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den ryska ekonomin har haft en hög till-
växt under 2000-talet och den ryska sta-
ten har kunnat uppfylla sina åtaganden 
inom en lång rad områden, bl a det mili-
tära, samtidigt som man har förbättrat lev-
nadsnivån för stora delar av befolkning-
en. Likafullt lider ekonomin av allvarliga 
strukturella problem som är en följd av att 
den marknadsekonomiska reformeringen 
helt avbröts efter 2004. Den ekonomiska 
krisen 2008–2009 blottlade dessa problem 
vilka behöver åtgärdas om den ryska eko-
nomin ska få tillbaka en hög tillväxt och 
kunna möta framtida utmaningar. 

Ett strukturellt problem är att den rys-
ka försvarsindustrin har många ineffektiva 
och konkursmässiga företag som bär upp 
hela städer och samhällen, vilket inneburit 
att de varit självklara mottagare av statliga 
subventioner. Under 2000-talet investerades 
stora resurser i denna industri. Resultaten 
av dessa satsningar var magra men trots 
detta har Ryssland fortsatt satsa på en hög 
självförsörjningsgrad vad gäller försvars-
materiel. Industrisubventionerna öka de to-
talt med 50 procent under krisen 2009 och 
kom att uppgå till över 4,2 procent av BNP, 
vilket är mer än vad försvarsbud geten kos-
tar det ryska samhället. 

Efter kriget i Georgien har stor upp-
märksamhet ägnats bristerna i de Väpnan-
de Styrkornas beväpning och övriga utrust-

ning. De senaste beväpningsprogrammen 
syftar till att avsevärt öka andelen nya va-
pen. I beväpningsprogrammet 2015 var 
målsättningen att andelen nya vapen år 
2015 skulle vara 45 procent. Den eko-
nomiska krisen 2008–2009 och nedskär-
ningarna av den ursprungliga försvarsbud-
geten 2009 försvårade dessa ambitioner. 
Försvarsbudgeten har legat på strax under 
tre procent av BNP under 2000-talet. I be-
väpningsprogrammet 2020 är målsättning-
en att beväpningen ska bestå av 30 procent 
nya vapen år 2015 och 70 procent år 2020. 
För att uppnå detta planerar man att låta 
försvarsbudgeten öka snabbare än BNP 
under de närmaste åren vilket kommer att 
leda till att dess andel i BNP ökar från 2,9 
procent 2010 till 3,4 procent 2013. 

Syftet med artikeln är att analysera den 
ekonomiska och försvarsekonomiska ut-
vecklingen under 2010 med en utblick fram 
till 2013. Jag använder en nationalekono-
misk ansats i analysen och har använt sta-
tistik och officiellt material från den rys-
ka regeringen, olika ministerier, expertby-
rån CAST, internationella organisationer 
som Världsbanken och IMF samt analytis-
ka artiklar av ryska och västliga experter. 
Pressklipp exemplifierar företeelser i ut
veck lingen. 

Rysslands militärreform: Leder ökade 
försvarsutgifter till modernare beväpning? 
av Susanne Oxenstierna* 
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Den ekonomiska utvecklingen 
2010
Trots att den ekonomiska krisen drabbade 
Ryssland hårt med en BNP-nedgång på cir-
ka 8 procent 2009, så har Ryssland i jäm-
förelse med många andra ekonomier kom-
mit relativt bra ut. Den inhemska efterfrå-
gan i form av offentlig och privat konsum-
tion har hållits uppe med hjälp av stödpro-
gram och blivit drivande i utvecklingen. 
Investeringarna har börjat öka och arbets-
lösheten har hållits tillbaka med krispro-
gram. Inflationen är fortfarande ensiffrig 
även om den är högre än vad som förvän-
tades 2009. 

Makroekonomisk utveckling

Utvecklingen i den ryska ekonomin under 
2010–2011 har varit gynnsam, och tillväx-
ten 3,8 procent per år som ekonomiminis-
teriet presenterade i sin prognos i decem-
ber 2010.1 Omkring fyra procents tillväxt 
är dock inte tillräckligt för att Ryssland ska 
kunna uppnå de mål som satts upp för för-
bättrad konkurrenskraft och levnadsstan-
dard. (Tabell 1) 

Det federala budgetunderskottet 2010 
var avsevärt lägre än vad som förvänta-
des under 2009, och ett lägre budgetunder-
skott förväntas också 2011.2 Regeringen 
planerar att eliminera budgetunderskottet 
helt 2015.3 Den främsta orsaken till den 

Tabell 1 Ekonomisk utveckling. 

Källa: Mineko, Ministry of Economic Development RF (2010-12-17), Pokazateli utotjnennogo prog-
noza sotsialno-ekonomitjeskogo razvitija RF 2011–2013, www.economy.gov.ru/minec/activity/ sec-
tions/macro/prognox/foc 20101217. (2011-01-18); Oxenstierna, Susanne; The Russian Economy 2009: 
Steep Decline despite Crisis Management, FOI, Stockholm, December; IMF; World Economic Outlook, 
oktober 2010, s 81, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/pdf/text.pdf. (2011-01-03) 
(*Beräknad av författaren.)
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bättre utvecklingen i statsfinanserna är att 
oljepriset under 2010 låg högre, runt 77-
78 USD/fat, än de förväntade 55-56 USD/
fat, och därmed har oljeexporten gett hö-
gre intäkter. Under 2011 har oljepriset 
ökat ytterligare till över 100 USD. Under 
2010 hade regeringen ett omfattande kris-
program för att understödja industrin och 
för att motverka de sociala konsekvenser-
na av den svagare ekonomiska utveckling-
en. Tack vare detta har såväl investering-
ar som industriproduktion hållit en med-
elfart även om utvecklingen inte kommit 
upp i samma nivåer som gällde före kri-
sen. Återuppbyggnad av lager har spelat 
en avgörande roll för investeringarna och 
tillväxten. 

Arbetslösheten har hållits nere och upp-
gick under 2010 till ca 7,6 procent, vilket 
i hög grad förklaras av fortsatt höga indu-
strisubventioner som gjort det möjligt för 
företagen att hålla kvar arbetskraften trots 
vikande efterfrågan. Reallöneutvecklingen 
är återigen positiv, om än modest, och en 
återhållsamhet i löneutvecklingen förvän-
tas också 2011–2013. På basis av den posi-
tiva utvecklingen under året gör ekonomi-
ministeriet en återhållen men dock mer po-
sitiv prognos än tidigare inför 2011–2013 
(tabell 1).

Inflationen och torkan 2010

Den extrema torka som under året drab-
bade Ryssland och som påtagligt påverka-
de livsmedelsförsörjningen och resulterade 
i högre matpriser är den främsta orsaken 
till att inflationen låg på hela 8,5 procent 
2010, vilket är 1-2 procentenheter högre 
än planerat. Ryssland är världens tredje 
största spannmålsexportör och de högre 
priserna i Ryssland kom också att påver-
ka världsmarknaden. Den 5 augusti in-
förde den ryska regeringen ett temporärt 

exportstopp fram t o m 31 december 2010. 
I oktober förlängdes stoppet till 30 juni 
2011. Då visade prognoserna att spann-
målsskörden 2010 var 37 procent lägre än 
skörden 2009. 

Livsmedelsförsörjningen är en viktig as-
pekt i Rysslands säkerhet. Rykten om risk 
för en livsmedelskris verkar ha florerat och 
premiärminister Vladimir Putin försäkrade 
vid flera tillfällen under hösten i media att 
den inhemska spannmålstillgången var till-
räcklig. Exportstoppet innebär att Ryssland 
under 2010–2011 kom att exportera 3 mil-
joner ton spannmål istället för normal runt 
12 miljoner, d v s endast 25 procent av den 
planerade exporten.4 

Strukturella problem

Samtidigt som Ryssland kom igenom den 
ekonomiska krisen relativt bra tack vare det 
goda statsfinansiella läget så påvisade krisen 
de betydande strukturella problem som finns 
i ekonomin. Åternationationaliseringen av 
privatiserade företag under Putins andra 
presidentperiod, eftersatt infrastruktur, 
införande av statskontrollerade strategis-
ka företag och sektorer, en monopoliserad 
företagsstruktur med brist på konkurrens 
har inneburit att ingen strukturomvand-
ling skett under närmare ett decennium i 
de tunga traditionella sovjetiska industrier-
na. De gamla företagsjättar som lyckades 
överleva 1990-talets reformer genom bar-
ter och socialt kapital fortsätter att ham-
stra arbetskraft och insatsvaror och produ-
cera ineffektivt och ofta värdelösa produk-
ter. President Dimitrij Medvedev lanserade 
2010 ett moderniseringsprogram men det-
ta är rätt smalt definierat och kommer inte 
räcka för att radikalt modernisera ekono-
mins struktur.
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Monogrady –”en-företags-städer”

Problemet med s k monogrady, d v s städer 
som är helt eller nästan helt beroende av ett 
stort företag, av dessa är många försvars-
industrier, uppmärksammades särskilt un-
der 2010. De ryska officiella kriterierna på 
en monograd är att antingen är 25 procent 
av stadens arbetskraft anställd av ett och 
samma företag eller så kommer 50 procent 
av den lokala produktionen från ett före-
tag.5 Enligt denna definition finns det unge-
fär 400 monogrady i Ryssland. Hälften av 
dessa städer är oproblematiska då de är ba-
serade på energiproducerande eller expor-
terande storföretag. Men den andra hälften 
är ett ständigt problem och var under kri-
sen i behov av stort statligt stöd för att inte 
gå under. Ett känt exempel var samhället 
Pikalovo utanför S:t Petersburg där oligar-
ken Oleg Derispaska ägde ett jätteföretag 
som till slut fick betydligt statsstöd för att 
bygden skulle räddas.6 

Ett annat exempel på monograd är 
Toljatti i Volgadalen nära Samara där 
Avtovaz ligger. Cirka 200 000 av stadens 
totalt 1 miljon invånare är beroende av 
detta företag för sin utkomst. Avtovaz har 
både civil och militär produktion och är 
kända för sina Fiat-baserade Zjiguli, eller 
Lada som exportprodukten heter, bilar som 
på Sovjettiden var nästan det enda, och se-
dermera blev ett billigt, alternativ för rys-
sar som vill ha en personbil. Fram till 2008 
växte personbilstillverkningen, men däref-
ter har dessa bilar utkonkurrerats av ut-
ländska märken som sätts ihop i Ryssland. 
Att rekonstruera och modernisera företa-
get är närmast omöjligt. Samtidigt är det 
politiskt omöjligt att stänga företaget och 
göra 20 procent av stadens invånare ar-
betslösa eller socialt utsatta. För att lösa 
arbetsmarknadsproblemen i samband med 
nedskärningar eller en nedläggning krävs 

också att man utarbetar en långsiktig stra-
tegi för hur de anställda ska kunna skaffa 
sig ny sysselsättning.7 Under 2010 introdu-
cerades en ”skrotpremie” om 50 000 rub-
ler (ca 1 600 USD) som delades ut då man 
bytte in sin bil hos Avtovaz, allt för att räd-
da företaget.8

Migrantarbetare

Trots den vikande befolkningstillväxten 
och bristen på arbetskraft inom vissa bran-
scher och regioner är regeringens ton mot 
migrantarbetare hård. Under 2010 fortsat-
te man att begränsa arbetsmöjligheter för 
migranter och ta hårdare tag mot de som 
arbetar illegat i den svarta/grå sektorn. 
Vanliga former av ”svartjobb” är att arbe-
ta som byggnadsarbetare eller som tjäns-
tefolk hos den ryska medel- och överklas-
sen, och billig kvalificerad ryskspråkig ar-
betskraft är välkommen i småskalig pri-
vat verksamhet. De flesta arbetsimmigran-
ter kommer från Ukraina och andra f d 
Sovjetrepubliker. I Fjärran Östern kommer 
den största gruppen migranter från Kina.9 
Även om Ryssland behöver effektivisera sin 
tillväxt och framförallt satsa på produkti-
vitetsförbättringar kommer tillskott av ar-
betskraft behövas. 

Levnadsnivå och pensioner 

Andelen fattiga beräknas ha ökat med 
1 procent, d v s ytterligare 1,4 miljoner 
per soner föll under fattigdomsstrecket. 
Den största gruppen fattiga är pensionä-
rer eftersom medelpensionerna legat un-
der ryskt existensminimum för pensionä-
rer. Pensionssystemet är helt urholkat och 
Rysslands pensionärer är oftast hänvisade 
till sin familj för att få en levnadsnivå över 
existensminimum.10 

När den federala budgeten 2010–2012 
presenterades för Duman i oktober 2009 



141

DISKUSSION & DEBATT

förväntades pensionsfonden att gå med 
motsvarande 40 mrd USD i förlust. Detta 
motsvarar 2,4 procent av BNP. Pensionerna 
planerades då öka med 50 procent till 
motsvarande 280 USD i månaden under 
2010.11 Detta löfte verkar i stort sett ha 
infriats då frågan prioriterats i premiär-
ministerns krisprogram. Enligt tidningen 
Vedomosti uppgick pensionsutbetalningar-
na till 10 procent av BNP vilket är högre 
än medelsnittet inom EU. Medelpensionen 
uppgår nu till 37 procent av medellönen, 
jämfört med 24 procent 2008. Som resultat 
uppgick pensionsfondens underskott till 3 
procent av BNP, vilket täcktes av den fe-
derala budgeten och i stort sett motsvarar 
budgetunderskottet.12 

På sikt måste de högre pensionerna fi-
nansieras med högre pensionsavsättningar 
från lönemedlen, d v s arbetsgivaravgifter-
na och egenavgifterna för pensionssparan-
det måste öka. Hittills har regeringen varit 
mer intresserad av att sänka arbetsgivar-
avgifterna för olika branscher och projekt: 
t ex företag som ingår i innovationscentret 
Skolkovo betalar 14 istället för 26 procent 
i sociala avgifter och är befriade från den 
obligatoriska medicinska försäkringen i tio 
år. Även IT-branschen och massmedia har 
lägre avgifter liksom museer, förlag, apo-
tek etc. Viceministern för socialförsäk-
ringssystemet Jurij Voronin menar att om 
kategorierna med förmånliga villkor fort-
sätter att öka då kan det inte längre kallas 
ett socialförsäkringssystem.13 

Men det är valår 2012 och varken Putin 
eller Medvedev lär utmana direktörernas 
starka lobbygrupper eller den viktiga väl-
jargruppen av miljoner pensionärer14 före 
valet. Pensionerna kommer att hållas uppe 
med hjälp av lån och höjningen av arbets-
givaravgifterna från 26 till 34 procent. 
Finansminister Kudrin har utlovat att bud-
getunderskottet ska elimineras, men först 

till 2015. Detta ger ett visst svängrum för 
vallöften, men pensionsfrågan måste lö-
sas annars kommer Ryssland dras med en 
allt större pensionsskuld till nästa sekel-
skifte15 vilket naturligtvis begränsar hand-
lingsfriheten för andra behov, t ex ökade 
försvarsutgifter. 

Moderniseringen 

Medvedevs initiativ Ryssland, framåt! pu-
blicerat 200916 har inneburit nya lagförslag 
och åtgärder och mer debatt och forskning 
kring hur Ryssland ska bli mer innova-
tivt. Ekonomiministeriet har presenterat en 
mängd uppgifter om hur Ryssland står sig i 
jämförelse med andra länder. Den statistik 
som presenteras är dyster då Ryssland lig-
ger långt från sina konkurrenter i de fles-
ta avseenden. Enligt ekonomiministeriet 
har Ryssland mellan 1995 och 2008 an-
vänt mellan 0,9 och 1,3 procent av BNP 
till forskning och utveckling, FoU.17 Detta 
innebär att Ryssland ligger lågt i förhållan-
de till andra länder, t ex Sverige använde 
2007 3,7 procent av BNP till forskning. 

Rysk forskning bedrivs främst inom sto-
ra statliga institut och är fortfarande före-
trädesvis statligt finansierad, år 2007 till 
två tredjedelar. Detta står i bjärt kontrast 
till Kina, USA, Tyskland och Frankrike där 
större delen av forskningen finansieras från 
andra källor.18 

Mycket forskning sker fortfarande 
inom den militära sfären. Enligt den brit-
tiske Rysslandsexperten Julian Cooper ar-
betar fortfarande över hälften av alla fors-
kare inom försvarsindustrin och runt 35-
40 procent av FoU-kostnaderna har militär 
inriktning.19 Detta är anmärkningsvärt om 
man ser till försvarsindustrins svaga för-
måga att leverera moderna vapen. Enligt 
chefen för ryska Generalstaben, General 
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Nikolaj Makarov, ligger den ryska militära 
forskningen 20 år efter den västliga.20 

Skolkovo - ett symboliskt projekt

Regeringens innovationscentrum Skolkovo 
utanför Moskva är ett projekt som drivs av 
Presidenten och i många delar liknar olika 
skrytprojekt som initierades av det sovje-
tiska ledarskapet. Den 28 september 2010 
undertecknades Lagen om Skolkovo21 och 
ett antal ändringar i andra lagar genom-
fördes för att garantera Skolkovo speciel-
la förmåner.22 Fram till 1 januari 2014 kan 
också organisationer och företag som är 
kopplade till projektet men ligger utanför 
Skolkovo bli deltagare i projektet och där-
med få dessa privilegier.23 Lagen begränsar 
Skolkovos verksamhet till områdena24

• Energieffektivitet och energibesparing
• Kärnkraftsteknologi
• Rymdteknologi
• Medicinsk teknologi
• Strategiska datorteknologier och mjuk-

varor

Skolkovo har i budgetförslaget för 2011 
fått 15 mrd rubler vilket motsvarar när-
mare hälften av den finansiering som kom-
mer den ryska Vetenskapsakademin till 
del.25 Flera observatörer ser det som en 
symbol för innovation och man tror att ge-
nom Skolkovo får Ryssland ett Center of 
Excellence som kan räknas till andra inter-
nationella elitcenter. Skolkovo är ett sätt 
att marknadsföra det innovativa Ryssland, 
det är en symbol som Medvedev kan visa 
upp för internationella och inhemska 
finansiärer.26 

Utvecklingen inom 
försvarssektorn
Försvarsutgifternas andel av BNP kommer 
enligt Finansministeriets treårsbudget att 

öka under 2011–2013. Den främsta anled-
ningen verkar vara den modernisering av 
Försvarsmakten som pågår och behovet 
att förnya beväpningen inom de Väpnade 
Styrkorna.27 Försvarsindustrin har emel-
lertid svårigheter att leverera materiel som 
motsvarar Försvarsmaktens krav. Olika 
skattningar av de ryska försvarsutgifter-
na 2000–2008 förekommer i litteraturen. 
Det tioåriga FOI-projektet Rysk utrikes-, 
försvars- och säkerhetspolitik, RUFS, har 
regelbundet redogjort för den tidigare ut-
vecklingen av Rysslands försvarsutgifter 
och förklarat skillnaderna mellan finans-
ministeriets data och olika skattningar.28 
Den absoluta storleken på Rysslands för-
svarsbudget motsvarade 2008 Frankrikes 
eller Storbritanniens,29 eller 6,8 procent av 
USA:s försvarsbudget.30 

Försvarsutgifterna i den federala budge-
ten ökade under 2000–2008 i stort sett i 
takt med den höga BNP-tillväxten på i snitt 
7 procent per år. Som resultat uppgick för-
svarsutgifterna 2008 till ungefär i samma 
storlek som 1992. Om man utgår från för-
svarsutgifterna som de definieras i den rys-
ka federal budgeten har försvarsutgifterna 
belastat ekonomin med i genomsnitt 2,7 
procent av BNP mellan 2000 och 2008. 

Enligt SIPRI:s uppskattningar, som ut-
går från de ryska siffrorna men använder 
en internationell definition av försvarsut-
gifterna, låg de ryska försvarsutgifternas 
andel av BNP under 2000-talet på mel-
lan 3,5 och 4,3 procent.31 Skillnaden i de-
finitionerna är att den ryska definitionen 
inte inkluderar de militära pensionerna, 
kostnader för Inrikesministeriets trupper, 
vissa kostnader för Katastrofministeriet, 
Säkerhetstjänsterna eller subventionerna 
till de stängda städerna. Dessa är inklude-
rade i SIPRI:s skattningar. Den bredare de-
finitionen som SIPRI använder ger en BNP
andel för försvarsutgifter som ligger 1-1,5 
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procentenheter över den andelen som följer 
av den ryska smalare definitionen av för-
svarsutgifter i den federala budgeten. 

Försvarsutgifterna 2010–2013

Oxenstierna32 visar att försvarsutgifterna 
reducerades med ca 10 procent i den re-
viderade budgeten för 2009, jämfört med 
den ursprungliga budgeten för 2009. Detta 
ledde till att deras faktiska ökning jämfört 
med 2008 blev 12 procent istället för ur-
sprungligt budgeterade 24 procent.33 

Som framgår av diagram 1 uppgick för-
svarsutgifterna under 2010 till strax un-
der 3 procent av BNP. Regeringen har för 
avsikt att öka försvarsbudgetens andel av 
BNP under de närmaste tre åren. Andelen 
av BNP kommer därför att öka från 2,9 
procent till 3,4 procent. 

Diagram 1 Rysslands försvarsbudget 2000–2013 
som andel av BNP, procent. 

Källa: Rysslands Finansministerium, cite-
rat i Cooper, Julian: Military Procurement in 
Russia, paper prepared for the Russian Military 
Development Conference I Stockholm 4-5 okt 
2010, presentation. Not: F – prognos; B-budget.

Trots den påtagliga återhämtningen efter 
1990-talets låga försvarsanslag och för-
söken till reformering, har det ryska för-
svaret under 2000-talet haft svårighe-
ter att modernisera sin materiel och för-
bättra för hållandena för de Väpnade 
Styrkorna.34 Re ge ringen har dragit ner på 
de Väpnande Styr kornas storlek men har 

svårt att finan siera utbildning och rimliga 
levnadsförhållanden för sina soldater.35 

Materielanskaffningen
Ökningen av försvarsbudgeten under den 
kommande treårsperioden är framförallt 
föranledd av ökade materielinköp. En stor 
del av försvarsutgifterna ska gå till inköp 
av Topol-M RS-24 (rysk benämning; Nato 
SS-27) interkontinentala ballistiska miss-
iler och Bulava, ubåtsbaserade R-30 CS5-
NX-307 robotar. Vidare prioriteras Su-34 
bombplan, Su-35 jaktplan, ubåtar, korvet-
ter och fregatter för Svartahavsflottan och 
lednings- och informationssysten för de 
Väpnande Styrkorna.36 De beväpningspro-
gram som Ryssland har haft sedan slutet 
av 1990-talet har emellertid haft svårighe-
ter att nå önskade resultat dels på grund 
av begränsad finansiering dels på grund av 
att försvarsindustrin inte förmår leverera. 
Dessutom har upphandlingssystemet varit 
ineffektivt och korrumperat.37

Tabell 2 beskriver den kraftiga ökning-
en av materielanskaffningen som planeras 
under 2011–2013. Materialanskaffningen 
kommer att växa snabbare än försvars-
budgeten. 

De statliga beväpningsprogrammen 
Produktion av materiel till de Väpnande 
Styrkorna styrs av de statliga beväpnings-
programmen (på ryska gosudarstvennaja 
programma vooruzjenija med förkortning-
en GPV) som utarbetas för 10-års perioder. 
Precisa mål sätts för de första fem åren och 
för de kommande anges målen mer sum-
mariskt. Målen fastställs inte i lag (som de 
sovjetiska års- och femårsplanerna) och är 
inte obligatoriska utan indikativa. Tanken 
är att ge ett ramverk för de årliga statliga 
materielupphandlingarna. Likväl är beväp-
ningsprogrammen mycket detaljerade. 
Beväpningsprogrammet-2010 bestod av 
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12 volymer och ytterligare 31 volymer med 
tekniska specifikationer.38

Beväpningsprogrammen uppdateras 
vart femte år. Prioriteringarna i program-
men bygger på Konceptet för militär tek-
nisk utveckling som utgår från den gällande 
Mili tär doktrinen. Beväpningsprogrammen 
täcker all materielupphandling och FoU 
för Försvarsministeriet och alla övriga 
kraftstrukturer (Inrikesministeriet, Ka-
ta strofministeriet, de federala säker hets-
tjänsterna, Kriminalvården, Gosnar kom, 
Rosa tom, Gosspetsstroi).39 Beväp nings-
pro  grammen anger vilka vapen och övrig 
mate riel som ska produceras och utveck-
las, vilken volym som ska produceras, år-
liga produktionsmål för de första fem åren 
samt den FoU som ska genomföras för att 
utveckla ny materiel och för att modernise-
ra existerande materiel. 

Beväpningsprogrammen är en del av den 
långsiktiga ekonomiska planeringen och 
baseras på de officiella långsiktiga ekono-
miska prognoser som ekonomiministeriet 
regelbundet producerar. Finansministeriet 
sätter budgetmålen som säger hur stor del 
av BNP som kommer att användas till för-
svaret samt hur stor del av budgeten som 
försvarsutgifterna får utgöra.40 

Beväpningsprogrammen-2005 och 
-2010

Det första beväpningsprogrammet efter 
Sov jetunionens fall Beväpningsprogrammet 

-2005 antogs 1996. På grund av orealistis-
ka ekonomiska prognoser samt antagande 
om att försvarsandelen i BNP skulle kunna 
öka från knappt 3 till över 5 procent, miss-
lyckades detta program. Finan sie ringen 
blev bara 23 procent av den förväntade 
nivån under perioden 1996–2000. Nästa 
beväpningsprogram, Beväpningsprogram-
met-2010, antogs 2002 och var mer rea-
listiskt. Försvarsutgifterna skulle öka från 
2,6 till 3,5 procent av BNP upp till 2006. 
Försvarsministeriet fick dock inte de begär-
da 2 500 mrd rubler utan endast 2 100 mrd 
rubler, varav hälften skulle komma från en 
extra budgetfond för vapenexportsinkoms-
ter.41 Rysk lagstiftning tillåter dock inte att 
försvarsutgifter finansieras av extra bud-
getfonder, vilket ledde till att endast drygt 
hälften av finansieringen av programmet 
materialiserades. Tabell 3 sammanfattar 
dessa program och visar skillnaden mellan 
ambition och resultat.

Det pågående Beväpningsprogrammet 
-2015 antogs 2006. Det vill ge de Väpnande 
Styrkorna ny materiel och säger att 45 pro-
cent av materielen ska vara ny 2015. Tania 
Yazbeck vid Defence R&D Canada gjorde 
en studie 201042 av hur stor del av den rys-
ka försvarsbudgeten som måste gå till ma-
terialinköp för att man ska kunna uppfyl-
la Beväpningsprogrammet-2015 (tabell 3). 
Under antagandet att 2,7 procent av BNP 
går till försvarsutgifter och att ca en tred-
jedel av försvarsbudgeten går till materi-
elinköp finner hon att finansieringen blir 

Tabell 2 Försvarsministeriets materialanskaffningsbudget i 2010–2013, mrd rubel och mrd USD. 

Källa: Rianovosti 2010-10-12 ”Russia reveals detailed data on defence spending until 2013”, http://
en.rian.ru/military_news/20101012/160919044.html. (2010-10-13)
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otillräcklig. Men även under antagandet 
att försvaret skulle få så mycket som 3,5-
4 procent av BNP (ett mer realistiskt an-
tagande med tanke på den nuvarande höj-
ningen 2011–2013) och att BNP-tillväxten 
skulle ligga på 6,5 procent skulle finansie-
ringen inte räcka. Hon finner dock att fi-
nansieringen skulle bli tillräcklig även un-
der antaganden om ca 3 procentig tillväxt i 
BNP och att beväpningsprogrammet skulle 
kunna fullföljas om man utsträckte tiden 
till 2020.43

Utarbetandet av Beväpningsprogrammet 
-2020 påbörjades 2008. Det baserades på 
regeringens strategi Ryssland 2020 som gör 
ett antagande om 7 procents årlig tillväxt i 
ekonomin fram t o m 2020. Georgienkriget 
i augusti 2008 underströk vikten av att de 
Väpnande Styrkorna tillförs bättre och 
modernare materiel. I februari 2008 med-
delade Putin att programmet skulle ge de 
Väpnande styrkorna 30 procent ny ma-
teriel fram till 2015 (jfr med att ny mate-
riel 2009 utgjorde endast 10 procent en-
ligt Försvarsministern Serdjukov), och att 
ny materiel skulle utgöra 70 procent av 

beväpningen 2020. Detta skulle kräva att 
förnyelse av beväpningen sker med 7-10 
procent per år istället för nuvarande 2 
procent.44 

Materielanskaffningens organisation 
och utveckling

Ansvaret för den årliga upphandlingen av 
materiel låg fram till 2007 hos ekonomimi-
nis teriet. Då flyttades ansvaret till den 
Militärindustriella Kommissionen som i 
samband med detta övertog personal från 
ekonomiministeriet. Vid sidan av denna 
kommission finns Rosoboronzakas, en fe-
deral myndighet kopplad till försvarsmi-
nisteriet, vars uppgift är att kontrollera att 
materielupphandlingen fungerar korrekt. 
Rosoboronzakas har med tiden alltmer ut-
vecklats till en myndighet som ska motver-
ka korruption inom försvarssektorn.45 

Den myndighet som är ansvarig för själ-
va upphandlingen är Rosoboronpostavka 
som bildades 2008. Detta är en civil myn-
dighet som ska sköta all upphandling åt 
försvarsministeriet och andra ministeri-
er. Rosoboronpostavka har haft allehanda 

Tabell 3 Ryska beväpningsprogram (GPV) 2005–2020 mrd rubler och procent. 

Källa: Cooper, Julian: Military Procurement in Russia, paper prepared at the conference Russian 
Military Development in Stockholm 4-5 oktober 2010. Forthcoming McDermott, Nygren and Vendil 
Pallin: Russian Military Development, Routledge, 2011. * Till detta kommer äskande på 1 100 bn mrd 
rubel från en extra budget fond som inte tillstyrktes; ** t o m 2009.
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uppstartsproblem och år 2010 kontrolle-
rade man bara 2 procent av all upphand-
ling. Då skedde en omorganisation och 
försvarsministeriet och Presidenten ska hä-
danefter kontrollera Rosoboronpostavkas 
verksamhet.46 

Den statliga materielupphandlingen 
täcks av Lagen om statliga hemligheter och 
upp gif ter om den årliga upphandling en 
och dess beståndsdelar tillhör den klassi-
fice rade delen av den federala budgeten. 
Bris ten på transparens leder till att olika 
forskare lägger ihop uppgifter från olika 
källor och gör egna uppskattningar.47 Följ-
aktligen kan olika siffror förekomma i lit-
teraturen. Diagram 2 beskriver utveckling-
en av Försvarsministeriets materielanskaff-
ning inklusive reparationer och moderni-
sering som procent av försvarsbudgeten 
2000–2013.

Trots problemen med organisatio-
nen runt materielanskaffningen har, som 
kan kons tateras i tabell 3 och diagram 2, 
försvars ministeriets materialanskaffning 
ökat kraftigt sedan mitten av 2000-talet. 
Under 2011–2013 kommer materielan-
skaffningen öka ytterligare, vilket innebär 
att man kommer att ha 40 procent av för-
svarsbudgeten jämfört med runt 20 procent 
2000 (diagram 2). Samtidigt faller andelen 
av försvarsbudgeten som går till FoU, från 
22 procent 2010 till 16 procent 2013 en-
ligt försvarsutskottets ordförande Viktor 
Zavarzin.48 Andelen av budgeten som an-
vänds för modernisering av befintliga va-
pen kommer att minska till 13-15 procent 
av försvarsbudgeten under perioden fram 
till 2013.49 Man kan även förvänta sig ned-
dragningar på posterna som rör reparatio-
ner och underhåll och mobiliseringsförbe-
redelser. Dessa utgiftsposter hörde till dem 
som fick kraftiga neddragningar, med 15 
respektive 30 procent då försvarsbudgeten 
drogs ned 2009.50 

Det kan ifrågasättas om försvarsutgif-
terna kommer att användas mer effektivt 
om inte materielanskaffningen och upp-
handlingen blir mer transparent. Så länge 
försvarsbudgeten omgärdas av sekretess 
kan inte ens de ryska myndigheterna och 
Duman bedriva effektiv statlig kontroll. 
Allmänheten har ingen insyn. 

Försvarsindustrin och 
vapenexporten
Försvarsindustrin består fortfarande av ca 
1 700 företag och har 1,5 miljoner anställ-
da.51 År 2007 var bara 37 procent av fö-
retagen lönsamma medan 23 procent var 
konkursmässiga. Det försvarsindustrin fick 
i krispaketet 2009 statsstöd på 1,5 mrd 
dollar.52 Med sina företag och sina anställ-
da är försvarsindustrin en stark lobbykraft 
och det är uppenbart att under 2000-talet 
har styrkeförhållandena mellan militären 
och försvarsindustrin varit till försvarsin-
dustrins fördel. Försvarsindustrin har trots 
att den fått tillgång till mer resurser inte 
kunnat leverera den materiel som den rys-
ka militären behöver och som Margarete 
Klein vid SWP (Stiftung Wissenschaft und 
Politik i Berlin) konstaterar: ”De Väpnande 
Styrkorna är utrustade med vad försvarsin-
dustrin förmår producera snarare än med 
vad de behöver”.53 

Inom det försvarsindustriella kom-
plexet finns den statliga korporationen 
Rostechnologija som tillkommit för att 
koncentrera företag som sysslar med va-
penexport. Olika källor rapporterar att 
Rostechnologija 2009 bestod av 440 före-
tag.54 Av dessa är 278, eller 63 procent, 
”strategiska”, d v s statsägda med restrik-
tioner som i stort sett utesluter utländskt 
ägande, och 20 är företag som är helt av-
görande för de städer de finns i s k mo-
nogrady. Samma år hade Rostech nologija 
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skulder på 625 mrd rubler. En tredjedel av 
Rostechnologijas företag är kon kurs mäs-
siga.55 

Vapenexporten

Trots att försvarsindustrin dras med stora 
problem och varit beroende av stora sub-
ventioner från staten har Ryssland hävdat 
sig väl vad gäller vapenexporten.56 År 2010 
uppgick vapenexporten till rekordhöga 10 
mrd dollar, vilket utgör en ökning med 15 
procent jämfört med 2009 då exporten 
låg på 8,5 mrd dollar.57 Sedan 2007 går i 
stort sett hela Rysslands vapenexport via 
Rosoboronexport. Under 2009 var denna 
andel 87 procent.58 Som framgår av dia-
gram 3 så har vapenexportens andel i to-
tala exporten minskat under 2000-talet 

från drygt 4,5 procent till runt 2 procent. 
Främsta anledningen till detta är att den 
ryska exporten till allt större del har bestått 
av andra varor, t ex olja och gas.59 

Andelen export i försvarsföretagens in-
täkter varierar. Även bland de tolv bästa 
exportföretagen 2009 utgör exporten hos 
vissa företag endast 10 procent av intäk-
terna medan den hos andra utgör över 50 
procent (tabell 4). 

Det försvarsindustriella komplexet pro-
ducerar också i hög grad civila varor. Denna 
produktion drabbades hårt under krisen 
2009. Som kan konstateras i tabell 4 så va-
rierar andelen civila varor i de totala intäk-
terna kraftigt mellan olika företag. Under 
första halvåret 2010 rapporteras andelen 
civil produktion inom den konventionella 

Diagram 2 Försvarsministeriets materielanskaffning som andel av försvarsbudgeten 2000–2013, 
procent. 

Källa: Cooper, Julian: Military Procurement in Russia, paper presented at the conference on Russian 
Military Development in Stockholm 4-5 oktober 2010, tabell 3. Forthcoming McDermott, Nygren and 
Vendil Pallin: Russian Military Development, Routledge, 2011.
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vapenindustrin, ammunition, kemiska pro-
dukter, missil, rymd, radio och elektronik-
industrin. Den civila produktionen mins-
kade inom flyg och skeppsbyggnad.60

De länder som Ryssland exporterar va-
pen till är traditionellt sådana som Nato-
länderna inte exporterar till. Diagram 4 vi-
sar att de största exportländerna är Indien, 
Kina, Algeriet, Syrien, Venezuela och Viet-
nam. Som framgår av Diagram 4 minska-
de Kinas andel avsevärt mellan 2009 och 
2010. 

Är samarbete med väst en lösning?

Efter månader av spekulationer sedan ett 
franskt fartyg av Mistralklass uppenbarat 
sig i S:t Petersburg sommaren 2010, kom 
beskedet från Presidenten den 24 december 

2010 att Ryssland ska köpa in det franska 
amfibieoperationsfartyget Mistral. 

Förvarsministeriet gjorde en upphand-
ling där konsortiet med det franska fö-
retaget DCNS och ryska OSK Unified 
Shipbuilding Corporation vann. Ryssland 
förväntas köpa fyra skepp varav de två 
första ska byggas i Frankrike på STX-
varvet i Saint-Nazair. De två första far-
tygen be räknas kosta Ryssland 1,3 mrd 
Euro.61 De två följande skeppen ska byg-
gas i Ryss land och för detta ändamål byggs 
ett nytt varv på ön Kotilin i närheten av 
S:t Petersburg. Varvet kommer att vara en 
del av Admiralitetsvarvet.62 Mistral har ka-
pacitet att bära 500 man, 16 helikoptrar 
och ett 70-tal pansarfordon inklusive 13 
stridsvagnar.63

Diagram 3 Rysk vapenexport och andel av total export 2000–2010, mrd USD och procent. 

Källa: Kalinina, Natalia & Vadim Kozyulin: "Russia's defence industry: Feet of Clay", Security Index: 
a Russian Journal on International Security, http://dx.doi.org/10.1080/ 1993427903570661, s 32. 
(2011-01-19); Rianovosti (2010-10-28) “Russia’s arms exports to reach record $10 bln in 2010”. http://
en.rian.ru/mlitary_news/20101028/161115404.html
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Inköpet av Mistral tyder på att den rys-
ka militären har tröttnat på att vänta på att 
rysk försvarsindustri ska komma ikapp sina 
västliga konkurrenter på egen hand. I väst 
hanteras såväl civila projekt som militära 
satsningar genom samarbete och eventuellt 
ser vi här ett trendbrott. Ryssland har ock-
så visat intresse för samarbete med andra 
länder. Samarbete mellan italienska Iveco 
Defence Vehicles om 1 000 M65 pansar-
terrängbilar (LMV) är ett exempel på hur 
ryssarna väljer utländska produkter fram-
för de egna.64 I början av 2009 beställde 
Försvarsministeriet obemannade luftfar-
koster (UAV) från Israel.65 

Den ryska försvarsindustrin står följakt-
ligen inför en lång rad svåra utmaningar. 
Kraven från dess främsta kund hårdnar 
och kunden visar nu att man är beredd att 
handla med väst för att få det man vill ha. 
Orsakerna är många: 

• Ryssland ligger efter med försvarsrelate-
rad FoU. Man har i princip förlitat sig på 
samma teknologi de senaste 20 åren. 

• Försvarsindustrin är finansiellt svag. 
Omkring en tredjedel av företagen är 
konkursmässiga. 

• Statsägda monopolistiska korporationer 
är inte en effektiv ägandeform och har 
framförallt lett till höga priser på mate-
riel.

• På grund av att man inte har lyckats om-
strukturera och göra sektorn mer attrak-
tiv är såväl kapitalstock som arbetsstyr-
ka föråldrad. Omkring 70 procent av ka-
pitalstocken är avskriven och medelål-
dern hos arbetsstyrkan är 55 år.66 

De ryska försvarsföretagen är ofta gigan-
tiska i termer av arbetskraft. Som framgår 
av tabell 4 har de högst rankade exportfö-
retagen över 90 000 anställda och en ar-
betsstyrka på runt 20 000 är inte ovanligt 

Tabell 4 Försvarsindustrins tolv största exportföretag 2009. 

Källa: CAST “Ranking of Top Defence Companies in 2009”, Moscow Defence Brief, 3, 2010 http://
mdb.cast.ru/mdb/3-2010/item1/article1/?form=print. (2010-12-21)
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bland de andra. De är dock fortfarande 
små i termer av produktion och försälj-
ning jämfört med sina västliga konkur-
renter. Som exempel kan nämnas att BAE 
Systems, Finmeccanica, EADS och Thales 
alla har en försäljning som är mer än dub-
belt så hög som en av Rysslands största va-
penleverantörer, Almaz-Antei.67 De västli-
ga företagen har således en helt annan lön-
samhet och finansiell bas för att företa sto-
ra investeringar i framtida teknologi. De 
västliga företagen samarbetar vad gäller 
komponenter och design vilket gör att de 
kan ta hem effektivitetsvinster. Privat ägan-
de ställer också höga lönsamhetskrav. 

Slutord
Militärreformen och förnyad materiel för 
de Väpnande Styrkorna har hög prioritet 
i den ryska federala budgeten vid sidan av 
subventionerna till näringslivet och socia-
la åtaganden. Under 2011–2013 planeras 

försvarsutgifterna öka från 2,9 till 3,4 pro-
cent av BNP. Den främsta orsaken till den-
na prioritering är militärreformen och att 
man vill uppfylla Beväpningsprogrammen 
till 2015 och 2020. Målet är att 2015 ska 
30 procent (reducerat från 45 procent) av 
de Väpnade Styrkornas materiel vara ny 
och 2020, 70 procent. Det är tveksamt om 
dessa mål kommer att nås men tydligt är 
att materielanskaffningen tar en allt stör-
re del av försvarsbudgeten och har pri-
oritet. Detta kan leda till att annat inom 
försvaret får dras ned ytterligare, t ex un-
derhållet, mobiliseringskapaciteten eller 
övningsverksamheten. 

Försvarsindustrin lever kvar i en sovje-
tisk struktur och har p g a av år av sub-
ventioner inte anpassat sig till verklighe-
ten. Organisationen för den statliga upp-
handlingen av vapen och annan materiel 
har utsatts för en mängd omorganisatio-
ner men man har ändå inte fått bukt med 
korruptionen. Försvarsföretagens mo  no -

Diagram 4 Länder som Ryssland exporterar vapen till 2008 och 2009, miljoner USD. 

Källa: Cooper, Julian: Russia and the Global Economic Crisis – the Security Dimension, presentation 
för ICCEES World Conference i Stockholm 26-31 juli 2010.
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polställning har lett till höga priser. Mate-
riel anskaffningen omfattas av sek retess 
och utan att tillräcklig insyn beviljas ens 
de statliga kontrollorganen är det tveksamt 
om den kan effektiviseras. Transparens, 
som är det viktigaste medlet mot ineffek-
tivitet och korruption i statsförvaltningen, 
är fortfarande en stor bristvara i Ryssland.

Trots dålig förmåga att tillfredställa den 
inhemska efterfrågan har rysk vapenindu-
stri hävdat sig bra på de internationella 
marknaderna. Man är andra land i världen 
efter USA vad gäller vapenexport. På grund 
av att olja och gas blivit de största export-
produkterna har vapenexportens andel av 
den totala ryska exporten sjunkit från 4 
procent i början av 2000-talet till nuvaran-
de runt 2 procent men 2010 uppgick den 
till över 10 mrd USD vilket är rekordhögt. 
Ryssland exporterar företrädesvis till län-
der som Nato inte exporterar till.

På julafton 2010 tillkännagavs att 
Ryssland kommer att köpa fyra franska 
amfibieoperationsfartyg av typen Mistral. 
Ryssland samarbetar också med Italien vad 
gäller pansarterrängbilar (LMV) och med 
Israel rörande obemannade luftfarkoster 
(UAV). Om de internationella upphandling-
arna utgör ett trendbrott från den traditio-
nella sovjet-ryska självförsörjningsmodel-
len finns det större hopp om de Väpnande 
Styrkornas materiel. Genom internationellt 
samarbete har ryssarna helt andra möjlig-
heter att förnya sin materiel så den mot-
svarar 2010-talets krav. Samarbete med ut-
landet förbättrar prognosen att närma sig 

beväpningsmålen och att ge de Väpnade 
Styrkorna en modernare beväpning . 

Att försvarsutgifternas andel av BNP 
ökar är således inte ett tillräckligt vill-
kor för att beväpningsmålen ska upp-
nås. Försvarsindustrin i sin nuvarande 
form kommer knappast att kunna leve-
rera den materiel som de Väpnande Styr-
korna efterfrågar och den största kunden, 
Försvarsministeriet, har visat att man kan 
vända sig till utländska konkurrenter. Det 
krävs rationaliseringar, tekniköverföring 
och ökad produktivitet om försvarsindus-
trin ska komma i kapp. Regeringen kan 
besluta att fortsätta stödja rysk försvarsin-
dustri p g a dess viktiga sociala roll, d v s 
som arrangör av ”beredskapsarbeten” för 
1,5 miljoner människor som behöver en ut-
komst. Men vill man även fortsättningsvis 
kunna handla rysk materiel krävs andra 
ägandeformer som sätter lönsamhet och 
kvalitet framför den sovjetiska förkärleken 
för sekretess och kvantitet. Även om man 
lyckas rationalisera den inhemska försvars-
industrin är samarbete med utländska före-
tag antagligen nödvändigt om inte teknik-
gapet ska öka.

Susanne Oxenstierna är fil dr i national-
ekonomi och verksam i projektet Rysk utri-
kes-, försvars- och säkerhetspolitik (RUFS) 

vid FOI.
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