego można przeprowadzić gruntowną
14 Osnownyje programmy WMF RF po modiernizacii bojewych nadwodnych korablej w 2010 godu, http://vpk.name/
news/44170_osnovnyie_programmyi_vmf_rf_po_modernizacii_boevyih_nadvodnyih_korablei_v_2010_godu.html.
15 Tank po cenie goroda, http://www.vremya.ru/2010/62/4/251486.html.
16 Daniił Ajzensztadt, Durnaja „Buława” pokoja nie dajot, www.gazeta.ru/politics/2010/01/12_a_3310785.shtml.
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reformę sił konwencjonalnych. Od tego czasu niewiele się zmieniło i arsenał jądrowy nadal stanowi zasadniczy element strategii powstrzymywania agresji na
szeroką skalę przeciwko Rosji.
Dumą rosyjskich sił strategicznych od ćwierćwiecza pozostaje rakieta SS-20. Przenosi ona na odległość ponad 11 tysięcy kilometrów dziesięć głowic o mocy 750 kiloton (bomba zrzucona na Hiroszimę miała moc 13 kiloton), a rozbudowane systemy
pokonywania obrony antyrakietowej czynią ją praktycznie niezniszczalną. Rosji pozostało jednak zaledwie pięćdziesiąt osiem SS-20 (z trzystu ośmiu), a przed końcem
dekady wszystkie muszą zostać wycofane ze służby z uwagi na bezpieczeństwo ich
eksploatacji. Podobny los czeka sześciogłowicowe rakiety SS-19 (siedemdziesiąt jeden sztuk) oraz najstarsze z jednogłowicowych mobilnych SS-25 (sto siedemdziesiąt
sztuk). Rosja znacznie szybciej wycofuje rakiety ze służby, niż wprowadza nowe. Tylko między 2007 a 2009 rokiem w miejsce siedemnastu SS-18, pięćdziesięciu siedmiu
SS-19 i stu dwudziestu sześciu SS-25 (wyposażonych w sumie w sześćset trzydzieści
osiem głowic atomowych) wprowadzono dwadzieścia pięć jednogłowicowych SS-27.
Rosja dysponuje obecnie sześćdziesięcioma siedmioma rakietami tej klasy i corocznie wprowadza na służbę około ośmiu-dziesięciu nowych. W 2009 roku do służby
weszły też trzy pierwsze trzygłowicowe międzykontynentalne rakiety RS-24, mające zastąpić SS-18 i SS-19¹⁷. Manewrujące głowice bojowe oraz rozbudowany system
mylenia obrony antyrakietowej zaprojektowano z uwzględnieniem możliwości potencjalnej amerykańskiej tarczy antyrakietowej.
Nie wiadomo jednak, czy zakłady w Wotkińsku są w stanie tak zwiększyć produkcję, by nowe rakiety zastąpiły starsze, znacznie potężniejsze poprzedniczki. Jeśli
nie, Rosji grozi, że lądowy składnik jej jądrowej triady – w czasach ZSRR odgrywający główną rolę w strategii jądrowego odstraszania – nie będzie w stanie wypełnić swojej funkcji. Dwa pozostałe składniki: morskie i powietrzne siły strategiczne, także mają problemy. Teoretycznie Rosja dysponuje dwunastoma atomowymi
okrętami podwodnymi przenoszącymi rakiety balistyczne, w praktyce gotowość
bojową zachowuje dziewięć jednostek: pięć okrętów klasy Delta IV z szesnastoma
czterogłowicowymi rakietami SS-N-23 Siniewa oraz cztery okręty klasy Delta III
z szesnastoma trzygłowicowymi rakietami SS-N-18. Szósty okręt klasy Delta IV jest
remontowany, a jedyny z pozostających na służbie najpotężniejszych kiedykolwiek
zbudowanych okrętów podwodnych klasy Tajfun – Dymitr Doński – został przebudowany i służy jako platforma do testowania sześciogłowicowych rakiet SS-N-30
Buława. Mają one (w liczbie szesnastu sztuk) stanowić uzbrojenie pierwszego okrętu klasy Borej – Jurij Dołgorukij¹⁸. Wszedł on w skład Floty Północnej w 2009 roku,
17 Sostojanije stratiegiczeskich sił, http://russianforces.org/rus/current.
18 Morskije stratiegiczeskije siły, http://russianforces.org/rus/navy.
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po trzynastu latach budowy. Problem w tym, że Buławy nadal znajdują się w fazie
testów. Ostatni, przeprowadzony 7 października bieżącego roku, zakończył się sukcesem i w przypadku powodzenia dwóch następnych testów rakieta może zostać
przyjęta na uzbrojenie w połowie 2011 roku. Przebudowa okrętu pod sprawdzone
Siniewy byłaby zbyt kosztowna, a sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w trakcie
budowy są już trzy następne jednostki tej klasy.
Paradoksalnie kryzys sił strategicznych w najmniejszym stopniu dotknął komponent, który w ZSRR był traktowany jako uzupełnienie składnika lądowego i morskiego – Strategiczne Siły Powietrzne. Utrzymują one swój stan posiadania: siedemdziesiąt
siedem bombowców (czternaście Tu-160, trzydzieści dwa Tu-95 MS6 i trzydzieści jeden
Tu-95 MS16) przenosi osiemset pięćdziesiąt sześć pocisków manewrujących AS-15¹⁹.
Jest to jednak najbardziej wrażliwy na działania przeciwnika składnik jądrowej triady,
co praktycznie uniemożliwia wypełnienie funkcji odstraszania jądrowego.
W praktyce Rosja już wypełnia limity przyjęte nowym układem START w Pradze: siedemset strategicznych środków przenoszenia (międzykontynentalne rakiety balistyczne, rakiety balistyczne odpalane z okrętów podwodnych i bombowce
strategiczne) plus sto w magazynach. Dysponuje sześciuset pięcioma nosicielami,
przenoszącymi 2667 głowic.

Niska wartość bojowa
Seria wielkich manewrów wojskowych w latach 2009-2010 („Kawkaz 2009”, „Zapad 2009”, „Ładoga 2009”, „Wostok 2010”) miała pokazać pierwsze efekty reformy.
Jednak zarówno technika wojskowa, jak i taktyka prowadzenia działań bojowych
bardziej przypominały ostatnie ćwierćwiecze poprzedniego wieku, gdy Armia Radziecka szykowała się do globalnego konﬂiktu, niż koniec pierwszej dekady XXI wieku. Biorąc pod uwagę, że na kierunku zachodnim potencjalnym przeciwnikiem
byłyby siły NATO, rosyjskiej armii brakuje zautomatyzowanych systemów zwiadu, nawigacji, łączności, rozpoznania i naprowadzenia ognia, umożliwiających wymianę informacji w czasie rzeczywistym i niezbędnych, by móc masowo korzystać
z broni precyzyjnego rażenia, którą Rosja i tak dysponuje w ograniczonych ilościach.
Zapóźnienia technologiczne w radioelektronice, optyce, technologiach informatycznych są zbyt poważne, by w przewidywalnej przyszłości rosyjskie siły zbrojne
były w stanie prowadzić walkę w warunkach wojny sieciocentrycznej. Na kierunku wschodnim Rosji taka wojna nie grozi, ale uwzględniając wielokrotną przewagę
ilościową armii chińskiej, losy takiego starcia, przy ograniczeniu się obu stron do
broni konwencjonalnej, są przesądzone.
19 Stratiegiczeskaja awiacja, http://russianforces.org /rus/aviation.
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Uwzględniając złą kondycję armii, rosnące zagrożenie konﬂiktami lokalnymi
wzdłuż południowych granic Rosji, wzrastający potencjał militarny Chin oraz konieczność modernizacji arsenału jądrowego celem utrzymania parytetu z USA,
Rosja będzie zwiększać wydatki obronne. W 2011 roku osiągną one 1,5 biliona rubli, a w 2013 roku przekroczą 2 biliony rubli (3,2 procent PKB). Przezbrojenie oraz
podniesienie zarobków są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla
osiągnięcia wysokiej zdolności bojowej sił zbrojnych. Problemem pozostaje utrzymanie mieszanego systemu ich uzupełniania. Jednostki wojskowe, mimo formalnego przejścia wszystkich w stan stałej gotowości bojowej, trudno uznać za formacje
o wysokiej zdolności bojowej, gdyż w dalszym ciągu w 70 procentach tworzone są
przez poborowych. Coroczna rotacja personelu sprawi, że jednostki zmuszone do
szkolenia nowych rekrutów przez znaczną część roku będą mieć niską wartość bojową. Proces ten może się pogłębić wraz z wprowadzaniem zaawansowanego technologicznie uzbrojenia, którego eksploatacja wymaga długiego przeszkolenia. Biorąc pod uwagę problemy demograﬁczne Rosji, pełna profesjonalizacja armii stanie
się wkrótce koniecznością. Tylko to gwarantuje efektywne wykorzystanie postępu
technologicznego w uzbrojeniu.
Robert Śmigielski jest analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tekst przedstawia jego prywatne opinie.

