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1  Úvod 

Světová ekonomika je složitým sociálně ekonomickým systémem, který vytváří 

prostředí pro mezinárodní aktivity všech existujících subjektů. Vlivem dlouhodobých 

tendencí a závažných faktorů vstoupila světová ekonomika do své soudobé etapy. Tato etapa 

se vyznačuje liberalizačními procesy, jednotnou tržní podobou, nárůstem toků výrobních 

faktorů a výsledků výroby, měnící se rolí států a institucí. Důsledkem probíhající 

globalizace je propojený systém světové ekonomiky, v němž jednotlivé státy a organizace 

zaujímají určitou pozici. 

Zvláštní postavení v globalizovaném světě zaujímá Ruská federace, největší země 

světa z hlediska rozlohy a devátá největší podle počtu obyvatel, prošla složitým obdobím 

přechodu k tržní ekonomice po rozpadu Sovětského svazu. Ruska federace patří k největším 

vývozcům ropy a plynu a představuje také nejdynamičtější zemi Společenství nezávislých 

států. 

Ústředním cílem diplomové práce je v první řadě teoretické vymezení světové 

ekonomiky a jejich subjektů a především provedení analýzy Ruské ekonomiky pro zjištění, 

jakou pozici má ve světové ekonomice. Podstatou práce je formulování teorií a hypotéz a 

jejich následné vyhodnocení. K porovnání postavení Ruska ve světě bude použita metoda 

historického zkoumání a metoda komparace. Pro dosažení výše stanoveného cíle stanovíme 

dvě hypotézy: 

1. Ruská federace stále patří mezi rozvojové ekonomiky. 

2. Projevuje se výrazná závislost Ruska na vývozu ropy a plynu. 

Diplomová práce bude rozdělena do tří kapitol. První a druhá kapitola představuje 

teoretickou část, třetí kapitola tvoří praktickou část práce. 

První kapitola se zabývá vývojovou fází světového hospodářství. Jednotlivé etapy 

vývoje byly vymezeny významnými událostmi ve světě a měly odlišný přínos v rozvoji 

světové ekonomiky na základě tendencí, které byly zrovna v té či oné době prosazovány. 

Dále se zmíníme o subjektech světové ekonomiky, které se navzájem ovlivňují a propojují. 

Základními stavebními kameny nadále zůstávají národní státy, jež mezinárodní organizace 

rozdělují podle různých kritérií. 

Druhá kapitola přiblíží vývoj v Ruské federaci a její vnitropolitickou a ekonomickou 

charakteristiku. Historická analýza nám pomůže odhalit důvody současných problémů 

v oblasti surovinové závislosti, makroekonomické či sociální. Následně zhodnotíme dopady 

světové ekonomické krize z roku 2008 a protikrizová opatření. Vymezíme priority a 
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strategie, které jsou uskutečňovány k vyřešení těchto problémů a k posílení 

konkurenceschopnosti a postavení Ruska ve světě. 

Třetí kapitola je věnována hodnocení vnitřní a vnější rovnováhy této ekonomiky. 

Pomocí komparace makroekonomických ukazatelů s jinými zeměmi zjistíme, jakou pozici 

zaujímá Rusko na světové ekonomické scéně. Dále v této kapitole posoudíme závislost zemí 

světa na dovozu ropy a plynu z Ruska a také závislost Ruska na exportu důležitých 

strategických surovin. Na konci této práce poukážeme na členství v mezinárodních 

ekonomických organizacích a integračních seskupeních. 

Závěrem práce vymezím nejdůležitější silné a slabé stránky ekonomiky Ruské 

federace. Pozornost bude především věnována pozici této země ve světě, zda je významným 

hráčem a zda je respektována ostatními subjekty světového hospodářství či nikoliv.  
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2 Základní tendence ve vývoji světové ekonomiky 

Světová ekonomika je tvořena jednotlivými prvky a interakcemi mezi nimi. Je to 

složitý sociálně ekonomický systém, propojený pohybem zboží, služeb a výrobních faktorů. 

Jednotlivé části systému rozdílnou měrou vstupují na světovou scénu a mají rozdílný vliv na 

dění ve světové ekonomice. 

Tato kapitola bude věnována vysvětlení tendencí ve vývoji světového hospodářství, 

nastínění důvodů současné propojenosti zemí, rozdělení států světa podle různých kritérií a 

vymezení dalších účastníků světové ekonomiky. V průběhu 20. století došlo k výrazné 

diferenciaci jednotlivých zemí světa. Posílené protekcionistické tendence byly vystřídány 

liberalizačními tendencemi ve většině zemí, které spolu s globalizací dotvořily aktuální 

obraz světové ekonomiky. Tento vývoj vedl k vytvoření řady mezinárodních organizací, 

transnacionálních korporací a integračních seskupení, jež v současnosti zaujímají významné 

postavení. 

2.1 Vznik světové ekonomiky a etapy vývoje 

Fungující systém světové ekonomiky vznikal již v 15. - 16. století a jeho definitivní 

podoba, která byla podmíněna dvěma faktory, se dotvořila až na konci 19. století. Prvním 

faktorem bylo vytvoření ekonomicky samostatných subjektů, většinou na národních 

principech, jejichž základní moderní struktura se zformovala právě během tohoto období. 

Druhým faktorem byla prohlubující se dělba práce, která se přeměnila na mezinárodní a 

později na světovou dělbu práce
1
. 

Předpokladem pro vytvoření světové ekonomiky byly zeměpisné objevy a z hlediska 

sociálního a ekonomického zejména ukončení feudálních vztahů v Evropě a vznik buržoazie 

a námezdní práce. Rozšířením kapitalistické výroby a na tomto základě zlepšení účinnosti 

výrobních faktorů došlo i k rozvoj obchodu. V 16. - 17. století byly základem mezinárodní 

dělby práce rozdíly v přírodních a klimatických podmínkách, v geografickém umístění a v 

množství přírodních zdrojů. Již tehdy rozvoj zahraničního obchodu vedl k vytvoření 

globálního trhu - oblasti zbožově-peněžních vztahů. Právě globální trh je výchozím bodem 

pro formování světové ekonomiky
 2

. 

K výraznému zrychlení vývoje světové ekonomiky došlo v důsledku přechodu ke 

strojírenské výrobě zásluhou průmyslové revoluce na konci 18. a počátku 19. století. Díky 

                                                      
1 KUNEŠOVÁ, Hana a Eva CIHELKOVÁ. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 2. dopl. a přeprac. 

vyd. Praha: C. H. Beck. 2006. s. 6. 

2 BULATOV, A. S. ed. Mirovaja ekonomika: učebnik. Moskva: Ekonomist, 2005. s. 32 – 33. 
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strojírenství se zvýšil podíl technologií ve výrobě. Následně se národní trh ukázal jako 

nedostatečně velký pro hromadnou výrobu, což vedlo k rozvoji zahraničního obchodu. 

V poslední čtvrtině 19. století vznik monopolů zrychlil proces rozvoje světové ekonomiky. 

Monopoly posílily specializaci výroby v podobě koncentrace a centralizace kapitálu, 

připravily půdu pro existenci mezinárodních vztahů na komoditních trzích a rozšířily je na 

peněžních a kapitálových trzích
 3

. Na přelomu 19. a 20. století se kapitalistická výroba stává 

světovou, což znamená vznik světové ekonomiky jako celistvého systému. 

Na evoluci světové ekonomiky měly vliv důležité faktory, např. geopolitické vlivy, 

změny ve společenském vývoji a zejména obě světové války. Charakterizujme její vývoj ve 

třech etapách: rok 1910 až 1930, rok 1950 až 1970, konec 80. let až současnost
4
. 

Hlavními znaky první etapy byly například nestálost ekonomických vztahů mezi 

zeměmi z důvodu I. světové války, destrukce jednotného kapitalistického systému 

zapříčiněna revolucí v Rusku v roce 1917 (prvotní blokování vyspělými zeměmi a následné 

formování strategie v oblasti mírového soužití se Sovětským Ruskem), zesílení tendencí k 

protekcionismu jako následek světové ekonomické krize konce 20. let – začátku 30. let, 

celosvětové snížení exportu a importu práce i kapitálu. 

V následující etapě, která začala po II. světové válce, došlo k další diferenciaci 

struktury světového hospodářství. Výsledkem války bylo rozdělení světové ekonomiky na 

dva ekonomické systémy – kapitalistický (princip tržní ekonomiky) a socialistický (princip 

centrálně plánované ekonomiky). Kapitalistické hospodářství mělo dominantní postavení v 

systému světových ekonomických vztahů, jeho důležitým znakem byl růst významu 

transnacionálních korporací (Transnational Corporations - TNCs). Důležitým znakem této 

etapy bylo rovněž sbližování postavení vyspělých zemí a zformování tří ekonomických 

center: Spojených států amerických (USA), Evropské unie (EU) a Japonska
5
. V 50-60. 

letech 20. století se do světové ekonomiky začaly připojovat země, které byly osvobozeny 

od koloniální závislosti na vyspělých zemích (rozvojové země). Až do konce 80. let byly 

základními stavebními kameny světové ekonomiky země průmyslově vyspělé, země 

socialistického systému (Centrally Planned Economics – CPEs) a rozvojové země 

Specifické označení „rozvojové země“ se ve světě rozšířilo od roku 1964. Termín 

byl oficiálně použit na prvním zasedání Konference OSN pro obchod a rozvoj (United 

                                                      
3 PADALKINA, L. S, V. V. KLOČKOV a S. V. TARASOVA. Mirovaja ekonomika: učebnik. Moskva: 

Prospěkt, 2010. 7 s. 

4 tamtéž 10 s. 

5 LEBIEDZIK, Marian, MAJEROVÁ, Ingrid a Pavel NEZVAL. Světová ekonomika. Brno: Computer Press, 

2007. s. 133 – 134. 
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Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD). Vymezujeme tyto země ze 

třech základních hledisek: geografického, historického a ekonomického. Z geografického 

hlediska lze vidět, že rozvojové země se nacházejí převážně v Africe, Latinské Americe a 

v Asii. Můžeme rovněž konstatovat, že většina rozvojových zemí z historického hlediska 

byla součástí některé koloniální říše. Z hlediska ekonomického tyto země vykazují 

následující charakteristiky: 

1) relativně nízká ekonomická úroveň (Gross domestic product - GDP per capita), 

2) nesoulad mezi odvětvovou strukturou GDP a zaměstnaností, 

3) sociálně ekonomický dualismus, 

4) přetrvávající ekonomická závislost na rozvinutých zemích ve vnějších 

ekonomických vztazích. 

V současné etapě vývoje, která začala na konci 80. let, dochází k obnovení jednoty 

světové ekonomiky, a to v důsledku rozpadu socialistického systému a odstartování 

přeměny bývalých zemí socialistického bloku na tržní ekonomiky. Zvýšení spolupráce mezi 

zeměmi, sbližování politických a ekonomických zájmů – to jsou nejdůležitější 

charakteristiky této etapy vývoje. Z tabulky č. 2.1 je zřejmé, že v poslední etapě vývoje již 

dochází k vyššímu růstu GDP většiny zemí ve srovnání s etapou předchozí. V 90. letech lze 

sledovat dynamičtější růst Brazílie, Číny a USA. Spolu s miléniem se dostavil i rychlejší 

růst Brazílie, Ruska, Indie a Číny a zpomalení tempa růstu USA, EU a Japonska. Všimněme 

si zejména výrazného propadu ekonomiky Ruska v 80. a 90. letech. Mezi další znaky 

světového hospodářství na konci 20. a začátku 21. století můžeme zařadit zejména: rozvoj 

mezinárodní směny výrobních faktorů, zboží, služeb a kapitálu, mezinárodní výroby (v 

rámci TNCs), rozvinutý systém mezinárodních, nadnárodních, vládních a nevládních 

mechanismů regulace, ekonomická politika vlád vycházející převážně z principů otevřenosti 

ekonomik, globalizace světové ekonomiky. 

Tabulka č. 2. 1 Růst GDP ve světové ekonomice v letech 1971 – 2011 

Stát 1971 – 1980 1981 – 1990 1991 – 2000 2001 – 2010 2011 

Brazílie 8,5 1,8 2,5 3,7 3,0 

Rusko . -3,0 -3,8 4,8 4,0 

Indie 3,1 5,6 5,6 7,5 7,0 

Čína 6,4 9,3 10,4 10,4 9,0 

USA 3,3 3,3 3,5 1,6 2,0 

EU 3,0 2,5 2,3 1,3 2,0 
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Japonsko 4,4 4,5 1,2 0,6 -1,0 

Svět 3,9 3,3 2,8 2,5 3,0 

Zdroj: International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2012. 

Vývoj a formování světové ekonomiky byly doprovázeny mezinárodní dělbou práce 

a zintenzivněním toku zboží, služeb a výrobních faktorů (zejména kapitálu) a bylo 

podmíněno společenskými změnami, jež vycházely z celé řady prosazovaných směrů 

ekonomického myšlení. Úloha státu, jeho vnitřní hospodářská politika a postavení vůči 

jiným subjektům ve světové ekonomice se v průběhu času výrazně mění a odráží tak 

rozdílné teoretické přístupy. Prosazované liberální myšlení, které se plně rozvinulo až v  

19. století, mezi jehož myšlenkové otce patří již James Locke (1632-1704), kladlo důraz na 

demokratické principy v ekonomické oblasti, např. svobodná volba subjektu na trhu, nízká 

úloha státu v ekonomice, soukromé vlastnictví atd. Jiný teoretický přístup, keynesiánství, 

ovlivňoval hospodářskou politiku v 50. a 60. letech 20. století a znamenal zásadní posun 

k intervencionismu (další příklad odklonu od liberálního myšlení můžeme uvést řízení 

v centrálně plánované ekonomice). 

Významné problémy 70. let ukázaly na nedokonalosti keynesiánského myšlení a své 

uplatnění našly jiné směry: především monetarismus, dále teorie reálného ekonomického 

cyklu nebo škola racionálních očekávání. I přesto liberalizační procesy, zdůrazňující potřebu 

volného trhu bez výrazných státních zásahů, začaly probíhat ve velkém počtu zemí (zejména 

pak proces transformace bývalých centrálně plánovaných ekonomik) již na začátku 90. let 

minulého století. V tomto období začaly podporovat liberalizační proces rozvinuté státy 

prostřednictvím mezinárodních ekonomických organizací, které poskytovaly zvýhodněné 

úvěry těm rozvojovým zemím, jež učinily liberalizační reformy
6
. Státy ve světové 

ekonomice začaly čím dál tím více uplatňovat principy liberalismu a podporovat otevřenost 

svých ekonomik vůči světu
7
. 

Liberalizační proces zasáhl i vnější ekonomické vztahy a vyznačoval se 

odstraňováním překážek, které brání přirozenému působení trhu v regionálním a globálním 

měřítku (např. snižování cel a netarifních překážek u mezinárodního obchodu se zbožím, 

rušení omezení přílivu a odlivu kapitálu). Hlavním cílem je zvýšení efektivity a 

konkurenceschopnosti ekonomik prostřednictvím posílení úlohy soukromého sektoru a 

volné soutěže, resp. umožnění vstupu zahraniční konkurence na domácí trh. Vychází se 

                                                      
6 MAJEROVÁ, Ingrid. Mezinárodní integrační procesy. Karviná, 2007. s. 57. 

7 CIHELKOVÁ, Eva et al. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 28. 
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z názoru, že prohloubení hospodářské soutěže na domácím trhu povede k tlaku na vyšší 

produktivitu firem. 

Pro zajištění procesu liberalizace světového obchodu je třeba ho podporovat na více 

úrovních zároveň:  

- Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and Trade - 

GATT) a její nástupkyně Světová obchodní organizace (World Trade Organization – 

WTO) zajišťuje multilateralismus, proces liberalizace na globální (celosvětové) 

úrovni. Země světa se vydaly na cestu postupného snižování tarifních překážek 

obchodu nejdříve na základě bilaterálních obchodních dohod, poté v rámci kol 

vyjednávání GATT.  

Všeobecná dohoda o clech a obchodu byla podepsána v roce 1947. Celý proces 

probíhal v rámci tzv. kol jednání. Kromě neustálého zvyšování počtu účastníků se také 

rozšiřuje počet oblastí pro vyjednávání, což komplikuje a prodlužuje proces liberalizace. Na 

závěr Uruguayského kola jednání (dne 15. 4. 1994 v Marrákeši) byla podepsána Dohoda o 

založení Světové obchodní organizace a od 1. 1. 1995 se GATT transformovala do WTO. Se 

založením organizace se dále rozšířil počet oblastí, v nichž byl stále prostor pro vyjednávání 

(zejména oblast duševního vlastnictví a služeb), a také byla zavedena opatření k zajištění 

transparentnosti procesu. Mezi základní zásady fungování WTO můžeme zařadit zásadu 

liberalizace (nezvyšovat existující a neukládat nové překážky pohybu zboží, služeb a práv 

duševního vlastnictví), zásadu nediskriminace (podle doložky nejvyšších výhod), zásadu 

konsolidace (nesmí dojít ke zhoršení současné situace v rámci vyjednávání), zásadu 

multilaterality (procesu se účastní více účastníků) a zásadu parity (stejné zacházení se 

zahraničními výrobky a osobami jako s domácími od okamžiku, kdy překročí hranice 

země)
8
. Původní GATT se stala jedním ze smluvních pilířů systému vedle Všeobecné 

dohody o obchodu službami (General Agreement on Trade in Services - GATS) a Dohody o 

obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Trade-related Aspects of Intellectual 

Property Rights - TRIPS)
9
. 

I přes transparentnější proces vyjednávání a rozhodování je dosažení shody čím dál 

tím složitější. Nahrává tomu také fakt, že rozvojové země se stále více zapojují do 

vyjednávání mezinárodních pravidel a jsou schopny neústupně hájit své pozice a zájmy. 

Liberalizace na globální úrovni je bezesporu nejefektivnější postup uvolňování 

překážek obchodu a zvýšení flexibility světové ekonomiky. 

                                                      
8 LIVENCEVA N. N. Mezinárodní ekonomická integrace. Moskva: Ekonomist, 2006. s. 67 – 69. 

9 tamtéž. s. 75. 
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- Procesu liberalizace probíhajícímu v rámci homogennějšího regionu nebo mezi 

významnými partnery se říká regionalismus. Regionální ekonomická integrace 

zahrnuje řadu politických a ekonomických aspektů, které jsou promítnuty do cílů, 

záměrů a postupů. Tento proces má většinou chronologický postup, začínající zónou 

volného obchodu, přes celní unii, společný trh, měnovou unii až k úplné hospodářské 

a měnové unii. 

- Unilateralismus je proces liberalizace na úrovni státu, jehož základem je 

jednostranné snižování překážek obchodu iniciované samotným státem (např. 

z důvodu zvýšení konkurenceschopnosti, maximalizace zisku z mezinárodního 

obchodu). Snižování překážek je dáno svobodnou vůlí jednotlivých států, a tedy není 

upraveno mezinárodními smlouvami
10

. 

Liberalizace obchodu přináší pozitivní efekty, např. otevírání zahraničních trhů pro 

produkci domácích firem, odstraňování ekonomických a jiných bariér mezi státy a subjekty 

světové ekonomiky, zrychlení ekonomického růstu, zvýšení konkurence (tlak na růst kvality 

a snižování cen), rychlý přenos informací, tlak na modernizaci ekonomiky, snížení cen 

výrobních faktorů a mnoho dalších. Negativní dopady liberalizace lze spatřit v možném 

přenosu krizí a ekonomických poruch, rozšiřování chudoby a nerovností ve světě, 

nebezpečné šíření xenofobie, rasismu, rozvoj náboženské a kulturní nesnášenlivosti, 

oslabování úlohy národního státu, zhoršování kvality životního prostředí v důsledku rostoucí 

výroby a obchodu
11

. 

Výše popsaný proces je jedním ze dvou pilířů probíhající globalizace. Druhým 

pilířem je vědeckotechnický pokrok v oblasti mezinárodní přepravy a informačních 

technologií
12

. Samotnou globalizaci lze definovat jako spontánní, neřízený proces stále 

intenzivnější integrace zemí světa v jediném ekonomickém systému. Globalizace tedy 

představuje růst ekonomické aktivity napříč národními a regionálními hranicemi, který se 

projevuje zrychleným pohybem zboží, služeb a vlastnických práv skrze obchodní a 

investiční toky a v pohybu lidí skrze toky migrační
13

. Události, které se odehrávají na 

jednom konci světa a ovlivňují jednotlivce a společnosti na konci druhém, jsou nepřímým 

důsledkem globalizace. Takto roste provázanost jednotlivých subjektů světové ekonomiky a 

dochází k větší synchronizaci ekonomických jevů. Finanční krize, konjunktury, recese a jiné 

                                                      
10 CIHELKOVÁ, Eva et al. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 63 – 65. 

11 tamtéž s. 51. 

12 LEBIEDZIK, Marian, MAJEROVÁ, Ingrid a Pavel NEZVAL. Světová ekonomika. Brno: Computer Press, 

2007. s. 48. 

13 OMAN, Charles. The Policy Challenges of Globalisation and Regionalisation. Paris: OECD. s. 49. 
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ekonomické poruchy se výrazně rychleji a intenzívněji přenášejí z jedné ekonomiky na 

druhou (zejm. z velkých ekonomik do dalších zemí). Tento trend se nazývá efekt 

přelévání
14

. 

Hospodářské cykly začaly probíhat ve světovém měřítku již od zformování světové 

ekonomiky jako systému vzájemně propojených národních států. Mezi vyspělými zeměmi se 

tyto cykly stále více podobají co do průběhu a hloubky, a také právě krize ve vyspělých 

zemích jsou schopny ovlivňovat dění na celém světě. Například zásadní vliv na celou 

ekonomiku světa i v 21. století mají USA (viz podkapitola 3. 3 o krizi v Rusku)
15

. V nové 

dekádě je evidentní nárůst významu Číny a dalších nových trhů (např. dalších zemí 

seskupení BRICS)
16

. 

Jednou z uvažovaných příčin finančních, dluhových nebo měnových krizí (zejména 

v 90. letech) byl rychlý proces liberalizace pohybu kapitálu, který s sebou přináší riziko 

rychlého přenosu finanční nestability z jedné ekonomiky na druhou. Nejzranitelnější vůči 

krizím a spekulativním útokům kapitálu jsou země, které se vyznačují nadhodnoceným, 

málo pružným nebo fixovaným měnovým kursem, slabým finančním systémem a špatnou 

rozpočtovou situací, zahraničním zadlužením atd. Mezi státy, které jsou vzájemnými 

obchodními partnery, se krize přenáší obchodními kanály (pokles poptávky postižené země 

po produktu obchodního partnera) a investičními kanály (znehodnocení kursu v jedné zemi 

vede k poklesu konkurenceschopnosti jiné země)
17

. 

Světový ekonomický systém jak ho známe dnes, se vyvíjel po staletí. Tento vývoj 

byl ovlivňován řadou faktorů, zejm. politickými změnami (proces dezintegrace východního 

bloku, probíhající dekolonizace), nárůstem počtu demokratických vlád, snižujícím se 

počtem konfliktů (již od 90. let), ekonomickým vývojem, technologickými změnami apod. 

Fenoménem 21. století se rovněž stal rapidní nárůst populace v nejchudších zemích světa 

(tzv. populační exploze rozvojového světa)
18

. V současné propojenosti ekonomik celého 

světa lze najít jak pozitiva, tak i negativa. Ať už převládá první nebo druhé, proces 

globalizace je nezastavitelný a bude pokračovat i nadále. 

                                                      
14 BALDWIN Richard a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 

424. 

15 KALÍNSKÁ, Emilie et al. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 9. 

16 Termín BRIC byl poprvé použit ekonomem Jimem O´Neillem z americké investiční banky Goldman Sachs. 

V současné době ekonomiky Brazílie, Ruska, Indie, Číny a od roku 2009 také Jižní Afriky jsou označovány za 

nové, potenciální světové velmocí. 

17 KUNEŠOVÁ, Hana a Eva CIHELKOVÁ. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 2. dopl. a přeprac. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 55. 

18 CIHELKOVÁ, Eva et. al. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 27 
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2.2 Subjekty světové ekonomiky 

Mezi prvky světové ekonomiky patří národní státy, které jsou od historických dob 

základními pilíři světové ekonomiky. Úloha národních států se v průběhu globalizace 

ekonomických procesů výrazným způsobem měnila a vyvíjela. V současnosti lze jen stěží 

objevit pomyslnou čáru mezi trhem a státem. Na stát bylo vždy nahlíženo jako na politickou 

instituci a trh představoval instituci ekonomickou, a tedy i vzájemný vztah mezi nimi nebyl 

dříve prozkoumáván. Od 70. let 20. století se začala vytvářet mezinárodní politická 

ekonomie, která zkoumá vzájemné působení politických a ekonomických vztahů s ohledem 

na sociální, historické a kulturní aspekty. 

Mezinárodní politická ekonomie definuje tři ideje, které popisují principy 

fungování mezinárodního systému. Tyto základní přístupy, které vycházejí z rozdílných 

přesně daných předpokladů sloužících pro zkoumání různých jevů a procesů, jsou 

marxismus, liberalismus a realismus. 

V liberalismu (představitele – političtí ekonomové Adam Smith a David Ricardo) je 

zdůrazňována role neviditelné ruky trhu, kdy úloha státu spočívá pouze v zabezpečování 

hladkého fungování trhu (např. budování infrastruktury, rozvoj vzdělávání, zajištění 

konkurenčního prostředí atd.) a jednotlivé subjekty se snaží o maximalizaci svých zisků.  

V marxismu je dominantní jednotkou třída, která jedná ve svém materiálním zájmu. 

Marxisti dělí společnost na kapitalisty, jež vlastní výrobní prostředky, a většinový 

proletariát, čili námezdní pracovní sílu. Celý systém funguje ve prospěch kapitalistů, kteří 

využívají pracovní sílu k vytvoření hodnoty, kterou si přivlastní.  

Realismus vychází z ústřední role státu a ostatní subjekty ekonomiky jsou státu 

zcela podřízené. Podle názorů realistů představuje každý národní stát nejvyšší autoritu 

v rámci mezinárodního systému. Veškerá pravidla určuje stát a má v moci ovlivňovat i 

ekonomické výstupy. Stát se chová racionálně a maximalizuje svou moc
19

.  

Národní stát je definován jako organizovaná lidská společnost na určitém 

ohraničeném území se státním aparátem, obyvatelstvem, státní svrchovaností, subjektivitou 

a obranou
20

. Avšak se současným tempem liberalizace a globalizace se stále častěji hovoří o 

nutnosti redefinování postavení státu ve světě. Spolu s globalizací a interdependencí tak 

přichází nečetný počet poruch fungování národního státu jak v rovině ekonomické, tak i v 

politické a sociální. 

                                                      
19 CIHELKOVÁ, Eva et. al. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 120 

20 tamtéž. s. 124 
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Dalšími prvky světové ekonomiky jsou mezinárodní organizace (mezivládní nebo 

nevládní), které vytvářejí podmínky pro uskutečňování mezinárodních obchodních 

transakcí. Tyto sdružují státy nebo nevládní subjekty s cílem podporovat mezinárodní 

obchod, usnadňovat jeho procesy a liberalizovat obchodní toky. Členství je zde dobrovolné 

a výsledkem jsou kompromisní ujednání mezi jednotlivými členy, kteří prosazují své vlastní 

zájmy. Do mezivládních organizací patří zejména Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD), Konference o 

obchodu a rozvoji (UNCTAD), Banka pro mezinárodní platy (Bank of International 

Settlements – BIS), Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund – IMF) a 

Skupina Světové banky (World Bank Group – WBG). Mezi nevládní organizace patří 

například Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC) a 

další
21

. 

Nadnárodní (transnacionální) korporace zaujímají taktéž významné postavení ve 

světové ekonomice. Jsou to globální podniky, jež nejsou omezovány pomyslnými hranicemi 

států. Vznikají v důsledku pronikání domácích koncernů do zahraničí, mohou tedy vlastnit a 

ovlivňovat tvorbu přidané hodnoty minimálně ve dvou a více zemích. Rozlišujeme dva typy 

nadnárodních korporací – multinacionální korporace, které vznikají fúzí dvou či více 

podniků z různých zemí, a transnacionální společnosti, které vznikly alokací kapitálu určité 

společnosti do jiných zemí
22

. Ty jsou základními nositeli přímých zahraničních investic ve 

světě. Jejich převažujícím rysem je vlastnění nehmotných aktiv, inovačních a výzkumných 

aktivit, které zajišťují vysoké výnosy z rozsahu. Novým trendem je vznik virtuálních 

podniků, které přesunují své výroby do zahraničí (z důvodu levnějších výrobních nákladů) a 

v mateřské zemi ponechávají pouze řídicí a výzkumná centra
23

. 

Důležitým prvkem světové ekonomiky jsou regionální (integrační) seskupení. 

Vznik těchto seskupení je výsledkem globalizujícího světa a slouží k prosazení cílů určité 

skupiny národních států. V tomto případě nejde jen o institucionalizované formy integrace, 

ale i o pouze spolupráci zainteresovaných stran. Formalizované integrační seskupení jsou: 

zóna volného obchodu, celní unie, společný trh, měnová unie, hospodářská unie, 

hospodářská a měnová unie a politická unie
24

. Příklady vybraných integračních celků lze 

                                                      
21 KALÍNSKÁ, Emilie et al. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 68. 

22 LEBIEDZIK, Marian, MAJEROVÁ, Ingrid a Pavel NEZVAL. Světová ekonomika. Brno: Computer Press, 

2007. s. 99. 

23 MAJEROVÁ, Ingrid. Mezinárodní integrační procesy. Karviná, 2007. s. 26 

24 CIHELKOVÁ Eva. Aktuální otázky světové ekonomiky. Proměny a governance. Praha: Professional 

publishing, 2012. s. 119 
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vidět v tabulce č. 2. 2. Zvláštní formou mezivládního seskupení je regionální fórum, který 

působí na bázi nezávazných doporučení, otevřeného dialogu a rozhodování konsenzem. 

Můžeme zde uvést regionální fóra s velkým počtem účastníku jako je Asijsko-tichomořská 

hospodářská spolupráce (Asia Pacific Economic Cooperatin – APEC) nebo Asijsko-

evropská setkání (Asia Europa Meeting – ASEM) a další. 

Tabulka č. 2. 2 Vybraná regionální integrační seskupení ve světě 

Název integračního 

seskupení 
Forma regionální integrace Zúčastněné země 

Severní Amerika 

Dohoda o 

severoametrickém volnem 

obchodu (NAFTA) 

komplexní zóna volného 

obchodu (neúplný 

společný trh) 

Spojené státy americké, Kanada, 

Mexiko 

Evropa 

BENELUX 
hospodářská a měnová 

unie 

Belgie, Nizozemsko, 

Lucembursko 

Evropská unie (EU) 
vnitřní trh, měnová unie 

s prvky hospodářské unie 

27 členů EU, z toho 17 členů 

EMU 

Evropské sdružení volného 

obchodu (EFTA) 
společný trh 

Island, Lichtenštejnsko, Norsko, 

Švýcarsko 

Visegrádská skupina 
regionální fórum pro 

politickou spolupráci 

Česká republika, Maďarsko, 

Polsko, Slovensko 

Asie a Tichomoří 

Sdružení národů 

jihovýchodní Asie 

(ASEAN/AFTA) 

komplexní zóna volného 

obchodu 

Brunej, Filipíny, Indonésie, 

Kambodža, Malajsie, Myanmar 

(Barma), Singapur, Thajsko, 

Vietnam 

Dohody o ekonomickém 

partnerství (EPAs) 

bilaterální komplexní 

regionální dohody 

Japonsko, Austrálie, Jižní Korea, 

Thajsko, Malajsie, Singapur aj. 

Asijsko-tichomořská 

hospodářská spolupráce 

(APEC) 

transregionální 

ekonomické fórum 

budující zónu volného 

obchodu 

Austrálie, Brunej, Čína, Filipíny, 

Hongkong, Chile, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Kanada, 

Malajsie, Mexiko, Nový Zéland,  
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Papua-Nová Guinea, Peru, 

Rusko, Singapur, Thajsko, Tchaj-

wan, USA, Vietnam 

Latinská Amerika 

Karibské společenství a 

společný trh (CARICOM) 
společný trh 

Antigua a Barbados, Bahamy, 

Barbados, Belize, Grenada, 

Guyana, Haiti, Jamajka a další 

Společný trh Jihu 

(MERCOSUR) 

celní unie na cestě ke 

společnému trhu 

Argentina, Brazílie, Paraguay, 

Uruguay 

Afrika 

Jihoafrická celní unie 

(SACU) 
celní unie 

Jihoafrická republika, Botswana, 

Lesotho, Namibie, Svazijsko 

Hospodářské sdružení 

západoafrických států 

(ECOWAS) 

kooperační dohoda 

Benin, Burkina Faso, Gambie, 

Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 

Kapverdy a další 

Zdroj: Cihelková Eva Aktuální otázky světové ekonomiky. Proměny a governance. Praha, 

2012. 

Díky rostoucímu toku zboží, služeb, kapitálu, práce a informací se jednotlivé 

subjekty vzájemně ovlivňují a propojují. Jedná se tedy o jednotný sociální organismus, ve 

kterém jsou národní ekonomiky v rozdílné míře integrovány prostřednictvím mezinárodní 

dělby práce a mezinárodních ekonomických vztahů, jež jsou dány toky zboží a služeb, 

výrobních faktorů a peněz
25

. Tento systém je ovlivňován vnějším prostředím, jehož změny 

(např. války, politické změny atd.) mohou vést k omezení ekonomických vazeb, nárůstu 

protekcionismu a zpomalení ekonomického růstu.  

Po rozpadu socialistické soustavy se světová ekonomika přeměnila opět na 

jednotnou tržní ekonomiku, s výjimkou zemí kde transformační proces probíhá pomalu nebo 

neprobíhá vůbec (např. Kuba, Severní Korea). Výchozím, všeobecně přijímaným členěním, 

je rozdělení zemí na hospodářsky vyspělé (Developed Countries) a rozvojové země 

(Developing Countries). Vedle těchto skupin zemí s tržní strukturou ekonomiky donedávna 

existovala skupina zemí s centrálně plánovanou ekonomikou, které se po rozpadu socialismu 

označovaly za země s transformující se ekonomikou (Transition Economies). 

                                                      
25 MAJEROVÁ, Ingrid a Pavel NEZVAL. Mezinárodní ekonomie v teorii a praxi. Brno: Computer Press, 

2011. s. 46. 
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Mezinárodní organizace rozdělují země do jednotlivých skupin různě. Taktéž i 

kritérií členění zemí do různých skupin existuje celá řada (GDP per capita, Gross national 

income - GNI, geografické vymezení apod.). 

Skupina Světová banka, která spolu s Mezinárodním měnovým fondem vznikla na 

základě Brettonwoodských dohod, používá širší pojetí rozvojových zemí. Kritériem je 

ekonomická úroveň (GDP nebo GNI per capita). Nevýhodou tohoto ukazatele je to, že 

nemusí nutně vyjadřovat reálnou ekonomickou rozvinutost země. Hrubý domácí produkt na 

obyvatele je ovlivněn působením dalších faktorů, např. populačním růstem, měnovým 

kurzem, rozdílnými metodikami výpočtu GDP v jednotlivých zemích
26

. Mezinárodní banka 

pro obnovu a rozvoj (The International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) 

vymezuje ekonomiky následovně: 

- Země z nízkým důchodem (Low income – GNI per capita 0 USD - 1 025 USD), 

mezi 36 ekonomik patří většina afrických zemí, několik asijských zemí a země 

procházející procesem transformace. 

- Země s nižším středním důchodem (Lower middle income – GNI per capita  

1 025 USD – 4 035 USD. 

- Země s vyšším středním důchodem (Upper middle income – GNI per capita 4 036 

USD – 12 475 USD. 

- Země z vysokým důchodem (High income – GNI per capita 12 476 USD). Tuto 

skupinu tvoří 71 zemí, dělíme je na: 

 11 zemí s vysokým důchodem, které jsou členy OECD a patří sem například 

USA, Kanada, Německo, Česká republika atd.  

 60 zemí s vysokým důchodem, které nejsou členy OECD. 

Z tabulky č. 2. 3 je zřejmé, že země s vysokým důchodem dosahují stále nižšího 

tempa růstu. U zemí, které nejsou členy OECD, došlo ke zpomalení tempa růstu v 80. letech 

20. století. Zároveň vidíme, že v současnosti tyto země rostou průměrně rychleji než 

ekonomiky, které jsou členy OECD. Vyšší tempo růstu lze pozorovat u zemí s vyšším, 

nižším středním a nízkým důchodem. 

Tabulka č. 2. 3 Růst reálného GDP ve světové ekonomice v letech 1961 - 2011 

Skupina zemí 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 

Nízký důchod 3,8 2,1 2,8 2,8 5,5 

Nižší střední důchod 4,5 4,7 4,1 3,7 5,9 

                                                      
26 ADAMCOVÁ Lenka a Tereza NĚMEČKOVÁ. Rozvojová ekonomika. Praha: 2009. s. 21 
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Vyšší střední důchod 5,4 5,5 2,8 3,9 6,1 

Vysoký důchod: jsou 

členy OECD 
5,3 3,5 3,3 2,6 1,5 

Vysoký důchod: nejsou 

členy OECD 
9,5 10,3 3,7 4,6 4,3 

Zdroj: World Bank. World Economic Database WEO. 2012. 

Klasifikace zemí podle jejich ekonomické úrovně je jednoduchá, ale má určitá 

omezení, nezahrnuje například politické, kulturní a sociální aspekty rozvoje země. Přiznání 

statutu rozvojové ekonomiky přitom opravňuje danou zemi k určitým zvýhodněním, např. 

k přijímání oficiální rozvojové pomoci, k různým tarifním a jiným úlevám v obchodě 

s vyspělými zeměmi (Všeobecný systém preferencí apod.) a k půjčkám a úvěrům za 

mírnějších podmínek
27

. 

IMF rozděluje země do dvou skupin: vyspělé ekonomiky nebo tzv. nové trhy, za 

které v roce 2007 označil 31 zemí světa, a rozvojové ekonomiky. Od roku 2004 již 

nevymezuje skupinu transformujících se zemí. 

Konference Organizace spojených národů pro obchod a rozvoj (UNCTAD) používá 

více kritérií, např. míru politické samostatnosti a charakter sociálně ekonomických vztahů 

v zemi. Rozvinuté země dle této organizace jsou země s vysokým životním standardem, 

podíl zemědělství a průmyslu je nízký ve srovnání s podílem služeb na celkovém GDP, 

vyznačují se rovněž vysokou produktivitou práce a využívají vyspělé technologie. Vymezuje 

rozvojové země, které jsou bývalé kolonie nebo závislá území, jež získaly politickou 

samostatnost. Organizace UN (United Nations) stále rozlišuje třetí skupinu, tzv. 

transformujících se zemí Asie a Evropy, ve kterých nebyl dokončen přechod k tržní 

ekonomice. UNCTAD člení rozvojové země takto: hlavní vývozci ropy, vývozci 

průmyslových výrobků, nově industrializované země, rozvíjející se trhy, rozvojové země 

nemající přístup k moři, malé ostrovní rozvojové ekonomiky, nejchudší země světa, nejvíce 

zadlužené chudé země. 

Podle WTO se za rozvojovou zemi může dobrovolně označit kterákoliv země, pokud 

s tím souhlasí i ostatní členské státy. Tyto pak mají ve WTO zaručeno řadu výhod a výjimek 

z mnohostranné liberalizace obchodu. 

                                                      
27 CIHELKOVÁ, Eva et. al. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 217 – 

218. 



16 

 

Z členění zemí různých organizací podle rozdílných kritérií vyplývá, že existují 

výrazné rozdíly ve vyspělosti jednotlivých částí světové ekonomiky. Hlavním důvodem jsou 

rozdíly v přírodních podmínkách, kvalitě výrobních faktorů, v politických a také kulturních 

podmínkách. Právě tyto příznivé podmínky měly za následek dlouhodobě nejvyšší 

ekonomický růst a tím i vytvoření přirozených ekonomických center. Za taková centra 

světové ekonomiky lze považovat zemi či skupinu zemí (např. integrační seskupení), jež 

jsou na vysokém stupni ekonomického rozvoje a významným způsobem se podílejí na 

celkovém ekonomickém potenciálu světa a na něž jsou prostřednictvím těsných vztahů 

navázány další státy. Tyto jsou také většinou nositeli vědeckotechnického pokroku a 

inovací
28

. Vývoj zemí světa záleží na vlivu těchto vyspělých států, stejně tak na 

mezinárodních organizacích, integračních seskupení a nadnárodních korporacích, které mají 

za úkol přispívat k ekonomickému růstu. 

2.3 Shrnutí kapitoly 

Nedílnou součástí globalizovaného světa je bezesporu zapojení národních států, 

mezinárodních organizací a transnacionálních korporací do světové ekonomiky a jejích 

vzájemné vztahy. Interakce mezi subjekty jsou vyjádřeny v mezinárodních ekonomických 

transakcích. Z historického vývoje popsaného v této kapitole je zřejmé, že světová 

ekonomika není kategorií statickou, ale právě naopak, jedná se o velice živý organismus. 

Nedílnou součástí tohoto vývoje jsou procesy liberalizace a globalizace, které určitou mírou 

přispěly k současné propojenosti zemí světa. Tyto procesy jsou podporovány na více 

úrovních. Za nejdůležitější lze považovat multilateralismus, proces liberalizace na globální 

(celosvětové) úrovní, kterou zajišťuje Světová obchodní organizace. 

Základním subsystémem světové ekonomiky jsou národní státy, které je zapotřebí 

klasifikovat, aby bylo možné stanovit jejich postavení ve světě. Nejpoužívanější členění 

zemí je členění na hospodářsky vyspělé země a země rozvojové (nově industrializované 

země, země produkující ropu, nejméně rozvinuté země a ostatní). Mezi jednotlivými 

zeměmi existují výrazné rozdílnosti, a to z důvodů odlišných přírodních a klimatických 

podmínek, množství výrobních faktorů aj. Mezinárodní organizace jsou sdružením států 

s cílem podporovat a usnadňovat mezinárodní obchod. Základními nositeli přímých 

zahraničních investic jsou nadnárodní (transnacionální) korporace, jež neomezují pomyslné 

hranice států a působí tak ve dvou nebo více zemích. Výše uvedené subjekty svou činností 

                                                      
28 LEBIEDZIK, Marian, MAJEROVÁ, Ingrid a Pavel NEZVAL. Světová ekonomika. Brno: Computer Press, 

2007. s. 98 
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zajišťují rozvoj mezinárodní směny a výroby (v rámci TNCs), vytvářejí mechanismy 

regulace a přispívají k další provázanosti jednotlivých aktérů světové ekonomiky. 

3 Analýza ruské ekonomiky 

Současné postavení Ruska ve světové ekonomice je charakterizováno protichůdnými 

tendencemi. Obrovský hospodářský potenciál Ruska se zakládá na významném podílu těžby 

a vývozu nerostných surovin, kvalifikované pracovní síle, vědeckém a technickém 

potenciálu a také na vojenském a politickém vlivu v některých oblastech. Na druhou stranu, 

ekonomický propad 90. let se negativně projevil na vývoji celé ekonomiky. Od nového 

milénia však Ruská federace zaznamenává rychlý růst a spolu s Čínou, Indií, Brazílií a Jižní 

Afrikou je zařazována do nejdynamičtějších ekonomik. 

Z hlediska rozlohy je Rusko největší zemí světa a devátou podle počtu obyvatel. 

V následujícím výkladu se pokusíme o charakteristiku vnitropolitické a ekonomické situace, 

o popis vzniku a vývoje Ruska a popíšeme její současné priority. Zkoumání historického 

vývoje přispěje k pochopení postavení země, problémů, se kterými se potýká a 

konkurenčních výhod. Zjistíme, jaké dopady měl průběh transformace, reforem a krizí, které 

zde proběhly. Ruská ekonomika má řadu nedostatků, s nimiž musí bojovat, a od toho se 

odvíjí strategie současné vlády. 

3.1 Vnitropolitická a ekonomická charakteristika Ruské federace 

Ruskou federaci lze označit za nástupce SSSR na světové ekonomické scéně, který 

sice nebyl součástí ratingu konkurenceschopných zemí světa, ale měl již v 80. letech 

minulého století některé konkurenční výhody. Můžeme sem zařadit: 

- obrovské zásoby nerostných a energetických surovin, jejichž ceny uvnitř 

země byly mnohonásobně nižší než ve světě; 

- významný vědecko-technický potenciál; 

- vývoj rozsáhlého systému dopravy, hlavně v evropské části země; 

- vysoká úroveň všeobecného vzdělání obyvatelstva a odborné pracovní síly a 

zároveň relativně nízké mzdy; 

- potenciálně dalekosáhlý domácí trh, ale zároveň chronický nedostatek zboží a 

služeb. 

Po skončení krize (viz podkapitola 3.3) z roku 1998 ekonomika země začala růst a 

již v květnu 2002 Ministerstvo obchodu USA a Evropská komise přiznaly Rusku status tržní 

ekonomiky. V současnosti je to osmá nejsilnější ekonomika na světě. Konkurenceschopnost 

vzrostla zejména v těžebním průmyslu (plyn, kovy, dřevo) a zpracovatelském průmyslu 
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(letecký průmysl, obrana, těžké obráběcí stroje). Byly vyráběny globálně 

konkurenceschopné produkty (díky výrazné ochranářské politice) ale průmysl, který 

pokrývá velkou část poptávky na domácím trhu, však není mezinárodně konkurenceschopný 

(zemědělství, stavební materiály, potravinářský průmysl). Negativní dopad na 

konkurenceschopnost ruských výrobků mají např. nízká míra inovací, mezery 

v technologiích, nízká produktivita práce, energetická náročnost výroby, byrokratizace a 

kriminalizace ekonomických struktur. 

K podstatné změně, tedy k přechodu od totalitního politického systému k systému 

podle modelů demokracií, došlo v 90. letech minulého století. Největší zlom ve vnitřní 

politice Ruské federace nastal zrušením monopolního postavení komunistické strany v zemi 

(dále podrobněji viz podkapitola 3. 2). 

Ústava byla hlavním politickým tématem Ruska v letech 1992 a 1993. Znamenala 

omezení současného a budoucího postavení parlamentu a rovněž byla potvrzena i 

referendem. Přijata byla dne 12. prosince 1993 a posílila tak prezidentské pravomoci. 

V případě této ústavy lze hovořit o nadřazenosti exekutivy, tedy prezidenta a svědčí o tom 

to, že
29

: 

 prezident je volen přímým hlasováním; 

 existují vazby mezi prezidentem a institucemi, např. možnost vytváření tlaku na 

Státní dumu; 

 jeho rozsáhlé kompetence v legislativním procesu. 

V případě Ruska lze hovořit o poloprezidentském režimu vládnutí. Pozice 

prezidenta vůči vládě je poměrně silná. Prezidentská administrativa (PA)
30

 poskytuje 

personál a podporu politiky současného prezidenta, zpracovává návrhy vyhlášek, kterým je 

mimo jiné přímo podřízena Rada bezpečnosti, a určuje pozici jeho politiky mezi vládními 

agenturami. 

Prezidentem Ruské federace je Vladimír Putin, který ve své funkci vystřídal 

Dmitrije Medvěděva (v současné době plní funkci premiéra) dne 7. května 2012
31

. Prezident 

je volen lidovým hlasováním na období 6 let a může zastávat funkci dvakrát po sobě. Délka 

volebního období byla prodloužena ze čtyř na šest let koncem roku 2008 a tato změna 

                                                      
29 HOLZER Jan. Politický systém Ruska: Hledání státu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2001. s. 89 

30 Central ingelligence agency. The World Factbook [online]. 2013, [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html 

31 Prezident 2012. Volba prezidenta RF [online]. 2012. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: 

https://president2012.ru/news.html 
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vstoupila v platnost v roce 2012. V případě úmrtí prezidenta, neschopnosti vykonávat své 

pravomoci, např. z důvodu zdravotního stavu, obvinění nebo odstoupení, premiér slouží jako 

úřadující prezident do doby konání nových prezidentských voleb (zpravidla do tří měsíců). 

Vláda se skládá z premiéra, jeho náměstků a ministrů, tito jsou jmenováni prezidentem. 

Ústava definuje prezidenta jako hlavu státu, představitele země, je to garant 

samotné Ústavy, který dbá na dodržování lidských a občanských práv a svobod. Plní roli 

vrchního velitele ozbrojených sil, vyhlašuje válečný stav, určuje orientaci vnitřní a 

zahraniční politiky, přijímá opatření na ochranu suverenity a nezávislosti země, vydává 

dekrety a nařízení, jmenuje premiéra se souhlasem Státní dumy (dolní komora parlamentu). 

Vede Radu bezpečnosti, Radě federace navrhuje kandidáty na jmenování a odvolání soudců 

Ústavního a Nejvyššího soudu
32

. 

Postavení ruské vlády je spíše nevýrazné. V politické praxi vláda vzhledem 

k silnému prezidentovi řeší především otázky ekonomického charakteru
33

. Vláda disponuje 

pravomocí vydávat všeobecně závazná usnesení a nařízení. Prezident jmenuje předsedu 

vlády a Státní duma hlasuje o jeho schválení. Pokud je daný kandidát třikrát Dumou 

zamítnut, pak jej jmenuje přímo prezident. Zároveň rozpustí Dumu a stanoví nové volby. 

Jmenovaný předseda vlády navrhuje prezidentovi další členy vlády. 

Federální shromáždění se skládá ze dvou komor. Větší roli v rámci parlamentu 

hraje Státní duma. Má 448 členů, kteří jsou voleni jednak systémem poměrného zastoupení 

ze stranických seznamů s vítězstvím alespoň 7 % hlasů, zbytek členů dumy je volen lidovým 

hlasováním
34

. Jednotliví členové zastávají svou pozici po dobu čtyř let. Duma poskytuje 

souhlas prezidentovi se jmenováním předsedy vlády, jmenuje předsedu Centrální banky, 

podává návrh na zproštění prezidenta jeho funkce a má na starosti otázku vyjádření důvěry 

vládě. V případě mocenského střetu o nového předsedu vlády či o důvěru vlády dominuje 

nad Dumou prezident. Tento má rovněž právo Dumu rozpustit a vyhlásit nové volby. 

Federální zákony se přijímají nadpoloviční většinou, ústavní zákony 2/3 všech poslanců. 

Horní komora parlamentu se nazývá Rada federace. Podle Ústavy RF (čl. 2, § 95) 

do Rady federace můžou byt zvoleni dva zástupci z každého subjektu (46 oblastí, 21 

                                                      
32 Ústava Ruské Federace [online]. Garant-Internet, 2001. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: 

http://www.constitution.ru/ 

33 HOLZER Jan. Politický systém Ruska: Hledání státu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2001. s. 57. 

34 Federalnoye sobraniye Ruské Federace. Gosudarstvennaya Duma [online]. 2012 [cit. 2013-12-24]. 

Dostupné z: http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/ 
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republiky, 4 autonomní kraje, 9 krajů, 2 federální města a 1 autonomní oblast
35

), tedy 166 

křesel z 83 federálních správních jednotek. Členové jsou jmenování na dobu čtyř let. Mezi 

kompetence patří např. vyhlášení parlamentních voleb, ustavení voleb prezidenta, jmenování 

soudců, souhlas se zákony přijatými Dumou a jiné. Zákony jsou zde přijímány nadpoloviční 

většinou všech členů komory
36

. 

Politické strany podle obsazení v Dumě: Jednotné Rusko – 49,6 %, Komunistická 

strana Ruské federace (CPRF) – 19,2 %, Jediné Rusko – 13,2 %, Liberálně demokratická 

strana Ruska (LDPR) – 11,7 %, ostatní – 6,3 %. 

Soudnictví je v rukou Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího 

arbitrážního soudu. Soudci jsou doživotně jmenováni Radou federace na návrh prezidenta.  

Přejdeme nyní k charakteristice Ruské ekonomiky. Mezinárodní banka pro obnovu 

a rozvoj rozděluje ekonomiky na několik skupin (viz kapitola č. 2.2) a jejím hlavním 

kritériem je ekonomická úroveň. Jak vidíme z grafu č. 3.1 hrubý národní produkt na 

obyvatele (GNI per capita) Ruska je na vysoké úrovni, což zajišťuje pevnou pozici mezi 

zeměmi s vyšším středním důchodem. Mezi vybranými zeměmi právě Rusko dosahuje 

nejvyšších hodnot tohoto ukazatele (20 560 dolarů na obyvatele v roce 2011). Důvodem 

nízkého GNI per capita u Číny je ten, že země má přes milion obyvatel. 

Graf č. 3. 1 GNI per capita (PPP) Ruska, Brazílie a Číny a ostatních zemí s vyšším 

středním důchodem v letech 2003 – 2011 

 

Zdroj: World Bank. World Economic Database WEO. 2013. 

                                                      
35 Central intelligence agency. The World Factbook [online]. 2013 [cit. 2013-04-07]. Dostupné z:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html 

36 Federalnoye sobraniye Ruské Federace. Sovět Federaciji  [online]. 2012 [cit. 2013-12-25]. Dostupné z: 

http://www.council.gov.ru/about/status_proxy/ 
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Konference Organizace spojených národů pro obchod a rozvoj řadí Rusko do 

skupiny transformujících se zemí, které zatím nedokončily přechod k tržní ekonomice. 

V členění UNCTAD můžeme Ruskou federaci také nalézt ve skupině hlavních vývozců 

ropy.  

V rámci analýzy komparace ekonomické úrovně země porovnáme v tabulce č. 3.1 

ukazatel GDP per capita, který odráží výkonnost ekonomiky a odpovídá představě, že země, 

v níž je dosahováno vyšších hodnot produktivity práce, se zpravidla řadí ke skupině 

bohatších a ekonomicky rozvinutějších zemí. Z tabulky je patrné, že v roce 2008 bylo Rusko 

výkonnější než Polsko nebo Turecko, avšak nedosahovalo úrovně Česka, Japonska či 

Německa. 

Tabulka č. 3. 1 Ukazatel GDP per capita v roce 2008 (USD) 

Země GDP per capita 

USA 46 901 

Německo 37 171 

Japonsko 33 902 

Česka republika 25 845 

Rusko 20 350 

Polsko 18 062 

Turecko 14 962 

Zdroj: Ministerstvo ekonomického rozvoje Ruské federace. 2012. 

Základní charakteristikou vývoje ekonomiky je její ekonomický růst, který 

představuje rozvoj výrobních sil ekonomiky vedoucích k růstu produkce hotových statků a 

služeb. Podíváme-li se detailněji na růst ekonomiky, zjistíme, že Rusko vyprodukovalo v 

roce 2009 GDP (PPP) v objemu cca 2 117 miliard dolarů. V roce 2010 dále vzrostl na 

hodnotu 2 242 mld. dolarů a v následujícím roce přesahoval 2 388 miliard
37

.
 
Současná 

ekonomická úroveň Ruska je tak vyšší než úroveň Číny, avšak rozhodně menší než 

například USA nebo EU. V teoretické části práce blíže porovnáme tento ukazatel u 

vybraných zemí. Nízká úroveň ukazatele byla ovlivněna transformačním procesem, který 

byl nesmírně složitý vzhledem k problémům s tím spojeným a zejména politickou 

nestabilitou v zemi. Jedním z důsledků transformace byl obrovský pokles GDP až o 50 %. 

                                                      
37 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2013. [online database]. 2013, [cit. 

2013-04-06]. Dostupné z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weoselgr.aspx 
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Během posledního desetiletí ruská ekonomika rostla průměrným meziročním tempem 5,8 % 

a do budoucna lze predikovat její další dynamický růst.  

Graf č. 3. 2 Ukazatel GDP (PPP, mld. dolarů) 

 

Zdroj: Internationa Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2013. 

V odvětvové struktuře ekonomiky převažuje sektor služeb nad sektorem průmyslu a 

můžeme říci, že se RF blíží moderní struktuře ekonomiky (viz graf č. 3. 3). Průmyslová 

odvětví jsou zde i nadále důležitá, např. těžba energetických surovin, jejichž vývoz tvoří 

rozhodující zdroj příjmů, zejména pak zpracovávaní obrovského množství surovin, jež země 

poskytuje.  

Graf č. 3. 3 Podíl sektorů na tvorbě GDP v roce 2012 (v %) 

 

Zdroj: Central ingelligence agency. The World Factbook. 2013. Vlastní zpracování. 

Mnoho předností z dob SSSR je již ztraceno, zejména snížení množství práce 

v průzkumu a rozvoji nerostných zdrojů, zrychlení opotřebení strojů v průmyslu, 

zemědělství či dopravě, odliv mozků z oblasti vědy, průmyslu a finančnictví do zahraničí. 
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Nejdramatičtější skutečností je ztráta tradičních trhů v rozvojových zemích a zemích 

východní Evropy (zemí Společenství nezávislých států - SNS
38

). Nový režim se nedokázal 

vypořádat se sociálními problémy, hlavně s demografickou krizí a rychle postupující 

deindustrializací země. Vstupem do WTO se Putinova vláda zavazuje, že dvojnásobně sníží 

investice do zemědělské výroby. Negramotná finanční politika vede zemí do dluhové 

propasti. Dalším negativem je výrazné snížení výdajů na bydlení obyvatelstva nebo 

vynakládaní velkých částek na financování hromadných sdělovacích prostředků (jež jsou 

často použity k ovlivňování občanů). Existenční minimum pracujícího občana je na hranici 

pouhých 7 tisíc rublů měsíčně, přitom minimální plat pouze 4 500 rublů. V katastrofální 

situaci se nachází vysoce kvalifikovaná práce, a to z důvodu hanebně nízkých mezd u 

lékařů, vědců, pedagogů a kulturních pracovníků. Neustále se snižuje počet vědců, došlo 

k likvidaci vědy pracující pro průmyslovou výrobu. V úrovni lidského potenciálu bylo 

Rusko v první desítce států světa (po rozpadu SSSR), nyní je na 65. místě
39

. Situaci 

bankovního sektoru lze charakterizovat jako stav zotavování po krizi 2008 – 2009. Stále se 

totiž projevuje značná nevyváženost v tomto sektoru ekonomiky. Nejsou dostatečně 

rozvinuty penzijní fondy ani pojišťovnictví. Zaostává zejména také financování, úvěry v 

Rusku jsou stále drahé, refinanční sazba CB je 8 %
40

. 

3.2 Historický vývoj ruské ekonomiky 

Za počátek vzniku samostatného státu RF lze považovat březen roku 1985, kdy se 

generálním tajemníkem komunistické strany stal Michail Sergejevič Gorbačov. Tento ihned 

zavedl otevřenější styl vedení, zaměřený na přestavbu (perestrojku) celé ekonomiky a vlády 

ve snaze modernizovat socialismus, čímž odstartoval proces rozpadu SSSR. Následně stáhl 

vojska z Afghanistánu a inicioval politiku odzbrojování. V rodné zemi se však musel 

potýkat se stagnací ekonomiky, sílícími snahami o dlouho potlačovanou národní suverenitu 

jednotlivých republik a s etnickými konflikty, které se rozšířily po celé zemi. 

Na začátku roku 1987 předložil Gorbačov ústřednímu výboru komunistické strany 

návrh na vyhlášení otevřených voleb do stranických funkcí. V roce 1988 tento výbor 

zveřejnil Deset tezí, jež vyzývaly k rozšíření demokracie a k vyhlášení otevřených 

                                                      
38 SNS vzniklo na podzim 1991 jako volný svazek postsovětských států s nově získanou samostatností. Jejími 

členy jsou: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán a 

Uzbekistán. Přidruženým členem je Turkmenistán. Ukrajina oficiálně není členem SNS, ale řádí se mezi 

zakládající státy. 

39 Komunistický svaz mládeže. [online]. 2013 [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: http://www.ksm.cz/ze-

zahranici/k-vysledkum-ruskych-parlamentnich-a-prezidentskych-voleb.html 

40 Businessinfo.cz [online]. 2013, [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-

financni-a-danovy-sektor-19087.html 
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parlamentních voleb. Měsíc poté byl přijat návrh k vytvoření sjezdu lidových poslanců 

(SSLP) a byly vyhlášeny první svobodné otevřené volby, které měly proběhnout na jaře 

roku 1989. Komunistická strana zůstala i nadále jedinou legální stranou Sovětského svazu. 

Finální počet zvolených zástupců byl 2 250, mezi nimiž byl Andrej Sacharov, Boris Jelcin a 

další. O dva měsíce později byl Gorbačov zvolen předsedou sjezdu, a tedy výkonnou hlavou 

státu. Sjezdem bylo zvoleno z řad komunistické strany 542 členů Nejvyššího sovětu – 

parlamentu. V červenci proběhla zakládající schůze Meziregionální skupiny, sdružující 

radikálně-demokratické poslance. V únoru 1990 ústřední výbor komunistické strany 

podpořil Gorbačovův návrh na vytvoření postu prezidenta Sovětského svazu a pozměnění 

ústavy ve smyslu vypuštění článku šest (tento zaručoval vedoucí úlohu komunistické 

strany)
41

. Článek šest byl vypuštěn na 3. sjezdu lidových poslanců a Gorbačov byl zvolen do 

prezidentské funkce. V květnu téhož roku byl Jelcin zvolen předsedou Ruského sjezdu 

lidových poslanců. V červnu 1990 Ruský sjezd přijal rezoluci o suverenitě Ruské federace. 

Následující měsíc se Gorbačov a Jelcin shodli na přípravě společného 500 denního plánu 

přechodu k tržní ekonomice, avšak byli opozicí nuceni plán opustit. Snahy komunistické 

strany zmírnit Gorbačovovy plánované „radikálně demokratické“ reformy byly neúspěšné
42

. 

V březnu roku 1991 se účastníci v referendu, který organizoval Gorbačov osobně 

v devíti svazových republikách včetně Ukrajiny a Ruska, vyslovili pro to, aby republiky 

zůstaly součástí Sovětského svazu, a zároveň se vyslovili pro zřízení funkce prezidenta 

Ruské federace, voleného v přímých prezidentských volbách. Gorbačov usiloval o 

zachování centrální autority formou nové, méně centralizované svazové smlouvy. V červnu 

roku 1991 byl Boris Jelcin zvolen prvním prezidentem Ruské federace. V srpnu téhož roku 

došlo k nezdařenému pokusu o svržení Gorbačova. Komunistický převrat se neuskutečnil 

díky úspěšným krokům opozice proti pučistům pod vedením Borise Jelcina a ruského 

parlamentu. V souvislosti s tímto hlasovaly parlamenty Ukrajiny, Estonska a dalších 

svazových republik o vyhlášení nezávislosti. Neúspěch puče znamenal, že komunistická 

strana prakticky ztratila podporu většiny obyvatel a tím i možnost ovládat dění v zemi. 

V září roku 1991 Sovětský sjezd lidových poslanců rozhodl o svém rozpuštění ve 

prospěch budoucího konfederačního parlamentu, jehož členové měli být jmenováni 

parlamenty jednotlivých republik. Již v tuto dobu byl Sovětský svaz ve velkém stupni 

                                                      
41 HOLZER Jan. Politický systém Ruska: Hledání státu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2001. s. 79 – 80. 

42 KOROLENKOV, A. V. a K. L. HULENKOV. Hotovimsja k ekzamenu po istorii Rossii. 4. přepracované a 

rozšířené vydání. Moskva: Rolf, 2003. s. 102 – 106. 
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rozkladu svých tradičních hodnot a ekonomika nebyla schopna dále fungovat. Následovala 

řada jednání v prosinci 1991, kdy nejvyšší představitelé Ruska, Běloruska a Ukrajiny svým 

podpisem stvrdili vznik Společenství nezávislých států. Obrovská struktura Sovětského 

svazu byla formálně rozpuštěna, a to dne 25. prosince 1991. Gorbačov podepsal dekret 

oznamující ukončení funkce a své pravomoce předal prezidentu Ruska Jelcinovi
43

. K tomuto 

dni byla nahrazena rudá vlajka nad Kremlem ruskou trikolórou. S novým rokem 1992 

oficiálně přestal existovat Sovětský svaz. Na místo toho bylo jedenácti z patnácti svazových 

republik vytvořeno Společenství nezávislých států (SNS). 

V 90. letech začíná transformační proces Ruska s potřebou reformovat celý politický 

systém a nalézt svou pozici na světové ekonomické scéně. 12. června 1991 ve svobodných 

prezidentských volbách se získanými 57 % odevzdaných hlasů zvítězil Boris Jelcin. Tento 

politik již za měsíc po svém zvolení přijal dva dekrety, které pojímaly Rusko jako zcela 

autonomní stát, vytvořil ústavu a novou vládnoucí strukturu. 

Jelcinovou prioritou se stalo urychlení procesu transformace. Reformační proces z let 

1992 a 1993, jenž byl důsledkem nárůstu sociálně-ekonomického napětí, byl v následujících 

letech vystřídán rozvojem institucí fungujících na tržním principu. Mezi kroky transformace 

lze rovněž zařadit změnu role státu, makroekonomickou stabilizaci, privatizaci, formování 

tržní infrastruktury, integraci do světového hospodářství. Rozpadem vertikální struktury 

řízení podniků ze strany státu došlo k likvidaci centrálního plánování. Namísto toho začaly 

fungovat vzájemné vztahy mezi podniky a mezi podniky a zahraničím. 

V důsledku liberalizace 90 % cen v roce 1998 bylo svobodně stanovováno podniky, 

zhruba 5 % cen určil stát a zbylých 5 % podléhalo omezením ze strany státu (např. příjem 

z prodeje nesměl překročit určité procento z ceny výrobku). Tato liberalizace přispěla 

k odstranění rozdílů mezi cenami uvnitř ekonomiky a vně, což vedlo k nárůstu hodnoty 

vývozu a tím i odstranění deficitu
44

. Liberalizace cen nedopadla úplně podle očekávání. 

Uplatňovat cenovou liberalizaci na svou produkci a určovat ceny mohly především 

monopoly, zbytek firem se musel přizpůsobit. Výsledkem byl neúměrný nárůst cen až 2000 

násobný během jednoho roku. Objevil se zde nový veřejný nepřítel číslo jedna – inflace
45

. 

V 90. letech v Rusku proběhly tři pokusy o finanční stabilizaci (1992, 1993 – 1994 a 

1996 – 1997). Finanční politika přece jenom vedla ke snížení inflace. Na grafu č. 3. 4 lze 

                                                      
43 Otečestvo – Istorija Rossii [online]. 2012 [cit. 2013-12-28]. Dostupné z: http://ote4estvo.ru/praviteli-xx-

veka/ 

44 BULATOV, A. S. Mirovaja ekonomika. Moskva: Ekonomist, 2005. s. 691 

45 POCELUJEV, V. A. Historie Ruska 20. století. Moskva, 1997. Dostupné z: 

http://www.istorya.ru/referat/7133/1.php 
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vidět snížení indexu spotřebitelských cen z 2508 % v roce 1992 na 11 % v roce 1997. 

Snížení bylo ale pouze dočasné (stát jistou dobu nevyplácel důchod a výplaty, nebyly 

hrazeny vládní nákupy, rostl dluh). V důsledku krize v oblasti státních financí a 

znehodnocení rublu v srpnu 1998 došlo k náhlému skoku inflace. Hlavním důvodem 

neúspěchu bylo, že protiinflační regulace nemohla být prováděna za cenu snížení produkce. 

Snížením produkce se totiž zvyšují náklady na jednotku výroby, čímž se snižují daňové 

příjmy státu, a tak dochází ke zvyšování deficitu
46

. 

Graf č. 3. 4 Vývoj indexu spotřebitelských cen v 90. letech  

 

Zdroj: Státní statistický úřad RF, 2013. Vlastní zpracování. 

Program reforem v oblasti makroekonomické stabilizace vyžadoval ráznou redukci 

vládních výdajů. Jeho cílem bylo snížení rozpočtového deficitu z 20 % GDP v roce 1991 na 

9 % GDP v druhé polovině roku 1992 a až na 3 % GDP v roce 1993. Byly zavedeny nové 

daně, aby se zvýšily příjmy státu
47

.  

Privatizace se uskutečnila ve třech etapách. První proběhla v letech 1992 – 1994 a 

znamenala začátek vytvoření příslušných institucí na základě kuponové a akciové 

privatizace. Pracovní skupiny obdržely v rámci kuponové privatizace velké výhody a měly 

kontrolu nad 75 % privatizovaných podniků. V letech 1994 – 1996 probíhala peněžní 

privatizace. Cenné papíry a akcie firem ve vlastnictví státu nemohly byt prodány, ale byly 

vystaveny na aukcích. Bance, která nabídla vyšší finanční částku, tyto akcie byly předány 

k držení na určitou dobu. V případě, kdy stát neuhradil sjednanou částku, banka si cenné 

                                                      
46 BULATOV, A. S. Mirovaja ekonomika. Moskva: Ekonomist, 2005. s. 692 

47 tamtéž s. 694 
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papíry nebo akcie mohla nechat (případ většiny bank), případně prodat. Od roku 1997 se 

privatizace uskutečňuje individuálně. Třetí etapa privatizace se zaměřuje na převod do 

osobního vlastnictví pouze částí podniků, které vlastnil do této doby stát
48

. 

Privatizace (od roku 1992 do roku 1997) vedla k převodu do osobního vlastnictví 

88,6 % firem v zemi. Celkově se jednalo o privatizací přibližně 127 tisíc objektů (55 % 

z toho státních podniků). V oblasti zemědělství privatizace probíhala cestou reorganizace 

kolektivních a státních statků na akciové společnosti a zemědělská družstva
49

. 

V období reforem lze pozorovat pokles domácí poptávky v důsledku finanční 

politiky země a vzrůst zahraniční poptávky zejména po surovinách. Podniky, jež se 

orientovaly na vnitřní poptávku (automobilový, textilní a potravinový průmysl), byly nuceny 

značně snížit svou produkci. Nejhůře dopadla odvětví podporovaná státem (vojensko-

průmyslové odvětví, těžba uhlí, zemědělství). Právě v 90. letech v souvislosti se 

strukturálními změnami začalo zpomalování až zastavení růstu ekonomiky. Hlavním 

důvodem byl pokles podílu výrobních odvětví a zvýšení podílu těžebních odvětví a následná 

závislost Ruska na poptávce po surovinách
50

. 

Bezprostřední vliv na Rusko měla jihovýchodní Asijska měnová krize, která 

vypukla v roce 1997 v regionu jihovýchodní Asie (Thajsko, Malajsie, Indonésie, Filipíny, 

Jižní Korea). Ekonomický rozvoj této oblasti byl financován zahraničním kapitálem, který 

byl do regionu přilákán vysokými úrokovými měrami. Příliv kapitálu a snadné získávání 

úvěru nafukovalo spekulační bublinu. Po zhodnocení thajského bathu v červenci 1997 místo 

uklidnění nastala řada měnových spekulací a zahraniční investoři ztratili důvěru v asijská 

aktiva (začali je prodávat a převádět asijský kapitál na dolary). Zdrojem nestability bylo 

chování soukromého sektoru, nadměrné zahraniční a domácí zadlužení, nedostatečně 

efektivní alokace zahraničních a domácích úspor
51

. Tato krize způsobila pokles poptávky 

zemí jihovýchodní Asie po surovinách z Ruska, čímž došlo ke zhoršení exportu v roce 1998 

a tím i běžného účtu platební bilance
52

 (viz tabulka č. 3. 2). Krize zasáhla řadu zemí 

jihovýchodní Asie, které byly pro svůj nebývalý ekonomický rozvoj označovány jako 

„asijští tygři“. Problémem těchto zemí byl slabý bankovní sektor, který se neuměl vyrovnat s 

velkým přílivem zahraničního kapitálu. Neexistovala pravidla pro úvěry, a tak půjčky 

                                                      
48 BULATOV, A. S. Mirovaja ekonomika. Moskva: Ekonomist, 2005. s. 693  

49 tamtéž s. 693 

50 tamtéž s. 696 

51 KUNEŠOVÁ, Hana a Eva CIHELKOVÁ. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 2. dopl. a přeprac. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 42 – 43. 

52 SARKISYAN, Inna. Významné finanční krize 90. let – Rusko. [online]. 2007 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://dumfinanci.cz/clanky/267-vyznamne-financni-krize-90-let-rusko/ 
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podnikatelskému sektoru a na nákup nemovitostí byly využívány neefektivně. Navíc měny 

těchto zemí byly vázány na posilující americký dolar
53

. 

Tabulka č. 3. 2 Vývoj zahraničního obchodu RF v mld. USD v letech 1992 – 2000 

Ukazatel 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Obrat 96,6 103,9 118,6 142,2 149,9 153,6 133,4 115,1 148,7 

Export 53,6 59,6 68,1 81,3 88,4 86,7 73,8 74,7 104,9 

Import 43,0 44,3 50,5 60,9 61,5 66,9 59,6 40,4 43,8 

Saldo obchodní 

bilance 
10,6 15,3 17,6 20,4 26,9 19,8 14,2 34,3 61,1 

Zdroj: Ministerstvo financí RF, 2013. Vlastní zpracování. 

V předkrizovém období byla v RF nepříznivá ekonomická situace. K financování 

vysokého deficitu vládního rozpočtu ve výši 7 % GDP v roce 1997 se vláda snažila využívat 

stále více zahraniční finanční trhy. Inflace byla extrémně vysoká v roce 1996. Problémy 

byly také v bankovní soustavě. Podíl země na celosvětovém GDP se snížil z 3,6 % v roce 

1990 na 1,7 % v roce 1997
54

. Tyto důvody spolu se zhoršením důvěry investorů přispěly 

k měnové krizi. 

V říjnu 1997 se ruský rubl dostal pod silný tlak spekulantů. Centrální banka Ruska 

udržela pevný měnový kurz vůči americkému dolaru na úkor razantního poklesu měnových 

rezerv v důsledku kursových intervencí. Ruské akcie ztratily téměř polovinu své hodnoty, 

úroková sazba se vyšplhala z 20 % na necelých 40 %, zápůjční sazba vzrostla na 150 %. 

Odliv zahraničního kapitálu pokračoval až do léta 1998. V srpnu tohoto roku ruská vláda 

devalvovala ruský rubl, vyhlásila moratorium na splácení státních cenných papírů a omezila 

pohyb kapitálu, což vyústilo v paniku. Paralyzován byl bankovní sektor, v průběhu krize 

byla zrušena jedna čtvrtina bank. Největší dopad měla krize na inflační vývoj
55

. 

Ve skutečnosti liberalizační a další reformy v Rusku nenaplnily očekávání, a to 

proto, že se buď neprováděly, nebo se prováděly pouze z části, bez vytváření efektivních 

institucí na trhu. Zformoval se zde typ ekonomického systému, kde sice existuje tržní 

směna, ale institucionální struktura nedovoluje plně využívat přednosti tržního systému. 

Se začátkem milénia začíná nové období růstu a prosperity Ruska. Vladimír Putin 

byl poprvé zvolen prezidentem RF 26. března 2000 a úřad převzal dne 7. května 2000. 

                                                      
53 HRUŠKOVÁ, Hana. Komparace vybraných hospodářských krizí v historii. Pardubice, 2012. Diplomová 

práce. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie. s. 38 

54 BULATOV, A. S. Mirovaja ekonomika. Moskva: Ekonomist, 2005. s. 697 

55 HRUŠKOVÁ, Hana. Komparace vybraných hospodářských krizí v historii. Pardubice, 2012. Diplomová 

práce. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie. s. 39 
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Během svého prvního funkčního období provedl reformu federálního uspořádání země, 

provedl personální změny na nejvyšších úrovních vlády, vstoupil do konfrontace 

s některými oligarchy, učinil strategický posun v zahraniční politice směrem k Západu
56

. 

Reformy v oblasti daní směřovaly ke snížení daňové zátěže podniků, posílení 

postavení těžebního průmyslu jako hlavního zdroje daňových příjmů, zjednodušené zdanění 

malých podnikatelů a zejména reformy daňové správy. V roce 2003 Putin podepsal zákony, 

které vstoupily v platnost od 1. ledna 2004, jimiž zrušil daň z prodeje, snížil sazby daně z 

přidané hodnoty (DPH) z 20 na 18%, zrušil spotřební daň na zemní plyn, zvýšil vývozní clo 

na zemní plyn z 5 až na 20% a jiné. Hlavním směrem daňové politiky v roce 2005 bylo 

přispět propracovaným daňovým systémem ke zlepšení konkurenceschopnosti a růstu 

podnikatelské činnosti ekonomických subjektů, stejně jako zajištění nižší daňové zátěže a 

zjednodušení výpočtu a placení daní. Posledním krokem, jenž učinil v této oblasti, bylo 

snížení sazby daně z příjmů z 24 % na 20 % od 1. ledna 2009. 

V květnu roku 2003 Putin podepsal celní kodex Ruské federace. Nový celní kodex 

byl založen na nových principech celních předpisů, na lepší struktuře celních orgánů a byl 

vypracován v zájmu jak podnikatelské sféry, tak i státu. Přijetí celního kodexu bylo 

důležitým krokem na cestě k přistoupení Ruska do WTO. Podstatou byl přechod z plošné 

kontroly zboží překračující hranice k výběru těch objektů, které by mohly způsobit škodu na 

státu, a zvýšení efektivity celních operací zjednodušením celních formalit a postupů. 

Penzijní reforma začala byt diskutována už v 90. letech. Ve své funkci prezident 

ustanovil Národní radu pro důchodovou reformu a v roce 2002 v zemi začal fungovat nový 

penzijní systém. V letech 2002 až 2004 došlo ke zvýšení vyplácených důchodů nad úroveň 

životního minima penzistů. V průběhu reforem došlo ke snížení závislosti důchodového 

systému na demografických faktorech, posílení vazby výše penze se skutečně vydělaným 

důchodem jednotlivce během života, zvýšení odpovědnosti pracujících za svůj vlastní 

budoucí příjem z důchodu, zajištění přiměřené úrovně důchodu a finanční stability tohoto 

sektoru
57

. 

V rámci federální reformy proběhlo zřízení federálních okresů a zplnomocněných 

zástupců, zrušení volby gubernátorů, konsolidace některých subjektů RF (zejména 
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57 MALEVA, T. M. a O. V. SYNJAVSKAJA. Důchodová reforma v Rusku: historie, výsledky, perspektivy. 
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autonomních oblastí)
58

. Již v roce 2001 se Putin vyslovil ohledně snížení míry byrokratizace 

státního aparátu a potřebu administrativní reformy spolu s revizí státních funkcí. Výsledkem 

institucionální reformy bylo vytvoření nové struktury federální exekutivy. Tato se skládala 

ze tří úrovní, v níž provádění státní politiky a stanovení právních předpisů zajišťují 

ministerstva, funkci kontroly a dohledu plní (úřad) federální služby, funkce související 

s poskytováním státních služeb provádí federální agentury. Další reformy probíhaly v oblasti 

pracovněprávních vztahů, volebního systému, reforma sociálních dávek, zdravotnictví a 

vzdělávání, pozemková reforma, reforma protikorupčního systému, vojensko-průmyslového 

komplexu, v oblasti železniční dopravy a energie. 

Dne 14. března 2004 byl Putin znovu zvolen prezidentem, vyhrál volby s 71 procenty 

hlasů. Jeho druhé funkční období bylo věnováno další koncentraci moci v rukou Kremlu. V 

zahraniční politice se Putinovo druhé funkční období vyznačuje ochlazením vztahů se 

zeměmi SNS, stejně jako se zeměmi na západě (především se Spojenými státy americkými). 

V roce 2007 pokračovalo zpřísňování Putinovy zahraniční politiky vůči Západu, zejména 

jeho radikální projev proti rozšíření NATO a rozmístění americké protiraketové základny ve 

východní Evropě
59

. 

Putin nastoupil jako naprosto neznámý politik, avšak jeho politika byla směřována na 

dlouhodobé cíle. Útočil na oligarchy, představitele zcela nové sociální vrstvy nejbohatších, 

která byla naprosto legitimní v novém tržním prostředí. Tento prezident napomohl zemí 

vyváznout z 15 let trvajícího propadu ekonomiky a zbavit se některých chronických 

problémů. Nastartování ekonomiky však významnou měrou přispěl růst cen plynu a ropy. 

Úzké vazby udržuje s pravoslavnou církví a za svůj velký úspěch považuje sjednocení 

zahraniční a domácí pravoslavné církve
60

. Putin je často kritizován za sporné kroky v oblasti 

omezování lidských práv, omezování demokracie a boje proti oligarchům. Příkladem 

omezování demokracie může být jeho snaha koncentrovat politickou moc v rukou Kremlu. 

Namísto převodu části ekonomiky do soukromých rukou se snaží získat kontrolní balík 

v privatizovaných strategických sektorech a u přirozených monopolů (viz postavení 

Gazpromu a Rosněfti)
61

. Mezi sporné můžeme zařadit to, že se nedokázal vypořádat se 

sociálními problémy, hlavně s demografickou krizí, korupcí v zemi a rychle postupující 

                                                      
58 Ekonomické reformy v Rusku po roce 2000. [online]. 2013 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z 
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deindustrializaci země. V Rusku je omezována svoboda slova, například umožněním 

podřízení vlivné nezávislé televizní stanice NTV (New TV) státnímu monopolu Gazprom. 

Během svého volebního období neustále posiloval Jelcinem vytvořené mimoústavní centrum 

moci, tzv. prezidentskou administrativu (jakousi kremelskou byrokracii), realizuje to 

zejména personálním obsazením rozhodujících míst ve státní správě lidmi osobně blízkými a 

bývalými kolegy z řad někdejší KGB (The Committee for State Security).  

Putin je jednoznačně přijatelnějším partnerem pro jednání s představiteli 

demokratického světa než jeho předchůdce. Vyvolává dojem člověka, který chce směřovat 

k liberalizaci politického režimu. Nabízí stabilitu ruského trhu a splácení všech dluhů, avšak 

za podpory představitelů demokratického světa. Této podpory se Rusku dostává v podobě 

přijetí do skupiny G8 (Group of Eight, sdružení sedmi nejvyspělejších států světa a Ruska), 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a WTO. I přes všechna Putinova 

ujišťování se v tomto období jednalo pouze o prosazování centralistického systému, jehož 

ideou byla obnova Ruska jako velmoci na světové scéně. 

Dopad Putinových reforem na makroekonomický vývoj byl převážně pozitivní. Do 

roku 2007 stouply reálné příjmy obyvatel na dvojnásobek. Rusko již nebylo velkým 

dlužníkem, ale stalo se majitelem třetích největších devizových rezerv na světě. Jeho 

úspěchy se projevily v růstu GDP, poklesu inflace a ztrojnásobení exportu. V sociální oblasti 

byl zaznamenán pokles lidí žijících pod hranicí chudoby o polovinu, avšak demografické 

problémy vyřešeny nebyly (přetrvávající tendence poklesu obyvatelstva viz graf č. 3. 5). 

Zlepšuje se zde investiční klima a roste koupěschopnost obyvatelstva. 

Graf č. 3. 5 Vývoj obyvatelstva v letech 2007 – 2012. 

 

Zdroj: IMF. World Economic Outlook Database, April 2013 
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Po skončení období zmatků a pohrom bouřlivých 90. let zajistil Putin v následující 

dekádě politickou stabilitu. Vysoké ceny ropy a plynu provázely růst ekonomiky a životní 

úrovně prostého lidu. Tato etapa skončila spolu s hospodářskou krizí, s jejímiž následky se 

potýkal Putinův nástupce Dmitrij Medvěděv, se kterým spolupracoval dlouhou dobu. V roce 

1999 Medvěděv přesídlil za Putinem do Moskvy, aby řídil jeho prezidentskou kampaň. Po 

Putinově zvolení byl jmenován do čela Gazpromu. Na tomto postu šlo o posilování 

hospodářské síly, šíření vlivu v Evropě a Střední Asii a pronikání do dalších oblastí. 

V roce 2007 se Putin rozhodl jmenovat právě Medvěděva svým nástupcem. 

Medvěděv zdůrazňoval potřebu svobody a vlády zákona, snažil se udržovat stabilitu a 

obnovit velmocenské postavení RF. Tyto názory často deklaroval i sám Putin. Možná právě 

on byl ten, kdo rozhodoval a Medvěděv tím, kdo jeho příkazy prováděl
62

. Byly zřejmé 

rozepře a střety zájmů uvnitř tohoto tandemu, avšak v podstatných věcech nebylo možno 

nalézt odlišnosti. Nově zvolený prezident již v roce 2009 pozval do Kremlu demokratické 

aktivisty, odsoudil běloruského diktátora a vypadalo to, že se snaží o liberalizace ruské 

televize
63

. Podal návrh na vytvoření veřejnoprávní televize, zcela nezávislé na státu. V roce 

2011 vyzval k reformě politického systému (např. zavedení přímé volby gubernátorů místo 

jejich jmenování Kremlem) a vyslovil se k podpoře demokracie v Rusku
64

. 

Všechny modernizační programy, které se Medvěděv snažil realizovat, neměly 

dlouhého trvání. Chtěl přeorientovat ekonomiku od závislosti na vývozu surovin na 

průmyslovou výrobu s přidanou hodnotou a plánoval protikorupční strategii. Pro léta 2009 – 

2013 byl schválen program reforem vojenské služby, jenž si klade za cíl vytvořit jednotný 

systém státní vojenské služby a zlepšit kvalifikační dovednosti vojska. V květnu 2010 

Medvěděv podepsal zákon o veřejných institucích, který jim přisuzuje právo zapojit se do 

výdělečné činnosti. Můžeme pozorovat i jeho snahu vylepšit systém vzdělávání, 

zdravotnictví a soudnictví
65

. 
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Medvěděvovy reformy neměly však zásadní vliv na fungování ekonomiky Ruska. 

Dálo by se říci, že svému mentorovi pouze podržel místo. Za dobře odvedené 

místodržitelství si na jaře roku 2012 Medveděv od Putina vysloužil post premiéra
66

. 

3.3 Současné priority a strategie vlády Ruské federace 

V současné době se Rusko (ve srovnání s ostatními bývalými CPE) nachází 

v počáteční fázi přechodu k tržní ekonomice. Významným rysem této země je dominantní 

postavení státu v ekonomice. I přes posílení úlohy osobního vlastnictví a přechodu k tržnímu 

hospodářství, stát zde bude hrát i nadále důležitou roli. Současně existuji oblasti, ve kterých 

jsou stále zapotřebí liberalizační reformy, např. snížení zatížení státního rozpočtu cestou 

uzavření nekonkurenceschopných podniků, rozvoj nestátních forem sociální podpory a 

jiné
67

.  

V roce 2009 na ruskou ekonomiku dopadla světová ekonomická krize plnou sílou, 

což výrazně zpomalilo její růst. Světová finanční a ekonomická krize přinesla významný 

pokles hrubého domácího produktu země (-7,9 % v roce 2009)
68

. Došlo taky k propadu 

finančních trhů, významné depreciaci měny a k velkému deficitu veřejných financí. Mělo to 

dvě hlavní příčiny. Za prvé propad cen ropy, na které bylo Rusko exportně zaměřené a za 

druhé válečný konflikt v Jižní Osetii
69

. Výsledkem byla vysoká vnější zadluženost ruských 

firem (dosahovala hodnoty 527 miliard dolarů), zpomalení růstu ekonomiky, mezd, zvýšení 

nezaměstnanosti, poklesu výroby, zahraničního obchodu a pokles cen.  

Před krizí v letech 2000 až 2007 byly hlavní problémy RF v relativně vysoké míře 

inflace a nezaměstnanosti. Na druhou stranu růst ekonomiky a podíl salda státního rozpočtu 

na GDP vykazovaly kladné a vysoké hodnoty. Krize odstartovala v roce 2008 v souvislosti 

s pádem investiční banky Lehman Brothers. V tomto období se převážně jednalo o finanční 

problémy na akciových trzích a odliv zahraničního kapitálu. Další rok přinesl významný 

propad hospodářského růstu, zvýšení míry nezaměstnanosti a deficit státního rozpočtu 

vyvolaný přijetím protikrizových opatření. Pozitivním faktorem byla nižší míra inflace a 

přetrvávající přebytek běžného účtu
70

. 
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Tabulka č. 3. 3 Vývoj inflace RF v letech 2000 – 2009 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inflace 20,78 21,46 15,78 13,67 10,89 12,68 9,68 9,01 14,11 11,65 

Zdroj: Internationa Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2013 

Ruská federace vytvořila stabilizační fond již v roce 2004, který měl zajistit 

vyrovnanost státního rozpočtu při výkyvech cen ropy a oslabit inflační tlaky snížením 

množství peněz v oběhu. Tento byl v roce 2008 rozdělen na dvě části: rezervní fond, který 

má podobný účel jako stabilizační fond (pracuje také s cenami zemního plynu a ropných 

výrobků) a jeho výše činí maximálně 10 % celkového GDP země v příslušném roce, a fond 

národního blahobytu, který slouží k financování deficitu a podpoře důchodového systému. 

V roce 2009 Rusko vyčerpalo větší část prostředků uložených v rezervním fondu. 

Z hlediska vnější ekonomické rovnováhy posoudíme jednotlivé položky platební 

bilance a vývoj vnější zadluženosti. Nejvýznamnější je položka obchodní bilance (vývoz a 

dovoz zboží), méně významné jsou přímé zahraniční investice a portfoliové investice. Jak 

lze vidět v následujícím grafu, vykazoval běžný účet platební bilance v letech 2000 – 2009 

přebytky. Maximální hodnoty dosahoval v roce 2008. V následujícím roce byl zaznamenán 

razantní pokles o 48 %
71

. 

Zajímavá byla dynamika přílivu přímých zahraničních investic do Ruska. Příznivě na 

investiční klima působí takové faktory jako například rozsáhlost trhu, levná a kvalifikovaná 

pracovní síla, dále také makroekonomická stabilita a tempo růstu ekonomiky. Největším 

problémem, který ovlivňuje investice, stále zůstává byrokracie, korupce a nerozvinutost 

infrastruktury. Případné investory zajímají hodnocení mezinárodních ratingových agentur. 

Například agentura Moody’s hodnotí RF na úrovni Baa1 (spolu s Maďarskem, Mexikem a 

Litvou). Agentura Standard&Poor’s přiřazuje stupeň BBB (vedle Chorvatska, Litvy a 

Bulharska). 
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Graf č. 3. 4 Běžný účet platební bilance Ruské federace (v mld. USD) 

 

Zdroj: Internationa Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2013 

Hlavními faktory, které ovlivňuji dynamiku vývoje platební bilance, jsou vývoj 

exportu a importu, operace s kapitálem a také vývoj měnového kurzu. Podívejme se nyní na 

vývoj kurzu RUB/EUR. Na následujícím obrázku lze vidět, že nejnižší kurz dosáhl hodnoty 

33,3360 RUB/EUR na konci března 2006 a svého maxima 46,7135 RUB/EUR v únoru 

2009. Průměrný kurz zkoumaného období činil 38,3817 RUB/USD. Na obrázku lze sledovat 

vývoj v krizovém období let 2008 – 2009. Nejdříve bylo zaznamenáno zhodnocení rublu a 

následně výrazná depreciace. Hlavním důvodem nestability ruské měny byla zaostalost 

ruské ekonomiky a její relativně vysoká míra izolovanosti. Důležitým faktorem 

podporujícím posilování kurzu rublu je růst ceny ropy na světových trzích. Počátkem roku 

2008 centrální banka RF začala provádět regulární intervence za účelem udržení kurzu 

v rámci stanoveného oscilačního pásma
72

. 
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Obrázek č. 3. 1 Vývoj bilaterálního kurzu RUB/USD (květen 2005 – 2010) 

 

Zdroj: Evropská centrální banka. Vývoj kurzu rublu. 2013 

Ke konci roku 2009 tehdejší premiér V. Putin oznámil konec propadu ekonomiky. 

Stabilní situace nastala díky úspěšným protikrizovým a stimulačním krokům ruské vlády: 

- rekapitalizace přímé podpory (11,1 miliardy USD); 

- rekapitalizace pojišťoven (6,7 mld. USD); 

- rekapitalizace bank (2,5 mld. USD); 

- rekapitalizace agentur poskytujících úvěry na bydlení (2 mld. USD); 

- snížení daňového zatížení (7,3 mld. USD); 

- fiskální podpory výrobců (9 mld. USD)
73

. 

Ruská federace se poměrně rychle vzpamatovala ze světové ekonomické krize. 

Výsledky z roku 2011 podle klíčových ukazatelů předčí maximální ukazatele předkrizového 

období. Zlepšení nastalo v souvislosti s oživením světového hospodářství, růstem cen 

energetických a neenergetických surovin, dále v oblasti spotřebitelské poptávky, exportu a 

importu zboží, stejně tak na trhu práce a v oblasti mezd. Tento pozitivní vývoj měl kladný 

vliv na stabilizaci pracovního trhu. Rostoucí poptávka po pracovní síle se projevila ve 

snížení nezaměstnanosti v roce 2011 o 0,9 % ve srovnání s předchozím rokem a činila tak 

6,6 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

                                                      
73 I-RU.cz. Rusko a současná finanční krize – investiční přehled. 2011. Dostupné z: 

http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/114000000000-ruska-federace/114001000000-centralni-fo/0-/106-

neuvedeno/20454-rusko-a-soucasna-financni-krize/ 
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Po volbách v roce 2012, jejichž průběh odsuzuje řada odborníků jak uvnitř země, 

tak v zahraničí, byla zveřejněna Koncepce zahraniční politiky RF. Zaměřuje se především 

na nebezpečí opětovné celosvětové krize, intervence EU do záležitostí jiných zemí (jako 

v případě arabského jara), nejistou pozici UN (snaží se o řízení a odvracení krizí činnostmi 

nad rámec svých pravomocí), kybernetickou bezpečnost a další. Lze sledovat zájem o 

posílení integračních tendencí v postsovětském prostoru. Mezi takové můžeme zařadit SNS, 

EEC (Eurasian Economic Community), CSTO (Collective Security Treaty Organisation) a 

celní unii Ruska a Běloruska. Přednost dává Smlouvě o kolektivní bezpečností a celní unii. 

Aktivity v rámci těchto integračních priorit však mohou vyvolat problémy s vysokou 

migrací obyvatel střední Asie do Ruska. Pozoruhodné je usilování RF v Koncepci o 

začlenění Ukrajiny do výše uvedených projektů. Spolupráce s EU je pro Rusko důležitou 

prioritou, na druhou stranu vztahy s USA jsou méně důležité (neshody po vstupu RF do 

WTO)
74

. V rámci vnější politiky Koncepce určila směr Číny a Indie a hodlá i nadále 

podporovat přátelské vztahy mezi zeměmi. 

V následujících letech se Rusko zaměří na investice pro stabilizaci a růst ekonomiky. 

Dopravní strategie RF počítá, že do roku 2030 vytvoří jednotný dopravní prostor, integruje 

se do mezinárodních dopravních systémů, zvýší bezpečnost a ekologii dopravy, modernizuje 

ji a zvýší konkurenceschopnost. Tato koncepce počítá s výstavbou 14 tisíc km nových silnic 

do roku 2015. Podle energetické strategie by se měl snížit podíl energetického odvětví na 

GDP ze současných 30 % na 18 %, také by se měl snížit export surovin. Prioritou rozpočtu 

na léta 2013 – 2015 je snižování závislosti země na ceně ropy a plynu. 

3.4 Shrnutí kapitoly 

Proces transformace byl velice nešťastný a ruská ekonomika celá 90. léta 

stagnovala. Hlavními důvody byly např. neznalost liberálních principů fungování 

ekonomiky, vysoká míra korupčního jednání a také nekonkurenceschopnost ruské výroby. 

Dalším důvodem byla Asijská měnová krize, jež způsobila pokles poptávky zemí 

jihovýchodní Asie po surovinách z Ruska a měla negativní dopad na běžný účet platební 

bilance a inflaci. Tyto skutečnosti zpomalily růst ekonomiky a přispěly k vytvoření řady 

slabých stránek RF. 

Prezidentem Ruské federace je v současnosti Vladimir Putin, který ve funkci 

vystřídal Dmitrije Medvěděva dne 7. května 2012 a zvolen byl již na šestileté funkční 

období. Vladimír Putin ve svém prvním funkčním období vyvedl ekonomiku z recese, 

                                                      
74 Hlas Ruska. LARIANOV, Roman. Zahraničně politické priority V. Putina. 2012. Dostupné z: 

http://rus.ruvr.ru/2012_12_17/Vneshnepoliticheskie-prioriteti-Putina/ 
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provedl množství reforem (např. reformu federálního uspořádání země, reformu daní, 

penzijní reformu), vstoupil do konfrontace s některými oligarchy, učinil strategický posun 

v zahraniční politice směrem k Západu, podepsal celní kodex. Makroekonomický dopad 

jeho politiky byl vcelku příznivý, avšak nedostatky lze nalézt v přetrvávající sociální 

nerovnováze a demografické krizi. 

Rusko překonalo negativní dopady světové ekonomické krize z roku 2008 docela 

rychle. Od roku 2009 její ekonomika začala růst. Hrubý národní produkt na obyvatele Ruska 

je na vysoké úrovní, což zajišťuje pevnou pozici mezi zeměmi s vyšším středním důchodem. 

Z hlediska ukazatele GDP (PPP) současná ekonomická úroveň Ruska je tak vyšší než 

úroveň Číny, ale nižší než například USA nebo EU. Ruská ekonomika se blíží moderní 

struktuře ekonomiky (převládá sektor služeb). V květnu 2002 Ministerstvo obchodu USA a 

Evropská komise přiznaly Rusku status tržní ekonomiky. Základní priority Ruska v rámci 

zahraniční politiky jsou zaměřeny především na snížení nebezpečí opětovné světové krize a 

na rozvoj vztahů v rámci plánovaných projektů integrace. Rozvíjí také dopravní a 

energetickou strategii, zaměřuje se na stabilizaci ekonomiky, přilákání zahraničních investic 

a snižování závislosti na exportu ropy a plynu. 

4 Postavení Ruska ve světové ekonomice 

 Nejsložitějším obdobím pro RF byla v 90. léta. V této době se zformovalo současné 

postavení Ruska ve světovém hospodářství, a to v důsledku změn geopolitického a 

ekonomického charakteru. Abychom zjistili, jakou pozici zaujímá dnes, musíme analyzovat 

důležité makroekonomické indikátory, nalézt postavení Ruska ve významných 

mezinárodních organizacích, stanovit výši závazků RF vůči světu a vymezit komparativní 

výhody a nevýhody této země. Ze závěrů by mělo vyplynout, zda je Rusko významným 

obchodním partnerem, zda plní závazky vyplývajících z mezinárodních vztahů a jakou roli 

hraje ve světové ekonomické soustavě. 

4.1 Zadluženost a státní rozpočet RF 

Představme si, jak se zhoršilo postavení Ruska ve světové ekonomice po rozpadu 

Sovětského svazu v důsledku změn v jeho geopolitické a ekonomické pozici: 

1. Vzhledem k vytvoření nezávislých států bylo Rusko vytlačeno hlouběji do asijského 

kontinentu, čímž se vzdálilo od centra jeho aktivní zahraniční hospodářské 

spolupráce v Evropě. 

2. Byl omezen přístup Ruska k Baltskému a Černému moři v důsledku ztráty 

významných přístavů a velké části loďstva. 
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3. Vznikla potřeba tranzitní přepravy přes nově vzniklé nezávislé státy. Největším 

problémem zde byla přeprava pomocí potrubí (ropa, plyn), obzvlášť přes území 

Ukrajiny. 

4. Byly odhaleny relativně nedostatečné zásoby vlastních potravin. 

5. Byly pozastaveny nebo narušeny výrobní a vědecko-technické vztahy, které 

fungovaly v Sovětském svazu. Rozpadl se tak jednotný hospodářský, vědecko-

technický, informační, vzdělávací a kulturní prostor. 

I přes to však má Rusko stále příznivou geopolitickou pozici, nachází se mezi dvěma 

dynamickými regiony světové ekonomiky, tj. západní Evropou a asijsko-pacifickou oblastí. 

Nejsložitější přechodné období pro RF bylo ihned po rozpadu SSSR, tj. v 90. letech 

20. století. Podle hlavních makroekonomických ukazatelů se Rusko nepřiblížilo ke skupině 

vyspělých zemí s tržním hospodářstvím a na začátku 21. století čelí nebezpečí ocitnout se na 

periferii světového hospodářství. V té době vyvstaly tři hlavní problémy této ekonomiky: 

1. Průběh transformace, přechod k civilizovaným tržním vztahům. 

2. Restrukturalizace ekonomiky s cílem vytvořit a rozvíjet moderní 

konkurenceschopná průmyslová odvětví. 

3. Účinné zapojení do světového hospodářství na mikroekonomické, 

makroekonomické a institucionální úrovni. 

V roce 2012 Rusko hospodařilo s vyrovnaným státním rozpočtem (deficit 0,02 % 

GDP). Původně se počítalo s mírným deficitem, ale výsledek hospodaření je pozitivní. 

Příjmy státního rozpočtu v tomto roce dosáhly dle předběžných údajů MF RF 12 858,29 

mld. rublů tedy 20,62 % GDP. Výdaje rozpočtu dosáhly úrovně 12 871,1 mld. rublů, což je 

20,64 % GDP. Deficit tedy činil 12,82 mld. RUB tedy 0,02 % GDP. Díky rostoucím cenám 

ropy, příjmová část státního rozpočtu překročila plánované parametry. V letech 2011 a 2012 

činily příjmy z ropy a plynu polovinu příjmů federálního rozpočtu (v roce 2010 to byly 

pouze 2/5), je tedy zřejmé, že země se stává stále surovinově závislejší. 
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Graf č. 4. 1 Vývoj salda federální rozpočtu RF
1)

 

 

Zdroj: Businessinfo.cz. 2013 

1)
 Předběžné údaje Ministerstva financí RF pro rok 2012 

Ruská ekonomika se zotavuje z ekonomické krize postupně, a proto byl pro léta 

2011 – 2013 schválen deficitní rozpočet. Návrh rozpočtu schválený Státní dumou Ruské 

federace pro rok 2013 počítá s deficitem 522 mld. RUB (0,8 % GDP). Jak jsme již uváděli 

v předchozí kapitole, má část prostředků státního rozpočtu (Rezervní fond) sloužit 

k financování výdajů v případě, že dojde k významnému snížení světových cen ropy a 

plynu. Další fond, Fond národního blahobytu RF (spolufinancuje dobrovolné penzijní 

připojištění občanů) akumuluje zdroje z prodeje ropy a plynu, které vzniknou v případě 

převýšení příjmů ropného a plynového sektoru nad odvody do Rezervního fondu a nad 

prostředky použité na financování výdajů státního rozpočtu. K 1. 1. 2013 celkový objem 

prostředků v Rezervním fondu dosáhl výše 1 885 mld. rublů a ve Fondu národního bohatství 

bylo 2 690 mld. rublů
75

. Celkový objem prostředků ve fondech činil 4 575 mld. RUB. 

Celkovou zadluženost RF tvoří dluhy bývalého SSSR a nové dluhy. Sovětský dluh 

vznikl v letech 1985 – 1991 a dosáhl téměř 100 mld. USD. Po rozpadu východního bloku 

Ruská federace na základě dohod s ostatními nástupnickými státy převzala veškeré závazky 

bývalého SSSR a také veškerá aktiva SSSR v zahraničí. Nový dluh vznikl převážně z půjček 

na krytí deficitu federálního rozpočtu RF. V letech 2000 – 2001 Rusko zahájilo postupné 

vypořádání svých finančních závazků vůči zahraničí. Z následující tabulky lze vidět 

současný vnější dluh Ruska ve výši 49 803,9 milionů USD. Nejvíce se podílejí na 

                                                      
75 Businessinfo.cz [online]. 2013, [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-

financni-a-danovy-sektor-19087.html 
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zadluženosti půjčky ve formě dluhopisů (34 273,8 mil. USD) dále pak garance poskytnuté 

v devizách (11 301,1 mil. USD) a v neposlední řádě dluhy vůči mezinárodním finančním 

institucím (1 879 mil. USD). 

Tabulka č. 4. 1 Struktura současného dluhu RF k 1. 4. 2013 

Název mil. USD mil. EUR 

Současný zahraniční dluh 49803,9 38894,1 

Dluhy vůči Pařížskému klubu (PK) 254,8 199,0 

Dluhy vůči zemím, jež nejsou členy PK 1096,1 856,0 

Dluhy vůči bývalým zemím RVHP 971,5 758,7 

Komerční zadluženost byv. SSSR 22,0 17,2 

Dluhy vůči mezinárodním finančním 

organizacím 
1879,0 1467,4 

Půjčky ve formě euroobligací (dluhopisů) 34273,8 26765,9 

Garance RF poskytnuté v devizách 11301,1 8825,6 

Zdroj: Ministerstvo financí RF. 2013. 

RF si vypůjčuje od IMF již od vzniku samostatného státu. V letech 1992 až 1995 

Rusko získalo 4 úvěry.  V roce 1996 byl sjednán tříletý program úvěrování s 10-letou dobou 

splatnosti. V důsledku finanční krize Rusko přestalo byt schopné plnit své závazky a IMF 

úvěrování zastavil. Začátkem roku 2005 RF uhradila 3,5 mld. USD, čímž zcela umořila 

dluhy vůči této instituci. V roce 2010 vzrostl podíl Ruska v IMF na 2,71 % a skupiny 

BRICS na 14,18 %. 

Londýnský klub věřitelů (London Club of Creditors - LCC) podepsal s Ruskem 

v roce 1997 dohodu o restrukturalizaci ruského dluhu na období 25-ti let. O rok později 

nastaly problémy v plnění finančních závazků a následně se jednalo o další restrukturalizaci 

ruského dluhu. Hodnota dluhu v roce 2000 byla tak snížena z 31,8 mld. USD na 21,2 mld. 

USD a splácení odloženo do r. 2008. 

RF je členem Pařížského klubu věřitelů (Paris Club of Creditors - PCC). Na základě 

dohod o restrukturalizaci sovětského dluhu byly během let 1996 až 1997 uzavřeny 

bilaterální dohody s některými jeho členy. V roce 1999 bylo dosaženo úspěchu v otázce 

splácení úroků z dluhu bývalého SSSR, který byl splácen do roku 2006. K 1. květnu 2013 

byl Ruský dluh vůči tomuto klubu věřitelů 254,8 USD (viz tabulka č. 4.1). 

Pro komparací ekonomické úrovně zvolíme skupinu BRICS. Jak totiž bylo uvedeno 

dříve, ekonomika Ruska se ani zdaleka nepřibližuje úrovní rozvinutých zemí (např. USA, 
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EU, Japonska). V grafu č. 4. 2 vidíme, že zadluženost RF je nejnižší. Podíl dluhu na GDP 

v roce 2012 činil 10,9 %. Obzvlášť vysokou zadluženost lze sledovat u Brazílie, která činila 

68,5 % a u Indie, která činila v roce 2012 necelých 67 % z GDP země. Z hlediska 

zadlužeností Ruská federace zaujímá přední příčku.  

Graf č. 4. 2 Dluh zemí BRICS v letech 2007 – 2012 (% podíl na GDP) 

 

Zdroj: Internationa Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2013 

4.2 Hodnocení základních makroekonomických ukazatelů  

V souladu s cílem práce přejdeme nyní k nalezení pozice Ruska na světové scéně. 

Z hodnocení základního ukazatele ekonomické úrovně země (GDP) můžeme pozorovat růst 

ruské ekonomiky v roce 2012. První odhady Rosstatu uvádí růst ve výši 3,6 % ve srovnání 

s dynamikou růstu ve výši 4,3 % v roce 2011. Ministerstvo ekonomického rozvoje i 

mezinárodní instituce odhadují růst ukazatele GDP v roce 2013 na 3,5 %. Na růstu v roce 

2012 se podílelo zvýšení investiční a spotřebitelské poptávky, příznivá situace na 

zahraničních surovinových trzích a jiné. Tento růst byl podmíněn také růstem ve 

zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Některé klíčové ukazatele překročily maximální 

předkrizové hodnoty poloviny roku 2008. Lepší situace byla na trhu práce. 

Průmyslová výroba vzrostla v roce 2012 o 2,6 % (zejména růst odvětví výroby 

dopravních prostředků a zařízení), zpracovatelský průmysl o 4,1 % v porovnání s rokem 

2011. Zemědělská výroba klesla o 4,7 %, a to z důvodu, že v roce 2011 byla výjimečná 

úroda, avšak v roce 2012 zde převládaly nepříznivé klimatické podmínky
76

. 

  

                                                      
76 Businessinfo.cz [online]. 2013, [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-

ekonomicka-charakteristika-zeme-19086.html 
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Tabulka č. 4. 2 Hlavní makroekonomické ukazatele (% porovnání s předchozím 

rokem) 

 2010 2011 

 rok I 

čtvrtletí 

II 

čtvrtletí 

III 

čtvrtletí 

IV 

čtvrtletí 

rok 

GDP
1)

 104,3 104,1 103,4 104,8 104,9 104,3 

Index spotřebitelských cen 108,8 103,8 101,1 99,7 101,4 106,1 

Index průmyslové výroby
2)

 108,2 105,9 104,8 105,1 103,3 104,7 

Index zpracovatelské výroby 111,8 110,6 105,8 105,7 104,6 106,5 

Index zemědělské produkce 88,7 100,7 100,6 126,1 132,6 122,1 

Průměrná cena ropy Urals, 

USD/b 

78,2 102,1 114,2 112,1 108,9 109,3 

1) 
rok 2010, I, II, III čtvrtletí 2011, rok 2011 údaje Rosstatu, IV čtvrtletí 2011 údaje 

Minekonomrozvitija Ruska 

2) 
Index produkce dle sektoru těžba nerosných surovin, zpracovatelský průmysl, výroba a 

dodání elektřiny, plynu a vody 

3) 
Předběžný odhad 

Zdroj: Ministerstvo ekonomického rozvoje Ruské federace. 2012. 

Porovnáme nyní ekonomickou úroveň zemí BRICS abychom zjistili jakou pozici má 

v tomto celku RF. Nejvyšší GDP dle parity kupní síly měny lze sledovat u Číny, oproti 

nejnižší úrovní Jižní Afriky. Ekonomická úroveň Ruska (2 513 mld. dolarů) je srovnatelná 

s úrovni Brazílie (2 355 mld. dolarů). Zaujímá tak 3. pozici v rámci tohoto celku. 

Graf č. 4. 3 Vývoj GDP (PPP) skupiny BRICS v letech 2007 – 2012  
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Zdroj: Internationa Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2013 

Po krizi z roku 2008 a 2009 se zvyšují objemy práce v nejvíce postiženém odvětví – 

stavebnictví. Celkově tento sektor vzrostl o 4,7 %. Vzrostly také reálné příjmy obyvatelstva 

dle předběžných údajů o 4,2 %, reálná mzda vzrostla o 7,8 % a současně rostly důchody. 

Nezaměstnanost v Rusku v roce 2012 poklesla oproti roku 2011 o 0,7 mil. osob na 4,3 mil. 

nezaměstnaných a dosáhla úrovně 6 % ekonomicky aktivního obyvatelstva (v minulém roce 

to bylo 6,6 % nezaměstnaných)
77

. Devizové rezervy od počátku roku 2012 vzrostly o  

39 mld. USD a k 1. 1. 2013 dosáhly 537,6 mld. USD
78

. Inflace dosáhla pro RF opravdu 

nízkou úroveň – 6,6 %. 

Tabulka č. 4. 3 Vývoj nezaměstnanosti a příjmů obyvatel 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011
1)

 2012
2)

 

Tempo růstu, % ve srovnání s 

předchozím rokem 
108,5 105,2 92,1 103,8 104,2 103,9 

Průměrná mzda na obyvatele 13593 17290 18638 20916 23490 25827 

Reálná mzda, % ve srovnání s 

předchozím rokem 
117,2 111,5 96,5 104,2 103,2 104,0 

Nezbytné životní minimum, 

RUB/měsíc 
3847 4593 5153 5632 6268 6782 

Pod hranicí min. životní úrovně, % 

celkového počtu obyv. 
13,3 13,4 13,1 12,5 12,2 11,7 

1), 2)
 Prognóza Ministerstva ekonomického rozvoje RF 

Zdroj: Ministerstvo ekonomického rozvoje Ruské federace. 2012 

Ve srovnání s ostatními zeměmi skupiny BRICS má Rusko poměrně nízkou míru 

nezaměstnanosti. Spolu s Brazílii zaznamenaly pokles tohoto ukazatele. Nejvyšší 

nezaměstnanost je v Jižní Africe a činí 25 %, naopak nejnižší v Číně (4,1 %).  

  

                                                      
77 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2013. [online]. 2013, [cit. 2013-04-

06]. Dostupné z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weoselgr.aspx 

78 Businessinfo.cz [online]. 2013, [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-

ekonomicka-charakteristika-zeme-19086.html 
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Graf č. 4. 4 Vývoj nezaměstnanosti ve vybraných zemích seskupení BRICS v letech 

2007 - 2012 

 

Zdroj: Internationa Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2013 

V analyzovaném roce 2012 došlo k reálnému posílení rublu vůči USD o 7,25 % a 

vůči EUR o 7,4 %. Koncem roku 2012 oficiální kurz USD k RUB vzrostl o 6 % a kurz 

EURO k RUB o 3,6 %. K 1. 1. 2013 činil kurz 30,3727 RUB/USD a 40,2286 RUB/EUR. 

Posílený kurz rublu výrazně snižuje konkurenceschopnost ruských výrobků
79

. 

U vývoje rublu lze sledovat tendenci k růstu (10 %) ve srovnání s americkým 

dolarem počínaje druhým pololetím 2012
80

. Tuto vzestupnou tendenci lze přisoudit 

skutečnosti, že Rusko je součástí rychle se rozvíjejícího skupení BRICS. 

Ekonomika Ruska je i v roce 2013 výrazně závislá na vývozu energetických surovin. 

Jejich export představuje více než 10 % hodnoty GDP země. Díky tomu je ekonomika země 

znatelně závislá na změnách jakýchkoli faktorů. Například změny v ekonomické situaci 

USA nebo EU budou mít nepředvídatelný dopad na kurz rublu. Rusko má plovoucí měnový 

kurz. Centrální banka RF rozšířila povolené fluktuační pásmo ze 4 rublů na 6 v roce 2011. 

Predikovaný průměrný kurz pro rok 2013 je 30,5000 RUB/USD
81

. 

RF je příjemcem rozvojové pomoci. Nadále počítá s poskytováním pomoci v rámci 

dohod G8. Prioritními oblastmi jsou vzdělání, zdravotnictví a energetika. Prostřednictvím 

                                                      
79 Businessinfo.cz [online]. 2013, [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-

ekonomicka-charakteristika-zeme-19086.html 
80 BRUKS, Katlin. Perspektivy vývoje ruského rublu: s naději na oživeni? [online]. 2013, [cit. 2013-04-02]. 

Dostupné z: http://www.forex.com/ru/special_report_ruble_201301_ru.pdf 
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programu UN z roku 2006, který sloužil k naplnění mezinárodních rozvojových cílů 

(Millennium Development Goals), jsou realizovány projekty v oblasti udržitelného 

rozvoje
82

. Rusko přijalo rozvojovou pomoc v souvislosti se Severním Kavkazem (v roce 

2001 v hodnotě 88 milionů USD). Od roku 2001 se tato pomoc pohybovala v hodnotě 60 až 

70 milionů ročně, poté 21 mil. USD (2008) a následně už jen 2 mil. USD (2012). 

Na humanitární pomoc ze strany Ruska bylo vyčleněno 208 mil. USD. Více než  

55 % humanitární pomoci směřuje do Asie. Největší příspěvek RF poskytla v souvislost se 

zemětřesením v Číně v roce 2008. Poprvé v letech 2010 až 2012 přispěla i do zemí jako je 

Haiti, Afghánistán, Kyrgyzstán, Guinea, Uzbekistán a Jemen
83

. 

Ruská federace představuje velice významný trh pro řadu zahraničních ale i českých 

firem. V minulosti však Rusko nebylo schopné dlouhodobě přilákat přímé zahraniční 

investice v objemu, který by odpovídal jeho potřebám. Zahraniční investoři při vstupu do RF 

často váhali z důvodu ekonomické a politické nestability v období transformace. Celkový 

objem přímých zahraničních investic do Ruska je podstatně nižší, ve srovnání s jinými 

zeměmi se RF v očích zahraničních investorů stává stále více atraktivní. Největší příliv 

investic je ve formě čerpání zahraničních úvěrů, dále pak přímé zahraniční investice a 

nejmenší podíl činí investice portfoliové.  

Většina přímých zahraničních investic směřuje do palivo-energetického komplexu, 

exportně orientované báze a malá část byla orientována do odvětví zpracovatelského 

průmyslu. Investuje se do automobilového průmyslu, výroby skla, těžby a zpracování dřeva, 

strojírenství a jiné. Výzvou zůstává zastaralost výrobní základny Ruska, špatná situace 

dopravní, telekomunikační a logistické struktury. 

Růst investic do základního kapitálu činil 6,7 %. Investiční činnost podporuje růst 

objemů úvěrů. Na druhou stranu docházelo k odlivu kapitálu, což signalizovalo nezbytnost 

kardinálních změn v oblasti investičního klimatu. 

V rámci seskupení BRICS právě v Rusku došlo k největšímu propadu investic 

v období světové ekonomické krize. Nejvíce přitažlivou zemí pro investice je Čína (46,8 % 

celkového hrubého domácího produktu země), pak také Indie (34, 9 % GDP). Od roku 2009, 

kdy celkové investice do Ruské ekonomiky činily 17 % GDP země, došlo k nárůstu na  

24, 5 % v roce 2012. S tímto podílem je ekonomika Ruska na třetí pozici. 

                                                      
82 UN a Rusko. Rozvojové cíle tisíciletí.  [online]. 2013, [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.unrussia.ru/ru/millenium-development-goals  

83  Businessinfo.cz [online]. 2013, [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rusko-

ekonomicka-charakteristika-zeme-19086.html 
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Graf č. 4. 5 Celkové investice ve vybraných zemích v letech 2007 – 2012 (% GDP) 

 

Zdroj: Internationa Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2013 

Specifickým ve srovnání s ostatními transformujícími se zeměmi byl fenomén 

masivního odlivu ruského kapitálu do zahraničí z důvodu obav z politické a ekonomické 

nestability. V letech 2001 až 2004 dosáhly ruské investice v zahraničí hodnoty cca 100 mld. 

USD. Tato skutečnost zřejmě souvisí s převodem majetku ruských oligarchů do zahraničí a 

také se strategii státu nezadržovat kapitál v zemi a jeho vývozem snížit inflační tlaky
84

. 

Přímé zahraniční investice v roce 2011 činily 49,5 miliardy USD. Predikovaný je příliv 

investic v roce 2012 ve výši 50 mld. USD a odliv ve výši 41 mld. USD
85

.  

K uskutečnění pozitivních prognóz investičního potenciálu musí Rusko splnit 

požadavek modernizace, inovace zpracovatelského průmyslu a tlak na restrukturalizaci 

s orientací na vyšší stupeň přidané hodnoty. Mezi kladné stránky ruského investičního 

klimatu lze zařadit například rozsáhlost trhu, levnou a kvalifikovanou pracovní sílu, tempo 

růstu a makroekonomickou stabilitu. Tradiční slabiny lze nalézt v nerozvinutosti 

infrastruktury, v administrativě a byrokratických překážkách, v korupci na všech úrovních 

státní správy. Rozporuplná je rovněž snaha státu o posílení vlivu tzv. strategických podniků, 

ve kterých stát vlastní většinový podíl. Stát má výrazné podíly ve firmách s monopolním 

postavením, např. Rosatom, RusHydro, Transněfť, Gazprom, ruské železnice RŽD, 

                                                      
84 SAMSONYAN, Hakob. Rusko jako strategický trh pro české exportéry a investory. Současná Evropa.  

09.2009. Dostupné z: http://ces.vse.cz/wp-content/samsonyan1.pdf 

85 Biznes Tass. Přímé zahraniční investice v Rusku v roce 2012. [online]. 2013, [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: 

http://www.biztass.ru/articles/id/599 
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systémový operátor EEC, Rostelekom, Spojená korporace letecké výroby, Mikrogen, 

Almaz-Antěj, Rostěchnologii, letiště Kolcovo, Murmanský mořský obchodní přístav, 

Rosmorgtorg  a Uralvagonzavod
86

. 

V roce 2012 se RF ocitla na 67. pozici (o jeden stupeň níže než v předchozím roce) 

v ratingu konkurenceschopnosti ve světové ekonomice, který zpracovává WEF (World 

Economic Forum). Zlepšení lze sledovat v makroekonomických ukazatelích a v oblastí 

infrastruktury, zatímco konkurence na trhu zboží a služeb a rozvoj finančního trhu zůstává 

na velice nízké úrovni
87

. 

4.3 Komoditní a teritoriální struktura zahraničního obchodu  

Podíváme se nyní na zahraniční obchod, jež zajišťuje tok zboží, služeb, informací a 

kapitálu mezi Ruskem a ostatními zeměmi. Má to jistý vliv na restrukturalizaci ekonomiky, 

stav národního peněžního systému, tvorbu rozpočtových příjmů. Výzvám v této oblasti 

čelilo Rusko v souvislosti se vstupem do Světové obchodní organizace. Tvorba odvětví, jež 

zajišťují substituci dovozu, jsou potřebné pro vytvoření konkurenčního prostředí na 

domácím trhu a na ochranu domácí produkce. S cílem posílení pozic na světovém trhu je 

hlavní důraz kladen na rozvoj exportních odvětví založených na zpracování surovin a na 

podporu exportního potenciálu v oblasti energetiky, vojensko-průmyslového komplexu aj. 

Od roku 1992 do roku 1997 trval růst zahraničního obchodu. Měnová a finanční 

krize z roku 1998 s poklesem cen ropy přispěla k poklesu zahraničního obchodu. Příznivá 

situace nastala následovně v roce 1999 v souvislosti s růstem cen této komodity. V současné 

době se růst ruské ekonomiky zrychluje, cenou je stále větší orientace na export surovin. 

Polovina vývozu je realizována v palivech a energii, čtvrtina pak v rudách, kovech a 

v podobných komoditách. 

Podmínky pro zahraniční obchod RF v prvním pololetí 2010 ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2009 byly mnohem příznivější. Ceny vývozu se zvýšily rychleji než ceny 

dovozu. Obrat zahraničního obchodu v roce 2010 dosáhl 648,4 mld. USD a kladné saldo 

obchodní bilance tak bylo 151,6 mld. USD
88

. Tento fakt je daný tím, že země je významným 

exportérem ropy a ropných produktů. V roce 2010 tak vývoz dosáhl 400 mld. USD, což je o 

32 % vyšší hodnota než v krizovém roce 2009. Hlavním důvodem tohoto exportu byl růst 

světových cen hlavních exportních komodit – nerostných surovin a zejména pak ropy. 

                                                      
86 Atom Info  [online]. 2013, [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://atominfo.cz/2012/06/rosatom-

v%C2%A0cele-zebricku-inovaci-mezi-spolecnostmi-se-statnim-podilem/ 

87 RBK.ru. Ruská federace se stala méně konkurenceschopna. [online]. 05. 09. 2012, [cit. 2013-04-11]. 

Dostupné z: http://top.rbc.ru/economics/05/09/2012/668030.shtml 

88 Centrální banka RF. 2012. Dostupné z: http://www.cbr.ru/ 
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Import vzrostl ve srovnání s rokem 2009 na 248,4 mld. USD. Tento růst byl způsoben 

posílením rublu, růstem spotřebitelské a investiční poptávky a růstem reálných příjmů 

obyvatel. 

V roce 2011 rostl zahraniční obchod na rozdíl od roku předchozího jen mírně. 

Rusko se stává 6. největším exportérem zboží v důsledku nárůstu exportu o 30,2 % ve 

srovnání s rokem 2010. WTO řadí Rusko na druhé místo v exportu paliv a energie a na páté 

místo v žebříčku největších importérů zemědělských produktů
89

. Vývoz činil celkem 521,4 

mld. USD, z toho do cizích zemí vzrostl o 29,7 % (438,0 miliard USD) a do zemí SNS na 

33,2 % (83,4 mld. USD). Podíl vývozu do cizích zemí z celkového objemu exportu Ruska 

v roce 2011 se snížil o 0,4 procentního bodu na hodnotu 84 %, podíl exportu do SNS se tak 

zvětšil. Růst hodnoty exportu v roce 2011 byl důvodem růstu cen hlavních těžebních 

komodit Ruska. Cena ropy Urals činila 109,3 USD za barel, což je o 39,8 procent více než 

v roce 2010. Objem vývozu ropy se však snížil o 3 %. Ceny plynu ve zkoumaném roce byly 

taktéž vyšší, a to o 25,6 % ve srovnání s rokem předchozím a objem vývozu tohoto zboží se 

zvýšila o 6,5 %. Vzrostla cena hliníku o 10,4 %, mědi o 17,1 %, a niklu o 5,0 %.  

Na změny cenové hladiny působí hodně činitelů. Například na růst ceny ropy a 

plynu měly značný vliv politické nepokoje v Litvě, na Blízkém východě a v severní Africe, 

na jejichž základě k cenám ropy přičítaly značné rizikové prémie. Taktéž snížení cen rud je 

důsledkem globálních událostí, jako je např. zemětřesení v Japonsku, nárůst inflace v Číně 

nebo obavy z pohledu na zadlužení v EU a USA. 

Import zboží vzrostl o 30 % a činil 323,3 miliard USD. Tento růst byl spojen 

s obnovením objemu dovozu, zejména zboží investiční povahy. Obrat zahraničního obchodu 

tak celkově činil 198,1 miliard USD, což je o 46,4 miliardy USD více než v roce 2010. 

 Z hlediska teritoriální struktury (viz následující tabulka) největším obchodním 

partnerem RF v roce 2011 byly země EU (do těchto zemí se vyvezlo zboží v hodnotě více 

než 184 mld. USD). Vedoucí pozice mezi obchodními partnery RF ze zemí EU zaujímají 

Nizozemsko, Německo a Itálie. Podíl zemí SNS zůstal na úrovni předchozího roku (činil 

14,9 % obratu zahraničního obchodu) a podíl zemí APEC (Asia-Pacific Economic 

Cooperation) vzrostl jen nepatrně (o 0,7 procentního bodu – na 23,9 %). Hlavními 

obchodními partnery ze zemí APEC jsou Čína, USA, Japonsko a Korejská republika. 

 

 

                                                      
89 WTO. World commodity profiles. 2012. Dostupné z: 

http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/world_commodity_profiles11_e.pdf 
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Tabulka č. 4. 4 Teritoriální struktura exportu RF v roce 2010  

Země Zemědělské produkty 

Kazachstán 1039 

EU 881 

Egypt 709 

Bělorusko 619 

Turecko 589 

 Nezemědělské produkty 

EU 184 214 

Čína 25 881 

USA 24 936 

Ukrajina 19 216 

Japonsko 16 054 

Zdroj: World Trade Organization. WEO databaze. 2013. 

 V roce 2011 v ruském vývozu stále tradičně dominovaly palivově-energetické 

suroviny. Podíl vývozu těchto surovin na celkovém exportu činil 69,2 %. V tabulce č. 4. 5 

lze vidět vysoký podíl hotových výrobků. Vzrostl podíl potravinářských výrobků. Pokles byl 

zaznamenán u strojů a zařízení, kovů a výrobků z nich, chemických výrobků, dřeva a 

papírenských výrobků. Nízký podíl vývozu průmyslových výrobků i nadále přetrvával, a to 

z důvodu nižší kvality a nedostatečné technické úrovně (zastaralé technické postupy ve 

výrobě). 

Tabulka č. 4. 5 Komoditní struktura exportu RF (v roce 2011, mil. USD) 

Pohonné hmoty a těžební produkty 374 921 

Paliva 341 220 

Hotové výrobky 100 768 

Chemické látky 31 288 

Zemědělské produkty 29 540 

Železo a ocel 27 737 

Stroje a dopravní prostředky 19 974 

Potraviny 17 416 

Automobily 3 681 

Kancelářské a telekomunikační zařízení 2 131 
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Telekomunikační zařízení 1 616 

Zdroj World Trade Organization. WEO databaze. 2013. 

 Ropa a produkty z ní se podílely více než 69 % na hodnotě celého ruského exportu a 

cca 76,6 % na exportu energetických surovin. Ve srovnání s rokem 2010 byl zaznamenán 

růst exportu ropy a ropných produktů v hodnotovém vyjádření, ale zároveň pokles fyzického 

objemu vývozu. U přírodního plynu došlo k současnému nárůstu hodnoty exportu i 

fyzického objemu. Na celkové hodnotě exportu se podílel 12,4 %. 

 Dále vzrostl export železných a barevných kovů a výrobků z nich, chemických 

výrobků, dřeva a papírenských výrobků v hodnotovém vyjádření. Pokles fyzického objemu 

dodávek byl zaznamenán u rafinované mědi, niklu. Razantní nárůst lze spatřit i u vývozu 

potravinářských výrobků a surovin určených k jejich výrobě. Tempo růstu fyzických objemů 

exportu těchto komodit předstihuje tempo růstu výroby. Zvýšení poptávky po ruském zboží 

v zahraničí podporuje export i výrobky proexportně orientovaných odvětví. 

 V roce 2012 dosáhl obrat zahraničního obchodu RF dle odhadů 866,1 mld. USD, což 

znamená 9,5 % nárůst oproti roku 2011. Na celkovém obratu zahraničního obchodu se tak 

vývoz podílí 61,2 % a dovoz 38,8 %. Export vzrostl o 9,7 % a činil 530,7 mld. USD, import 

zaznamenal růst o 9,1 % a dosáhl v peněžním vyjádření 335,4 mld. USD. Saldo 

zahraničního obchodu zůstává i v roce 2012 kladné a činí 195,3 mld. USD. Export rostl 

hlavně díky růstu cen energetických surovin na světových trzích, import naopak rostl hlavně 

díky růstu fyzických objemů dováženého zboží. Dováželi se zejména hotové výrobky (viz 

tabulka č. 4. 6) a také stroje a dopravní prostředky. Vzrostl dovoz zemědělských produktů. 

Tabulka č. 4. 6 Komoditní struktura importu RF (v roce 2011, mil. USD) 

Hotové výrobky 229661 

Stroje a dopravní prostředky 128311 

Zemědělské produkty 40812 

Automobily 39054 

Potraviny 37865 

Chemické látky 36091 

Kancelářské a telekomunikační zařízení 22620 

Telekomunikační zařízení 14104 

Léčiva 13454 

Zdroj: World Trade Organization. WEO databaze. 2013. 
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 Porovnáme vývoj exportu zboží a služeb u vybraných zemí. V grafu 4. 6 je zřejmý 

razantní pokles vývozu u všech zemí integračního seskupení BRICS. Čína a ostatní země se 

velice rychle vzpamatovaly na rozdíl od Ruska. Propad sice nebyl tak razantní, ale 

zotavování probíhalo déle z důvodu postupného růstu cen na hlavní exportní komodity. 

Následně v roce 2012 došlo k opětovnému poklesu u všech zemí kromě Ruska (rovněž 

z důvodu cen komodit). V rámci seskupení tak zaujímá druhou pozici. 

Graf č. 4. 6 Vývoj exportu zboží a služeb zemí BRICS v letech 2007 – 2012 

 

Zdroj: Internationa Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2013 

 Ve vývoji importu těchto zemí lze sledovat shodné tendence jako u exportu. Největší 

propad zaznamenalo Rusko, pokles o 29 % ve srovnání s předchozím rokem. Zotavování 

v tomto případě proběhlo rychleji a Rusko se dostalo na druhou příčku v tomto srovnání. 

Největší změny zaznamenala ekonomika Brazílie a právě Ruska. 
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Graf č. 4. 7 Vývoj importu zboží a služeb zemí BRICS v letech 2007 - 2012 

 

Zdroj: Internationa Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2013 

 Lze konstatovat, že ekonomika Ruska je velice závislá na vývozu surovin. Určitá 

závislost se projevuje na vývoji ostatních zemí světa, zejména skupiny BRICS s níž 

obchoduje a spolupracuje v mnohá oblastech. Výkyvy poptávky po surovinách a nestabilní 

ceny ropy a plynu mohou mít velice negativní důsledky pro ruskou ekonomiku. 

4.4 Postavení RF v integračních seskupeních a organizacích 

Za klíčový prvek stability mezinárodních vztahů považuje Rusko Organizaci 

spojených národů, kde zaujímá pozici stálého člena Rady bezpečnosti. Je členem 

neformálního globálního klubu G-8. Aktivně rozvíjí spolupráci v regionálním uskupení 

BRICS. Důležitou roli pro Rusko hraje jeho zapojení do integrace probíhající na 

postsovětském prostoru. Nejvyšší prioritou je vytváření Euro-asijské hospodářské unie, 

avšak Společenství nezávislých států a bezpečnostní organizace CSTO jsou neméně 

důležité. 

V roce 2012 Rusko předsedalo organizaci APEC (Asia-Pacific Economic 

Cooperation). Summit se uskutečnil ve Vladivostoku a byl první od vstupu Ruska do 

WTO
90

. Projednávaly se zde otázky liberalizace obchodu a investic, posílení potravinové 

bezpečnosti, rozvoj infrastruktury a spolupráce v oblasti inovačního růstu. Asijsko-pacifické 

                                                      
90 Portál G20 v Rusku. Summit G20. 2013. Dostupné z: http://ru.g20russia.ru/docs/g20_russia/priorities.html 
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hospodářské společenství má v současné době 21 členů. RF je členem již od r. 1998 a 

aktivně se angažuje zejména v otázkách boje proti terorismu a v sektoru energetiky
91

.  

Centrální roli v mezinárodních vztazích by podle Ruska měla hrát UN, která pomocí 

závazných rozhodnutí Rady bezpečnosti zajišťuje základní konstrukci mezinárodního 

systému kolektivní bezpečnosti. Z pohledu RF by UN měla posílit svou roli ve všech 

oblastech své činnosti a zabránit vzniku silných regionálních skupin. Současná situace 

v Sýrii a v Severní Africe po „arabském jaru“ byla hlavním tématem roku 2012 a Rusko 

vyjádřilo odmítavou pozici vůči jakékoliv vojenské intervenci. Na druhou stranu tato země 

podpořila vojenskou operaci v Mali, jako akci na podporu legitimního režimu a teritoriální 

celistvosti země. 

Rusko je plnohodnotným členem skupiny osmi (G-8) a skupiny dvaceti (G20). RF se 

tak prostřednictvím summitu zapojuje do řešení globálních finančních otázek. Například na 

summitech G-20 v Londýně a v Pittsburghu v roce 2009 prosazovala zavedení opatření na 

zmírnění hospodářské krize, přesnější monitoring makroekonomické politiky vlád a měla 

připomínky k IMF a WB. Účastníci summitu největších světových ekonomik G8 

projednávali v roce 2012 otázky týkající se Sýrie, Íránu a Severní Koreje a pozornost byla 

také věnována rostoucím cenám ropy
92

. Hlavní témata a priority ruského předsednictví ve 

fóru G20 v roce 2013 jsou například vývoj opatření k předcházení ekonomickým a 

finančním problémům, které mají vliv na celosvětový hospodářský růst a tvorbu pracovních 

míst
93

. Během jednání se sedmi největšími ekonomikami prosazuje bezpečnostní témata 

jako například boj proti terorismu, spolupráci proti šíření zbraní a energetickou bezpečnost. 

Vztahy Ruska se zeměmi SNS probíhají zejména na bilaterálním a subregionálním 

základě. Prioritní jsou v současné době projekt integrace na základě celní unie (resp. 

jednotného hospodářského prostoru) mezi Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem. Do celní 

unie byla přizvána i Ukrajina, avšak žádost stále nepřijala. V předvolební kampani, která 

probíhala v roce 2012, kandidát na prezidenta RF Vladimír Putin zařadil tento region mezi 

prioritní z hlediska vnější politiky. Na summitu hlavy států zemí SNS v roce 2012 podepsaly 

dohody, které se týkaly např. protiteroristických jednotek, spolupráce při správě hranic, 

                                                      
91 Organizace APEC. Ruská federace analýza. [online] 2013, [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://www.apec.org/Press/Features/2012/1227_russia.aspx 

92 Aktuálně.cz. G8: Na pranýři se ocitly Írán, Sýrie a Severní Korea. Dostupné z: 

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=745382 

93 Skupina osmi. Priority ruského předsednictví. [online] 2013, [cit. 2013-03-16] Dostupné z: 

http://ru.g20russia.ru/docs/g20_russia/priorities.html 
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budoucnosti vzdušné obrany a byly učiněny první kroky ke společné měně
94

. Avšak 

v současné době Rusko znepokojují pokusy EU nutit některé země tohoto seskupení k tomu, 

aby si vybraly, na čí straně budou: na straně Bruselu nebo Moskvy
95

. 

Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO) má sídlo svého sekretariátu 

v Moskvě. Struktura této organizace se dotvořila v roce 2004 a vystupuje jako formálně 

plnohodnotná vojensko-politická organizace s mezinárodně-právní subjektivitou. Jedná se o 

vzájemnou pomoc v případě agrese vůči některé smluvní straně. Dalším závazkem je 

nevstupovat do jiných aliančních svazků (zejména NATO), avšak Rusko aktivně rozvíjí 

mezinárodní spolupráci mezi CSTO a NATO a taky EU. 

Rusko je zakládajícím členem Šanghajské organizace spolupráce (The Shanghai 

Cooperation Organization - SCO). Tvoří ji Čínská lidová republika, RF, Uzbekistán, 

Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. Poslední summit, který se konal v roce 2009, ukázal, 

že SCO je vhodná k zajištění bezpečnosti a rozvoje Střední Asie. Hlavními tématy byly 

např. pašování drog a boj proti terorismu. 

Členství v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) se vyznačuje 

zájmem Ruska o získání významné pozice v rámci evropského bezpečnostního systému a 

také odmítáním Severoatlantické aliance jako platformy této organizace. Ruská federace je 

rovněž členem Rady Evropy, a to od roku 1996. Zde její aktivity jsou směřovány především 

na ochranu práv ruskojazyčných menšin v zahraničí, k protiteroristické spolupráci, 

mezicírkevní dialog a formování bezvízového prostoru v Evropě. Na popředí se však 

dostává porušování občanských práv z důvodů častých podání stížností občanů RF k 

Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. 

Zvláštní zahraničně-politické vztahy má RF s NATO. Rusko vidí Alianci jako silový 

geopolitický faktor, který negativně ovlivňuje situaci u ruských hranic. Je zde pole 

společných zájmů, jako například řešení regionálních krizí, boj proti terorismu a pirátství, 

protiraketová obrana, boj proti obchodu s drogami a další. V roce 1994 Rusko přistoupilo ke 

spolupráci s NATO v rámci programu Partnerství pro mír (PfP)
96

. 

V prosinci 1993 ruský prezident B. Jelcin podepsal s předsedou Rady EU Společnou 

politickou deklaraci o partnerství a spolupráci. Následně v roce 1994 se základem pro 

vztahy EU s RF stala Dohoda o partnerství a spolupráci (Partnership and Cooperation 

                                                      
94 Časopis pravda. Summit G8 v Rusku. 2013. Dostupné z: http://www.pravda.ru/world/formerussr/07-12-

2012/1137629-summit-0/ 

95 Moskvu znepokojují pokusy EU znesvářit Rusko a SNS. Dostupné z: 

http://czech.ruvr.ru/2013_04_18/Moskvu-znepokojuji-pokusy-EU-znesvarit-Rusko-a-SNS/ 

96 Nato. Rusko a NATO. 2013. Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_51105.htm 
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Agreement - PCA), která vstoupila v platnost v roce 1997. PCA stanovila institucionální 

rámec bilaterálních vztahů a vymezila základní společné cíle, například v otázkách 

dodržování principů demokracie a lidských práv, v oblasti ekonomické, dále také v oblasti 

spravedlnosti a vnitřních věcí. Již od roku 2008 probíhají vyjednávání o nové Dohodě o 

partnerství a spolupráci. Strategie RF k EU (přijatá v roce 1999) má za cíl navázat 

strategické partnerství a řešit otázky energetické spolupráce a taky spolupráce v oblasti 

obranného průmyslu. 

Politický dialog mezi těmito zeměmi je veden na několika úrovních. Probíhají 

pravidelné summity, ministerská jednání, zasedání Rady stálého partnerství (Permanent 

Partnership Council – PPC) a jiné. Otázky, které jsou zde řešeny, se týkají společného 

ekonomického prostoru (energetická spolupráce), společného prostoru pro vnější bezpečnost 

(zvládání mezinárodních krizí), společný prostor pro oblast justice a vnitra (vízový režim 

aj). Na summitu v prosinci 2011 bylo dosaženo shody ve společných krocích směřujících 

k zavedení bezvízového režimu mezi RF a schengenským prostorem97. Rusko má zájem o 

technologie a investice, pro které ale nevytváří vhodné prostředí. Mezi zeměmi EU rozlišuje 

své klíčové obchodní partnery a klade důraz na spolupráci s jednotlivými členskými státy.  

Rusko je členem dalších organizací, jako je například ASEM (Asia-Europe Meeting), 

Černomořské hospodářské společenství (Black See Economic Cooperation – BSEC), 

Euroasijské hospodářské společenství (Eurasian Economic Community - EEC). 

S Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic 

Cooperation and Development – OECD) Rusko navázalo spolupráci v roce 1992. Oficiálně 

byla RF přizvána k přístupovým jednáním v roce 2007 a od roku 2010 lze pozorovat 

aktivnější a otevřenější přístup ruské strany k přístupovému procesu. Členství je nadále 

prioritou, zejména po vstupu Ruska do WTO. 

RF podala přihlášku do GATT již v roce 1993 a získala status pozorovatele. 

Formálně RF do WTO vstoupila po dlouhých letech vyjednávání v srpnu 2012 a přijala tak 

závazky plynoucí z členství. V oblasti obchodu se zbožím je plánováno snížení průměrného 

celního stropu pro všechny dovážené výrobky do Ruska na 7,8 % (před vstupem to bylo  

10 %). U průmyslových výrobků dojde ke snížení z původních 9,5 % na 7,3 % a ve skupině 

zemědělské produkce se celní strop u dovozu sníží z 13,2 % na 10,8 %
98

. Vstupem do WTO 

                                                      
97 Schengenská dohoda uzavřena v roce 1985 mezi Německem, Francií a státy Beneluxu deklarovala zájem na 

vytvoření zóny volného pohybu a zrušení kontrol na vnitřních hranicích, spolu se zavedením přesnějších 

kontrol na vnějších hranicích. 

98 WTO. WTO accession puts Russia in a better position to address its domestic challenges. 2013. Dostupné 

z: http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl263_e.htm 
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se Rusku otevřela široká škála možností. Na druhou stranu musí, stejně jako ostatní členové, 

dodržovat multilaterální pravidla. 

4.5 Shrnutí kapitoly 

Podmínky současného významného postavení Ruska se z velké části zformovaly 

v SSSR v 90. letech během ekonomické transformace, na jejíž důsledky je dodnes nazíráno 

nejednoznačně. Mezi hlavní důsledky můžeme řadit zvýšení míry nezaměstnanosti, 

ekonomický pokles, zvýšení chudoby a negramotnosti. Zadluženost RF výrazně rostla za 

vlády M. Gorbačeva a B. Jelcina. Od roku 2000, kdy se hlavou státu stal V. Putin, dochází 

k razantnímu snížení dluhů. Obrovský hospodářský potenciál Ruska se zakládá na 

významném podílu těžby a vývozu nerostných surovin a také na vojenském a politickém 

vlivu v některých oblastech. Podle hlavních makroekonomických ukazatelů se Rusko 

nepřiblížilo ke skupině vyspělých zemí s tržním hospodářstvím a na začátku 21. století je 

přiřazována spíše k ekonomikám rozvojovým. Jak přitažlivost ekonomiky pro investory, tak 

i konkurenceschopnost je ovlivněna kladnými i zápornými stránkami ve fungování státu. 

Rusko disponuje obrovskými zásobami prakticky všech strategických surovin. 

Zásadní je těžba ropy (3. místo na světě) a zemního plynu, dále pak černého a hnědého uhlí. 

Dále se těží paliva a kovy na Sibiři a v evropské části, rudy pak zejména na Urale, obzvlášť 

železná ruda, měď, nikl, zlato, stříbro, uran, platina a mnoho dalších. Existují zde velké 

společnosti, zaměřené na těžbu ropy (Jukos, Sibněfť, Juganskněftěgaz a jiné), zvláštní 

postavení zaujímá těžební gigant Gazprom. Příjmy z těžby ropy a plynu tvoří podstatnou 

část ruské ekonomiky. Mezi další pozitiva lze zařádit zásoby dřeva na Sibiři, velkou 

zemědělskou produkci, rozsáhlý textilní průmysl, zpracování dřeva a ropy. 

Rusko se specializuje na vývoz nerostných surovin, čemuž odpovídá komoditní 

struktura exportu. Zaměření na vývoz zboží s nízkou přidanou hodnotou vede ke 

zpomalenému rozvoji ostatních odvětví náročných na vyspělé technologie, tlačí k 

podhodnocení kurzu rublu, což má za následek zdražování importu. Rusko je silně závislé 

na vývoji cen surovin, důkazem čehož byl strmý propad cen v předchozích letech a následné 

zhoršení situace ruské ekonomiky. Je zřejmé, že Rusko potřebuje diversifikovat export a 

import, aby se vyhnulo dalšímu nebezpečí nestabilního vývoje světových cen. Mezi výhody 

se ale dá zařadit skutečnost, že část devizových příjmů z prodeje ropy a zemního plynu jde 

do stabilizačního fondu Ruské federace, z něhož se také splácí zahraniční dluhy. 

Důležité je členství Ruska v mezinárodních organizacích, jako například ve WTO, 

UN, APEC a dalších. Po vstupu do WTO usiluje o členství v OECD. Prioritou je také 
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integrační snahy v rámci Evropy a Asie. Ve srovnání se seskupením BRICS má Rusko 

velice pozitivní vyhlídky. Ve většině makroekonomických ukazatelů se umístila za Čínou, 

která roste velice rychlým tempem. 

5 Závěr 

Světová ekonomika prošla znatelným vývojem. Vzájemné vztahy subjektů světové 

ekonomiky jsou nedílnou součástí globalizovaného světa. Interakce mezi národními státy, 

integračními celky, mezinárodními organizacemi a transnacionálními korporacemi jsou 

vyjádřeny v mezinárodních ekonomických transakcích. Světová ekonomika se neustále 

vyvíjí, což znamená, že není kategorií statickou, ale právě naopak, jedná se o velice živý 

organismus. Součásti tohoto vývoje jsou procesy liberalizace a globalizace, které určitou 

mírou přispěly k propojenosti zemí světa. 

Základním stavebním pilířem světové ekonomiky jsou národní státy, které je 

zapotřebí klasifikovat, aby bylo možné stanovit jejich postavení ve světě. Mezi těmito 

zeměmi existují značné odlišnosti (v množství výrobních faktorů, přírodních a klimatických 

podmínkách aj.). Jednotlivé státy nejčastěji členíme na hospodářsky vyspělé země a země 

rozvojové (nově industrializované země, země produkující ropu, nejméně rozvinuté země a 

ostatní). 

Ruská federace zaujímá významné postavení v globalizovaném světě. Jeho současná 

ekonomická a politická situace byla důsledkem nestabilního vývoje po rozpadu Sovětského 

svazu. Proces transformace, tedy přechod k tržní ekonomice se ukázal jako velice nešťastný 

a Rusko celá 90. léta stagnovala. Důvodů bylo několik např. neznalost liberálních principů 

fungování ekonomiky, probíhající finanční a měnové krize, vysoká míra korupčního jednání 

a také nekonkurenceschopnost ruské výroby. V tomto období došlo k poklesu 

konkurenceschopnosti země a k nestabilitě v zemi. Zadluženost RF výrazně vzrostla za 

vlády M. Gorbačeva a B. Jelcina.  

 Se začátkem nového milénia se prezidentem stal Vladimír Putin, který vyvedl 

ekonomiku z recese, provedl množství reforem (např. reformu federálního uspořádání země, 

v oblasti daní, penzijní reformu), vstoupil do konfrontace s některými oligarchy, učinil 

strategický posun v zahraniční politice směrem k Západu, podepsal celní kodex a mnoho 

dalšího. Makroekonomický dopad jeho politiky byl velice příznivý, avšak nedostatky lze 

nalézt v přetrvávající sociální nerovnováze a demografické krizi. 

V nové dekádě Rusko velice rychle překonalo negativní dopady světové ekonomické 

krize z roku 2008. Znatelný pokles všech ekonomických ukazatelů a hlavně exportu byl 
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vystřídán opětovným růstem od roku 2010. Základní priority Ruska v rámci zahraniční 

politiky jsou zaměřeny především na snížení nebezpečí opětovné světové krize a rozvojem 

vztahů v rámci plánovaných projektů integrace. Rozvíjí také dopravní a energetickou 

strategii, zaměřuje se na stabilizaci ekonomiky, přilákání zahraničních investic a snižování 

závislosti na exportu ropy a plynu. 

Mezi základní slabiny ruské ekonomiky můžeme zařadit např. vysoké daňové sazby, 

nerozvinutou infrastrukturu a finanční trhy, administrativní a byrokratické překážky, korupci 

na všech úrovních státní správy, sociální nerovnováhu, nízkou konkurenceschopnost 

ruského průmyslu, nedostatečné investice do výrobní infrastruktury, nízkou diversifikaci 

ekonomiky. Silnou stránkou Ruska je levná a kvalifikovaná pracovní síla, členství 

v mezinárodních organizacích, obrovské zásoby nerostných surovin, tempo růstu a 

makroekonomická stabilita. 

První hypotézu stanovenou v úvodu práce lze potvrdit. Konference Organizace 

spojených národů řadí Rusko do skupiny transformujících se zemí (nedokončen přechod 

k tržní ekonomice). Podle členění UNCTAD je Rusko ve skupině hlavních vývozců ropy. 

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj rozděluje ekonomiky podle ekonomické úrovně, 

vyjádřené hrubým národním produktem na obyvatele. Tento ukazatel je u Ruska na vysoké 

úrovní, což zajišťuje pevnou pozici mezi zeměmi s vyšším středním důchodem. Již v květnu 

2002 Ministerstvo obchodu USA a Evropská komise přiznaly Rusku status tržní ekonomiky. 

Z hlediska ukazatele hrubého domácího produktu je současná ekonomická úroveň Ruska 

vyšší než úroveň Číny, ale menší než například USA nebo EU. Můžeme tedy shrnout, že 

Rusko je většinou mezinárodních organizací považováno za rozvojovou zemí. Spolu se 

skupinou BRICS se velice rychle rozvíjí a dle predikce lze očekávat, že v brzké době ji 

zařadíme mezi země vyspělé. 

Rusko disponuje obrovskými zásobami prakticky všech strategických surovin. 

Zaměřuje se na těžbu a vývoz ropy a zemního plynu, dále pak černého a hnědého uhlí. 

Příjmy z exportu ropy a plynu tvoří podstatnou část ruské ekonomiky. V souvislosti 

s dopadem krize v roce 2009 došlo k výraznému propadu ekonomiky Ruska, z důvodu 

poklesu poptávky po těchto surovinách. Na změny poptávky působí hodně činitelů. 

Například na růst ceny ropy a plynu měly značný vliv politické nepokoje v Litvě, na 

Blízkém východě a v severní Africe. Taktéž působí globální událostí, jako je např. 

zemětřesení v Japonsku, nárůst inflace v Číně nebo obavy z pohledu na zadlužení v EU a 

USA. Vývoj trhu s těmito komoditami má velice silný vliv na Rusko a můžeme konstatovat, 
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že u této zemí se projevuje velká závislost na vývozu surovin. RF by měla diverzifikovat 

export a import aby se vyhnula nebezpečí nestabilního vývoje světových cen. 

V důsledku svého vlivu v rámci současných integračních tendencí, Moskva vstupuje 

na mezinárodní scénu se spoluhráči. Jedná se o významné postavení v integračním 

seskupení BRICS a o dominantní pozici regionálního hráče. Tato skutečnost zásadním 

způsobem zvyšuje její důvěryhodnost ve světě. Je však zapotřebí aby se veškeré plány a 

strategie realizovaly důsledně a moudře.   
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