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MINISTERIE VAN DEFENSIE
MILITAIRE INLICHTINGENDIENST

AFDELING INLICHTINGEN

DEFENSIE-UITGAVEN IN HET GEMENEBEST VAN ONAFHANKELIJKE STATEN
fGOS)



Minister van Defensie ^H^ heeft afgelopen maand opnieuw aangegeven dat door de
voordurende bezuinigingen de modernisering en herstructurering van de Russische krijgsmacht
ernstig bemoeilijkt wordt. De militaire hervormingsplannen zouden naar zijn mening opnieuw
moeten worden bezien als gevolg van de door hem als "ruïneus" en "misdadig" omschreven
budgetreducties.

Naar wordt aangenomen zal in de Russische defensie-uitgaven in de komende 2 a 3 jaar de nadruk
blijven liggen op personeelsuitgaven, mede om daarmee de kans op onrust in de militaire
gelederen te minimaliseren. In de voorzienbare toekomst zal de financiële ruimte voor hogere
uitgaven ten behoeve van aanschaffingen en militair onderzoek en ontwikkeling (R & D) beperkt
blijven. Door het voortdurende gebrek aan investeringsmiddelen zal de Russische defensie-
industrie steeds minder in staat blijken om het, in het nieuwe bewapeningsprogramma voor de
lange termijn voorziene, technologisch zeer geavanceerde defensiematerieel te produceren. De
economische druk om de defensie-uitgaven verder te verlagen, zal de komende jaren naar
verwachting zeker niet afnemen.

De niet-Russische GOS-staten hebben ook in 1993 grote problemen ondervonden bij de
financiering van hun nationale strijdkrachten. Met name in de Transkaukasus zijn de defensie-
uitgaven onder invloed van aanhoudende interne conflicten en (burger-) oorlogen relatief
omvangrijk en vormen zij een zware financiële belasting. Volgens officiële gegevens maakten in
1993 de defensie-uitgaven van alle niet-Russische GOS-staten tezamen ruim 10% uit van de
Russische militaire uitgaven in hetzelfde jaar. Verreweg het grootste deel van de uitgaven betrof
personeels- en exploitatiekosten.

INLEIDING
Tijdens een recente bijeenkomst van _ej iVO-lidstaten

ójn de ontwikkelingen in de defensie-
inspanning van de GOS-landen behandeld. In onderstaande analyse zijn onder meer de
belangrijkste resultaten van deze bijeenkomst weergegeven. In deze beschouwing wordt met name
ingegaan op de trends in de defensie-uitgaven van Rusland.
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