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New Strategy Center a deschis o serie de materiale informative – Rusia și războiul din
Ucraina - care are drept obiectiv înțelegerea mai bună a realităților din Rusia în contextul
războiului din Ucraina. Considerăm că un asemenea produs poate ajuta la o estimare mai
bună a capacității de rezistență și reziliență la sancțiuni a Rusiei, a impactului războiului în
societatea rusă, a dificultăților pe care industria militară rusă le are în producție de
echipamente în absența unor componente importate sau a desfășurării procesului de
recrutare și mobilizare de personal militar suplimentar. Sunt câteva dintre subiectele pe
care le vom avea în vedere în perioada viitoare. Acest produs New Strategy Center se
bazează exclusiv pe monitorizarea de surse deschise, cu precădere din Federația Rusă și
Ucraina.               



        La 21 septembrie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială în Rusia.
Două săptămâni mai târziu regiunile au raportat datele cu privire la finalizarea activităților pentru
mobilizare. Potrivit unor informații publice, în primul val de mobilizare au fost chemați circa
213.500 persoane din 53 de regiuni.[1] Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a informat că mai
mult de două treimi din planul de mobilizare parțială este realizat, iar instruirea personalului
mobilizat se desfășoară în 80 de poligoane și 6 centre de pregătire.[2] Anterior Șoigu anunțaseră
că cei 300.000 de rezerviști, care urmau să fie mobilizați, reprezintă doar 1% din resursa totală de
mobilizare.[3]
        Însă în aproximativ jumătate din regiunile în care s-a încheiat mobilizarea au fost chemați
peste 1% din rezerviști. Guvernatorul orașului Sevastopol, Mihail Razvozhaev, a declarat că vor fi
mobilizați 4% dintre rezerviști. Potrivit localnicilor, rezerviștii au fost amenințați cu răspundere
penală dacă nu se vor prezenta la oficiul de înrolare după obținerea înștiințării.[4] De asemenea,
s-au făcut recrutări peste pragul de 1% clamat de oficiali în Iakutia – 3,3%[5], Buriatia - 3,7%,
Daghestan - 2,6% și Kalmykia 2,2%.[6] Mobilizarea neproporțională poate fi explicată și prin
faptul că în regiuni locuiesc un număr diferit de rezerviști cu experiența și pregătirea necesare.
Pare a fi evidentă însă corelarea dintre numărul de rezerviști chemați și nivelul scăzut de trai în
regiune, autoritățile punând presiune mai ales pe cei cu venituri mici. Spre exemplu, salariul
mediu lunar în regiunea Pskov este de 32 de mii de ruble (513 USD/lună). Din regiunea Pskov vor
fi înrolați 2.000 de persoane, asta însemnând 1,86% din rezervă. În Kalmykia, unde salariul mediu
lunar este de 22,5 mii de ruble (360USD/lună), sunt mobilizați aproximativ 1.000 de persoane,
asta însemnând 2,2% din rezervă.[7]  

[1]https://istories.media/stories/2022/10/05/kakie-regioni-otdali-bolshe-vsego-muzhchin-na-
voinu/ 
[2]https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821391263.html 
[3]https://rg.ru/2022/09/21/shojgu-v-ramkah-mobilizacii-budut-prizvany-300-tysiach-
rezervistov.html 
[4]https://regnum.ru/news/society/3705961.html 
[5]https://ngs.ru/text/politics/2022/09/23/71678075/?sharePost=1663942888 
[6]https://verstka.media/mobilizovat-v-2-3-raza-bolshe-ludey/ 
[7]https://istories.media/stories/2022/10/05/kakie-regioni-otdali-bolshe-vsego-muzhchin-na-
voinu/ 
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     Deși mobilizarea parțială declarată de către președintele rus presupune și furnizarea
resurselor necesare, iar potrivit decretului de mobilizare Guvernul Federației Ruse este
obligat să asigure finanțarea mobilizării, tot mai des apar informații că soldații sunt puși în
situația în care trebuie să-și achiziționeze mare parte din echipament sau medicamente.
Astfel de plângeri și nemulțumiri apar pe rețelele sociale, unde, pentru a sprijini soldații,
au început să se implice diverse grupuri de voluntari. O renumită bloggeriță din Rusia,
Ksenia Borodina, cu circa 19 milioane de fani, a publicat pe Instagram o filmare în care
arată că a achiziționat pentru soldații ruși lucruri necesare precum cizme de cauciuc și
lanterne.[8] În satul Bolșekrepinskaia din regiunea Rostov părinții au fost nevoiți să
cumpere pentru fii înrolați veste antiglonț, încălțăminte, medicamente, iar localnicii să le
doneze bani pentru mâncare.[9] În Iskitim, regiunea Novosibirsk, cel mai mare grup local
pe rețeaua socială Vkontakte a început de la sfârșitul lunii septembrie să adune bani
pentru haine, încălțăminte și medicamente pentru localnicii mobilizați care se aflau în
regiunea Belgorod. [10] În 09 octombrie soldații care au beneficiat de aceste ajutoare din
partea concetățenilor au transmis un mesaj-video de mulțumire pentru sprijinul acordat.
În comentarii se pot observa nu doar susținători ai războiului, ci și cei care își exprimă
nemulțumirea față de condițiile în care sunt puși soldații în timpul mobilizării. [11]
       Mobilizarea parțială anunțată de Putin va avea un impact puternic asupra economiei,
cu consecințe atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. De asemenea, mobilizarea, dar
și plecarea rușilor din țară pentru a evita înrolările în armată, vor reduce cererea internă.
Mobilizarea va necesita cheltuieli bugetare suplimentare pentru bugetul federal, deci și o
creștere a deficitului bugetar. Demoralizarea și descurajarea populației, diminuarea
consumului vor contribui la degradarea economiei ruse.[12] 
      Cheltuielile guvernului pentru apărare potrivit planurilor pentru anul viitor vor crește cu
303 miliarde de ruble (4,76 miliarde USD/lună). Această sumă nu va fi suficientă pentru a
acoperi nici măcar salariile mobilizaților și nu se ia în calcul nici achiziționarea
echipamentului necesar și recompensele pentru cei răniți sau pentru familiile soldaților
care vor fi uciși pe front. Platforma Obyasnyaem.RF, lansată de guvernul rus pentru a
informa cetățenii referitor la actualele probleme sociale și economice, relatează că
militarii care participă la operațiunea militară specială se vor bucura de un salariu lunar
de cel puțin 195 de mii de ruble (aproximativ 3000 USD).[13] 

[8]https://medialeaks.ru/2809tat-str-shw-borodina-svo/ 
[9]https://meduza.io/feature/2022/09/28/mobilizovannye-v-rossii-ostalis-bez-ekipirovki-
rodstvenniki-i-volontery-sobirayut-dlya-nih-shapki-noski-i-stelki-dlya-obuvi 
[10]https://t.me/Taygainfo/34660 
[11]https://vk.com/overhear_iskitim?w=wall-59575459_1622746 
[12]https://meduza.io/feature/2022/10/07/rossiyskaya-ekonomika-ne-ruhnula-iz-za-voyny-
i-sanktsiy-perezhivet-li-ona-mobilizatsiyu-i-anneksiyu 
[13]https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--
p1ai/articles/useful/dengi_v_mobilizatsionnom_rezhime_kak_prizvannym_na_voennuyu_
sluzhbu_rasporyaditsya_svoimi_finansami/ 
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         Suma finală depinde de gradul militar, funcția deținută și bonusurile suplimentare.
Deși oficial procesul de mobilizare este sub control și se desfășoară potrivit planului, este
de remarcat faptul că premierul rus, Mihail Mișustin, a permis ca achizițiile
echipamentelor, medicamentelor, produselor alimentare, produselor de igienă pentru
armată etc, să fie efectuate din fonduri ale autorităților regionale, fără să implice bugetul
Ministerului Apărării. Autoritățile regionale au început deja să sprijine soldații mobilizați pe
pe plan local. Presa din regiunea Vladimirskaia, făcând referire la declarațiile comisarul
militar local Iuri Gusarov, relatează că în perioada de pregătire militară, persoanele
mobilizate vor încasa lunar de la 40 de mii de ruble (633 USD), iar pe teritoriul de
desfășurarea a operațiunii militare speciale - de la 140 de mii de ruble (2.220 USD). În
cazurile de rănire a mobilizaților, comisariatul militar promite efectuarea plăților de la 500
de mii (7.920 USD) până la 3 milioane de ruble (47,5 de mii USD) pentru fiecare în parte.
Deși astfel de promisiuni din parte autorităților locale și a comisariatelor locale au fost
anunțate în mai multe regiuni, actualmente nu există o confirmare reală a efectuării de
asemenea plăți. În unele regiuni autoritățile specifică că plățile se vor efectua începând
cu luna octombrie și noiembrie.[14]  
          Informațiile obținute din monitorizarea rețelelor sociale arată că mobilizarea  s-a
orientat mai ales spre zonele cu o populație cu venituri mai mici, că a adus sub arme în
unele regiuni mai multă populație, ceea ce va genera un impact emoțional asupra acelor
comunități în momentul în care vor începe pierderile pe front în rândul unităților
mobilizate din acel areal geografic. Nu în ultimul rând, informațiile tot mai numeroase
privind achiziționarea de către combatanți/rude/prieteni a echipamentului necesar, de
medicamente și alimente, arată limitele logisticii ruse, în flagrantă neconcordanță cu
declarațiile oficiale ce clamează o bună pregătire a procesului de mobilizare. Acest fapt
are un efect puternic atât asupra moralului militarilor, cât și asupra celorlalți cetățeni ruși,
contribuind astfel la diminuarea suportul popular pentru război.

[14]https://www.ng.ru/economics/2022-10-09/1_8560_budget.html 
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