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Anotace 

Předložená doktorská dizertační práce se zabývá mezinárodně obchodními aspekty 

hospodářské politiky Ruska se zvláštním zaměřením na nerostné suroviny. Tomuto zaměření 

odpovídá také cíl dizertační práce, kterým je identifikovat význam primárního sektoru, resp. 

těžby a dobývání nerostných surovin pro ruskou ekonomiku se zvláštním zaměřením na 

zahraniční obchod. V této souvislosti kvantifikovat dopady exportu nerostných surovin na 

úroveň zpracovatelského průmyslu Ruska za použití regresního modelu holandské nemoci  

a nastínit mechanismy, které by umožnily překonat závislost ruského hospodářství na vývozu 

nerostných surovin. K hlavním částem dizertační práce se řadí vymezení charakteristických 

rysů hospodářské politiky Ruska. V této souvislosti je objasněna vybavenost ruské ekonomiky 

výrobními faktory se zohledněním dominantního prvku ruské ekonomiky, kterým je palivo-

energetický komplex. Na tuto problematiku následně navazuje objasnění holandské nemoci  

a poté dochází k sestavení regresního modelu holandské nemoci v podmínkách ruské 

ekonomiky. Prostřednictvím regresního modelu jsou zkoumány dva negativní teoretické 

účinky holandské nemoci, a to spending effect a resource-movement effect. Součástí doktorské 

dizertační práce je také představení vlastních návrhů a doporučení, které by jednak umožnily 

zvýšit míru diverzifikace ruské ekonomiky, a jednak napomohly k modernizaci ruského 

hospodářství. K hlavním výsledkům dizertační práce se pak řadí určení významnosti  

a důležitosti primárního sektoru pro ruskou ekonomiku a ruský zahraniční obchod, dále 

zjištění, že ruská ekonomika je konkurenceschopná pouze ve vývozech nerostných surovin  

a v neposlední řadě neprokázání hlavního účinku holandské nemoci (spending effect) v rámci 

Ruska.  

 

Annotation 

The doctoral thesis deals with the issue of the international trade aspects of Russia's economic 

policy with a particular focus on minerals. This focus corresponds also the aim of the thesis, 

which is to identify the importance of the primary sector, respectively mining and quarrying 

mineral resources for the Russian economy, with a special focus on foreign trade. In this 

context, quantify the impact of the export of mineral resources to the level of the 

manufacturing industry in Russia using a regression model of Dutch disease and outline 

mechanisms that would allow overcoming the dependence of the Russian economy on the 

export of mineral resources. The main part of the thesis includes clarification of the 

characteristics of the Russia's economic policy. In this context, it is also clarified factor 



 
 

abundance of Russian economy taking into account the dominant element of the Russian 

economy, which is the fuel-energy complex. On this issue then leads clarification Dutch 

disease, then there to build a regression model of Dutch disease in terms of the Russian 

economy. By means of a regression model are investigated two negative theoretical effects of 

Dutch disease, spending effect and resource movement effect. Part of the doctoral thesis is 

also a performance of their own proposals and recommendations that would both allow 

increasing the level of diversification of the Russian economy, and also helped to modernize 

the Russian economy. The main results of the thesis includes clarification of the significance 

and importance of the primary sector for the Russian economy and Russian foreign trade, on 

the finding that the Russian economy is competitive only in exports of mineral resources and 

last but not least the consequence if the main effect of the Dutch disease within Russia.
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1 Úvod 
 

Obecně je Rusko známo jako největší země světa, která byla mimořádně obdařena zásobami 

nerostných surovin, zejména ropou a zemním plynem1. Tyto skutečnosti jsou sice pravdivé, 

nicméně velmi obecné. Rusko je možné vymezit jako specifickou a unikátní zemi. 

Specifičnost této země spočívá v mnoha směrech, především pak v politickém systému, 

v hospodářské politice a v neposlední řadě v zahraniční politice státu. Unikátnost Ruska se 

také prosazuje v přístupech jednotlivých autorů a mezinárodních organizací, kteří se při 

zkoumání jednotlivých prvků ruské ekonomiky včetně tendencí a směrů jejího vývoje ne 

zcela shodují. Další specifika se prosazují ze strany ruských institucí, které mapují vývojové 

tendence ruského hospodářství a nacházejí v mnoha ohledech naprosto rozdílná poznání, které 

možná právě z těchto důvodů zasazují co do nejméně podrobných a aktuálně reflektujících 

rámců. Spletitost a rozporuplnost rozdílných přístupů k rozboru ruské ekonomiky vede 

k závěrům, že téměř není možné vysledovat ani jednotu v základních ukazatelích ruského 

hospodářství. Hlubší analýza vývojových tendencí tak přináší celou řadu otázek, přičemž 

nacházení odpovědí se v mnoha ohledech zcela rozchází. Postupně je tak možné dojít 

k opětovnému závěru, že Rusko je největší zemí světa s mimořádnými zásobami nerostných 

surovin.  

 Vznik samostatného Ruska je datován k 24. prosinci 1991, kdy Rusko po bývalém 

Sovětském svazu převzalo pravomoce v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů.  

O den později došlo ke stažení sovětské vlajky a k jejímu nahrazení vlajkou Ruské federace. 

Tento den měl zároveň představovat, že přísná tvář vládní moci a politická korektnost  

a zákazy jsou již minulostí. Rusko už nemělo nic izolovat od ostatního světa. Na troskách 

centrálně plánovaného hospodářství mělo vzejít energií pulzující nové, svobodné tržní 

hospodářství rozkládající se na teritoriu dvou kontinentů, a to Evropy a Asie.  

Jedním z nejnaléhavějších úkolů pro prvního prezidenta nově vzniklé země Borise 

Jelcina byla obnova a restrukturalizace ekonomiky. Přestože vůle a odvaha, s jakou ruské 

obyvatelstvo vykročilo vstříc vytvoření tržní ekonomiky vycházející z demokracie a práva, 

byla mimořádná, postupně se začalo ukazovat, že závažným problémem hospodářské  

a politické sféry byla její nedůslednost, váhavost, nezodpovědnost a neznalost. Tyto 

                                                 
1 Prozkoumané zásoby ruského zemního plynu se v roce 2012 pohybovaly okolo 44,6 bil. m3, což představuje 
největší prokázané zásoby zemního plynu na světě (světové prozkoumané zásoby zemního plynu v roce 2012 
činily 187,3 bil. m3). Prozkoumané zásoby ruské ropy v roce 2012 dosahovaly 88,2 mld. barelů, což představuje 
deváté největší prokázané zásoby ropy na světě (světové prozkoumané zásoby ropy v roce 2012 činily 1 668,9 
mld. barelů) (BP, 2012a).  



 

skutečnosti tak velmi rychle vedly k stavu hluboké ekonomické, ale i společenské krize, která 

dosáhla takových rozměrů, že hrubý domácí produkt Ruska poklesl mezi lety 1989-1997  

o 45 % (Balabán a kol., 2010). Dalšími významnými problémy se stala hyperinflace a rostoucí 

míra nezaměstnanosti, které napomáhaly k další sociální polarizaci obyvatelstva. Západní 

země označovaly stav v Rusku za „děsivý“.  Děsivost a do jisté míry i divokost, v jakém se 

vytvářela nová ruská společnost, je možné podložit následujícími fakty. Zatímco Světová 

banka v průběhu 90. let minulého století přistoupila k sestavování dat o počtu ruských občanů 

žijících pod hranicí chudoby, v prestižním časopise Forbes se nově objevovaly jména 

nejbohatších ruských občanů. Stav v Rusku se tak začal zcela vymykat kontrole. Většina 

údajů o ruské ekonomice byla zkreslená, evidence a statistiky vykazované ruskými úřady byly 

nekonzistentní a časté změny v zákonech podporovaly rozvoj stínové ekonomiky. 

Ke změně došlo až na konci minulého století, neboť jak uvádí Longworth (2006,  

s. 297): „Jelcin si byl plně vědom, že neví, jak dál. Z toho důvodu oznámil, že odstupuje“. 

Podle ústavy měl až do nových prezidentských voleb prezidentské pravomoci převzít 

předseda vlády, kterým byl Vladimír Putin. Následně v březnu roku 2000 se po přímých 

prezidentských volbách stal také novým prezidentem Ruska. Reformní strategie Vladimíra 

Putina vycházela ze sociálně-ekonomické transformace země, která ve svém konečném 

důsledku vytvořila i nové mechanismy rozvoje národní ekonomiky. Nutno podotknout, že 

mechanismy rozvoje ruské ekonomiky vycházely z hospodářské monosubjektivity, tj.  

z orientace ruského hospodářství na těžební průmysl a vývoz minerálních paliv. Model ruské 

ekonomiky tak v plné šíři začal odpovídat surovinovému modelu ekonomického rozvoje, 

který se prosazuje v podobě extenzivního hospodářského růstu, tj. růstu, který je závislý na 

velikosti výrobních faktorů. V tomto kontextu byly formulovány také koncepční a strategické 

dokumenty týkající se priorit a orientace zahraniční politiky Ruska. Zahraniční politika Ruska 

byla formulována ve smyslu snahy o obnovení mocenské pozice a vlivu Ruska 

prostřednictvím narůstající energetické diplomacie v zahraniční politice státu. Ruská 

ekonomika se tak od počátku nového tisíciletí až do roku 2008 nacházela ve fázi stálého 

hospodářského růstu, který v průměru dosahoval 7 % ročně, což Rusko posunulo do skupiny 

nejrychleji se rozvíjejících zemí světa (CIA, 2011). Teprve až rozšíření globální krize do 

světové ekonomiky poukázalo na to, že struktura mezinárodní specializace Ruska staví zdroje 

hospodářského výkonu země na základech, které jsou velmi citlivé na jakékoliv výkyvy  

a změny ve světové ekonomice. V důsledku toho je tak stabilita ruského hospodářství přímo 

úměrná stabilitě mezinárodního trhu s energetickými surovinami a stabilitě vývoje světových 

cen energetických zdrojů. 



 

2 Cíl a struktura dizertační práce 
 

V rámci této kapitoly je vymezen cíl a hypotézy práce, dále jsou stanoveny důvody, které 

vedou k potřebě zabývat se právě touto problematikou, na což navazuje také literární rešerše, 

která mapuje stěžejní literaturu, která byla použita při zpracování doktorské dizertační práce. 

Součástí této kapitoly je též vymezení metod, které jsou využity k dosažení stanoveného cíle  

a v neposlední řadě také představení struktury doktorské dizertační práce.  

 

2.1 Cíl, hypotézy a přehled literatury  
 
Cílem doktorské dizertační práce je identifikovat význam primárního sektoru, resp. těžby  

a dobývání nerostných surovin pro ruskou ekonomiku se zvláštním zaměřením na zahraniční 

obchod. V této souvislosti kvantifikovat dopady exportu nerostných surovin na úroveň 

zpracovatelského průmyslu Ruska za použití regresního modelu holandské nemoci a nastínit 

mechanismy, které by umožnily překonat závislost ruského hospodářství na vývozu 

nerostných surovin.  

 V předkládané dizertační práci budou ověřovány dvě hypotézy. První hypotézou je, že 

konkurenceschopnost ruské ekonomiky je dána pouze vývozem nerostných surovin. Druhou 

hypotézou je, že s rostoucími příjmy z vývozu nerostných surovin se zvyšuje riziko holandské 

nemoci v Rusku.  

 Opodstatněnost zkoumání zvoleného tématu dizertační práce je možné rozdělit do tří 

rovin. První rovinu představuje skutečnost, že čeští autoři, kteří se ve svých pracích obecně 

věnují teoriím vybavenosti země výrobními faktory, se zabývají pouze dvěma výrobními 

faktory, a to prací a kapitálem, přičemž od třetího výrobního faktoru (půdy) abstrahují. 

V rovině zahraniční literatury je možné nalézt studie, které rozpracovávají jednak teorie 

vybavenosti země prací a kapitálem, viz Heckscher (1919), Ohlin (1933) a dále systematické 

práce, které rozšiřují původní dvoufaktorový model o třetí výrobní faktor (půdu), přičemž 

tomuto výrobnímu faktoru přisuzují specifické vlastnosti v podobě jeho vyčerpatelnosti  

a vzácnosti, viz Hotelling (1931), Kemp a Long (1984), Auty (1993), Leamer (1995), 

Lasserre (2002) aj. Z toho důvodu předkládaná dizertační práce se v teoretické rovině zabývá 

všemi třemi výrobními faktory a poukazuje právě na specifičnost třetího výrobního faktoru.  

 Druhou rovinu představuje fakt, že jak v české, tak také v zahraniční literatuře 

neexistuje komplexní studie, která by se zabývala vybaveností ruské ekonomiky všemi třemi 

výrobními faktory. Literatura v tomto směru je značně roztříštěná, mnohdy zastaralá a autoři 



 

se s ohledem na zaměření svých prací věnují pouze některému výrobnímu faktoru. Např. 

z českých autorů se Litera (2003) omezeně zabývá vybaveností Ruska nerostnými surovinami 

nebo Baar (2005) analyzuje vybavenost Ruska lidskými zdroji. Pokud jde o zahraniční 

literaturu, pak převážná část autorů a mezinárodních organizací, viz Grama (2012), EIA 

(1997), EIA (2012), EIA (2013a), BP (2012b), se zabývají ve svých pracích především 

vybaveností Ruska nerostnými surovinami. Pokud jde o vybavenost Ruska fyzickým 

kapitálem a lidskými zdroji, pak např. Gaddy a Ickes (2013) se zabývají investicemi do 

fyzického kapitálu a vývojem lidského kapitálu v rámci Ruska. Tuto oblast dále mapuje 

Federální statistická služba Ruska, která sestavuje statistiky v této oblasti. Dále Konference 

OSN pro obchod a rozvoj sestavuje pravidelné přehledy o vývoji přílivu a odlivu zahraničních 

investic v rámci Ruska nebo Organizace pro výživu a zemědělství sleduje vývojové tendence 

ruské populace.  

 Poslední rovina se týká problematiky holandské nemoci, která se těší zájmu výhradně 

ze strany zahraničního výzkumu. V rámci této práce jsou představena metodologická 

východiska holandské nemoci, která poukazují na skutečnost, že zvýšená těžba a vývoz 

nerostných surovin mohou postupně vést v národním hospodářství k poklesu produkce  

a vývozu v tradičních výrobních odvětvích a v konečném důsledku tak může docházet 

k deindustrializaci národního hospodářství. Pro ověření, zda Rusko trpí holandskou nemocí, je 

sestaven vícerozměrný regresní model holandské nemoci, který kvantifikuje dopady vývozu 

nerostných surovin na úroveň zpracovatelského průmyslu Ruska. Využitelnost  

a aplikovatelnost tohoto modelu však není omezena pouze na kvantifikaci dopadů plynoucích 

z vývozu nerostných surovin, ale je možné kvantifikovat tímto způsobem i jiné komodity, 

které jsou vyváženy hojně, a mohou tudíž negativně ovlivňovat vývoj ostatních odvětví 

ekonomiky.  

 Z pohledu zaměření dizertační práce se za stěžejní literaturu jeví studie mezinárodních 

organizací především pak Světové banky, Mezinárodní konference pro obchod a rozvoj, 

Mezinárodního měnového fondu, Světové obchodní organizace, Energetické informační 

agentury, Britské energetické společnosti, Mezinárodní agentury pro energii, Organizace pro 

výživu a zemědělství a další. Za relevantní se jeví také statistiky a přehledy Federální 

statistické služby Ruska, Centrální banky Ruska a Ministerstva financí Ruské federace. 

Z knižních zdrojů je použita např. monografie Ghaie a Gupty (2002), která objasňuje 

Heckscherovu-Ohlinovu obchodní teorii a zabývá se relativní vybaveností výrobními faktory. 

V tomto ohledu je důležitým pramenem také práce Lasserra (2002), který se zaměřuje na 

objasnění modifikace a rozšíření původního Heckscherova-Ohlinova modelu nebo knihy 



 

zabývající se mezinárodní ekonomií např. Carbaugh (2010), Krugman, Obstfeld, Melitz 

(2011), Marrewijk (2012) aj. K další stěžejní literatuře se řadí práce Åslunda (1995), (2007), 

(2009), který se zabývá vývojovými tendencemi ruského hospodářství, dále kniha Iličeva  

a kol. (2013), která mapuje vývoj Ruska v 21. století z pohledu politiky, ekonomiky a kultury. 

Důležité poznatky přináší také monografie Baara (2005), Longwortha (2006), Hodače  

a Strejčka (2008), Pečenky a Litery (2011), Frischmanna (2012) a další.  

 

2.2 Metody dizertační práce  
 

Z metodologického hlediska je v dizertační práci využit jednak kvalitativní přístup  

a jednak kvantitativní přístup. Takovýto postup se označuje za smíšený výzkum (Hendl, 

2005). Smíšený výzkum neboli triangulace byl zvolen z toho důvodu, že omezení výzkumu 

pouze na jeden z uvedených přístupů s sebou nese riziko, že dojde k opomenutí některých 

důležitých aspektů zkoumaného problému, viz Molnár a kol. (2012).  

 K hlavním využitým metodám kvalitativního výzkumu se řadí metoda případové 

studie, resp. hodnotící případové studie, dále historická metoda, resp. historicko-logická 

metoda a komparativní metoda, které spadají do skupiny metod aplikovaných na konkrétní 

výzkumné objekty.  

 Metoda případové studie představuje intenzivní studium jednoho případu (problému) 

v jeho reálném kontextu. V praxi byly rozlišeny tři kategorie případových studií, a to:  

(a) rozhodovací případová studie, (b) hodnotící případová studie a (c) případová studie 

příběhů. V rámci dizertační práce je využita metoda hodnotící případové studie, která se 

používá pro objektivní hodnocení vývoje a současného stavu výzkumné jednotky a toto 

hodnocení vychází ze statistik, odborných studií doplněných o grafické, tabulkové či 

obrázkové objekty, tak aby se zkoumaná jednotka, co nejvíce přibližovala k realitě, viz 

Průcha, Veteška (2012). Jádrem hodnotící případové studie je vymezení objektu výzkumu 

(výzkumné jednotky), dále identifikace hypotéz popřípadě výzkumných otázek a zvolení 

tématu a problémů, které budou studovány. Podstatou této metody je také důsledné studium 

relevantní literatury a hodnocení vývoje z pohledu literatury, což umožňuje hlubší pochopení 

zkoumaného problému. Hendl (2005) uvádí, že čím je přehled literatury důslednější, tím lepší 

má práce základ pro provedení následného výzkumu a kritického vyvození stavu poznání. 

Součástí hodnotící případové studie v praxi bývá také navržení vlastních nápravných opatření 

a doporučení. Metoda hodnotící případové studie může být aplikována také tehdy, když se 

nepředpokládá využití primárních dat (např. dotazníkového šetření). V tomto případě však 



 

musí autor významným způsobem zhodnotit stav poznání prostřednictvím relevantních 

sekundárních zdrojů doplněných o kvantitativní výzkum. V kontextu dizertační práce je 

metoda hodnotící případové studie využita především ve čtvrté kapitole. Výzkumnou 

jednotkou je přitom ruská ekonomika a prostřednictvím studia a následného prezentování 

relevantní literatury dochází k ověřování platnosti stanovených hypotéz (viz podkapitola 2.1). 

Tato metoda umožní objektivně zhodnotit vývoj ruské ekonomiky, stanovit orientaci 

zahraniční politiky Ruska a vyvodit závěry o roli nerostných surovin v rámci ruského 

hospodářství.  

 Metoda historická spočívá v poznání jevu v jeho širších historických souvislostech. 

V rámci dizertační práce je využita především historicko-logická metoda, která se snaží 

vyvozovat z dějin, formulovat na základě rozboru jednotlivých jevů určité závislosti. Aplikace 

dané metody spočívá v tom, že se výzkumná jednotka studuje od okamžiku jejího vzniku.  

Dále se analyzují etapy, jimiž ve svém vývoji prošla a jež ovlivnily její formování do 

současné podoby, přičemž dochází k prolínání historických a logických metod (Prorok, 2012). 

Z pohledu zaměření dizertační práce se z logických metod jeví za adekvátní využití především 

metody dedukce, indukce a analýzy. Metoda dedukce vyvozuje nové poznatky o specifických 

případech z obecně platných tvrzení a soudů, neboť se předpokládá, že jsou-li obecné 

předpoklady pravdivé, pak budou pravdivé i poznatky, které jsou z nich vyvozovány. Molnár 

a kol. (2012) uvádí, že dedukce představuje proces, ve kterém se testuje, zda stanovená 

hypotéza je schopna vysvětlit zkoumaný jev. Metoda indukce představuje usuzování směřující 

od jednotlivých skutečností k obecnějšímu tvrzení. Induktivní postupy shromažďují 

empirickou literaturu, na jejímž základě se formulují obecné zákonitosti a vytvářejí se obecné 

teorie. Metoda analýzy představuje systematické rozkládání celku na dílčí části, čímž 

umožňuje hlouběji proniknout do podstaty zkoumaného jevu a postihnout jeho hlavní prvky. 

Jedná se tedy o klasifikaci jednodušších prvků složitého celku se záměrem prozkoumat jejich 

vztahy a souvislosti uvnitř celku a také ve vztahu k okolí (Molnár a kol., 2012). V ekonomii 

se k nejvyužívanějším specifickým metodám analýzy řadí vztahová analýza, která zkoumá, 

zda existují mezi částmi určitého celku vztahy a pokouší se je postihnout a kvantifikovat. 

Vztahová analýza má odpovědět na otázku, zda existence jednoho jevu je závislá na existenci 

jiného jevu, viz Synek, Sedláčková, Vávrová (1999). Historicko-logická metoda je využita 

jednak v třetí kapitole této práce, kdy teorie vybavenosti výrobními faktory jsou studovány od 

okamžiku svého vzniku a postupně se pozornost přenáší ke studiu novodobějších teoretických 

přístupů k této problematice. Dále se tato metoda hojně vyskytuje ve čtvrté kapitole, která 

začíná vznikem Ruska jako samostatného a demokratického státu a následně jsou zkoumány 



 

vývojové etapy, kterými Rusko ve svém vývoji prošlo, a jež mohly ovlivnit jeho formování 

do současné podoby. Částečně se tato metoda vyskytuje také v páté kapitole, kdy je pozornost 

věnována metodologickým východiskům holandské nemoci a tento jev je vymezen v kontextu 

svého historického vzniku až po představení současných přístupů k holandské nemoci, což do 

jisté míry odráží evoluční vývoj, kterým tato problematika prošla.  

 Komparativní (srovnávací) metoda představuje způsob zkoumání a výkladu 

ekonomických jevů na základě stanovení jejich formální shody nebo rozdílů v jejich struktuře 

či funkci. Při aplikaci této metody se na základě podobnosti usazuje buď na možný společný 

původ daných jevů, nebo na podobnou trajektorii vývoje (Prorok, 2012). Tato metoda je 

využita především ve čtvrté a šesté kapitole této práce, kdy jsou některá zjištění o ruské 

ekonomice srovnávána s jinými ekonomikami.  

 Z kvantitativních metod je využita metoda z oblasti ekonometrie. Jedná se o metodu 

vícerozměrné lineární regresní analýzy časových řad, která se opírá o zkoumání daných 

proměnných v časovém okamžiku. Snahou regresní analýzy časových řad je nalézt 

matematickou funkci, která by co nejlépe vyjadřovala charakter závislosti a co nejvěrněji 

zobrazovala průběh změn podmíněných průměrů závisle proměnné (Wooldrige, 2009). 

V rámci dizertační práce se jedná především o využití regresního modelu holandské nemoci, 

který vychází z logiky ekonomického modelu Warnera Cordena a Petera Nearyho (1982) 

ztvárněného v 80. letech minulého století, který byl následně rozpracován také z hlediska 

ekonometrie. Z toho důvodu je sestaven ekonometrický model pro Rusko a jsou zkoumány 

účinky holandské nemoci v časovém horizontu čtvrtletních dat let 2000 až poloviny roku 

2013 (54 pozorování). Pro výpočty byl využit především statistický program SPSS (verze 

PASW Statistics 18), dále E-views ver. 7 a doplňkové výpočty byly provedeny v programu 

Excel. 

 

2.3 Struktura dizertační práce 
 

Doktorská dizertační práce je strukturována do sedmi kapitol.  První kapitola představuje 

úvod práce, následující druhá kapitola se zaměřuje na vymezení cíle, hypotéz, přehledu 

literatury, metod a struktury práce.  

 Třetí tematická kapitola vymezuje východiska postavení ekonomik v systému 

mezinárodně obchodních vztahů. Pozornost je nejprve zaměřena na vymezení stěžejních 

ekonomických teorií mezinárodního obchodu, které objasňují důvody, proč se země zapojují 

do mezinárodně obchodních vztahů, resp. do mezinárodního obchodu. V odborné literatuře se 



 

vyskytuje široká škála teorií, které determinují úroveň zapojení ekonomik do mezinárodně 

obchodních vztahů. V doktorské dizertační práci je stěžejní pozornost věnována teoriím 

vybavenosti země výrobními faktory, podle kterých mezinárodní obchod probíhá z důvodů 

změn v relativní vybavenosti jednotlivými výrobními faktory v rámci různých zemí. Dále jsou 

představeny přístupy autorů k půdě, resp. neobnovitelným přírodním zdrojům jako jednomu 

z výrobních faktorů, které zasazují do pokročilejších teorií vybavenosti země výrobními 

faktory.  Součástí této kapitoly je také vymezení obecné podstaty a významu mezinárodního 

obchodu. Vzhledem ke skutečnosti, že mezinárodní obchodní vztahy jsou do jisté míry 

determinovány principy a pravidly, které se utvářely po 2. světové válce, je pozornost 

zaměřena i na vymezení mnohostranného obchodního systému, v rámci kterého současný 

mezinárodní obchod zpravidla probíhá a jenž je zaštiťován Světovou obchodní organizací. 

 Čtvrtá kapitola doktorské dizertační práce se obsahově zaměřuje na objasnění 

charakteristických rysů soudobé ruské ekonomiky v kontextu jejího historického vývoje, přes 

transformační období až po současný vývoj, který zahrnuje i zdroje růstu ruské ekonomiky. 

Záměrem této kapitoly je především určit, jakou ekonomikou Rusko je a jaký je uplatňován 

model ekonomického rozvoje země. V této souvislosti je také objasněna vybavenost ruské 

ekonomiky výrobními faktory se zohledněním dominantního prvku ruské ekonomiky, kterým 

je palivo-energetický komplex a jeho role, kterou plní jak v rámci vnitřní ekonomiky, tak i 

v rámci formulace zahraniční politiky vůči třetím zemím. Tato kapitola do jisté míry rozkrývá 

postavení energetického sektoru jako zdroje, který v posledních letech zajišťuje ekonomickou 

prosperitu ruské ekonomiky, tak i jako zdroje, který může mít do budoucna negativní vliv na 

vývoj a úroveň ostatních sektorů ekonomiky.  

 Pátá tematická kapitola doktorské disertační práce je zaměřena na analýzu závislosti 

Ruska na energetických zdrojích, resp. na příjmech plynoucích z exportu těchto zdrojů. Obsah 

této kapitoly je zaměřen na specifikaci a aplikaci regresního modelu holandské nemoci, 

prostřednictvím něhož jsou kvantifikovány dopady příjmů plynoucích z exportu nerostných 

surovin na výkonnost ruského hospodářství. Opodstatněnost tohoto modelu spočívá 

v objasnění způsobu, jak energetický sektor ovlivňuje výkonnost zpracovatelského průmyslu 

v Rusku, potažmo zda dochází k deindustrializaci ruské ekonomiky. Jednou z inspirací pro 

sestavení regresního modelu holandské nemoci je studie Rudda (1996). Přičemž teoretická 

východiska modelu holandské nemoci byla formulována Cordenem a Nearym (1982). 

 Šestá kapitola doktorské dizertační práce se zaměřuje na představení vlastních návrhů 

a doporučení, které se jeví za relevantní a mohly by přispět k diverzifikaci a modernizaci 

ruského hospodářského. V úvahu je přitom vzato zemědělství, potravinářský průmysl  



 

a rybolov, lesní hospodářství, obnovitelné zdroje energie, služby a cestovní ruch, 

technologická modernizace a zavádění inovací a posilování transparentnosti a předvídatelnosti 

ruského veřejného sektoru. Poslední kapitola doktorské dizertační práce je věnována závěru 

práce, kde jsou uvedeny hlavní poznatky, výsledky provedené analýzy a shrnutí vlastních 

doporučení.  

  



 

3 Teoretická východiska postavení národních ekonomik 
 v systému mezinárodně obchodních vztahů 
 

Teorie mezinárodního obchodu zahrnuje širokou škálu teorií, které se zabývají objasněním 

důvodů, proč se země zapojují do mezinárodně obchodních vztahů, mezinárodní dělby práce 

nebo proč dochází k mezinárodní specializaci. Jednou z takovýchto teorií jsou i teorie 

vybavenosti země výrobními faktory, podle kterých mezinárodní obchod probíhá z důvodů 

změn v relativní vybavenosti jednotlivými výrobními faktory v rámci různých zemí. 

Variabilita dostupnosti jednotlivých výrobních faktorů tak způsobuje rozdíly v jejich relativní 

ceně a vznikající cenové rozdíly představují jeden ze stimulů, proč země vstupují do 

mezinárodního obchodu a mohou také předurčovat i postavení země v mezinárodně 

obchodních vztazích.  

 Studium každé ekonomické oblasti, nevyjímaje se mezinárodního obchodu, tradičně 

začíná teoretickým úvodem. Proto obsahem této kapitoly je, kromě teorií vybavenosti země 

výrobní faktory, také objasnit obecnou podstatu a význam mezinárodního obchodu. Vzhledem 

ke skutečnosti, že mezinárodní obchodní vztahy jsou do jisté míry determinovány principy  

a pravidly, které se utvářely po 2. světové válce, je pozornost zaměřena i na vymezení 

mnohostranného obchodního systému, v rámci kterého současný mezinárodní obchod 

zpravidla probíhá a jenž je zaštiťován Světovou obchodní organizací.  

 
3.1 Výrobní faktory jako určující prvek ve vybraných teoriích 
 mezinárodního obchodu 
 

Výrobními faktory se v ekonomii rozumí tři obecné výrobní faktory, kterými jsou půda, práce 

a kapitál. Takto obecně vymezené výrobní faktory však reálně existují pouze v konkrétních 

formách, tedy v podobě specifických výrobních faktorů. Z tohoto pohledu tak půda může být 

reprezentována zemědělskou půdou, stavební parcelou nebo se může jednat o obnovitelné 

nebo neobnovitelné přírodní zdroje. Kapitál může být charakterizován budovami, stroji, 

zařízeními či zásobami (fyzický kapitál) nebo může představovat naakumulované vědomosti 

(lidský kapitál). V podmínkách mezinárodní ekonomie pak kapitál představuje finanční 

aktiva, která mohou nabývat např. podoby přímých zahraničních investic. Práce má svou 

specifickou podobu v  různých druzích profesí. Takto vymezené výrobní faktory, jsou 

následně specializované pro výrobu konkrétních statků (Holman, 2011). V dějinách 



 

ekonomického myšlení se tyto prvky, jako specifikace a z ní pramenící specializace, rozvíjely 

velmi pozvolna.  

 Přibližně od 70. let 18. století je datován vznik klasické politické ekonomie, kterou její 

představitelé vnímali jako vědu o tvorbě a rozdělování bohatství. Dominantním prvkem 

tohoto ekonomického směru se stala teorie hodnoty, která byla determinována výrobními 

náklady. Reálnými náklady se přitom mínily pouze náklady lidské práce, která byla 

vynaložena při výrobě, což do jisté míry odráželo vysokou pracovní náročnost tehdejší 

výroby. Zejména David Ricardo rozvíjel jednofaktorovou pracovní teorii hodnoty, podle které 

byla lidská práce přímo či nepřímo jediným zdrojem nově vytvořené hodnoty. Východiska 

těchto teoretických úvah našla svůj odraz také ve zdůvodnění prospěšnosti svobody 

zahraničního obchodu. Adam Smith zdůvodnil, proč se země, jež spolu navzájem obchodují, 

mají specializovat na výrobu toho zboží, u něhož mají absolutní výhodu, tedy na zboží, které 

vyrábějí levněji než jejich obchodní partneři. David Ricardo tuto teorii rozvinul o koncept 

teorie komparativních (relativních) výhod, která rozšiřuje výhody ze vzájemného obchodu  

i pro země, které nedisponují absolutní výhodou, neboť tyto země se budou specializovat na 

výrobu takových statků, u kterých je jejich absolutní výhoda relativně největší (Sojka, 2010). 

Teprve až rozvoj neoklasické ekonomie významným způsobem doplnil teorie klasické 

politické ekonomie. Toto doplnění představovalo rozšíření jednofaktorového modelu o další 

výrobní faktor, a to kapitál. Důvodem proč nebyla stejná pozornost věnována i půdě, resp. její 

specifické podobě ve formě neobnovitelných přírodních zdrojů, pramenila ze skutečnosti, že 

až do poloviny 19. století tvořily převážně obnovitelné zdroje energie základ globální palivo-

energetické bilance (Holman, 2011). Následně od druhé poloviny 19. století se vývoj posunul 

směrem k zvyšování spotřeby energetických zdrojů, především pak fosilních paliv (uhlí 

následované ropou a zemním plynem), které se postupně staly základem moderního 

hospodářství a strategickými komoditami v mezinárodním obchodě.  

 

3.1.1 Ekonomické teorie zohledňující rozdíly ve vybavenosti země výrobními faktory 
 

Za nejvýznamnější práci v tomto směru je možné považovat práci Eliho Heckschera a Bertila 

Ohlina2. Žádná jména nejsou tak úzce spojována s moderními obchodními teoriemi, jako 

právě jména těchto dvou švédských ekonomů. Již v roce 1919 Heckscher (1919) publikoval 

článek s názvem „The effect of Foreign Trade on the Distribution of Income“, který se stal 

stěžejním východiskem pro budoucí formování neoklasické teorie mezinárodního obchodu. 

                                                 
2 Bertil Ohlin získal v roce 1977 Nobelovu cenu za ekonomii. 



 

Heckscherova studie v kontextu své doby však nenalezla velký ohlas, a tak brzy upadla 

v zapomnění. Teprve až Ohlinovo (1933) zahrnutí tohoto článku do knihy „Interregional and 

International Trade“ z roku 1933 představovalo počátek formování nových pohledů na 

mezinárodní obchod. V této knize byla představena nová hlediska, která překonala 

ricardiánský model komparativní výhody ve třech zcela nových rovinách. První rovinu 

představovala Ohlinova kritika klasické ekonomie, která předpokládala, že mezinárodní 

obchod je zcela odlišný od obchodu, který probíhá uvnitř národní ekonomiky. Ohlin v tomto 

směru tvrdil, že mezinárodní obchod je zvláštním případem meziregionálního obchodu. 

Druhou rovinu pak představuje Heckscherovo a Ohlinovo odmítnutí pracovní teorie hodnoty, 

neboť podle nich je možné komplexně vysvětlit mezinárodní obchod pouze prostřednictvím 

modelu všeobecné rovnováhy. Poslední rovina představuje nejostřejší kritiku ricardiánské 

teorie komparativních výhod, která podle Heckschera a Ohlina neposkytuje uspokojivou 

odpověď na otázku: „Proč se srovnatelné náklady na výrobu daného statku mezi jednotlivými 

zeměmi liší?“ Heckscherova-Ohlinova obchodní teorie vysvětluje rozdílnost komparativních 

nákladů mezi jednotlivými zeměmi tím, že jednotlivé země jsou rozdílně vybaveny výrobními 

faktory, tudíž existence rozdílů v technologické vyspělosti mezi zeměmi, je dána jejich 

rozdílným vybavením různými výrobními faktory, viz Ohlin (1933), Ghai, Gupta (2002).  

 Heckscherova-Ohlinova obchodní teorie tak ukazuje, jak rozdíly v relativní 

vybavenosti výrobními faktory mohou ovlivňovat povahu mezinárodního obchodu z důvodů 

existence rozdílných komparativních nákladů na vybraný výrobní faktor (Baldwin, 2008).  

 Heckscherův-Ohlinův model byl při své konstrukci vystaven na několika 

zjednodušených předpokladech, a to (Ghai, Gupta, 2002): 

• jedná se o model 2 x 2 x 2. Předpokládá se existence dvou výrobních faktorů, kterými 

jsou práce (L) a kapitál (K), jejichž oceněním jsou mzdy (w) a renty (r). Dále se 

předpokládá výroba dvou statků X a Y a existence dvou zemí A a B. 

• Země A a B jsou odlišně vybaveny prací a kapitálem, ale obě země používají stejné 

technologie při výrobě.  

• Výroba statku X je náročná na práci a výroba statku Y je náročná na kapitál, přičemž 

oba statky jsou produkovány s konstantními výnosy z rozsahu.  

• Ceny výrobních faktorů závisí pouze na jejich relativní nabídce.  

• Dále se předpokládá dokonalá konkurence, výrobní faktory jsou dokonale mobilní 

pouze v rámci domácí ekonomiky (mezi zeměmi jsou výrobní faktory imobilní)  

a neexistují žádné obchodní bariéry. 



 

Stěžejním předpokladem Heckscherova-Ohlinova modelu je, že jednotlivé druhy statků jsou 

při své výrobě náročné na různé druhy výrobních faktorů. Pokud výroba statku X je náročná 

na práci a výroba statku Y je náročná na kapitál, pak důsledkem tohoto předpokladu je, že 

poměr práce a kapitálu (L/K) k statku X je větší než v případě statku Y. Pokud například na 

výrobu jedné jednotky statku X v zemi A je zapotřebí dvě jednotky práce a jedna jednotka 

kapitálu, pak poměr L/K je dva. Skutečnost, že je zapotřebí více práce než kapitálu při výrobě 

statku X však neznamená, že se jedná o statek absolutně náročný na práci, ale že se jedná  

o statek relativně náročný na práci. Pokud statek Y bude při své výrobě v zemi B vyžadovat tři 

jednotky práce a šest jednotek kapitálu pak poměr L/K bude jedna polovina. Je tedy zřejmé, že 

i když výroba statku X, vyžaduje v absolutním vyjádření dvě jednotky práce a výroba statku  

Y vyžaduje absolutně tři jednotky práce, bude statek X statkem náročným na práci, neboť 

poměr L/K je u statku X vyšší než u statku Y. Při zachování předpokladu, že ceny výrobních 

faktorů závisí pouze na jejich relativní nabídce, pak by se země, která je relativně lépe 

vybavena prací, měla specializovat na výrobu pracovně náročných výrobků (země A), neboť 

práce bude v této zemi relativně levnější. Naopak země relativně hojně vybavená kapitálem 

(země B), by se měla orientovat na výrobu kapitálově náročných výrobků, neboť kapitál bude 

v této zemi relativně levnější. Grafické znázornění Heckscherova-Ohlinova obchodního 

modelu vychází z modelu všeobecné rovnováhy, který analyzuje jednak úroveň produkce 

v uzavřené ekonomice (obr. 3.1), a jednak úroveň výroby v ekonomice otevřené (obr. 3.2). 

Cílem těchto dvou modelů je porovnat efekty, které plynou z užší specializace v souladu 

s faktorovou vybaveností dané ekonomiky, při jejím zapojení do vzájemného obchodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1: Heckscherův-Ohlinův obchodní model pro uzavřenou ekonomiku 

Zdroj: Ghai, Gupta (2002, s. 290), vlastní úprava 



 

V uzavřené ekonomice (obr. 3.1) je nejvyšší dosažitelnou indiferenční křivkou, křivka IC1, 

která je tečnou k hranici produkčních možností země A v bodě M1 a pro zemi B v bodě M2. 

Země A je hojně vybavena prací, zatímco země B je hojně vybavena kapitálem. Vzhledem 

k tomu, že v uzavřené ekonomice neprobíhá žádný zahraniční obchod, musí obě země zajistit 

jak produkci kapitálově náročných statků, tak i statků pracovně náročných. Země A tak bude 

produkovat statku X na úrovni X1 a statku Y na úrovni Y1, obdobně země B bude produkovat 

statku X na úrovni X2 a statku Y na úrovni Y2. Sklon tečny v bodě M1 představuje relativní 

ceny statků, tj. Px/Py pro zemi A, které je možné znázornit křivkou PS1. Podobně sklon tečny 

v bodě M2 představuje relativní ceny statků země B, které je možné znázornit křivkou PS2. 

Vzhledem k tomu, že PS1 < PS2, je sklon v bodě M2 strmější než v bodě M1. Země A má tedy 

komparativní výhodu v produkci statku X a země B má komparativní výhodu v produkci 

statku Y.  

 Pokud se obě země budou specializovat na produkci těch statků, které jsou náročné na 

výrobní faktor, který se v dané ekonomice nachází hojně, pak je pro tyto ekonomiky výhodná 

vzájemná směna, jak dokládá i obr 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2: Heckscherův-Ohlinův obchodní model pro otevřenou ekonomiku 

Zdroj: Ghai, Gupta (2002, s. 291), vlastní úprava 

 

Počáteční rovnováha v obr. 3.2 se nachází u země A v bodě M1 a u země B v bodě M2, neboť 

v těchto bodech se indiferenční křivka IC1 dotýká hranice produkčních možností. V počáteční 

rovnováze je patrné, že jak u země A, která se specializuje na produkci statku X, tak i u země 

B, která se specializuje na produkci statku Y dochází k neúplné specializaci, která pramení 

z toho, že obě země vyrábějí, jak statek X, tak i statek Y. Pokud se země začnou specializovat 

na produkci toho statku, pro jehož výrobu jsou lépe vybaveny příslušným výrobním faktorem, 



 

pak specializace země A, resp. země B na produkci statku X, resp. statku Y povede k přesunu 

z bodu M1, resp. M2 do bodu N1, resp. N2. Body N1 a N2 jsou tečnou hranice produkčních 

možností. V bodě N1 vyrábí země A statku X na úrovni X´
1 a statku Y na úrovni  Y

´
1. Obdobně 

země B v bodě N2 vyrábí statku X na úrovni X´
2 a statku Y na úrovni Y´

2. Země A však není 

schopna celou produkci statku X spotřebovat a na druhé straně se potýká s nedostatkem statku 

Y. Stejně tak země B disponuje nadbytkem statku Y, ale zároveň nemá dostatek statku X.  

V okamžiku, kdy země A a B začnou vzájemně obchodovat, dojde u země A k přesunu z bodu 

N1 do bodu E*
1 a obdobně u země B dojde k přesunu z bodu N2 do bodu E*

2. Z toho tedy 

plyne, že země A bude vyvážet do země B statky X na úrovni X*
1, a zároveň země A bude 

dovážet ze země B statky Y na úrovni Y*
1. Konečná rovnováha je daná tím, že země A bude 

spotřebovávat při zapojení do obchodu se zemí B pouze spotřebitelsky žádoucí množství 

statku X, neboť zbylá část produkce statku X bude vyvážena do země B. Dále země A bude 

spotřebovávat více statku Y, než v případě uzavřené ekonomiky, a to na úrovni Y*
1, což je 

spotřebitelsky žádoucí množství statku Y, které bude dováženo ze země B. Obě země tak 

získaly výhody ze vzájemného obchodu, což se následně projeví i v  posunu indiferenční 

křivky z úrovně IC1, na novou úroveň IC2.  

 Po publikování Hesckscherova a Ohlinova modelu se objevily kritické názory 

směřující především k některým předpokladům této obchodní teorie. Nejkritičtěji byl vnímán 

předpoklad týkající se exaktního rozlišování mezi kapitálově a pracovně náročným výrobkem. 

Stěžejním problémem se jevilo především opomenutí skutečnosti, že při výrobě může 

libovolně docházet k nahrazování kapitálu prací a naopak. Takto vyrobený statek se pak může 

v jedné zemi jevit jako kapitálově náročný statek a v jiné zemi zase jako pracovně náročný 

statek.  

 Kriticky se nahlíží také na předpoklad imobility výrobních faktorů mezi jednotlivými 

ekonomikami. Současný stav totiž ukazuje, že v případě kapitálu je možné hovořit dokonce  

o dokonalé mobilitě kapitálu. Z toho důvodu země, které jsou nedostatečně vybaveny 

kapitálem, mohou chybějící kapitál dovážet a zaměřit se tak na výrobu kapitálově náročných 

výrobků. Není také možné opomíjet skutečnost, že Heckscherův-Ohlinův obchodní model do 

jisté míry odsuzuje rozvojové země, které jsou relativně lépe vybaveny prací než kapitálem, 

aby se orientovaly na pracovně náročné výrobky a tedy směřovaly k trvalému zaostávání. 

Kriticky je nutné pohlížet také na skutečnost, že ceny výrobních faktorů v zemi závisí pouze 

na relativní nabídce těchto faktorů. V úvahu je nutné vzít také poptávku po výrobních 

faktorech, neboť pokud je v dané zemi kapitál relativně hojný, nemusí to nutně znamenat, že 



 

je také jeho cena relativně nízká. Vysoká poptávka po kapitálu by totiž způsobila, že by se 

jeho cena relativně zvyšovala, a to i přesto, že je v dané zemi hojný (Neumann a kol., 2010). 

 Za první významné rozšíření původního Hesckscherova-Ohlinova obchodního 

modelu, je považován Stolperův a Samuelsonův3 teorém o změně světových cen. Tento 

teorém předpokládá, že pokud dojde, např. vlivem rostoucí poptávky, k růstu relativní ceny 

(např. pracovně náročného statku), pak se zvýší i reálná cena použitého výrobního faktoru, 

tedy práce a naopak (Stolper, Samuelson, 1941).  

 Analytické ztvárnění Stolperova-Samuelsonova teorému vychází z modifikovaného 

Bowleyova a Edgeworthova box diagramu, který analyzuje jednu z podmínek Paretovské 

efektivnosti výroby u ekonomiky dosahující vhodné alokace výrobních faktorů při výrobě 

dvou statků. Stolperův-Samuelsonův teorém znázorněný prostřednictvím box diagramu (obr. 

3.3) ukazuje, jakým způsobem mohou ceny ovlivňovat rozdělení kapitálu a práce při výrobě 

dvou statků.  

 
Obr. 3.3: Stolperův-Samuelsonův box diagram 

Zdroj: Baldwin (2008, s. 18) 

 
Bod 02 nacházející se v pravém horním rohu obr. 3.3 představuje celkové množství kapitálu 

(K) a bod 01 pak představuje celkové množství práce (L), které je možné rozdělit mezi výrobu 

prvního (pracovně náročného) a druhého (kapitálově náročného) statku. Každý bod v tomto 

schématu představuje rozdělení celkové nabídky práce a kapitálu mezi dva uvažované statky  

a současně úroveň výstupu těchto statků. Poměr kapitálu a práce (K/L) pro danou zemi se 

rovná sklonu přerušované diagonální křivky 01BH02. Izokvanty y1 a y´1 jsou konvexní 

k počátku 01 a izokvanty y´1 a y2 jsou konvexní k počátku 02 a musí obsahovat určité množství 

                                                 
3 Paul A. Samuelson je držitelem Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1970. 



 

bodů, ve kterých se tyto izokvanty navzájem dotýkají (body N a M). Křivka, která prochází 

body N a M se nazývá smluvní křivkou a všechny body na této křivce představují efektivní 

alokaci práce a kapitálu. Tyto body jsou Paretovsky optimální, zatímco všechny ostatní body, 

které leží mimo tuto křivku (body B a H), jsou pokládány za technicky neefektivní. Body 

N a M, které leží na smluvní křivce, znázorňují situaci, v níž není možné zvýšit produkci 

jednoho statku, aniž by nedošlo k omezení výroby druhého statku. Pro představu, posun 

z bodu N do bodu M zvyšuje výrobu pracovně náročných statků, což má za následek omezení 

produkce kapitálově náročných statků a analogicky posun z bodu M do bodu N představuje 

omezení produkce pracovně náročného statku a zvýšení produkce kapitálově náročného 

statku. Tato skutečnost je dána mezní mírou technické substituce kapitálu za práci (MRTSK,L), 

která je směrnicí dané izokvanty.  

 Sklon přímky od 01 do bodu N představuje poměr K/L používaného při výrobě 

pracovně náročného statku a sklon přímky od 02 do bodu M představuje poměr K/L použitého 

při výrobě kapitálově náročného statku.  Poměr K/L používaného při výrobě obou statků je 

větší v bodě M než v bodě N. V důsledku toho je také mezní produktivita práce vyšší a mezní 

produktivita kapitálu nižší v bodě M než v bodě N. Vzhledem ke skutečnosti, že Stolper  

a Samuelson neuvažovali o tom, že cena daného výrobního faktoru by se odvíjela pouze od 

jeho nabídky, ale také od poptávky, předpokládali, že pokud by daná ekonomika uvažovala  

o úrovni výstupu v bodě M, protože by byla lépe vybavena prací, pak by došlo k rozšíření 

výroby prvního statku na úkor výroby druhého statku. Poptávka po práci by tudíž vzrostla, 

zatímco poptávka po kapitálu by postupně klesala. Tato skutečnost by následně vedla 

k absolutnímu i relativnímu růstu reálných důchodů vlastníků práce, a zároveň i k relativnímu 

poklesu reálných příjmů vlastníků kapitálu.  

 Stolperův a Samuelsonův teorém tak dokládá, že jakmile se země zapojí do 

mezinárodního obchodu a bude zvyšovat výrobu statků, které jsou náročné na výrobní faktor, 

který se v dané ekonomice nachází hojně, pak tato skutečnost povede k zvyšování poptávky 

po daném výrobním faktoru a tím dojde také k růstu jeho ceny. Ze Stolper-Samuelsonova 

teorému tak plyne, že zapojení země do mezinárodního obchodu ovlivní rozdělování důchodů 

v zemi. Dojde k obohacení vlastníků hojného výrobního faktoru, zatímco důchody vlastníků 

vzácného výrobního faktoru poklesnou (Holman, 1990).  

 Druhé významné doplnění Heckscherova-Ohlinova modelu představuje práce 

Tadeusze Rybczynského (1955), který se zabýval změnami poměru K/L uvnitř země, který 

má vliv na relativní cenu kapitálu a práce.  



 

 Rybczynský předpokládal, že poměr K/L není ani v krátkém období neměnný, neboť 

existují faktory, které tento poměr zvyšují či snižují. Za faktory, které poměr K/L zvyšují, 

považoval, např. hladomor, epidemii, vysokou migraci, války apod., které významným 

způsobem sníží počet obyvatelstva. Naopak za faktory, které snižují poměr K/L pokládal např. 

příliv zahraničního kapitálu či prudké zvýšení počtu obyvatelstva. Vymezení faktorů, které 

ovlivňují poměr K/L, pokládal Rybczynský za stěžejní, neboť zvýšení či snížení poměru K/L 

ovlivňuje relativní cenu kapitálu a práce, viz Rybczynski (1955),  Reinert (2012).  

 Rybczynského teorém tedy říká, že pokud dojde k významnému zvýšení poměru K/L, 

pak dojde k relativnímu růstu ceny jak kapitálu, tak i práce. Tato skutečnost se následně 

projeví i ve změně struktury domácí výroby ve prospěch kapitálově náročných statků. Naopak 

snížení tohoto poměru bude mít opačné důsledky (Marrewijk, 2012).  

 V návaznosti na zveřejnění Heckscherova-Ohlinova obchodního modelu nedošlo 

pouze k rozšíření a doplnění tohoto modelu o nové prvky poznání, ale stal se tento model také 

předmětem různých empirických testů, které ověřovaly jeho platnost. Za nejvýznamnější 

práci v tomto směru je považována práce Wassila Leontiefa4 (1953), který se pokusil ověřit 

platnost Heckscherova-Ohlinova modelu na vývoji zahraničního obchodu Spojených států 

amerických (USA). Ke svému testu sestavil rozsáhlou tabulku čítající 200 odvětví5 v USA za 

rok 19516, doplněnou o pracovní a kapitálovou náročnost každého odvětví. Leontief si položil 

otázku, kolik jednotek práce a kapitálu se uvolní, jestliže by USA snížily vývoz o jeden 

milion USD a kolik dodatečných jednotek práce a kapitálu by potřebovaly, pokud by chtěly 

nahradit dovozy ve výši jednoho milionu USD. Vzhledem k tomu, že USA byly po 2. světové 

válce zemí s patrně nejvyšší vybaveností kapitálu, předpokládal Leontief (1953), že USA 

budou vyvážet více kapitálově náročných statků, než je kapitálově náročných statků dováženo 

do USA v souladu s Heckscherovou-Ohlinovou teorií. Překvapivým výsledkem Leontiefova 

výzkumu bylo, že poměr K/L byl nižší u vývozu než u dovozů. U vývozů činil poměr K/L 

přibližně 13 000 USD na jednoho pracovníka za rok a v případě dovozů činil poměr K/L 

13 700 USD na jednoho pracovníka za rok. Ukázalo se tedy, že USA vyvážejí spíše pracovně 

náročné statky a naopak dovážejí kapitálově náročné statky. Toto zjištění vstoupilo do dějin 

teorií mezinárodního obchodu jako tzv. Leontiefův paradox (Marrewijk, 2012). 

 Leontief se jej pokusil vysvětlit tím, že i přesto, že USA jsou zemí s vysokou 

kapitálovou vybaveností práce, je americká pracovní síla přibližně třikrát produktivnější, než 

                                                 
4 Wassily Leontief získal v roce 1973 Nobelovu cenu za ekonomii, konkrétně za input-output analýzu.  
5 Těchto 200 odvětví sjednotil do 50 skupin, aby bylo možné s tak rozsáhlými daty pracovat. 
6 V literatuře je možné se setkat i s jiným obdobím, např. Neumann a kol. (2010) uvádí rok 1947.  



 

je pracovní síla v jiných zemích. Teoreticky by tak bylo možné vynásobit množství práce 

v USA třemi, aby bylo možné získat skutečný obraz o relativní vybavenosti této země 

kapitálem a prací.  To by však znamenalo, že USA jsou zemí relativně lépe vybavenou prací 

ve vztahu ke kapitálu. Soudobá ekonomie vysvětluje Leontiefův paradox nejčastěji koncepcí 

lidského kapitálu. Na druhé straně však statky náročné na kvalifikovanou pracovní sílu tedy 

na lidský kapitál, je možné považovat spíše za kapitálově náročné statky než statky pracovně 

náročné. Další možná vysvětlení Leontiefova paradoxu mohou vycházet z možnosti vzájemné 

substituce výrobních faktorů. Například jeden výrobek může být v zemi relativně hojně 

vybavené kapitálem vyráběn za použití relativně velkého množství kapitálu a považován tak 

za kapitálově náročný statek, kdežto v zemi, která je relativně hojně vybavena prací může být 

stejný výrobek vyráběn za použití relativně velkého množství práce a tento výrobek tak bude 

pokládán za pracovně náročný výrobek (Holman, 1990). 

 

3.1.2 Pokročilejší teoretické přístupy k vybavenosti země výrobními faktory 
 

Pokročilejší teorie vybavenosti země výrobními faktory rozšiřují původní dvoufaktorový 

model o třetí výrobní faktor, a to půdu. Půda je v těchto teoriích vymezena 

prostřednictvím jedné ze svých specifických forem, kterých může nabývat, a to jako 

neobnovitelné přírodní zdroje, vzhledem k jejich nezastupitelné roli v současném 

mezinárodním obchodě.  

 Důvod, proč Heckscher a Ohlin abstrahovali od tohoto výrobního faktoru, spočíval 

v tom, že mu byla dlouhodobě přisuzována nižší významnost. V dějinách ekonomického 

myšlení byla půda chápana zejména jako prostředek určený k produkci rostlinné a živočišné 

výroby a neobnovitelné přírodní zdroje měly až do období průmyslové revoluce pro 

společnost pouze druhořadý význam.   

 Pohled na třetí výrobní faktor byl také ovlivněn prací Thomase Malthuse (1798), který 

v souvislosti s populační teorií rozvíjel „limity růstu“. Přístup k této problematice se pojí 

s tzv. Malthusiánským přístupem, který říká, že ve střednědobém horizontu je možné 

očekávat absolutní fyzickou vzácnost přírodních zdrojů, tj. absolutní vyčerpání 

neobnovitelných přírodních zdrojů. Základní Malthusova argumentace vychází z myšlenky, 

že růst populace bude vytvářet tlaky na vyšší využívání přírodních zdrojů, což se ve svém 

konečném důsledku projeví v ztrátách těchto zdrojů a poklesu životní úrovně. Malthus dále 

předpokládal, že země, které jsou hojně vybavené přírodními zdroji, budou soběstačnější  

a stabilnější než země, které takto vybaveny nejsou (Kula, 1992). Závěry Malthusovy teorie 



 

přinášely sice pozitivní výhledy pro surovinově bohaté země, ale nepřinášely významnější 

poznání pro formování teorie mezinárodního obchodu. Teprve až významnější přechod od 

ruční práce k tovární strojní velkovýrobě vedl k masivnějšímu využívání nových zdrojů 

energie, neboť do té doby nejrozšířenější palivo, tj. dřevo, nebylo již dále schopno pokrýt 

požadavky na výhřevnost a spotřebu, což vedlo k jeho nahrazení, především uhlím a vodní 

parou. Tyto skutečnosti tak představovaly růst významnosti třetího výrobního faktoru v rámci 

mezinárodního obchodu. Dominantním prvkem mezinárodního obchodu se staly 

neobnovitelné přírodní zdroje7, které zároveň představovaly základ moderní energetické 

základny společnosti.  

 Z toho důvodu studie, které byly formovány, zejména od druhé poloviny 20. století, 

zasazují třetí výrobní faktor reprezentovaný neobnovitelnými přírodními zdroji do 

pokročilejších teoretických přístupů k vybavenosti země výrobními faktory. Tyto práce 

stanovují, že komparativní výhoda nezávisí pouze na relativní vzácnosti práce a kapitálu, ale 

je přímo ovlivněna relativní hojností neobnovitelných přírodních zdrojů, viz Leamer (1995).  

Na druhé straně neobnovitelné přírodní zdroje jako třetí výrobní faktor jsou na rozdíl od práce 

a kapitálu, výrobním faktorem vyčerpatelným, tzn. jejich reprodukční schopnost je nulová 

(Dvořák a kol., 2007). Z toho důvodu přístupy, které zasazují přírodní zdroje do 

pokročilejších obchodních teorií, rozvíjejí poznání ve třech zásadních směrech. První směr je 

reprezentován systematickými analýzami, které se zabývají problematikou vyčerpatelnosti 

zásob neobnovitelných přírodních zdrojů, viz Hotelling, (1931), Hartwick (1989). Druhý směr 

představuje modifikaci a rozšíření původní Heckscherovy-Ohlinovy obchodní teorie, viz 

Kemp a Long (1984), Lasserre (2002) a třetí směr je spojován s novým pojetím 

neobnovitelných přírodních zdrojů v obchodních modelech, čímž se otevírá i nový pohled na 

význam a podstatu nerostných surovin v mezinárodním obchodě, viz Corden a Neary (1982), 

Auty (1993), (1998), Baldwin (2008). 

 Systematické práce, které se zabývají problematikou vyčerpatelnosti zásob přírodních 

zdrojů, zahrnují především práce Harolda Hotellinga (1931) a Johna M. Hartwicka (1989). 

Hotelling ve 30. letech 20. století představil svou neoklasickou teorii vyčerpání zdrojů, která 

vstoupila do ekonomického myšlení pod názvem Hotellingovo pravidlo. Podle tohoto pravidla 

je sociálního optima dosaženo tehdy, když se čistá cena nevytěžené jednotky zdroje, tzn. 

prodejní cena snížená o těžební náklady, zvyšuje tempem, které se rovná úrokové míře 

                                                 
7 Z pohledu teorií mezinárodního obchodu se za neobnovitelné přírodní zdroje považují především takové zdroje, 
které se vyskytují v limitovaném množství vzhledem k výrobním a spotřebním hodnotám a je tudíž zapotřebí 
s nimi hospodařit. Jedná se především o ropu, zemní plyn, uhlí apod., které po svém vyčerpání zanikají.  



 

(Hotelling, 1931). Vlastník zdroje může volit mezi vytěžením jednotky zdroje dnes  

a investováním získaných příjmů při stávající úrokové míře nebo rozhodnutím ponechat 

zdroje v zemi a vytěžit je až v budoucnosti. S možností vytěžit zdroje až v budoucnosti bude 

vlastník zdroje souhlasit pouze tehdy, pokud čistá cena roste v míře, která se rovná úrokové 

míře. Oba způsoby jednání však zaručují vlastníkovi zdrojů stejný výnos. Uvedený požadavek 

je možné také vyjádřit tak, že současná hodnota jednotky zdroje musí být stejná bez ohledu na 

to, kdy bude vytěžena (Frischmann, 2012). Hotellingovo pravidlo platí v podmínkách 

dokonalé konkurence, tedy při neexistenci transakčních nákladů a dokonalé informovanosti. 

Podstatu fungování Hotellingova pravidla v podmínkách dokonalé konkurence dokumentuje 

obr. 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4: Hotellingovo pravidlo v podmínkách dokonalé konkurence 

Zdroj: WTO (2010, s. 76), vlastní úprava 

 

Na vertikálních osách obr. 3.4 se na levé straně nachází čistá cena nevytěžené jednotky zdroje 

v čase jedna (p1) a v pravé části pak čistá cena nevytěžené jednotky zdroje v čase dva, která je 

diskontovaná k prvnímu období � ��
�����	. Spotřeba zdroje v čase jedna je měřena zleva směrem 

doprava, zatímco spotřeba zdroje v čase dva je měřena zprava směrem doleva. V obr. 3.4 se 

dále nacházejí dvě poptávkové křivky, a to poptávková křivka D1, která znázorňuje úrovně 

poptávky v čase jedna a poptávková křivka D2, která znázorňuje úrovně poptávky v čase dva. 

Rovnováha se nachází v bodě E, neboť v tomto bodě se poptávkové křivky D1 a D2 protínají. 

V tomto bodě je zároveň vlastník zdroje indiferentní k tomu, zda vytěží nevytěženou jednotku 

zdroje v čase jedna nebo v čase dva. Rovnovážná cena pe je na úrovni 
 � ��
�����, kde  

r představuje úrokovou míru. Rovnovážná spotřeba a těžba zdroje QE pro první období je 



 

dána úseky 01 až 0E a pro druhé období je dána úseky 02 až 0E. Pokud p2 je větší než  
�1 � ��
� bude výhodnější pro vlastníka zdroje těžit zdroje v čase dva, tzn. v budoucnosti. 

Pokud je však p2 menší než �1 � ��
� bude výhodnější pro vlastníka zdroje těžit zdroje 

v současnosti.   

 Vzhledem k tomu, že Hotellingovo pravidlo předpokládá, že vlastník zdroje má 

informaci o tom, jaká bude cena nevytěžené jednotky v budoucnu, vzniká v tomto ohledu 

rozpor, spočívající především v tom, že vlastník zdroje nemůže dopředu s jistotou predikovat 

vývoj budoucí ceny, neboť trhy reagují vždy „ex post“, nikoliv „ex ante“, jak předpokládá ve 

své studii Hotelling. Z toho důvodu byla tato studie v průběhu 70. let minulého století 

doplněna realističtějším pravidlem Johna M. Hartwicka. Hartwickovo pravidlo rozeznává dva 

druhy kapitálu, a to přírodní kapitál, který má podobu nerostných surovin a kapitál, který byl 

vytvořen uměle člověkem a má podobu např. budov, strojů, infrastruktury nebo podobu 

lidských myšlenek, nápadů apod. Hartwick druhý typ kapitálu nazývá reprodukovatelný 

kapitál. Hartwickovo pravidlo říká, že má-li být růst spotřeby udržitelný, pak musí být 

přírodní kapitál, který se postupně vyčerpává, nahrazován kapitálem reprodukovaným, viz 

Hartwick (1989), De Bruyn (2000).  

 Pokud jde o rozšíření a modifikaci původního Heckscherova-Ohlinova modelu, pak  

k nejvýznamnějším pracím v tomto směru, se řadí systematická studie Kempa a Longa 

(1984), kteří se stali významnými kritiky Heckscherova-Ohlinova modelu. Kemp a Long 

argumentovali tím, že není možné abstrahovat od tak významného výrobního faktoru, kterým 

jsou neobnovitelné přírodní zdroje, neboť tento faktor nejenže tvoří podstatnou část světového 

obchodu8, ale také je důležitým výrobním vstupem pro vytváření výstupu ve většině zemí 

světa (Lasserre, 2002)9. Kemp a Long (1984) zvažovali několik alternativních možností, jak 

neobnovitelné přírodní zdroje zakomponovat do obchodních modelů. Navrhli tři možné 

obchodní modely. Společným prvkem všech těchto modelů je, že pracují s homogenním 

neobnovitelným zdrojem, který se nazývá Hottelingův výrobní faktor (R), kterým může být 

např. ropa, zemní plyn, uhlí apod. Hottelingův výrobní faktor je charakteristický třemi 

vlastnostmi, a to: (a) není výsledkem výrobního procesu, (b) je vyčerpatelný, (c) vlastník 

tohoto zdroje se rozhoduje o jeho těžbě v souladu s Hotellingovým pravidlem (Lasserre, 

2002). 

                                                 
8 Kemp, Long (1984) uvádí, že v roce 1980 tvořil obchod s neobnovitelnými zdroji energie 29 % světového 
obchodu se zbožím.  
9 V literatuře je možné se setkat i s jinými modifikacemi Heckscherova-Ohlinova modelu. Známou modifikací je 
např. teorie kvalifikace práce vytvořená Donaldem B. Keesingem (1966).  



 

 Prvním navrhovaným modelem je Anti-Heckscherův-Ohlinův model, který pracuje se 

dvěma Hotellingovými výrobními faktory (R1 a R2). Finální statky jsou tak vyráběny za 

použití dvou vyčerpatelných neobnovitelných zdrojů.  Kemp a Long (1984) označují tento 

model, znázorněný obr. 3.5, za čistý obchodní model s neobnovitelnými přírodními zdroji, 

který představuje protipól standardního Heckscherova-Ohlinova modelu. R1, resp. R2, v obr. 

3.5, představují Hotellingovy výrobní faktory, které se používají při výrobě prvního, resp. 

druhého statku, v prvním, resp. druhém odvětví. V případě, že dané dvě výrobní odvětví se 

liší v intenzitě použití výrobních faktorů, pak existují dvě různé hodnoty p, tzn. p- a p+. Cena 

prvního zboží označovaná jako p představuje k ceně druhého zboží, směnné relace. Pokud 

dojde k situaci, kdy p ≤ p-, pak se daná ekonomika lépe specializuje na výrobu prvního statku 

vyráběného v prvním odvětví, pokud p ≥ p+, pak pro danou ekonomiku platí, že se lépe 

specializuje na výrobu druhého statku vyráběného v druhém odvětví. Y1 a Y2 představují 

izokvanty, které ukazují různé kombinace dvou vstupů, které vedou ke stejnému výstupu. 

Směrnicí izokvanty je mezní míra technické substituce, která vyjadřuje míru, ve které je 

možné ve výrobním procesu nahrazovat jeden výrobní faktor za druhý, aniž by se změnil 

výstup výroby. V obr. 3.5 je efektivní výroby při efektivní spotřebě Hotellingových výrobních 

faktorů dosaženo uvnitř vyšrafovaného prostoru přerušovaných křivek p+ a p-. V tomto 

prostoru ekonomika optimálně využívá oba Hotellingovy vyčerpatelné zdroje. V případě, že 

by ekonomika volila výstup v bodě A, pak by se jednalo o neefektivní využívání 

Hotellingových výrobních faktorů, neboť výrobní faktor R1 by byl spotřebováván rychleji než 

výrobní faktor R2, aniž by odpovídal relativní růst ceny těženého zdroje jeho diskontní sazbě 

(Lasserre, 2002).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.5: Anti-Heckscherův-Ohlinův obchodní model 

Zdroj: Lasserre (2002, s. 62) 



 

Anti-Heckscherův-Ohlinův model však představuje extrémní situaci, kdy se předpokládá, že 

země není vybavena jinými faktory než Hotellingovými výrobními faktory. Ve skutečnosti 

však každá země je do jisté míry vybavena i kapitálem nebo prací. Právě druhý typ modelu 

nazvaný jako zobecněný Heckscherův-Ohlinův model pracuje se všemi třemi výrobními 

faktory. Nedostatkem tohoto modelu je skutečnost, že tento model nepodává odpovědi na 

otázky, které jsou spojeny s rozdíly v intenzitě využití daných výrobních faktorů v rámci 

jednotlivých výrobních odvětví. V každé zemi mohou být dva statky vyráběny třemi 

výrobními faktory, a to dvěma konvenčními, nevyčerpatelnými faktory kapitálem (K) a prací 

(L) a jedním Hotellingovými výrobním faktorem (R). Vzhledem ke skutečnosti, že všechny 

použité výrobními faktory mají stejnou intenzitu, nebyl tento alternativní model hlouběji 

Kempem a Longem (1984) rozpracován. Tento model se však stal východiskem pro 

formování třetího obchodního modelu s přírodními zdroji, nazývaného jako Hybridní model, 

který představuje kombinaci standardního Heckscherova-Ohlinova modelu a Anti-

Heckscherova-Ohlinova modelu. V Hybridním modelu jsou finální statky vyráběny za použití 

dvou výrobních faktorů, přičemž jedním z výrobních faktorů je konvenční a nevyčerpatelný  

K nebo L v souladu se standardní Heckscherovou-Ohlinovou obchodní teorií a druhým 

výrobním faktorem je Hotellingův výrobní faktor R, který je vyčerpatelný (Lasserre, 2002). 

Právě Hybridní modely mají stěžejní postavení v pokročilejších teoriích vybavenosti země 

výrobními faktory, neboť nejreálněji vystihují výrobní proces. Výchozím předpokladem 

Hybridního modelu je, že statky jsou vyráběny za použití K nebo L  a R. Vzhledem k tomu, že 

země je zpočátku hojně vybavená R, bude výroba této země převážně specializovaná na 

výrobu statků náročných na R. Na tomto místě je však nutné poznamenat, že jedním ze 

základních rysů odvětví dobývání a těžby nerostných surovin je, že produkce R v určitém 

období není nezávislá na produkci v kterémkoli jiném období. Současné tempo těžby R má 

vliv na zásobu tohoto zdroje, které může být těženo v budoucnosti. V tomto smyslu se má na 

mysli vzácnost zdroje, což představuje ekonomickou míru, která se odlišuje od standardních 

měr založených na fyzickém množství K nebo L. Z ekonomického hlediska se vzácnost odráží 

ve výši mezních nákladů těžby a v ceně zdroje. Vzhledem k tomu, že Hybridní model pracuje 

s konstantní úrovní známých zásob daného R, pak se současným růstem dobývání a těžby R, 

poroste také jeho cena. Z toho důvodu tak původní specializace země na výrobu statků 

náročných na R, povede k přesunu specializace výroby směrem k výrobě statků náročných na 

L nebo K, vzhledem k tomu, že L nebo K bude relativně levnějším vstupem než R.  

 Hybridní model tak ukazuje, že země, která byla původně hojně vybavena 

vyčerpatelnými neobnovitelnými zdroji, se v souladu s Heckscherovou-Ohlinovou obchodní 



 

teorií začala specializovat na výrobu a export výrobků náročných na tento výrobní faktor. Na 

druhé straně skutečnost, že neobnovitelné zdroje se v ekonomice nacházejí v limitovaném 

rozsahu, postupně povede k růstu vzácnosti tohoto zdroje, což se projeví v růstu jeho ceny. 

Z toho důvodu se tak země bude muset přeorientovat na výrobu a vývoz výrobků, které budou 

náročné na jiný výrobní faktor, což však představuje porušení podmínky Heckscherovy-

Ohlinovy teorie. Problematika využívání vyčerpatelných přírodních zdrojů je však mnohem 

složitější, než je schopen zachytit Hybridní model. Tato problematika spadá do směru 

rozvíjeného např. Cordenem a Nearym (1982), Autym (1993), kteří zasazují přírodní zdroje 

do pokročilejších obchodních teorií, které překonávají obchodní teorie rozvíjené neoklasickou 

ekonomií. Auty (1998) ukazuje, že nadměrné využívání vyčerpatelných přírodních zdrojů pro 

účely výroby a exportu, bude mít negativní dopady na vnitřní strukturu surovinově bohaté 

ekonomiky. Extrakce nerostných surovin bude spojena s nadměrnou kapitálovou akumulací, 

tzn., vlastníci kapitálu budou kapitál akumulovat z ostatních výrobních odvětví ekonomiky 

směrem do odvětví dobývání a těžby surovin, neboť v tomto odvětví nalezne kapitál své 

nejvyšší ocenění. Následný export nerostných surovin, bude spojen s přílivem exportních 

příjmů, jejichž převod na domácí měnu, může vést k zhodnocování reálného měnového kurzu 

nebo může podporovat vzestup cenové hladiny, čímž se ostatní odvětví domácí ekonomiky 

stanou méně konkurenceschopné ve srovnání se zahraničním. Tato skutečnost tak výrazně 

rozšířila spektrum faktorů, které mají vliv na výrobní sektor a potažmo i mezinárodní obchod. 

Využití jednotlivých výrobních faktorů při produkci statků je vysvětlováno pomocí 

hospodářských odvětví, které jsou reprezentovány obchodovatelným a neobchodovatelným 

odvětvím. Modely, které byly zkonstruovány a rozpracovávají roli nerostných surovin 

v obchodních modelech, se již nezabývají problematikou rozdílnosti v produktivitě, ale 

zabývají se vnitřními strukturálními proměnami, které mají vliv na strukturu ekonomiky  

a komoditní skladbu jejího vývozu. Tyto vnitřní proměny ekonomiky dávají do souvztažnosti 

vybavenost země vyčerpatelnými neobnovitelnými zdroji a jejich vliv na strukturu a skladbu 

ostatních odvětví ekonomiky. Vzhledem k tomu, že tento směr se prozatím nachází v nových 

obchodních teoriích na pomezí teorie a empirických zkušeností, je další pozornost této 

problematice věnována v páté kapitole této práce.   

 

3.2 Determinace mezinárodně obchodních vztahů  
 

Otázkami, proč by se země měla zapojovat do mezinárodního obchodu, jaké výhody  

a nevýhody to zemi přinese, či v jakém rozsahu by měla obchodovat s třetími zeměmi, trápily 



 

ekonomy už od pradávna. Nalézt objektivní odpovědi na výše uvedené otázky není snadným 

úkolem ani pro současnou ekonomii, neboť stále přetrvávají rozdílné pohledy na význam  

a podstatu mezinárodního obchodu. Základní koncepce teorie mezinárodního obchodu 

osciluje mezi zásadami volného svobodného obchodu (liberalismem) a protekcionismem 

(ochranářstvím). Dělení na tyto dva póly zahrnuje jednak názory zastánců volného  

a svobodného obchodu, kteří poukazují na skutečnost, že volný obchod přináší prospěch všem 

zemím v podobě tzv. zisků z obchodu (gains from trade), které zahrnují zisky spotřebitelů, 

zisky ze specializace a rostoucí výnosy z rozsahu. Na druhé straně mezinárodní obchod může 

za určitých podmínek působit jako překážka ekonomického rozvoje a růstu, pokud země není 

dostatečně konkurenceschopná. Z toho důvodu některé země uplatňují protekcionistická 

(ochranářská) opatření v mezinárodním obchodě, jejichž posláním je chránit domácí trhy před 

zahraniční konkurencí.  

 

3.2.1 Význam a podstata mezinárodního obchodu v měnících se podmínkách 
globalizované světové ekonomiky 

 

Pro definování mezinárodního obchodu je nutné nejprve vymezit kategorii obchod. 

V současnosti se touto otázkou zabývá větev ekonomické teorie nazývané jako obchodní věda 

(science of trade)10. Z pohledu této disciplíny je možné obchod definovat jako reálné  

a finanční hospodářské transakce vztahující se ke směně zboží a služeb, u nichž dochází 

k oddělení osob výrobce a spotřebitele v prostoru a čase, v důsledku dělby práce, tj. k tvorbě 

trhu11 (Štěrbová a kol., 2013). Obchod, jako nedílná součást tržních ekonomik a jedna 

z nejstarších forem společenských vztahů, je proto dlouhodobě předmětem zájmu teoretiků  

a prakticky zaměřených ekonomů.  

 Mezinárodní obchod, v pojetí této práce, pak představuje druh mezinárodních 

ekonomických vztahů, vztahů mezi subjekty světové ekonomiky, které mají reálný charakter. 

Jedná se o obchod uskutečňovaný v mezinárodním (v současné době již v globálním) 

prostředí a spolu se zahraničními investicemi představují jednu ze dvou hlavních forem 

mezinárodního podnikání. Mezinárodní obchod také představuje fyzický tok statků (zboží, 

služeb a kapitálu), které jsou předmětem směny mezi jednotlivými národními ekonomikami 

                                                 
10Za zakladatele obchodní vědy je považován Jacquese Savary, úspěšný francouzský obchodník a autor 
Obchodního zákoníku z roku 1673. Moderní podoba obchodní vědy se ustálila v druhé polovině 20. století.  
11Ekonomickou definici je třeba odlišit od právního pojetí obchodu jako obchodních závazkových vztahů, které 
jsou v řadě národních právních předpisů a mezinárodních smluv vyčleněny z občanského práva.  



 

(Krugman12, Obstfeld, Melitz, 2011). Kromě mezinárodního obchodu je možné se v literatuře 

setkat s pojmem zahraniční obchod. Štrach (2009) vymezuje zahraniční obchod jako nejstarší 

formu vnějších ekonomických vztahů, resp. mezinárodní ekonomické spolupráce. Komplexní 

rozlišení mezi zahraničním a mezinárodním obchodem přináší Cihelková (2003), která 

zahraniční obchod definuje jako obchod mezi dvěma zeměmi, zatímco mezinárodní obchod 

vymezuje jako seskupení obchodujících zemí mezi sebou.   

 V období klasické politické ekonomie rozvíjené zejména Adamem Smithem  

a Davidem Ricardem stála v popředí jejich úvah tvorba a rozdělování společenského 

bohatství, přičemž za zdroj bohatství považovali mezinárodní dělbu práce a specializaci 

v rámci domácí ekonomiky. Na specializaci zemí, která byla charakterizovaná specializací na 

komodity s absolutní výhodou a následně také s komparativní výhodou, nahlíželi klasičtí 

ekonomové jako na „hru s nenulovým součtem“, která přináší zemím vyšší výhody při 

zapojení do mezinárodního obchodu, než kdyby země zůstala uzavřená a autarkní. Tato 

koncepce zůstává dodnes i přes řadu výhrad základem pro vysvětlení prospěšnosti 

mezinárodního obchodu (Sirůček a kol., 2007).  

 Soudobá mezinárodní ekonomie reprezentovaná proudy nových obchodních teorií, 

vysvětluje význam a podstatu mezinárodního obchodu v komplexnějším a složitějším rámci. 

Základem těchto teorií zůstává specializace, která je však vztahována na mezinárodní úroveň. 

Specializace se týká získání dovedností, zkušeností či znalostí pro výrobu určitého zboží nebo 

poskytování určité služby. Z pohledu země pak specializace odkazuje na využití domácích 

zdrojů ve specializovaných oblastech výroby, ve kterých má země absolutní nebo 

komparativní výhodu ve srovnání se zbytkem světa. Pokud jsou následně domácí zdroje 

využity pouze pro konkrétní specializované oblasti, výroba je vyšší, než jsou možnosti 

domácí poptávky. Z toho důvodu je přebytek výroby určen pro vývoz. Na druhé straně, 

výroba statků, pro kterou nemá daná ekonomika příslušnou specializaci, budou dováženy. 

Mezinárodní obchod, který je determinován vývozem a dovozem zboží a služeb mezi 

zeměmi, je tak výsledkem mezinárodní specializace, která přináší zemím zisky z obchodu. 

V tomto kontextu však vyvstává základní otázka: „čím je determinována specializace zemí?“ 

Specializace zemí je v praxi nejčastěji vysvětlována z hlediska existence některých faktorů, 

kterými podle Jaina (2010) jsou: (a) dostupnost přírodních zdrojů, (b) úroveň dostupných 

technologií a know-how a (c) rozdílné výrobní náklady. Pokud jde o bod (a) pak se jedná 

především o rozdílnou dostupnost obnovitelných a neobnovitelných přírodních zdrojů. 

                                                 
12Paul Krugman je držitel Nobelovy ceny za ekonomii, kterou obdržel v roce 2008 za analýzu obchodních 
vzorců a lokalizaci ekonomické aktivity.  



 

Z obnovitelných zdrojů energie má pro mezinárodní obchod strategický význam zejména 

půda, vodstvo a lesy. Z neobnovitelných zdrojů energie mají mimořádný význam především 

fosilní paliva, kovové a nekovové minerály. V širším slova smyslu dostupnost přírodních 

zdrojů zahrnuje také úroveň úrodnosti půdy a klimatické podmínky. Z toho důvodu jsou 

přírodní zdroje obecně považovány za významný prvek, který determinuje úroveň 

mezinárodní specializace zemí. V případě bodu (b) je úroveň dostupnosti technologií a know-

how dána technologickým pokrokem, který je pokládán za klíčový determinant mezinárodní 

specializace zemí. Tento faktor je do jisté míry schopen eliminovat  

i nevýhody plynoucí z nízké nebo zanedbatelné dostupnosti přírodních zdrojů. Bodem (c) se 

pak myslí, že různé země se specializují na výrobu těch statků, u nichž mají absolutní nebo 

relativní cenovou výhodu. Dlouhou dobu byly pokládány rozdíly ve výrobních nákladech za 

klíčový faktor, který determinoval úroveň mezinárodní specializace zemí. Teprve 

v posledních letech se začal silně prosazovat trend, který ukazuje, že rozdíly ve výrobních 

nákladech nejsou jediným parametrem konkurenceschopnosti zemí na mezinárodním trhu. Do 

popředí vstupují nejen výrobky konkurenceschopné svou cenou, ale také výrobky 

konkurenceschopné svou kvalitou, sofistikovaností a použitými technologiemi při jejich 

výrobě.  

 Dalšími faktory, které determinují úroveň mezinárodní specializace a především 

z pohledu budoucnosti by měly sehrávat mimořádnou roli v mezinárodním obchodě, jsou 

podle Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO): (a) instituce,  

(b) dopravní náklady, (c) migrace a demografický vývoj (WTO, 2013d).  

 Bodem (a) se má na mysli především vliv politických, hospodářských a kulturních 

institucí, které ovlivňují prosazování určitých úmluv a dohod, které zprostředkovaně ovlivňují 

podnikatelské prostředí, institucionální infrastrukturu, otevřenost dané ekonomiky, formulaci 

zahraniční politiky a v neposlední řadě také obchodní výměnu v rámci globální ekonomiky. 

Bod (b) se týká dopravních nákladů, které z pohledu WTO představují nejvýznamnější složku 

obchodních nákladů a bezprostředním způsobem ovlivňují objem, směr a strukturu obchodu, 

jakož i obchodovatelnost zboží a služeb. Dopravní náklady závisí především na geografii, tj. 

vzdálenosti mezi přepravovanými místy, výši cen pohonných hmot, úrovni dopravní 

infrastruktury apod. Růst dopravních nákladů vede k zvyšování geografické roztříštěnosti 

produkce, což se v konečném důsledku odráží také v poklesu globální nabídky a naopak. 

Poslední bod (c) se týká demografických a migračních vzorců, které rovněž významně 

ovlivňují obchod, a to skrze změny ve velikosti a složení pracovní síly, ve struktuře spotřeby  

a úspor obyvatelstva apod.  



 

 Za poslední determinant, který ovlivňuje mezinárodní specializaci zemí, bývá 

označován Nový mezinárodní ekonomický řád. Tento termín je odvozen z Deklarace o zřízení 

nového mezinárodního řádu, který byl přijat v roce 1974 Valným shromážděním Organizace 

spojených národů (United Nations Organization, OSN) a odkazuje na nové jevy  

a perspektivy, které se prosazují v rámci globální ekonomiky (Mrlinová, 2012). Jedná se 

zejména o postupující globalizaci hospodářské činnosti, internacionalizaci světového 

hospodářství či zvyšující se stupeň vzájemné interdependence jednotlivých ekonomik, které 

nutí země k užší mezinárodní specializaci.   

 Právě globalizace hospodářské činnosti je v nových obchodních teoriích považována 

za fundamentální prvek, který determinuje podstatu současného mezinárodního obchodu 

(Carbaugh, 2005). Globalizaci je možné charakterizovat jako trvalý proces, který vede k větší 

provázanosti a propojenosti národních ekonomik, vyvolaný technologickými, společenskými 

či hospodářskými změnami, které značně zmenšily hospodářské vzdálenosti mezi zeměmi 

(Jeníček, 2002). Globalizace hospodářské činnosti přináší realističtější pohled na význam 

mezinárodního obchodu, který podle Carbaugha (2005) spočívá především ve snížení 

jednotkových nákladů vlivem rostoucího objemu produkce neboli v realizaci úspor z rozsahu 

(rostoucí výnosy z rozsahu). Rostoucí výnosy z rozsahu byly formovány novými obchodními 

teoriemi a eliminují předpoklady klasické a neoklasické ekonomie, které předpokládaly 

konstantní výnosy z rozsahu. Rostoucí výnosy z rozsahu mají významný vliv na fungování 

mezinárodního obchodu, neboť země jsou motivovány, aby se specializovaly na užší produkci 

statků ve větším měřítku a realizovaly tak rostoucí výnosy z rozsahu. Princip rostoucích 

výnosů z rozsahu dokumentuje obr. 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.6: Rostoucí výnosy z rozsahu  

Zdroj: Carbaugh (2005, s. 75), vlastní úprava 



 

Z počátku má firma výrobní náklady při výrobě 100 tisíc automobilů 10 tisíc USD na jeden 

vyrobený automobil. Pokud by se země zapojila do mezinárodního obchodu a začala by 

automobily vyvážet na zahraniční trhy, např. ve výši 200 tisíc automobilů, náklady na jeden 

vyrobený automobil by se snížily na 8 tisíc USD. V případě, že by se vývoz automobilů zvýšil 

o dalších 75 tisíc automobilů, pak by se výrobní náklady na jeden automobil snížily na 7 500 

USD, jak dokládá obr. 3.6. Na druhé straně rostoucí výroba ve vývozních odvětvích 

zabezpečuje také zvyšování počtu pracovních míst, což představuje další pozitivní efekt 

plynoucí z mezinárodního obchodu.  

 Globalizace hospodářské činnosti se dále vyznačuje provázaností a propojeností 

jednotlivých trhů, což pozitivně stimuluje omezování vlivu neefektivní konkurence. Tato 

skutečnost má mimořádný význam zejména pro spotřebitele. Na druhé straně neefektivnost 

domácích výrobců bývá v praxi často důvodem, proč země zavádějí regulační  

a protekcionistická opatření v mezinárodním obchodě. Z toho důvodu pohled na významnost 

tohoto faktoru je v různých zemích vnímán rozdílně. Dalším dopadem globalizace je nutnost 

zemí specializovat se pouze na výrobu a export statků, které jsou schopny vyrobit efektivněji, 

přičemž příjmy z prodeje a exportu těchto statků mohou následně vynakládat na nákup statků, 

které nejsou schopny vyrobit efektivněji. S tímto aspektem tak přímo souvisí zvyšování 

přebytku spotřebitele, neboť spotřebitelé se mohou těšit větší nabídce statků s cenami nižšími, 

než kdyby ekonomika zůstala uzavřená a autarkní. Mezinárodní hospodářská soutěž mezi 

jednotlivými zeměmi rovněž posiluje motivaci zemí zvyšovat kvalitu produkovaných statků, 

což pozitivně stimuluje rozvoj vědy a výzkumu, znalostí, inovací, high-tech technologií, 

know-how apod. Mezinárodní obchod může také přispívat k dosažení vnější hospodářské 

rovnováhy, která je reprezentována vyrovnanou platební bilancí13. Příjmy z mezinárodního 

obchodu nejvýznamněji ovlivňují jednotlivé části běžného účtu (obchodní bilanci a bilanci 

služeb) a dále také vývoj devizového (měnového) kurzu, který zprostředkovaně působí na 

vývoj cen zahraničních a tuzemských výrobků.  

 

  

                                                 
13 Platební bilance je statistický záznam ekonomických transakcí subjektů dané země (rezidentů) 
s ekonomickými subjekty ze zbytku světa (nerezidenty) za určité období, zpravidla jednoho roku. Platební 
bilance může být strukturována horizontálně nebo vertikálně. Horizontální struktura je tvořena jednotlivými 
účty, a to běžným účtem, kapitálovým účtem, finančním účtem, saldem chyb a opomenutí, kurzové rozdíly a 
změna devizových rezerv. Vertikální struktura platební bilance je tvořena kreditními položkami a debetními 
položkami. Více o této problematice Neumann a kol. (2010) a Visser (2006).  



 

3.2.2 Funkce mezinárodního obchodu  
 

V současnosti tak mezinárodní obchod patří k hlavním hnacím silám posilující ekonomický 

rozvoj a hospodářskou výkonnost země. Tato hnací síla spočívá v tom, že bez ohledu na to, 

jakými zdroji daná země disponuje nebo v jakém rozsahu realizuje obchod  

s třetími zeměmi, může dosahovat zisků z obchodu. Tato skutečnost plyne z vysledovaných 

obecně platných funkcí, které mezinárodní obchod plní. Jedná se o tyto funkce (Majerová, 

Nezval, 2011): 

• Transformační funkce souvisí s dosahováním vnitřní ekonomické rovnováhy14, kdy 

obchod mezi zeměmi přeměňuje strukturu domácí produkce na strukturu žádoucí 

z hlediska výrobního a spotřebního užití. Prakticky se jedná o hlavní smysl existence 

obchodu a obecně ekonomických vztahů se zahraničím, neboť dovozem určitých 

statků ze zahraničí je možné např. překonat limity země dané přírodními zdroji 

(nedostatečnou surovinovou základnu, nevhodné klimatické podmínky apod.), tak  

i podmínky hospodářské, které jsou dané např. nízkou dostupností pracovní síly, 

nedostačenou rozvinutostí používaných technologií apod. Díky působení 

transformační funkce je možné zvýšit efektivnost v alokaci domácích a zahraničních 

zdrojů, což vede k růstu hospodářské vyspělosti země, k diferenciaci potřeb 

společnosti a k prohloubení specializace ekonomiky. 

• Transmisní funkce představuje vyšší typ transformační funkce obchodu. Cihelková 

(2003) uvádí, že podstata transmisní funkce spočívá v přesunu toků informací, 

vědecko-technických znalostí a stimulů pro rozhodování a chování ekonomických 

celků.  

• Růstová funkce mezinárodního obchodu spočívá v podporování specializace země na 

mezinárodní úrovni. Mezinárodní specializace je nezbytná pro všechny ekonomiky, 

které se zapojují do mezinárodního obchodu, zejména pak hraje klíčovou roli 

v malých ekonomikách, ve kterých je struktura domácí ekonomiky výrazně ovlivněna 

exportní výkonností a konkurenceschopností produktů této země na mezinárodních 

trzích. Růstová funkce mezinárodního obchodu je tak zdrojem vyšších temp 

ekonomického růstu národní ekonomiky, než jakých by mohla dosahovat, kdyby byla 

daná ekonomika uzavřena a autarkní.  

 
                                                 
14 Vnitřní ekonomická rovnováha představuje situaci, kdy je velikosti produkce v ekonomice rovna velikosti 
potencionálního produktu, tzn., ekonomika plně využívá své zdroje. Nezaměstnanost je v této situaci na úrovni 
přirozené míry a inflace je relativně stabilní a nízká (Žák, 2006).  



 

Mimo tyto tři funkce Štěrbová a kol. (2013) uvádí další funkci mezinárodního obchodu, 

kterou je funkce harmonizační neboli proporcionální funkce. Tato funkce zajišťuje efektivní 

chod národní ekonomiky, tj. soulad mezi agregátní nabídkou a zahraničněobchodními 

aktivitami země (tato funkce má mimořádný význam především u transformujících se 

ekonomik, u kterých byl v minulosti mezinárodní obchod chápán spíše jako doplňková 

činnost a byl řízen státem), odstranění nerovnováh mezi domácí ekonomikou a zahraničím 

(prostřednictvím zapojení se do světového hospodářství) a sbližování hospodářské úrovně 

domácí ekonomiky s rozvinutějšími zahraničními ekonomikami.  

 

3.3 Pravidla mezinárodně obchodních vztahů v rámci Světové obchodní 
 organizace 
 

Pro současný obchodní systém platí, že způsob jakým jsou nejčastěji upravovány otázky 

týkající se řízení a správy obchodních a hospodářských styků mezi státy, probíhá 

prostřednictvím dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv. Přestože 

dvoustranné smlouvy jsou historicky starší, neboť podle dostupných pramenů je možné první 

znaky dvoustranné smlouvy nalézt v Egyptsko-Chetitské mírové smlouvě z roku 1276   

př. n. l., řadí se mnohostranné smlouvy k stěžejním smlouvám mezinárodního obchodu 

(Mrlinová, 2012). Mnohostranné smlouvy na rozdíl od dvoustranných smluv jsou schopny 

pokrýt celé spektrum globálních problémů od ochrany mořských živočichů, vydávání 

válečných zajatců, zákazu šíření zbraní hromadného ničení až po problematiku liberalizace 

mezinárodního obchodu (Mrlinová, 2012). Současný obchodní systém je tak založen na 

systému mnohostranných smluv, které jsou spravovány Světovou obchodní organizací, jež je 

právním nástupcem Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1947.  

 

3.3.1 Mnohostranný obchodní systém a Světová obchodní organizace 
 

V mezinárodním obchodě až do 40. let 20. století tvořily dvoustranné smlouvy pilíř 

mezinárodních obchodních vztahů. Klíčovým momentem v mezinárodních vztazích se stala 

druhá světová válka, která vedla k dramatickému zpřetrhání vazeb mezi národy a k nárůstu 

protekcionismu v mezinárodním obchodě. Jak uvádí Majerová, Nezval (2011), právě vysoká 

úroveň cel z let mezi dvěma světovými válkami a poválečné potíže s dosažením 

ekonomického rozvoje vedly ke snahám uvolnit vzájemný obchod mezi zeměmi. Přeměna 

mechanismu regulace mezinárodního obchodu do podoby mnohostranného obchodního 



 

systému je ztotožňována s konferencí v Bretton Woods, která se uskutečnila v roce 1944 za 

účasti 44 států. Dohody, které byly uzavřeny, měly bezprostřední vliv na poválečnou obnovu 

evropských zemí a staly se rovněž základem následné liberalizace světového obchodu. Na této 

konferenci byly položeny základy Mezinárodního měnového fondu (International Monetary 

Fund, IMF) a Světové banky (World Bank, WB). Třetí plánovanou organizací byla 

Mezinárodní obchodní organizace, která však na svůj vznik čekala ještě dalších padesát let 

(Rozehnalová, 2010). V roce 1946 byla na půdě Ekonomické a Sociální rady Organizace 

spojených národů přijata resoluce, jejíž obsah vyzýval k založení Mezinárodní obchodní 

organizace, nicméně jednání o jejím založení se přesouvala z New Yorku, do Ženevy  

a následně do Havany. Účastníci jednání v roce 1948 schválili tzv. Havanskou chartu budoucí 

Mezinárodní obchodní organizace, nicméně tato Charta nikdy nevstoupila v platnost. 

Vzhledem k tomu, že státy měly zájem na snižování tarifů, bylo současně hledáno provizorní 

řešení do doby, než vznikne uvažovaná organizace. Světové liberalizační snahy následně 

vyvrcholily v roce 1947 podepsáním Prozatímního protokolu Všeobecné dohody o clech  

a obchodu (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), čímž byla zahájena podstata 

mnohostranného systému obchodování. Cesta vpřed byla nalezena díky přijetí dvou nástrojů 

obchodní politiky, a to reciprocity15 a nediskriminace, které byly formálně zakotveny 

v GATTu a díky nimž byla spuštěna vlna liberalizace světového obchodu (Stoll, Schorkopf, 

2006).  

 Smluvními státy této dohody se stalo 23 zemí16. Princip vzájemných výhod 

v mnohostranné liberalizaci obchodu byl spojen s aplikací doložky nejvyšších výhod, která 

byla pro všechny smluvní strany závazná. Mnohostranný obchodní systém tak v plném 

rozsahu nahradil dřívější dvoustraně sjednávané mezistátní obchodní smlouvy (Snape, 1993). 

V čl. I. Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1947 byla doložka nejvyšších výhod 

formulována takto (WTO, 2011a): „všechny dohody, přednosti, výsady nebo osvobození 

poskytnuté kteroukoliv smluvní stranou jakémukoli výrobku pocházejícímu z kterékoli země 

nebo tam určenému, budou ihned a bezpodmínečně přiznány obdobnému výrobku 

pocházejícímu z území všech ostatních smluvních stran nebo tam určenému.“ 

                                                 
15 Reciprocita (vzájemnost) představuje podmíněné a ekvivalentní ústupky. Znamená, že při jednáních o 
snižování cel či jiných překážek obchodu si smluvní strany vzájemně poskytují výhody. Zásada reciprocity se 
uplatňovala při prvních kolech celních jednání, kdy byl omezený a podstatě uzavřený počet účastníků. 
Reciprocita byla poprvé porušena počátkem 60. let minulého století, kdy bylo dohodnuto, že od rozvojových 
zemí se nebudou očekávat vzájemné výhody. 
16 Austrálie, Barma, Belgie, Brazílie, Ceylon, Československá republika, Čína, Francie, Chile, Indie, Jižní 
Afrika, Jižní Rhodesie, Kanada, Kuba, Libanon, Lucembursko, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Pákistán, 
Spojené království a Spojené státy americké. 



 

Rozehnalová (2010) uvádí, že hlavním posláním GATT bylo, aby všechny smluvní 

strany převedly všechny obchodní bariéry na cla a následně, aby tyto tarifní opatření 

snižovaly. Proces snižování cel a odstraňování překážek se uskutečňoval pomocí tzv. 

jednacích kol (celních konferencí). Jednání se vedla na základě zásady reciprocity  

a výsledky jednání, tzn. snížení cel se na ostatní účastníky GATT, přenášel prostřednictvím 

doložky nejvyšších výhod. GATT sehrál v poválečném světě pozitivní úlohu tím, že jednak 

zabránil dalšímu zvyšování cel, a jednak zajistil jejich postupné snižování. Od roku 1947 do 

roku 1960 proběhly čtyři celní konference17. Další jednání od roku 1960 trvala již delší dobu 

než jeden rok, a proto se označovala jako kola (rounds), jak dokumentuje i tab. 3.1. 

   
Tab. 3.1:  Snižování cel v rámci mnohostranných obchodních jednání v letech 1948 – 1999 

Zdroj: WTO (2001), vlastní úprava 

 

Velký význam v procesu liberalizace světového obchodu mělo Tokijské kolo, v rámci kterého 

byly řešeny otázky netarifních opatření a rámcové obchodní dohody. V rámci Tokijského kola 

se podařilo také přijmout Dohodu o technických překážkách (Technical Barriers of Trade), 

jejímž cílem bylo odstranit nepřehlednost technického práva. V dohodě byla zakotvena 

povinnost notifikace, tj. povinnost států poskytnout připravovanou technickou normu nebo 

předpis k připomínkování a posouzení ostatním členským zemím (WTO, 2013a). Posledním 

celním kolem GATT bylo Uruguayské kolo, které proběhlo mezi lety 1986 – 1994. V rámci 

tohoto kola došlo jednak k nejvýraznějšímu snížení cel, a jednak také vykrystalizoval názor 

týkající se zlepšení smluvních podmínek a řešení obchodních sporů. Rozšíření GATT z roku 

1947 o ustanovení právních nástrojů, které vstoupily v platnost před datem ustanovení 

Světové obchodní organizace, vedlo k vzniku GATT z roku 1994. Následně v roce 1995 byla 

GATT transformována Světovou obchodní organizací, tj. GATT v rámci WTO stále existuje 

jako zastřešující smlouva WTO pro obchod se zbožím. 

                                                 
17 Odhaduje se, že před první konferencí (Ženeva 1947) se průměrný aplikovaný tarif všech členských zemí 
pohyboval mezi 20 až 30 %. Ženevská celní konference přinesla redukci váženého aritmetického tarifu o 26 % 
s dalším kumulativním snížením o 15 % (WTO, 2001). 

Datum implementace kola Obchodní kola snižování cel Vážený průměr snížení cla (v %) 

1984-1964 4 celní konference + Dillonovo kolo -36 

1968-1972 Kennedyho kolo (1964-1967) -37 

1980 -1987 Tokijské kolo (1973-1979)  -33 

1995- 1999 Uruguayské kolo (1986-1994) -38 



 

 Světová obchodní organizace zahájila svou činnost k 1. lednu 1995 jako mezinárodní 

instituce globálního rozsahu se sídlem v Ženevě. K tomuto datu mělo WTO 125 členů18 a 28 

zemí žádalo o přijetí, mezi nimiž byly např. Čína a Rusko19. WTO se stala novým subjektem 

světové ekonomiky a měla hrát úlohu třetího pilíře ovlivňujícího světový obchod a světovou 

ekonomiku společně s Mezinárodním měnovým fondem a Mezinárodní bankou pro obnovu  

a rozvoj.  WTO je plnoprávnou organizací s právní subjektivitou a byla vybudována na 

principu „jediného závazku“ („all-or-nothing“) tzn., všichni členové WTO musí přijmout 

soubor všech závazků.  

 Jádrem činnosti WTO je problematika upravovaná GATT avšak rozšířená o všechny 

změny a ujednání, které se k původní smlouvě přidaly během jeho existence. Základní rozdíly 

mezi GATT a WTO tedy jsou (Fojtíková, 2009): 

• GATT představoval soubor pravidel, resp. jednalo se o mnohostrannou smlouvu bez 

institucionálního základu. Naproti tomu WTO je trvalou institucí, která má svou 

organizační strukturu, finanční plán a právní subjektivitu.  

• GATT fungoval na prozatímním základě, přestože ho vlády vnímaly jako trvalý 

závazek. Všechny závazky WTO jsou trvalé.  

• GATT sdružoval smluvní státy, naproti tomu WTO má stálé členy.  

• Systém mnohostranných dohod doprovázející GATT od Tokijského kola nebyl 

závazný. Smluvní strany GATT se mohly rozhodnout, zda budou či nebudou dohody 

ratifikovat. Mnohostranný obchodní systém zaštiťovaný WTO je závazný pro všechny 

členské státy.  

• GATT se zabýval pouze obchodem se zbožím. WTO pokrývá obchod se zbožím, se 

službami a obchodními aspekty práv k duševnímu vlastnictví.  

• Mechanismus řešení obchodních sporů přijatý v rámci WTO je ve srovnání s GATT 

rychlejší, transparentnější a znemožňuje dílčím stranám blokovat rozhodnutí vydaná 

Panelem WTO. Významným prvkem WTO je také Mechanismus pro přezkoumání 

obchodní politiky.  

 

V současnosti tak mnohostranný obchodní systém představuje soubor obchodních pravidel 

pro uplatňování obchodních a souvisejících nástrojů a soubor obchodních závazků členských 

zemí WTO (Kubišta, 2009). WTO je tudíž v tomto směru považována za hlavní mezinárodní 

organizaci, která stanovuje pravidla mnohostranného obchodního systému, čímž ovlivňuje 
                                                 
18 V současnosti WTO sdružuje 159 členských států a zastřešuje přibližně 97 % světového obchodu. 
19 Čína se stala členem WTO v roce 2001a Rusko až v roce 2012. 



 

vývoj mezinárodního obchodu a udává tempo jeho liberalizace. WTO zaštiťuje mnohostranné 

obchodní dohody, které jsou uvedeny v jednotlivých přílohách Dohody o zřízení WTO. Tím 

je dán právní rámec pro uskutečňování mezinárodního obchodu a spektrum úpravy 

mezinárodního obchodování je podstatně širší, než tomu bylo v rámci GATT, kde se úprava 

vztahovala pouze na obchod se zbožím (Stoll, Schorkopf, 2006). Vzhledem k tomu, že 

mezinárodní obchod je významným způsobem ovlivňován globalizací hospodářské činnosti, 

vzájemnou interdependencí jednotlivých ekonomik, je důležitým posláním WTO zajistit, aby 

tyto jevy přispěly k růstu ekonomické úrovně jednotlivých zemí. Z toho důvodu je nutné, aby 

také existovaly příslušné mezinárodní právní normy, které budou příslušné vztahy vhodným 

způsobem upravovat. WTO, která má v tomto směru nezpochybnitelnou roli normotvůrce při 

úpravě mnohostranných obchodních vztahů, sleduje, aby mezinárodní právní normy 

upravující mezinárodní obchod následovaly především tyto cíle (Van de Boosche, 2008): 

• omezení obchodních překážek mezi zeměmi, 

• zajištění předvídatelnosti a určité míry jistoty pro investory a obchodníky, 

• pomoc národním vládám s překonáváním výzev, které přináší globalizace hospodářské 

činnosti, 

• odstraňování diskriminačního zacházení v mezinárodních ekonomických vztazích, 

• expanze výroby a obchodu se zbožím a službami.  

 

3.3.2 Principy a pravidla mnohostranného obchodního systému  
 

Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace a její přílohy v podobě mnohostranných  

a vícestranných dohod a dále mezinárodní úmluvy začleněné do práva WTO, zjednodušeně 

označované jako WTO dohody, představují komplexní strukturu mezinárodních smluv 

označovaných jako „hard law“. Tyto dohody jsou součástí mezinárodního práva veřejného, 

resp. jsou součástí práva mezinárodního obchodu, které je jádrem mezinárodního 

ekonomického práva. WTO dohody pokrývají širokou paletu různých oblastí (viz dále), díky 

čemuž se vyznačují výraznou složitostí, rozdílnou povahou v jejich aplikaci a rozsahem.  

 I přes tuto skutečnost existují principy, které jsou průřezově aplikovatelné na všechna 

pravidla, závazky a ujednání v rámci WTO a tvoří tak základ mnohostranného obchodního 

systému. Těmito principy jsou podle WTO (2011b): (a) obchod bez diskriminace,  

(b) postupná liberalizace obchodu směřující k volnému obchodu, (c) předvídatelnost,  

(d) nepřekročitelné závazky, (e) podpora spravedlivé hospodářské soutěže a (f) podpora 

rozvoje a hospodářských reforem.  



 

 Obchod bez diskriminace je považován za základní stavební pilíř právní úpravy  

a politiky WTO, který se opírá o nepodmíněnou aplikaci doložky nejvyšších výhod  

a národního zacházení. Doložka nejvyšších výhod v rámci WTO garantuje stejné zacházení 

mezi jednotlivými obchodními partnery co do vytváření podmínek jejich vstupu na tuzemský 

trh. Pokud by jednomu obchodnímu partneru byla poskytnuta speciální výhoda, pak tato 

výhoda musí být poskytnuta i ostatním členům WTO. Z aplikace doložky nejvyšších výhod 

jsou povoleny některé výjimky. Doložku nejvyšších výhod není nutné aplikovat v případě 

výhod poskytnutých partnerům, s nimiž země vytvořila pásmo volného obchodu nebo 

v případě poskytnutí preferenčního přístupu na trh rozvojových či nejméně rozvinutých zemí 

apod. Pokud jde o národní zacházení, jedná se o zásadu, podle které by s dováženým a místně 

vyrobeným zbožím, službami či s právy duševního vlastnictví mělo být zacházeno 

rovnocenně. Národní zacházení se přitom uplatňuje až v okamžiku, kdy zahraniční zboží, 

služba či subjekt vstoupily na tuzemský trh, proto se za porušení této zásady nepovažuje např. 

uvalení cla.  

 Druhý princip WTO sleduje postupnou liberalizaci obchodu, která má směřovat  

k volnému obchodu. Tohoto principu má být dosaženo skrze snižování obchodních překážek. 

Při vzniku GATT byl mnohostranný obchodní systém zpočátku orientován na snižování 

celních tarifů na průmyslové zboží. Přibližně od 80. let minulého století byla jednání rozšířena 

o netarifní překážky obchodu a postupně také o nové oblasti zahrnující obchod se 

zemědělskými výrobky, službami a právy k duševnímu vlastnictví. Samotná liberalizace 

mezinárodního obchodu probíhá v rámci negociačních mnohostranných kol, ale implementace 

výsledků je postupná, podle předem stanoveného časového plánu. 

 Předvídatelnost je zabezpečována pomocí nepřekročitelných závazků WTO  

a prostřednictvím transparentnosti obchodních politik členských zemí WTO. Nepřekročitelné 

závazky přitom představují příslib země, že nebudou aplikovány obchodní praktiky, které 

povedou ke zvýšení obchodních překážek. Takovýto příslib umožňuje podnikatelské sféře 

kvalifikovaně rozhodnout o obchodních a investičních strategiích, neboť vytváří stabilní 

prostředí. Transparentnost obchodních politik spočívá k posilování jistoty obchodních 

partnerů o zahraničním trhu. V mnohostranném obchodním systému je transparentnost 

zajišťována dvěma mechanismy. Prvním mechanismem je povinnost každého členského státu 

WTO zveřejňovat pro ostatní členy WTO každé přijaté obchodně-politické opatření nebo 

opatření s obchodními dopady. Druhým mechanismem jsou pak pravidelné prověrky 

obchodních politik všech členských zemí WTO. Výsledky těchto prověrek jsou zveřejňovány 

na oficiálních internetových stránkách WTO.  



 

 Podpora spravedlivé hospodářské soutěže má napomáhat k rozlišení spravedlivých od 

nespravedlivých podmínek obchodu, tj. nediskriminační principy doložky nejvyšších výhod  

a národního zacházení představují spravedlivé podmínky obchodu.  V praxi však mohou být 

tyto principy narušovány nekalými obchodními praktikami, jako jsou dumpingové ceny  

a subvence. Systém proto umožňuje obranu proti takovýmto praktikám prostřednictvím 

antidumpingových či vyrovnávacích cel.  

 Podpora rozvoje a hospodářských reforem představuje princip, který odráží snahy  

o zajištění reciprocity výhod pro všechny členské země WTO. Jedná se zejména o pomoc 

rozvojovým zemím v implementaci pravidel mnohostranného obchodního systému, jejich 

zapojení do světového obchodu apod. Obtížnost zajištění reciprocity výhod z liberalizace 

obchodu vyplývá z rozdílných hospodářských úrovní jednotlivých zemí a z nedostatečných 

institucionálních a technických kapacit rozvojových zemí. Tento princip je zahrnut do 

zvláštního a rozdílného zacházení pro rozvojové země, který se průřezově aplikuje na všechny 

oblasti mnohostranného obchodního systému a znamená povolené delší implementační lhůty, 

nižší liberalizační závazky a menší otevření trhů apod. (WTO, 2011b).  

 Pokud jde o pravidla mnohostranného obchodního systému jejich smluvní základ je 

primárně zakotven v Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace a jejích přílohách. Tyto 

pravidla jsou závazná pro všechny členské státy WTO a týkají se pěti základních oblastí 

(Kubišta, 2009), (WTO, 2011b):  

• Zboží. Platná pravidla pro obchod se zbožím jsou obsažena v Mnohostranných 

dohodách o obchodu se zbožím, které se týkají jak průmyslového, tak i zemědělského 

zboží. Tyto dohody zahrnují dohodu GATT se základními všeobecnými pravidly pro 

obchod a dále dohody o specifických oblastech jako je zemědělství, sanitární 

fytosanitární opatření, technické překážky, investiční opatření, antidumping, celní 

hodnocení, inspekce před naloděním, pravidla původu, dovozní licence, subvence  

a vyrovnávací opatření a ochranná opatření.  

• Služby. Pravidla pro obchod se službami byly do mnohostranného obchodního 

systému zahrnuty až se vznikem WTO, a to v podobě Všeobecné dohody o obchodu se 

službami (General Agreement on Trade in Services, GATS). Specifikem obchodu se 

službami na rozdíl od obchodu se zbožím je, že členské státy WTO nejsou povinny 

přijmout závazky ve všech sektorech služeb. Pravidla pro obchod se službami 

pokrývají všechny oblasti služeb, které jsou předmětem mezinárodního obchodu. 

V pravidlech jsou definovány způsoby, prostřednictvím kterých obchod probíhá. Jedná 



 

se o: (a) dodávky přes hranice, (b) spotřebu v zahraničí, (c) přítomnost právnických 

osob na cílovém trhu a (d) přítomnost fyzických osob.  

• Obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví, které jsou upraveny v Dohodě  

o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights, TRIPS). Tato dohoda byla do mnohostranného 

obchodního systému podobně jako GATS zahrnuta až se vznikem WTO. TRIPS 

upravuje ochranu práv autorských, práv k ochranným známkám, patentová práva, 

průmyslové vzory, obchodní tajemství apod. Smyslem zahrnutí TRIPS do 

mnohostranného obchodního systému je zajistit minimální standardy ochrany  

a vynucení práv k duševnímu vlastnictví s cílem zabránit ostatním užívat patřící 

známku, vynález, patent apod. jinak, než v souladu s jejich autorskými právy.  

• Urovnání obchodních sporů mezi vládami. I přes to, že mohou být pravidla, která mají 

být aplikována na vzájemný obchod, definována jasně a srozumitelně, mohou 

vzniknout situace, kdy jsou používány obchodní nebo jiná opatření, která jsou druhou 

stranou považována za obchodní překážky či za nerespektování principů a pravidel 

mnohostranného obchodního systému. Právě řešení sporů a jejich urovnávání je 

považováno za klíčový pilíř mnohostranného obchodního systému, neboť představuje 

jedinou možnost jak sjednaná pravidla obchodu prosadit. Obchodní spory členských 

států WTO jsou výhradně řešeny ve WTO, tzn., nejsou postupovány žádným 

mezinárodním soudním instancím. Systém řešení sporů je v rámci WTO založen na 

definovaných pravidlech a časových lhůtách. Vrcholným orgánem je Panel WTO, 

jehož rozhodnutí musí strany obchodního sporu respektovat a upravit podle něj svou 

obchodní nebo související politiku.  

• Mechanismus přezkoumání obchodní politiky se týká zveřejňování obchodních 

regulací, obchodních politik a opatření jednotlivých členů WTO. Tento mechanismus 

byl provizorně zaveden již v roce 1988, avšak se vznikem WTO začal oficiálně 

fungovat. Účelem tohoto mechanismu je přispět k tomu, aby všechny členské země 

WTO dodržovaly pravidla a závazky přijaté v mnohostranných obchodních smlouvách 

a usnadnili tak plynulé fungování mnohostranného obchodního systému. Klíčovými 

prvky tohoto mechanismu je transparentnost a porozumění obchodní politice  

a obchodním praktikám jednotlivých členů.  

 

 



 

4 Charakteristické rysy soudobé ruské ekonomiky 
 
V závěru 20. století došlo k dramatické přeměně globální ekonomiky vlivem řady klíčových 

událostí. Podstata a dynamika těchto událostí spočívala v ukončení bipolárního rozdělení 

světa, v jehož rámci se dříve utvářely mezinárodní vztahy mezi tržními a centrálně 

plánovanými ekonomikami. Nejdramatičtější události se odehrály v prostoru sovětského 

impéria zastřešovaného Sovětským svazem (Svaz sovětských socialistických republik, SSSR). 

Právě rozpuštění SSSR vedlo k definitivnímu ukončení bipolarity světa. Tento proces byl 

oficiálně dovršen 8. prosince 1991, kdy političtí představitelé požádali předsedu Nejvyššího 

sovětu, aby souhlasil s rozpuštěním SSSR a jeho nahrazením Společenstvím nezávislých států 

(SNS)20. Po rozpadu SSSR se Rusko stalo největší a nejvýznamnější nástupnickou zemí, která 

převzala pravomoce po SSSR v Radě bezpečnosti OSN s právem veta.  

 Obsahem této kapitoly je objasnit podstatu přechodu ruské ekonomiky na tržní systém 

hospodaření, který je datován k 90. letům minulého století a zahrnuje, jak dlouhodobá, tak  

i krátkodobá systémotvorná opatření hospodářské politiky Ruska. Následně se pozornost 

přesunuje k objasnění struktury a zdrojů růstu ruské ekonomiky, které jsou zkoumány 

z pohledu vybavenosti Ruska neobnovitelnými přírodními zdroji, fyzickým a lidským 

kapitálem. Závěr této kapitoly je završen prozkoumáním zahraničního obchodu Ruska 

z pohledu jeho makroekonomických implikací na vnitřní a vnější rovnováhu země včetně 

objasnění zahraničně obchodních opatření ve vztahu k vývozu a dovozu. Vzhledem k tomu, 

že Rusko je členem WTO, je pozornost zaměřena také na zmapování vstupu Ruska do WTO 

včetně představení závazků, ke kterým se Rusko v souvislosti se svým vstupem zavázalo.  

 

4.1 Hospodářská politika ruské vlády při přechodu na tržní systém 
 hospodaření 
 
Rusko, resp. Ruská federace byla vytvořena po rozpadu SSSR s hlavním městem Moskvou. 

Vznik samostatného Ruska je pak datován k 24. prosinci 1991. Politická moc byla rozdělena 

mezi moc výkonnou a moc zákonodárnou. Prováděním výkonné moci je pověřen prezident  

a jeho úřad a dále vláda, v jejímž čele stojí předseda vlády. Rusko se vyznačuje silnou pozicí 

prezidenta, jehož moc byla posílena skrze omezení pravomocí parlamentu. Reprezentantem 

                                                 
20 SNS představuje volné sdružení postsovětských států, které sdružuje devět z celkových patnácti bývalých 
svazových republik SSSR. Jedná se o: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, 
Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán. Turkmenistán přerušil své stálé členství 26. srpna 2005 a je v současné době 
přidruženým členem. Gruzie vystoupila 12. srpna 2008 ze SNS.  



 

zákonodárné moci v Rusku je parlament, který se nazývá Federální shromáždění složené ze 

dvou komor, a to Rady federace (horní komora) a Státní dumy (dolní komora) (Fojtíková, 

2006). Takto ustanovený politický systém byl odpovědný za provedení rozsáhlé transformace 

ruské ekonomiky s cílem v krátkém období nastolit ekonomiku vycházející z tržních principů 

hospodářství.  

 

4.1.1 Dlouhodobá systémotvorná opatření 
 

Ještě před definitivním uznáním samostatnosti Ruska byl v přímých prezidentských volbách 

s více než 57 % hlasů zvolen prezidentem Ruské federace Boris Jelcin, který si kladl za cíl 

definitivní rozpad Sovětského svazu a přetvoření Ruska do podoby demokratické a tržní 

ekonomiky. Přechod z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní měl být realizován 

pomocí dlouhodobých systémotvorných opatření hospodářské politiky, kterými se mění 

hlavní systémové prvky hospodářství v dlouhodobé perspektivě.  

 Jelcin zdůraznil, že systémotvorná opatření hospodářské politiky Ruska budou 

vycházet z  demokracie, pluralitního systému, ochrany lidských práv, přechodu k tržnímu 

hospodářství, soukromého vlastnictví a svobodného obchodu. Tyto hodnoty mělo odrážet také 

Jelcinovo prohlášení: „vytvoříme normální společnost“ (Åslund, 2007, s. 85). Základem 

dlouhodobých systémotvorných opatření se stal ambiciózní program hospodářských reforem, 

jehož základním cílem bylo zajistit makroekonomickou stabilizaci, tj. dosažení stability 

v oblasti fiskální, měnové a kurzové politiky a dále také uskutečnit strukturální změny 

hospodářství prostřednictvím odstranění cenové kontroly (Fojtíková, 2006). Na tomto místě je 

nutné poznamenat, že se Jelcin se svým týmem ekonomických poradců zaměřil pouze na 

hospodářskou transformaci Ruska. Politické a institucionální reformy byly odloženy, neboť 

nebyly považovány za nutné. Díky této skutečnosti se stal celý proces transformace ruské 

ekonomiky netransparentní a nepředvídatelný a postupně vyvrcholil do stavu hluboké 

finanční, hospodářské a politické krize.  

 Prvním Jelcinovým krokem směrem k transformaci ruské ekonomiky bylo jmenování 

předsedy vlády, Jegora Gajdara, který se zároveň stal koordinátorem a tvůrcem radikální 

ekonomické reformy vycházející z principů šokové terapie21. Počátek reformního procesu je 

datován k 2. lednu 1992, kdy reformní politici vypracovali vyrovnaný plán státního rozpočtu 

pro 1. čtvrtletí roku 1992. K tomuto dni byla prezidentským výnosem zahájena také 

                                                 
21 Šoková terapie vychází z konceptu rychlého (skokového) provedení základních reforem, které jsou 
doprovázené stabilizačními opatřeními hospodářské politiky, za souběžného ústupu státu z ekonomiky. V rámci 
šokové terapie, jak zdůrazňuje např. Žídek (2006), nebylo možné současně provádět institucionální reformy. 



 

liberalizace ekonomiky, což zahrnovalo liberalizaci cen a obchodu. Přestože plán 

ekonomických reforem měl být radikální a rychlý, liberalizace cen probíhala velmi pomalu  

a několikrát byla dokonce odložena. Hlavním důvodem tohoto vývoje byly argumenty 

zástupců státních ropných společností, kteří argumentovali tím, že uvolnění cen povede 

k zhroucení ruského průmyslu. Regulované ceny tak zůstaly nejen u cen ropy, zemního plynu 

a dalších přírodních zdrojů, ale také u základních potravin. Výsledkem tohoto opatření bylo, 

že snížené ceny u základních potravin vedly k nedostatku tohoto zboží. Tento nedostatek bylo 

sice možné kompenzovat zahraničním zbožím, na druhé straně však spotřebitelé 

nedisponovali dostatečným příjmem, aby mohli dovozové zboží skoupit. Tato skutečnost tak 

vytvořila prostor pro ruskou centrální banku, která zahájila masivní emisi peněz. Výrazné 

zvyšování peněžní zásoby mělo postupně za následek strmý růst hyperinflace, která v roce 

1992 dosáhla 2000 % (Åslund, 1995). Dopady na sociální a investiční klima takto vysoké 

míry inflace byly závratné. Již v tomto období se začalo ukazovat, že vážnou překážkou 

dalšího rozvoje jsou chybějící řádně fungující finanční instituce. Jak uvádí Stiglitz (2003), 

vláda se pokoušela dospět k tržní ekonomice „zkratkou“, a tak zakládala tržní ekonomiku bez 

nezbytných institucí a zakládala instituce bez nezbytné infrastruktury.  

 Dalším plánovaným krokem byla liberalizace obchodu, která jednak zahrnovala 

odstranění zákazu soukromého podnikání a jednak liberalizaci zahraničního obchodu. V lednu 

roku 1992 vydal Jelcin další prezidentský výnos, který stanovil, že každý může obchodovat 

kdekoliv, kdykoliv a s kýmkoliv za jakoukoliv cenu. K obratu však došlo v květnu roku 1993, 

kdy vyhláškou ruské vlády ze dne 27. května 1993 bylo přijato opatření, které stanovovalo, že 

všechny soukromé podnikatelské aktivity mohou být provozovány pouze na základě licence. 

Nejvíce znepokojujícím aspektem této vyhlášky, bylo, že pověření pro udělování licencí měly 

místní úřady. V praxi se tak stávalo, že projednávání žádosti o udělení licence mělo výrazně 

subjektivní ráz. Další komplikující skutečností byla nedůsledná evidence o udělených 

licencích, což vedlo k nedokonalostem v shromažďování základních statistických údajů  

o soukromých podnicích a podnikatelích. Åslund (1995) uvádí, že např. Federální statistická 

služba Ruska (Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki, FSGS) a Ministerstvo financí 

mělo naprosto nekompatibilní registry o nově vzniklých podnicích. Tato skutečnost byla 

vyostřena do takové míry, že nebylo prakticky možné ani určit plátce daní. 

 Pokud jde zahraniční obchod, pak na jeho vývoj mělo vysoce negativní dopad 

především zrušení Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) formované v rámci bývalého 

SSSR. Již mezi lety 1990-1991 došlo k poklesu ruského vývozu o 28 %. Ve stejném období 

se dovoz snížil o 46 % (Åslund, 2007). Tato skutečnost vedla k téměř úplnému zastavení 



 

ruské výroby, což se následně začalo projevovat v poklesu hrubého domácího produktu 

(HDP). Rovněž nastavení měnového kurzu rublu k zahraničním měnám bylo komplikováno 

skutečností, že v bývalém SSSR existovalo několik stovek měnových koeficientů. Situace tak 

vygradovala do takových rozměrů, že systém zahraničního obchodu byl zcela zkreslený  

a vymykal se jakékoliv kontrole. Již v této době byla hlavní vývozní komoditou ropa, 

nicméně její cena byla naprosto deformovaná. Åslund (1995) uvádí, že vývozní cena ropy se 

pohybovala okolo 1 % její světové ceny. Navzdory těmto komplikacím podstatná část zákonů 

nutných k liberalizaci zahraničního obchodu vstoupila v platnost v prosinci roku 1992. 

Přijímaná legislativa byla poměrně nekonzistentní, čímž se začaly vyskytovat nesrovnalosti, 

které vedly k častým změnám v zákonech. Åslund (2007) uvádí, že prakticky každý měsíc se 

objevovaly nové a nové změny v pravidlech zahraničního obchodu. Této situace využívali 

zejména ruští oligarchové, kteří přesunovali svůj kapitál do zahraničí. Na druhé straně se 

snižoval příliv přímých zahraničních investic, neboť nesporné přednosti geograficky 

největšího trhu světa nemohly zdaleka vyvážit míru investičního rizika. Mimořádným 

problémem této doby byla též rozsáhlá míra korupce spolu s výraznou existencí tzv. šedé 

zóny, která byla reprezentována vysokým stupněm organizovaného zločinu. Baar (2005) 

uvádí, že v ekonomicky rozvinutých zemích se pohyboval podíl šedé zóny na HDP mezi 15-

20 %, zatímco v Rusku dosahoval tento podíl 40 %. 

 Počátkem roku 1992 se do ústřední pozornosti dostala také otázka privatizace, která 

měla být řešena prostřednictvím kuponové privatizace. V praxi se jednalo o tzv. malou 

privatizaci. Odpovědnost za její provedení převzal Anatolij Čubajs, ředitel Státního výboru 

pro správu státního majetku. Legislativní proces privatizace byl však proti původnímu návrhu 

pokřiven díky dodatku k zákonu, který vedl k předání značného objemu státního majetku 

„pracovním kolektivům“, tj. ředitelům a manažerům státních podniků. V srpnu roku 1992 

Jelcin podepsal výnos o odprodeji státního majetku. Každý plnoletý ruský občan získal ve 

zvoleném podniku podíl v hodnotě 10 tisíc rublů, který si mohl ponechat nebo prodat. 

Vzhledem k tomu, že jen malá část ruské populace rozuměla skutečné hodnotě těchto kupónů, 

začaly se pořádat kuponové dražby (Longworth, 2006). Výsledkem privatizačního procesu 

bylo, že drtivá většina státního majetku přešla do tzv. „vybraných rukou“.  

 Kuponový model aplikovaný do roku 1994 tak vyvolal rychlé rozvrstvení společnosti 

a posílil další sociální diferenciaci obyvatelstva. Mezi lety 1994-1996 začala být realizována 

velká privatizace. Zvláštním rysem velké privatizace bylo zavedení tzv. záručních akcií (loans 

for shares), které měly pomáhat vládě vyvázat se z rozpočtových deficitů. Díky tomuto 

mechanismu mohla ruská vláda žádat o úvěry od bank a dalších finančních institucí, přičemž 



 

ručila za své závazky akciemi státních podniků. V den splatnosti měla vláda vrátit zpět 

zapůjčené finanční prostředky a banky naopak záruční akcie. K tomu však v praxi 

nedocházelo, čímž za velmi výhodných podmínek banky získávaly do svého vlastnictví státní 

podniky (Hodač, Strejček, 2008). Záruční akcie tak představovaly završení procesu velké 

privatizace, které vedly k vytvoření politicko-hospodářských skupin označovaných jako „noví 

Rusové“22. 

 Gajdarova reformní politika začala již v průběhu roku 1992 vyvolávat ostrou kritiku. 

Také váhavé přístupy prezidenta Jelcina k implementaci řady reforem, spolu se snahami o co 

nejrychlejší transformaci ruské ekonomiky, vedly k vážným hospodářským poruchám, které 

následně vygradovaly do politické krize, která vyvrcholila v průběhu roku 1993 rozpuštěním 

parlamentu. V tomtéž období byla připravována nová Ústava Ruské federace, která výrazně 

posilovala pravomoci prezidenta a oslabovala pravomoci parlamentu, např. tím, že mandát 

parlamentu byl stanoven na pouhé dva roky. Ústava, která byla následně přijata 12. prosince 

1993, byla formulována natolik „volně“, že umožňovala rozdílné interpretace jednotlivých 

článků týkajících se pravomocí Ruské federace a společných kompetencí Ruské federace a 

jejích subjektů. Tato skutečnost tak vedla k tomu, že začaly vznikat vyhlášky, nařízení a jiné 

zákonné normy v jednotlivých regionech Ruska, které si zcela odporovaly s Ústavou (Hodač, 

Strejček, 2008). Tato skutečnost následně vedla k tomu, že proces transformace země musel 

být odložen, neboť do popředí vstoupily otázky týkající se politické moci, zejména pak otázky 

týkající se vztahu mezi centrem a regiony Ruska, nad kterými po rozpadu SSSR získali 

kontrolu místní elitní představitelé. Některé republiky, např. Tatarstán, Baškorstán apod., si 

vynucovaly uzavření separátních smluv s Moskvou, kterými chtěly dosáhnout významných 

politických a ekonomických ústupků. Jiné republiky Ruska, např. Čečensko, vyhlásilo svou 

nezávislost na Rusku. V průběhu roku 1994 byla sice zahájena invaze Ruska do Čečenska, 

nicméně celá operace byla nepřipravená, válka se protahovala a kritické ohlasy proti ní sílily. 

Souběžně s politickou krizí se začala zhoršovat i hospodářská situace země. Po základních 

reformních krocích již nenásledovaly další, např. připravovaná restrukturalizace těžkého  

a zbrojního průmyslu byla odložena.   

 K největším slabinám ruské ekonomiky náležel nepřehledný daňový systém, 

neprofesionální administrativní aparát, nevyhovující právní systém a vysoká míra korupce, 

která posilovala organizovaný zločin. Výsledkem tohoto stavu bylo, že převážná část 

                                                 
22Longworth (2006) uvádí, že kdyby privatizace vedla k vzniku několika stovek bohatých skupin osob, nedošlo 
by k takovému narušení ekonomiky, jako když vznikla nepatrně malá skupina multimilionářů, mezi nimiž byla 
nepatrná konkurence a jejichž společné zájmy je vedly k vytváření kartelů. Tím prakticky kontrolovali hlavní 
ruská odvětví jako těžbu ropy, zemního plynu, bankovnictví apod., čímž ovlivňovali i vývoj celého hospodářství. 



 

hospodářských údajů byla pouze fiktivní. V souvislosti s tímto aspektem někteří autoři, 

především Pečenka, Litera (2011), Alexeev, Weber (2013), Gaddy, Ickes (2013) hovoří o tzv. 

„virtuální ekonomice“. Logickým důsledkem virtuální ekonomiky byl stav hluboké 

ekonomické i sociální krize. Prudce začala růst míra nezaměstnanosti, která podněcovala ještě 

větší rozvoj stínové ekonomiky. Finanční systém se začal postupně rozpadat, úspory a peníze 

vlivem inflace ztrácely svou hodnotu. V roce 1997 ruská ekonomika sice zaznamenala slabý 

hospodářský růst ve výši 1,4 %23, nicméně hospodářské oživení bylo následně vystřídáno 

následky finanční krize, která postihla Asii. Již v roce 1998 se ukázalo, že ekonomické 

oživení Ruska bylo pouze domnělé.  

 Zásadním problémem byl zejména neúměrně rostoucí deficit státního rozpočtu, který 

byl financován ze státních krátkodobých dluhopisů. Tímto systémem se vytvářela pyramida 

v podobě financování starých dluhů dluhy novými. Situace se státními financemi se stala 

neudržitelná v polovině roku 1998 vlivem dvou zásadních faktorů. Prvním faktorem byl 

prudký růst úrokové míry, která již v lednu roku 1998 dosáhla úrovně nad 40 % a druhým 

faktorem byl pokles světové ceny ropy o více než 40 % ve srovnání s rokem 1997. 

Problematicky se vyvíjel také měnový kurz rublu, který stále oslaboval vlivem rostoucího 

ruského zadlužení a také tím, že domácí investoři preferovali držbu peněz nikoliv v rublech, 

ale v dolarech. V červenci roku 1998 poskytl IMF ruské vládě na posílení rublu 5 bilionů 

USD. Ruský rubl však i nadále klesal, z toho důvodu ruská vláda v srpnu roku 1998 

přistoupila na jeho drastickou devalvaci. Intervence však vedly k prudkému růstu peněžní 

zásoby a k silným inflačním tlakům. Následně bylo rozhodnuto, že Rusko opustí režim 

pevného měnového kurzu a přejde na režim plovoucího kurzu. Zároveň bylo oficiálně 

vyhlášeno 90 denní moratorium na splácení zahraničního dluhu a neschopnost splácet domácí 

dluhy (Longworth, 2006).  

 Finanční krize zasáhla celou ekonomiku bez výjimky. Obzvláště citelný zásah pocítily 

ruské banky. Cooper (1998) uvádí, že se podniky navrátily k barterovým obchodům, jejichž 

podíl na celkové produkci přesahoval 50 %. Jak uvádí Baar (2005), v žádné postkomunistické 

zemi netrvala strukturální krize spojená s přechodem od centrálně řízené ekonomiky k tržní 

ekonomice tak dlouho a s tak hlubokými dopady, jako tomu bylo v Rusku. Tuto skutečnost 

dokumentuje i tab. 4.1, která ukazuje, že k dramatickému zhoršení makroekonomického 

vývoje došlo v roce 1992, kdy míra inflace dosáhla 2000 % a tempo ekonomického růstu se 

pohybovalo v záporných hodnotách okolo -14,5 %. Prudký růst cen znehodnotil mzdy, což 

                                                 
23Údaj byl převzatý z Federální statistické služby Ruska. Nicméně jiní autoři, např. Baar (2005) uvádí, 0,8 %. 



 

mělo za následek, že více než 1/3 obyvatel dosahovala hranice chudoby. Přetrvávající 

makroekonomická nestabilita vedla od roku 1995 také k snižování ruské populace. Tento 

pokles byl způsoben jednak rostoucí úmrtností, a jednak emigrací. Men a kol. (2003) uvádí, 

že v letech 1998-2001 se více než 80 % úmrtí v Rusku týkalo osob ve středním věku mezi  

35-69 rokem. Teprve až na konci 90. let minulého století zaznamenala ruská ekonomika 

významné hospodářské oživení. Na druhé straně však ekonomický růst nebyl vyvážený, 

neboť přetrvávajícím problémem zůstávala vysoká míra inflace a neúměrně vysoká úroveň 

zahraničního dluhu, jak ukazuje i tab. 4.1, která dokumentuje vývoj vybraných ukazatelů 

ruské ekonomiky za období prezidentství Borise Jelcina.  

 
Tab. 4.1: Vývoj vybraných ukazatelů ruské ekonomiky v letech 1990-1999 (v mld. USD) a (v %) 

Rok Populace 
(v mil.) 

Růst reál. 
HDP (v 

%) 

Podíl 
investic na 
HDP (v %) 

Podíl 
vládních 

výdajů na 
HDP (v %) 

Kurz 
RUB/USD 

Míra 
inflace  
(v %) 

Míra 
nezaměstna

nosti  
(v %) 

Vývoz 
zboží  

a služeb 
(jako % 

HDP) 

Celkový 
zahraniční 
dluh jako 
(% HND) 

1990 147973 -3,0 48,7 7,8 0,0 20,0 - 18 - 

1991 148298 -5,0 50,4 7,2 0,0 100,0 - 13 - 

1992 148399 -14,5 34,3 7,0 0,2 2000,0 5,2 62 17,2 

1993 148390 -8,7 30,0 8,1 1,0 874,6 5,9 38 26,0 

1994 148442 -12,6 23,6 9,3 2,2 307,6 8,1 28 31,0 

1995 148490 -4,1 22,2 9,8 4,6 197,5 9,4 29 31,0 

1996 148311 -3,6 20,1 10,8 5,1 47,7 9,7 26 32,7 

1997 148067 1,4 18,8 10,8 5,8 14,8 11,8 25 32,2 

1998 147813 -5,3 10,8 11,6 9,7 27,7 13,3 31 67,6 

1999 147352 6,4 9,3 11,3 24,6 85,7 12,6 43 95,7 

Poznámka: Vzhledem ke skutečnosti, že data o míře ruské inflace jsou Světovou bankou zveřejňovány až od 

roku 1993, byly údaje o míře ruské inflace za období 1990-1991 převzaty od Fischera (1992, s. 79) a údaj za rok 

1992 od Pečenky, Litery (2011, s. 369). 

Zdroj: CIS (2013), WB (2013d), vlastní úprava, zaokrouhleno na jedno desetinné místo s výjimkou počtu 

populace  

 
 Celkově je možné efektivnost dlouhodobých systémotvorných opatření hospodářské 

politiky Ruska, které byly aplikovány do konce roku 1999, hodnotit jako nedostatečné. Toto 

hodnocení vychází především z výsledků vývoje tranzitních ukazatelů (tab. 4.2), které jsou 

sestavovány Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and 

Development, EBRD) a používají se k hodnocení pokroků v přechodu ekonomiky od 

centrálně plánované ekonomiky k tržní ekonomice.  

 Jediným úspěchem těchto opatření bylo, že se do konce roku 1999 podařilo dokončit 

malou i velkou privatizaci a liberalizovat ceny, viz tab. 4.2. Na druhé straně je nutné 



 

podotknout, že způsob provedení privatizace nebyl spjat s výraznými úspěchy. Pokud jde  

o oblast restrukturalizace a řízení podniků, resp. přechod k svobodnému podnikání, ke 

kterému se váže i nastavení pravidel hospodářské soutěže, nebylo v těchto oblastech dosaženo 

mnoho pokroku. Slabý pokrok v oblasti restrukturalizace podniků byl výsledkem 

neefektivních vládních rozhodnutí, které sice formálně odstranily omezení soukromého 

podnikání, nicméně v praxi nabraly svou vlastní dynamiku. Od roku 1997 se problematicky 

vyvíjela také liberalizace zahraničního obchodu a měnového kurzu, což je možné přičíst 

dopadům ruské finanční krize, viz tab. 4.2.  

 
Tab. 4.2: Vývoj tranzitních ukazatelů Ruska v letech 1990-1999 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Velká privatizace 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,3 

Malá privatizace 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Restrukturalizace a řízení 
podniků (svoboda podnikání) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 

Liberalizace cen 1,0 1,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,3 3,3 

Liberalizace zahraničního 
obchodu a směnný kurz 

1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 2,3 2,3 

Politika hospodářské soutěže 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,3 

Poznámka: Tranzitní ukazatele vycházejí ze stupnice, která se pohybuje v uzavřeném intervalu <1;4>, přičemž 1 

znamená, že země nedosáhla žádného transformačního pokroku a 4 představuje dosažení standardů tržního 

hospodářství.   

Zdroj: EBRD (2013), vlastní úprava 

 

4.1.2 Krátkodobá systémotvorná opatření 
 

Krátkodobá systémotvorná opatření hospodářské politiky představují opatření, kterými se 

v krátkodobé perspektivě mění hlavní prvky hospodářského systému bez ohledu na délku 

jejich účinku. Tato opatření jsou v hospodářské politice Ruska spojována se jménem 

Vladimíra Putina, který se v roce 1999 stal předsedou ruské vlády a následně v březnu roku 

2000 po přímých prezidentských volbách se stal i novým prezidentem Ruska, čímž dokončil 

proces transformace a restrukturalizace ruské ekonomiky.  

 Putin se stal prezidentem v době, kdy ruská ekonomika, jak uvádí Baar (2005), stála 

v oblasti transformace ekonomického systému v podstatě znovu na začátku. Na jedné straně 

ruské obyvatelstvo požadovalo nápravu největších chyb, které vznikly v době prezidentství 

Jelcina, na druhé straně však nadšení pro reformy nebylo již tak silné, jako v období po 

rozpadu SSSR. Putin označoval tento stav za výsledek výrazného oslabení pozice Moskvy, 

jakožto centra, které má být nadřazeno ostatním oblastem Ruska. Z toho důvodu první 



 

Putinova federální reforma směřovala k upevnění integrity státu prostřednictvím tzv. vertikály 

moci, která měla představovat přeměnu vztahů mezi federálním centrem a federálními 

regiony (okruhy) ve směru větší decentralizace. Doprovodným efektem této reformy byla 

povinnost všech regionů Ruska harmonizovat všechny ruské regionální ústavy s Ústavou 

Ruské federace, a to v tom smyslu, že regionální právo podléhá právu federálnímu. Putin 

zdůraznil, že je nutné zachovat silný ruský stát, z toho důvodu prezidentským výnosem   

z 13. května 2000 došlo také k politickému a správnímu rozdělení Ruska na sedm oblastí. 

Jejich správní orgány byly pověřeny správou a dozorem nad 89 regiony. Vedoucí těchto 

federálních okruhů (gubernátoři) byli přímo odpovědni Putinovi. Hranice jednotlivých okruhů 

záměrně reflektovaly vojenské rozdělení Ruska a zároveň respektovaly Putinovo přání, aby 

poměr ruského a neruského obyvatelstva byl přibližně stejný. Toto nové federální uspořádání 

představovalo proces dokončení rigidního systému vertikální moci (Soukup, 2003). Jak uvádí 

Ross (2004), Putinovým hlavním cílem bylo vytvořit v Rusku jednotný ekonomický, právní  

a bezpečnostní prostor a upevnit kontrolu federální vlády nad jednotlivými regiony. Putin 

přitom zdůraznil, že právě neefektivní vládní makroekonomická politika z 90. let minulého 

století zapříčinila na mikroúrovni neschopnost dostatečně podporovat strukturální změny, 

které by umožnily obnovu ruského hospodářství. Tato latentní neschopnost podporovat 

strukturální změny plynula zejména z politické a institucionální slabosti, kdy chybějící 

politická síla nebyla schopna eliminovat mocné zájmy soukromé sféry, což v uplynulém 

desetiletí zapříčinilo neúspěchy ruské ekonomiky (Baar, 2005).  

 Podstatou Putinovy ekonomické koncepce byla snaha o sloučení představy silného 

centralizovaného státu s liberální ekonomikou. Samotná představa tohoto sloučení se měla 

odrážet v silném a konzistentním rámci strukturálních reforem s výrazným akcentem na 

zájmy státu. Reformní strategie byla Putinem nastíněna již na konci roku 1999. Poté se tato 

strategie stala obsahovou náplní „Strategie rozvoje Ruské federace do roku 2000 a 2010“ 

(Baar, 2005).  

 Putinovy reformy je možné rozdělit do dvou okruhů, a to: (a) reformy ekonomické, 

které se týkaly především správy a řízení podniků a daňového systému, a (b) sociálně-

ekonomické reformy, které svou povahou zahrnovaly řešení korupce a reformy důchodového 

a sociálního systému (Ross, 2004).  

 Pokud jde o oblast správy a řízení podniků, ústřední místo v tomto směru zaujímal 

těžební a energetický průmysl, kterému Putin na rozdíl od Jelcina přikládal mimořádnou váhu 

pro rozvoj a modernizaci ruského hospodářství. V průběhu 90. let minulého století došlo 

k privatizaci velkých ropných společností, nicméně až zákonem z roku 2001 byla privatizace 



 

velkých společností oficiálně upravena zákonnými normami. Tento zákon měl zajistit vliv 

státu v podnicích strategického významu, neboť prezidentovi přiznával právo takové podniky 

z privatizace vyčlenit24. Jednalo se např. o společnost Jukos, která vznikla v roce 1993 

spojením sibiřské těžařské společnosti Juganskněftěgas se sítí rafinerií KuibyševftěOrgsintez. 

V letech 1995-1996 byl Jukos zprivatizován, poté co pod státním dohledem vykazoval stále 

větší ztráty. Na počátku roku 2000 však právě Jukos patřil k společnostem, s jehož akciemi se 

obchodovalo na nejvýznamnějších světových burzách. Tato největší nestátní společnost 

vykazovala stabilní růst s ročním prodejem okolo 590 milionů barelů ropy. Hlavními 

akcionáři této společnosti byl Michail Chodorovský a Platon Lebědev, kteří se zároveň řadili 

k nejbohatším občanům Ruska. Chodorovský a Lebědev se ztotožňovali se západními 

metodami řízení společnosti, orientovali se na export ropy do Číny a začali stanovovat i své 

politické ambice. Jukos tak byl opakovaně upozorňován, že jeho orientace narušuje jednotnou 

koncepci státní politiky Ruska. K vyostření situace došlo poté, co Chodorovký uzavřel 

dohodu o výstavbě strategicky významného ropovodu z východní Sibiře do Číny. Tímto 

krokem definitivně narušil zájmy ruského státu (Longworth, 2006). V průběhu roku 2003 byli 

Chodorovský a Lebědev obviněni z daňových úniků a zpronevěry. V prosinci roku 2004 byl 

ruskou vládou zinicializován prodej majoritní části společnosti Jukos. Souleimanov, Svoboda 

(2006) uvádí, že Jukos byl v aukci vydražen za uměle sníženou cenu, a to za 9,35 mld. USD 

zástupcům neznámé společnosti Baikal Finance Group. Prodej společnosti Jukos se uskutečnil 

i přesto, že byl tento prodej v rozporu s úpadkovými zákony, neboť jako první byla prodána 

profilová část holdingu. Teprve později se ukázalo, že společnost Baikal Finance Group byla 

pouhým prostředníkem, neboť skutečným vlastníkem byla ropná státní společnost Rosněft. 

Vzhledem k tomu, že společnost Rosněft nedisponovala dostatečným kapitálem na koupi 

společnosti Jukos, získala finanční prostředky od ruské vlády. Završením selektivního 

protioligarchického zákroku byl nucený prodej společnosti Sibněfť státní plynárenské 

společnosti Gazprom. Prodej Sibněftu se uskutečnil v říjnu roku 2005 mezi společností 

Millhouse Capital a Gazpromem v objemu 13,079 mld. USD za 72,66 % podílu ve 

společnosti. Na mezinárodní úrovni se však otevřeně hovořilo o reprivatizaci energetického 

odvětví (Mrlinová, 2013). 

 Putinova administrativa pokračovala v reformě ruského daňového systému. Počáteční 

snahy o daňovou reformu přitom spadají již do roku 1998 v podobě nouzových opatření, která 

                                                 
24 Úplná privatizace energetického sektoru by měla za následek, že příjmy z exportu nerostných surovin by tak 
neplynuly ruskému státu, ale soukromým vlastníkům těchto společností, čímž by byl ohrožen zásadní zdroj 
příjmů pro ruský státní rozpočet.   



 

byla přijata jako reakce na ruskou finanční krizi. Daňová reforma zahrnovala několik částí, 

přičemž první část, která se zaměřovala na nové daňové uspořádání a vymezení obecných 

zásad pro zdaňování v Rusku, byla schválena Státní dumou již v roce 1999. Další části daňové 

reformy však již realizovány nebyly. Z toho důvodu připravovaná daňová reforma z roku 

2000 sledovala tyto cíle: (a) zjednodušit daňový systém a zvýšit jeho transparentnost, aby 

bylo zabráněno zkreslování daňových příjmů, které pochází z jednotlivých správních oblastí 

Ruska nebo od velkých ruských společností, (b) zpřísnit vymáhání daní a zároveň posílit 

předvídatelnost systému a (c) snížit celkové daňové zatížení obyvatelstva (Gustafson, 2012). 

 Daňovou reformou bylo zrušeno progresivní zdanění příjmů, které bylo nahrazeno 

jednotnou daňovou sazbou ve výši 13 %. S jednotnou daňovou sazbou souviselo i sjednocení 

sociálních odvodů za zaměstnance, které činilo 35,6 % z hrubého příjmu zaměstnance 

odváděné zaměstnavatelem a 1 % z hrubého příjmu pro zaměstnance. Došlo také ke snížení 

daňové zátěže podniků, tzn. daň ze zisku byla z původních 35 % snížena na 24 %. V roce 

2003 byla zavedena daň z těžby nerostných surovin, která nahradila dřívější tři typy poplatků 

v oblasti těžby nerostných surovin. Konstrukce této daně vycházela z hodnoty vytěžených 

jednotek nerostných surovin. Daňové pásmo bylo stanoveno rozdílně pro různé druhy surovin, 

přičemž byla zavedena i nulová daňová sazba, která se v současnosti aplikuje např. na 

podzemní vody s obsahem nerostných surovin, nebo při těžbě ropy v oblasti Azovského moře, 

kontinentálního šelfu Ruska, v oblasti Kaspického moře apod. (Barboj, 2012). Reforma se 

týkala také základní sazby daně z přidané hodnoty, která byla z původních 20 % snížena na 18 

% (Souleimanov a kol., 2007). 

 Ve svém konečném důsledku kumulativní dopad daňové reformy a přerozdělování 

daňových příjmů se odráželo v měnícím se podílu výběru daní v průběhu času. Zatímco 

v roce 1992 činil podíl daňových příjmů pocházejících z jednotlivých regionů Ruska 60 % na 

celkových federálních daňových příjmech, v roce 1997 činil tento podíl pouhých 42,5 %. 

Dokončení daňové reformy zejména snížení daňového zatížení a stanovení přísných pravidel 

pro výběr a správu daní vedlo k tomu, že již v roce 2001 se podíl daňových příjmů 

pocházejících z federálních okruhů Ruska, zvýšil na 60 % na celkových federálních daňových 

příjmech a v roce 2002 překročil tento podíl 65 % (Martinez-Vazquez et al., 2006). V roce 

2002 činil podíl daňových příjmů na HDP 13,6 % (WB, 2013a). V daňové politice státu byla 

věnována pozornost i energetickým společnostem, zejména pak metodám, které tyto 

společnosti používají, aby snížily své daňové zatížení. Jednalo se o techniku známou jako 

„převodní ceny“, prostřednictvím kterých energetické společnosti optimalizovaly své daňové 

zatížení. Daňová politika státu tuto techniku odsoudila a označila ji za vyhýbání se daňovým 



 

povinnostem. Z toho důvodu byla vytvořena daňová policie, která měla energetické a další 

podniky kontrolovat, zda řádně a zejména ve správné výši platí všechny daně.  Rostoucí 

daňové výnosy a zvýšení efektivity výběru daní byly primárně zapříčiněny stanovením 

přísných represivních mechanismů, které jasně ukazovaly, že neplacení daní se nevyplácí 

(Gustafson, 2012).    

 V oblasti sociálně-ekonomických reforem zaujaly dominantní pozici otázky, jak 

odstranit korupci z politické a hospodářské úrovně. Největším problémem se jevila absence 

spolehlivých statistik o trestných činech uplácení a zpronevěry, a to i přesto, že již v 90. letech 

minulého století bylo ustanoveno Ministerstvo pro vnitřní záležitosti, které bylo pověřeno 

evidencí statistik v oblasti hospodářské soutěže. Sběr a evidence těchto údajů však 

nepodléhala veřejné kontrole, a tudíž se vyznačovala pochybnou věrohodností. Tyto 

skutečnosti nejsilněji kritizovala nevládní protikorupční organizace Transparency 

International, která mapuje stupeň vnímání korupce ve veřejném sektoru v rámci asi 180 zemí 

světa.  Podle Reddawae, Orttunga (2005) se zvýšila korupce během let 1991-1999 o téměř 

171 % ve srovnání s rokem 1990. V roce 1999 bylo vyšetřováno přibližně 7 tisíc případů 

úplatkářství, ale pouze ve 40 případech byla prokázána vina. Vysokým problémem se rovněž 

stala rostoucí míra korupce v institucionální, soudní a policejní sféře.  V průběhu roku 2001 

byl přijat zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Tento zákon ukládal finančním 

institucím povinnost oznamovat Ministerstvu financí finanční operace přesahující 600 tisíc 

rublů. I přestože tento zákon měl zamezit „praní špinavých peněz“, v praxi se spíše jednalo  

o politickou reakci na požadavky západních zemí. V tomtéž období Rada Evropy vypracovala 

pro Rusko svazek mezinárodních protikorupčních předpisů, které však byly ruským 

parlamentem zamítnuty. Tato skutečnost tak jasně naznačila postoj Ruska ke korupci 

(Reddawae, Orttunga, 2005). 

 Již na konci 90. let minulého století bylo čím dál viditelnější, že negativní 

demografický vývoj ruské společnosti se stále prohlubuje. Výrazným problémem této doby 

byla nedostatečná úroveň zdravotní péče, nedostatečná osvěta a prohlubující se sociální 

polarizace ruské společnosti. Západní země vyzývaly Rusko, aby začalo aktivně řešit zejména 

rostoucí míru prostituce, rychle rostoucí počet uživatelů alkoholu a drog nebo rostoucí 

procento populace nakažené HIV. Také prezident Putin si byl vědom toho, že stability, 

jednoty a rozvoje Ruska není možné dosáhnout bez realizace zodpovědné sociální politiky, 

která by zabezpečila udržitelnost sociálního systému v dlouhodobé perspektivě. Země byla 

tudíž nucena reagovat na tyto negativní trendy. Reakce byla vedena skrze penzijní a sociální 

reformu. Reforma penzijního systému se uskutečnila 1. ledna 2002, kdy došlo k zavedení tří-



 

pilířového důchodového systému. Poměrně problematicky se však uskutečňovaly reformy 

v sociální oblasti, které narážely na výrazný odpor zejména regionálních zástupců financovat 

štědře stanovené sociální výhody. Z toho důvodu reforma sociálního systému musela být 

reorganizována a zúžena pouze na financování zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu 

(Souleimanov a kol., 2007).  

 Putinovy reformy zasáhly širokou oblast ruského hospodářství. Smyslem těchto 

reforem bylo stabilizovat a oživit ruské podnikatelské prostředí prostřednictvím zjednodušení 

a zpřehlednění celého systému. Ruská ekonomika se tak od počátku nového tisíciletí 

nacházela ve fázi stálého růstu, což bylo důsledkem jednak vhodných domácích 

ekonomických opatření, ale jednak i vlivem příznivého světového hospodářského vývoje. 

Tab. 4.3 ilustruje vývoj vybraných ukazatelů ruské ekonomiky za období prezidentství 

Vladimíra Putina.  

 
Tab. 4.3: Vývoj vybraných ukazatelů ruské ekonomiky v letech 2000-2008 (v mld. USD) a (v %) 

Rok  Populace 
(v mil.) 

Růst 
reálného 

HDP  
(v %) 

Podíl 
investic 
na HDP  
(v %) 

Podíl 
vládních 

výdajů na 
HDP (v %) 

Kurz 
RUB/US

D 

Míra 
inflace  
(v %) 

Míra 
nezaměstna

nosti  
(v %) 

Vývoz 
zboží a 
služeb 

(jako % 
HDP) 

Celkový 
zahranič
ní dluh 
jako (% 
HND) 

Celkové 
devizové 
rezervy 
v mld. 
USD 

2000 146709 10,0 13,9 9,9 28,1 37,7 10,6 44,1 58,0 27,7 

2001 145990 5,1 16,1 9,9 29,2 16,5 9,0 36,9 46,7 36,3 

2002 145163 4,7 15,3 9,8 31,4 15,5 7,9 35,2 40,9 48,3 

2003 144308 7,3 15,7 9,3 30,7 13,8 8,2 35,2 44,6 78,4 

2004 143507 7,2 16,1 8,6 28,8 20,3 7,8 34,4 37,0 126,3 

2005 142776 6,4 15,8 7,7 28,3 - 7,2 35,2 33,5 182,3 

2006 142069 8,2 17,1 7,3 27,2 15,2 7,2 33,7 32,2 303,8 

2007 141378 8,5 19,1 7,0 25,6 13,8 6,1 30,2 37,1 478,8 

2008 140702 5,2 19,3 6,6 24,9 18,0 6,3 31,3 30,4 426,3 

Zdroj: CIS (2013), WB (2013d), vlastní úprava, zaokrouhleno na jedno desetinné místo s výjimkou počtu 
populace 
 
Ruská ekonomika tak v prvním i druhém prezidentství Vladimíra Putina (2000-2008) rostla 

průměrným 7% ročním tempem ekonomického růstu. Naproti tomu, celá řada autorů se 

shoduje na tom, že pozitivní makroekonomický vývoj ruské ekonomiky byl primárně 

výsledkem toho, že ceny nerostných surovin na světových trzích po roce 2000 začaly prudce 

růst, což umožnilo Rusku, jakožto zemi se značnými zásobami nerostných surovin, dosahovat 

významných exportních příjmů a vymanit se tak nejen z celkové hospodářské recese, ale 

zařadit se i do skupiny nejrychleji rostoucích zemí světa. Bez těchto aspektů by se jen stěží 

podařilo Vladimíru Putinovi dosáhnout úspěchů v ekonomické transformaci země.  



 

4.2 Struktura a zdroje růstu ruské ekonomiky 
 

Rusko i po rozpadu SSSR zůstalo největší zemí světa rozkládající se na území dvou 

kontinentů, a to Evropy a Asie s rozlohou 17 075 400 km2. Počtem populace, ve výši 143,5 

milionů obyvatel (WB, 2012), se zařadilo v roce 2012 na deváté místo mezi nejlidnatější 

země světa. Současná struktura ruské ekonomiky odpovídá faktorům, které měly 

bezprostřední vliv na její formování. Je to především rozloha země, značný výskyt přírodního 

bohatství, ruská historie a kultura nebo události z konce 20. století a následně nového 

tisíciletí, které sehrály významnou roli při určování struktury a pozice ruské ekonomiky 

v globální ekonomice. 

 
4.2.1 Současná struktura ruské ekonomiky 
 

Podle metodiky WB se řadí současná ekonomická úroveň ruské ekonomiky k zemím, které 

podle dosahovaného hrubého národního důchodu (HND) na obyvatele nepřekračují 12 475 

USD/obyvatele, což Rusko zařazuje do skupiny zemí s vyšším středním příjmem (WB, 

2013b). Podle velikosti HDP se Rusko v červenci roku 2013 umístilo na osmém místě z 214 

hodnocených zemí světa (WB, 2013c) s podílem 3 % na tvorbě světového HDP.  K dosažení 

této ekonomické úrovně Rusku napomohly tři základní skutečnosti. První z nich bylo uznání 

ze strany Evropské unie (EU) a USA, že je zemí s tržní ekonomikou (Shevtsova, 2010), 

druhou skutečností byla sociálně-ekonomická transformace země, která ve svém konečném 

důsledku, vytvořila základní instituce tržního hospodářství a nové mechanismy rozvoje 

národní ekonomiky a v neposlední řadě také enormní vývoz energetických zdrojů. Na druhé 

straně rozporuplný přechod od centrálně plánovaného hospodářství k tržnímu systému 

hospodaření podnítil šíření nesprávných ekonomických forem25 a efekt rekonstrukce26, které 

dávají současné ruské ekonomice transformační přechodový charakter. Přechodová 

ekonomika Ruska se vyznačuje určitými zvláštnostmi (deformacemi), které způsobují 

zaostávání Ruska vůči nejvyspělejším zemím světa. Nejvýznamnějšími příklady těchto 

deformací je nevhodné podnikatelské prostředí, vysoká míra korupce, nízká vymahatelnost 

práva, nedostatečné vynucování pravidel hospodářské soutěže, nízká úroveň inovací či vysoká 

                                                 
25 Přechodové „nesprávné“ ekonomické formy vznikají při převzetí cizích institucí za podmínek nedostatku 
vlastních základů pro jejich vytvoření, v důsledku čehož se nové formy přeměňují takovým způsobem, že 
zdánlivě připomínají žádané vzory, ale neplní nezbytné funkce a neodpovídají podstatě vzorů.  
26 Tento efekt vzniká kvůli inercii ekonomiky a podmiňuje obnovu nového hospodářského systému podle vzoru 
starého systému. Čím dříve se uskuteční odstranění starého systému, tím je pravděpodobnější, že dojde 
k vytvoření tohoto efektu (nejvýraznějším příkladem tohoto efektu jsou následky uplatnění šokové terapie 
v době postsocialistických transformací).  



 

energetická náročnost ekonomiky (OECD, 2011). Při rozboru specifik ruské ekonomiky je 

třeba podtrhnout zvláštní roli státu, který prakticky během všech historických období plnil 

v Rusku funkci iniciátora ekonomických reforem, v důsledku čehož byla vytvořena 

hospodářská monosubjektivita a vytvořen mobilizační model ekonomického rozvoje. 

Hospodářská monosubjektivita spočívá v poměrně jednostranné orientaci ruského 

hospodářství a nízké míře diverzifikace vývozu, ve kterém dominantní pozici zaujímají 

nerostné suroviny. Model ruské ekonomiky tak v plné šíři odpovídá surovinovému modelu 

ekonomického rozvoje27, který se prosazuje v podobě extenzivního hospodářského růstu, tj. 

růstu, který je závislý na velikosti výrobních faktorů.  Pomalejší konvergence Ruska 

k vyspělým zemím, tak podle kritérií IMF (1998) řadí Rusko do skupiny rozvíjejících se 

tržních ekonomik a podle klasifikace EBRD (2013) do skupiny přechodových (tranzitních) 

ekonomik.  

 Pokud jde o strukturu ruské ekonomiky, dominantním sektorem jsou služby, které se 

podílely v roce 2012 z 60,1 % na tvorbě HDP, následované průmyslem, jehož podíl činil 

v roce 2012 36 % a zemědělstvím, které se podílelo na tvorbě HDP z 3,9 % (obr. 4.1).  

 

 

Obr. 4.1: Podíl zemědělství, průmyslu a služeb na tvorbě HDP Ruska v letech 2000-2012 (v %) 

Zdroj: CIA (2013), WB (2013d), vlastní úprava 

 

Zvyšující se význam sektoru služeb v národním hospodářství je typickým rysem většiny zemí. 

Významnou roli pro posuzování tohoto sektoru hraje jeho vyspělost a rozvinutost. V rámci 

                                                 
27 Podle klasifikace Michaela Portera (1998) odpovídá struktura ruské ekonomiky ekonomice nacházející se na 
pomezí ekonomiky tažené primárními faktory a ekonomiky tažené investicemi.  
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vyspělých zemí zaujímají dominantní pozici zejména finanční a obchodní služby, doprava  

a cestování.  

 Ve srovnání s vyspělými zeměmi se ruský sektor služeb vyznačuje poměrně nízkou 

mírou sofistikovanosti a rozvinutosti. Dominantní pozici v tomto sektoru zaujímá bydlení, 

veřejné a komunální služby následované dopravou a spoji. Další druhy služeb mají nízký  

a zanedbatelný podíl, jak zaznamenává i obr. 4.2. Jedná se především o vzdělání či zdravotní, 

sociální, veterinární služby dále o cestování a rekreační služby, jejichž podíl na celkovém 

zastoupení služeb nepřekračuje 5 %. Do skupiny ostatních služeb patří např. pojišťovací, 

bankovní a finanční služby nebo obchodní služby. Podíl těchto služeb je v rámci ruské 

ekonomiky stále nízký, neboť v roce 2011 se podílely pouhými 3,5 % na celkovém zastoupení 

služeb.  

 
Obr. 4.2: Zastoupení jednotlivých druhů služeb v rámci ruského sektoru služeb v roce 2005 a 2011 (v %) 

Zdroj: FSGS (2012a), vlastní úprava 

 

Ve srovnání s rokem 2005 zvýšilo svůj podíl na celkovém zastoupení služeb bydlení, veřejné 

a komunální služby (obr. 4.2). Převážná část finančních prostředků je určena na rekonstrukci 

a výstavbu bytů a budov a na opravu a údržbu strojů a dopravních zařízení pro komunální  

a veřejné účely. Na svém významu rostou také služby veřejné správy, dále komunikační  

a informační technologie na komunální úrovni. V roce 2012 činil počet uživatelů internetu na 

100 obyvatel 53,3 uživatelů, což ve srovnání s rokem 2008 představuje nárůst o 50 % (WB, 

2013g). V souvislosti s internetem stojí za zmínku regulace ruského internetu. Ve zprávě 

společnosti Freedom House z roku 2012, která se týkala svobody internetu, bylo vytipováno 

celkem sedm zemí, u kterých existují rizika v souvislosti s internetovou svobodou. Do této 
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skupiny zemí patřilo mimo jiné i Rusko, u něhož bylo označeno zejména vytváření 

represivního prostředí pro média a potlačování svobody tisku (Freedom House, 2012). 

 Na rozdíl od bydlení, veřejných a komunálních služeb, sektor dopravy snížil svůj podíl 

mezi lety 2005 a 2011 na celkovém zastoupení služeb. Nutno podotknout, že právě doprava 

sehrává klíčovou roli v ruském hospodářství, neboť zabezpečuje převážnou část přepravy 

energetických zdrojů. Nejvýznamnějším problémem ruské dopravní infrastruktury je její 

nedostatečná rozvinutost a nízké investiční výdaje na údržbu a rekonstrukci stávajících 

komunikací. V případě Ruska zaujímá v dopravní infrastruktuře dominantní pozici železniční 

síť, která je po USA druhá největší na světě s celkovou délkou okolo 85 tisíc km (WB, 

2013e). Stěžejním problémem ruských železnic je, že základní půdorys tratí byl položen už 

v 19. století a v první polovině 20. století. Toto platí především pro Transsibiřskou 

magistrálu28, jejíž výstavba byla zahájena v 90. letech 19. století s cílem urychlit expanzi do 

Střední Asie a na Dálný východ (Žaloudek, 2004) nebo pro Bajkalsko-Amurskou 

magistrálu29, jejíž výstavba byla zahájena ve 30. letech 20. století.  

 Na druhé straně pokrytí silničními a dálničními komunikacemi je velmi nízké. Světové 

ekonomické fórum (World Economic Forum, WEF), které hodnotí konkurenceschopnost30 

zemí, považuje kvalitu ruské silniční infrastruktury, dále také vodní a říční dopravy a letecké 

dopravy jako nevyhovující, která se postupně může stát bariérou dalšího růstu (WEF, 2011). 

Ze statistik Světové banky vyplývá, že ve vyspělých zemích se pohybuje počet automobilů na 

jeden tisíc obyvatel okolo 500 až 600 vozidel, v případě Ruska připadá na jeden tisíc obyvatel 

přibližně 270 vozidel (WB, 2013f). EBRD (2010) zveřejnila zprávu Ministerstva 

ekonomického rozvoje Ruska o investičních potřebách ruské dopravní infrastruktury do roku 

2020. V této zprávě se uvádí, že Rusko bude potřebovat přibližně 753 mld. USD na výstavbu 

a rozvoj dopravní infrastruktury, přičemž přibližně 559 mld. USD by mělo být alokováno do 

silniční infrastruktury, kde se předpokládá výstavba 451 tisíc km dálnic. Pozornost je 

věnována také železniční dopravě, kde se předpokládá výstavba okolo 16 tisíc km nových 

železničních komunikací a rekonstrukce přibližně 44 tisíc km železnic. Další výzvou je 

nutnost zajistit rozvoj dopravní infrastruktury v oblastech východní Sibiře a Dálného 

východu, kde jsou soustředěny značné zásoby ruské ropy a zemního plynu.  Velký potenciál 

                                                 
28 Transsibiřská magistrála spojuje Moskvu a Vladivostok (Dálný východ) o celkové délce trati 9 288 km, což je 
nejdelší transkontinentální železnice na světě. 
29 Bajkalsko-Amurská magistrála spojuje Moskvu a východní Sibiř o celkové délce trati 3 843 km. V podstatě 
vede souběžně s Transsibiřskou magistrálou avšak s tím rozdílem, že se nachází přibližně o 500 km severněji. Na 
Transsibiřskou magistrálu se napojuje ve městě Tajšet.  
30 WEF vymezuje konkurenceschopnost země jako množinu institucí, politik a faktorů, které určují produktivitu 
země (Kaštan, Kliková, 2013, s. 72). 



 

pro Rusko představuje také vodní a námořní doprava, neboť Rusko má přístup k několika 

mořím a oceánům.   

 Celkově se struktura ruských služeb vyznačuje významnou orientací na uspokojování 

potřeb domácího obyvatelstva, čemuž odpovídá i vysoký podíl komunálních a veřejných 

služeb na celkovém zastoupení služeb. Na druhé straně finanční, bankovní a obchodní služby, 

včetně pojišťovacích služeb, nejsou v rámci Ruska dostatečně rozvinuty. Tyto skutečnosti tak 

způsobují, že je Rusko stále čistým dovozcem služeb.    

 Druhým nejvýznamnějším sektorem na tvorbě HDP Ruska je průmysl. Dominantním 

průmyslovým odvětvím je zpracovatelský průmysl, který se největší mírou podílí na výrobě 

statků, které jsou určeny k domácí spotřebě a pro vývoz. Ruský zpracovatelský průmysl 

zahrnuje potravinářský průmysl, strojírenský a hutnický průmysl, dřevařský, papírenský  

a polygrafický průmysl, dále textilní průmysl, farmaceutický průmysl, průmysl stavebních 

hmot a automobilový průmysl. Dalším významným průmyslovým odvětvím je dobývání  

a těžba nerostných surovin, následovaná výrobou a rozvodem elektřiny, plynu a vody. Index 

průmyslové produkce31 zpracovatelského průmyslu, dobývání a těžby nerostných surovin  

a výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, zaznamenává obr. 4.3.  

 

 
Obr. 4.3: Index průmyslové produkce zpracovatelského průmyslu, odvětví těžby a dobývání nerostných surovin 

a odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody v Rusku v letech 2000-2012 (1991=100) 

Zdroj: FSGS (2013a), vlastní úprava 

 

                                                 
31 Index průmyslové produkce měří vlastní výstup průmyslových odvětví, tzn., charakterizuje fyzické objemy 
produkce výrobkových reprezentantů. 
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 Od roku 2003 rostl zpracovatelský průmysl co do objemu rychleji než ostatní 

sledovaná odvětví ruského průmyslu (obr. 4.3). V souvislosti s globální krizí došlo 

k enormnímu poklesu výstupu zpracovatelského průmyslu, což bylo primárně spojeno 

s poklesem agregátní poptávky. Na druhé straně již v druhé polovině roku 2010 dosahoval 

index průmyslové produkce zpracovatelského průmyslu předkrizových hodnot, což bylo 

spojeno s ekonomickým oživením ruské ekonomiky, která v roce 2010 vykazovala 4,5% 

reálný růst HDP. Následně však docházelo k postupnému zpomalování výstupu 

zpracovatelského průmyslu, což je jednak zapříčiněno horší dostupností dlouhodobých úvěrů, 

a jednak poměrně nízkou úrovní investic do tohoto odvětví. Na druhé straně k posilování 

konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu přispívají výrazně nižší ceny energetických 

surovin, které jsou v mnoha odvětvích využívány jako vstupy. Ze zprávy Energetické 

informační agentury „International Energy Outlook 2013“ vyplývá, že více než 40 % 

vyprodukovaných energetických zdrojů je spotřebováno ruským průmyslem. Energetická 

náročnost ruského hospodářství je jedna z nejvyšších na světě, tzn. intenzita ruského 

průmyslu měřená spotřebou energie na jednotku HDP je dvojnásobně vyšší, než je světový 

průměr. Podle odhadů se bude Rusko řadit k nejméně energeticky účinným ekonomikám až 

do roku 2040, kdy by měly být snadno dostupné zásoby nerostných surovin vyčerpány (EIA, 

2013a).  

 Pokud jde o odvětví těžby a dobývání nerostných surovin, jedná se o strategické 

odvětví, které se nejvýznamnější mírou podílí na exportní výkonnosti Ruska a zabezpečuje 

významnou částí příjmy federálního rozpočtu. Pro srovnání, v 90. letech minulého století se 

podílely příjmy z vývozu nerostných surovin přibližně z 5 % na příjmech federálního 

rozpočtu, naproti tomu v roce 2012 dosahoval tento podíl téměř 50 % příjmů ruského 

rozpočtu (EBRD, 2012).  Rusko disponuje kompletní energetickou základnou, která zahrnuje 

nerostné suroviny, drahé kovy, rudy a další nerosty a minerály. Zásoby nerostných, 

minerálních a přírodních zdrojů jsou v rámci Ruska největší na světě. Z toho důvodu bývá 

Rusko označováno jako energetická velmoc, viz Goldman (2010), Perovic, Orttung, Wenger 

(2009). 

 K strategickým odvětvím ruského průmyslu se kromě dobývání a těžby nerostných 

surovin řadí také vojenský a letecký průmysl. Podle ročenky Stockholmského mezinárodního 

ústavu pro výzkum míru (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) je Rusko 

druhým největším světovým výrobcem a vývozcem zbraní po USA s podílem 26 % na 

světovém vývozu zbraní. Rusko vlastní největší množství nukleárních zbraní, které se 

odhadují na 8 500 jaderných hlavic (SIPRI, 2013). Ruský letecký průmysl se vyznačuje 



 

jedním z nejvíce vědecky a technologicky náročných odvětví ruského hospodářství 

(Manturov, 2009). Potenciál pro ruskou ekonomiku představuje i kosmický průmysl, do 

kterého mezi lety 2009-2011 bylo ruskou vládou investováno cca 10,2 mld. USD. Potenciál 

přitom představuje vývoj národních satelitních navigačních systémů, dále geologický 

průzkum z vesmíru, ekologické monitorování zemědělství, lesních a vodních zdrojů. V roce 

2009 vznikla Státní korporace pro raketový a vesmírný průmysl Ruska, která má vytvářet 

podmínky pro stabilní rozvoj vesmírného průmyslu a koordinovat vědecké a výrobní operace 

(Rathgeber, Baranes, Venet, 2010).  

 Posledním sektorem, který přispívá k tvorbě ruského HDP, je zemědělství. Podíl 

zemědělství na tvorbě HDP se v posledních letech snižuje, a to i navzdory obrovskému 

potenciálu ruské krajiny. Jak upozorňuje Organizace OSN pro výživu a zemědělství (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), zemědělství a lesnictví není 

stěžejní prioritou hospodářské politiky Ruska, z toho důvodu existuje takto výrazný nevyužitý 

potenciál. Lesní plochy tvoří přibližně polovinu ruského území. Rusko tak disponuje 20 % 

světových zásob lesů, což představuje největší podíl na světě. Z celkové výměry plochy 

zaujímá asi 61 % lesní zóna, která je charakterizovaná převahou lesů a keřů. Dalšími 

plochami jsou lesostepní zóny a tundry. Mezi nejrozšířenější druhy stromů patří borovice, 

duby, buky, břízy, modříny, sibiřské cedry a smrky. V roce 2010 činila těžba lesního dřeva 

552,3 milionů m3, přičemž 61 % bylo určeno pro domácí spotřebu a pouhých 39 % bylo 

zpracováno dřevozpracujícím a papírenským průmyslem pro účely vývozu. Mezi nejčastěji 

vyvážené produkty se řadí kulatina, opracované desky, celulóza, papír a papírenské výrobky 

(FAO, 2012a). Ve srovnání s rokem 1995 se podíl dřeva a dřevařských výrobků na ruském 

vývozu neustále snižuje, tzn. zatímco v roce 1995 činil podíl dřeva a výrobků ze dřeva 5,6 % 

na celkovém vývozu země, v roce 2011 dosahoval jeho podíl asi 2,4 % (FSGS, 2012c). 

Hlavním důvodem tohoto vývoje je jednak rostoucí domácí poptávka, a jednak nízká úroveň 

rozvinutosti lesního průmyslu. Např. ruský sektor chemického a mechanicko-chemického 

zpracování dřeva zpracovává pouhých 21,3 % z celkového objemu vytěženého dřeva. Toto 

procento je však mnohem nižší než u jiných zemí s vysoce rozvinutým lesním odvětvím. Pro 

srovnání, podíl sektoru chemického a mechanicko-chemického zpracování dřeva v USA se 

pohybuje okolo 76 %, ve Finsku okolo 84 % z celkového objemu vytěženého dřeva. 

V současnosti se tak lesní hospodářství Ruska podílí na tvorbě HDP ze 1,3 % (FAO, 2012a).  

 Ruský agrární sektor je charakterizován jednak velkými komerčními výrobci a jednak 

drobnými zemědělci. Zemědělská půda zaujímá 13,2 % z celkové plochy s rozlohou asi 220 

milionů hektarů. Pro Rusko je typická převaha orné půdy a černozemě, která je převážně 



 

koncentrovaná v oblasti Uralu. Největší podíl orné půdy je využíván pro pěstování pšenice, 

dále ječmene, slunečnice, semen, ovse, brambor a žita. V roce 2012 se Rusko podílelo 11,2 % 

na celkové světové produkci ječmene a téměř 6 % na celkové světové produkci pšenice. 

Rusko je tak pátým největším světovým vývozcem pšenice s podílem okolo 12 % na 

světovém vývozu pšenice. Na druhé straně je Rusko čistým dovozcem hovězího, vepřového  

a drůbežího masa, cukru, nápojů a sýrů (FAO, 2013a). Pokud jde o vodní plochy, na ruském 

území se nachází asi 120 tisíc řek s celkovou délkou okolo 2,3 milionů km. Největší řekou 

Ruska je Jenisej, který protéká střední Sibiří s celkovou délkou 3 487 km, což jej činí sedmou 

největší řekou na světě. Nejdelšími řekami Ruska jsou Ob a Irtyš. Ob protéká ze západní 

Sibiře na jih a sever země. Její celková délka činí 3 650 km. Ob se spojuje s řekou Irtyš, čímž 

celkově dosahují délky 5 410 km. Společně tak Ob s Irtyšem představují sedmou nejdelší řeku 

světa. Dalšími významnými řekami Ruska jsou Amur, Volha, Dněpr, Don  

a Ural, přičemž Amur je největším přítokem Tichého oceánu. Nejvýznamnějším jezerem 

Ruska, a zároveň i nejhlubším jezerem světa je Bajkalské jezero, ve kterém se nachází asi 20 

% světových zásob sladké (pitné) vody s celkovou hloubkou asi 1 620 metrů (WWF, 2013)32. 

Bajkalské jezero vzniklo asi před 20 miliony let a je tedy vůbec nestarším jezerem planety.  

V roce 1996 bylo zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO. Další jezera se 

nacházejí na severozápadě země, a to Ladožské jezero, Oněžské jezero a Čudské jezero. 

Rusko obklopují tři světové oceány, a to Severní ledový oceán, Tichý oceán a Atlantický 

oceán. Dále má přístup k Baltskému moři, Černému a Azovskému moři, k Barentsovu moři, 

Bílému moři či ke Kaspickému moři (MEDRF, 2013a).  

 S ruskými vodními plochami bezesporu souvisí rybářský průmysl. Potenciál 

rybářského průmyslu je obrovský, o čemž svědčí i skutečnost, že je Rusko čtvrtým největším 

producentem ryb na světě po Japonsku, USA a Číně. Ve vodách Ruska se nachází přibližně 

295 druhů sladkovodních ryb a dále je uměle chováno asi 63 druhů ryb, korýšů a měkkýšů. 

V roce 2010 činila roční produkce ryb, korýšů a měkkýšů téměř 4,1 milionů tun, produkce 

mořských řas a rostlin pak dosahovala 5 917 tun. Limitujícím faktorem pro rozvoj ruského 

rybářského průmyslu jsou nízké výdaje spojené s rekultivací nevyhovujících vodních ploch  

a nízké investiční výdaje do modernizace ruského rybářského průmyslu. Rusko má okolo  

2 tisíc motorizovaných rybářských plavidel, což je ve srovnání např. s Japonskem, které 

disponuje okolo 280 tisíc motorizovaných plavidel nebo s Čínou, která má okolo 650 tisíc 

motorizovaných plavidel, poměrně zanedbatelný podíl (FAO, 2012b). 

                                                 
32 Dodnes není známá přesná hloubka Bajkalského jezera. Hloubka 1 620 metrů byla převzata od Světového 
fondu na ochranu přírody (World Wide Fund for Nature, WWF).  



 

4.2.2 Vybavenost země neobnovitelnými přírodními zdroji 
 

V závěru předchozí podkapitoly bylo uvedeno, že potenciál ruské krajiny, co do objemu  

a dostupnosti přírodních zdrojů, je jeden z největších na světě. Míra využitelnosti, zejména 

obnovitelných přírodních zdrojů (především lesů, zemědělské půdy a vodstva) je poměrně 

nízká, neboť se nejedná o prioritní oblasti hospodářské politiky Ruska (FAO, 2012a). Tato 

skutečnost však neplatí v případě neobnovitelných přírodních zdrojů, resp. těžby a produkce 

nerostných surovin, které se řadí k strategickým odvětvím ruského hospodářství. Tuto 

skutečnost dokumentuje i první odstavec Energetické strategie Ruska do roku 2020, která byla 

ruskou vládou přijata v roce 2003, kde je stanoveno: „Rusko disponuje velkými zásobami 

energetických zdrojů a mohutným palivo-energetickým komplexem, který představuje 

základnu rozvoje ekonomiky, nástroj realizace vnitřní a vnější politiky. Úloha země na 

světových energetických trzích určuje její geopolitický vliv:“33 

 Stanovováním institucionálních podmínek v rámci ruského nerostného hospodářství je 

pověřeno Ministerstvo přírodních zdrojů a ekologie, Ministerstvo průmyslu a energetiky, 

Ministerstvo ekonomického rozvoje Ruska a Ministerstvo financí. Těmto ministerstvům jsou 

přímo podřízeny příslušné Federální agentury, např. Federální agentura pro energetiku, 

Federální agentura pro ekologický, technologický a jaderný dohled nebo Federální agentura 

pro kontrolu v oblasti využívání přírodních zdrojů, která má zároveň výhradní právo vydávat 

licence na těžbu. Výhradním vlastníkem energetických společností a nalezišť jsou ruské 

akciové společnosti, ve kterých je výhradním (100 %) nebo většinovým (minimálně 51 %) 

vlastníkem ruský stát.  

 Palivo-energetický komplex Ruska představuje jednu z oblastí výrobní struktury 

národohospodářského komplexu, ve kterém jsou zajišťovány jeden ze základních výrobních 

faktorů, a to energické zdroje, které zahrnují fosilní paliva, rudy a nerudy. Palivo-energetický 

komplex sehrává mimořádnou roli v ruské ekonomice, neboť determinuje úroveň rozvoje 

ruské ekonomiky, je spojen s generováním nejvyšších příjmů federálního rozpočtu a podílí se 

25 % na tvorbě HDP (Alexeev, Weber 2013).  

 Fosilní paliva zaujímají dominantní postavení v palivo-energetickém komplexu země 

a jsou také základem státní energetické a zahraniční politiky Ruska. Fosilní paliva zahrnují 

především zemní plyn, ropu a uhlí. Prozkoumané zásoby zemního plynu se v Rusku v roce 

2012 pohybovaly okolo 44,6 bil. m3, což představuje největší prokázané zásoby zemního 

plynu na světě (BP, 2012a). Rusko nedisponuje pouze největšími světovými zdroji zemního 

                                                 
33 Energetická strategie Ruska do roku 2020 je dostupná z: http://www.minprom.gov.ru/docs/strateg/1. 



 

plynu, ale je také největším exportérem zemního plynu na světě, což znamená, že se podílí 

přibližně 40 % na celkovém světovém exportu plynu. Produkce ruského zemního plynu činila 

v roce 2010 590 mld. m3 a do roku 2015 se předpokládá růst produkce zemního plynu na 

úroveň 611 mld. m3 (EIA, 2013, s. 50). Mezi hlavní regiony Ruska, v nichž se těží zemní 

plyn, a které jsou perspektivní i z pohledu budoucnosti, jsou (EIA, 1997) a (EIA, 2012):  

• západní a východní Sibiř. V západosibiřské oblasti je exploatováno okolo 140 ložisek 

zemního plynu. Celkově z těchto oblastí pochází přibližně 90 % těžby plynu,  

• severovýchodní oblast. Jedná se především o autonomní republiku Komi a východní 

část archangelské oblasti,  

• kaspická oblast,  

• Volžsko-uralský okruh,  

• šelfy arktických moří. Potenciál představují zejména naleziště v Barentsově  

a Karském34 moři, kde bylo prozatím objeveno deset nalezišť plynu a ropy. 

 

 V Rusku, resp. v bývalém SSSR, se začala těžba zemního plynu mimořádně prudce 

rozvíjet od 60. let minulého století, a to zejména v autonomní oblasti Komi, v Krasnodarském 

kraji a Orenburském nalezišti. Teprve od 70. let minulého století se těžba přesunula do 

západní Sibiře, kde bylo jen mezi lety 1965-1980 objeveno 48 nalezišť. Nejdostupnější z nich 

bylo naleziště „Medvězí“, jehož celkové zásoby dosahovaly 1,8 bil. m3, kde začala těžba již 

v roce 1972. Následně došlo k objevení nejvýznamnějších ložisek zemního plynu v nalezišti 

„Urengoj“, které již v roce 1980 produkovalo 60 mld. m3 za rok (Litera, 2003). Urengojské 

naleziště se nachází v Západosibiřské pánvi na řece Jevo-Jacha a jedná se o druhé největší 

ložisko zemního plynu na světě po poli South Pars/North Dome, které se nachází v Perském 

zálivu. Zásoby plynu v Urengojském poli přesahují 10 bil. m3. Dalším významným nalezištěm 

je Jamburské naleziště, které je třetím největším nalezištěm zemního plynu na světě 

s celkovými geologickými zásobami 8,2 bil. m3 (Grama, 2012). I přestože jsou tyto tři 

naleziště již značně vyčerpány, zabezpečují do současnosti stále okolo 70 % ruské těžby 

plynu. V západní Sibiři se nacházejí další naleziště, ze kterých zatím nebylo těženo, neboť 

jsou soustředěny v obtížně dostupných teritoriích a jsou spojeny s mimořádně vysokými 

investičními náklady na průzkum a realizaci těžby. Jedná se především o ložiska na 

Jamalském poloostrově a na šelfech Barentsova a Karského moře. Celkově se tak 

předpokládá, že asi 2/3 budoucího přírůstku zásob plynu by mělo připadat právě na tyto 

                                                 
34 Karské moře je jedno z okrajových moří Severního ledového oceánu.  



 

teritoria. Zásadní výzvy pro ruské plynárenství tak představuje nutnost vybudovat novou 

infrastrukturu a zahájit těžbu na některých z nových nalezišť. Velký potenciál představuje 

především Štokmanovského ložisko, které se nachází v Barentsově moři a zasahuje až na 

poloostrov Jamal. Pole zaujímá rozlohou 1 400 m2 a odhadované zásoby plynu se pohybují 

okolo 3,8 bil. m3 a zásoby zkapalněného plynu (Liquefied Natural Gas, LNG) se odhadují na 

56,1 mil. tun. Toto pole by se mělo stát hlavním zdrojem pro plynovod Nord Stream, který 

spojuje přes Baltské moře Rusko a západní Evropu. Projekt na realizaci těžby 

v Štokmanovském ložisku byl rozdělen do tří etap. V roce 2007 byla podepsána rámcová 

dohoda o založení akciové společnosti Štokman Development AG, ve které drží 51 % akcií 

ruský státní plynárenský podnik Gazprom, dále 25 % akcií drží francouzská společnost Total 

a 24 % norská společnost Statoil. Licencí a všemi právy spojenými s těžbou a uváděním plynu 

na trh disponuje výhradně Gazprom (Gazprom, 2013a). Původní záměr předpokládal 

dokončení realizace projektu mezi lety 2013-2014. Nicméně již v roce 2010 byl projekt 

pozastaven kvůli poklesu poptávky po plynu na evropských trzích. Z toho důvodu by měla být 

zkušební těžba zemního plynu zahájena až v roce 2016. Dalším významným ložiskem se jeví 

naleziště Zapolarnoje, které bylo objeveno již v roce 1965 v Jamalskoněneckém autonomním 

okruhu s odhadovanými zásobami plynu okolo 3 bil. m3. Jedná se o páté největší ložisko 

zemního plynu na světě. Zkušební těžba byla zahájena již v roce 2004 a z pohledu 

budoucnosti má být toto naleziště jedním z nejvýznamnějších. Další objevené, avšak 

neprozkoumané naleziště je Kharasavojské ložisko, které se částečně nachází na západním 

pobřeží poloostrova Jamal a částečně jsou zásoby tohoto ložiska umístěny v Karském moři. 

Celkové zásoby by se měly pohybovat okolo 1,9 bil. m3. Tyto odhadované zásoby však 

mohou být výrazně vyšší, neboť ložiska zemního plynu nacházející se v Karském moři, 

nebyla prozatím prozkoumána. Pro zahájení zkušebních vrtů v této oblasti jsou 

komplikujícími skutečnostmi zejména arktické a subarktické podnebí, kdy teploty i v letním 

období dosahují bodu mrazu a absence infrastruktury v této oblasti. Jedná se tak o mimořádně 

investičně náročný projekt s dlouhou dobou návratnosti. Na severozápadním břehu 

poloostrova Jamal se nachází významné naleziště Bovanenko s rozlohou 1000 m2. Bovanenko 

se vyznačuje odhadovanými zásobami plynu okolo 4,9 bil. m3. Do konce roku 2012 bylo 

provedeno 95 zkušebních vrtů. Počátkem roku 2013 byla zahájena i těžba zemního plynu 

(Grama, 2012).  

 Pokud jde o ruské plynovody, jednotný systém zásobování plynem v Rusku činí 148 

tisíc km plynovodů. Ze severní části západní Sibiře vede celkem 7 plynovodů, 249 

kompresních stanic, 21 podzemních zásobníků a další části plynové infrastruktury. Základní 



 

strukturu tvoří transkontinentální plynovody „Polární záře“, „Bratrství“, „Progres“ a „Sojuz“, 

které vedou z Orenburské oblasti. Prvním dálkovým plynovodem z Ruska byl plynovod na 

Slovensko, jehož stavba byla dokončena v roce 1967. Jeho celková délka dosahuje 2,7 tisíc 

km s roční kapacitou 28 mld. m3. Významnějším plynovodem byl až tranzitní plynovod 

vedoucí z Ruska přes území bývalého Československa do západní Evropy. V průběhu 

výstavby tohoto plynovodu byl zvýšen počet linek na čtyři. Jeho výkon tak v roce 1985 činil 

73,1 mld. m3 ročně. Celková délka tranzitního plynovodu činí více než 5 tisíc km. Hlavní linie 

plynovodů z Ruska do Evropy prochází především přes území postsovětských republik, 

především přes Ukrajinu a Bělorusko a dále pak přes Polsko, Slovensko, Maďarsko a další 

tranzitní země, včetně Česka. Zřejmě největší tranzitní zemí je Slovensko, kudy procházejí 

linie plynovodů do Itálie a také linie, směřující dále do Česka a Německa (Litera, 2003).  

 V druhé polovině 90. let minulého století se začaly rozvíjet myšlenky směřující  

k vybudování nových linií, kterými by mohl proudit ruský plyn do Evropy. Stěžejním 

problémem stávajících linek se jevila jejich nedostatečná kapacita v zásobování a zastaralost 

linek, neboť většina z nich byla vybudována v 70. až 80. letech minulého století, což 

představovalo vrchol jejich technické životnosti. V roce 1994 byla zahájena výstavba patrně 

největšího plynovodu Jamal ze západní Sibiře (naleziště Urengoj, Samburg aj.) do západní 

Evropy. Plynovod Jamal-Evropa dovádí plyn z Ruska přes Bělorusko, Polsko do Německa. 

V roce 2006 dosáhla projektová kapacita plynovodu Jamal-Evropa 32,9 mld. m3. 

V současnosti tak Jamal-Evropa zabezpečuje přibližně 20 % dodávek ruského plynu do 

Evropy (CRS, 2013). Mezi lety 2005-2007 se diskutovalo o rozšíření plynovodu v podobě 

projektu Jamal-Evropa II. Tento projekt byl však následně nahrazen projektem Nord Stream 

(viz dále).  

 Další nutnost vybudovat nové linie, které by zajistily bezpečné dodávky plynu do 

Evropy, vyvstala mezi lety 2005-2006, kdy proběhl rusko-ukrajinský spor35. Tento konflikt 

poukázal na zranitelnost přepravních cest a stal se tak symbolickým potvrzením nutnosti 

diverzifikovat tranzitní cesty. Na podzim roku 2005 bylo ustanoveno mezinárodní konsorcium 

k výstavbě plynovodu Nord Stream, ve kterém 51 % akcií má Gazprom, 15,5 % akcií má 

jednak německá plynárenská společnost E. ON Ruhrgas, a jednak Wintershall Holding  

a zbývajících 9 % akcií drží holandská společnost Gasunie. Trasa projektu prochází tzv. 

                                                 
35 Tento spor vznikl na základě dvou skutečností, jednak požadavku Gazpromu, aby ukrajinský partner Naftogaz 
uhradil dlužnou částku za odebraný plyn, a jednak ve zvýšení ceny ukrajinského plynu ze 160 USD za 1000 m3 
na 220-230 USD. Ukrajina na tyto podmínky Ruska nepřistoupila, což vedlo k pozastavení dodávek plynu do 
Ukrajiny, avšak s tím, že Ukrajina byla požádána, aby byl zemní plyn i nadále tranzitován do západní Evropy. 
Ukrajina však i nadále odebírala plyn, čímž krátila dodávky zemního plynu do západní Evropy. Situace nabrala 
takových rozměrů, že Rusko na několik dní přerušilo dodávky plynu.  



 

ekonomickou zónou šelfu pobřežních zemí Baltského moře a cílovými trhy pro dodávky 

plynu jsou Německo, Velká Británie, Nizozemsko, Francie, Dánsko aj. (Gazprom, 2013a). 

První linie Nord Stream zahájila přepravu zemního plynu z Ruska do západního Německa 

v listopadu roku 2011 a druhá linie zahájila svou činnost v říjnu roku 2012. Komerční 

dodávky zemního plynu z Nord Stream byly oficiálně zahájeny až v listopadu roku 2012 

s celkovou délkou plynovodu 1 224 km. Celková kapacita plynovodu dosahuje 55 mld. m3 

ročně, přičemž plynovod tvoří pouze dvě potrubí o průměru 1,4 metrů. Mapu plynovodu Nord 

Stream dokumentuje příloha č. 1.  

 Dalším zvažovaným projektem je South Stream, jehož realizace byla oznámena 

v červnu roku 2007 italským konsorciem ENI a společností Gazprom, které podepsaly 

prohlášení o společné výstavbě plynovodu s cílovou kapacitou 30 mld. m3 ročně. Hodnota 

projektu byla stanovena na 39 mld. USD. Plynovod South Stream je veden pod Černým 

mořem ze stanice Russkaya a měl by přes území Bulharska, Srbska, Maďarska, Slovinska 

přivádět zemní plyn do severovýchodní Itálie. South Stream tak obchází Bělorusko  

a Ukrajinu, přes které v současnosti prochází většina ruského plynu do Evropy. Mezi lety 

2008-2010 byly podepsány mezivládní dohody o realizaci projektu s Rakouskem, 

Bulharskem, Chorvatskem, Řeckem, Maďarskem, Srbskem a Slovinskem. V polovině roku 

2010 se dalším investorem projektu South Stream stala francouzská energetická společnost 

EDF. Následně v listopadu roku 2011 byl uveden do provozu první podzemní zásobník plynu 

v Srbsku, který je zároveň největším podzemním zásobníkem v jihovýchodní Evropě. Podle 

údajů společnosti Gazprom by projekt South Stream měl být dokončen nejpozději do konce 

roku 2019 (Gazprom, 2013a). Mapu plynovodu South Stream ilustruje příloha č. 2.  

 V souvislosti se zemním plynem je nezbytné zmínit také hlavní ruské plynárenské 

společnosti. Dominantní místo v rámci ruského plynárenského odvětví zaujímá akciová 

společnost Gazprom, která vznikla v roce 1989 a je největší plynárenskou společností na světě 

a největším vývozcem zemního plynu na světě. Podíl Gazpromu na ruském trhu se zemním 

plynem dosahuje 80 % a podíl na globálním trhu s plynem se pohybuje okolo 14 %. Gazprom 

drží většinu ruských zásob zemního plynu, tzn., více než 65 % prokázaných zásob jsou pod 

přímou kontrolou společnosti. Gazprom jako jediná ruská plynárenská společnost je držitelem 

licence a všech oprávnění pro vývoz ruského zemního plynu. Ostatní plynárenské společnosti 

v Rusku nejsou oprávněny vyvážet plyn (EIA, 2012). Ruská vláda tak přímo prostřednictvím 

Gazpromu kontroluje objem vyváženého zemního plynu. Gazprom také disponuje největšími 

světovými přepravními soustavami zemního plynu, které dosahují celkové délky 168 300 km. 

Podíl ruského státu ve společnost Gazprom činí 50,1 %, zbývající část akcií je rozdělena mezi 



 

soukromé investory, např. německou společnost E. ON Ruhrgas, ruskou společnost 

Rosneftegaz  aj. Gazprom se podílí přibližně 10 % na tvorbě ruského HDP a průměrný roční 

obrat přesahuje 100 mld. USD (Gazprom, 2013b). K dalším ruským plynárenským 

společnostem se řadí Novatek, PSA, Lukoil, Surgutneftegaz a Rosněft. Jejich podíl na celkové 

produkci plynu je však zanedbatelný ve srovnání s Gazpromem (EIA, 2012).  

 Mimo zemní plyn zaujímá významnou pozici v palivo-energetickém komplexu Ruska, 

ropa. Podle americké Energetické informační agentury (Energy Information Agency, EIA) má 

Rusko deváté největší prokázané zásoby ropy (EIA, 2012), které v roce 2012 dosahovaly 88,2 

mld. barelů36 (BP, 2012a). Rusko je druhým největším exportérem ropy po Saudské Arábii, 

čemuž odpovídá produkce ropy okolo 9-10 mil. barelů/den. Podle Mezinárodní agentury pro 

energii (International Energy Agency, IEA) by měla tato produkce ropy zůstat nezměněna do 

konce roku 2020. Od roku 2020 se pak předpokládá pokles produkce pod 9 mil. barelů/den 

(IEA, 2012). Mezi hlavní regiony Ruska, v nichž se těží ropa, a které jsou perspektivní  

i z pohledu budoucnosti, jsou (IEA, 2012):  

• západní Sibiř,  

• Volžsko-uralské naleziště,  

• Timansko-pečorské naleziště,  

• ostrov Sachalin.  

 

 V západosibiřské pánvi není soustředěna pouze převážná část zásob zemního plynu, 

ale také ropy. Převážná část zásob ropy je koncentrována v blízkosti Chanty-Mansijského 

autonomního okruhu a přibližně 74 % veškeré produkce ropy pochází z této oblasti (Grama, 

2012). K největším ropným polím západosibiřské pánve se řadí Severní Priobskoye  

a Samotlor, které zabezpečují asi 20 % veškeré ruské produkce ropy. Západní Sibiř se  

i v současnosti vyznačuje vysokým produkčním potenciálem, avšak budoucím limitujícím 

faktorem se jeví potřeba modernizovat stávající technologie vlivem vyčerpání dostupných 

zásob a nutností zahájit těžbu v obtížně dostupných teritoriích (EIA, 2013a).   

 Dalším významným nalezištěm je Volžsko-uralské naleziště, které se nachází podél 

řeky Ural a Volhy. Toto naleziště má rozlohu okolo 70 milionů km2 a těžba v něm byla 

zahájena v průběhu 2. světové války. Mezi lety 1950-1970 zabezpečovalo nejvýznamnější 

část produkce ropy bývalého SSSR.  Největším ropným polem ve Volžsko-uralském nalezišti 

je Romashkino pole, které bylo objeveno v roce 1948 s celkovými zásobami téměř 17 mld. 

                                                 
36 Jeden barel odpovídá přibližně 159 litrům nebo 42 americkým galonům.  



 

barelů ropy. Od roku 1978 se těžba ropy přesunula do západní Sibiře, nicméně i tak 

zabezpečuje stále Volžsko-uralské naleziště 10 % produkce ropy v Rusku (306 tisíc barelů 

ropy/den) (EIA, 2012). Významné zásoby ropy jsou dále koncentrovány v severovýchodní 

evropské části Ruska v Timansko-pečeroském nalezišti. Celkové zásoby ropy nejsou v tomto 

nalezišti stále přesně známy, neboť se nachází mnoho ložisek ve fázi průzkumu. Podle odhadů 

by zásoby měly dosahovat okolo 20 až 25 mld. barelů ropy. Timansko-pečorské naleziště je 

třetím největším producentem ropy v Rusku a mnoho neprozkoumaných ložisek představuje 

velký potenciál v této oblasti. Průměrný roční podíl této oblasti na celkovém exportu ruské 

ropy se pohybuje okolo 40 % (Grama, 2012). Další zásoby ropy se nachází na východním 

ostrově Sachalin, který sice leží mimo pobřeží Ruska, nicméně jsou zde koncentrovány 

poměrně významné zásoby ropy a zemního plynu. Projekty v oblasti těžby ropy byly 

rozděleny do několika projektů (Sachalin I – Sachalin VI). Celkové zásoby ropy ostrova 

Sachalin jsou odhadovány na 11,8 mld. barelů ropy (EIA, 2012). Z pohledu budoucnosti se 

jeví za další perspektivní ložiska ropy, naleziště ve východní Sibiři, které by mohly 

zabezpečovat především vývoz ropy do Číny a Jižní Korey. 

 Ruská ropovodní síť představuje unikátní systém. Síť transkontinentálních ropovodů 

je dlouhá okolo 47,3 tisíc km a zahrnuje okolo 400 přečerpávajících stanic s příslušnými 

zásobníky. S ohledem na geografické vzdálenosti, dosahuje průměrná délka tranzitních 

ropovodů téměř 4 tisíce km s potrubím o průměru 860 mm, což představuje potrubí, které je 

téměř dvakrát větší, než je v mezinárodním měřítku obvyklé (Litera, 2003). 

K nejvýznamnějším ruským ropovodům se řadí především ropovod Transsibneft, který 

zabezpečuje významné dodávky ropy v rámci jednotlivých regionů Ruska.  Celková délka 

ropovodu Transsibneft dosahuje okolo 3 600 km a zahrnuje 19 přepravních stanic. Dalším 

ropovodem je Uralsibneft, který přepravuje ropu do pěti regionů Ruska, a to do republiky 

Baškortostán, Čeljabinské oblasti, Kurganu a oblasti Orenburg a částečně také do jižní části 

Permu. Tento ropovod využívá 24 ropných přenosných stanic, 54 přepravních stanic a 109 

nádrží s objemem okolo 1 milionu m3. Největším ruským ropovodem, a zároveň i největším 

ropovodem na světě je ropovod Družba. Tento ropovod byl vytvořen v roce 1967, prochází  

9 oblastmi a 32 regiony Ruska a přivádí ropu z Ruska do střední a východní Evropy, tzn., 

prochází Polskem, Německem, Českem, Slovenskem a Maďarskem. Délka ropovodu 

dosahuje 8,9 tisíc km, přičemž jen 3,9 tisíc km se nachází v Rusku (Transneft, 2013). Mapu 

ropovodu Družba ilustruje příloha č. 3. 

 K hlavním společnostem v oblasti produkce a vývozu ropy se řadí Rosněft, která 

vznikla v roce 1993 jako státní podnik, přičemž v roce 1995 byla ruskou vládou přeměněna na 



 

akciovou společnost. V roce 2004 získala tato společnost kontrolní podíl v ropné společnosti 

Juganskneftěgaz, která byla do té doby jedním z největších ruských producentů ropy. Od roku 

2007 vlastní pět hlavních ropných rafinérií (Kujbyšev, Novokuibyshevsk, Syzran, Angarsk  

a Achinsk), čímž se zvýšila celková kapacita na více než 400 mil. barelů ročně. Maloobchodní 

síť společnosti Rosněft pokrývá téměř 1 700 čerpacích stanic. V současnosti je společnost 

Rosněft největší ropnou společností v Rusku produkující okolo 2,4 mil. barelů ropy za den. 

Zároveň se také jedná o šestou největší ropnou společnost na světě v produkci ropy a čtvrtou 

největší ropnou společnost na světě podle velikosti držených zásob ropy (18,3 mld. barelů) 

(Rosnef, 2012). Rosněft drží průzkumné licence v oblastech od Černého moře, po regiony 

v okolí Volhy až po Dálný Východ. Společnost má také průzkumné projekty v Alžírsku, 

Venezuele a Spojených arabských emirátech (BP, 2012b).  Druhou největší ropnou 

společností je společnost Lukoil, která je zároveň i jednou z největších vertikálně 

integrovaných ropných a plynových společností na světě. Zakladatelem této společnosti byl 

Vagit Alekperov, který byl zároveň vysoce úspěšným obchodníkem v ruském ropném 

průmyslu. Společnost Lukoil je jedinou ruskou společností bez účasti státu. Stěžejní důvod 

proč společnost Lukoil nebyla zestátněna, spočívá ve vysoké míře loajality minoritních 

vlastníků. Převážná část aktivit této společnosti je zaměřena do teritorií, které jsou 

v obchodním a politickém zájmu Ruska. Lukoil je druhou největší ropnou společností na 

světě v produkci ropy a šestou největší ropnou společností na světě podle velikosti držených 

zásob ropy. Společnost Lukoil působí převážně v oblasti západní Sibiře, Uralu, v oblasti 

Volhy, Timansko-pečorské oblasti, Severním Kaspiku aj. Dále spolupracuje na těžbě v mnoha 

dalších státech především v Kazachstánu, Egyptě, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu, Saudské 

Arábii, Kolumbii, Venezuele, Pobřeží Slonoviny apod. Pokud jde o síť obchodních  

a čerpacích stanic, tak již v průběhu roku 2009 zahrnovala její síť 25 zemí, ve kterých 

vlastnila 204 tankovišť a 3 748 čerpacích stanic (Týčová, Leshchenko, 2010). Třetí 

nejvýznamnější ropnou společností Ruska je společnost TNK-BP, která vznikla sloučením 

ruské a britské společnosti v roce 2003. Společnost TNK vznikla nařízením kabinetu ministrů 

Ruska v roce 1995. Tato společnost disponovala podílem větším než 50 % ve společnostech 

Nižněvartovsk-něftěgaz a Tjumen-něftěgaz. Na počátku nového tisíciletí TNK zakoupila 

významné podíly ve společnostech Sidanko, Onako a Slavnafty. V roce 2002 byla společnost 

TNK rozšířena o další společnost, a to Rospan International. Následně v září roku 2003 došlo 

ke sloučení TNK s britskou společností BP (British Petroleum). Společnost TNK-BP 

kontroluje významné zásoby ropy v oblasti východní a západní Sibiře a v oblasti Volžsko-

uralského regionu (Týčová, Leshchenko, 2010). V roce 2011 dosahovala průměrná denní 



 

produkce ropy 1,988 milionů barelů. TNK-BP vlastní pět ropných rafinérií v Rusku a jednu 

na Ukrajině. Síť maloobchodních prodejen zahrnuje asi 1 400 čerpacích stanic provozovaných 

pod značkou TNK-BP. V roce 2012 byl oznámen záměr britské společnosti BP prodat svůj 50 

% podíl ve společnosti TNK-BP společnosti Rosněfť za 17,1 mld. USD a 12,84 % podílu ve 

společnosti Rosněfť (TNK-BP, 2013). Poslední významnou společností je akciová společnost 

Transněfť, ve které drží majoritní podíl ruský stát ve výši 78 % akcií, a která byla vytvořena 

v roce 1992. Zbývající část akcií je rozdělena mezi soukromé investory především ruskou 

banku ING Bank, Depozitarno-Kliringovaya OOO. Tato společnost má výhradní práva 

v oblasti distribuce a přepravy ropy, ropných produktů a částečně i zemního plynu. Mimo to 

má společnost Transněfť výhradní práva v oblasti revitalizace a modernizace ropovodů, 

plánování a výstavby. Transněft v současnosti spravuje okolo 50 tisíc km ropovodů, 400 

kompresních stanic a 1 066 zásobníků s celkovou kapacitou 16 mil. m3 (Transneft, 2010).  

 V rámci fosilních paliv zaujímá třetí místo uhlí. Rusko disponuje druhými největšími 

uhelnými zásobami na světě (EIA, 2012), které v roce 2012 dosahovaly 157 mld. tun (BP, 

2012a). Celkově je tak Rusko třetím největším exportérem uhlí na světě. Produkce a spotřeba 

uhlí se v posledních desetiletích vyznačuje výrazným kolísavým vývojem, vlivem 

nahrazování uhlí jinými energetickými zdroji.  

 Přibližně do 50. let 20. století mělo uhlí nezastupitelný význam v ruském hospodářství 

s podílem 59 % na primární spotřebě energetických zdrojů Ruska. Objev velkých nalezišť 

zemního plynu a ropy společně se zahájením výroby elektřiny z jaderné energie, vytlačily uhlí 

na poslední příčky spotřeby zdrojů v zemi. V současnosti se z uhlí vyrábí pouhých 28 % 

elektřiny. Využívání uhlí ve výrobě elektrické energie klesá na úkor zemního plynu 

především díky cenové výhodnosti této suroviny po objevení rozsáhlých nalezišť zemního 

plynu. Z toho důvodu začalo postupně docházet k modernizaci elektráren směrem k vyššímu 

využívání plynu (GMF, 2010).  

 Největší naleziště uhlí se nachází v Kuznetském regionu, ve kterém je alokováno 

přibližně 58 % celkových ruských zásob, dalšími významnými regiony je Jakutii, 

Krasnodarský kraj a Irkutská oblast. Přeprava uhlí je z převážné části realizována 

prostřednictvím železniční dopravy. Významným problémem tohoto způsobu přepravy jsou: 

(a) poměrně vysoké tarify spojené s přepravou uhlí, které tak snižují konkurenceschopnost 

uhlí, (b) existence kapacitních omezení železniční dopravy, např. kapacita železnic 

z Kuzbasu, které je klíčovým centrem těžby uhlí, směrem do centrálních regionů Ruska je 

zcela nedostačující, (c) nová naleziště uhlí se nachází v těžko dostupných oblastech, 

především na Dálném východu, Sibiři a v arktických regionech, z toho důvodu otevření 



 

nových dolů bude podmíněno vybudováním nové dopravní infrastruktury (Koďousková  

a kol., 2012). 

 V Rusku se nachází poměrně mnoho společností, které se zabývají těžbou  

a dobýváním uhlí. Mezi největší uhelné producenty Ruska se řadí Jakutugol, který vznikl 

v roce 1966 vyhláškou Ministerstva uhelného průmyslu SSSR. V roce 2002 byla tato 

společnost přeměněna na akciovou společnost, kterou vlastní ruský stát (Yakutugol, 2013). 

K dalším významným společnostem uhelného průmyslu se řadí UGMK, SUEK, Mechel  

a Evraz, které spolu s dalšími drobnějšími společnostmi vytváří výrazné konkurenční 

prostředí v tomto odvětví.  

 Zvláštním rysem uhelného odvětví je, že na rozdíl od subvencovaných cen zemního 

plynu na domácím trhu, jsou ceny uhlí plně tržní. Tato skutečnost je tak hlavním důvodem, 

proč uhlí není schopné konkurovat plynu coby zdroji pro výrobu elektřiny. Dalším rysem 

tohoto odvětví je poměrně vysoká organizační a finanční provázanost s metalurgií, tzn. 

většina uhelných dolů je vlastněna metalurgickými společnostmi, které se takto zajišťují levné 

dodávky surovin (Koďousková a kol., 2012).  

 Palivo-energetický komplex Ruska je kromě fosilních paliv tvořen také rudami  

a nerudami, resp. kovovými a nekovovými minerály. Z rud se v Rusku hojně vyskytuje 

zejména bauxit, který je nejdůležitější průmyslovou rudou pro získávání hliníku a má široké 

uplatnění od výroby obalů, přes elektrotechnický průmysl až po letecký průmysl. Rusko je 

osmým největším producentem bauxitu na světě a ruská společnost RUSAL je největším 

světovým producentem hliníku, která provozuje přibližně 15 hliníkových tavících pecí. 

Převážná část zásob bauxitu je alokována v evropské části Ruska, na Sibiři, v Tichvinském  

a Severooněžském revíru a na poloostrově Kola (USGS, 2011). Další významnou rudou je 

zlato. Podle Světové rady pro zlato (World Gold Council, WGC) je Rusko čtvrtým největším 

producentem zlata s produkcí okolo 211 tun ročně, což představuje přibližně 7,5% podíl na 

světové produkci zlata (WGC, 2012). Přibližně 70 % ruské produkce zlata je koncentrováno 

ve východní části Ruska, především v Irkutsku, Chabarovsku, Amuru, Krasnojarském regionu  

a Magadanu. Ruský trh se zlatými šperky je čtvrtý největší na světě, který každoročně 

absorbuje přibližně 75 tun zlata. Největším producentem zlata je ruská společnost Polyus, 

která provozuje důl Olympiada, což je zároveň největší zlatý důl v Rusku (WGC, 2012).  

Pro Rusko je dále typický enormní výskyt niklu. Rusko disponuje přibližně 40 % světových 

zásob niklu, které jsou převážně koncentrovány v severozápadní části Ruska a ve východní 

Sibiři. Největším producentem niklu je ruská společnost Norilsk Nickel, která je zároveň také 

největším producentem palladia (USGS, 2011). Obrovskému výskytu se v Rusku těší také 



 

uran. Podle Světové jaderné asociace (World Nuclear Association, WNA) činila v roce 2012 

ruská produkce uranu 2 872 tun. Rusko je tak šestým největším producentem uranu na světě 

(WNA, 2013). Přibližně 80 % ruské produkce uranu je soustředěno na jihovýchodě Ruska 

v Čitinské oblasti, blízko hranic s Čínou. Uranové doly se také v menším rozsahu nachází 

v Kurganské a Sverdlovské oblasti. Nejvýznamnější ruskou společností zabývající se těžbou 

uranu je společnost ARMZ, která je zároveň monopolním dodavatelem uranu pro ruské 

elektrárny (WNA, 2013). Uran má nezastupitelné místo v ruské jaderné energetice a dále ve 

vojenském sektoru. Rusko je dále předním producentem stříbra, mědi, kobaltu, cínu, titanu, 

železné rudy, draslíku, zinku, manganu, beryllia aj.  Pokud jde o nerudy, disponuje Rusko 

významnými zásobami mramoru, žuly a vápence. V Rusku se také vyskytují polodrahokamy, 

diamanty, safíry, jantar a granáty.  Rusko je dlouhodobě předním světovým producentem 

diamantů s produkcí okolo15 mil. karátů za rok. Největší zásoby surových diamantů jsou 

koncentrovány v severovýchodní oblasti Ruska především v archangelském regionu (USGS, 

2011). 

 Na tomto místě je nutné podotknout, že hlavním důvodem proč údaje o palivo-

energetickém komplexu Ruska zejména pak údaje o velikosti zásob, produkci, spotřebě  

a rozmístění regionů, ve kterých se nacházejí zásoby ruských nerostných surovin, nebyly 

převzaty ze zpráv příslušných ruských ministerstev nebo z oficiálních stránek Federální 

statistické služby Ruské federace, je, že palivo-energetický komplex se řadí k strategickým 

odvětvím ruského hospodářství a podle zvláštního federálního zákona č. 153, čl. 5 o státním 

tajemství jsou klasifikovány tyto informace jako informace podléhající státnímu tajemství. 

Z toho důvodu mezinárodní organizace, které poskytují informace o úrovni nerostného 

bohatství Ruska, se do jisté míry rozchází v jejich výši a rozsahu. Přestože bylo autorkou této 

práce prostudováno velké množství literatury v tomto směru, nelze z výše uvedených důvodů 

vyloučit, že je možné se setkat i s jinými údaji, než jsou uvedeny v této práci. 

 
4.2.3 Vybavenost země fyzickým a lidským kapitálem  
 

Mimořádně vysoká úroveň a rozsah vybavenosti Ruska neobnovitelnými přírodními zdroji, 

sebou nese také potřebu zkoumat jaká je vybavenost Ruska fyzickým kapitálem. V předchozí 

podkapitole bylo nastíněno, že dobývání a těžba nerostných surovin je spojena s významnými 

investičními náklady do technologií, infrastruktury, zpracování a produkce nerostných 

surovin. Z toho je tedy možné usuzovat, že energetický průmysl jako celek je odvětvím 

mimořádně náročným na kapitál. Dalším důvodem proč zkoumat vybavenost země fyzickým 



 

kapitálem představuje skutečnost, že Rusko je nejen geograficky největší zemí světa, ale 

z pohledu investorů také největším trhem světa. 

 Přestože ruská vláda již od počátku nového tisíciletí deklaruje, že jejím cílem je zlepšit 

podmínky pro příliv zahraničních investic, aby bylo možné zabezpečit rozvoj a modernizaci 

některých odvětví ruského hospodářství, při hlubší studii této problematiky je možné 

poodhalit zvláštní rysy v ruském přístupu k zahraničním investicím. V posledních letech 

dochází v rámci ruské ekonomiky k trvalému poklesu přílivu přímých zahraničních investic 

ve prospěch investic ostatních, které jsou z převážné části tvořeny obchodními úvěry. Přímé 

zahraniční investice totiž na rozdíl od ostatních investic představují investice v jiné zemi za 

účelem získávání podílu na majetku či rozhodování společnosti nebo souvisejí se zakládáním 

poboček nadnárodních společností. Dramatický pokles přímých zahraničních investic byl 

zaznamenán zejména od roku 2009. Tento pokles byl vyvolán jednak dopady globální krize, 

která velmi dramaticky zasáhla ruskou ekonomiku, ale také přijetím zákona č. 57 z roku 2008, 

který se týká „Pravidel pro uskutečnění zahraničních investic v hospodářských oblastech 

majících strategický význam pro zabezpečení obrany země a bezpečnosti státu“37. Tímto 

zákonem byl ustanoven právní režim zejména pro příliv přímých zahraničních investic do 

ruských odvětví strategického významu. Celkem bylo definováno 42 odvětví strategického 

významu zahrnující především sektory ropy, zemního plynu, energetiky, sektor dopravy, 

letecký, vojenský, jaderný průmysl, telekomunikační služby, media apod. Strategická odvětví 

tak celkově zahrnují okolo 300 společností strategického významu. Podle tohoto zákona ruská 

vláda kontroluje a schvaluje nákup akcií ve státních nebo soukromých společnostech 

strategického významu uskutečněný zahraničním investorem. V případě energetického 

sektoru pak ruská vláda schvaluje i nákup více než 10% podílu na větších nalezištích ropy 

nebo zemního plynu (Koďousková a kol., 2012).  Strategická odvětví tak prakticky pokrývají 

všechna odvětví ruského hospodářství, která z pohledu zahraničních investorů mají potenciál. 

Komplikující skutečností tohoto zákonu je, že podíl zahraničních investorů ve strategických 

společnostech nesmí přesáhnout 49 %. Dalším specifikem ruského trhu je poměrně 

netransparentní legislativa, přetrvávající vysoká míra korupce, slabý soudní systém s čímž 

souvisí i nedostatečné vynucování pravidel hospodářské soutěže a v neposlední řadě také 

nedostatečná vymahatelnost vlastnických práv, viz Golushko (2009), OECD (2011). Tato 

specifika tak poměrně negativně ovlivňují rozhodování zahraničních investorů  

o případném podnikání v Rusku. Evidencí statistik v oblasti pohybu kapitálu je ve většině 

                                                 
37 Úplná verze tohoto zákona je dostupná z: http://base.garant.ru/12160212/ 



 

zemí pověřena centrální banka společně s centrálním statistickým úřadem. Výjimkou není 

v tomto případě ani Rusko. Shromažďovány jsou statistiky v oblasti pohybu (přílivu a odlivu) 

kapitálu. Pohyb kapitálu má většinou podobu transakcí s akciemi a obligacemi, což zahrnuje 

portfoliové investice, dále též podobu investic přímých, které jsou spojeny, jak již bylo 

uvedeno, se zakládáním majetkové účasti na kontrole a řízení zahraniční společnosti, dále 

jsou spojeny s nákupy vlastnických práv, práv využívání pozemků, přírodních zdrojů apod.  

a v neposlední řadě má také podobu ostatních investic. Pohyb přímých, portfoliových  

a ostatních investic do Ruska a z Ruska ilustruje tab. 4.4. 

 
Tab. 4.4: Příliv a odliv přímých, portfoliových a ostatních investic do Ruska a z Ruska v letech 2000-2012  

 (v mld. USD) 

Příliv 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Přímé  4,4 3,9 4,0 6,8 9,4 13,1 13,7 27,8 27,0 15,9 13,8 18,4 18,7 

Portfoliové  0,2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 3,2 4,2 1,4 0,9 1,1 0,8 1,8 

Ostatní  6,4 9,9 15,3 22,5 30,8 40,1 38,3 88,9 75,3 65,1 99,9 171,4 134,1 

Odliv              

Přímé  0,4 0,5 0,3 0,3 2,1 0,6 3,2 9,2 21,8 17,5 10,3 19,0 17,4 

Portfoliové  0,0 0,1 - 0,0 0,1 0,4 0,8 2,3 0,5 2,4 0,8 11,1 7,0 

Ostatní  14,7 16,3 19,6 23,0 31,6 30,2 48,0 63,1 91,9 63,0 85,2 121,5 125,5 

Zdroj: FSGS (2013b), vlastní úprava, zaokrouhleno na jedno desetinné místo 

 
Největší pohyb kapitálu ve sledovaném období byl zaznamenán u skupiny ostatních investic, 

které zahrnují především obchodní úvěry, úvěry mezinárodních úvěrových organizací či 

vládní úvěry jiných zemí garantované ruskou vládou. V roce 2012 jejich podíl na celkovém 

přílivu zahraničních investic dosahoval téměř 87 %, což odpovídalo 134,1 mld. USD. Na 

druhé straně odliv kapitálu z Ruska se uskutečňuje právě prostřednictvím těchto investic, tj. 

úvěrů a půjček poskytnutých nebo splácených zahraničním subjektům. V roce 2012 činil podíl 

ostatních investic na celkovém odlivu investic téměř 84 %, což odpovídalo 125,5 mld. USD 

(Bolotov, 2011). Pozoruhodným způsobem se pak vyvíjel pohyb portfoliových a přímých 

zahraničních investic, jak ilustruje i tab. 4.5. Od počátku nového tisíciletí do roku 2008 byl 

příliv těchto investic větší než jejich odliv. Důvodem tohoto vývoje bylo jednak provedení 

daňové reformy mezi lety 2000-2001, která zjednodušila ruský daňový systém a snížila 

daňové zatížení, a jednak ruská ekonomika dosahovala pozitivních výsledků měřených tempy 

ekonomického růstu. Tyto faktory tak podnítily příliv investic zejména z Kypru a dalších 

daňových rájů, kam ruští investoři dříve ukládali svůj kapitál, a jednak podnítily příliv 

přímých investic ze západních zemí. Rusko se tak v roce 2008 stalo čtvrtou nejatraktivnější 



 

destinací z pohledu přímých zahraničních investic po Číně, Indii a USA (UNCTAD, 2008). 

Pozitivní vývoj se obrátil v průběhu roku 2008, kdy byl započat významný odliv přímých 

investic. Odliv přímých investic přitom nebyl významně ovlivněn světovou krizí, neboť 

sektor ropy, zemního plynu, energetiky, jaderný průmysl apod. se s následky světové krize 

vyrovnal poměrně pozitivně vlivem rychle rostoucích cen energetických zdrojů od konce roku 

2009. Åslund, Kuchins (2009), Bolotov (2011), se shodují na tom, že relativně nízký příliv 

přímých zahraničních investic do Ruska a jejich relativně vysoký odliv započatý mezi lety 

2008-2009 byl odrazem kombinace postupného zhoršování investiční nálady a politických 

kroků pro zvýšení státní regulace a kontroly v sektorech strategického významu s cílem 

redukovat zahraniční investice v primárním sektoru ruského hospodářství, viz tab. 4.5.  

 
Tab. 4.5: Podíl přímých, portfoliových a ostatních investic na celkovém přílivu a odlivu investic do Ruska a z 
 Ruska v letech 2000-2012 (v %) 

 Příliv (jako % 
z celkového 
přílivu kapitálu) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Přímé  40,4 27,9 20,2 22,8 23,3 24,4 24,8 23 26 19,4 12,1 9,7 12,1 

Portfoliové  1,3 3,2 2,4 1,4 0,8 0,8 5,8 3,5 1,4 1,1 0,9 0,4 1,2 

Ostatní  58,3 68,9 77,4 75,8 75,9 74,8 69,4 73,5 72,6 79,5 87 89,9 86,7 

 Odliv (jako % 
z celkového 
odlivu kapitálu) 

             

Přímé 2,5 2,9 1,5 1,2 6,1 1,8 6,2 12,3 19,1 21,1 10,7 12,6 11,6 

Portfoliové  0,2 0,4 - 0,0 0,2 1,3 1,5 3,0 0,5 2,9 0,8 7,3 4,7 

Ostatní  97,3 96,7 98,5 98,8 93,7 96,9 92,3 84,7 80,4 76,0 88,5 80,1 83,7 

Zdroj: FSGS (2013b), vlastní úprava, zaokrouhleno na jedno desetinné místo 

 
Zatímco v roce 2007 činil podíl přímých investic v odvětví těžby a dobývání nerostných 

surovin 50,1 %, do konce roku 2008 se tento podíl snížil na pouhých 22,6 % (WB in Russia, 

2008). Přestože se objem přímých zahraničních investic od roku 2000 do roku 2012 

mnohonásobně zvýšil, jejich celkový podíl na přílivu investic dlouhodobě klesá, viz tab. 4.5. 

 Z provedeného rozboru je tak patrné, že nejvýznamnější formou kapitálu jsou ostatní 

investice, a to jak na straně přílivu, tak i na straně jejich odlivu. Naproti tomu podíl 

portfoliových a přímých zahraničních investic se na celkovém přílivu kapitálu postupně 

snižuje. Vyvstává tak základní otázka, jaký by mohl mít zejména pokračující pokles přímých 

zahraničních investic vliv na vývoj a strukturu ruského hospodářství. V případě ruské 

ekonomiky jsou totiž argumenty ve prospěch přímých zahraničních investic směřovány 

zejména k technologické náročnosti energetického průmyslu a k velikosti ruské ekonomiky, 

která se z investičního pohledu stále vyznačuje nevyužitým potenciálem, o čemž svědčí  



 

i hodnocení Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD), která označila Rusko jako 

pátou nejvýznamnější destinaci z pohledu přímých zahraničních investic ve světě pro období 

let 2010-2012. Největší potenciál přitom UNCTAD přisuzuje velikosti ruského trhu, tempu 

ekonomického růstu a dostupnosti surovinového bohatství (UNCTAD, 2010). Je tak do jisté 

míry složité předvídat, zda snahy ruské vlády chránit některá odvětví národního hospodářství 

před zahraničními investory, budou v budoucnosti spjaty s vyššími zisky nebo naopak 

vyššími ztrátami.   

 Rusko není jen specifickou zemí z pohledu kapitálu, ale také z pohledu dostupnosti 

lidských zdrojů. V tomto kontextu se má na mysli jednak kvantitativní rozměr lidských zdrojů 

v podobě ekonomicky aktivního obyvatelstva a jednak kvalitativní rozměr v podobě lidského 

kapitálu. Z demografického hlediska se Rusko dlouhodobě vyznačuje poklesem porodnosti a 

naopak růstem úmrtnosti. Rusko se tak zcela vymyká obecně uznávaným modelovým fázím 

demografických cyklů, neboť od 90. let minulého století se vývoj zvrátil směrem k vysoké 

míře úmrtnosti, která se obecně řadí k nejvyšším na světě (vyšší vykazují pouze africké státy 

a některé země Asie především Jemen, Nepál, Afganistan aj.) a míra porodnosti je absolutně 

nejnižší na světě (Baar, 2005). Zatímco v 50. letech minulého století se pohyboval přirozený 

růst ruské populace (rozdíl mezi počtem zemřelých a narozených osob) okolo 1,7 mil. 

obyvatel, v 90. letech se tento růst začal dramaticky snižovat a od poloviny 90. let dosahuje 

záporných hodnot, např. v roce 2000 dosahoval přirozený úbytek obyvatelstva hodnoty téměř 

jednoho milionu (FSGS, 2013c). K těmto aspektům se váže další specifický rys, který spočívá 

v absolutně nejvyšším rozdílu mezi průměrným věkem dožití mezi muži a ženami. Rozdíl 

mezi délkou dožití mužů a žen činí v Rusku 12-13 let (Gaddy, Ickes, 2013). Při zachování 

existující dynamiky se do roku 2050 počet obyvatel Ruska sníží na úroveň okolo 120 milionů 

osob (FAO, 2013). Základní příčina tohoto vývoje spočívá v nedostatečné úrovni a kvalitě 

života, zvyšování výdajů na výživu a výchovu dětí, komercializace sociální oblasti služeb 

v důsledku přechodu země k tržnímu hospodářství a v neposlední řadě zrušení odpovědnosti 

státu za řešení sociálních problémů během 90. let 20. století (Žukov, Avcionova, 2013). 

Dalším aspektem, který se váže k demografickému vývoji, je celosvětová tendence v podobě 

stárnutí populace. Tento trend s sebou nese také podstatné snížení podílu ekonomicky 

aktivního obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel dané země. Podle predikce FAO by měl 

podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva Ruska do roku 2020 postupně klesat (obr. 4.4). 



 

 
Obr. 4.4: Vývoj ekonomicky aktivního obyvatelstva Ruska s výhledem do roku 2020 (v mil.) 

Zdroj: FAO (2013b), vlastní úprava 

 

Hlavním důvodem, proč pokles ekonomicky aktivního obyvatelstva Ruska bude pozvolný, 

spočívá v tom, že migrační procesy do jisté míry vyrovnávají přirozený pokles ruské 

populace. Na druhé straně nekontrolovaná migrace, neefektivní migrační politika státu  

a masový příliv nekvalifikované pracovní síly vytvářejí vážné problémy pro ekonomiku, 

sociální politiku země a ovlivňují kriminalizaci společenských vztahů (Gaddy, Ickes, 2013). 

Od rozpadu SSSR je Rusko konfrontováno nejen s imigrací, ale také s emigrací  

a s postupným odlivem lidského kapitálu38. Bývalý SSSR kladl poměrně velký důraz na 

rozvoj jaderného, vojenského a leteckého průmyslu, vesmírných technologií apod. Celkově se 

tak bývalý SSSR vyznačoval poměrně vysokou úrovní lidského kapitálu v základním 

aplikovaném výzkumu a v jiných vědeckých oblastech, především v oblasti matematických  

a přírodních věd. Vysoké kvality lidského kapitálu bylo dosaženo především tím, že pracovní 

síla měla vysokou úroveň všeobecného vzdělání skrze mechanismy, které v centrálně 

plánované ekonomice zabezpečovaly vysokou životní úroveň a příslušnost k ruským 

intelektuálním elitám (Algieri, 2006). Klein, Pomer (2002) uvádí, že v roce 1985 mělo Rusko 

přibližně 1,2 milionů výzkumných pracovníků a více než 3 miliony osob byly považovány za 

specialisty. Na počátku 90. let mělo Rusko přibližně 200 univerzit a na vysokých školách 

studovalo asi 10 tisíc studentů, což v kontextu této doby odpovídalo úrovni nejrozvinutějších 

zemí světa. V tomto období přibližně 20 % ruských pracovníků mělo vysokoškolské vzdělání 

(Algieri, 2006). Z toho důvodu Rusko zdědilo po bývalém SSSR komparativní výhodu nejen 

v sektoru energetických zdrojů, ale také v oblasti lidského kapitálu. I přes stagnaci a problémy 

                                                 
38 Lidský kapitál představuje soubor znalostí, fyzických, intelektuálních a komunikačních schopností, 
praktických a měkkých dovedností, získaných v procesu vzdělávání a praktické činnosti.  
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90. let 20. století si Rusko dokázalo do jisté míry zachovat potenciál ve vzdělávání a výzkumu 

avšak s poměrně jinou kvalitou. Tento závěr je možné podpořit těmito fakty. V roce 2012 

existovalo v Rusku téměř 1050 vysokoškolských pracovišť, na kterých studovalo okolo  

6 milionů studentů, jak dokládá tab. 4.6, což Rusko posunuje do vedoucí pozice ve světě, co 

se týká množství diplomovaných odborníků.  

 
Tab. 4.6: Vývoj počtu středoškolských a vysokoškolských institucí v Rusku a vývoj počtu studujících studentů 
   v letech 2000-2013 (v tisících) 

  Počet SŠ 
institucí 

Počet SŠ 
studentů 

(v tis.) 

Počet VŠ 
institucí 

Počet VŠ 
studentů 

(v tis.) 

2000/01 2703 2360,8 965 4741,4 

2005/06 2905 2590,7 1068 7064,6 

2006/07 2847 2514 1090 7309,8 

2007/08 2799 2408,2 1108 7461,3 

2008/09 2784 2244,1 1134 7513,1 

2009/10 2866 2142,1 1114 7418,8 

2010/11 2850 2125,7 1115 7049,8 

2011/12 2925 2081,7 1080 6490 

2012/13 2981 2087,1 1046 6073,9 

Poznámka: SŠ = středoškolský, VŠ = vysokoškolský. Souvislá časová řad let 2000-2012 není FSGS  
      zveřejňována.  
Zdroj: FSGS (2013d), vlastní úprava, zaokrouhleno na jedno desetinné místo 
 

Naproti tomu však Rusko podstatně zaostává za vyspělými zeměmi v ukazatelích exportu 

vzdělávacích služeb, konkurenceschopnosti absolventů nebo ve faktorech vědecko-

technologického rozvoje ekonomiky. Pro srovnání v USA či Velké Británii činí podíl 

zahraničních studentů přibližně 15 % až 20 % z celkového počtu studujících studentů, 

v Rusku tento podíl dlouhodobě dosahuje pouhých 2 % (Nasibjan, 2013). 

 K technologickému zaostávání Ruska rovněž přispívá dramatický pokles počtu 

zaměstnanců ve vědě a výzkumu a dlouhodobě nízké výdaje na vědu a výzkum, které se 

pohybují okolo 1 % HDP, což ve srovnání se světovým průměrem, který činí 2,1 % HDP, 

nebo s USA 2,82 % HDP či Japonskem 3,44 % HDP, představuje zanedbatelnou úroveň 

výdajů na vědu a výzkum, jak zaznamená i tab. 4.7.  

 
Tab. 4.7: Vývoj výdajů na vědu a výzkum v Rusku v letech 2000-2011 (jako % HDP) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1,05 1,18 1,25 1,29 1,15 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,16 1,12 

 Zdroj: FSGS (2012b), vlastní úprava, data za pozdější období nejsou dostupná 



 

 Nízké výdaje na vědu a výzkum se odrážejí také v nízkém počtu podaných patentů  

a ochranných známek ve světě. V roce 2011 mělo Rusko podaných 27 tisíc patentových 

přihlášek a 33 tisíc žádostí o zápis ochranných známek, což ve srovnání s USA, které mělo ve 

stejném období podáno 248 tisíc patentových přihlášek a 257 tisíc žádostí o zápis ochranných 

známek nebo s Čínou, která měla podáno 416 tisíc patentových přihlášek a 1 274 tisíc 

podaných žádostí o zápis ochranných známek, představuje zanedbatelný podíl (WB, 2013m, 

2013n). Významným problémem se jeví také nedostatek odborně školených a inovačně 

orientovaných řídících pracovníků, neboť provedené neoliberální reformy vzdělávání 

způsobily zhoršení kvality přípravy nové generace, která má nedostatečně osvojené 

schopnosti a dovednosti.  

  Další problematickou oblastí je vývoj produktivity práce, která je výrazně nižší ve 

srovnání s jinými zeměmi.  Baar (2005) uvádí, že tato skutečnost je do jisté míry spojena 

s ruskou mentalitou, která se výrazně liší tím, že Rusko bylo po staletí formováno 

utlačovatelským systémem carského režimu a znivelizováno režimem sovětským. Tyto 

skutečnosti tak vtiskly ruské povaze silný prvek očekávání, že problémy vyřeší státní moc, že 

přílišná aktivita se nevyplácí, a že práce se měří délkou svého trvání nikoliv produktivitou. 

Podle OECD činil v roce 2012 průměrný roční počet odpracovaných hodin na osobu v Rusku 

1 982 hodin, pro srovnání průměr zemí OECD činil 1772 hodin na osobu, v zemích Eurozóny 

pak 1 562 hodin (OECD, 2013), což Rusko posunuje do skupiny zemí s nadprůměrným 

počtem odpracovaných hodin za rok. Na druhé straně produktivita práce je více než 

dvojnásobně nižší než je průměr vyspělých zemí.  Vzhledem ke skutečnosti, že existuje 

mnoho faktorů, které mohou být vzaty v úvahu při posuzování produktivity, je vývoj ruské 

produktivity práce měřen v souladu s metodikou OECD jako HDP na odpracovanou hodinu. 

V tomto pojetí je tak produktivita práce měřítkem výstupu z výrobního procesu na jednotku 

vstupu. V roce 2012 činila průměrná produktivita práce na jednoho ruského pracovníka 24 

USD, pro srovnání USA mělo ve stejném období výstup na jednoho pracovníka 61,6 USD  

a průměr zemí Eurozóny činil 52,8 USD (OECD, 2013). Produktivita práce je tak v Rusku 

stále nízká, a to i přesto, že od počátku nového tisíciletí rostla rychlejšími tempy, než ve 

vyspělých zemích. Růst produktivity práce v Rusku zaznamenává tab. 4.8.  

 
Tab. 4.8: Růst produktivity práce v Rusku letech 2000-2012 (v %) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

5,3 5 2,2 6,8 5,7 5,1 6,4 5,7 4,7 -4,6 3,6 2,7 2,9 

 Zdroj: OECD (2013), vlastní úprava 

 



 

 Podle EBRD je jedním z důvodů přetrvávající nízké produktivity práce, že více než  

45 % ekonomicky aktivní populace pracuje ve veřejném sektoru nebo ve státních podnicích 

(EBRD, 2012). Další důvody je možné spatřovat v tom, že přibližně 15 % ekonomicky aktivní 

populace pracuje za minimální mzdu, která k 1. lednu 2013 dosahovala 5 205 rublů (přibližně 

173 USD). Naproti tomu je nutné dodat určitou změkčující připomínku, která se týká toho, že 

výše prezentovaný způsob výpočtu produktivity práce podle metodiky OECD, ukazuje na 

hodnotové (peněžní) vyjádření produktivity. Pokud by bylo při měření produktivity vzato 

v potaz také naturální vyjádření produktivity, např. pomocí počtu odpracovaných hodin, pak 

je patrné, že takto měřená produktivita práce, by byla v případě Ruska nadprůměrná.  

 Další problematickou oblastí je nedostatečná inovační aktivita firem a nedostatečná 

podpora inovací státem. Abramov, Jakovec (2013) uvádí, že přibližně 9 % ruských 

průmyslových podniků zavádí inovace do výrobních procesů a podíl inovačních výrobků na 

celkové ruské výrobě dosahuje přibližně 6 %. Negativně se vyvíjí také vývoz high-tech 

výrobků, jak dokumentuje i tab. 4.9.  

 
Tab. 4.9: Podíl high-tech výrobků na celkovém vývozu průmyslových výrobků v letech 2000 - 2011(v %) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

16,0 14,0 19,0 19,0 13,0 8,0 8,0 7,0 6,0 9,0 9,0 8,0 

Zdroj: WB (2013l), vlastní úprava 

 
Překonání těchto skutečností tak bude vyžadovat zejména modernizaci a rozvoj systému 

vzdělávání39, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace na všech úrovních řízení a správy, zvýšení 

role a odpovědnosti státu za formování a postupné uskutečňování strategie inovačního 

průlomu, formování zákonů zajišťujících realizaci strategicko-inovační funkce státu včetně 

zvyšování výdajů na vědu a výzkum.  

 

4.2.4 Vyhodnocení silných a slabých stránek ruské ekonomiky 
 

K silným stránkám ruské ekonomiky se řadí zejména potenciál ruské krajiny. Rusko 

disponuje kompletním palivo-energetickým komplexem. Zásoby fosilních paliv, kovových  

a nekovových minerálů se řadí k největším na světě. Z toho důvodu bývá Rusko označováno 

za energetickou velmoc. Na druhé straně energetická soběstačnost a zdánlivě neomezený 

objem energetických surovin na území státu vytváří deformace v podobě vysoké energetické 

náročnosti průmyslu, který pramení zejména ze zvýhodňování cen těchto zdrojů pro tuzemský 

                                                 
39 Zatím to účelem byl v roce 2010 přijat Státní program Ruské federace „rozvoj vzdělávání 2013 – 2020“. 



 

průmysl. To se však v  konečném důsledku projevuje také plýtváním těmito zdroji. Jak uvádí, 

Koďousková a kol. (2012) neomezenost energetických zdrojů a jejich nízká cena jsou 

vnímány jako sociální statek. Vzhledem k tomu, že ceny energetických zdrojů jsou na 

tuzemském trhu velmi nízké, neexistuje téměř žádná motivace energetickou náročnost 

ekonomiky snižovat. Přitom však ruský potenciál obnovitelných přírodních zdrojů v podobě 

lesů, zemědělské půdy, vodstva, dostupnost různých klimatických pásem, moří a oceánů by se 

mohly stát pilířem pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.  

 Silnou stránkou ruské ekonomiky je také schopnost zajistit bezpečnost státu v případě 

válek a ozbrojených konfliktů. Obranný komplex Ruska se stále řadí k největším na světě. 

Nutno podotknout, že Rusko je významným vývozcem zbraní a vlastní největší zásoby 

jaderných zbraní na světě. Ruské výdaje na obranu jsou třetí největší na světě po USA a Číně. 

V roce 2012 dosahovaly vojenské výdaje 90 mld. USD (SIPRI, 2013). I nadále se 

předpokládá růst výdajů na obranu, neboť přijatý Státní program výzbroje pro armádu  

a námořnictvo do roku 2020 počítá s celkovými výdaji 700 mld. USD (Arbatov, 2013). 

Obrovské výdaje na obranu na druhé straně významně zatěžují federální rozpočet Ruska. Pro 

srovnání, v roce 2005 dosahovaly výdaje na obranu 2,9 % HDP, v roce 2012 však dosahovaly 

již 4,4 % HDP (SIPRI, 2013). Rostoucí výdaje na obranu státu se tak v konečném důsledku 

projevují ve snižování státních výdajů určených pro zdravotnictví, školství, veřejnou správu, 

či sociální politiku státu. Vysoký důraz na obranu státu se tak do jisté míry stává limitujícím 

faktorem pro modernizaci a rozvoj ruských služeb.  

 Silnou stránkou ruské ekonomiky je také velikost trhu. Právě velikost trhu bývá 

stěžejním kritériem pro výběr destinace určené pro zahraniční investice. Z pohledu přímých 

zahraničních investic je Rusko vnímáno jako pátá nejatraktivnější destinace na světě. V roce 

2012 bylo Rusko šestým největším vývozcem kapitálu na světě s podílem 5,1 % na světovém 

vývozu kapitálu (IMF, 2013). Pro srovnání, v roce 2011 bylo pátým největším vývozcem 

s podílem 6,3 % (IMF, 2012). Rusko je také osmým největším dovozcem kapitálu s podílem 

okolo 4,2 % na světovém dovozu kapitálu (IMF, 2013). Na druhé straně převážná část 

investic se týká ostatních investic, tzn. přímé a portfoliové investice hrají nízkou roli 

v kapitálové struktuře ruské ekonomiky. Od roku 2008 je také přímo ruskou legislativou 

významně regulován příliv přímých zahraničních investic do odvětví strategického významu, 

které zahrnuje celkem 42 odvětví. Další faktory, které limitují příliv přímých a portfoliových 

investic, spočívají v slabých stránkách ruské ekonomiky, především v nedostatečné 

rozvinutosti podnikatelského prostředí, v rozdílech při aplikaci zákonných norem, předpisů  

a standardů, provázanost podnikatelské, politické a administrativní moci, korupce, slabý 



 

soudní systém, nedostatečná vynutitelnost práv apod., což významně zvyšuje investorská 

rizika. Těmto faktorům tak do jisté míry odpovídá i kapitálová struktura ruské ekonomiky, 

které se v převážné míře opírá o ostatní investice.  

 Významný potenciál představuje také dostupnost lidských zdrojů. Rusko je nejen 

největší zemí světa, ale také devátou nejlidnatější zemí světa. Přestože by se podíl 

ekonomicky aktivního obyvatelstva měl ze současných 78 milionů osob do roku 2020 snížit 

na 74 milionů, bude i tak zásoba lidských zdrojů stále obrovská. Významným faktorem je 

také kvalitativní povaha lidských zdrojů v podobě lidského kapitálu. Rusko má v tomto směru 

zkušenosti se základním a aplikovaným výzkumem, výzkumem v oblasti vesmíru, jaderného, 

vojenského a leteckého průmyslu. Do jisté míry významné omezení představují nedostatečné 

investice do lidského kapitálu, nízké výdaje spojené s vědou a výzkumem, chybějící inovační 

aktivita, nedostatečná podpora inovací ze strany státu a absence osvěty před patologickými  

a společensky nežádoucími jevy. Tyto faktory tak způsobují významné zaostávání Ruska za 

vyspělými zeměmi. Slabou stránkou ruské pracovní síly jsou také psychologické a zdravotní 

faktory. Míra úmrtnosti ruské populace je dlouhodobě vyšší než míra porodnosti. Negativně 

se také vyvíjí očekávaná délka dožití mužů. Světová zdravotnická organizace (World Health 

Organization, WHO) uvádí, že současná průměrná délka dožití mužů dosahuje 63 let, zatímco 

ženy se dožívají v průměru 75 let. Pravděpodobnost úmrtí ve věku 15 až 60 let na 1000 

obyvatel je u mužů třikrát vyšší než u žen (WHO, 2013). Nejčastější příčinou úmrtí je rychle 

rostoucí alkoholismus, který se v Rusku označuje jako „bílá nemoc“ (Baar, 2005). Statistiky 

WHO uvádí, že průměrná roční spotřeba čistého alkoholu v Rusku dosahuje 18 litrů na 

jednoho obyvatele včetně kojenců. Pro srovnání, v Evropě činí roční spotřeba tvrdého 

alkoholu 4-5 litrů na osobu. Přibližně 30 % ruské populace má významné problémy  

s alkoholem. Existují rovněž velké regionální rozdíly, např. v oblasti Sibiře je míra 

alkoholismu třikrát vyšší, než je celostátní průměr a na Dálném východě je dokonce čtyřikrát 

vyšší. Radikálně se zvyšují také srdečně-cévní onemocnění, alergická onemocnění, ve 

srovnání s jinými zeměmi narůstá počet obyvatel s pohlavními nemocemi (WHO, 2013).  

 Výše prezentované silné a slabé stránky tak do jisté míry ukazují na specifičnost ruské 

ekonomiky. Na jedné straně obrovský potenciál, který nabízí velikost země, dostupnost 

energetických surovin a dalších přírodních zdrojů, investory vnímaná atraktivita země, do 

jisté míry i vysoká zásoba lidských zdrojů a potenciál pro jejich další rozvoj. Na druhé straně 

přetrvávající neadekvátnost ve využívání těchto zdrojů, chybějící efektivní podnikatelská, 

institucionální a sociální infrastruktura, významné regionální rozdíly, převaha extenzivního 

vývoje před vývojem intenzivním a monosubjektový charakter ruské ekonomiky převážně 



 

orientovaný na energetické zdroje. Tyto skutečnosti tak předurčují potřebu hledat novou 

rovnováhu opírající se o nové příležitosti a perspektivy rozvoje, které by se ve svém 

konečném důsledku měly promítnout také v prioritách hospodářské politiky Ruska.  

 
4.3 Zahraniční obchod Ruska a jeho makroekonomické implikace 
 

Koncepční a strategické dokumenty týkající se priorit a orientace zahraničního obchodu 

Ruska byly přijaty na počátku 21. století. V těchto dokumentech byla zdůrazněna snaha  

o obnovení mocenské pozice a vlivu Ruska v oblasti, kde podle ruské geopolitiky leží „životní 

zájmy“ Ruska. Koncepce zahraničního obchodu Ruska tak přímo zahrnuje formulaci 

explicitně narůstající úlohy energetické diplomacie v zahraniční politice státu a v hospodářské 

politice Ruska, která má primárně zabezpečovat dosažení vnější rovnováhy a přispět také 

k dosažení vnitřní rovnováhy Ruska (De Haas, 2010). Naproti tomu se však ukazuje, že 

současná struktura mezinárodní specializace Ruska staví rozvoj zahraničního obchodu  

a zdroje hospodářského výkonu země na základech, které jsou velmi citlivé na jakékoliv 

výkyvy a změny ve světové ekonomice. V důsledku toho je tak stabilita ruského hospodářství 

přímo úměrná stabilitě mezinárodního trhu s palivy a surovinami a stabilitě vývoje světových 

cen energetických zdrojů.  

 

4.3.1 Zahraniční obchod jako zdroj vyváženého a stabilního růstu ruské ekonomiky 
 

Zahraniční obchod je zdrojem nejen ekonomického rozvoje každé země, ale je považován 

také za hlavní hnací sílu, která významným způsobem ovlivňuje ekonomickou rovnováhu 

každé země. Rusko od počátku nového tisíciletí usilovalo o svůj vzestup jakožto energetická 

mocnost (Stent, 2009). Spolu s těmito ambicemi bylo formulováno, že příjmy z vývozu 

energetických surovin významným způsobem podpoří stabilní růst ekonomiky, zvýší životní 

úroveň obyvatel a posílí ekonomickou pozici státu v zahraničí (Koďousková a kol., 2012). 

Vzhledem k tomu, že ceny energetických zdrojů na světovém trhu až do poloviny roku 2008 

strmě rostly, dosahovala ruská ekonomika významných temp ekonomického růstu, což se 

pozitivně projevovalo v poklesu míry nezaměstnanosti. Na druhé straně rychlá tempa 

ekonomického růstu podněcovala růst cenové nestability, která se primárně prosazovala 

růstem inflace, která přesahovala dvojciferné hodnoty (vývoj hlavních makroekonomických 

ukazatelů Ruska od roku 2000 do roku 2008 dokumentuje tab. 4.3). V druhé polovině roku 

2008 se růstový trend ruské ekonomiky zastavil a postupně přecházel do fáze poklesu. 

Výrazný pokles ekonomického růstu, který nastal v roce 2009, byl spjat s rozšířením globální 



 

krize do světové ekonomiky, která způsobila na počátku roku 2009 mimo jiné i výrazný 

pokles cen ropy. Vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů Ruska od roku 2009 

s výhledem do roku 2014 ilustruje tab. 4.9.   

 

Tab. 4.9: Vývoj makroekonomických ukazatelů Ruska od roku 2009 s výhledem do roku 2014 (v %) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tempo růstu reálného HDP  -7,8 4,5 4,3 3,4 4,2 4,6 

Míra inflace  11,7 6,9 8,4 5,1 5,5 5,0 

Míra nezaměstnanosti 8,4 7,5 6,6 6,2 6,2 6,1 

Zdroj: MFRF (2011), OECD (2011), FSGS (2013e), WB (2013d), vlastní úprava, zaokrouhleno na jedno 

desetinné místo 

 
Významnou slabinou hospodářského růstu Ruska je jeho závislost na vývoji světových cen 

surovin a poptávce na světových trzích. Existuje poměrně široká paleta různých studií, které 

ukazují na tuto provázanost, např. Ollus a kol. (2007) ve své výzkumné studii dospěli 

k závěru, že pokud vzroste cena ropy o 10 USD/barel, pak tato skutečnost povede k 2% růstu 

reálného HDP Ruska.  

 Pokles ceny ropy v průběhu roku 2009 představoval zatěžkávací zkoušku nejen pro 

vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů Ruska, ale také pro ruský federální rozpočet.  

I přes skutečnost, že základní fiskální trendy v ruské ekonomice jsou metodologicky složitě 

uchopitelné, neboť ruská vláda používá jako hlavní ukazatel vývoje fiskální politiky tzv. non-

oil primary balance40, je možné i přesto vysledovat určité trendy. Stěžejním trendem je, že 

cena ropy je důležitým údajem pro formulování ruského rozpočtu. Ruské ministerstvo financí 

při sestavování ruského rozpočtu vychází z předpokládané průměrné roční ceny ropy, která by 

měla v daném období převládat. Na základě takto predikované ceny ropy se následně 

stanovují výdajové a příjmové kapitoly rozpočtu s cílem dosáhnout jeho vyrovnanosti. V roce 

2010 ruská vláda vypracovala nový vzorec pro stanovování federálního rozpočtu pro rok 

2011, s cílem navýšit federální příjmy plynoucí z vývozu nerostných surovin ve prospěch 

federálního rozpočtu (Koďousková a kol., 2012). Vývoj federálního rozpočtu Ruska 

zaznamenává tab. 4.10. 

 
 

 

                                                 
40 Non-oil primary balance představuje základní saldo federálního rozpočtu, které je očištěné o příjmy z vývozu 
nerostných surovin. Toto saldo tak ukazuje výsledek hospodaření ruské vlády bez započítání příjmů z nerostných 
surovin.  



 

Tab. 4.10: Vývoj federálního rozpočtu Ruska od roku 2005 s výhledem do roku 2014 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkové saldo federálního 

rozpočtu 

(přebytek/deficit) ( % 

HDP) 

8,2 8,3 6,8 4,9 -6,9 -3,5 0,2 -0,1 -1,5 -0,6 

Základní saldo federálního 

rozpočtu (% HDP) 

-4,2 -4 -6,2 -7,5 -14,9 -13,1 -11,1 -10,6 -10,1 -8,9 

Předpokládaná průměrná 

roční prodejní cena ropy 

(USD/barel) 

50,5 61 69,7 93,9 95 78,3 88 116,2 113,9 106,0 

Průměrná roční světová 

cena ropy Brent 

(v USD/barel) 

54,4 65,4 72,7 97,6 61,9 79,6 110,9 112,0 105,8 98,8 

Poznámka: Cena ropy Brent je považována za referenční cenu, neboť se používá k ocenění přibližně 2/3 

světových dodávek ropy. 

Zdroj: OECD (2011), Reuters (2012), IMF (2013), WB (2013h), WB (2013o), EIA (2013b), vlastní úprava (data 

před rokem 2005 nejsou komplexně dostupná), zaokrouhleno na jedno desetinné místo 

 
Celkové saldo federálního rozpočtu Ruska se vyvíjelo ve dvou rovinách. První rovina je 

reprezentovaná lety 2005-2008, kdy byl realizován přebytek federálního rozpočtu a druhá 

rovina pak ukazuje vývoj federálního rozpočtu v letech 2009-2014, kdy s výjimkou roku 2011 

byl realizován deficit, který by měl pokračovat až do roku 2014.  Při očištění tohoto salda  

o příjmy plynoucí z exportu nerostných surovin vzniká základní saldo federálního rozpočtu 

(non-oil primary balance), které ve všech sledovaných letech dosahovalo záporných hodnot, 

které se navíc vyznačovaly rostoucím trendem. V roce 2012 byla ruskou vládou přijata nová 

fiskální pravidla, která se zaměřují zejména na stabilizaci federálních výdajů. V těchto 

pravidlech je mimo jiné zakomponován cíl do roku 2015 snižovat deficit základního salda 

federálního rozpočtu na maximální hranici - 4,7 % HDP (WB, 2013h).  

 Poměrně vysoké přebytky federálního rozpočtu mezi lety 2005-2008 byly vyvolány 

vyššími světovými cenami ropy, než s jakými cenami pracoval federální rozpočet Ruska (viz 

tab. 4.10). V roce 2009 dosáhl deficit 6,9 % HDP, což bylo způsobeno výraznými rozdíly 

mezi očekávanou cenou ropy (95 USD/barel) a světovou cenou ropy (61,9 USD/barel). Ruský 

rozpočet pro období let 2013-2014 byl koncipován jako deficitní, a to i přesto, že předpokládá 

udržení vysokých průměrných cen ropy nad 100 USD/barel. Ruské ministerstvo financí 

uvedlo, že v případě, že by cena ropy poklesla na úroveň 80 USD/barel, pak by byl realizován 



 

deficit státního rozpočtu ve výši 3 % HDP, což by vedlo k dramatickému zhoršení 

makroekonomické situace země (MFRF, 2011).  

 Vysoké příjmy z exportu nerostných surovin, které byly realizovány po roce 2000, se 

neprojevovaly pouze v přebytcích státního rozpočtu, ale také ve vzestupu cenové hladiny. 

Z toho důvodu byl k  1. lednu 2004 zřízen Stabilizační fond Ruska, který se stal nedílnou 

součástí federálního rozpočtu založeného na principu oddělené evidence příjmů a výdajů. 

Tvůrci ruského Stabilizačního fondu byli inspirováni zkušenostmi norské vlády, která zřídila 

Ropný fond Norska, aby akumulovala vysoké příjmy z exportu nerostných surovin a chránila 

tak svou ekonomiku před prudkým vzestupem cenové hladiny. Stabilizační fond Ruska měl 

navíc plnit také funkci stabilizační, tj. stabilizovat federální rozpočet v době, kdy cena ropy 

poklesne pod stanovenou hranici. Jako další příčiny vzniku tohoto fondu se uvádí především 

zajištění stability ekonomického rozvoje, omezení vlivu kolísání světových cen surovin na 

ruské hospodářství, zadržení nadbytečné likvidity a snižování inflačních tlaků. Základními 

příjmy Stabilizačního fondu jsou příjmy z vývozních cel a daní z těžby nerostných surovin  

a v omezené míře pak příjmy z vývozu surovin. Zvláštním rysem Stabilizačního fondu bylo, 

že nebyl, na rozdíl od federálního rozpočtu, řízen parlamentem (Dumou), ale přímo vládou 

(MFRF, 2013).  

 Původně se předpokládalo, že jakmile Stabilizační fond překročí částku 500 mld. 

rublů, bude možné nadbývající prostředky využít i na jiné cíle než k stabilizaci rozpočtu. 

K překročení 500 mld. rublů došlo již v průběhu roku 2005, proto byly nadbytečné prostředky 

použity na splácení zahraničního dluhu Ruska vůči IMF, Pařížskému klubu a na snížení 

vnitřního zadlužení (Koďousková a kol., 2012). Státní dluh Ruska se tak podařilo poměrně 

významným způsobem redukovat, jak ilustruje i tab. 4.11.  

 
Tab. 4.11: Vývoj státního dluhu Ruska od roku 2001 s výhledem do roku 2014 (jako % HDP) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

49,0 41,4 - 23,2 16,7 9,9 7,2 6,5 8,7 9,1 9,3 14,1 16,1 17,0 

Zdroj: MFRF (2011), WB (2013i), (údaje za rok 2000 a 2003 nejsou dostupné), zaokrouhleno na jedno desetinné 

místo 

 
Ruský státní dluh dosahoval v roce 2001 49 % HDP Ruska a do roku 2008 se podařilo jeho 

objem snížit o 42,5 p. b. Od roku 2009 dochází k opětovnému zvyšování ruského státního 

dluhu (viz tab. 4.11), nicméně i tak je jeho výše ve srovnání s jinými zeměmi stále nízká.  

 Vzhledem k tomu, že v roce 2008 byla výše státního dluhu historicky nejnižší, bylo 

rozhodnuto ruskou vládou o rozdělení ruského Stabilizačního fondu na dva nové fondy, a to 



 

na Rezervní fond a Fond národního bohatství. V roce 2008 byly na tyto dva fondy převedeny 

finanční prostředky Stabilizačního fondu Ruska ve výši 157,2 mld. USD, jak dokumentuje  

i tab. 4.12.   

 
Tab. 4.12: Objem prostředků alokovaných v Rezervním fondu a Fondu Národního bohatství Ruska v letech 

      2008-2013 (v mld. USD a jako % HDP) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RZ (v mld. USD) 125,2 137,1 60,5 25,4 25,2 62,1 

RZ (jako % HDP) 7,4 % 9,8 % 4,7 % 1,7 % 1,5 % 3 % 

FNB (v mld. USD) 32,0 88,0 91,6 88,4 86,8 88,6 

FNB (jako % HDP) 1,9 % 6,3 % 7,1 % 5,8 % 5 % 4,3 % 

Poznámka: RZ = rezervní fond, FNB = Fond národního bohatství 
Zdroj: MFRF (2013), vlastní úprava, zaokrouhleno na jedno desetinné místo 
 

Rezervní fond prakticky převzal roli Stabilizačního fondu Ruska s dvěma rozdíly. První rozdíl 

spočívá v tom, že příjmy Rezervního fondu byly nově doplněny o daň z těžby přírodního 

plynu a ropných produktů a druhý rozdíl spočívá v novém objemu stanovených prostředků. 

Příjmy, které jsou alokovány v Rezervním fondu, jsou ve výši 3,7 % HDP automaticky 

převáděny do příjmové kapitoly federálního rozpočtu. V okamžiku, kdy příjmy Rezervního 

fondu snížené o 3,7 % HDP (příjmy federálního rozpočtu) překročí 10 % HDP Ruska, jsou 

nadbývající příjmy přesunovány do Fondu národního bohatství. Finanční prostředky z vývozu 

ruských nerostných surovin jsou v menší míře alokovány také do Fondu národního bohatství. 

Tento fond na rozdíl od Rezervního fondu byl vytvořen s cílem zabezpečit udržitelnost 

ruského penzijního systému a přispět ke zvyšování životní úrovně skrze financování 

sociálních, vzdělávacích, kulturních a zdravotních programů.  

 Rezervní fond Ruska sehrál mimořádnou roli zejména v období globální krize, kdy 

významným způsobem umožnil stabilizovat makroekonomický pokles ruské ekonomiky. 

Pokles ruského ekonomického růstu by byl podle projekcí IMF mnohem dramatičtější  

a trvalejší, kdyby Rusko nedisponovalo tímto fondem, ze kterého bylo mezi lety 2010-2012 

odčerpáno téměř 112 mld. USD na záchranu bankovního a finančního systému a na stabilizaci 

veřejných výdajů (IMF, 2011). 

 Přestože Stabilizační fond, resp. Rezervní fond a Fond národního bohatství eliminují 

významnou část příjmů z vývozu surovin, projevují se i tak poměrně významným způsobem 

příjmy z vývozu surovin, zejména ve vývoji ruské cenové hladiny, resp. v jejím vzestupu. 



 

Kotlán, Kliková (2013) uvádí, že za přijatelnou míru inflace je možné považovat inflaci 

v rozmezí od 2 % do 4 %. Vyšší míru inflace označují za větší makroekonomické zlo, než 

vyšší míru nezaměstnanosti, neboť vyšší inflace negativně postihuje příjmy a bohatství všech 

subjektů dané ekonomiky. Vzhledem k nedokonalé indexaci ruských mezd vede inflace 

k nerovnoměrnému přerozdělování bohatství tím, že zaměstnavatelé díky vyšším cenám 

realizují vyšší zisky na úkor svých zaměstnanců, kterým klesají jejich reálné mzdy. 

V hospodářské politice Ruska je poměrně vysoká míra inflace problémem již od samotného 

vzniku Ruska, viz tab. 4.1, 4.3 a 4.9. Je také považována za jednu z klíčových faktorů, které 

narušují vnitřní ekonomickou rovnováhu země, neboť snižuje domácí i mezinárodní 

konkurenceschopnost, především ruského zpracovatelského průmyslu v relaci k zahraničí, 

čímž zvýhodňuje zejména dovoz. 

 I přes skutečnost, že Rusko od počátku nového tisíciletí až do roku 2008 dosahovalo 

průměrných ročních temp růstu okolo 7 %, není možné považovat tento růst za vyvážený  

a stabilní, neboť primárním důvodem tohoto vývoje byl příznivý vývoj světové ekonomiky 

doprovázený rychlým vzestupem světových cen nerostných surovin. Rusko jakožto země 

nesmírně vybavená nerostnými surovinami, tak začala realizovat prostřednictvím vývozu 

těchto komodit, významné exportní příjmy. Nutno podotknout, že příjmy z exportu 

energetických zdrojů byly ruskou vládou racionálně využity s cílem zabezpečit stabilitu ruské 

ekonomiky v „horších časech“. Pro další vývoj ruského hospodářství však bude klíčová 

otázka, zda Rusko skutečně chce být energetickou velmocí, tzn., zda surovinový model 

ekonomického rozvoje bude i v budoucnosti reflektovat potřeby a priority ruského 

hospodářství, především pak v otázkách týkajících se jeho konkurenceschopnosti  

a udržitelnosti hospodářského růstu.  

 
4.3.2 Dopady zahraničního obchodu na vnější rovnováhu ruské ekonomiky 
 

Analýza zahraničního obchodu Ruska by nebyla úplná, pokud by bylo abstrahováno od vnější 

ekonomické rovnováhy. Oblast vnější ekonomické rovnováhy je velmi rozsáhlá a komplexní, 

z toho důvodu je k této problematice přistupováno z praktického, nikoliv teoretického úhlu. 

Z toho důvodu postačí informace, že vnější ekonomická rovnováha se posuzuje především 

podle platební bilance. Platební bilance je vždy z účetního hlediska ex post vyrovnána, proto 

se v praxi zkoumají její jednotlivé účty, resp. bilance, případně jejich kombinace. 

 Nejvýznamnější položkou platební bilance Ruska je její obchodní bilance neboli rozdíl 



 

mezi vývozem a dovozem zboží. Její přebytky jsou mnohem vyšší než absolutní hodnoty 

běžného, kapitálového a finančního účtu s výjimkou salda ostatních investic (tab. 4.13). 

 

Tab. 4.13:  Salda účtů platební bilance Ruska v letech 2000-2012 (v mld. USD) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžný účet 53,6 38,2 35,6 48,6 72,2 98,4 108,4 96,7 127,9 69,2 119,9 159 134,0 

Obchodní 

bilance 

60,2 48,1 46,3 59,9 85,8 118,4 139,3 131 179,7 111,6 152 198,2 192,3 

Bilance 

služeb 

-6,7 -9,1 -9,9 -10,9 -12,7 -19 -29,4 -30,8 -49 -39,5 -28,7 -36 -46,5 

Bilance 

běžných 

převodů 

0,069 -0,8 -0,8 -0,4 -0,9 -1 -1,5 -3,5 -2,8 -2,9 -3,6 -3,2 -11,8 

Kapitálový 

účet 

11 -9,4 -12,4 -1 -1,6 -12,8 0,2 -10,2 0,7 -11,6 -0,4 0,1 -5,2 

Finanční 

účet 

-4,2 -2,6 -0,1 6,4 6,7 2,5 3,1 46,3 -10,5 -1 18,5 38,9 4,7 

Změny 

devizových 

rezerv 

-16 -8,2 -11,4 -26,4 -45,2 -61,4 -107,5 -149 39 -3,4 -36,8 -12,6 -30,0 

Poznámka: Platební bilance Ruska byla zjednodušena především tím, že bylo vynecháno např. saldo finančních 

derivátů, saldo chyb a opomenutí apod. 

Zdroj: Bolotov (2011), CBR (2013), vlastní úprava, zaokrouhleno na jedno desetinné místo 

 
 Rusko, jakožto významný vývozce nerostných surovin, vykazuje přebytky obchodní 

bilance již od 90. let minulého století. Přebytky obchodní bilance se jen mezi lety 2000-2006 

téměř zdvojnásobily a činily přibližně 14 % HDP Ruska. Další vývoj již vykazoval 

nestabilitu, tzn., po mírném poklesu v roce 2007, následoval v dalším roce přebytek ve výši 

téměř 180 mld. USD a následně v roce 2009 se přebytek snížil na téměř 112 mld. USD, tj. 

pod úroveň roku 2005. V následujícím období se přebytek obchodní bilance Ruska opět 

zvyšoval a dosáhl historických hodnot okolo 190 mld. USD. Příčiny tohoto nestabilního 

vývoje je možné spatřovat v komoditní struktuře ruského vývozu a dovozu a ve vývoji 

měnového kurzu. Rozbor obchodní bilance Ruska dokumentuje tab. 4.14, ze které je patrné, 

že vývoz minerálních paliv bez kovových a nekovových minerálů se zvýšil z 55, 5 mld. USD 

v roce 2000 na 376 mld. USD v roce 2012, což znamená, že podíl minerálních paliv na 

celkovém vývozu země dosahuje více než 71 %.  

 

 
 



 

Tab. 4.14: Rozbor obchodní bilance Ruska v letech 2000-2012 (v mld. USD) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vývoz min. paliv 55,5 54,7 58,9 76,5 104 156 156,4 228 326,3 203,4 272,8 362,7 376 

Podíl min. paliv na 

celkovém vývozu 

zboží (v %) 

52,9 53,7 55 57,3 56,8 65,0 52,6 65,8 70,0 68,4 69,3 70,4 71,2 

Vývoz zboží 

celkem  

105,0 101,9 107,3 136,0 183,2 240,0 297,5 346,5 466,3 297,2 392,7 515,4 528,0 

Dovoz zboží celkem 44,8 53,8 61 76,1 97,4 121,6 158,2 215,5 286,6 185,6 240,7 317,2 335,7 

Přebytek obchodní 

bilance 

60,2 48,1 46,3 59,9 85,8 118,4 139,3 131 179,7 111,6 152 198,2 192,3 

Zdroj: CBR (2013), vlastní úprava, zaokrouhleno na jedno desetinné místo 

 

 K popisu komoditní struktury zahraničního obchodu se používá řada nástrojů, přičemž 

za nejpoužívanější nástroj lze označit Standardní mezinárodní obchodní klasifikaci zboží 

(Standard International Trade Classification, SITC)41, která byla vytvořena Statistickou divizí 

OSN. Komoditní struktura vývozu odráží konkurenceschopnost země při umísťování jejích 

výrobků na zahraničních trzích. Obecně platí, že čím náročnější výrobky jsou vyváženy, tím 

náročnější a sofistikovanější je i průmyslová struktura a specializace exportující země. Při 

pohledu na podíl hlavních exportních komodit na celkovém ruském exportu zboží podle 

klasifikace SITC (obr. 4.5) je zřejmé, že ruský vývoz zboží je primárně orientován na vývoz 

výrobků s nízkou přidanou hodnotou zastoupených skupinou (SITC 3 a SITC 2), naopak 

poměrně nízké zastoupení mají výrobky s vyšší přidanou hodnotou zastoupené skupinou 

průmyslových výrobků (SITC 5, SITC 6, SITC 7 a SITC 8).  

 

                                                 
41Klasifikace SITC zahrnuje tyto skupiny: SITC 0 = potraviny a živá zvířata, SITC 1 = nápoje a tabák, SITC 2 = 
surovinové materiály, nepoživatelné s výjimkou paliv, SITC 3 = minerální paliva, maziva a příbuzné látky, SITC 
4 = živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky, SITC 5 = chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené, SITC 6 
= tržní výrobky tříděné podle materiálu, SITC 7 = stroje a dopravní zařízení, SITC 8 = průmyslové spotřební 
zboží a SITC 9 = komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné.  
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Obr. 4.5: Podíl jednotlivých komoditních tříd na celkovém ruském vývozu zboží v letech 2000-2011 (v %) 

Zdroj: FSGS (2012c), vlastní úprava 

 
Struktura ruského vývozu ukazuje, že Rusko nebylo ve sledovaných letech dostatečně 

konkurenceschopné v průmyslových výrobcích, zejména pokud jde o výrobky s vyšším 

stupněm zpracování, s nároky na vyšší či vysokou technickou a technologickou úroveň, což 

dokládá jednak nízká míra zastoupení především strojů a dopravních zařízení (SITC 7), 

tržních výrobků (SITC 6) nebo úplná absence průmyslového spotřebního zboží (SITC 8)  

a v neposlední řadě také snižující se podíl průmyslových výrobků na celkovém vývozu Ruska. 

 Naproti tomu je zřejmé, že mezi sledovanými lety docházelo ke zvyšování podílu 

minerálních paliv, kovů a nekovů v komoditní struktuře ruského vývozu, což bylo primárně 

zapříčiněno rostoucími světovými cenami nerostných surovin. Vývoz nerostných surovin však 

nerostl pouze vlivem vyšších cen, ale rostl také objemově, viz obr. 4.6 a 4.7. 

 

Obr. 4.6: Export ruské ropy v letech 2000-2011       Obr. 4.7: Export ruského zemního plynu v letech  

                       (v mil. barelů za den)                2000-2011 (v mld. m3) 
Zdroj: BP (2012a), vlastní úprava 
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Přestože je z obr. 4.6 a 4.7 patrné, že docházelo ve sledovaných letech k nárůstu exportu ruské 

ropy a plynu, je nezbytné na tomto místě poznamenat, že i přes tuto skutečnost zůstala 

struktura ruského exportu nerostných surovin víceméně stejná, neboť Rusko je významným 

reexportérem ropy především ze zemí SNS. V tomto směru Rusko reexportuje ropu a zemní 

plyn především z Turkmenistánu, Uzbekistánu a částečně z Kazachstánu a Ázerbájdžánu, viz 

Wagnsson et al. (2009).  

 Kvalitativně jiný pohled pak přináší údaje o komoditní struktuře ruského dovozu (obr. 

4.8), jehož struktura je determinována především potřebou dovozu technicky a technologicky 

náročných výrobků, které Rusko není schopno samo efektivně produkovat. Výrazná změna 

v komoditní struktuře ruského dovozu je zřejmá, zejména v narůstajícím podílu dovozu strojů 

a dopravních zařízení (SITC 7), což je do jisté míry spojeno s rozvojem a modernizací 

dopravní a průmyslové infrastruktury Ruska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.8: Podíl jednotlivých komoditních tříd na celkovém ruském dovozu zboží v letech 2000-2011 (v %) 

Zdroj: FSGS (2012c), vlastní úprava 

 
Analýza struktury zahraničního obchodu Ruska by nebyla kompletní bez analýzy teritoriální 

struktury ruského vývozu a dovozu zboží. Teritoriální struktura ruského vývozu zboží je 

tvořena zeměmi, které jsou nejvýznamnějšími odběrateli primárních energetických zdrojů 

(tab. 4.15). Jedná se především o některé země EU (Německo, Itálii a Nizozemsko), dále  

o některé země SNS (Bělorusko a Ukrajinu) a některé země Asie (Čínu).  

 

  



 

Tab. 4.15: Hlavní exportní partneři Ruska v letech 2000-2011 (% na celkovém ruském vývozu zboží) 

2000 2005 2008 2011 

1. Německo 8,9 1. Nizozemsko 11,0 1. Nizozemsko 12,2 1. Nizozemsko 11,8 

2. Itálie 7,1 2. Německo 8,1 2. Itálie 9,0 2. Čína 6,7 

3. Bělorusko 5,4 3. Itálie 7,8 3. Německo 7,1 3. Itálie 5,4 

4. Čína 5,0 4. Čína 5,3 4. Turecko 5,9 4. Bělorusko 4,8 

5. Ukrajina 4,9 5. Ukrajina 5,1 5. Bělorusko 5,1 5. Německo 4,4 

Ostatní země 68,7 Ostatní země 62,7 Ostatní země 60,7 Ostatní země 66,9 

Zdroj: United Nations (2013), vlastní úprava, zaokrouhleno na jedno desetinné místo42 

  
 V současné teritoriální struktuře ruského vývozu zboží je stále nejvýznamnějším 

obchodním partnerem Nizozemsko, a to i přesto, že ve srovnání s rokem 2008 nepatrně 

snížilo svůj podíl na celkovém ruském vývozu zboží o 0,4 p. b. Obdobně Itálie a Německo 

snížilo svůj podíl na celkovém ruském vývozu zboží, což do jisté míry odráží snahy EU 

snižovat svou energetickou závislost na primárních surovinách prostřednictvím vyššího 

využívání obnovitelných zdrojů energie. Naproti tomu posílila v teritoriální struktuře ruského 

vývozu Čína, která se stala druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Ruska, což je 

spojeno s výrazným zvyšováním poptávky Číny po primárních zdrojích energie především po 

uhlí a ropě. Ze zemí SNS je dlouhodobě nejvýznamnějším obchodním partnerem Bělorusko, 

se kterým Rusko udržuje nejen významné obchodní vztahy, ale také vztahy politické, které 

v roce 2010 vyústily ve vytvoření celní unie Běloruska, Ruska a Kazachstánu.  

Pokud jde o teritoriální strukturu ruského dovozu (tab. 4.16), jsou nejvýznamnějšími 

obchodními partnery především Německo a Čína. Německo dováží na ruský trh zejména 

výrobky vyznačující se svou technickou a technologickou konkurenceschopností, zatímco 

výrobky dovážené z Číny se vyznačují svou cenovou konkurenceschopností.  

 
Tab. 4.16: Hlavní importní partneři Ruska v letech 2000-2011 (% na celkovém ruském dovozu zboží) 

2000 2005 2008 2011 

1. Německo 11,5 1. Německo 13,5 1. Čína 13,0 1. Čína 15,7 

2. Bělorusko 10,9 2. Ukrajina 7,9 2.  Německo 12,8 2. Německo 12,2 

3. Ukrajina 10,9 3. Čína 7,4 3. Ukrajina 6,1 3. Ukrajina 6,5 

4. USA 8,0 4. Japonsko 5,9 4. USA 5,2 4. Japonsko 4,9 

5. Kazachstán 6,5 5. Bělorusko 5,8 5. Itálie 4,1 5. Bělorusko 4,7 

Ostatní země 52,2 Ostatní země 59,6 Ostatní země 58,8 Ostatní země 56,0 

Zdroj: United Nations (2013), vlastní úprava, zaokrouhleno na jedno desetinné místo43 

 

                                                 
42 Země zařazené do skupiny ostatní země mají v teritoriální struktuře ruského vývozu podíl nižší jak 4 %.  
43 Země zařazené do skupiny ostatní země mají v teritoriální struktuře ruského dovozu podíl nižší jak 4 %.  



 

S analýzou komoditní a teritoriální struktury obchodu je bezesporu spojena  

i problematika týkající se intenzity zahraničního obchodu a hodnocení efektů plynoucích ze 

zahraničního obchodu pro ruskou ekonomiku. Intenzita zahraničního obchodu je 

v mezinárodním měřítku nejčastěji měřena jako podíl vývozu (obratu) na hrubém domácím 

produktu, viz Kubišta a kol. (2009), Fojtíková (2009). Jedná se tak o jeden ze způsobů, 

kterými je možné měřit míru otevřenosti ekonomiky, která vyjadřuje intenzitu zahraničního 

obchodu. Vývoj míry otevřenosti ruské ekonomiky zaznamenává tab. 4.17.  

 
Tab. 4.17: Vývoj míry otevřenosti ruské ekonomiky v letech 2000-2011 (v %) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

39,7 33,2 31,9 31,6 31,0 31,9 30,7 27,3 28,5 24,8 26,3 27,5 

Zdroj: FSGS (2012c), WB (2013d), vlastní výpočty a úprava, data za pozdější období nejsou dostupná 

 
 Vzhledem k tomu, že Rusko je zemí s velkým vnitřním trhem, vykazuje podstatně 

nižší míru otevřenosti než ekonomiky s malým vnitřním trhem. Naproti této skutečnosti 

v posledních letech dochází k tomu, že u zemí s velkým vnitřním trhem dochází k zvyšování 

míry otevřenosti. Toto však neplatí v případě ruské ekonomiky, u které dochází 

k dlouhodobému poklesu míry otevřenosti, což jednak svědčí o poklesu míry zapojení Ruska 

do mezinárodní dělby práce, a jednak o poklesu konkurenceschopnosti ruských vývozů. Tuto 

skutečnost je možné potvrdit také prostřednictvím indexu exportní specializace, který se 

používá k měření stupně specializace ve výrobě prostřednictvím mezinárodního obchodu. 

Index exportní specializace podle metodiky UNCTAD srovnává čistý export zboží (vývoz 

snížený o dovoz) k celkovému toku zboží (vývoz a dovoz celkem). Tento způsob výpočtu se 

označuje jako normovaná obchodní bilance podle produktu (UNCTAD, 2013). Index exportní 

specializace může nabývat hodnot <-1;1>, přičemž kladná hodnota znamená, že ekonomika 

dosahuje čistého vývozu, tj. dosahuje konkurenceschopnosti při umisťování konkrétního 

výrobku na zahraničních trzích. Záporné hodnoty tohoto indexu pak znamenají, že ekonomika 

dováží více, než vyváží, tj. že není specializovaná pro výrobu daného výrobku. Index exportní 

specializace Ruska zaznamenává tab. 4.18.  

 
Tab. 4.18: Index exportní specializace Ruska v letech 2000-2012 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SITC (0-9) 0,35 0,27 0,28 0,28 0,30 032 0,30 0,28 0,27 0,28 0,27 0,26 0,25 

SITC (0-1) -0,76 -0,76 -0,68 -0,69 -0,72 -0,67 -0,65 -0,49 -0,58 -0,50 -0,64 -0,57 -0,44 

SITC (3) 0,92 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 0,97 



 

SITC (5-8) -0,14 -0,26 -0,30 -0,33 -0,31 -0,38 -0,46 -0,47 -0,48 -0,46 -0,54 -0,58 -0,55 

Zdroj: UNCTAD (2013), vlastní úprava zaokrouhleno na dvě desetinná místa 

 
 Ruská ekonomika v letech 2000-2012 dosahovala kladných hodnot indexu celkové 

exportní specializace (SITC 0-9). Při hlubším zkoumání jednotlivých části exportní 

specializace je však zřejmé, že Rusko se specializuje pouze na vývoz minerálních paliv 

zastoupených skupinou (SITC 3), jejíž hodnota se blíží 1, tj. úplné exportní specializace.  

V ostatních oblastech, tj. ve vývozech průmyslových výrobků (SITC 5-8), dlouhodobě 

dosahuje záporné exportní specializace, která má tendenci se v čase prohlubovat. Rusko 

nedosahuje exportní specializace ani při vývozech zemědělských výrobků, potravin, nápojů  

a tabáku (SITC 0-1). Velmi negativně se vyvíjí také index exportní specializace při vývozech 

technicky a technologicky náročných výrobků, který v roce 2012 dosahoval -0,30 nebo index 

exportní specializace pro výrobky náročné na lidskou práci, který v roce 2012 dosahoval 

hodnoty -0,72 (UNCTAD, 2013). 

 Vedle indexu exportní specializace se k analýze zahraničního obchodu používají další 

dva indexy sestavované UNCTAD, a to index exportní diverzifikace a index exportní 

koncentrace. Index exportní diverzifikace může nabývat hodnot <0;1>, přičemž čím více se 

hodnota tohoto indexu blíží 1, tím je export zboží dané země méně diverzifikován a je 

koncentrován pouze do několika málo vývozních skupin. UNCTAD považuje tento index za 

jeden ze způsobů, jak měřit zranitelnost země při zapojování se do mezinárodního obchodu. 

Za vysokou míru zranitelnosti považuje UNCTAD hodnotu indexu exportní diverzifikace 

vyšší než 0,65. Druhým indexem je index exportní koncentrace, jehož výpočet vychází 

z Herfindahl-Hirschmannova indexu, který může nabývat hodnot <0;1>, přičemž čím více se 

hodnota tohoto indexu blíží 1, tím je vývoz zboží koncentrován do vyššího počtu destinací  

a naopak. Z toho důvodu bývá tento index považován za ukazatel zdrojové diverzifikace 

vývozů, neboť ukazuje míru teritoriální závislosti země na obchodních partnerech. Vývoj 

indexu exportní diverzifikace a exportní koncentrace Ruska, dokumentuje tab. 4.19.  

 
Tab. 4.19: Index exportní diverzifikace a exportní koncentrace Ruska v letech 2000-2012 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Index exportní 

diverzifikace 

0,66 0,66 0,67 0,67 0,66 0,66 0,65 0,64 0,62 0,64 0,65 0,64 0,58 

Index exportní 

koncentrace 

0,28 0,29 0,29 0,31 0,32 0,35 0,35 0,35 0,36 0,35 0,37 0,38 0,39 

Zdroj: UNCTAD (2013), vlastní úprava zaokrouhleno na dvě desetinná místa 



 

 V případě indexu exportní diverzifikace Ruska je patrné, že hodnota tohoto indexu 

téměř ve všech sledovaných obdobích překračovala 0,65, což ukazuje na nízkou míru 

diverzifikace ruských vývozů, a zároveň na významnou míru zranitelnosti ruské ekonomiky. 

Teprve v roce 2012 se hodnota tohoto indexu snížila na úroveň 0,58, nicméně i tak je hodnota 

tohoto indexu ve srovnání s vyspělými zeměmi, které v průměru dosahují hodnoty tohoto 

indexu 0,19, stále vysoká (UNCTAD, 2013). V případě indexu exportní koncentrace je 

zřejmý pozitivní trend, neboť dochází k pozvolnému vzestupu tohoto indexu, což znamená, že 

se zvyšuje počet zemí, do kterých Rusko umísťuje své vývozy.  

 Pokud jde o hodnocení efektů plynoucích ze zahraničního obchodu pro domácí 

ekonomiku, používá se k tomuto hodnocení především index reálných směnných relací, který 

je ukazatelem celkového prospěchu země ze zahraničního obchodu (kupní síly exportu)  

a vypočítá se jako poměr cenového indexu exportu a cenového indexu importu (Neumann  

a kol., 2010). Tento ukazatel je schopen kvantifikovat změny kupní síly vývozu, vyvolané 

změnou v zahraničním obchodě dané země. Vývoj směnných relací Ruska, dokumentuje tab. 

4.20.  

 
Tab. 4.20: Vývoj směnných relací Ruska v letech 2000-2012 (rok 2000=100) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

100,0 96,8 100,3 103,9 119,5 153,2 175,0 183,6 234,6 174,9 197,9 234,2 

Zdroj: WB (2013i), vlastní úprava, data za pozdější období nejsou dostupná 

 
 Směnné relace Ruska se v roce 2011 ve srovnání se základním rokem zvýšily  

o 134,2 %, což indikuje na významné zlepšení směnných poměrů. Frait, Komárek (1999) 

uvádí, že směnné relace jsou závislé především na vývoji cen nerostných surovin. Zvyšování 

cen surovin vede u zemí vyvážejících suroviny k zlepšování směnných relací. Směnné relace 

Ruska tak do jisté míry kopírují vývoj světových cen nerostných surovin, tzn., od roku 2002 

do roku 2008 rostly, následně v roce 2009 se snížily o 74,9 % a v roce 2011 dosahovaly 

úrovně roku 2008. Na druhé straně zlepšování směnných poměrů vede k reálnému 

zhodnocování měnového kurzu, což ovlivňuje vnější konkurenceschopnost, skladbu výdajů  

a intertemporální vývoj spotřeby a úspor prostřednictvím běžného účtu platební bilance44 

                                                 
44 Intertemporální přístup umožňuje nahlížet na problematiku udržitelnosti vnější rovnováhy země dynamickým 
pohledem skrze dopředu hledící rozhodování o spotřebě, úsporách a investicích. Právě dynamický pohled 
doplňuje teorii absorpce o přístup z hlediska elasticit zahrnutím faktoru času. Intertemporální přístup rovněž 
obohacuje dynamický pohled na vnější rovnováhu rozšířením o dlužnické postavení země, přesněji řečeno, 
zahrnuje do vnější rovnováhy reprezentované především běžným účtem vlivy změn dlužnického postavení země 
na budoucí toky důchodové elasticity běžného účtu platební bilance (Šindel, 2005).  



 

(Frait, Komárek, 1999). Podle Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti je možné za 

adekvátní měřítko cenové konkurenceschopnosti vývozu považovat reálný efektivní měnový 

kurz (Real Effective Exchange Rate, REER)45. Vývoj REER v rámci ruské ekonomiky 

ilustruje tab. 4.21. 

  
Tab. 4.21: Vývoj reálného efektivního měnového kurzu v letech 2000-2012 (rok 2005=100)  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

66,7 79,9 82,3 84,8 91,3 100,0 109,9 115,9 123,7 115,5 125,9 132,0 133,9 

Zdroj: WB (2013j), CBR (2013), vlastní úprava, data pro RERRUB/USD pro léta 2000-2001 nejsou dostupná 

 

 REER se používá jako index, přičemž hodnoty vyšší jak 100 signalizují na reálné 

zhodnocení, tj. na pokles cenové konkurenceschopnosti vývozů. V případě Ruska je patrné, že 

od počátku nového tisíciletí docházelo k reálnému zhodnocování, tj. k poklesu cenové 

konkurenceschopnosti ruské ekonomiky. Kaštan, Kliková (2013) v tomto směru doplňují, že 

změny reálného měnového kurzu či REER nesouvisí zcela se změnami konkurenceschopnosti 

země, ale spíše souvisí s tzv. konkurenční výhodou, která má na rozdíl od 

konkurenceschopnosti krátkodobý (přechodný) charakter. Konkurenceschopnost země je totiž 

podle Kaštana, Klikové (2013), nutné chápat jako schopnost země dlouhodobě generovat 

udržitelné ekonomické aspekty blahobytu pro své občany, tzn. schopnost země generovat 

dlouhodobě udržitelný a stabilní ekonomický růst.  

 Analýza dopadů zahraničního obchodu na vnější ekonomickou rovnováhu Ruska je 

završena prozkoumáním vývoje ruských devizových rezerv, neboť významné přebytky 

obchodní bilance vedly k tomu, že se Rusko v současnosti řadí k zemím s třetími největšími 

devizovými rezervami na světě (tab. 4.22).   

 
Tab. 4.22: Vývoj devizových rezerv Ruska v letech 2000-2012 (v mld. USD) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

27,7 36,3 48,3 78,4 126,3 182,3 303,8 478,8 426,3 439,3 479,2 497,4 486,6 

Zdroj: WB (2013k), vlastní úprava 

 
 Celkově je možné se domnívat, že zahraniční obchod, resp. export nerostných surovin, 

přispívá k dosažení vnější a vnitřní rovnováhy, nicméně poněkud dvojsečným způsobem.  

Na jedné straně významné příjmy z exportu nerostných surovin zvyšují hospodářskou 

                                                 
45 REER se vypočítá jako geometrický průměr poměru indexu nominálního kurzu a diferenciálu deflátoru HDP, 
přičemž vahami jsou podíly největších obchodních partnerů a obratu zahraničního obchodu.  



 

výkonnost Ruska, stimulují zaměstnanost, snižují míru zadlužení, akumulují prostředky  

v Rezervním fondu a Fondu národního bohatství, umožňují dosahovat dlouhodobých přebytků 

běžného účtu platební bilance a vyrovnávat tak případné deficity na finančním účtu, čímž je 

zajištěna nejen vyrovnanost platební bilance, ale navíc dochází také ke zvyšování devizových 

rezerv, které jsou v případě Ruska třetí největší na světě.  

 Na straně druhé není možné opomíjet, že vysoké exportní příjmy podněcují zvyšování 

cenové hladiny, reálné zhodnocování REER, do jisté míry snižují i míru otevřenosti ruské 

ekonomiky a ve svém konečném důsledku prohlubují i závislost Ruska na vývozu paliv. 

Nejvýznamněji nerostné suroviny ovlivňují komoditní strukturu ruského zahraničního 

obchodu. V komoditní struktuře ruského vývozu dlouhodobě dochází ke zvyšování podílu 

minerálních paliv na celkových vývozech a naopak k poklesu vývozu průmyslových výrobků. 

V komoditní struktuře ruského dovozu naproti tomu dochází k dlouhodobému vzestupu 

dovozu strojů a dopravních zařízení. O zhoršující se struktuře ruského zahraničního obchodu 

vypovídá také index exportní specializace nebo index exportní diverzifikace, které sestavuje 

UNCTAD. Rusko dosahuje exportní specializace pouze při vývozech minerálních paliv (SITC 

3), což se projevuje také ve vzestupu indexu exportní diverzifikace, tj. v poklesu míry 

diverzifikace ruských vývozu a růstu zranitelnosti ruské ekonomiky. 

 
4.4 Zahraničně obchodní politika Ruska 
 

Z předchozí podkapitoly vyvstává celá řada otázek, z nichž nejvýznamnější se jeví, jak ruská 

vláda podporuje konkurenceschopnost ruských producentů a jak na straně druhé ovlivňuje 

konkurenceschopnost dovážených zahraničních výrobků. Za adekvátní se také jeví posoudit, 

k jakým závazkům se Rusko zavázalo v souvislosti se svým vstupem do WTO a zejména pak 

jak tyto závazky ovlivní zahraniční obchod a potažmo i hospodářskou politiku Ruska.  

 
4.4.1 Nástroje a opatření na podporu vývozu  
 

Systém podpory vývozu průmyslových výrobků (SITC 5-8), stejně tak jako zemědělských 

výrobků (SITC 0-1), je v rámci Ruska koordinován Ministerstvem ekonomického rozvoje 

Ruska. Posláním tohoto systému je podporovat a chránit zájmy tuzemských exportérů na 

zahraničních trzích, posilovat jejich konkurenční výhodu, zvyšovat ekonomický potenciál  

a podíl high-tech výrobků na celkovém objemu ruského vývozu.  

 Systém podpory ruských vývozů byl definován v Koncepci státní finanční politiky na 

podporu vývozu průmyslových výrobků v Ruské federaci v říjnu roku 2003. V této Koncepci 



 

byly ustanoveny jednotlivé nástroje a opatření na podporu vývozu. V rámci nástrojů na 

podporu vývozu se především jedná o: (a) federální programy, (b) pojištění vývozních úvěrů  

a investic, (c) regionální programy, (d) mezinárodní úsilí na podporu exportních aktivit 

v Rusku, (e) podporu ruských vývozců v zahraničí, (f) ruské obchodní mise v zahraničí a (g) 

tuzemskou podporu exportních aktivit (MEDRF, 2013b). 

 Opatření na podporu vývozu zahrnují jednak opatření finanční, a jednak nefinanční 

opatření.  Finanční opatření zahrnují: (a) státní záruky, (b) financování dodávky ruských 

výrobků s pokrytím „EXIAR“, (c) financování vývozních transakcí, (d) pojištění vývozních 

úvěrů „EXIAR“ a (e) úvěry pro malé a střední podniky. Nefinanční opatření pak zahrnují:  

(a) obchodní a politická opatření zaměřená na zlepšení přístupu ruského vývozu na zahraniční 

trhy a odstranění obchodních bariér, (b) informační a konzultační opatření, (c) interakce 

s podnikatelskou sférou a (d) státní podporu výstav a veletrhů (MEDRF, 2013b). 

 Vzhledem k rozsahu nástrojů a opatření na podporu vývozu jsou v následující části 

prezentovány pouze nejvýznamnější složky systému podpory ruského vývozu46. Z nástrojů na 

podporu vývozu jsou nejvýznamnějšími nástroji (MEDRF, 2013b): (a) federální programy, 

(b) pojištění vývozních úvěrů a investic, (c) mezinárodní úsilí na podporu exportních aktivit  

a (d) tuzemská podpora exportních aktivit.  

 Federální programy zahrnují právní ustanovení finančních a nefinančních opatření (viz 

dále). Nástroj pojištění vývozních úvěrů a investic vznikl v roce 2011 společně s Ruskou 

agenturou pro pojištění vývozních úvěrů a investic (Rossiyskoye agentstvo po strakhovaniyu 

eksportnykh kreditov i investitsiy, EXIAR), která poskytuje krytí vývozních úvěrů 

z podnikání a obchodních rizik, jakož i investic proti politickým rizikům. EXIAR pojišťuje 

vývozní transakce v případě politických rizik z 95 % a proti obchodním rizikům z 90 %. 

Prioritními oblastmi EXIAR jsou země SNS, dále jihovýchodní Asie a Latinská Amerika. 

Prioritními odvětvími je pak strojírenství, automobilový průmysl, letecký průmysl, stavba 

lodí, raket, kosmický průmysl a energetika. Mezinárodní úsilí na podporu exportních aktivit 

představuje nástroj, který vyplývá z mezinárodní klasifikace OSN, která zařazuje Rusko do 

skupiny zemí s tranzitivním (přechodovým) modelem ekonomiky, tudíž ruští vývozci jsou 

způsobilí pro příznivější zacházení při vývozu výrobků v rámci systému všeobecných celních 

preferencí. Všeobecné celní preferenční zacházení Rusko uplatňuje při vývozu do zemí EU, 

USA, Kanady a Turecka a toto zvýhodnění není v rozporu s pravidly WTO. Významným 

nástrojem je také tuzemská podpora exportních aktivit, kterou primárně zabezpečuje Státní 

                                                 
46 Podrobněji je možné se seznámit se všemi nástroji a opatřeními na podporu ruského vývozu na: 
http://www.ved.gov.ru/rus_export/exporters_support/. 



 

korporace Vnesheconombank, která byla ustanovena v roce 2007. Vnesheconombank se 

zaměřuje na: (a) exportní financování, tzn. poskytování zvýhodněných úvěrů na podporu 

vývozu průmyslových výrobků a služeb s cílem přispět k diverzifikaci ruských vývozů,  

(b) poskytování obchodních záruk a (c) pojištění vývozních úvěrů.  

 V oblasti opatření na podporu vývozu se k nejvýznamnějším finančním opatřením 

řadí: (a) státní záruky a (b) financování dodávek ruských výrobků s pokrytím „EXIAR“.  

 Státní záruky představují jednu z nejvýznamnějších opatření na podporu vývozu. 

V praxi se jedná o písemný závazek ruské vlády nebo Ministerstva financí ruskému vývozci 

nebo ruské či zahraniční věřitelské bance, že stát pokryje platební povinnost v případě 

neprovedení platby druhého účastníka smlouvy. V roce 2013 byla na státní záruky 

z federálního rozpočtu vyčleněna částka 3,5 mld. USD. Výše státní záruky je dána ratingovým 

hodnocením země, se kterou má obchodní transakce probíhat a v současnosti se pohybuje 

v rozmezí od 100 % do 85 %. Státní záruky jsou poskytovány na vývoz spotřebního zboží 

maximálně po dobu 5 let, na vývoz strojů, dopravních zařízení a dopravních prostředků 

maximálně po dobu 7 let, na vývoz průmyslových zařízení s maximální dobou státní záruky 

11 let, na vývoz letadel a kosmických dopravních zařízení, námořních a říčních lodí s dobou 

garance 14 let a na vývoz zařízení pro jaderné elektrárny s maximální dobou státní záruky  

20 let. Financování dodávek ruských výrobků s pokrytím EXIAR vzniklo v červnu roku 2013 

za účelem podpořit vývoz ruských high-tech výrobků. Jedná se o vysoce zvýhodněné 

poskytování vývozních úvěrů, které jsou zároveň doplněny o pojistné krytí EXIAR. 

Zvýhodněné financování se týká vývozu výrobků z těchto odvětví: letectví a kosmonautika, 

stavba lodí, jaderný průmysl, těžká přeprava, elektrotechnický průmysl, vojensko-průmyslový 

komplex, zemědělsko-průmyslový komplex, dřevozpracující průmysl, strategické počítačové 

technologie a software, informační a komunikační technologie, zdravotnické zařízení  

a farmaceutický průmysl.  

 Pokud jde o nefinanční opatření podpory dovozu, jedná se o podpůrné mechanismy, 

které si kladou za cíl především identifikovat případná omezení v obchodních politikách 

zahraničních zemí, které ztěžují nebo brání přístupu ruského zboží na jejich trh, dále se 

zaměřují na monitorování vývoje obchodních politik prioritních zemí, včetně provádění revizí 

v stávajících antidumpingových opatřeních, vyrovnávacích a ochranných opatřeních.  

 Systém podpory ruského vývozu prošel zejména od roku 2009 celou řadou modifikací. 

Tyto modifikace pramenily převážně z dopadů globální krize, která poukázala na latentní 

stabilitu pilířů, na kterých současná ruská ekonomika stojí. Ruská vláda z toho důvodu 

vytvořila rozsáhlejší systém podpory podnikatelské sféry a průmyslu a vyjádřila také svou 



 

připravenost podporovat nejen velké podniky, ale i podniky malé a střední (Illjičeva, 2013).  

I přes všeobecný ekonomický konsenzus, týkající se prospěšnosti malých a středních podniků 

v ekonomickém rozvoji země, v případě Ruska byla role malého a středního podnikání 

dlouhodobě podceňována. V roce 2011 činil počet aktivních malých a středních podniků 3,2 

milionů subjektů a samotných podnikatelů bylo evidováno pouhých 1,9 milionů živnostníků 

(Russian SME Resource Centre, 2013).  Pro srovnání, EU měla za stejné období evidováno 

okolo 20 milionů malých a středních podniků, což představovalo 99 % všech podniků EU 

(EC, 2013). Modifikovaný systém podpory vývozu také zdůraznil nutnost diverzifikovat 

hospodářské aktivity skrze zapojení podniků do inovačních sfér a podpory rozvoje malého  

a středního podnikání.  

 V roce 2013 bylo ruskou vládou přijato opatření na zvýšení státní podpory pro vývoz 

průmyslových výrobků. Bylo stanoveno, že státní finanční podpora bude činit 13 % až 15 % 

hodnoty vývozu průmyslových výrobků, a to až do roku 2018, ve srovnání se současnou 

hodnotou 0,6 % hodnoty vývozů. Další přijaté opatření se týkalo zvýšení vývozu 

průmyslových výrobků o 60 % až 70 % do roku 2018 s cílem vytvořit efektivní podmínky pro 

vývozce, tzn. zjednodušit systém poskytování státních záruk, zvýšit kvalitu pojištění vývozu, 

zjednodušit správní postupy v oblasti vývozu, usnadnit přístup k vývozním úvěrům, 

zjednodušit celní operace a zlepšit kontrolní mechanismy (RIA Novosti, 2013).  

 Kromě nástrojů na podporu vývozu průmyslových výrobků, existují také nástroje 

v oblasti zemědělství. Nejdůležitějším nástrojem jsou Státní programy pro rozvoj zemědělství, 

které slouží k podpoře domácí produkce, zvyšování konkurenceschopnosti a kvality 

zemědělských produktů. Hlavními nástroji podpory zemědělství jsou substituce dovozu, řada 

dotačních programů, které jsou financovány z federálního a regionálních rozpočtů, přístup 

k zvýhodněným úvěrům apod. Státní program pro rozvoj zemědělství na období let 2013-

2020 plánuje vyčlenit 76 mld. USD na rozvoj zemědělství a potravinářského průmyslu. 

Hlavní prioritní oblastí je rozvoj živočišné výroby, z toho důvodu došlo k změnám 

v metodách podpory živočišné výroby, a to přesunem z dotovaných úrokových sazeb směrem 

k přímé podpoře chovatelů a producentů masných a mlékárenských výrobků (FAO, 2013a).  

 
4.4.2 Nástroje a opatření ovlivňující dovoz 
 

V rámci ruské ekonomiky existuje poměrně široká paleta nástrojů a opatření, které si kladou 

za cíl omezovat nebo jinak ovlivňovat dovoz, a to i přesto, že je Rusko členem WTO. 

Koordinací v této oblasti je pověřeno Ministerstvo ekonomického rozvoje Ruska, které 



 

koordinuje a řídí jednotlivé typy nástrojů a omezujících opatření pro dovoz zboží a služeb. 

Pro dovoz zboží jsou rozlišovány tyto typy nástrojů (a) tarifní nástroje, (b) netarifní nástroje, 

(c) smluvní nástroje. Z omezujících opatření se pak uplatňují na dovoz zboží: (a) bezpečnostní 

postupy, subvenční a vyrovnávací opatření, (c) technické překážky obchodu, (d) sanitární  

a fytosanitární opatření (MEDRF, 2013c).  

 Z nástrojů ovlivňujících dovoz mají své dominantní postavení tarifní nástroje, 

především celní sazebník, ve kterém jsou uvedena cla, jejich výše, typ cel a položky zboží. 

V celním sazebníku je zboží označováno prostřednictvím Kombinované nomenklatury zboží, 

která vychází z mezinárodního klasifikačního nástroje, jímž je Harmonizovaný systém 

číselného označování zboží (HS). Vzhledem k tomu, že je tento systém využíván většinou 

obchodujících zemí, je možno na tomto základě vytvářet mezinárodní obchodní statistiky.  

HS Ruska se vyznačuje několika hlavními rysy, a to: (a) rozděluje zboží do skupin na základě 

konkrétních údajů, neuskutečňuje se žádné dělení zboží do skupin, které mohou být 

odůvodněny pouze teoreticky, (b) postihuje všechny skupiny zboží, (c) kritérium pro zařazení 

zboží do příslušné skupiny závisí na míře zpracování, na použitém materiálu, způsobu jeho 

skladování apod. Číselný kód v celním sazebníku Ruska obsahuje na prvních šesti pozicích 

HS, tzv. šestimístné položky a na dalších dvou pozicích jsou uvedeny podpoložky 

kombinované nomenklatury. Další členění podpoložek na desetimístnou číslici představuje 

speciální kód Ruska (MEDRF, 2013c). 

 Pokud jde o aplikaci cel, k nejčastěji aplikovaným clům se řadí valorické clo, které se 

stanovuje procentem z ceny zboží. Aplikují se převážně na dovážené finální výrobky, 

mechanické a elektrické zařízení a high-tech výrobky. Dalším využívaným clem je 

kombinované clo. V současnosti jej Rusko aplikuje především na dovoz jachet a ostatních 

plaveckých zařízení pro rekreaci a sport, na pivo, alkoholické nápoje a zemědělské produkty.  

V rámci Ruska se k významným tarifním nástrojům řadí antidumpingová cla, která jsou 

upravena Federálním zákonem o zvláštních ochranných antidumpingových a vyrovnávacích 

opatřeních proti dovozu. Antidumpingová cla jsou v současnosti aplikována na dovoz 

dusičnanu amonného, na svařované trubky, ocelová lana a kabely, přípojná potrubí, pryž, 

křemík a uran apod. (MEDRF, 2013c). WTO v roce 2012 zveřejnila dokument World Tariff 

Profiles, který se týkal výše tarifní ochrany aplikované členskými zeměmi WTO. V případě 

Ruska bylo zjištěno, že průměrné smluvní clo aplikované v roce 2011 na zemědělské výrobky 

činilo 14,3 % a pro nezemědělské výrobky 8,7 %, přičemž celkové průměrné smluvní clo 

dosahovalo 9,4 %. V roce 2011 existovalo 22,3 % výrobků (harmonizovaných položek 

v celním sazebníku), které bylo možné dovážet do Ruska bezcelně. Maximální výše 



 

aplikovaného smluvního cla v roce 2011 dosahovala 335 % (WTO, 2013b). Bezcelní přístup 

je zajištěn pro zboží, které je do Ruska dováženo ze zemí SNS. S platností od 1. ledna 2010 

uplatňuje Rusko také jednotný celní sazebník v rámci celní unie Ruska, Běloruska  

a Kazachstánu. Od 1. července 2010 v rámci celní unie platí bezcelní přístup na trhy 

zúčastněných zemí, i když pro určité zboží (zbraně, vojenský materiál apod.) existují výjimky 

(Ernst & Young, 2013). 

Dalším významným nástrojem jsou netarifní nástroje, které zahrnují opatření, které 

Rusko používá k regulaci zahraničního obchodu. Netarifní nástroje v rámci Ruska rozlišují 

netarifní nástroje administrativní povahy a hospodářské povahy. Netarifní nástroje 

administrativní povahy jsou určeny k přímému omezení dovozu, nebo k regulaci zahraničního 

obchodu prostřednictvím množstevních opatření, licencí, prohibicí apod. Netarifní opatření 

hospodářské povahy zahrnují škálu obchodních, finančních, úvěrových, zdravotních, 

environmentálních překážek, které stěžují nebo vylučují možnosti dovozu určitého zboží.  

S netarifními opatřeními souvisí také povinné certifikace, tzn., všechny dovážené výrobky do 

Ruska musí získat tzv. GOST certifikaci, aby byl povolen přístup na ruský trh. Ruské 

certifikace jsou rozmanité a poměrně komplikované a většina z nich není v souladu 

s mezinárodními normami. Smluvní nástroje regulují mezinárodní obchod na smluvním 

základě prostřednictvím mnohostranných a bilaterálních smluv. K nejvýznamnějším 

smlouvám se řadí mnohostranné dohody uzavřené v rámci WTO (viz podkapitola 4.4.3).  

 Z  opatření omezujících dovoz tvoří nejvýznamnější skupinu překážek technické 

překážky obchodu a sanitární a fytosanitární opatření. Mezi nejčastěji aplikované technické 

překážky se řadí: (a) povinné prohlídky zboží, (b) zvláštní povolení příslušného orgánu 

dovážející země, (c) speciální prohlídky zboží a (d) stanovování technických parametrů. 

Společně s antidumpingovými cly tvoří technické překážky nejdůležitější složky ovlivňující 

dovoz. Rusko věnuje rovněž zvýšenou pozornost sanitárním a fytosanitárním opatřením, které 

si kladou za cíl zvýšit bezpečnost dovážených výrobků s cílem eliminovat rizika spojená se 

šířením škůdců, chorob, infekcí apod. (MERRF, 2013c). Ze strany WTO je uznáváno, že 

země musí chránit své bezpečnostní zájmy při dovozu určitých výrobků, na druhé straně 

WTO považuje sanitární a fytosanitární opatření, které aplikuje Rusko za formu skrytého 

protekcionismu. Jedná se především o požadavky Ruska o dokládání speciálních potvrzení, že 

dovážené zemědělské výrobky, především obilí a zrna neobsahují škůdce nebo jiné parazity, 

přičemž po technické stránce je tento proces velmi zdlouhavý a nákladný. Další požadavky se 

týkají např. dovozu masa a masných výrobků, kdy je vyžadováno, aby dovážené maso bylo 



 

transportováno v zařízeních, která jsou uvedena v seznamu jako vyhovující bezpečnostním  

a zdravotním požadavkům Ruska (Cooper, 2012).  

 
4.4.3 Vstup Ruska do Světové obchodní organizace 
 

Rusko zůstávalo po dlouhou řadu let jedinou velkou zemí světa, která nebyla členem GATT 

ani následně WTO, a to i přesto, že již v roce 1992 získalo Rusko status pozorovatele  

a v červnu roku 1993 oficiálně požádalo o vstup do GATT47. Na zasedání Rady reprezentantů 

GATT v červnu roku 1993 byla zřízena pracovní skupina48 k posouzení žádosti ruské vlády 

přistoupit ke GATT podle článku XXXIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1947. 

Po vstupu v platnost Dohody o zřízení Světové obchodní organizace dne 1. ledna 1995 a v 

návaznosti na rozhodnutí přijaté Generální radou WTO dne 31. ledna 1994, byla pracovní 

skupina GATT 1947 transformována do WTO podle článku XII Dohody o zřízení WTO. 

Jelikož se žádost o vstup do WTO předkládá v Memorandu, byla oficiálně ruská žádost přijata 

Memorandem 1. března 1995. Na základě toho byla ustanovena i pracovní skupina WTO pro 

přistoupení Ruska, která poprvé zasedala v červenci a následně také v prosinci roku 1995. Až 

do konce minulého století byl postup Ruska v oblasti přistoupení do WTO velmi pozvolný, 

což je možné přikládat nutnosti řešit jiné úkoly a výzvy, před kterými Rusko stálo (Bush, 

2006).  

 K výraznému obratu došlo až po roce 2000, kdy se novým prezidentem Ruska stal 

Vladimír Putin, který v rámci svého prvního volebního období silně podporoval vstup Ruska 

do WTO. Historickou událostí v jednáních se zeměmi WTO bylo formální setkání Skupiny 

XIII v lednu roku 2002 v Ženevě, která začala intenzivně pracovat na přistoupení Ruska  

k WTO. Nejdůležitějším výsledkem jednání bylo rozhodnutí připravit první verzi zprávy 

pracovní skupiny, která měla být klíčovým dokumentem při vstupu do WTO (WTO, 2013c). 

 Následně od roku 2003 se začal prosazovat odklon Ruska od WTO. Tento odklon 

primárně pramenil z argumentů zástupců průmyslových podniků, kteří zdůrazňovali, že vstup 

Ruska do WTO poškodí automobilový a letecký průmysl, zemědělský a potravinářský 

průmysl, elektrotechnický průmysl a služby, neboť otevření ruského trhu povede 

k enormnímu dovozu průmyslových výrobků ze zahraničí. Významné argumenty předkládalo 

také ruské ministerstvo zemědělství, které zdůraznilo, že přistoupení k WTO povede 

k významnému omezení veřejné podpory zemědělství, což sníží jeho konkurenceschopnost. 

Od roku 2004 tak Rusko prakticky neučinilo žádný hmatatelný pokrok směřující k přistoupení 
                                                 
47 Jedná se o dokument L/7243 ze dne 14. června 1993.  
48 Zápis ze zasedání Rady GATT, dokument: C/M/264 ze dne 14. července 1993. 



 

do WTO. Tato skutečnost byla vysvětlována jako přirozený důsledek politických, ale  

i ekonomických změn. V letech 2004-2006 byl rovněž zpozorován silný odklon Ruska od 

Západu, zejména od EU a USA. Prezident Putin se více přikláněl k Číně, kterou označoval za 

živý a dynamický stát (Rutherford, Tarr, Shepotylo, 2005).   

 K obratu došlo až 10. listopadu 2006, kdy Rusko a USA oznámily, že dosáhly 

bilaterální dohody o přístupu na trh pro přistoupení Ruska k WTO.  Do konce roku 2007 se 

Rusku podařilo uzavřít bilaterální dohody se všemi členskými státy WTO s výjimkou Gruzie 

a Ukrajiny, která se stala členem WTO v roce 2008. V květnu roku 2008 se stal novým 

prezidentem Ruska Dmitrij Medveděv, který vyzdvihoval myšlenku rychlého vstupu Ruska 

do WTO. Dne 9. června 2009 však nastal opět obrat. Putin, jakožto předseda vlády, oznámil, 

že Bělorusko, Kazachstán a Rusko opustili své oddělené rozhovory k přistoupení do WTO. 

Místo toho budou věnovat svou pozornost vytvoření Celní unie Ruska, Běloruska  

a Kazachstánu a vyhlásil, že Rusko do WTO vstoupí společně s Běloruskem a Kazachstánem 

jako celní unie. Vyhlášení tohoto záměru přistoupit jako celní unie bylo na mezinárodní 

úrovni vnímáno jako snaha pozastavit přistoupení Ruska k WTO v dohledné budoucnosti.  

Po šestnácti letech jednání bylo Rusko téměř připraveno na vstup do WTO během několika 

měsíců. Několik překážek sice zůstalo, ale celní unie s Běloruskem a Kazachstánem nemohla 

urychlit řešení některých z těchto klíčových otázek (Gurgenidze, 2011). 

 Následně k 1. lednu 2010 začala formálně fungovat celní unie mezi Ruskem, 

Běloruskem a Kazachstánem. Nicméně i přes tuto skutečnost Rusko nestáhlo svou 

individuální přihlášku do WTO, a zároveň nebyla podána přihláška celní unie jako celku. 

Jedinou zemí, která blokovala přístupový proces Ruska do WTO, byla Gruzie. Teprve až 

v roce 2011 se s účastí Švýcarska podařilo uzavřít bilaterální dohody týkající se celní správy  

a sledování obchodu se zbožím mezi Ruskem a Gruzií (Gurgenidze, 2011). Dne 16. prosince 

2011 byl přístup Ruska k WTO definitivně schválen během 8. ministerské konference WTO 

v Ženevě. Zároveň bylo stanoveno, že Rusko musí do 220 následujících dnů ratifikovat 

dohodu ve svém parlamentu, aby se mohlo stát plnoprávným členem WTO a do 30 dnů 

oznámit ratifikaci WTO. Ratifikace ruským parlamentem úspěšně proběhla 10. července 2012 

a následně 22. srpna 2012 se Rusko stalo 156 členem WTO (WTO, 2013c).  

 Vstup Ruska do WTO byl spojen také s přijetím Listiny závazků, ve které se Rusko 

zavázalo k úpravě svých právních předpisů a postupů v souladu s pravidly WTO a přijalo  

i další opatření týkající se otevření a liberalizace trhu. Pro Rusko bylo stanoveno v některých 

oblastech přechodné období, a to v oblasti vybraných průmyslových výrobků do roku 2015, 

v oblasti státních podpor v zemědělství do roku 2018 a v oblasti vybraných zemědělských 



 

výrobků bylo přechodné období prodlouženo až do roku 2020. Závazky Ruska vůči WTO 

zahrnují: (a) snižování cel a vázaní celních sazeb, (b) nediskriminační zacházení, (c) zajištění 

transparentnosti při provádění obchodních opatření, (d) dodržování práv duševního vlastnictví 

vůči zahraničním držitelům těchto práv, (e) odstranění dalších nástrojů a opatření, které 

omezují dovoz, (f) umožnit přístup zahraničním společnostem na veřejných zakázkách a (g) 

přijmout postupy WTO v oblasti řešení sporů (Cooper, 2012).  

 V oblasti průmyslových výrobků se Rusko zavázalo, že bude průměrný celní strop na 

průmyslové výrobky dosahovat maximálně 7,3 % do roku 2015. U přibližně 1/3 

průmyslových výrobků došlo ke snížení cel ještě před vstupem nebo krátce po vstupu Ruska 

do WTO. Pouze u vybrané skupiny průmyslových výrobků bylo dohodnuto postupné 

snižování cel, a to až do roku 2015 s tím, že maximální průměrný vázaný tarif bude na konci 

přechodného období dosahovat: (a) u velkých letadel s trupem o průměru 5-6 metrů 7,5 %  

(v roce 2012 dosahoval tarif 20 %), (b) u menších letadel 12,5 % (v roce 2012 dosahoval 20 

%), (c) u kosmických motorů 5 % (v roce 2012 dosahoval 10 %), (d) u automobilů 12 %  

(v roce 2012 dosahoval tarif 15,1 %), (e) u stavebních strojů a zařízení 5,5 %,  

(f) u zemědělských strojů jako jsou kombajny, řezačky apod. 5,6 %, (g) u zdravotnických 

zařízení 4,9 %, (h) u high-tech výrobků 4,4 %, (i) u chemických látek 5,2 % (v roce 2012 

dosahoval tarif 6,7 %), (j) u ponorných čerpadel, řetězových pil, filtračních zařízení 7,2 %,  

(k) u elektrických zařízení 6,2 %, (l) u spotřebního zboží 2 % a (m) u textilu, oděvů, obuvi  

a cestovního zboží 11,1 %. Kromě toho se Rusko zavázalo, že odstraní cla na produkty 

informačních technologií, které v roce 2012 byly zatíženy celní sazbou ve výši 5,4 % a na 

bavlnu (Cooper, 2012). 

 Přestože v oblasti průmyslových výrobků se podařilo poměrně rychle dosáhnout 

shody, problematickou oblastí se ukázaly zemědělské produkty. Rusko uplatňuje poměrně 

vysoké tarify a celní kvóty na dovoz zemědělských produktů, rozmanitě se uplatňují také 

sanitární a fytosanitární opatření. Např. v roce 2012 bylo Ruskem aplikováno průměrné 

dovozní clo na živočišné produkty ve výši 24,7 % a na dovážené nápoje a tabák 35,2 % 

(FAO, 2013a). Rusko se v této oblasti zavázalo, že do konce přechodného období bude 

průměrný celní strop pro zemědělské výrobky 10,8 % a dále, že bude vázat cla na celou řadu 

zemědělských výrobků. Rusko se dále zavázalo, že u vybraných zemědělských výrobků bude 

maximální průměrný vázaný tarif do roku 2020 dosahovat: (a) u mléčných výrobků 14,9 %  

(v roce 2012 dosahoval tarif 19,8 %), (b) u obilovin 10 % (v roce 2012 dosahoval 15,1 %),  

(c) u olejnatých semen, tuku a oleje 7,1 % (v roce 2012 dosahoval 9 %) a (d) u dřeva a papíru 

8 % (v roce 2012 dosahoval tarif 13,4 %). Dále bylo dosaženo dohody týkající se celních kvót 



 

na dovoz masa, a to v případě vepřového masa byla stanovena celní kvóta 400 tisíc tun,  

u drůbežího masa 350 tisíc tun a hovězího masa 530 tisíc tun. V průběhu jednání o celních 

kvótách na maso bylo dohodnuto, že Rusko bude kontrolovat dovoz drůbežího a hovězího 

masa po dobu neurčitou a v případě dovozu vepřového masa do roku 2020. Podle podmínek 

přistoupení k WTO, byla stanovena vázaná celní sazba na dovoz vepřového masa v rámci 

celní kvóty ve výši 0 % a po vyčerpání celní kvóty 65 %. Od 1. ledna 2020 dojde ke zrušení 

celní kvóty na vepřové maso, tudíž vepřové maso bude dováženo na ruský trh s vázanou celní 

sazbou 27,5 %. Dále bylo stanoveno, že do roku 2020 se sníží vázaná celní sazba na dovoz 

vepřového sádla z 25 % na 15 % a v případě živých prasat ze 40 % na 5 %. V případě 

drůbežního masa bylo dohodnuto, že vázaná celní sazba dosáhne v rámci celní kvóty 25 %  

a po vyčerpání kvóty 80 % a v případě hovězího masa bylo stanoveno, že vázaná celní sazba 

v rámci celní kvóty nepřekročí 15 % a po vyčerpání celní kvóty 55 % (Cooper, 2012).  

 V oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření a technických překážek obchodu se 

Rusko zavázalo k rozvíjení a uplatňování mezinárodních standardů o sanitárních  

a fytosanitárních opatřeních prostřednictvím členství v Kodexu Alimentarius, v Světové 

organizaci pro zdraví zvířat a v Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin. Jakékoliv důvody pro 

pozastavení, zrušení nebo odmítnutí dovozního povolení musí být v souladu s mezinárodními 

standardy, jakož i v souladu s pravidly WTO. Totéž platí i v oblasti technických překážek, 

kde se Rusko zavázalo aplikovat na dovozy mezinárodní standardy pro rozvoj technických 

předpisů. V neposlední řadě bylo podmínkou přistoupení Ruska k WTO také stanovení 

maximální přípustné úrovně podpory v zemědělství. Bylo dohodnuto, že úroveň podpory 

ruského zemědělství se bude snižovat ze současných 9 mld. USD na 4,4 mld. USD v roce 

2018 (ITC, 2012). S cílem zabránit nadměrné koncentraci státní podpory v oblasti 

zemědělství, bylo stanoveno, že ode dne přistoupení Ruska k WTO do 31. prosince 2017, 

nesmí roční podpora pro konkrétní produkty překročit 30 % z podpory zemědělství (WTO, 

2011c).  

 Velmi významnou oblastí ve vyjednávání podmínek přistoupení Ruska k WTO byly 

otázky týkající se regulace cen ropy, zemního plynu a ostatních energetických zdrojů. 

V dohodě o přistoupení Ruska k WTO bylo stanoveno, že Rusko bude i nadále regulovat ceny 

dodávek energií pro domácnosti a jiné nekomerční uživatele v souladu se svou sociální 

politikou (WTO, 2011c). Jediná omezení se týkají těchto požadavků: (a) zajistit liberalizaci 

cen dovážených energetických produktů, (b) zajistit liberalizaci cen vyvážných energetických 

produktů, (c) snížit dovozní cla na zařízení pro energetické společnosti. Hlavní změny se 

přitom týkají liberalizace cen vyvážených energetických produktů, resp. vývozních cel. Podle 



 

dokumentu o přistoupení Ruska k WTO, vývozní cla se týkají především ropy a plynových 

kondenzátů. Vzorce pro stanovení vývozního cla ropy před vstupem Ruska do WTO, 

dokumentuje tab. 4.22.  

 
Tab. 4.22: Vzorec pro výpočet vývozního cla pro ropu  

Světová cena ropy (v USD/tunu) Vývozní clo (v USD/tunu) 

(a) 109,5 < WP ≤ 146 Xd = 0,35 � (WP – 109,5) 

(b) 146 < WP ≤ 182,5 Xd = 12,78 � (WP – 146) 

(c) WP > 182,5 Xd = 29,2 + 0,65 � (WP – 182,5) 

Poznámky: WP = světová cena ropy, Xd = vývozní clo 

Zdroj: ITC (2012), vlastní úprava  

  
V rámci vyjednávání podmínek pro vstup Ruska do WTO byl stanoven nový vzorec pro 

výpočet vývozního cla pro ropu, ropné produkty a letecký benzín, který ilustruje vzorec (4.1).  

 

																																																																									�� � �	 ∙ ����,	                                                    (4.1) 

 

kde Xd představuje vývozní clo pro vybraný energetický produkt, C představuje koeficient, 

Xdco je vývozní clo na ropu (vypočítanou jako rozdíl (a) a (c) řádků tab. 4.22). Pro rozlišení 

jednotlivých energetických produktů byly stanoveny rozdílné hodnoty koeficientu C, a to 0; 

0,66; 1. Nový vzorec pro výpočet vývozního cla ropy, tak poměrně významným způsobem 

snižuje úroveň cla. Pokud jde o vzorec pro stanovení vývozního cla zkapalněného zemního 

plynu před vstupem Ruska do WTO, zaznamenává jej tab. 4.23. 

 

Tab. 4.23: Vzorec pro výpočet vývozního cla pro zkapalněný zemní plyn 

Cena za zkapalněný zemní plyn (v USD/tunu) Vývozní clo (v USD/tunu) 

490 ≤ LNG Xd = C1 �490 

490 < LNG ≤  640 Xd = C2 � (LPG – 490) 

640 < LNG  ≤ 740 Xd = 75 + C3 � (LPG – 640) 

LNG > 740 Xd = 135 + C4 � (LPG – 740) 

Vysvětlivky: LNG = zkapalněný zemní plyn, Xd = vývozní clo 

Zdroj: ITC (2012), vlastní úprava  

 
V rámci jednání WTO byly ustanoveny čtyři druhy koeficientů C pro výpočet vývozního cla 

pro zkapalněný zemní plyn. Výše těchto koeficientů byla upravena takto: pro C1 0, pro C2 

0,5, pro C3 0,6 a pro C4 0,7. Rozdílná výše jednotlivých koeficientů respektuje rozdíly 

v cenách zkapalněného zemního plynu, tzn., pokud cena zkapalněného zemního plynu bude 



 

nižší než 490 USD/tunu, pak vývozní clo bude nulové. Kromě nových vzorců pro výpočet 

vývozních cel pro energetické produkty, se Rusko muselo zavázat, že odstraní regulované 

ceny energetických zdrojů pro průmysl. To by mělo mít negativní dopad, zejména pro 

tuzemský chemický a petrochemický průmysl. Pokud jde o snížení dovozních cel na zařízení 

pro energetický průmysl, jedná se především o skupinu kapitálově náročných produktů, které 

zahrnují, zejména dovoz turbín, transformátorů apod. (ITC, 2012).  

 V oblasti služeb pokrývají ruské závazky 116 sektorů. Hloubka jednotlivých závazků 

se liší podle odvětví a způsobu poskytování služeb. V řadě odvětví jsou stanovena přechodná 

období a výjimky ze zákazu diskriminace. Jedná se především o zákaz provádění obchodních 

činností zástupcům zahraničních firem nebo o zákaz zahraničního vlastnění zemědělské půdy. 

Dále byly stanoveny výjimky v oblasti telekomunikačních a finančních služeb. Obchodní 

přítomnost zahraničních firem je povolena pouze ve formě ruské právnické osoby a je 

definován také povolený podíl zahraničního kapitálu v jednotlivých odvětvích ruského 

hospodářství (ITC, 2012).  

 Kromě oblasti zboží a služeb byly předmětem dohody o přistoupení Ruska k WTO 

také otázky týkající se práv k duševnímu vlastnictví. Cooper (2012) uvádí, že Rusko se 

dlouhodobě řadí k zemím s nízkou mírou ochrany a vymahatelnosti práv duševního 

vlastnictví, a to zejména pokud jde o oblast internetového pirátství. Rusko se v tomto směru 

zavázalo zlepšit ochranu práv duševního vlastnictví a plnit závazky vyplývající ze smlouvy 

WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Řada závazků byla 

Ruskem přijata v okamžiku jeho vstupu do WTO. Jednalo se především o: (a) zefektivnění 

boje proti pirátství a padělání CD, DVD nosičů apod., (b) blokování webových stránek, které 

umožňují nelegálně distribuovat filmové, hudební a jiné přenosy chráněné autorskými právy  

a přijmout v tomto směru příslušnou legislativu, (c) přijmout legislativu týkající se ochrany 

farmaceutických testovacích dat před neoprávněným použitím, (d) stanovit trestní postih 

pirátství, plagiátorství a padělání, (e) posílit přeshraniční vymáhání právních předpisů v boji 

proti pirátství a padělání a (f) sladit ruskou legislativu s mezinárodními normami TRIPS.  

 Přistoupení Ruska k WTO má několik zásadních dopadů na zahraniční obchod  

a hospodářskou politiku Ruska. Nejdůležitějším dopadem bylo zavedení větší míry jistoty 

v obchodních vztazích, neboť pravidla WTO řídí, jak vzájemný obchod mezi jednotlivými 

členy, tak také možnosti jednotlivých členů odvolat se k WTO, v případě, že se daný stát 

domnívá, že byla porušena pravidla. V průběhu roku 2013 se takto dovolávala např. EU, která 

žádala o konzultaci ohledně zavedených ruských recyklačních poplatků na dovoz motorových 

vozidel z EU. EU uvedla, že zavedení recyklačních poplatků, od kterých jsou ruští výrobci 



 

stejně jako Kazachstán a Bělorusko osvobozeni, je v rozporu s požadavkem národního 

zacházení. Rusko tak muselo uznat své pochybení a odstranit recyklační poplatky, které byly 

shledány za diskriminační. Tato skutečnost tak ukázala, že Rusko musí dodržovat pravidla 

WTO a nemůže svévolně ukládat obchodní omezení, která jsou v rozporu s pravidly WTO.   

 Dalším předpokládaným dopadem je zlepšení ruského podnikatelského prostředí, což 

by zprostředkovaně mělo ovlivnit také vývoj makroekonomických ukazatelů Ruska. Podle 

studie WB (Jensen, Tarr, 2004) se předpokládá, že ve střednědobém horizontu povede ruské 

přistoupení k WTO k zvýšení HDP o 3,3 % a v delším časovém horizontu se HDP zvýší o 11 

%. Studie dospívá k jednoznačnému závěru, že zvýšení HDP Ruska bude primárně 

zapříčiněno zvýšením účinnosti alokace zdrojů v důsledku snížení celních sazeb a rostoucí 

konkurence ze strany dovozu, která bude stimulovat tuzemský průmysl k posilování své 

konkurenceschopnosti. V neposlední řadě ruské přistoupení k WTO bude pozitivně stimulovat 

také rozvoj ruských služeb, neboť podle opatření, ke kterým se Rusko zavázalo, musí do 

konce přechodného období dojít k liberalizaci přístupu zahraničních investic do sektoru 

služeb, zejména pak do odvětví bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace, dopravy apod., 

což se zprostředkovaně projeví také ve zvýšení produktivity ruských podniků a ve zvýšení 

 celkového hospodářského výkonu Ruska (Jensen, Tarr, 2004).  

  



 

5 Analýza závislosti Ruska na energetických zdrojích 

 

Tato kapitola je věnována posouzení závislosti Ruska na vývozu energetických zdrojů. 

Z metodologického hlediska byl využit regresní model holandské nemoci, který vychází  

z logiky základního ekonomického modelu Warnera Cordena a Petera Nearyho ztvárněného 

v 80. letech minulého století. Podstatou holandské nemoci je, že zvýšená těžba a vývoz 

nerostných surovin postupně povedou v národním hospodářství k poklesu produkce a vývozu 

v tradičních výrobních (obchodovatelných) odvětvích, tj. k deindustrializaci národního 

hospodářství. Po interpretaci zjištěných výsledků regresní analýzy holandské nemoci pro 

Rusko je následně přistoupeno k shrnutí rizik souvisejících s vývozem energetických zdrojů, 

včetně přiblížení mechanismů k diverzifikaci ruského hospodářství do roku 2020. 

 
5.1 Metodologická východiska – model holandské nemoci  
 

V souladu s Heckscherovou-Ohlinovou obchodní teorií by se Rusko mělo specializovat na 

produkci a vývoz výrobků, které jsou náročné na výrobní faktor, který se nachází v dané 

ekonomice hojně, viz Heckscher (1919), Ohlin (1933), Ghai, Gupta (2002). Ve shodě s touto 

teorií by se však mělo jednat o neobnovitelné přírodní zdroje, resp. nerostné suroviny, neboť 

z předchozí kapitoly vyplynulo, že Rusko je tímto výrobním faktorem vybaveno hojně, a tudíž 

má ve vývozech nerostných surovin komparativní výhodu. O této skutečnosti svědčí fakt, že 

např. v roce 2012 se podíly minerální paliva na celkovém vývozu země ze 71 % (viz tab. 

4.14). 

 Naproti tomu tato původně převažující ekonomická doktrína, byla překonána 

empirickými důkazy Lewise (1954), Hirschmana (1958), Seerse (1964) a Baldwina (1966), 

kteří nezávisle na sobě dospěli k závěru, že výrobní odvětví je spojeno s větší dělbou  

a produktivitou práce, umožňuje zaměstnávat vysoký počet pracovníků, dosahovat rostoucích 

výnosů z rozsahu, rozvíjet lidský kapitál či podporovat rozvoj high-tech technologií, a tudíž 

ekonomiky orientované na diverzifikovaný export výrobků s vyšší přidanou hodnotou 

dosahují lepších makroekonomických výsledků než ekonomiky orientované na export 

primárních surovin. 

 Za první systematickou analýzu v tomto směru, je považovaná práce Cordena, 

Nearyho (1982), kteří vytvořili analytické ztvárnění tzv. „holandské nemoci49“, v podobě The 

                                                 
49Termín holandská nemoc (Dutch Disease) získal své pojmenování po Holandsku, jehož výrobní sektor se stal 
po objevení zásob zemního plynu v 60. letech minulého století méně konkurenceschopným. Příčinou byl vysoký 



 

Core Dutch Disease Model (CDDM). V CDDM se přepokládá existence tří sektorů (odvětví), 

kterými jsou: (a) „booming sector“, tzn. vysoce ziskový exportní sektor, za který je 

považován sektor s těžbou a dobýváním nerostných surovin, (b) tradiční exportní sektor, za 

který je považován výrobní sektor, jenž produkuje spotřební a průmyslové výrobky (v tomto 

smyslu se jedná o zpracovatelský průmysl) a (c) sektor služeb. Model dále předpokládá 

existenci dvou komodit, které reprezentují obchodovatelné a neobchodovatelné zboží. 

Obchodovatelné zboží je produkováno sektorem (a) a (b) a analogicky neobchodovatelné 

zboží pak sektorem (c). Pro sektor (a) a (b) platí, že ceny těchto dvou odvětví jsou 

determinovány světovými cenami, které ekonomiky nemohou ovlivnit. Sektor (c) vzhledem 

ke skutečnosti, že je neobchodovatelný, se řídí cenami utvářenými interakcí domácí nabídky  

a poptávky.  

 CDDM byl vystaven na několika zjednodušených předpokladech, a to: (a) dokonalá 

mobilita výrobních faktorů, které jsou mobilní pouze uvnitř dané ekonomiky a zároveň jsou 

imobilní vůči zahraničí, (b) ceny výrobních faktorů jsou pružné a (c) všechny výrobky jsou 

určeny ke konečné spotřebě.  

 CDDM předpokládá tři spouštěcí mechanismy způsobující holandskou nemoc. Prvním 

z nich je exogenní technologické zlepšení v stávajícím sektoru neobnovitelných přírodních 

zdrojů, které umožňují snižovat náklady na těžbu, zintenzivnit rychlost a kvalitu dobývání 

surovin apod. Druhým spouštěcím mechanismem je objev nových zásob nerostných surovin  

a prudké zvyšování tempa jejich těžby a exportu a třetím mechanismem je exogenní zvýšení 

cen nerostných surovin na světových trzích.  

 Pro analýzu holandské nemoci prostřednictvím CDDM se předpokládá signifikantní 

účinek dvou efektů, a to spending effect (výdajový efekt) a resource-movement effect (efekt 

přesunu zdrojů). Tyto dva efekty se projevují prostřednictvím tzv. příznaků nemoci, kterými 

jsou: (a) zpomalování růstu ve výrobním sektoru, (b) rychlejší růst sektoru služeb, (c) 

rychlejší růst mezd v sektoru dobývání a těžby nerostných surovin a (d) zhodnocování 

reálného měnového kurzu. V konečném důsledku holandská nemoc způsobuje strukturální 

změny uvnitř ekonomiky, pokles diverzifikace jejího hospodářství a vysokou závislost na 

příjmech z exportu nerostných surovin, čímž přímo nebo nepřímo dochází k de-industrializaci 

analyzované ekonomiky, viz Neary, Van Wijnbergen (1986).  

 

                                                                                                                                                         
příliv příjmů z exportu surovin, který vedl k zhodnocování holandského reálného měnového kurzu, což bránilo 
v růstu jiným odvětvím hospodářství. V současnosti se používá termín holandská nemoc pro celou řadu 
obdobných případů (Corden, Neary, 1982).  



 

Corden a Neary (1982) ztvárnili CDDM (obr. 5.1) pomocí Salterova diagramu, který byl 

vyvinut Cordnem (1985) s využitím původní myšlenky Saltera (1959).  

 

 
Obr. 5.1: The Core Dutch Disease Model 

Zdroj: Chowdhury (2004, s. 10) 

 

V obr. 5.1 je na svislé ose měřen výstup neobchodovatelného (nontradable) sektoru a na 

horizontální ose pak výstup obchodovatelného (tradable) sektoru. Původní křivka hranice 

produkčních možností je znázorněna křivkou NT-T, které odpovídá stávající úroveň výrobních 

faktorů a úroveň dostupných technologií dané země. Všechny body na této křivce jsou 

považovány z výrobního hlediska za efektivní. Před expanzí v sektoru dobývání a těžby 

nerostných surovin je rovnováha dané ekonomiky determinována průnikem NT-T s nejvyšší 

dosažitelnou indiferenční křivkou U0 v bodě E0. V této situaci země produkuje na úrovni 0NT0 

neobchodovatelných statků a 0T0 obchodovatelných statků. Reálný měnový kurz je 

reprezentován sklonem RE, tzn. jedná se o průnik křivek NT-T a U0, které se dotýkají v bodě 

E0. Křivka 0Y0 představuje expanzivní dráhu, která znázorňuje optimální kombinaci vstupů 

pro měnící se výstup při konstantních cenách vstupů.  

  Expanze v sektoru dobývání a těžby nerostných surovin způsobí vysunutí křivky 

hranice produkčních možností směrem doprava na úroveň NT-T*, zatímco hranice výrobních 

možností pro výrobní sektor a neobchodovatelný sektor zůstává na své původní úrovni, tzn. 

na úrovni NT-T. Následně je celková produkce ekonomiky určena bodem E1, nicméně výstup 

neobchodovatelného sektoru a výrobního sektoru je i nadále prezentován částí 0NT0, resp.0T0. 

Přerušovaná křivka, reprezentovaná částí E0 až E1, představuje výstup odvětví dobývání          



 

a těžby nerostných surovin s původní úrovní reálného měnového kurzu RE1, který zůstává 

prozatím konstantní. 

 V této situaci se však postupně začíná prosazovat spending effect, což znamená, že 

rostoucí příjmy z exportu nerostných surovin budou podněcovat růst výdajů, které se 

nejsilněji projeví ve vládních výdajích státu, neboť stát obdrží většinu příjmu z exportu 

nerostných surovin. Rostoucí výdaje povedou k růstu poptávky, která je odvozena od růstu 

příjmů ze sektoru dobývání a těžby nerostných surovin. Při původní úrovni expanzivní dráhy 

0Y0 bude velikost nově požadované spotřeby expandovat do bodu M. Nicméně jak je z obr. 

5.1 zřejmé, výstup neobchodovatelného sektoru a výrobního sektoru zůstává stále na své 

původní úrovni. Z toho důvodu dojde k převisu poptávky po výstupech neobchodovatelného 

sektoru, jejíž velikost je znázorněná přerušovanou čarou v rozsahu M až X. K převisu 

poptávky dojde také u výrobního sektoru, jehož velikost je dána přerušovanou čarou E0 až X. 

V obr. 5.1 je znázorněn i přebytek platební bilance, který je dán rozsahem přerušované čáry  

X až E1. K obnovení rovnováhy dojde prostřednictvím zhodnocení reálného měnového kurzu, 

ke kterému dochází v důsledku přílivu peněžních prostředků z exportu nerostných surovin a 

vlivem růstu cen plynoucích z převisu poptávky po neobchodovatelném zboží a zboží 

výrobního sektoru. Zhodnocení reálného měnového kurzu se projeví změnou sklonu reálného 

měnového kurzu, a to z úrovně RE1 na úroveň RE*. Nová rovnováha se tak nachází v bodě E* 

na nové expanzivní dráze 0Y1. Velikost nově požadované poptávky po výstupech 

neobchodovatelného sektoru se nachází v bodě M*. Zhodnocení reálného měnového kurzu 

dále způsobí také rozšíření poptávky po výstupech výrobního sektoru, a to až na úroveň X*. 

 Zhodnocení reálného měnového kurzu dále zvyšuje ziskovost neobchodovatelného 

sektoru, na druhé straně však dochází k zhoršování exportních podmínek ve výrobním 

odvětví, což je doprovázeno poklesem jeho konkurenceschopnosti a snižováním jeho 

ziskovosti. V neobchodovatelném sektoru dochází vlivem příznivého vývoje i ke zvyšování 

mezd. Pokud je zachován původní předpoklad modelu CDDM, tzn., že výrobní faktory jsou 

dokonale mobilní, dojde k jejich přesunu (migraci) z výrobního sektoru směrem do sektoru 

služeb50. Tato skutečnost představuje projev resource-movement effect.  V této situaci je tak 

nová úroveň reálného měnového kurzu dána křivkou RE**, která je rovnoběžná s křivkou RE*. 

Nová rovnováha se nachází v bodě E** na původní křivce hranice produkčních možností NT-

T. V této nové rovnováze dochází k zvyšování výstupu neobchodovatelného sektoru 

                                                 
50Přesun (migrace) výrobních faktorů se netýká pouze sektoru služeb, ale také sektoru s těžbou a dobýváním 
nerostných surovin, ve kterých mzdy díky jeho expanzi rostou nejrychleji. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že 
sektor nerostných surovin je kapitálově náročným odvětvím, tzn. není náročným na lidskou práci, je přesun 
lidských zdrojů z výrobního sektoru do sektoru dobývání a těžby nerostných surovin zanedbatelný.  



 

z původní úrovně 0NT0 na úroveň 0NT1 a výstup „upadajícího“ výrobního odvětví se snižuje 

z původní úrovně 0NT0 na úroveň 0NT1. Poptávka po výstupech výrobního odvětví je tak 

v rozsahu přerušované čáry E**až E* pokryta dovozem ze zahraničí, který je 

konkurenceschopnější díky zhodnocujícímu se reálnému měnovému kurzu. Chowdhury 

(2004) uvádí, že velikost poklesu výrobního sektoru závisí na počáteční hranici výrobních 

možností a na sklonu počáteční indiferenční křivky. Vlivem přílivu příjmů z exportu 

nerostných surovin je možné nahradit domácí výstupy výrobního odvětví zahraničním 

dovozem, z toho důvodu je v této situaci nejvyšší dosažitelnou indiferenční křivkou křivka 

U1. Tato skutečnost tak představuje ekonomický paradox, kdy země disponující vysokými 

příjmy z exportu nerostných surovin se mohou chovat jako rentiérské země.  

 Publikování CDDM Cordnem a Nearym vedlo k rozvoji dalších studií věnovaných 

této problematice. Tyto studie do jisté míry navázaly na základní model popisující holandskou 

nemoc (CDDM), přičemž modifikovaly některé jeho prvky. Modifikace vycházela ze tří 

aspektů, a to: (a) z kritiky některých předpokladů CDDM, (b) z empirického vypozorování 

nově probíhajících jevů a (c) z propojení původního modelu z hlediska ekonometrie.  

 Významně model holandské nemoci rozpracoval Krugman (1994), který zahrnul 

předpoklad, že výrobní faktory se mohou přesunovat do zahraničí. Svou tezi demonstroval na 

ricardiánském modelu, který předpokládal existenci rozdílné produktivity práce. Krugman 

tento model rozšířil o předpoklad rozdílných ekonomických podmínek, které budou 

determinovat úroveň výstupu, resp. objem vývozu výrobního odvětví. Dále předpokládal, že 

náklady na jednotku pracovní síly nejsou konstantní v čase, ale vyvíjí se, a že náklady na 

jednotku práce v domácím sektoru z v čase t  tzn. ���, ��, se rovnají nákladům na jednotku 

práce v zahraničním sektoru z v čase t , tzn.	�∗��, ��. Funkce relativní produktivity má proto 

tvar podle rovnice (5.1). 

                                                     ���, �� �
���, �

�∗��, �
																																																													(5.1) 

 

Rovnice (5.1) představuje tzv. skokovou funkci, která vychází z existence specializace, která 

je prohlubována s „learning-by-doing“51 a označuje se jako Krugmanův model holandské 

nemoci s learning-by-doing (obr. 5.2). 

 
                                                 
51Krugmanův model zdůraznil důležitost výrobního odvětví pro zdravý a dlouhodobě stabilní růst ekonomik, 
neboť jej spojuje s technologickými inovacemi, know-how, rozvojem lidského kapitálu, silnou vazbou na 
vzdělanostní ekonomiku, vědecko-technologickou základnu, včetně učení se prostřednictvím vlastní činnosti. 
Krugmanův model na rozdíl od původního CDDM nepředpokládá, že výrobní odvětví budou v ekonomice 
zasažené holandskou nemocí zaostávat a upadat, ale že bude docházet k přesunování výrobních aktivit směrem 
do zahraničí.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2: Krugmanův model holandské nemoci s learning-by-doing 

Zdroj: Krugman (1994, s. 116), vlastní úprava 

 

Rovnováha v Krugmanově modelu (obr. 5.2) je znázorněna průsečíkem mezi funkcí relativní 

produktivity v bodě A, a vyrovnanou platební bilancí PB. Expanze sektoru s nerostnými 

surovinami se projeví zvýšením příjmů v domácí ekonomice, které plynou z exportu 

nerostných surovin, čímž dojde k posunutí křivky platební bilance do bodu B. V krátkém 

období příliv peněžních prostředků zvýší relativní mzdu z úrovně w0 na úroveň w1. Pokud 

v dlouhém období není rostoucí mzda doprovázena rostoucí produktivitou, potom budou 

výrobní exportní odvětví přesunovat své výrobní aktivity do zahraničí, kde se náklady na 

jednotku práce nezměnily. Tím dojde ke snížení výstupu výrobního odvětví v domácí 

ekonomice z úrovně z0 na novou úroveň z1. Tím však zároveň dochází k poklesu relativní 

domácí produktivity, která se v průběhu času prohlubuje, což ukazují v obr. 5.2 klesající 

šipky. Krugman (1994) předpokládal, že i v okamžiku, kdy země vyčerpá všechny nerostné 

suroviny, domácí producenti budou i nadále setrvávat v zahraničí, čímž ekonomika zasažená 

holandskou nemocí může zůstávat v recesi i dlouhou dobu poté, co došlo k definitivnímu 

vyčerpání všech zdrojů holandské nemoci. 

 K dalšímu rozpracování původního modelu holandské nemoci přispěl Rudd (1996), 

který se zabýval bližší specifikací výrobního sektoru. Ve své studii rozlišil rozvojové země  

a tržní ekonomiky. Předpokládal, že v případě rozvojových zemí a nejméně rozvinutých 

zemích bude „upadajícím“ sektorem zemědělství a v případě vyspělých nebo rozvíjejících se 

tržních ekonomik pak zpracovatelský průmysl. Tento přístup zcela zásadním způsobem 

ovlivnil možnosti zkoumání holandské nemoci a z toho důvodu se studie Rudda (1996) stala 

z1            z0       Počet neobchodovatelných sektorů 

Relativní 
mzdy 

w1 

 

BP´ 

BP 

A 

B 

Funkce relativní produktivity  

 

w0 



 

také inspirací pro sestavení a aplikaci ekonometrického modelu holandské nemoci pro ruskou 

ekonomiku v rámci této práce (viz podkapitoly 5.2, 5.4 a 5.5).  

 CDDM rovněž předpokládal, že holandskou nemoc mohou způsobovat pouze primární 

komodity popřípadě suroviny, které se v dané ekonomice vyskytují hojně a jsou cenné. Četné 

studie v podání různých autorů, např. Youngera (1992), Adenauera, Vagasskiho (1998), 

Nkusa (2004), Fieldinga (2007), dokládají, že holandskou nemoc může vyvolávat i zahraniční 

rozvojová pomoc.  

 Dlouhodobě byla holandská nemoc považována za ryze ekonomický problém. 

Postupem času začala být tato problematika stále více začleňována i do politologického 

rámce. Důvodem se stalo zkoumání vztahu mezi příjmy z vývozu nerostných surovin a mírou 

transparentnosti a demokracie politických institucí a politického systému. K této problematice 

významně přispěl Roos (2001)52, Brown (2011), Mitchell (2011), kteří nalezli významný 

vztah mezi příjmy z exportu nerostných surovin a udržováním autokratických systémů vlády, 

doprovázených nízkou transparentností institucí a vysokou mírou korupce.  

 Pokud jde o rozpracování holandské nemoci z hlediska ekonometrie, stěžující 

okolností je, že holandská nemoc nemá doposud v literatuře jednotné uchopení. Z tohoto 

důvodu je možné se setkat s různými ekonometrickými formulacemi holandské nemoci. 

Nicméně za všeobecně přijímané modely jsou považovány ty, které pracují s negativními 

účinky holandské nemoci, tzn. se spending effect a s resource-movement effect.  

 Ekonometrické studie věnované testování holandské nemoci zahrnují práce, např. 

Fardmaneshe (1991) pro Alžírsko, Ekvádor, Indonésii, Nigérii a Venezuelu, Autyho (1994a) 

pro skupinu šesti velkých nově industrializovaných zemí, Autyho (1994b) pro Bolívii, Lova 

(1994) pro Botswanu, Rudda (1996) pro Nizozemsko, Nigérii a Indonésii, Egerta, Leonarda 

(2007) pro Kazachstán, Oomese, Kalchevu (2007), Korhonena, Juurikkala (2009) pro Rusko, 

Kulkarniho, Ruehla (2011) pro Chile.  

 Ve výše uvedených studiích se hojně vyskytuje metoda regresní analýzy, a to buď 

analýzy panelových dat, nebo analýzy časových řad. Převážná část autorů nachází negativní 

vztah mezi výkonem výrobního odvětví, popř. hospodářským výkonem analyzované země  

a účinky holandské nemoci. Nutno podotknout, že výsledky analýzy holandské nemoci jsou 
                                                 
52 Roos (2001) poukázal na fakt, že autoritářské režimy jsou udržovány vysokými příjmy z nerostných surovin, 
což demonstroval na ověření tří efektů, které determinují snižování demokratických mechanismů v zemi bohaté 
na nerostné suroviny, a to prostřednictvím: rentiérského efektu, který představuje závislost ekonomiky na 
externích rentách, na represivním efektu, který představuje financování represivních silových složek a na 
modernizačním efektu, který ukazuje, jak závislost na nerostných surovinách deformuje sociální a kulturní 
rozvoj společnosti. Ross potvrdil významný vztah mezi závislostí zemí na nerostných surovinách a udržování 
autoritářských režimů a potvrdil i vyšší výdaje na zbrojení v případě surovinově bohatých zemí na rozdíl od 
jiných zemí.  



 

silně citlivé na zvolené časové období. K nesprávným výsledkům může rovněž přispívat  

i nedostatečné pochopení spouštěcích mechanismů holandské nemoci. 

 
5.2  Specifikace regresního modelu holandské nemoci 
 

Modely popisující holandskou nemoc posuzují, zda a v jakém rozsahu jsou popsané 

ekonomické faktory holandské nemoci, viz studie Cordena, Nearyho (1982) a Nearyho, Van 

Wijnbergena (1986), spolu vzájemně spojeny z hlediska ekonometrie. Vzhledem ke 

skutečnosti, že holandská nemoc nemá doposud v literatuře jednotné uchopení z pohledu 

ekonometrického modelování, je možné se v praxi setkat s různými ekonometrickými 

formulacemi holandské nemoci. Z empirického pohledu je převážná část modelů holandské 

nemoci řešena buď pomocí regresní analýzy panelových dat, viz Fardmanesh (1991), Auty 

(1994a) apod. nebo pomocí regresní analýzy časových řad53, viz Auty (1994b), Rudd (1996) 

apod. V případě použití analýzy panelových dat lze zkoumat negativní účinky holandské 

nemoci, tzn. spending effect a resource-movement effect mezi zeměmi v rozmezí několika let. 

V případě analýzy časových řad je model sestavován pouze pro jednu zemi a jsou zkoumány 

účinky holandské nemoci v rozmezí časové řady.  

 V souladu s ekonomickou studií Cordena a Nearyho (1982) a s vybranou 

ekonometrickou studií Rudda (1996)54, je sestaven regresní model holandské nemoci (5.2), 

který popisuje negativní závislost vztahu mezi spending effect (GEit) a resource-movement 

effect (Wit) a výstupem výrobního odvětví, který je reprezentován zpracovatelským 

průmyslem.  
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(5.2) 

 
kde MANit představuje výstup zpracovatelský průmysl i-té země v čase t  v hodnotovém 

(peněžní) vyjádření.  Levá strana rovnice (5.2) tak představuje vysvětlovanou proměnnou. 

Pravá strana rovnice (5.2) pak představuje vysvětlující proměnné, kterými jsou GEit, což jsou 

vládní výdaje i-té země v čase t  v hodnotovém (peněžním) vyjádření, resp. spending effect a 

Wit mzdy v sektoru dobývání a těžby nerostných surovin i-té země v čase t  v hodnotovém 
                                                 
53 Vzhledem ke skutečnosti, že holandská nemoc představuje strukturální změny uvnitř zkoumané ekonomiky, 
které probíhají v delším časovém horizontu, nejeví se za adekvátní použití metody regresní analýzy průřezových 
dat. 
54Studie Rudda (1996) byla zvolena z toho důvodu, že na rozdíl od jiných relevantních ekonometrických studií, 
Rudd exaktně stanovuje proměnné, které by měly být brány v úvahu při sestavování ekonometrického modelu 
holandské nemoci pro rozvíjející se tržní ekonomiky.  



 

(peněžním) vyjádření, resp. resource-movement effect. α  je úrovňová konstanta, 21,...,ββ

představují regresní koeficienty, itε  je náhodná složka i-té země v čase t , Ni ,......,1= , 

Nj ,......,1= , ji ≠ , Tt ,.......1= . 

 V souladu s ekonometrickou studií Rudda (1996), budou do regresního modelu 

holandské nemoci (rovnice 5.2) pro ruskou ekonomiku, přidány další vysvětlující proměnné, 

jejichž cílem je zachytit další faktory, které významným způsobem přispívají k prokázání či 

vysvětlení holandské nemoci v rámci zkoumané země. Těmito vysvětlujícími proměnnými je 

peněžní zásoba (nabídka peněz) i-té země v čase t  (MSit) v hodnotovém (peněžním) 

vyjádření, dále implicitní cenový deflátor i-té země v čase t  (IPDit), popř. index 

spotřebitelských cen i-té země v čase  t , (CPIit) a reálný měnový kurz domácí měny 

k zahraniční měně i-té země v čase  t (RERCM/FM), viz podkapitola 5.4.  

 

5.3 Data 
 

Datové zdroje pro zjištění výstupu výrobního sektoru, který je zastoupen zpracovatelským 

průmyslem Ruska, a údaje o výši nominálních ruských mezd v sektoru dobývání a těžby 

nerostných surovin byly převzaty z Ruské federální statistické služby (FSGS). Výstup 

výrobního sektoru Ruska byl zjištěn prostřednictvím Národní klasifikace produkce podle 

ekonomických činností Ruska (JECFA), tj. sekce D, která odpovídá zpracovatelskému 

průmyslu Ruska. Údaje o výši vládních výdajů, peněžní zásobě reprezentované měnovým 

agregátem M2
55, o implicitním cenovém deflátoru HDP56 a reálném měnovém kurzu rublu 

k americkému dolaru57 byly převzaty z databáze Ruské centrální banky (CBR). Veškerá 

použitá data jsou kvantitativního, sekundárního a hodnotového charakteru a odráží časový 

horizont čtvrtletních dat let 2000 až poloviny roku 2013, tzn. celkem 54 pozorování. Pro 

výpočty byl použit zejména statistický program SPSS (verze PASW Statistics 18), dále E-

views ver. 7 a doplňkové výpočty byly provedeny v programu Excel. 

 
  

                                                 
55 M2 představuje peníze v širším slova smyslu, tj. zahrnuje měnový agregát M1 (oběživo a vklady na požádání) a 
dále terminované vklady. Jedná se o peněžní ukazatel, který umožňuje s předstihem identifikovat vznik 
nadměrného tlaku na vývoj měny. Pomocí M2 je možné sledovat množství peněž v oběhu.  
56 Implicitní cenový deflátor (IPD) se řadí mezi cenové indexy, které se používají k měření cenové hladiny. IPD 
se vypočítá jako podíl nominálního a reálného HDP vynásobený 100. Hodnota indexu vyšší jak 100 znamená, že 
došlo ke zvýšení cenové hladiny, což se následně projeví růstem inflace.  
57 RER se vypočítá se jako podíl domácí cenové hladiny a cenové hladiny v zahraničí, kde zahraniční cenová 
hladina je převedena na jednotky domácí měny přes stávající nominální měnový kurz. 



 

5.4 Sestavení modelu holandské nemoci pro Rusko 
 

Od počátku nového tisíciletí docházelo jednak k  růstu ceny ropy a zemního plynu na 

světovém trhu a jednak k objevení nových nalezišť ruské ropy a plynu (viz podkapitola 4.2.2). 

V rámci této kapitoly byly představeny spouštěcí mechanismy holandské nemoci, mezi něž se 

řadí exogenní zvýšení cen nerostných surovin na světovém trhu nebo objev nových nalezišť, 

který vede k zvyšování těžby a exportu těchto zdrojů.  

 Vzhledem k tomu, že Rusko od roku 2000 zvyšovalo produkci ropy a zemního plynu 

(viz obr. 4.6 a 4.7), což jej posunulo do pozice největšího producenta a exportéra zemního 

plynu na světě a druhého největšího producenta a exportéra ropy na světě, je možné se 

domnívat, že zvyšování produkce a vývozu těchto zdrojů bylo jednak způsobeno růstem 

světové ceny ropy a zemního plynu, a jednak objevem nových nalezišť. Není proto bez 

významu zabývat se otázkou, zda Rusko netrpí holandskou nemocí. Odpověď na tuto otázku 

je hledána pomocí sestavení a aplikace regresního modelu holandské nemoci. Vzhledem 

k tomu, že v podkapitole 5.2 bylo uvedeno, že ekonometrické modely holandské nemoci 

nemají prozatím v literatuře jednotnou formulaci, vychází formulace ekonometrického 

modelu holandské nemoci pro Rusko z rovnice (5.2), přičemž pro zlepšení odhadu byl model 

doplněn o další vysvětlující proměnné v souladu s ekonometrickou studií Rudda (1996), jak 

dokumentuje rovnice (5.3). 
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kde MANt představuje výstup ruského zpracovatelského odvětví v milionech USD v čase t, 

který reprezentuje výrobní odvětví ruské ekonomiky. Jedná se o závisle proměnnou 

(vysvětlovanou proměnnou). GEt jsou vládní výdaje Ruska v milionech USD v čase t, Wt  jsou 

mzdy v ruském sektoru dobývání a těžby nerostných surovin v USD v čase t. V modelu GEt 

reprezentuje spending effect (výdajový efekt) a Wt reprezentuje resource-movement effect, tzn. 

přesun výrobních faktorů z ruského zpracovatelského průmyslu do sektoru nerostných surovin 

vlivem existence rozdílných mezd. Jak v případě spending effect, tak i u resource-movement 

effect se předpokládá negativní závislost s vysvětlovanou proměnou MANt.  

 Dalšími vysvětlujícími proměnnými (viz rovnice 5.3) jsou proměnné, které doporučuje 

do modelu zařadit Rudd (1996), neboť tyto proměnné bývají v praxi rovněž ovlivňovány 

růstem exportních příjmů z vývozu nerostných surovin. V tomto směru přídatnými 

proměnnými je MSt, tzn. peněžní zásoba vyjádřená měnovým agregátem M2 v miliardách 



 

USD v čase t, dále IPDt implicitní cenový deflátor HDP v čase t a RERRUB/USD t reálný měnový 

kurz ruského rublu k americkému dolaru v čase t. Dále α představuje úrovňovou konstantu, 

β1…β5 jsou odhadnuté regresní koeficienty a εt je náhodná složka v čase t. V případě MSt  

 a IPDt se předpokládá v souladu s ekonomickou teorií kladná závislost  

a v případě RERt pak negativní závislost. 

 Před samotným ekonometrickým odhadem daného modelu bylo ověřováno, zda 

zkoumané časové řady nejsou zatíženy nestacionaritou, tj. zda není narušena podmínka 

stochasticky ustáleného chování časové řady. Vzhledem ke skutečnosti, že většina 

ekonomických dat je nestacionárních z důvodu, že se jedná o tzv. „náhodnou procházku“, tj. 

hodnota tohoto období je rovna součtu hodnoty minulého období a náhodné chyby, je nutné 

pro zabezpečení věrohodnosti získaného odhadu testovat stacionárnost časových řad velmi 

pečlivě. Za tímto účelem byla stacionárnost časových řad prozkoumána prostřednictvím grafů 

jednotlivých časových řad v programu SPPS ver. 18. Grafy jednotlivých časových řad 

ukazovaly na výrazný (rostoucí) trend, tzn. na nestacionárnost daných časových řad. Podle 

Wooldridge (2009) je možné nestacionaritu ekonomických časových řad s jednotkovým 

kořenem (diferenčně-stacionárních řad) odstranit diferencováním. Z toho důvodu byly dané 

časové řady jednou diferencovány a následně byla také stacionárnost diferencovaných 

časových řad testována prostřednictvím Dickey-Fullerova testu, který zkoumá přítomnost 

jednotkového kořenu v časové řadě. Výsledky testu jsou pro jednotlivé proměnné znázorněny 

v tab. 5.1, ze které je zřejmé, že všechny proměnné jsou na 5% hladině významnosti 

statisticky významné, tj. stacionární. Na základě této skutečnosti je možné pro odhad použít 

klasický vícerozměrný lineární regresní model. 

 
Tab. 5.1: Výsledky Dickey-Fullerova testu 

Proměnná Koeficient Směrodatná 

odchylka 

t-test Pravděpodobnost 

MAN -1,966851 0,249339 -7,888273 0,0000 

GE -1,322793 0,162915 -8,119513 0,0010 

W -1,367729 0,145017 -9,431508 0,0006 

IPD -1,376242 0,139220 -9,885349 0,0000 

MS -1,124942 0,149608 -7,519275 0,0000 

RERRUB/USD -1,734639 0,123371 -14,06031 0,0000 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Eviews 

 



 

Zavedení diferencí do modelu má za následek modifikaci původní rovnice (5.3) na rovnici 

(5.4). Do rovnice (5.4) byla přidána delta (∆�, která zastupuje diference 1. řádu, které 

v modelu reprezentují „změny“.  
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Model byl dále ekonometricky verifikován a byla testována správná specifikace modelu. 

K ověření adekvátnosti ekonometrického modelu byl využit Ramsey-RESET test, který 

ověřuje, zda je vysvětlovaná proměnná Y závislá pouze na definovaných vysvětlujících 

proměnných X, nebo také na svých odhadnutých hodnotách. Základní myšlenkou tohoto testu 

je, že se do deterministické části původního zkoumaného regresního modelu přidá odhadnutá 

predikovaná proměnná ve formě druhé a třetí mocniny a dále se zkoumá, zda došlo 

k výraznému zvýšení koeficientu determinace (R2).  

 Testovací procedura Ramsey-RESET testu zahrnuje stanovení hypotéz, a to:  

H0: Lineární model je správně specifikován, 

H1: Lineární model je špatně specifikován.  

 V druhém kroku dochází k zahrnutí vypočítané predikované proměnné ve druhé a třetí 

mocnině do původního modelu. Jedná se o zahrnutí 
32 ˆ,ˆ YY , kde 2Ŷ = (PRE_1)2 a 3Ŷ = 

(PRE_1)3. Následně dochází k odhadu nového rozšířeného modelu metodou nejmenších 

čtverců a zjištění nového koeficientu determinace R2
II. Shrnutí regresních statistik původního 

modelu zaznamenává tab. 5.2 a shrnutí nově odhadnutého (rozšířeného) modelu, ilustruje tab. 

5.3.  

Tab. 5.2: Shrnutí regresních statistik původního modelu  

 

 

 

R2 původního modelu je 
2
IR  = 0,768 

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS  
 
 

 

Model R R2 Korigovaný 

R2 

Stand. chyba 

odhadu 
1 ,876a ,768 ,726 2,24964 



 

Tab. 5.3: Shrnutí regresních statistik nově odhadnutého modelu  

 

 

 

R2 nového modelu je 
2
IIR  = 0,779 

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 
 

Výpočet testovací statistiky dokumentuje vzorec (5.5).  

 

 

                                                                                                                                      (5.5) 

 

kde df1 představuje počet nově zavedených vysvětlujících proměnných do modelu po jeho 

odhadu ve srovnání s původním modelem, tj. df1 = 2 a df2 představuje počet pozorování 

snížený o počet regresních parametrů včetně úrovňové konstanty pro nový model. Vypočtená 

hodnota F statistiky se následně porovná s kritickou úrovní pro 5% hladinu významnosti. 

V programu Excel byla zjištěna kritická hodnota, a to 9-":	�0,05; 2; 46� � 3,199. Po 

dosazení vypočítaných hodnot do vzorce (5.5) byla zjištěna hodnota Fvyp = 0,996. Pro přijetí 

nebo zamítnutí nulového hypotézy se používá rozhodovací pravidlo, tj. Fvyp. > Fkrit., pak na 

hladině významnosti 5 % se zamítá hypotéza H0 a přijímá se hypotéza H1. Vzhledem k tomu, 

že Fvyp < Fkrit, tzn. 0,996 < 3,199, potom Fvyp se pro danou hladinu významnosti 5 % 

nenachází v kritickém oboru a nezamítá se nulová hypotéza o správné specifikaci regresního 

modelu.  

 Součástí ekonometrické verifikace odhadnutého regresního modelu je předpoklad, že 

model není zatížen sériovou závislostí náhodné složky na svých zpožděných hodnotách, tzn. 

autokorelací reziduální složky. Identifikace autokorelace reziduální složky je možné provádět 

pomocí grafů autokorelační funkce (ACF) a parciální autokorelační funkce (PACF). Tyto 

grafy jsou vhodné pro posouzení autokorelace nejen prvního řádu, ale obecně řádu p. 

Autokorelační graf reziduální složky představuje graf, který vykreslí korelační koeficienty rp, 

pro lineární závislost CD t na CD t-p, kde na ose y je rp a na ose x je řád p. Parciální autokorelační 

graf zobrazuje parciální koeficient rpp v závislosti na řádu p. Koeficient rpp očišťuje 

autokorelační koeficient rp o všechny autokorelace mezi nimi, viz Hančlová (2012). 

Autokorelační a parciální autokorelační graf reziduální složky dokumentují obr. 5.3 a 5.4. 

Model R R2 Korigovaný R2 Stand. chyba 

odhadu 

1 ,841a ,779 ,814 1,93095 
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Obr. 5.3: Autokorelační graf reziduální složky        Obr. 5.4: Parciální autokorelační graf reziduální složky 

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS  

 

V obr. 5.3 a 5.4 jsou znázorněny konfidenční intervaly kolem průměrné a nulové úrovně 

reziduální složky. Bylo zjištěno, že autokorelační koeficient 12. řádu se nachází vně 

konfidenčního intervalu, což detekuje na autokorelaci 12. řádu, která však pro odhadnutý 

model není statisticky významná, neboť nebyla zjištěna parciální autokorelace 12. řádu, jak 

ilustruje obr. 5.4. K stejným závěrům dochází Hančlová (2012), která uvádí, že autokorelace 

vyšších řádů neznamená přítomnost statisticky významné autokorelace reziduální složky.  

 Za významnou (pozitivní) autokorelaci je označována autokorelace 1. řádu, kterou je 

vhodné testovat kromě grafických testů, také pomocí sofistikovaného Durbinova-Watsonova 

testu autokorelace (DW). Hodnota DW statistiky vychází z nestandardního   

d-rozdělení z intervalu <0;4> a je symetrická se střední hodnotou 2. Za předpokladu normality 

rozdělení náhodné složky ut má d-rozdělení dvě kritické hodnoty, a to dL a dU pro daný počet 

pozorování n a počet vysvětlujících proměnných (E F 1) při dané hladině významnosti α. 

 Pomocí tabulky kritických hodnot D-W statistiky byly zjištěny kritické hodnoty, a to   

dL = 1,317 a dU = 1,772. Pokud hodnota D-W je menší než dL nebo vypočtená hodnota D-W 

je větší než 4 F HI, pak na hladině významnosti 5 % byla zjištěna statisticky významná 

autokorelace 1. řádu. Závěry Durbinova- Watsonova testu shrnuje obr. 5.5.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Obr. 5.5: Grafické znázornění Durbinova-Watsonova testu 

Zdroj: Hančlová (2012), vlastní výpočty a úprava 

 

V odhadnutém ekonometrickém modelu nebyla zjištěna přítomnost autokorelace 1. řádu, 

neboť vypočtená hodnota D-W testu (DW = 2,143) se nachází v pásmu nulové (žádné) 

autokorelace (obr. 5.5). 

 Dalším předpokladem klasického regresního modelu odhadovaného metodou 

nejmenších čtverců je předpoklad konstantního a konečného rozptylu náhodné složky, který 

se označuje jako homoskedastický rozptyl reziduální složky. Pokud se v modelu nenachází 

konstantní a konečný rozptyl, pak se jedná o heteroskedasticitu. Pro zjišťování a ověřování 

přítomnosti heteroskedasticity se používá celá řada postupů. Z nichž nejjednodušší a 

nejpřehlednější je grafická analýza v podobě čtverců standardizované reziduální složky �CD2
t 

v závislosti na jednotlivých vysvětlujících proměnných nebo vysvětlované proměnné.  

 V rámci grafické analýzy jsou posuzovány tři základní předpoklady, a to (Hančlová, 

2012):  

• není přípustné, aby se objevovaly systematické změny reziduí, 

• 95 % všech pozorovaných hodnot reziduí musí být v konfidenčním intervalu   

<0; 1,962> neboli <0; 3,84>, 

• rozptyl reziduí nesmí být funkcí žádné z proměnných. 

 



 

 Vývoj vysvětlované a vysvětlujících proměnných k čtvercům reziduí, ilustrují obr. 5.6, 

5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11.  

     Obr. 5.6: Vývoj ruské výroby k čtvercům reziduí              Obr. 5.7: Vývoj vládních výdajů k čtvercům reziduí               

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

Obr. 5.8: Vývoj mezd k čtvercům reziduí                 Obr. 5.9: Vývoj RERRUB/USD k čtvercům reziduí               

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

Obr. 5.10: Vývoj měnového agregátu (M2) k čtvercům reziduí   Obr. 5.11: Vývoj RERRUB/USD k čtvercům reziduí               
Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 



 

Z provedené grafické analýzy je zřejmé, že více než 95 % všech pozorovaných hodnot reziduí 

se nachází v konfidenčním intervalu <0;3,84>, což detekuje homoskedastický rozptyl 

reziduální složky.  

 Při ekonometrické verifikaci odhadnutého regresního modelu je nutné zkoumat také 

intenzitu závislosti mezi jednotlivými vysvětlujícími proměnnými z daného výběrového 

souboru. V tomto smyslu se má na mysli multikolinearita. Ze statistického hlediska, 

multikolinearita představuje vysokou korelaci regresorů a projevuje se vysokým koeficientem 

párové korelace v absolutním vyjádření mezi dvojicí regresorů nebo vícenásobným 

koeficientem korelace mezi několika vysvětlujícími proměnnými. Při diagnostikování 

multikolinearity má stěžejní význam přítomnost, síla i forma závislosti vysvětlujících 

proměnných. Pro vyloučení multikolinearity platí, že absolutní hodnota daných korelačních 

koeficientů (Pearson Correlation) je menší než 0,80. K základním technikám a nástrojům pro 

identifikaci multikolinearity se nejčastěji používá korelační matice vysvětlujících proměnných 

(tab. 5.4). 

 
Tab. 5.4: Korelační matice  

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

 

Korelační matice, znázorněná v tab. 5.4, dokládá, že absolutní hodnota daných korelačních 

koeficientů působí pozitivně na vysvětlovanou proměnnou. Přitom však není pozorována 

významná ani silná párová korelace mezi jednotlivými vysvětlujícími proměnnými.  

 Posledním předpokladem klasického regresního modelu je předpoklad normálního 

rozdělení reziduální složky. Analýza normálního rozdělení reziduí může být prováděna 

prostřednictvím grafické analýzy nebo pomocí neparametrických testů normality reziduí. 



 

Grafická analýza se provádí pomocí histogramu rozdělení četností reziduální složky zpravidla 

k vizuálnímu posouzení empirického rozdělení četností s teoretickou Gaussovou křivkou 

hustoty pravděpodobnosti. Analýza reziduální složky podle histogramu (obr. 5.12) 

dokumentuje, že standardizovaná reziduální složka má rozdělení s vyšší špičkou, což 

potvrzuje centrovaný koeficient špičatosti (tab. 5.5) K = 1,57 a negativní deskriptivní 

koeficient šikmosti, který je odhadován S = -1,11, což představuje mírnější negativní 

vychýlení.  

 
Obr. 5.12: Histogram reziduální složky  

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

 
Tab. 5.5: Šikmost a špičatost  
 

 

Počet 

pozorování Šikmost Špičatost 

Statistika Statistika 

Směrodatná 

odchylka Statistika 

Směrodatná 

odchylka 

Standardizovaná rezidua 54 -1,113 ,403 1,569 ,788 

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 
 

Vzhledem k tomu, že vyšší špička reziduální složky by mohla mít vliv na normální rozdělení 

reziduí, je nutné ověřit normalitu rozdělení reziduí také pomocí neparametrického testu 

normality náhodné složky, kterým je Kolmogorovův-Smirnovův test shody rozložení. 

Základním kritériem jsou rozdíly mezi teoretickou (J	�K�� a empirickou (F (x)) distribuční 

funkcí. Testovací procedura vychází ze dvou hypotéz, a to (Hančlová, 2012): 

H0:  Distribuční funkce rozdělení náhodného výběru Fn(x) odpovídá teoretické distribuční 

 funkci J	�K�. 

H1:  Distribuční funkce rozdělení náhodného výběru Fn(x) neodpovídá teoretické 

 distribuční funkci J	�K�. 



 

Rozhodovací pravidlo Kolmogorova-Smirnova testu shody rozložení má tvar Signvyp.< 

Signkrit, pak se zamítá nulová hypotéza. Výsledky tab. 5.6 ukazují, že Signvyp.> Signkrit, resp. 

0,652 > 0,05. Z toho důvodu je nutné přijmout nulovou hypotézu o normálním rozdělení 

reziduální složky na 5% hladině významnosti.  

 
Tab. 5.6: Kolmogorův-Smirnův test shody rozložení 

 

 Standardizovaná 

rezidua 

Počet pozorování 54 

Běžné parametry Průměr ,0000000 

Směrodatná odchylka ,92113237 

Nejextremnější rozdíl Absolutní ,112 

Kladný ,090 

Záporný -,112 

Kolmogorův-Smirnův test ,652 
Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

 
5.5 Interpretace výsledků regresního modelu holandské nemoci pro 
 Rusko  
 

Navrhnutý model holandské nemoci pro ruskou ekonomiku (rovnice 5.4) je na základě 

výsledků ekonometrické verifikace a testu správné specifikace (podkapitola 5.4) možné 

považovat za adekvátní a podle kritéria minimalizace součtu čtverců reziduální složky 

odhadnut s využitím metody nejmenších čtverců a softwarového produktu SPSS.  

 Regresní statistiky odhadnutého modelu holandské nemoci pro ruskou ekonomiku 

(tab. 5.7) dokumentují dobrou shodu výběrových dat s odhadnutými veličinami.  

 
Tab. 5.7: Shrnutí regresních statistik pro model holandské nemoci pro Rusko 

 Shrnutí modelub 

Model R R2 Korigovaný R2 F-test 
Sig. F-

test 

Durbin – 

Watsonův 

test 
 ,876a ,768 ,726 18,510 ,000 2,143 

a. Predikátory: (Úrovňová konstanta), DIFF(RER), DIFF(W), DIFF(IPD), DIFF(MS), 

DIFF(GE) 
b. Závisle proměnná: DIFF(MAN) 

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 



 

Koeficient determinace (R2 = 0,768) ukazuje na poměrně vysoký podíl vysvětlované regrese 

na celkovém součtu čtverců, tj. variabilita výstupu ruského zpracovatelského průmyslu byla 

lineární závislostí na vysvětlujících proměnných vysvětlena téměř z téměř 77 % a 23 % těchto 

změn je nevysvětleno a jsou obsaženy v reziduální složce. Dalšími regresními statistikami je 

vícenásobný koeficient korelace (R = 0,876) a korigovaný koeficient determinace (korigovaný 

R2= 0,726), který je vhodné používat zejména při porovnání vysvětlovacích schopností 

modelů, které se liší počtem pozorování (n). Další statistikou je  

F-test, resp. analýza rozptylu a Durbin-Watsonova statistika. Hančlová (2012) uvádí, že 

ideální hodnota Durbin-Watsonovy statistiky je kolem 2, což znamená, že vypočítaná hodnota 

(DW = 2,134) ukazuje na příznivý výsledek. K testování statistické významnosti celého 

regresního modelu se používá analýza rozptylu (ANOVA), jak zaznamenává tab. 5.8. 

Výsledek F-testu (tab. 5.8) ukazuje na významnost modelu jako celku na 5% hladině 

významnosti.  

 
Tab. 5.8: Výsledky analýzy ANOVA pro model holandské nemoci pro Rusko 

ANOVAb 

Model Součty čtverců 

Počet 

stupňů 

volnosti 

Průměrné 

čtverce 
F-test Sig. 

1 Regresní 

koeficienty 

4,684E8 5 9,368E7 18,510 ,000a 

Rezidua 1,417E8 49 5060877,202   

Celkem 6,101E8 54    

a. Prekátory: (Úrovňová konstanta), DIFF(RER), DIFF(W), DIFF(IPD), DIFF(MS), DIFF(GE) 

b. Závisle proměnná: DIFF(MAN) 

 
Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 
 

 Odhady a statistiky regresních parametrů modelu holandské nemoci pro Rusko   

(tab. 5.9) dokládají, že také všechny odhadnuté regresní parametry je možné na hladině 

významnosti 5 % pokládat za významné. 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 5.9: Odhady a statistiky regresních parametrů modelu holandské nemoci pro Rusko 

Regresní parametrya 

Model Nestandardizované 

parametry 

Standardizované 

parametry 

t-test Sig. B 

Směrodatná 

odchylka Beta 

Úrovňová konstanta 8,182 426,602  ,019 ,985 

DIFF(GE) ,427 ,155 ,425 2,751 ,010 

DIFF(W) -28,621 8,098 -,623 -3,534 ,001 

DIFF (MS) 90,384 15,146 ,860 5,967 ,000 

DIFF (IPD) 856,296 132,154 ,667 6,480 ,000 

DIFF (RER) -138,885 57,311 -,284 -2,423 ,022 
a. Závisle proměnná: DIFF(MAN) 

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 
 

 Při bližším zkoumání jednotlivých regresních koeficientů (sloupec „B“) je zřejmé, že, 

peněžní zásoba, resp. měnový agregát M2, reálný měnový kurz, resp. RERRUB/USD a IPD se 

vyvíjejí v souladu s ekonomickou teorií. Naproti tomu je nutné zdůraznit, že tyto proměnné 

byly do modelu přidány z toho důvodu, že růst exportních příjmů z vývozu nerostných 

surovin může podněcovat vzestup těchto ukazatelů, což může v konečném důsledku vést k 

vzestupu cenové hladiny a přispívat tak k poklesu výstupu zpracovatelského průmyslu, viz 

Rudd (1996). Pokud jde o první proměnnou, tj. měnový agregát M2, ilustruje obr. 5.13 vývoj 

tohoto měnového agregátu v letech 2000–2013. 

 

 
Obr. 5.13: Vývoj měnového agregátu M2 v letech 2000-2012 v Rusku (v mld. USD) 

Zdroj: CBR (2013), vlastní úprava 
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Měnový agregát M2 se od počátku nového tisíciletí zvýšil téměř osminásobně (obr. 5.13), tzn., 

z hodnoty 40 mld. USD se zvýšil do roku 2013 na úroveň téměř 750 mld. USD. Tato 

skutečnost tak vede k závěru, že Centrální banka Ruska prováděla od počátku nového tisíciletí 

expanzivní monetární politiku. Podle ekonomické teorie expanzivní monetární politika vede 

k poklesu úrokové míry, což zprostředkovaně podněcuje růst agregátních výdajů, tj. 

investičních, spotřebních a vládních výdajů a v případě, že ekonomika nedosahuje 

potencionálního produktu, resp. hranice svých produkčních možností, pak monetární expanze 

vede také k růstu reálného HDP (Jurečka a kol., 2013). CBR (2013) v tomto směru uvádí, že 

růst měnového agregátu M2 zcela korespondoval s růstem ruské ekonomiky. Také výsledek 

odhadnutého regresního koeficientu měnového agregátu M2 (viz tab. 5.9) ukazuje na kladnou 

závislost s výstupem zpracovatelského průmyslu Ruska, tzn. peněžní zásoba rostla do takové 

míry, kdy na jedné straně nevyvolávala silné inflační tlaky a na straně druhé nízká úroková 

míra pozitivně stimulovala investiční výdaje ruských firem, což v konečném důsledku 

přispívalo k růstu jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti.  

 Další zkoumanou proměnou je reálný měnový kurz, resp. RERRUB/USD, který je 

vyjádřen ve formě cenového indexu. Pro hodnocení, zda dochází k reálnému zhodnocování 

nebo znehodnocování RERRUB/USD, byl využit přístup Centrální banky Ruska (2004), (2014), 

která hodnotí tento vývoj prostřednictvím procentních změn vůči předchozímu roku, viz obr. 

5.14. Kladná procentní změna indikuje na zhodnocování reálného měnového kurzu domácí 

měny vůči zahraniční měně, zatímco záporná procentní změna ukazuje na znehodnocení 

domácí měny vůči zahraniční měně, viz CBR (2004), (2014).  

 

 
Obr. 5.14: Vývoj RERRUB/USD  (procentní změna oproti předchozímu roku) 

Zdroj: CBR (2004), (CBR, 2014), vlastní úprava 
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Jurečka a kol. (2013) uvádí, že reálné zhodnocování měny znamená, že zahraniční zboží je 

v poměru ke zboží domácímu levnější. V praxi se tato skutečnost prosazuje prostřednictvím 

růstu poptávky po zahraničním zboží, které je levnější, což má za následek pokles poptávky 

po domácích statcích. Tento jev bývá často popisován jako pokles konkurenceschopnosti 

domácích statků na světových trzích. Z obr. 5.14 je patrné, že od počátku nového tisíciletí až 

do roku 2008 docházelo k reálnému zhodnocování rublu k americkému dolaru, což je zároveň 

potvrzením jednoho z příznaků holandské nemoci. Stěžejním důvodem reálného 

zhodnocování rublu bylo, že od počátku nového tisíciletí rostla až do konce roku 2008 cena 

ropy, poté na počátku roku 2009 výrazně poklesla, přičemž již v druhé polovině roku 2009 

byl zaznamenán její opětovný růst. Tento vývoj do jisté míry koresponduje s obr. 5.14.  

Rovněž také existuje poměrně velké množství literatury, která dokazuje, že růst ceny ropy je 

dominantním zdrojem reálného zhodnocování měny. Mnozí autoři, např. Habib, Kalamova 

(2007), Nikbakht (2010), Ozsoz, Akinkunmi (2011) aj., nacházejí pozitivní závislost mezi 

růstem světové ceny ropy a reálným zhodnocováním měny země vyvážející ropu. Studie 

Spatafora, Stavrera (2003) dokonce potvrzuje citlivost ruského reálného měnového kurzu na 

změny ceny ropy. Naproti tomu je nutné zmínit také studii Jongleze (2008), který se zabýval 

vývojem reálného měnového kurzu se zvláštním zřetelem na rozvíjející se země v letech 

2000–2008. V tomto směru dochází Jonglez (2008) k závěru, že reálné zhodnocování měn 

především pak rozvíjejících se zemí je typickým dopadem toho, že tyto ekonomiky od 

počátku nového tisíciletí dramaticky zvyšovaly svá tempa ekonomického růstu, což primárně 

pramenilo z konkurenčních výhod58, které tyto země začaly po roce 2000 nabízet pro 

zahraniční investory. Doprovodným efektem přílivu zahraničních investic však bylo 

zhodnocování reálného měnového kurzu těchto zemí. Celkově je tak možné se domnívat, že 

reálné zhodnocování měnového kurzu ruského rublu k americkému dolaru bylo zapříčiněno 

kombinací všech výše popsaných důvodů.   

 Další přidanou proměnnou modelu holandské nemoci je implicitní cenový deflátor 

HDP, který se obdobně jako reálný měnový kurz řadí k cenovým indexům a v praxi se 

využívá pro měření inflace. Pro hodnocení vývoje IPD, doporučuje Světová banka (2014) 

sledovat meziroční tempo růstu IPD, neboť tento přístup umožňuje sledovat rychlost změny 

cen v ekonomice jako celku. V případě Ruska (obr. 5.15) je zřejmé, že od počátku nového 

tisíciletí docházelo k postupnému zmalování v růstu cen, tzn. inflace měřená IPD se od roku 

2000 do roku 2013 snížila o více než 27 p. b. Přestože tento pokles je možné považovat za 

                                                 
58Konkurenčními výhodami rozvíjejících se zemí jsou především nižší náklady na pracovní sílu či nenasycenost 
trhu.  



 

významný, i tak je z obr. 5.15 zřejmé, že míra inflace měřená prostřednictvím IPD je 

v případě Ruska výrazně vyšší, než je doporučováno pro zachování stabilního a zdravého 

vývoje ekonomiky, viz Kotlán, Kliková (2013).   

 

 
Obr. 5.15: Meziroční tempo růstu implicitního cenového deflátoru HDP Ruska v letech 2000-2013 (v %) 

Zdroj: WB (2014), vlastní úprava 

 
Vyšší cenová hladina měřená prostřednictvím IPD je však ve svém konečném důsledku 

výsledkem expanzivní monetární politiky Centrální banky Ruska a reálného zhodnocování 

rublu k americkému dolaru. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že i přes tyto skutečnosti 

nebyla míra inflace od roku 2001 dramaticky vysoká, pokud by byla posuzována v kontextu 

enormního přílivu příjmů z exportu nerostných surovin od počátku nového tisíciletí.  

 Pokud jde o vývoj vládních výdajů (GE), pak tyto výdaje v modelu odrážejí spending 

effect, neboť jak již bylo dříve uvedeno, většinu příjmů z exportu nerostných surovin obdrží 

ruská vláda. Rostoucí vládní výdaje stimulují agregátní poptávku, což podle ekonomické 

teorie vede k zvyšování reálného produktu a potažmo i zaměstnanosti. Nepříznivým 

doprovodným efektem je však růst cenové hladiny, potažmo i úrokové míry a zhodnocování 

reálného měnového kurzu, čímž se zpracovatelský průmysl stává méně konkurenceschopným. 

Výsledky zaznamenané v tab. 5.9 však tyto skutečnosti nedokládají, neboť vládní výdaje 

Ruska ve sledovaných letech nesnižovaly konkurenceschopnost zpracovatelského průmyslu, 

ale spíše nepatrně přispívaly k jeho růstu. 

 Důvodem proč se přítomnost spending effect v ruské ekonomice neprokázala, spočívá 

především v obezřetné fiskální politice, tj. že většina peněžních prostředků získaných 

z exportu energetických zdrojů byla od roku 2004 akumulována do Stabilizačního fondu a od 

roku 2008 do Rezervního fondu a Fondu národního bohatství (viz tab. 4.12). Jak již bylo 

v předchozí kapitole uvedeno, pomocí těchto fondů je absorbována nadměrná likvidita, čímž 
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se snižují i inflační tlaky. Tato skutečnost se do jisté míry promítá také v obr. 5.15, ze kterého 

je zřejmé, že míra inflace měřená prostřednictvím IPD nepřekročila v průběhu nového 

tisíciletí hodnoty roku 2000. Ruská vláda dále pomocí těchto speciálních fondů, ale také 

prostřednictvím federálního rozpočtu ovlivňuje zhodnocování reálného měnového kurzu, 

především tím, že značná část příjmů z exportu surovin byla po roce 2000 použita na splácení 

dluhů. Také Energetická strategie Ruska do roku 203059 se zabývá nutností snižovat rizika 

holandské nemoci v ruském hospodářství. Dokument si tak vytyčil cíl do roku 2030 snižovat 

podíl investic, které směřují do energetiky, transformovat strukturu hospodářství s důrazem na 

méně energeticky náročná odvětví a v neposlední řadě snížit podíl energetického sektoru na 

HDP a exportu o polovinu ve srovnání se současností. Poněkud kontroverzně však působí cíl 

této Strategie zvýšit produkci ropy na 11 milionů barelů denně do roku 2030, což představuje 

zvýšení o 10 % ve srovnání se současnou produkcí. 

 Druhým teoretickým předpokladem holandské nemoci je resource-movement effect. 

Z tab. 5.9 je zřejmá negativní závislost výstupu zpracovatelského odvětví Ruska na změny ve 

mzdách v sektoru dobývání a těžby nerostných surovin. Negativní závislost tak potvrzuje 

teoretický předpoklad holandské nemoci v podobě přesunu výrobních faktorů ze 

zpracovatelského průmyslu, do sektoru s nerostnými surovinami vlivem rostoucí poptávky po 

výrobních faktorech, což se projevilo ve sledovaných letech strmým růstem mezd v tomto 

odvětví, jak dokumentuje i obr. 5.16. 

 

 
Obr. 5.16: Vývoj nominálních mezd ve zpracovatelském průmyslu, ve službách a v sektoru dobývání a produkce 

nerostných surovin v Rusku v letech 2000-2011 (v tis. rublů) 

Zdroj: FSGS (2013f), vlastní úprava 

                                                 
59Energetická strategie Ruska do roku 2030 je dostupná z: http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-
2030_(Eng).pdf 
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Do jisté míry pozitivním aspektem v tomto směru je, jak již bylo dříve uvedeno, že sektor 

dobývání a těžby nerostných surovin je kapitálově náročným odvětvím. V roce 2012 bylo 

zaměstnáno přímo v sektoru dobývání, těžby a produkce nerostných surovin 265 tisíc 

pracovníků. Největší ruská energetická společnost Gazprom zaměstnává okolo 500 tisíc 

zaměstnanců nebo Rosněft má okolo 100 tisíc pracovníků (FSGS, 2013f). Na druhé straně 

vysoké mzdy nemusí být nutně spojeny pouze s holandskou nemocí, ale mohou být 

výsledkem především rozdílných, resp. horších pracovních podmínek. Z toho důvodu je nutné 

k této interpretaci přistupovat poněkud opatrně. Vhodné je také poznamenat, že existují 

studie, které identifikují různé překážky, které zpomalují mobilitu pracovních sil mezi 

jednotlivými odvětvími národního hospodářství. Např. Matsuyama (1992) předpokládá, že 

největší mobility dosahují především mladí lidé, kteří jsou přístupnější stěhovat se za prací 

než rodiny s dětmi či starší lidé. Banerjee, Newman (1998) uvádí, že přesun výrobních faktorů 

bude rovněž omezen úvěry, zástavními břemeny k nemovitostem nebo samotným vlastněním 

majetku, což v konečném důsledku může mít za následek, že takto vázaná pracovní síla 

nebude ochotna se stěhovat za prací, byť by tato práce byla oceněna vyšší mzdou. Neméně 

důležitým aspektem jsou sociální a kulturní vazby, které si lidé vytváří k místu, ve kterém žijí. 

Tyto aspekty tak v konečném důsledku mohou bránit přesunu výrobních faktorů z jednoho 

místa do jiného místa.   

 

5.6 Dílčí shrnutí empirické části 
 

Z výsledků provedené regresní analýzy vyplývá, že negativní ekonomický jev  

v podobě holandské nemoci nebyl v případě ruské ekonomiky zcela prokázán, především 

vlivem zodpovědné fiskální politiky a vládní hospodářské politiky, která na počátku nového 

tisíciletí přistoupila k celé řadě reforem, které do jisté míry pozitivním způsobem ovlivnily 

ruskou ekonomiku. Dalšími faktory, které přispěly k nepotvrzení holandské nemoci v rámci 

ruské ekonomiky, byly, že převážná část příjmů z exportu nerostných suroviny byla od roku 

2000 použita na splácení zahraničních dluhů a následně byly příjmy z vývozu energetických 

zdrojů odděleny od reálné ekonomiky, tzn., příjmy z vývozu surovin byly v převážné míře 

alokovány ve speciálně vytvořených fondech. I přes tyto skutečnosti však riziko vzniku 

holandské nemoci u surovinově bohatých zemí, jako je Rusko, nezaniká. Z toho důvodu 

vzniká také potencionální prostor pro opětovné testování holandské nemoci v rámci ruské 

ekonomiky v budoucnu.  



 

 Přestože holandská nemoc nebyla v rámci ruské ekonomiky potvrzena, způsobují i tak 

enormní příjmy z vývozu nerostných surovin jisté deformace a jsou zdrojem mnoha rizik pro 

zdravý a stabilní vývoj ruského hospodářství. V následující části je tak přistoupeno 

k sumarizaci hlavních deformací a rizik, které plynou především z enormního surovinového 

bohatství, resp. ze spoléhání se země na tyto zdroje. Záměrem tohoto výčtu je tak poukázat na 

to, že vedle holandské nemoci existují i jiné stejně významné hrozby, které mohou ve svém 

konečném důsledku vážně narušit fungování ekonomiky jako celku.  

 První typ deformací je možné spatřovat v kontroverznosti cílů, které soudobá 

hospodářská politika Ruska sleduje. Na jedné straně se jedná o cíl dosáhnout postavení 

energetické velmoci v mezinárodních vztazích a na straně druhé podporovat a zvyšovat 

dynamiku rozvoje především v podobě inovačně-strukturní modernizace ekonomiky  

a aktivizace lidských a sociálních faktorů rozvoje, což do jisté míry vyvolává otázky týkající 

se nadřazenosti a podřízenosti sledovaných cílů, konzistentnosti či rozporuplnosti těchto cílů  

a v neposlední řadě naráží také na politickou vůli, v jakém rozsahu a jak účinně budou dané 

cíle prosazovány.  

 Další deformace je možné spatřovat ve vývoji konkurenceschopnosti Ruska. V tomto 

směru Rusko stojí především před problémem týkající se nízké efektivnosti státu, který 

pramení jednak z častých změn v legislativě a v právních předpisech a jednak z vysoké 

úrovně korupce. S efektivností vládní moci souvisí také provázanost příjmů z exportu 

nerostných surovin s federálním rozpočtem Ruska, tj. základní saldo federálního rozpočtu 

snížené o příjmy z vývozu surovin vykazuje jednak dlouhodobý deficit a jednak má tento 

deficit tendence se v čase prohlubovat.  

Problém představuje také provázanost vztahů mezi politickou a podnikatelskou sférou, 

která se prosazuje ve vysoké koncentraci velkých podniků a nízkém zastoupení malého  

a středního podnikání, což se zprostředkovaně odráží v nedostatku impulsů pro rozvíjení 

specializace a konkurenceschopnosti podniků. S tímto aspektem do jisté míry souvisí také 

extrémně vysoká míra polarizace ruské společnosti, tj. míra sociálních a ekonomických 

rozdílů mezi jednotlivými občany Ruska se dlouhodobě prosazuje v nízké úrovni Giniho 

koeficientu, který poměřuje ekvivalence rozložení bohatství a důchodů v rámci země. Podle 

statistik Světové banky v roce 2009 dosahal Giniho koeficient pro Rusko hodnoty 40,1 (WB, 

2013p), což je hodnota srovnatelná s rozvojovými zeměmi subsaharské Afriky. Vysvětlení 

tohoto vývoje je možné odvodit od existence ruské oligarchie, tj. úzké skupiny vysoce 

bohatých podnikatelů, kteří disponují dostatečnými prostředky pro ovlivňování národní 

politiky ve svůj prospěch. Míra, ve které ruská oligarchie ovlivňuje národní politiku, se 



 

prosazuje např. v oblasti institutu vlastnictví, především pak vymahatelnosti práv, účinnosti 

soudní moci, v otázkách pravomocí byrokratického aparátu, míry korupce, rozsahu 

organizovaného zločinu včetně vytváření nátlaků na politickou reprezentaci v oblasti ochrany 

tuzemského průmyslu před zahraniční konkurencí apod. S těmito skutečnostmi tak do jisté 

míry souvisí i snižující se míra otevřenosti ruské ekonomiky či neexistence volného trhu.  

Vážným problémem se jeví také neefektivní struktura ruské ekonomiky spočívající 

v růstu podílu sektoru orientovaného na vývoz energetických surovin ve světle 

nedostatečného rozvoje a podpory high-tech technologií a produkce průmyslových výrobků. 

Komoditní struktura ruského vývozu tak v mnoha ohledech připomíná spíše strukturu vývozu 

rozvojové země, než země, která usiluje o dosažení hospodářské vyspělosti. Narůstající 

technologické zaostávání Ruska je možné vypozorovat také pomocí analýzy komoditní 

struktury dovozu, ve které dominantní místo zaujímají technicky a technologicky náročné 

výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Abramov, Jakovec (2013) v tomto směru uvádějí, že 

struktura ekonomiky Ruska nabývá stále více rysů polokoloniální struktury a Rusko se tak 

stává zdrojem surovin pro světovou ekonomiku a odbytištěm průmyslových výrobků. Tuto 

skutečnost dokládá i fakt, že Rusko dosahuje exportní specializace pouze při vývozech 

minerálních paliv (SITC 3) a míra exportní diverzifikace je dlouhodobě nízká, což indikuje na 

vysokou zranitelnost země.  

Tuto kritickou situaci je nemožné překonat jednorázovým opatřením, neboť její 

překonání vyžaduje změny jak ve struktuře kapitálu, investic, práce, tak i změny v obratu 

zahraničního obchodu. Nejnaléhavějším úkolem, před kterým stojí ruská hospodářská 

politika, je tak nutnost zahájit účinnou diverzifikaci, tj. ukončit model jednostranného 

surovinového a energetického zaměření ekonomiky a přeorientovat se na výrobu konečné 

produkce s vysokým stupněm zpracování.  Tato skutečnost by výrazným způsobem mohla 

odstranit možná rizika vzniku holandské nemoci v budoucnu. Modernizace předpokládá 

především rozvoj konkurenceschopného sektoru, což bezprostředně závisí na státu, resp. na 

jeho podpoře ve vytváření konkurenčního klimatu. Ve světle ruského národního zájmu se již 

od poloviny prvního desetiletí 21. století hovoří o nutnosti přijmout účinná opatření směřující 

k uskutečnění významných strukturálních posunů spojených s přechodem od surovinového 

modelu rozvoje k modelu, jenž je založen na stimulování inovací a zvýšení role 

zpracovatelského sektoru ekonomiky, tj. výroby s vysokou mírou přidané hodnoty. Mezi lety 

2001–2002 proběhly poměrně rozsáhlé debaty o možných opatřeních pro realizaci vědecko-

technologických a strukturálních posunů na úrovni vysokých státních institucí, např. byla 

předložena a dokumentárně zakotvena řada řešení týkajících se především sféry vědy, 



 

technologií a inovačního rozvoje (Kušlin, Ivleva, 2013).  Vyvrcholením daného přístupu bylo 

v roce 2008 přijetí Koncepce dlouhodobého sociálně-ekonomického rozvoje Ruské federace 

do roku 2020 (Koncepce 2020). V této koncepci byl jednoznačně zvolen kurz, jehož prioritou 

je inovační, sociálně zaměřená varianta ekonomické strategie. V následujícím roce byla 

představena také iniciativa prezidenta Dmitrije Medveděva, tzv. Medvedějův modernizační 

program, který si klade za cíl modernizaci ruské ekonomiky a společnosti vycházející ze 

snížení závislosti Ruska na příjmech z vývozu nerostných surovin a podporující diverzifikaci 

ekonomiky, která by měla primárně vycházet z rozvoje špičkových technologií a inovací. 

V tomto programu bylo vymezeno pět hlavních priorit, které mají zajistit technologický 

rozvoj země, a to (President of Russia, 2009):  

• efektivní využívání energie,  

• jaderná technologie,  

• informační technologie,  

• vesmírná technologie a telekomunikace,  

• zdravotní technika a farmacie.  

 

Záměrem představení pěti prioritních oblastí rozvoje a modernizace Ruska byla snaha 

Dimitrije Medveděva zamyslet se nad minulostí, vyhodnotit současný vývoj a vymezit jakou 

budoucnost Rusko čeká, v případě, že nebudou přijata žádná modernizační opatření. V tomto 

směru zdůraznil, že růst ruské ekonomiky v první dekádě 21. století nebyl zapříčiněn 

mimořádnými výsledky ruského průmyslu nebo služeb, ale pramenil z enormního exportu 

nerostných surovin doprovázených vysokými cenami těchto zdrojů. Dále stanovil, že za 

poslední dvě dekády se téměř vůbec nezměnila struktura ruské ekonomiky, a že příjmy 

z exportu nerostných surovin přinesly pouze příliv peněžních prostředků a umožnily zlepšit 

sociální klima země, nicméně výrazněji nepodpořily rozvoj technologií, inovací či vědy  

a výzkumu. Medveděv dále stanovil, že energetická závislost je pro Rusko ponižující a tento 

status musí být zvrácen skrze zvýšení konkurenceschopnosti domácích výrobků a služeb, 

posílení hlasu ruského občana a zefektivnění státní správy a samosprávy (President of Russia, 

2009). Tento program se do jisté míry stal hnací silou pro konkretizování linií a obrysů 

programu všestranné modernizace ruské ekonomiky, která v roce 2013 vyvrcholila přijetím 

vládního dokumentu s názvem Politické priority vlády Ruské federace do roku 201860, který 

byl představen na rozšířeném zasedání ruské vlády 31. ledna 2013. Tento dokument znovu 

                                                 
60 Úplné znění vládního dokumentu Politické priority vlády Ruské federace do roku 2018 jsou dostupné z: 
http://archive.government.ru/media/2013/2/1/54666/engfile/Policy%20Priorities.docx 



 

potvrzuje předchozí zjištění obsažená v Medvedějově modernizačním programu z roku 2009  

a stanovuje, že od jeho přijetí nebylo dosaženo téměř žádného pokroku v oblasti 

restrukturalizace a modernizace ruské ekonomiky. Z toho důvodu vytyčuje tento dokument 

cíle pro střednědobý horizont, tj. do roku 2018, které se týkají těchto prioritních oblastí 

(Medvedev, 2013):  

• rozvoj technologické infrastruktury a její modernizace,  

• modernizace sociálních a vládních institucí, tak aby mohly pružně a efektivně 

reagovat na současné výzvy globálního rozvoje,  

• budování konkurenceschopné a efektivní ekonomiky,  

• zajištění důstojné životní úrovně pro každého ruského občana.  

 

Vládní dokument, Politické priority vlády Ruské federace do roku 2018, byl dále podrobně 

rozpracován a konkretizován v podobě přijetí nové Koncepce dlouhodobého sociálně-

ekonomického rozvoje Ruské federace do roku 203061 (Koncepce 2030). Strategickým cílem 

Koncepce 2030 je dosažení úrovně ekonomického a sociálního rozvoje, který by odpovídal 

postavení Ruska coby přední světové velmoci 21. století, zaujímající přední pozice v globální 

ekonomické konkurenci, spolehlivě zajišťující národní bezpečnost, realizaci konstitučních 

práv občanů a navíc zajišťující i atraktivní způsob života. Předpokládá se, že úroveň příjmů  

a kvalita života obyvatel Ruska do roku 2030 měřená pomocí vybraných ukazatelů bude 

odpovídat úrovni rozvinutých států, tj. vysokému standardu osobní bezpečnosti, dostupnosti 

kvalitních vzdělávacích a zdravotnických služeb, žádoucí úrovni bydlení, přístupu ke 

kulturním hodnotám a vysokou úroveň ekologické bezpečnosti. Tento program je 

konkretizován v následujících bodech (MERRF, 2008): 

• životní úroveň měřená v HDP/obyvatele podle parity kupní síly se musí zvýšit z 

13,9 tisíc USD v roce 2007 k 30 tisícím USD v roce 2020 a na 50 tisíc USD 

v roce 2030, 

• střední očekávaná délka života se do roku 2025 zvýší na 75 let, úroveň úmrtnosti 

novorozenců se sníží na 1,3-1,4krát,  

• 60 – 70 % obyvatelstva bude mít do roku 2030 vysokoškolské nebo 

středoškolské odborné vzdělání (ve srovnání v 50 % v roce 2007),  

• podíl obyvatelstva, které bydlí v místech s nepříznivými ekologickými 

podmínkami, se sníží ze 43 % v roce 2007 na 14 % v roce 2020. 

                                                 
61 Úplné znění Koncepce 2030 je dostupné z: http://government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf 



 

Klíčovou roli při zajišťování těchto a dalších sociálně-ekonomických cílů vycházejících 

především z Koncepce 2020 a Koncepce 2030 mají opatření pro zabezpečení přechodu 

ekonomiky na inovační cestu rozvoje, v souvislosti s čímž se zdůrazňuje význam formování 

národního inovačního systému. Základní funkcí národního inovačního systému Ruska má 

přitom být rozsáhlá technologická obnova výroby na základě špičkových vědecko-

technických aplikací, vytvořením konkurenceschopného národního sektoru výzkumu a vývoje 

včetně formování inovačního chování u obyvatelstva a podniků.  

 Přestože ambice Koncepce 2020 a Koncepce 2030 jsou vysoké, vážnou slabinou 

těchto koncepcí se jeví doposud nevytvořený mechanismus realizace toho, jak dosáhnout 

stanovených cílů nové strategie a také jak budou formovány nezbytné institucionální 

předpoklady. Mnohé naráží na zřejmý nedostatek schopných řídících pracovníků a vzniklé 

disproporce v přípravě specialistů pro vědu, moderní inženýrství a rovněž pro práci v inovační 

sféře. Limitujícím faktorem se jeví také potřeba dostatečného množství finančních prostředků 

pro provedení takto rozsáhlých strukturálních změn. Lapin (2013) uvádí, že Rusko bude podle 

propočtů odborníků potřebovat každoročně 500 mld. USD k tomu, aby mohla být realizována 

modernizace ve všech potřebných směrech. V neposlední řadě se ukazuje, že ruský průmysl 

prozatím nemůže být hlavním iniciátorem zavádění inovací, protože zde existuje poměrně 

vysoké investiční riziko. Zásadní otázkou tak stále zůstává volba směru modernizace, bez 

čehož není možné zajistit mobilizaci společnosti. Všechny subjekty ruské ekonomiky také 

musí začít projevovat iniciativu, tvůrčí aktivitu a uvědoměle si plnit své povinnosti ke 

společnosti a státu. Je možné souhlasit s názorem řady odborníků na ruskou ekonomiku, že 

současný hospodářský a vládní model Ruska je plně neefektivní, pokud jde o podněty ke 

konstruktivní činnosti ve prospěch společnosti a státu. Globální krize tak zcela jednoznačně 

poukázala na dvě zásadní skutečnosti. První skutečnost spočívá v tom, že přetrvávající 

surovinový model ekonomického rozvoje Ruska může závažným způsobem narušit 

dlouhodobé fungování ruského hospodářství a za druhé, že nebylo dosaženo prakticky 

žádného pokroku v modernizaci země a ekonomiky od počátku nového tisíciletí do konce 

roku 2008.  

 Celkově je tak možné v tomto směru problematiku diverzifikace ruské ekonomiky 

zakončit tím, že celkový trend v podobě změn v orientaci země byl vytyčen, zůstává však 

poměrně zásadní otázkou, jak vážně jsou ze strany ruského politického vedení tyto změny 

míněné, a to především v souvislosti s předpokládaným trvalým vzestupem světové ceny 

ropy, která by podle predikcí EIA měla v roce 2035 překročit 200 USD/barel (EIA, 2013a).  



 

6 Vlastní návrhy a doporučení 
 

Obsahem této kapitoly je představit vlastní návrhy a doporučení, které by jednak umožnily 

zvýšit míru diverzifikace ruské ekonomiky, a jednak napomohly k modernizaci ruského 

hospodářství. Inspirací pro stanovení vhodných návrhů a opatření byla studie Evropské banky 

pro obnovu a rozvoj „Diversifying Russia: Harnessing regional diversity“ (EBRD, 2012), 

dále Medvedějův modernizační program a také ekonomika Kanady, která svou rozlohou 

(druhá největší země světa), klimatickými podmínkami a také z hlediska dostupnosti 

obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, vykazuje podobné rysy s ruskou 

ekonomikou.  

 

6.1 Zemědělství, potravinářský průmysl a rybolov  
 

První oblastí, která je relevantní z pohledu diverzifikace a modernizace ruské ekonomiky, je 

oblast zemědělství, potravinářského průmyslu a rybolovu. Na tomto místě je nutné 

poznamenat, že tyto oblasti nespadají do hlavních priorit hospodářské politiky Ruska, a to  

i přesto, že v této oblasti by Rusko mohlo dosáhnout mimořádných výsledků. Z toho důvodu 

prvním návrhem je zařadit tuto oblast do prioritních oblastí hospodářské politiky Ruska, 

zvýšit aktivní podporu těchto oblastí a vytvářet kroky k zabezpečení potravinové 

soběstačnosti země. S těmito návrhy souvisí také potřeba přeměny současné struktury 

zemědělství, ve kterém dosahuje konkurenceschopnosti pouze rostlinná výroba, a to 

konkrétně produkce obilovin, které se vyváží do třetích zemí. Naproti tomu, velkou slabinou 

ruské ekonomiky zůstává, že obiloviny včetně semen a brambor jsou vyváženy s nízkým nebo 

žádným stupněm zpracování. Jen v minimálním množství jsou vyváženy výrobky z obilovin, 

oleje nebo zpracované brambory. V tomto kontextu se tak doporučuje především zvýšit míru 

zpracování zemědělských komodit.  

 Pokud jde o živočišnou výrobu (chov skotu, vepřů, drůbeže, dále produkci mléka  

a mlékárenských výrobků, včetně vajec), pak v této oblasti je Rusko stále čistým dovozcem, 

neboť produkce masa a masných výrobků je schopna uspokojit pouze 50 % domácí poptávky, 

v případě mléka pak 70 % domácí poptávky (FAO, 2013a). Základním problémem jsou 

především vysoké výrobní náklady, které do jisté míry plynou z nedostatku moderních 

technologií a postupů v ruském zemědělství. Pozitivně je možné v tomto směru hodnotit 

pouze změny v systému podpory zemědělství, tj. přesun státní podpory od dotovaných 

úrokových sazeb směrem k vyšší přímé podpoře zemědělců. Negativně je pak možné pohlížet 



 

na přetrvávající ztrátovost ruského zemědělství, což sebou nese nízkou motivaci pracovat 

v agrárním průmyslu z důvodů nízkých výdělků, dále nízké investiční výdaje včetně nízkého 

přílivu přímých zahraničních investic do této oblasti.  

 K překonání těchto skutečností se doporučuje především zaměřit státní podporu na 

řešení dlouhodobě nízkého stupně zpracování zemědělských komodit, podporovat rozvoj 

nových pěstitelských i chovatelských postupů, přispívat k rozvoji modernizace ruského 

zemědělství skrze zvýšení dostupnosti nových technologií především pak zemědělských strojů 

a zařízení (v roce 2012 bylo přibližně 70 % stávajícího zařízení v ruském zemědělsko-

průmyslovém komplexu opotřebováno), zaměřit se také na vyšší rozvoj ekologického 

zemědělství, produkci bio potravin, včetně rozvoje bioenergie a v neposlední řadě podporovat 

motivaci k zvyšování kvalifikace odborníků v agrárním a potravinářském průmyslu.  

 Pokud jde o oblast rybolovu, dosahuje v této oblasti Rusko poměrně velkého 

potenciálu, nicméně i přes tuto skutečnost stále existuje nevyužitá mezera. První významnou 

bariérou, která brání většímu rozvoji rybářského průmyslu je, že v Rusku chybí konzistentní 

politika rybolovu, která by především reagovala na otázky týkající se nízkého stupně 

zpracování ryb určených na vývoz nebo na extrémní stupeň byrokracie v rybolovném 

průmyslu (jedná se především o časovou náročnost získání povolení k rybolovu nebo získání 

hygienických certifikátů k prodeji ryb a rybích produktů). Další bariéry souvisí s rozvojem 

akvakultury, která je v případě Ruska zcela nevyhovující, s čímž souvisí také nízké investiční 

výdaje spojené s modernizací rybářského průmyslu a výlovu ryb (jedná se především o nízký 

počet motorizovaných rybářských plavidel a flotil, motorových členů, dopravních nádob 

apod.). Z toho důvodu navrhovaným opatřením je především zajistit konzistentní politiku 

rybolovu, zaměřit se na opodstatněnost postupů byrokracie a zvýšit investiční výdaje spojené 

s modernizací a restrukturalizací rybolovného průmyslu. Obdobně jako v případě zemědělství 

a potravinářského průmyslu je nezbytné zvýšit stupeň zpracování a opracování ryb a rybích 

produktů a podporovat rozvoj akvakultury. S tímto souvisí také potřeba zvyšovat výdaje na 

vědu, výzkum a nové technologie, aby bylo možné zabezpečit dlouhodobou udržitelnost ryb, 

mořských živočichů a mořských plodů v oceánech a mořích Ruska.  

 

6.2 Lesní hospodářství 
 

Druhou oblastí, která by mohla mít mimořádný význam v rámci diverzifikace a modernizace 

ruské ekonomiky, je lesní hospodářství. Dlouhodobě neřešeným problémem tohoto odvětví je 

především nízký stupeň rozvinutosti lesního průmyslu, což pramení především z nedostatečné 



 

rozvinutosti ruského sektoru chemického a mechanicko-chemického zpracování dřeva. 

V konečném důsledku se tak ruský lesní průmysl dlouhodobě potýká s poklesem 

konkurenceschopnosti, což je možné vysledovat např. ve snižujícím se podílu vývozu dřeva  

a dřevařských výrobků na celkovém vývozu země. Mezi nejčastěji vyvážené výrobky ze 

dřeva se řadí především kulatina a nezpracované dřevo. Naproti tomu, Kanada, která dosahuje 

obdobného potenciálu měřeného pomocí dostupnosti lesů a lesních zdrojů jako Rusko, se 

dlouhodobě řadí k nejvýznamnějším světovým vývozcům vysoce kvalitních dřevařských 

výrobků. V tomto směru by Rusko mohlo dosáhnout stejného potenciálu jako Kanada.  

 Z toho důvodu se autorka domnívá, že rozvoj ruského lesního hospodářství má zcela 

zásadní význam pro rozvoj ruské ekonomiky jako celku, neboť lesní průmysl, především pak 

dřevozpracující průmysl, by mohl významným způsobem přispívat k hospodářskému růstu a k 

diverzifikaci ruské ekonomiky. Stěžejní roli v rozvoji ruského lesního průmyslu by měly mít 

výrobky se středním a vysokým stupněm zpracování, např. lepené lamelové konstrukce  

a nosníky, nábytek a nábytkové doplňky, dřevěné obklady, stavební, konstrukční a truhlářské 

řezivo, dekorativní lamináty ze dřeva, impregnovaný papír, celulóza nebo dřevěné hračky. 

S tímto bezesporu souvisí také potřeba zvýšit výdaje na rozvoj a modernizaci chemického  

a mechanicko-chemického zpracování dřeva včetně zvyšování výdajů na výzkum a rozvoj 

nových technologií, především pak inovačních a energetických technologií, v oblasti 

dřevozpracujícího průmyslu. Dosažení dostatečné úrovně technického a technologického 

průlomu v ruském lesním hospodářství však sebou nese potřebu také zlepšit provádění 

legislativy v tomto odvětví, neboť dlouhodobě neřešeným problémem je vysoká míra 

nezákonné těžby dřeva a nízká podpora účinného využívání lesních zdrojů ze strany státu. 

Vyřešení těchto problémů by v konečném důsledku mohlo zlepšit také investiční prostředí 

v tomto odvětví a napomoci k zavádění nových inovací a technologií.  

 

6.3 Obnovitelné zdroje energie  
 

Stejně jako lesní hospodářství představují i obnovitelné zdroje energie, potenciál, který by se 

mohl stát novým pilířem ruské ekonomiky. Pozoruhodným jevem v tomto směru je, že 

přestože potenciál obnovitelných zdrojů energie v případě Ruska by mohl dosahovat 

světového významu, doposud neexistuje velký zájem o podporu rozvoje těchto zdrojů energie. 

Hlavním důvodem je, že přítomnost velkých zásob fosilních paliv na ruském území umožňuje 



 

zachovávat nízké ceny těchto energií pro tuzemský průmysl a obyvatelstvo, což v konečném 

důsledku také snižuje potřebu podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie62. 

 Nutno však podotknout, že jihozápadní regiony Ruska, jižní Sibiř a Dálný východ mají 

obrovský potenciál pro využívání energie ze slunce (solární energie), severní pobřežní oblasti 

Ruska a regiony v oblasti Volhy a Uralu nabízí neobvykle vysoké příležitosti pro využívání 

energie z větru, okolí střední a východní Sibiře a Dálného východu mají potenciál pro rozvoj 

vodní energie a oblasti Severního Kavkazu a Dálného východu disponují významnými 

lokalitami pro získávání geotermální energie a biomasy. Žádná jiná země světa se 

nevyznačuje takto velkým potenciálem pro rozvoj všech druhů obnovitelných zdrojů energie, 

jako je tomu v případě Ruska. Naproti tomu je nutné podotknout, že také žádná jiná země 

světa nedosahuje tak vysoké energetické neúčinnosti svého hospodářství, jako Rusko.  

 Neméně důležitým aspektem je, že v rámci obnovitelných zdrojů energie by mohlo 

Rusko zaujímat přední postavení v produkci biopaliv a bioetanolu, neboť je předním 

producentem obilovin, především ječmene, pšenice a kukuřice. Rusko má rovněž dobré 

klimatické podmínky pro pěstování řepky a řepné melasy, která se používá k výrobě bionafty. 

Předního postavení by Rusko mohlo dosáhnout také v produkci biomasy, která se používá pro 

výrobu bioenergie, což by pozitivně stimulovalo rozvoj lesního hospodářství, 

dřevozpracujícího průmyslu a zemědělství.  

 Obnovitelné zdroje energie by tak mohly sehrát významnou roli při modernizaci 

ruského hospodářství, což zároveň potvrzuje také Medvedějův modernizační program, jehož 

ambicí je mimo jiné snížit energetickou náročnost ruského průmyslu, zvýšit racionálnost ve 

využívání fosilních zdrojů energie či zabezpečit rozvoj energie také v obtížně dostupných 

lokalitách Ruska (President of Russia, 2009). V neposlední řadě by se Rusko mohlo stát 

významným producentem bioenergie a elektrické energie získávané z obnovitelných zdrojů 

energie. V tomto směru by Rusko mohlo dosáhnout stejného potenciálu jako Kanada, která je 

v současnosti třetím největším producentem elektrické energie vyrobené z větrné a vodní 

energie a druhým největším exportérem elektrické energie na světě. Rozvoj obnovitelných 

zdrojů energie v případě Ruska sebou nese také neobvykle vysoké investiční příležitosti 

především ze strany zahraničí, což by zprostředkovaně stimulovalo také rozvoj nových 

pracovních míst. Obnovitelné zdroje energie jsou ve většině zemí světa také spojovány se 

zaváděním inovací a rozvojem nových technologií, především pak energeticky účinných 

technologií. Jedná se především o rozvoj automobilů s alternativním pohonem 

                                                 
62 V současnosti tvoří obnovitelné zdroje energie přibližně 1 % energetického výkonu země.  



 

(elektromobily), kotle na spalování biomasy doplněné o technologie na výrobu elektrické 

energie (např. parní turbíny, horkovzdušné turbíny nebo točivé redukce), dále o motorové 

generátory spalující např. řepkový olej, energeticky soběstačné budovy, LED osvětlení na 

bázi solárních technologií apod. Možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie tak zcela 

zásadním způsobem mění pohled na tradiční neobnovitelné zdroje a jsou označovány za 

energii pro budoucnost. Z toho důvodu by význam obnovitelných zdrojů energie neměl být 

podceňován, ani v případě surovinově soběstačných zemí, ke kterým se Rusko řadí. Právě 

naopak obnovitelné zdroje by mohly sehrát mimořádnou roli v modernizaci ruské ekonomiky. 

Z toho důvodu je vážně míněným navrhovaným opatřením zvýšit motivaci týkající se rozvoje 

obnovitelných zdrojů energie především ze strany státu, za tímto účelem stanovit také rámec 

státní podpory pro zahraniční a domácí investory v oblasti obnovitelných zdrojů energie, 

včetně nastavení pravidel pro čerpání podpory a v neposlední řadě zvyšovat informovanost 

týkající se výhod a potenciálu, které obnovitelné zdroje energie přináší.  

 

6.4 Služby a cestovní ruch 
 

Další navrhovanou oblastí, která by mohla sehrát významnou roli při modernizaci  

a diverzifikaci ruského hospodářství, jsou služby a cestovní ruch. Na tomto místě je nutné 

poznamenat, že ve srovnání s vyspělými zeměmi se ruský sektor služeb stále vyznačuje 

nízkou mírou sofistikovanosti a rozvinutosti, neboť dominantní pozici v tomto sektoru 

zaujímá bydlení, veřejné a komunální služby následované dopravou a spoji. Naproti tomu, 

bankovní, finanční a pojišťovací služby, počítačové, telekomunikační a mediální služby, 

inženýrské, architektonické a technické služby, jsou stále nedostatečně rozvinuty. V této 

souvislosti je nutné zdůraznit, že země jako Austrálie, Kanada, USA, Velká Británie apod., 

které disponují rovněž významnými zásobami fosilních paliv, začaly budovat svůj 

hospodářský růst právě na rozvoji sofistikovaných služeb.  

 K základním překážkám, které dlouhodobě brání v rozvoji ruských služeb, je velké 

množství regulačních a legislativních požadavků, dominance velkých státních podniků 

v oblasti bankovnictví, telekomunikací, mediálních služeb, nedostatek znalostí v oblasti 

finančních a kapitálových trhů, nízká důvěra veřejnosti v bankovní a finanční systém Ruska 

(např. v roce 2011 mělo pouhých 24 % ruských občanů bankovní účet) a v neposlední řadě 

nedostatečné množství finančních prostředků především pro rozvoj bankovního a finančního 

systému Ruska. V tomto směru se předpokládalo, že především přistoupení Ruska k WTO 

povede k liberalizaci bankovních, finančních a pojišťovacích služeb, nicméně z listiny 



 

závazků, které Rusko v souvislosti se svým vstupem přijalo, se neočekává, že by došlo 

k významným změnám v oblasti bankovních a finančních služeb. Výraznější změny se týkají 

pouze rozšíření účasti zahraničních společností na ruském trhu. Naproti tomu, ruská vláda si 

při svém vstupu do WTO vyjednala, že např. účast zahraničního kapitálu v národním 

bankovním systému může dosahovat maximálně 50 % nebo ruská centrální banka bude 

regulovat množství zahraničních společností v oblasti bankovních a finančních služeb (ITC, 

2012). Na tomto místě je nutné podotknout, že omezování přílivu zahraničního kapitálu do 

ruského bankovního a finančního systému, může mít za následek pokračující pomalý rozvoj 

tohoto odvětví, a to obzvláště v tom smyslu, když ruská vláda nedisponuje potřebným 

množstvím finančních prostředků, aby se mohla sama stát iniciátorem rozvoje bankovního  

a finančního systému. 

 Příznivějších podmínek se podařilo dosáhnout v rámci informačních a komunikačních 

technologií, které budou do Ruska po ukončení přechodného období v rámci WTO, dováženy 

s nulovou celní sazbou, což by se mělo následně projevit také v jejich nižších cenách. S tímto 

souvisí také potřeba zabezpečit dostatečné pokrytí internetovým a mobilním připojením a dále 

cenově zpřístupnit tyto služby široké veřejnosti. Mimořádného významu by v tomto směru 

měly dosáhnout především elektronické a informační služby, které ve vyspělých zemích 

pokrývají širokou škálu hospodářských činností, a které probíhají on-line. Na rozdíl od 

vyspělých zemí však není ruský trh stále těmito službami přesycen.   

 Pro modernizaci a diverzifikaci ruského hospodářství má velký význam také rozvoj 

inženýrských, architektonických a technických služeb. Zásadním problémem, který brání 

v jejich rozvoji, je však nedostatek kvalifikovaných odborníků především v technických 

oborech. Z toho důvodu EBRD (2012) navrhuje především zvýšit ze strany Ruska motivaci ke 

studiu technických oborů, s čím souvisí také potřeba sladit požadavky trhu práce se 

vzdělávacím systémem. Dalším možným řešením je imigrace kvalifikovaných pracovníků, 

s čímž bezesporu souvisí také potřeba ze strany ruského státu motivovat zahraniční pracovní 

sílu k imigraci do Ruska.   

 Další navrhovanou oblastí v rámci služeb je zaměřit se na rozvoj cestovního ruchu. Na 

tomto místě je nutné podotknout, že zásadním problémem ruského cestovního ruchu je 

nedostatečná rozvinutost dopravní, turistické, ubytovací a gastronomické infrastruktury, 

nedostatečný destinační marketing, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by 

poskytovali kvalitní služby pro turisty, existence široké škály regulačních opatření  

a v neposlední řadě neexistence právního rámce pro přilákání soukromých investic do odvětví 

cestovního ruchu.  



 

 Z toho důvodu navrhovaným opatřením je vytvořit na státní i regionální úrovni 

strategickou koncepci rozvoje cestovního ruchu v rámci Ruska, vytvořit marketingové plány  

a stanovit způsoby pro řízení destinačního managementu ve smyslu propagování Ruska jako 

cílové destinace, včetně vytvoření rámce pro přilákání soukromých investic. Dále je nutné 

upravit také vízový systém, neboť hlavním problémem stávajícího ruského vízového režimu 

je časová a finanční náročnost k získání víza při cestách do nebo z Ruska.  

 

6.5 Technologická modernizace a rozvoj inovací 
 

Modernizace a diverzifikace ruského hospodářství by měla vycházet také z rozvoje nových 

technologických oblastí a z rozvoje inovací, což zdůrazňuje především Medvedějův 

modernizační program a dále Koncepce 2030. Negativní skutečností v tomto směru je, že 

ruský inovační a technologický systém je stále do značné míry ovlivněn sovětským dědictvím, 

neboť v bývalém SSSR spadala věda, výzkum a vývoj pod kontrolu a vlastnictví státu. 

Současné údaje ukazují, že hlavním iniciátorem a realizátorem v oblasti vědy, výzkumu  

a vývoje stále zůstává ruský stát, resp. státní ústavy a instituce, které realizují téměř 73 % 

veškerého výzkumu a vývoje Ruska. Zcela zanedbatelnou roli v oblasti výzkumu a vývoje 

sehrává soukromý sektor (Dezhina, 2013). Tato skutečnost tak má za následek, že dlouhodobě 

dominantní pozici zaujímá vojenský a zbrojní výzkum, který se sice řadí k nejvíce vědecky  

a technologicky náročným odvětvím ruského hospodářství, ale naproti tomu nepřináší 

dostatečné impulsy pro rozvoj ekonomiky jako celku.  

 V tomto směru se za zcela zásadní jeví nutnost podporovat rozvoj technické  

a technologické infrastruktury spočívající v rozvoji technologických parků, podnikatelských 

inkubátorů, inovačních klastrů a vytváření sítí a partnerství mezi soukromým a veřejným 

sektorem. Hlavním iniciátorem a tvůrcem při zavádění nových inovací a technologických 

platforem by měla být ruská vláda, a to nejen jako komunikátor mezi aktéry inovačního 

systému, ale také jako expert na zavádění inovací a nových technologií. Klíčové místo by 

měly zastávat také ruské univerzity a vládní výzkumné ústavy, které by významným 

způsobem mohly rozvíjet projekty v oblasti výzkumu a vývoje. S tímto souvisí také nutnost 

zvýšit finanční podporu z federálního rozpočtu na financování vědy, výzkumu a vývoje. 

Přestože v případě Ruska byly již podniknuty určité kroky k přechodu na inovativní cestu  

(v současnosti existuje již 32 technologických platforem a 25 inovačních klastrů), zásadním 

problémem zůstává nedostatek vlastních zkušeností, neboť ruské technologické platformy 

byly vytvořeny na základě zahraničních zkušeností především pak podle technologických 



 

platforem Evropské unie, což pramení především z toho, že v Rusku dlouhodobě neexistovala 

inovační politika státu. Pozitivně je pak možné nahlížet na zdůraznění role zvláštních 

ekonomických zón, které sice začaly vznikat již na konci 80. let minulého století v rámci 

SSSR s cílem vytvořit zóny pro výrobu vědecky-náročných výrobků na bázi spojení 

sovětských technologií a zahraničního kapitálu. Nicméně v průběhu 90. let minulého století 

byly v rámci těchto zón zrušeny poskytované daňové úlevy, což vedlo k zrušení jejich 

významu. Teprve až v roce 2005 byl přijat zákon o zvláštních ekonomických zónách v Ruské 

federaci, který ustanovil dva typy zón, a to průmyslově-výrobní zóny a technicko-aplikační 

zóny. Tyto zóny mají přispět k dosažení naléhavých cílů Ruska, a to především k vytvoření 

podmínek pro rozvoj inovačních technologií, k přípravě řídících pracovníků pro inovační 

činnost ve vědecko-technických a průmyslových oborech, zvýšit příliv zahraničních investic 

do ruského průmyslu a v neposlední řadě zvýšit konkurenceschopnost výrobků a technickou 

úroveň výroby. V průběhu času byly ekonomické zóny rozšířeny také pro oblast cestovního 

ruchu a rekreace a na přístavní zóny. Autorka se domnívá, že zvláštní ekonomické zóny by 

mohly významným způsobem podpořit rozvoj inovativních podniků a zvýšit motivaci 

podnikatelské sféry zapojovat se do inovačních procesů a podporovat vlastní výzkum a vývoj. 

V tomto směru by měla ruská vláda vytvořit jasný a konzistentní rámec, jak bude podporovat 

popřípadě zvýhodňovat podniky, které budou zavádět inovace nebo se účastnit na aktivitách 

zvláštních ekonomických zón či technologických platforem, neboť na státní úrovni stále 

neexistuje jednotný program podpory, tudíž případné úlevy jsou prozatím regionální 

záležitostí. Další komplikující skutečností je, že regionální rámce podpory nejsou mnohdy 

dostatečně legislativně podloženy, a tudíž existují rizika spojená s jejich nedodržením. 

Rovněž by měly být stanoveny jasné, ale přitom časově a finančně nenáročné postupy pro 

vstup zahraničních investorů do zvláštních ekonomických zón a technologických platforem. 

Za adekvátní doporučení se jeví také potřeba definovat na státní úrovni posloupnost 

prioritních směrů v oblasti nových technologií a inovací včetně zmapování možností 

mezinárodní spolupráce na vědecko-výzkumných programech.  

 Za neméně důležitou oblast v rámci technologické modernizace ruské ekonomiky se 

jeví také aerokosmický průmysl. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že zatímco vojenský, 

zbrojní a letecký průmysl se řadí k strategickým odvětvím ruského hospodářství a patří 

k prioritním odvětvím hospodářské politiky Ruska, aerokosmickému průmyslu není věnována 

takto významná pozornost. Přestože, jak již bylo dříve uvedeno, má Rusko zkušenosti 

s vesmírným výzkumem a od roku 1992 existuje také Ruská federální kosmická agentura, 

která je zodpovědná za rozvoj ruské vesmírné vědy, byla převážná část aktivit této agentury 



 

až do roku 2006 směřována do rozvoje leteckého výzkumu. Teprve od roku 2006 jsou 

zaznamenány hmatatelné změny v přístupu ke kosmickému výzkumu. Za tímto účelem byla 

v roce 2009 založena Státní korporace pro raketový a vesmírný průmysl Ruska, která má 

vytvářet podmínky pro stabilní rozvoj vesmírného průmyslu a koordinovat vědecké a výrobní 

operace (Rathgeber, Baranes, Venet, 2010). K hlavním prioritám ruského vesmírného 

programu se tak v současnosti řadí vývoj nových vesmírných komunikací, navigace a dálkové 

snímání planety, vytvoření globálního družicového navigačního systému, rozvoj moderních 

raket apod. Rozvoj těchto programů však naráží na dlouhodobě nižší přísun finančních 

prostředků vymezených na financování kosmického výzkumu, což se zprostředkovaně odráží 

v zastaralosti některých zařízení či v nízkých platech výzkumných pracovníků. Neméně 

naléhavým problémem je také množství administrativních úkonů spojených s vyplácením 

finanční podpory do tohoto odvětví. Dalším problém kosmického průmyslu je, že současná 

pozornost státu se zaměřuje především na řešení organizačních a strukturálních problémů, 

naproti tomu však není věnována dostatečná pozornost rozvoji zcela nových technologií  

a materiálů. S touto skutečností souvisí také fakt, že aerokosmický průmysl se orientuje 

především na tradiční výrobu, tj. používají se známé, tradiční materiály, přičemž celá výroba 

postrádá novost, viz Oruzhiye Rossii Informatsionnoye Agentovo (2014), President of Russia 

(2009). 

 

6.6 Posílit transparentnost a předvídatelnost ruského veřejného sektoru 
 

Dosažení adekvátní úrovně diverzifikace a modernizace ruské ekonomiky je bezesporu 

spojeno s potřebou zvýšit transparentnost a předvídatelnost ruské ekonomiky. Předchozí 

podkapitoly ukázaly, že mnohá odvětví ruského hospodářství jsou zatížena velkým 

množstvím regulačních či byrokratických omezení, nejednotností legislativy nebo úplnou 

absencí jednotné právní úpravy.  

 Dlouhodobým problémem ruské ekonomiky je také nízká kvalita podnikatelského 

prostředí, což znamená, že je nutné začít řešit neúměrně velké množství regulačních  

a obchodních překážek, netransparentnost administrativních postupů, především pak 

neprůhlednost v rozdělování pravomocí mezi federální a regionální administrativou, 

nedostatečnou ochranu vlastnických práv a práv duševního vlastnictví.  

 Za další adekvátní doporučení především ve vztahu k zahraničním společnostem  

a investorům je potřeba začít řešit poměrně přísná pravidla týkající se vízové a emigrační 

politiky, především pokud jde o zaměstnance zahraničních poboček nebo dceřiných 



 

společností v Rusku. Neméně naléhavým problémem je potřeba odstranit korupci především 

ve veřejném sektoru, neboť např. společnost Transparency International označuje míru ruské 

korupce za vyšší, než v některých afrických zemích. S korupcí souvisí také průměrná velikost 

úplatků, které se v dlouhodobém měřítku zvyšují, tj. zatímco v roce 2008 činil průměrný 

úplatek 9 tisíc rublů, v roce 2011 dosahoval již 236 tisíc rublů. Dalšími dopady korupce je 

růst stínové ekonomiky především pak růst daňových úniků, nelegálního zaměstnávání, 

nehlášení plateb zdravotního a sociálního pojištění apod. Přestože bylo učiněno především ze 

strany ruské vlády a prezidenta Ruska několik pokusů v boji proti korupci, např. 4. dubna 

1992 prezident Boris Jelcin vydal dekret „Boj proti korupci ve veřejné správě“ nebo došlo 

k ustanovení národního protikorupčního výboru, žádné z přijatých protikorupčních opatření 

nepřineslo téměř žádné výsledky. Autorka se v tomto směru domnívá, že právě řešení korupce 

je zcela zásadní pro dosažení stabilního rozvoje ruské ekonomiky a k prosazení cílů v oblasti 

diverzifikace a modernizace ruského hospodářství. S korupcí souvisí také problém tzv. ruské 

oligarchie. Převážná část ruských oligarchů je koncentrována v sektoru dobývání a těžby 

nerostných surovin, dále v oblasti stavebnictví, služeb či maloobchodu. V tomto směru je 

vhodné zmínit především studii Gurjeva, Rachinskiho (2005), kteří uvádí, že ruští oligarchové 

nejsou pouze průmysloví magnáti, kteří ovládají strategická odvětví národního hospodářství 

Ruska, ale jsou do jisté míry také iniciátory hospodářských změn v Rusku, neboť disponují 

dostatečným množstvím peněžních prostředků, které mohou investovat do rozvoje ruského 

průmyslu. Zásadním problémem v tomto směru je, že převážná část majetných Rusů však 

neponechává své finanční prostředky v zemi, ale ukládá je na speciálních zahraničních účtech, 

což v konečném důsledku oslabuje ruskou ekonomiku.  

 Z toho důvodu navrhovanými doporučeními, která by mohla přispět k odstranění 

korupce, je dosažení dostatečně velké politické vůle bojovat proti korupci, přísnější trestání 

korupce (v současnosti je běžné, že pokud jsou úředníci usvědčeni z přijímání poplatků, pak 

ve většině případů dostávají podmíněný trest), nábor státních úředníků by se měl uskutečňovat 

pouze na základě transparentního výběrového řízení, dále je nutné posílit nezávislost 

soudnictví, hromadných sdělovacích prostředků, s čím souvisí také zveřejňování korupčních 

případů nebo ustanovení speciální nezávislé protikorupční agentury.  

 Naproti tomu, je nutné podotknout, že korupce je v Rusku tak dlouhodobým a trvalým 

problémem, že se z krátkodobého ani střednědobého hlediska neočekává, že by došlo ke 

zlepšení situace v oblasti korupce, neboť základní překážkou zůstává nedostatek politické 

vůle korupci řešit.  



 

 7 Závěr 

 

Význam ruského energetického sektoru je z ekonomického pohledu záležitostí starší nežli 

existence samotného Ruska, byť v 90. letech minulého století nebyla tato skutečnost tak 

patrná, především díky rozpadu RVHP, zahájení transformačního procesu ruského 

hospodářství, prosazujícími se politickými a hospodářskými problémy či vytvářením nových 

vazeb v hospodářské, podnikatelské a politické sféře. Dění v tehdejším Rusku, které 

poznamenalo i následný přístup k využitelnosti surovinového bohatství země, není možné 

chápat izolovaně v kontextu doby, nebo ve smyslu specifického vývoje ve vnitropolitické 

oblasti, ale je nutné jej posuzovat z pohledu Ruska.  

 Byly to totiž právě vysoké ceny ropy a zemního plynu, které charakterizovaly situaci 

na světových trzích po roce 2000, a jejichž nepřetržitý růst až do konce roku 2008 závratným 

způsobem zdolal předchozí negativní vývoj ruského hospodářství v průběhu první dekády 

nového tisíciletí. Příjmy z exportu nerostných surovin se tak staly mocným zdrojem pro 

realizaci sociálně-ekonomické transformace země, která vytvořila nové mechanismy rozvoje, 

umožnila zlepšit životní úroveň ruského obyvatelstva, a v konečném důsledku vedla také 

ke stabilizaci ruského hospodářství. Není proto divu, že se právě nerostné suroviny staly 

nosným pilířem a do jisté míry i základním prvkem ruského hospodářství.  

 Surovinový model ekonomického rozvoje Ruska se rychle začal prosazovat ve 

sledovaných prioritách a orientaci zahraničního obchodu. Ruskou vládou bylo stanoveno, že 

příjmy z vývozu nerostných surovin významným způsobem podpoří stabilní růst ekonomiky, 

posílí další zvyšování životní úrovně obyvatel a zvýší ekonomickou pozici státu v zahraničí. 

Nutno však podotknout, že struktura mezinárodní specializace Ruska začala stavět zahraniční 

obchod a zdroje hospodářského výkonu na základech, které jsou velmi citlivé na jakékoliv 

výkyvy či změny ve světovém hospodářství.  

 Cílem doktorské dizertační práce bylo identifikovat význam primárního sektoru, resp. 

těžby a dobývání nerostných surovin pro ruskou ekonomiku se zvláštním zaměřením na 

zahraniční obchod. V této souvislosti kvantifikovat dopady exportu nerostných surovin na 

úroveň zpracovatelského průmyslu Ruska za použití regresního modelu holandské nemoci  

a nastínit mechanismy, které by umožnily překonat závislost ruského hospodářství na vývozu 

nerostných surovin.  

 V dizertační práci byly dále stanoveny dvě výzkumné hypotézy. První hypotézou bylo, 

že konkurenceschopnost ruské ekonomiky je dána pouze vývozem nerostných surovin. 



 

V tomto směru je možné uvést následující poznatky. V současnosti je ruský vývoz tvořen  

z více než 70 % vývozem minerálních paliv a z více než 10 % vývozem kovových  

a nekovových minerálů, viz tab.  4.14. Pro současnou komoditní strukturu ruského vývozu 

také platí, že zatímco v roce 2000 činil podíl vývozu strojů a dopravních zařízení (SITC 7) 8,8 

% na celkovém vývozu Ruska, v současnosti se pohybuje podíl vyvážených strojů a 

dopravních zařízení okolo 4 %. Obdobný vývoj je možné spatřovat také při vývozech tržních 

výrobků (SITC 6), jejichž podíl v roce 2000 činil 5,4 % na celkovém vývozu země, zatímco 

v současnosti se tento podíl pohybuje okolo 2,5 %. Pozitivních výsledků Rusko nedosahuje 

ani při vývozu chemikálií (SITC 5), neboť podíl jejich zastoupení na celkovém vývozu země 

se dlouhodobě pohybuje okolo 6,5 %. Zvláštním rysem ruské komoditní struktury vývozu je, 

že Rusko nevyváží žádné průmyslové a spotřební zboží zastoupené skupinou (SITC 8), viz 

obr 4.5. Kvalitativně jiný pohled pak přináší údaje týkající se komoditní struktury dovozu, ve 

kterém dominují technicky a technologicky náročné výrobky vyznačující se vyšším nebo 

vysokým stupněm zpracování, jako jsou např. stroje a dopravní zařízení, tržní výrobky, 

průmyslové zboží apod. Pozoruhodným rysem komoditní struktury ruského dovozu je 

dlouhodobě se zvyšující podíl dovozu strojů a dopravních zařízení, tj. zatímco v roce 2000 

činil dovoz strojů a dopravních zařízení 31,4 % ruského dovozu, v současnosti se podíl 

dovážených strojů a dopravních zařízení pohybuje okolo 50 %, viz obr. 4.8. Vývozní  

a dovozní orientaci ruské ekonomiky je možné spatřovat také v teritoriální struktuře ruského 

vývozu a dovozu. Zatímco teritoriální struktura vývozu je tvořena zeměmi, které jsou 

nejvýznamnějšími odběrateli primárních energetických zdrojů (Německo, Itálie, Nizozemsko, 

Bělorusko, Ukrajina, Čína apod.), teritoriální struktura dovozu ukazuje, že nejvýznamnějšími 

partnery jsou dodavatelé průmyslového a spotřebního zboží (Německo a Čína), viz tab. 4.15  

a 4.16. 

 V případě Ruska dochází také k dlouhodobému poklesu míry otevřenosti ekonomiky, 

tj. mezi lety 2000 a 2011 se míra otevřenosti ruské ekonomiky snížila o 12,2 p. b., viz tab. 

4.17. Negativně se dlouhodobě vyvíjí také index exportní specializace, který měří stupeň 

specializace ve výrobě prostřednictvím mezinárodního obchodu. Ruská ekonomika mezi lety 

2000 a 2012 dosahovala vysokých kladných hodnot tohoto indexu pouze při vývozech 

minerálních paliv (SITC 3), který se mezi lety 2000 a 2012 navíc zvýšil o 0,05 p. b. a v roce 

2012 dosahoval hodnoty 0,97. Pokud jde o ostatní oblasti, jako jsou průmyslové výrobky 

zastoupené skupinou (SITC 5-8) nebo zemědělské výrobky zastoupené skupinou (SITC 0-1), 

dosahuje Rusko dlouhodobě záporné exportní specializace, která má navíc tendenci se 

prohlubovat, viz tab. 4.18. Poměrně negativně se vyvíjí také index exportní specializace při 



 

vývozech technicky či technologicky náročných výrobků, což je primárně zapříčiněno 

dlouhodobě se snižujícím vývozem high-tech výrobků, nízkou mírou produktivity práce, 

nízkými výdaji na vědu a výzkum, nízkým počtem patentových přihlášek nebo žádostí o zápis 

ochranných známek. Dlouhodobým problémem Ruska je také nízký počet inovací zaváděných 

do výrobních procesů nebo nízký počet investic do lidského kapitálu, což se v konečném 

důsledku odráží také v záporných hodnotách indexu exportní specializace při výrobě výrobků 

náročných na lidskou práci. Přestože je Rusko šestým největším vývozcem kapitálu a osmým 

největším dovozcem kapitálu na světě, převážná část investic se týká ostatních investic, které 

zahrnují obchodní úvěry, vládní úvěry apod. Naproti tomu se příliv přímých zahraničních 

investic snižuje, neboť jen mezi lety 2000 a 2012 se jejich příliv snížil o 28,3 p. b., viz tab. 

4.13. 

 O snižující se konkurenceschopnosti vypovídá také reálný efektivní měnový kurz, 

který se používá k hodnocení cenové konkurenceschopnosti vývozů. V případě Ruska 

docházelo od počátku nového tisíciletí k reálnému zhodnocování (viz tab. 4.21), což do jisté 

míry vysvětluje i snižující se podíl průmyslových výrobků v komoditní struktuře vývozu.  

 Neméně pozoruhodným poznáním je také množství uplatňovaných nástrojů a opatření 

ovlivňujících dovoz. Jedná se především o tarifní a netarifní nástroje, uplatňování 

bezpečnostních a technických překážek obchodu, aplikace sanitárních a fytosanitárních 

opatření apod. Především uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření je ze strany WTO 

považováno za skrytou formu ruského protekcionismu. Na základě těchto skutečností je tak 

možné potvrdit hypotézu, že ruská ekonomika je konkurenceschopná pouze ve vývozech 

nerostných surovin.  

 Druhou hypotézou bylo, že s rostoucími příjmy z vývozu nerostných surovin se 

zvyšuje riziko holandské nemoci v Rusku. Platnost této hypotézy byla ověřována pomocí 

aplikace a sestavení regresního modelu holandské nemoci pro ruskou ekonomiku, 

prostřednictvím něhož byly zkoumány dva teoretické negativní účinky holandské nemoci, tj. 

spending effect (výdajový efekt) a resource-movement effect (efekt přesunu zdrojů) v rámci 

Ruska na čtvrtletních datech let 2000 až poloviny roku 2013. Za tímto účelem byl nejprve 

navrhnutý regresní model ekonometricky verifikován a testován pomocí testu správné 

specifikace, aby bylo možné rozhodnout, zda je navrhnutý model adekvátní, a zda je možné 

jej podle kritéria minimalizace čtverců reziduální složky odhadnout s využitím metody 

nejmenších čtverců. Regresní statistiky odhadnutého modelu ukázaly na dobrou shodu 

výběrových dat s odhadnutými veličinami, neboť koeficient determinace poukázal na 

poměrně vysoký podíl vysvětlované regrese na celkovém součtu čtverců, tj. variabilita 



 

výstupu ruského zpracovatelského průmyslu byla lineární závislostí na vysvětlujících 

proměnných objasněna téměř ze 77 %, viz tab. 5.7. V případě jednotlivých regresních 

koeficientů byla zjištěna u všech koeficientů jejich statistická významnost na hladině 

významnosti 5 %.  

V případě vládních výdajů Ruska, které v modelu reprezentovaly spending effect bylo 

zjištěno, že ve sledovaných letech nesnižovaly konkurenceschopnost ruského 

zpracovatelského průmyslu, ale spíše, že nepatrně přispívaly k jeho růstu, neboť odhadnutý 

regresní parametr poukázal na kladnou závislost. Jedním z důvodů, proč nedošlo k prokázání 

přítomnosti tohoto účinku v rámci ruské ekonomiky je, že Rusko, resp. ruská vláda, provádí 

poměrně obezřetnou fiskální politiku, a to zejména tím, že významnou část příjmů z vývozu 

nerostných surovin od roku 2004 akumulovala do Stabilizačního fondu Ruska a od roku 2008 

do Rezervního fondu a Fondu národního bohatství, díky čemuž byla absorbována nadměrná 

likvidita a inflační tlaky.   

 Pokud jde o druhý účinek, a to resource-movement effect, byla potvrzena negativní 

závislost výstupu zpracovatelského odvětví Ruska na změny ve mzdách v sektoru dobývání 

 a těžby nerostných surovin. Negativní závislost potvrzuje teoretický předpoklad holandské 

nemoci v podobě přesunu výrobních faktorů ze sektoru průmyslu, do sektoru s nerostnými 

surovinami vlivem rostoucí poptávky po výrobních faktorech, což se v letech 2000 až 

poloviny roku 2013 projevilo v strmém růstu mezd v tomto odvětví. Na tomto místě je nutné 

zdůraznit, že sektor dobývání a těžby nerostných surovin je odvětvím náročným na kapitál, 

nikoliv na pracovní sílu. Podle ruských odhadů zaměstnává sektor dobývání a těžby 

nerostných surovin přibližně 1 % – 2 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Na druhé straně 

není možné opomíjet, že vyšší mzdy nemusí být nutně spojeny pouze s holandskou nemocí, 

ale mohou být výsledkem horších pracovních podmínek v sektoru dobývání a těžby 

nerostných surovin ve srovnání se zpracovatelským průmyslem.  

Vzhledem k tomu, že nedošlo k potvrzení hlavního účinku holandské nemoci, tj. 

spending effect, není možné potvrdit hypotézu o tom, že vývoz nerostných surovin má 

negativní vliv na úroveň zpracovatelského průmyslu Ruska. Analýza holandské nemoci 

demonstrovaná na ruské ekonomice, tak jednoznačně ukázala na to, že obezřetná fiskální 

politika může účinky holandské nemoci významným způsobem potlačit, tj. že vývoz 

nerostných surovin nemusí snižovat úroveň výstupu zpracovatelského průmyslu.  

 I přes tyto skutečnosti není možné opomíjet, že v předkládané dizertační práci byla 

zjištěna celá řada rizik, která primárně plynou ze surovinového bohatství Ruska, resp. 

z enormního vývozu nerostných surovin. Z nejnovějších poznatků o ruské ekonomice se za 



 

nejvíce rizikové jeví cíle, které soudobá hospodářská politika Ruska sleduje. Na jedné straně 

se totiž jedná o cíl dosáhnout postavení energetické velmoci na mezinárodní úrovni, a na 

straně druhé podporovat a zvyšovat dynamiku rozvoje především v podobě inovačně-

strukturní modernizace Ruska. Vyvstávají tak základní otázky, jako např., který z těchto cílů 

je nadřazený, a který je naopak podřazený, zda bude Rusko alokovat prostředky spíše do 

modernizace energetického sektoru, nebo spíše do modernizace a diverzifikace ruské 

ekonomiky apod. Vážným rizikem se rovněž jeví již dříve prezentovaná orientace 

zahraničního obchodu, tj. ruský vývoz je zaměřen především na vývoz výrobků s nízkým 

stupněm zpracování. Orientace zahraničního obchodu primárně pramení ze struktury ruské 

ekonomiky a některými autory, viz Abramov, Jakovec (2013), bývá označována za 

polokoloniální, tzn., že Rusko se stává zdrojem nerostných surovin pro světovou ekonomiku 

a zároveň odbytištěm průmyslového a spotřebního zboží. Neméně závažnými problémy ruské 

ekonomiky je nízká efektivnost státu, která pramení z vysoké míry korupce, nízké míry 

nezávislosti soudní moci, z provázanosti vztahů mezi politickou a privátní sférou nebo 

z rozsahu byrokratického aparátu státu, přičemž náročnost a rozsáhlost administrativních 

postupů se prosazuje takřka ve všech odvětvích národního hospodářství.  

 Autorka této práce se domnívá, že tuto kritickou situaci není možné překonat 

jednorázovým opatřením, neboť překonání vyžaduje změny ve struktuře práce, kapitálu, tak  

i změny v obratu zahraničního obchodu. Nejnaléhavějším úkolem, před kterým stojí současné 

Rusko je nutnost zahájit účinnou diverzifikaci, tj. ukončit model jednostranného surovinového 

rozvoje země a přeorientovat výrobu a vývoz směrem k produkci výrobků s vyšším nebo 

vysokým stupněm zpracování. Poměrně zásadní otázkou zůstává volba směru modernizace  

a diverzifikace ruské ekonomiky, bez čehož není možné zajistit mobilizaci společnosti nebo 

zvýšit iniciativu všech subjektů Ruska.  Jistým posunem se jeví přijetí několika důležitých 

vládních dokumentů, a to především Koncepce dlouhodobého sociálně-ekonomického rozvoje 

Ruské federace do roku 2020 z roku 2008, ve které bylo stanoveno, že národní prioritou je 

inovační, sociálně zaměřená varianta ekonomického rozvoje země. Na tuto koncepci v roce 

2009 navázala iniciativa prezidenta Dmitrije Medveděva známá jako Medvedějův 

modernizační program, který stanovil, že modernizace ruské ekonomiky a společnosti musí 

vycházet ze snížení závislosti Ruska na příjmech z vývozu nerostných surovin a z podpory 

diverzifikace ruské ekonomiky vycházející z rozvoje špičkových technologií a inovací. Tato 

iniciativa se do jisté míry stala hnací silou pro konkretizování linií a obrysů dalších 

dokumentů a programů všestranné modernizace ruské ekonomiky, které v roce 2013 

vyvrcholily přijetím vládního dokumentu s názvem Politické priority vlády Ruské federace do 



 

roku 2018. Na tento dokument navázala Koncepce dlouhodobého sociálně-ekonomického 

rozvoje Ruské federace do roku 2030, která již konkrétněji stanovila vize a cíle do roku 2020 

a 2030 v oblasti socioekonomického rozvoje země. Strategickým cílem této Koncepce se stalo 

dosažení úrovně ekonomického a sociálního rozvoje, který by odpovídal postavení Ruska 

coby přední světové velmoci 21. století. Tato Koncepce předpokládá, že úroveň příjmů a 

kvalita života obyvatel Ruska do roku 2030 měřená pomocí HDP/obyvatele se zvýší z 13,9 

tisíc USD (údaj za rok 2007) na 50 tisíc USD/obyvatele do roku 2030. Dále je v této 

Koncepci stanoveno, že se zvýší očekávaná délka dožití na 75 let a přibližně 60 % až 70 % 

ruského obyvatelstva bude mít do roku 2030 středoškolské odborné vzdělání nebo 

vysokoškolské vzdělání.  

Přestože ambice výše představených vládních koncepcí a iniciativ jsou vysoké, není 

možné opomenout, že v roce 2009 byla přijata Energetická strategie Ruska do roku 2030, 

která na jedné straně stanovila, že je nutné snižovat podíl investic, které směřují do energetiky 

a dále snížit podíl energetického sektoru na tvorbě HDP a exportu o polovinu ve srovnání 

s rokem 2008, ale na straně druhé předpokládá zvýšení produkce ropy a zemního plynu. Na 

straně ropy je vytyčen cíl zvýšit těžbu ropy o téměř 10 % ve srovnání se současnou produkcí a 

u zemního plynu zvýšit produkci o 33 % až 42 % do roku 2030. Celkově tato Strategie 

v oblasti zahraniční energetické politiky Ruska potvrdila, že Rusko zůstane předním aktérem 

na světovém energetickém trhu a dále, že upevní svou pozici v světové atomové energetice. 

Dalším vážným aspektem se jeví doposud nevytvořený mechanismus realizace toho, jak 

dosáhnout stanovených cílů výše uvedených koncepcí včetně dosažení cílů Energetické 

strategie Ruska do roku 2030 a také jak budou formovány nezbytné institucionální 

předpoklady. Mnohé naráží na nedostatek schopných řídících pracovníků a na disproporce 

v přípravě specialistů pro vědu, moderní inženýrství a rovněž pro práci v inovační sféře. 

Limitujícím faktorem se jeví také potřeba dostatečného množství finančních prostředků pro 

provedení takto rozsáhlých strukturálních změn, neboť dosažení technologického  

a inovačního průlomu vyžaduje enormní množství finančních prostředků. 

Z toho důvodu autorka, v části věnované vlastním návrhům a doporučením, 

diskutovala jak o možnostech rozvoje nových technologií a inovací v rámci Ruska, tak i o 

jiných možných směrech modernizace a diverzifikace ruské ekonomiky vycházející 

především z rozvoje těchto odvětví, tj. z rozvoje zemědělství, potravinářského průmyslu  

a rybolovu, lesního hospodářství, obnovitelných zdrojů energie, z dalšího rozvoje služeb 

včetně cestovního ruchu a z posílení transparentnosti a předvídatelnosti ruského veřejného 

sektoru.  



 

Autorka navrhla tyto oblasti, přestože se domnívá, že existují i jiná odvětví ruské 

ekonomiky, která by mohla sehrát mimořádnou roli v modernizaci a diverzifikaci ruského 

hospodářství. Jedná se především o zemědělství, lesní hospodářství a rozvoj obnovitelných 

zdrojů energie. Vážně míněným doporučením je potřeba začít aktivně řešit dlouhodobě nízký 

stupeň zpracování zemědělských komodit a dřeva, podporovat rozvoj nových postupů 

zpracování a nahrazovat stávající zařízení novými a především pak úspornějšími 

technologiemi. Ruská vláda by se měla také zaměřit na řešení energetické neúčinnosti svého 

hospodářství a v tomto směru podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Rusko má 

dobrý potenciál pro výrobu bioenergie a biopaliv a v neposlední řadě verbálně stanovené 

ambice ruské vlády v oblasti rozvoje nových technologií a inovací, by mohly být orientovány 

na rozvoj energeticky účinných technologií, jako jsou vozidla s alternativním pohonem, 

energeticky účinné budovy apod. Nutno podotknout, že většina zemí světa považuje právě 

možnosti, jak využívat obnovitelné zdroje energie, za energii pro budoucnost. Naproti tomu 

ruskou vládou nebyly v tomto směru definovány téměř žádné priority a stojí tak stále v pozadí 

jejího zájmu.  

 Dalšími navrhovanými oblasti pro diverzifikaci a modernizaci ruského hospodářství 

byly služby a cestovní ruch. Důvodem zahrnutí této oblasti se jeví především nutnost zvýšit 

míru rozvinutosti některých druhů služeb. Nutno podotknout, že koncepce rozvoje ruských 

služeb byla ruskou vládou stanovena tak, že iniciátorem rozvoje těchto služeb budou velké 

především pak státem vlastněné instituce. Avšak ani po vstupu Ruska do WTO se 

nepředpokládají v tomto směru výrazné změny, neboť vstup zahraničních investorů např. do 

sektoru bankovních nebo finančních služeb bude i nadále kontrolován ruskou vládou a ruskou 

centrální bankou. Pro rozvoj služeb je klíčové, aby Rusko disponovalo kvalifikovanými 

odborníky a došlo také k rozvoji hospodářské konkurence, která by v konečném důsledku 

pozitivně působila na vývoj cen. Z pohledu modernizace se za vhodné jeví také rozvíjet oblast 

cestovního ruchu. Je tedy nezbytné, aby ruská vláda začala řešit otázky týkající se v mnoha 

ohledech nevyhovující dopravní, turistické, ubytovací a gastronomické infrastruktury. Zcela 

nutné je rovněž odstranit rozsáhlost regulačních opatření v tomto odvětví a nastavit právní 

rámec pro přilákání soukromých investic do odvětví cestovního ruchu.  

 Pro dosažení dostatečné úrovně technického a technologického průlomu je zapotřebí 

začít řešit také otázky týkající se ruského veřejného sektoru.  Tím má autorka na mysli velké 

množství regulačních a byrokratických omezení, která se odráží jak v nízké kvalitě ruského 

podnikatelského prostředí, tak i v pociťované rizikovosti zahraničních investorů investovat 

v Rusku. Významně by např. prospělo zjednodušení pravidel týkajících se podnikání  



 

a investování v Rusku, které by podpořilo přechod ruské ekonomiky směrem k inovativnímu 

rozvoji. Zásadní se rovněž jeví posílit nezávislost soudní moci, zajistit vymahatelnost 

vlastnických práv a účinně bojovat proti rozsáhlé korupci. Pro zajištění přechodu ruské 

ekonomiky směrem k inovativnímu rozvoji, budou právě soukromé investice sehrávat 

mimořádnou roli, neboť Rusko nedisponuje dostatečnými veřejnými zdroji, aby bylo schopné 

na jedné straně zachovat, nebo dokonce zvyšovat úroveň současné těžby nerostných surovin,  

a na straně druhé vyčlenit dostatečné množství finančních prostředků pro realizaci 

modernizace a diverzifikace ruské ekonomiky ve všech potřebných směrech. Kromě 

zabezpečení dostatečného množství peněžních prostředků vyvstává další zásadní otázka a to, 

zda ruská vláda disponuje dostatečným množstvím politické vůle, aby došlo k realizaci slovně 

stanových změn v rámci ruského hospodářství, a to především v tom smyslu, když podle 

predikcí americké Energetické agentury se předpokládá trvalý vzestup světové ceny ropy.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Seznam literatury 
 

Monografie 

ABRAMOV, Valerij a Jurij JAKOVEC. Faktory vědecko-technologického rozvoje ruské 

ekonomiky. In Iličeva, L. a kol. (eds). Rusko ve 21. století: politika, ekonomika, kultura. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 515 s. ISBN 978-80-7380-436-7. 

ALEXEEV, Michael a Shlomo WEBER. The Oxford Handbook of the Russian Economy. 

Oxford: Oxford University Press, 2013. 864 s. ISBN 978-0-19975-992-7. 

ARBATOV, Alexej. Vojenská doktrína a zahraniční politika Ruska. In Iličeva, L. a kol. (eds). 

Rusko ve 21. Století: politika, ekonomika, kultura. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 515 s. ISBN 978-

80-7380-436-7. 

ÅSLUND, Anders a Andrew KUCHINS. The Russia Balance Sheet. Massachusetts: Peterson 

Institute for International Economics, 2009. 192 s. ISBN 978-0-88132-424-2. 

ÅSLUND, Anders. Russia's Capitalist Revolution: Why Market Reform succeeded and 

Democracy Failed. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 2007. 

408 s. ISBN 978-0-88132-409-9.  

ÅSLUND, Anders. How Russia became a market economy. Washington, DC: R.R. Brookings 

Institution, 1995. 379 s. ISBN 0-8157-0426-7. 

AUTY, Richard, M. Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse 

Thesis. London: Routledge, 1993. 269 s. ISBN 0-203-42259-7. 

AUTY, Richard, M. Sustainable Development in Mineral Economies. New York: Oxford, 

1998. 291 s. ISBN 0-19-829487-5.  

BAAR, Vladimír. Decentralizační a dezintegrační procesy v Ruské federaci v 90. letech 

minulého století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. 231 s. ISBN 80-7368-141-2. 

BALABÁN, M. a kol. Nezápadní aktéři světové bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2010. 134 s. 

ISBN 978-80-246-1721-3.  

BALDWIN, Robert, E. Economic development and export growth: a study of Northern 

Rhodesia, 1920-1960. Berkley and Los Angeles, CA: University of California Press, 1966. 

254 s. ISBN 66-13091. 



 

BALDWIN, Robert, E. The Devolopment and Testing of Heckscher-Ohlin Trade Models: A 

review. Cambridge: MIT Press books, 2008. 217 s. ISBN 978-0-262-02656-7. 

BARBOJ, Anna. Daně v Rusku: rady a komentáře k minimalizaci daňových rizik. Brno: 

Wolters Kluwer, 2012. 262 s. ISBN 978-80-260-1207-8. 

BROWN, Nathan, J. Dynamics of Democratization: Dictatorship, Development, and 

Diffusion. Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2011. 344 s. ISBN 978-1-421-

40009-9. 

CARBAUGH, Robert, J. International Economics. 13th edit. Andover: Cengage Learning, 

2010. 575 s. ISBN 978-1-4390-3894-9. 

CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2003. 709 s. 

ISBN 80-7179-804-5. 

CORDEN, Warner M. Protection, growth, and trade: Essays in international economics. 

Oxford: B. Blackwell, 1985. 331 s. ISBN 0-6311-4529-X. 

DE BRUYN, Sander M. Economic growth and the Environment: An Empirical Analysis. 

Dordrecht: Kluwer Academic Publishrs, 2000. 231 s. ISBN 0-7923-6153-9. 

DE HAAS, Marcel. Russia's Foreign Security Policy in the 21 st. Century. Putin, Medvedev 

and beyound. London: Routledge, 2010. 232 s. ISBN 978-0- 4156-8193-3. 

DVOŘÁK, Antonín a kol. Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního 

prostředí. Praha: VŠE, 2007. 183 s. ISBN 978-80-245-1253-2. 

FOJTÍKOVÁ, Lenka. Zahraničně obchodní politika ČR: historie a současnost (1945-2008). 

Praha: Grada Publishing, 2009. 246 s. ISBN 978-80-7400-128-4. 

FOJTÍKOVÁ, Lenka. Hospodářská politika vybraných zemí (I. díl). Ostrava: VŠB-TU 

Ostrava, 2006. 108 s. ISBN 80-248-1188-X.  

FRAIT, Jan a Luboš Komárek. Dlouhodobý rovnovážný reálný měnový kurz koruny a jeho 
determinanty.  Praha: ČNB, 1999. 89 s. ISBN 80-23847570. 

FRISCHMANN, Brett M. Infrastructure: The Social Value of Shared Resourced. New York: 

Oxford, 2012. 403 s. ISBN 978-0-19-989565-6.  

GADDY, Clifford G. a Barry W. ICKES. Bear Traps on Russia's Road to Modernization. 

London: Routledge, 2013. 144 s. ISBN 978-0-41-566276-5. 



 

GHAI, Pankaj a Anuj, GUPTA. Microeconomics Theory and Applications II. New Delhi: 

Sarup & Sons, 2002. 312 s. ISBN 81-7625-272-7. 

GOLDMAN, Marshall I. Petrostate: Putin, Power, and the New Russia. Oxford: University 

Press, 2010. 264 s. ISBN 978-0-19-539863-2. 

GOLUSHKO,  Maria. Corruption as a factor of FDI levels in Russia. Germany: GRIN 

Verlag, 2009. 21 s. ISBN 978-3-640-82315-4.  

GUSTAFSON, Thane. Wheel of Fortune: The Battle for Oil and Power in Russia. London: 

The Belknap Press of Harvard University Press, 2012. 672 s. ISBN 978-0-67-406647-2. 

HANČLOVÁ, Jana. Ekonometrické modelování: klasické přístupy s aplikacemi. Praha: 

Professional Publishing, 2012. 214 s. ISBN 978-80-7431-088-1.  

HARTWICK, John M. Non-renewable resources extraction programs and markets. Newark: 

Harwood Academic Publishers, 1989. 150 s. ISBN 0-41-527460-5. 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 407 s. 

ISBN 80-7367-040-2. 

HIRSCHMAN, Albert, O. The strategy of economic development. New York: Westview 

Press, Inc, 1958. 217 s. ISBN 978-0-8133-7419-2. 

HODAČ, Jan a Petr STREJČEK. Politika Ruské federace v postsovětském prostoru a střední 

Evropě. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 317 s. ISBN 978-80-210-4721-1. 

HOLMAN, Robert. Dějiny teorií mezinárodního obchodu. Praha: Vysoká škola ekonomická 

v Praze, 1990. 62 s. ISBN 80-7079-505-0. 

HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 691 s. ISBN 978-80-7400-

006-5.  

CHOWDHURY, Mamta B. Resources Booms and Macroeconomic Adjustments in 

Developing Countries. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2004. 211 s. ISBN 0-7546-

3699-2 

ILLJIČEVA, Ludmila a kol. Rusko ve 21. Století: politika, ekonomika, kultura. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2013. 515 s. ISBN 978-80-7380-436-7. 

JAIN, Vilma. Public Finance and International Trade. New Delhi: V. K. Publications, 2010. 

297 s. ISBN 978-81-87344-81-0. 



 

JENÍČEK, Vladimír. Globalizace světového hospodářství. Praha: C. H. Beck, 2002. 147 s. 

ISBN 80-7179-787-1. 

JUREČKA, Václav a kol. Makroekonomie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. 352 s. 

ISBN 978-80-247-4386-8.  

KEMP, Murray C. a Ngo Van LONG. The role of natural resources in trade models. In 

Ronald W. Jones, Peter B. Kenen (eds.). Handbook of International Economics, vol. 1, 1984, 

s. 367-417. ISBN 978-0-447-0422-1. 

KLEIN, Lawrence a Marshall POMER. The New Russia : Transition Gone Awry. London: 

Stanford University Press, 2002. 480 s. ISBN 978-0-804-74165-1. 

KOĎOUSKOVÁ, Hedvika a kol. Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. 

Brno: Masarykova univerzita, 2012. 418 s. ISBN 978-80-210-6011-1.  

KOTLÁN, Igor, KLIKOVÁ, Christiana a kol. Hospodářská politika. Ostrava: Institut 

vzdělávání Sokrates, 2013. 296 s. ISBN 978-80-86572-76-5.  

KRUGMAN, Paul, R. Rethinking International Trade. London: MIT Press, 1994. 279 s. 

ISBN 978-0-262-61095-7. 

KRUGMAN, Paul R., OBSTFELD Maurice a Marc MELITZ. International Economics: 

Theory and Policy.  9th edit. New Jersey: Prentice Hall, 2011. 736 s. ISBN 978-0-132-14665-

4. 

KUBIŠTA, Václav a kol. Mezinárodní ekonomické vztahy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 375 s. 

ISBN 978-80-7380-191-5.  

KULA, Erhun. Economics of Natural Resources and the Environment. London: Chapman & 

Hall, 1992. 186 s. ISBN 0-412-36330-5. 

KUŠLIN, Valerij a Galina IVLEVA. Specifika ekonomického modelu Ruska. In Iličeva, L. a 

kol. (eds). Rusko ve 21. Století: politika, ekonomika, kultura. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 515 s. 

ISBN 978-80-7380-436-7. 

LAPIN, Andrej. Inovační modernizace ruské ekonomiky: předpoklady, podstata, způsoby 

provádění. In Iličeva, L. a kol. (eds). Rusko ve 21. Století: politika, ekonomika, kultura. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2013. 515 s. ISBN 978-80-7380-436-7. 

LASSERRE, Pierre. Long-term Control of Exhaustible resources. London: Routledge, 2002. 

129 s. ISBN 0-415-27562-1. 



 

LEONTIEF, Wassily W. Studies in the structure of the American economy; theoretical and 

empirical explorations in input-output analysis. New York: Oxford University Press, 1953. 

561 s.  

LITERA, Bohuslav. Ruské produktovody a Střední Evropa. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 

241 s. ISBN 80-864-3247-5. 

LONGWORTH, Philip. Russia's Empires: Their Rise and fall from Prehistory to Putin. 

London: John Murray, 2006. 416 s. ISBN 978-0-719-56583-0. 

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

Computer Press, 2011. 357 s. ISBN 978-80-251-3421-4. 

MALTHUS, Thomas. An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future 

Improvement of Society. London: J. Johnson, 1978.  

MARREWIJK, Charles, V. International Economics. Oxford: Oxford University Press, 2012. 

699 s. ISBN 978-0-19-956709-6. 

MARTINEZ-VAZQUEZ, Jorge et al. Reforming regional-local finance in Russia. 

Washington: The International Bank for Reconstruction and Development, 2006. 207 s. ISBN 

978-0-8213-6557-1. 

MITCHELL, Timothy. Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil. London: 

Verso, 2011. 288 s. ISBN 978-1-844-67745-0. 

MOLNÁR, Zdeněk a kol. Pokročilé metody vědecké práce. Praha: Profess Consulting, 2012. 

170 s. ISBN 978-80-7259-064-3.  

NASIBJAN, Seda. Současné trendy v modernizaci ruského vysokoškolského vzdělání. In 

Iličeva, L. a kol. (eds). Rusko ve 21. Století: politika, ekonomika, kultura. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2013. 515 s. ISBN 978-80-7380-436-7. 

NEARY, Peter J. a Sweder Van VIJNBERGEN. Natural resources and the Macroeconomy. 

Cambridge: MIT Press, 1986. 352 s. ISBN 978-0-26214-041-6 

NEUMANN, Pavel a kol. Mezinárodní ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010. 160 s. 

ISBN 978-80-247-3276-3. 

OHLIN, Bertil. Interregional and International Trade. Cambridge: Harvard University Press. 

1933, 617 s. 



 

PEČENKA, Marek a Bohuslav, LITERA. Dějiny Ruska v datech. Praha: nakladatelství 

Dokořán, 2011. 404 s. ISBN 978-80-86569-14-7. 

PEROVIC, Jeronim, ORTTUNG Robert W. a Andreas WENGER. Russian Energy Power 

and Foreign Relations: Implications for conflict and cooperation. London: Routledge, 2009. 

251 s. ISBN 978-0-203-88009-8.  

PORTER, Michael. E. Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1998. 896 s. 

ISBN 978-0-684-84147-2. 

PROROK, Vladimír. Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha: Grada Publishing, 

2012. 192 s. ISBN 978-80-247-4179-6. 

PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA.  Andragogický slovník. Praha: Grada Publhishing, 

2012. 296 s. ISBN 978-80-247-3960-1.  

RATHGEBER, Wolfgand, BARANES Blandina a Christophe VENET. Yearbook on Space 

Policy 2008/2009: Setting New Trends. Wien: Springer Wien New York, 2010. 364 s. ISBN 

978-3-0317-3. 

REDDAWY, Peter a Robert W. ORTTUNG. Dynamics of Russian Politics: Putin's Reform of 

Federal-regional Relations. 2nd edit. Oxford: Rowman Littlefield Publishirs, Inc., 2005. 523 

s. ISBN 0-7425-2644-5. 

REINERT, Kenneth, A. An Introduction to International Economics: New Perspectives on the 

World Economy. New York: Cambridge University Press, 2012. 467 s. ISBN 978-0-521-

17710-8. 

ROSS, Cameron. Russian Politics under Putin. Manchester: Manchester University Press, 

2004. 304 s. ISBN 978-0-719-06800-3. 

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo světové obchodní organizace a další kapitoly z 

mezinárodního ekonomického práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 222 s. ISBN 978-

80-2105-154-6. 

RUTHERFORD, Thomas, TARR, David a Oleksandr SHEPOTYLO. The Impact on Russia 

of WTO Accession and the Doha Agenda: The Importance of Liberalization of Barriers 

Against Foreign Direct Investment in Services for Growth and Poverty Reduction. In. Hertel, 

T. W, Winters, L. A. (eds.) Poverty and the WTO: Impacts of the Doha Development Agenda. 

Washington, D.C.: WB, 2005. 564 s. ISBN 0-8213-6370-0. 



 

SHEVTSOVA, Lilia. Putin's Russia. Revisited and exapnded edition. Washington: Carnegie 

Endowment for International Peace, 2010. 457 s. ISBN 0-87003-213-5.  

SIRŮČEK, Pavel a kol. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie: vývoj – současnost - 

výhledy. Praha: Melandrium, 2007. 511 s. ISBN 978-80-86175-53-9. 

SNAPE, Richard. History and Economics of GATT´s Article XXIV. In Anderson, Kym a 

Richard Blackhurts (eds.)  Regional Integration and the Global Trading System, Harvester-

Wheatsheaf, New York, 1993. 502 s. ISBN 978-0-312-10065-0.  

SOJKA, Milan. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 541 s. ISBN 

978-80-8710-921-2. 

SOUKUP, Josef. Quo Vadis, Putine?: nové Rusko v dějinných souvislostech. Praha : Riopress, 

2003. 445 s. ISBN 80-86221-73-3. 

SOULEIMANOV, Emil a kol. Rusko a postsovětský prostor. Praha: Eurolex Bohemia, 2007. 

369 s. ISBN 80-86861-95-3. 

STENT, Angela E. Restoration and Revolution in Putin's Foreign Policy. In Sakwa, Richard 

(ed.). Power and Policy in Putin's Russia. London: Routledge, 2009. 262 s. ISBN 978-0-415-

51868-0. 

STIGLITZ, Joseph, E. Globalization and Its Discontents. London: W. W. Norton & 

Company, 2003. 304 s. ISBN 978-039-332439-6. 

STOLL, Peter-Tobias, SCHORKOPF, Frank. Max Planck Commentaries on World Trade 

Law: WTO - World Economic Order, World Trade Law. Leiden: Brill Academic Publishers, 

2006. 312 s. ISBN 978-9-004-14496-5.  

SYNEK, Miloslav, SEDLÁČKOVÁ, Helena a Hana VÁVROVÁ. Jak psát DP a jiné písemné 

práce. Praha: VŠE, 1999. 59s. ISBN 80-245-0309-3.  

ŠTĚRBOVÁ, Ludmila a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada 

Publishing, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4694-4.  

ŠTRACH, Pavel. Mezinárodní management. Praha: Grada Publishing, 2009. 168 s. ISBN 

978-80-247-2987-9. 

VAN DE BOSSCHE, Peter. The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, 

Cases and Materials. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 965 s. ISBN 978-0-521-

72759-4. 



 

VISSER, Hans. A Guide to International Monetary Economics: Exchange Rate Theories, 

Systems and Policies. Third edition. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2006. 272 s. 

ISBN 978-1-845-42693-4.  

WAGNSSON, Charlotte et al. European Security Governance: The European Union in a 

Westphalian World. London: Routledge, 2009. 184 s. ISBN 978-0-415-49352-9. 

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory Econometric : A Modern Approach. Mason: South-

Western Cengage Learning, 2009. 865 s. ISBN 978-0-324-66054-8. 

WORLD TRADE ORGANIZATION. World Trade Report 2010: Trade in natural resources. 

Geneva: WTO, 2010. 252 s. ISBN 978-9-287-03708-4. 

WORLD TRADE ORGANIZATION. Understanding of the WTO. Geneva: WTO, 2011b. 
121 s. ISBN 978-92-870-3748-0. 

ŽÁK, Milan. Hospodářská politika. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2006. 

210 s. ISBN 80-867-3004-2.  

ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. Praha: Libri, 2004. 575 s. ISBN 80-7277-209-0. 

ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky: 1989-2004. Praha: C. H. Beck, 2006. 304 s. 

ISBN 80-7179-922-X.  

ŽUKOV, Vasilij a Galina AVCIONOVA. Modernizace, sociální procesy a vztahy 

v současném Rusku. In Iličeva, L. a kol. (eds). Rusko ve 21. Století: politika, ekonomika, 

kultura. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 515 s. ISBN 978-80-7380-436-7. 

 
Články v odborném periodiku nebo ve sborníku z konference 

ADENAUER Isabell a Laurence VAGASSKY. Aid and the real Exchange rate: Dutch disease 

effects in African countries. Inter economics. 1998, roč. 33, č. 4, p. 177-185. ISSN 1613-

964X. 

ALGIERI, Bernardina. Human Capital in Russia. European Journal of Comparative 

Economics.  2006, roč. 3, č. 1, p. 103-129. ISSN 1824-2979. 

AUTY, Richard, M. Industrial policy reform in six newly industrializing countries: the 

resource curse thesis. World Development. 1994a, roč. 22, č. 1, p. 11-26. ISSN 0305-750X. 

AUTY, Richard, M. The resource curse thesis: minerals in Bolivian development, 1970-1990. 

Singapore Journal of Tropical Geography. 1994b, roč. 15, č. 2, p. 99-111. ISSN 0129-7619. 



 

BANERJEE, Abhijit, V. a Andrew F. NEWMAN, 1998. Information, the Dual Economy, and 

Development. The Review of Economic Studies. 1994, roč. 65, č. 4, p. 631-653. ISSN 0034-

6527. 

BOLOTOV, Ilya. Vliv světové krize na vnitřní a vnější rovnováhu Ruské federace. Working 

Papers Fakulty mezinárodních vztahů.  2011, roč. 8, č. 1, s. 1-26. ISSN 1802-6583. 

COOPER, William H. The Russian financial crisis: an analysis of trends, causes and 

implications. CRS report for Congress. 1998, roč. 98, č. 578, p. 1-10. ISSN 0083-1565. 

CORDEN Warner M. a J. Peter NEARY. Booming sector and Dutch disease economics: a 

survey and consolidation. The Economic Journal. 1982, roč. 92, č. 368, p. 825-848. ISSN 

1468-0297. 

EGERT Balazs a S. Carol LEONARD. Dutch Disease Scare in Kazakhstan: Is it real? William 

Davidson Institute Working Paper. 2007, č.866, p. 1-25. ISSN 1803-7070. 

FARDMANESH, Mohsen. Dutch disease economics and the oil syndrome: an empirical 

study. World Development. 1991, roč. 19, č. 6, p. 711-717. ISSN 0305-750X. 

FIELDING, David. Aid and Dutch Disease in the South Pacific. Research Paper. 2007, roč. 

50, p. 1-15. ISSN 1810-2611. 

FISCHER, Standley. Stabilization and Economic Reforsm in Russia. Massachusetts Institute 

of Technology. 1992, roč. 23, č. 1, p. 77-126. ISSN 1054-2043.  

GRAMA, Yulia. The analysis of Russian Oil and Gas Reserves. International Journal of 

Energy Economics and Policy, 2012, roč. 2, č. 2, p. 82-91. ISSN 2146-4553. 

GURGENIDZE, Maka. Georgia, Russia drive at WTO deal. Central Asia – Caucasus Analyst, 

2011, roč. 13, č. 21, p. 16-18. ISSN 1568-0258. 

GURJEV, Sergej a Andrei RACHINSKI. The role of Oligarchs in Russian Capitalism. 
Journal of Economic Perspektives, 2005, roč. 19, č. 1, p. 131-150. ISSN 0895-3309. 

HABIB, Maurizio M. a Margarita M. KALAMOVA. Are there oil currencies? The real 
exchange rate of oil exporting countries. Working Paper Series, 2007, roč. 839, č. 12, p. 1- 41. 
ISSN 1725-2806.  

HECKSCHER, Elli. The effect of foreign trade on the distribution of income. Ekonomisk 
Tidskrift, 1919, roč. 21, p. 497-512. ISSN 0284-7310.  

HOTELLING, Harold. The Economics of exhaustible resources. Journal of Politcal 

Economy. 1931, roč. 39, č. 2, p. 137-175. ISSN 0022-3808. 

JONGLEZ, Oliver. Real exchange rate appreciation in the emerging countries. Trésor-

Economics, 2008, roč. 35, p. 1-8. ISSN 1777-8050. 



 

LEAMER, Edward E. The Heckscher-Ohlin Model in Theory and Practice. Princeton studies 

in internationl finance. 1995, roč. 77, p. 50. ISSN 0081-8070. 

LEWIS, Arthur, W. Economic development with unlimited supplies of labor. Manchester 

School. 1954, roč. 22, p. 1-53. ISSN 1467-9957.  

LOVE, Roy. Drought, Dutch disease and controlled transition in Botswana agriculture. 

Journal of southern African Studies. 1994, roč. 20, č. 1, p. 71-83. ISSN 0305-7070. 

KAŠTAN, Milan a Christiana KLIKOVÁ. Vztah ochrany práv duševního vlastnictví a 

konkurenceschopnosti ekonomiky. Acta academica karviniensia. 2013, roč. 1, s. 71-83. ISSN 

1212-415X.  

KEESING, Donald B. Labor Skills and Comparative Advantage. The American Economic 

Review, 1966, roč. 56, č. 1/2, p. 249-258. ISSN 0002-8282. 

KORHONEN, Iikka a Tuuli JUURIKKALA. Equilibrium Exchange Rates in Oil Exporting 

Countries. Journal of Economics and Finance. 2009, roč. 33, č. 1, p. 71-79. ISSN 1916-971X. 

KULKARNI Kishore G. a A. Alex RUEHLE. Dutch Disease and the Chilean Copper Boom – 

an empiric analysis. International Journal of Education Economics and Development. 2011, 

roč. 2, č. 1, p. 61-80. ISSN 1759-5673. 

MANTUROV, Denis. Prospects for domestic aircraft industry. Military Parade. 2009, č. 4, p. 

8-9. ISSN 1029-4686.  

MATSUYAMA, Kiminori. A Simple Model of Sectoral Adjustments. The Review of 

Economic Studies. 1992, roč. 59, č. 2, p. 375-387. ISSN 0034-6527. 

MEN, Tamara, a kol. Russian mortality trends for 1991-2001: analysis by cause and region. 

British Medical Journal (International Edition). 2003, roč. 327, č. 7421, p. 964. ISSN 0959-

8146. 

MRLINOVÁ, Monika. Vývoj multilaterálních dohod ve světovém obchodě v kontextu 

historie až po současnost. Mezinárodné vzťahy. 2012, roč. 10, č. 4, s. 53-72. ISSN 1336-1562. 

MRLINOVÁ, Monika. Energetická politika Ruska se zaměřením na „holandskou nemoc“. 

Scientific Papers of the University of Pardubice. 2013, roč. 20, č. 4, s. 111-123. ISSN 1804-

8048. 

NIKBAKHT, Leili. Oil Prices and Exchange Rates: The Case of OPEC. Business Intelligence 

Journal, 2010, roč. 3, č. 1, p. 83-92. ISSN 1918-2325. 

NKUSU, Mwanza. Aid and the Dutch Disease in Low-Income Countries: Informed 

Diagnoses for Prudent Prognoses. IMF Working Paper. 2004, roč. 4, č. 49, p. 1-18. ISSN 

1934-7073. 



 

OLLUS, Simon-Erik a kol. Natural resources – a Blessing or a Curse? BOFIT. 2007, č. 7, p. 

4-43. ISSN 1456-811x. 

OOMES, Nienke a Katerina KALCHEVA. Diagnosing Dutch Disease: Does Russia Have the 

Symptoms? IMF Working Paper. 2007, roč. 7, č. 102, p. 1-34. ISSN 1934-7073. 

OZSOZ, Emre a Mustapha A. AKINKUNMI. An Evaluation of Price Based determinants of 

Nigeria's real exchange rate. Social Science research network, 2011, p. 1-31. ISSN 169-3323. 

ROSS, Michael. Does Oil Hinder Democracy? World Politics. 2001, roč. 53, č. 2, p. 325-361. 

ISSN 0043-8871. 

RUDD, David. An Empirical Analysis of Dutch Disease: Developing and Developed 

Countries. Research Honors. 1996, roč. 62, p. 1-49. ISSN 1559-0143. 

RYBCZYNSKI, Tadeusz. Factor endowments and relative commodity prices. Economica. 

1955, roč. 22, p, 336-341. ISSN 0013-0427. 

SOULEIMANOV, Emil a Karel SVOBODA. Čečenská válka a ruská společnost. Central 

European Political Studies Review. 2006, roč. 8, č. 2-3, s. 136-165. ISSN 1212-7817. 

SALTER, Wilfred. Internal and External Balance: The Role of Price and Expenditure Effects. 

Economic Record. 1959,  roč. 35, p. 226-238. ISSN 1475-4932. 

SEERS, Dudley. The mechanism of an open petroleum economy. Social and Economic 

Studies. 1964, roč. 13, č. 2, p. 1-10. ISSN 0037-7651. 

SPATAFORA, Nikola a Emil STAVRER. The Equilibrium Real Exchange Rate in 

Commodity exporting country: The case of Russia. IMF Working Paper, 2003, roč. 3, č. 93, 

p. 1-22. ISSN 2227-8885. 

STOLPER, Wolfgang a Paul A. SAMUELSON. Protection and Real Wages. Review of 

Economic Studies, 1941, roč. 9, p. 58-73. ISSN 0034-6527.  

ŠINDEL, Jaromír. Nerovnováha běžného účtu platební bilance v členských státech eurozóny. 

Politická ekonomie. 2005, roč. 2. ISSN 0032-3233.  

TÝČOVÁ, Ivana a Anna LESHCHENKO. Ruské společnosti Lukoil a TNK-BP v energetice 

Evropské unie. Global Politics. 2010, roč. 4. ISSN 1213–7685. 

YOUNGER, Stephen, D. Aid and the Dutch Disease: Macroeconomic Management when 
everybody loves you. World Development. 1992, roč. 20, č. 11, p. 1587-1597. ISSN 0305-
750X. 

Elektronické dokumenty a ostatní 

BRITISH PETROLEUM. BP Statistical review of World Energy [online]. BP [31. 12. 2012a]. 
Dostupné z: 
http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publication



 

s/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_en
ergy_full_report_2012.pdf. 

BRITISH PETROLEUM. BP and Rosneft committed to Russia´s energy future [online]. BP 
[31. 12. 2012b]. Dostupné z: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/BP_and_Rosneft.pdf 

BUSH, Keith. Russia´s Accession to the World Trade Organization. [online]. U.S – Russia 
Business Council [31. 12. 2006]. Dostupné z: 
https://www.usrbc.org/pics/File/WTO_Highlights/WTODecember2006.pdf 

CENTER FOR INTERNATIONAL COMPARISIONS OF PRODUCTION, INCOME AND 
PRICES (CIS). Penn World Table [online]. CIS [1. 7. 2013]. Dostupné z: 
https://pwt.sas.upenn.edu/php_site/pwt71/pwt71_form_test.php 

CENTRAL BANK OF RUSSIA. Analytical ruble exchange rate indicators in January-
December 2003 [online]. CBR [6. 4. 2004]. Dostupné z: 
http://www.cbr.ru/eng/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/ex_rate_ind_03_e.htm&pid=s
vs&sid=apokr. 

CENTRAL BANK OF RUSSIA. External Sector Statistics. [online]. CBR [11. 9. 2013]. 
Dostupné z: http://www.cbr.ru/eng/statistics/default.aspx?prtid=svs 

CENTRAL BANK OF RUSSIA. Basic derived indicators of ruble's exchange rate dynamics 
in January-December 2013 [online]. CBR [2. 2. 2014]. Dostupné z: 
http://www.cbr.ru/eng/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/ex_rate_ind_13_e.htm&pid=s
vs&sid=analit 

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook 2010 [online]. CIA [2. 2. 
2011]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/download/download-2010 

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Russia [online]. CIA [11. 8. 
2013]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html 

CENTRE FOR RESEARCH ON GLOBALIZATION. The Eurasian Corridor: Pipeline 
Geopolitics and the New Cold War. [online]. CRG [22. 8. 2008]. Dostupné z: 
http://www.globalresearch.ca/the-eurasian-corridor-pipeline-geopolitics-and-the-new-cold-
war/9907 

CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE. Europe’s Energy Security: Options and 
Challenges to Natural Gas Supply Diversification [online]. CRS [20. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42405.pdf 

COOPER, William H. Russia’s Accession to the WTO and Its Implications for the United 
States [online]. Congressional Research Service [15. 7. 2012]. Dostupné z: 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42085.pdf 

DEZHINA, Irina. Technology Platforms in Russia: A Catalyst for Cluster Development? In: 
Triple Helix XI International Conference „The Triple Helix in a Context of Global Change: 



 

Continuing, Mutating or Unraveling?“[online]. London: Lancaster University, 2013 [cit. 
2013-11-20]. Dostupné z: 
http://www.biginnovationcentre.com/Assets/Docs/Triple%20Helix/Papers/Theme%201/Dezhi
na.pdf 

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. Oil and Gas Resources of the West 
Siberian Basin, Russia [online]. EIA [31. 11. 1997]. Dostupné z: 
ftp://ftp.eia.doe.gov/petroleum/0617.pdf 

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. Russia [online]. EIA [18. 2. 2012]. 
Dostupné z: http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Russia/russia.pdf 

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. International Energy Outlook 2013 
[online]. EIA [1. 7. 2013a]. Dostupné z: 
http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484%282013%29.pdf 

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. Short – Term Energy Outlook (STEO) 
[online]. EIA [1. 8. 2013b]. Dostupné z: http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf 

ERNST & YOUNG. Doing business in the Russian Federation [online]. Ernst & Young [1. 9. 

2013]. Dostupné z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Doing-business-in-the-

Russian-Federation-2011/$FILE/Doing-business-in-the-Russian-Federation-2011.pdf 

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT. Forecasts, macro 
data, transitiv indicators [online]. EBRD [1. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml 

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT. Diversifying 
Russia: Harnessing regional diversity [online]. EBRD [30. 12. 2012]. Dostupné z: 
http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/publications/specials/diversifying-
russia.pdf 

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT. Public-private 
partnerships in Russia [online]. EBRD [1. 5. 2010]. Dostupné z: 
http://www.ebrd.com/downloads/research/news/lit112f.pdf 

EUROPEAN COMMISSION. Enterprise and industry [online]. EC [12. 9. 2013]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/faq/index_en.htm 

FEDERAL'NAYA SLUZHBA GOSUDARSTVENNOY STATISTIKI. Promyshlennoye 
proizvodstvo [online].  FSGS [21. 8. 2013a]. Dostupné z: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/ind
ex.html# 

FEDERAL'NAYA SLUZHBA GOSUDARSTVENNOY STATISTIKI. Postupleniye 
Inostrannykh Investitsiy Po Tipam. [online].  FSGS [26. 3. 2013b]. Dostupné z: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/f
oreign/index.html# 



 

FEDERAL'NAYA SLUZHBA GOSUDARSTVENNOY STATISTIKI. Demografiya 
[online].  FSGS [26. 3. 2013c]. Dostupné z: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography
/ 

FEDERAL'NAYA SLUZHBA GOSUDARSTVENNOY STATISTIKI. Obrazovaniye 
[online].  FSGS [26. 3. 2013d]. Dostupné z: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# 

FEDERAL'NAYA SLUZHBA GOSUDARSTVENNOY STATISTIKI. Valovoy vnutrenniy 
produkt [online].  FSGS [31. 1. 2013e]. Dostupné z: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 

FEDERAL'NAYA SLUZHBA GOSUDARSTVENNOY STATISTIKI. Zatraty na rabochuyu 
silu i zarabotnaya plata [online].  FSGS [25. 1. 2013f]. Dostupné z: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/# 

FEDERAL'NAYA SLUZHBA GOSUDARSTVENNOY STATISTIKI. Rossiyskiy 
statisticheskiy yezhegodnik [online]. FSGS [1. 12. 2012a]. Dostupné z: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/do
c_1135087342078 

FEDERAL'NAYA SLUZHBA GOSUDARSTVENNOY STATISTIKI. Nauka i innovatsii. 
[online]. FSGS [16. 9. 2012b]. Dostupné z: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/science/inde
x.html# 

FEDERAL'NAYA SLUZHBA GOSUDARSTVENNOY STATISTIKI. Vneshnyaya 
torgovlya. FSGS [29. 5. 2012c]. Dostupné z: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/ 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. FAO 
Agriculture and Trade Policy Background Note Russia [online]. FAO [1. 12. 2013a]. 
Dostupné z: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/Trade_Policy_Brief_Russia
_final.pdf 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 
Faostat:Russia Federation [online]. FAO [3. 9. 2013b]. Dostupné z: 
http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/O/OA/E 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. The 
Russian Federation Forest sector outlook study to 2030 [online]. FAO [1. 12. 2012a]. 
Dostupné z: http://www.fao.org/docrep/016/i3020e/i3020e00.pdf 



 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. FAO 

yearbook: Fishery and Aquaculture Statistics [online]. FAO [1. 12. 2012b]. Dostupné z: 

http://www.fao.org/docrep/015/ba0058t/ba0058t.pdf 

FREEDOM HOUSE. Freedom on the Net 2012 [online]. Freedom House [24. 9. 2012]. 
Dostupné z: 
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/FOTN%202012%20FINAL.pd
f 

GAZPROM. Projects [online]. Gazprom [25. 8. 2013a]. Dostupné z: 
http://www.gazprom.com/about/production/projects/deposits/ 

GAZPROM. Production [online]. Gazprom [25. 8. 2013b]. Dostupné z: 
http://www.gazprom.com/about/production/ 

GERMAN MARSHALL FUND OF THE UNITED STATES. Russian Coal: Europe´s new 
Energy challenge [online]. GMF [31. 9. 2010]. Dostupné z: 
http://www.gmfus.org/doc/GMF7535%20CE%20Russian%20Coal%20%28Rosner%29%200
30810.pdf 

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. World Energy Oultook 2012: Exucutive Summary 
[online]. IEA [31. 12. 2012]. Dostupné z: 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf 

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Russia and the IMF: Meeting the Challenges of an 
Emerging Market and Transition Economy [online]. IMF [1. 4. 1998]. Dostupné z: 
http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/040198.HTM. 

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Russia Should Leverage Commodity Boom to 
Boost Growth [online]. IMF [27. 10. 2011]. Dostupné z: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2011/int092711a.htm 

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Global Financial Stability Report: Statistical 
apendix [online]. IMF [30. 4. 2012]. Dostupné z: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2012/01/pdf/statapp.pdf 

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Global Financial Stability Report: Statistical 
apendix [online]. IMF [30. 4. 2013]. Dostupné z: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2013/01/pdf/statapp.pdf 

INTERNATIONAL TRADE CENTRE. Russia´s Accession to the WTO: Major 
Commitments, Possible Implications. [online]. ITC [31. 12. 2012]. Dostupné z: 
http://www.intracen.org/uploadedFiles/Russia%20WTO%20Accession%20English.pdf 

JENSEN, Jesper a David TARR. Economy-Wide and Sector Effects of Russia’s Accession to 
the WTO [online]. WB [26. 5. 2004]. Dostupné z: 
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Topics/Accession/Jensen-
Rutherford-Tarr_effectsaccession.pdf 



 

MEDVEDEV, Dmitry. Policy Priorities of the Government of the Russian Federation to 2018 
[online].  The Russian Government [31. 12. 2013]. Dostupné z: 
http://archive.government.ru/media/2013/2/1/54666/engfile/Policy%20Priorities.docx 

MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. 
Geographical Position of the Russian Federation [online]. MEDRF [25. 8. 2013a]. Dostupné 
z: http://invest.gov.ru/en/russia/geo/. 

MINISTERSTVO EKONOMICHESKOGO RAZVITIYA ROSSIYSKOY FEDERATSII. 
Kontseptsiya dolgosrochnogo sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii 
2020 [online]. MERRF [12. 3. 2008]. Dostupné z: 
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEgQFjAD&u
rl=http%3A%2F%2Fwww.oprf.ru%2Ffiles%2Fkoncepciader.doc&ei=xN5GUrvfBsWo4gTcy
YDQAQ&usg=AFQjCNEr0_ipkVkTOUsLYjUeoaFmIAk5wA&sig2=6cKCNK9gcXVu7r4v-
zANNA&bvm=bv.53217764,d.Yms 

MINISTERSTVO EKONOMICHESKOGO RAZVITIYA ROSSIYSKOY FEDERATSII. 
Sistema podderzhki eksporterov [online]. MEDRF [12. 9. 2013b]. Dostupné z: 
http://www.ved.gov.ru/rus_export/exporters_support/ 

MINISTERSTVO EKONOMICHESKOGO RAZVITIYA ROSSIYSKOY FEDERATSII. 
Mezhdunarodnyye pravila torgovli [online]. MEDRF [16. 9. 2013c]. Dostupné z: 

MINISTRY OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. Reserve Fund and National 
Wealth Fund [online]. MFRF [9. 9. 2013]. Dostupné z: 
http://www1.minfin.ru/en/reservefund/ 

MINISTRY OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. Public Debt management 
policy of the Russian Federation for 2012-2014 [online]. MFRF[31. 12. 2011]. Dostupné z: 
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/09/Debt_policy_2012-2014.pdf 

ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. 
OECD.StatExtracts: Labour produktivity growth in the total economy. [online]. OECD [6. 9. 
2013]. Dostupné z: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=PDYGTH# 

ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. OECD 
Economic Surveys Russian Federation [online]. OECD [1. 12. 2011]. Dostupné z: 
http://www.oecd.org/eco/49207915.pdf 

ORUZHIYE ROSSII INFORMATSIONNOYE AGENTOVO. O razvitii raketno-
kosmicheskoy promyshlennosti Rossii [online]. OECD [10. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.arms-expo.ru/055057052124051051053053048.html 

PRESIDENT OF RUSSIA. Dmitry Medvedev's Article, Go Russia! [online]. President of 
Russia [10. 9. 2009]. Dostupné z: http://eng.news.kremlin.ru/news/298 

REUTERS. Russian budget banks on firm oil prices [online]. Reuters [9. 7. 2012]. Dostupné 
z: http://www.reuters.com/article/2012/07/09/russia-budget-idUSL6E8I9AUO20120709 



 

RIA NOVOSTI. Russia to Boost Support for Non-Energy Exports – Medved [online]. RIA 
Novosti [11. 3. 2013]. Dostupné z: http://en.rian.ru/business/20130311/179945146.html 

RUSSIAN SME RESOURCE CENTRE. SME Statistics in Russia – New Facts and Figures 
2011[online]. Russian SME Resource centre [17. 9. 2013]. Dostupné z: 
http://www.rcsme.ru/eng/common/totals.asp 

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE. SIPRI Yearbook 
2013: Armaments, Disarmament and Interantional Security. [online]. SIPRI [1. 1. 2013]. 
Dostupné z: http://www.sipri.org/yearbook/2013/files/SIPRIYB13Summary.pdf 

TNK-BP. TNK-BP [online]. TNK-BP [27. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9009631&contentId=7018796 

TRANSNEFT. Oil transportation [online]. Transneft [27. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://eng.transneft.ru/company/101/152/220/ 

TRANSFNEFT. Annual Report 2010 [online]. Transneft [31. 12. 2010]. Dostupné z: 
http://eng.transneft.ru/information/219/ 

UNITED NATIONS. UN Comtrade [online]. UN [13. 9. 2013]. Dostupné z: 
http://comtrade.un.org/db/mr/daYearsNewResults.aspx?y=2005&px=ori&r=643&nom=all 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. World 
Investment Prospects Survey 2008-2010 [online]. UNCTAD [24. 8. 2008]. Dostupné z: 
http://unctad.org/en/Docs/wips2008_en.pdf 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. World 
Investment Prospects Survey 2010-2012 [online]. UNCTAD [7. 8. 2010]. Dostupné z: 
http://unctad.org/en/Docs/diaeia20104_en.pdf 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. UNCTADstat: 
International trade in goods and service [online]. UNCTAD [22. 9. 2013]. Dostupné z: 
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx 

U. S. GEOLOGICAL SURVEY. USGS 2011 Minerals Yearbook: Russia (advance release) 
[online]. USGS [31. 12. 2011]. Dostupné z: 
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2011/myb3-2011-rs.pdf 

WORLD BANK. Population, total [online]. WB [31. 12. 2012]. Dostupné z: 
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true&ispopular=se
ries&pid=20 

WORLD BANK. Tax revenue (% of GDP) [online]. WB [19. 8. 2013a]. Dostupné z: 
http://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS 

WORLD BANK. Country and Lending Groups [online]. WB [19. 8. 2013b]. Dostupné z: 
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-
groups#High_income 



 

WORLD BANK. GDP rating [online]. WB [19. 8. 2013c]. Dostupné z: 
http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table 

WORLD BANK. Topics [online]. WB [19. 8. 2013d]. Dostupné z: 
http://data.worldbank.org/topic 

WORLD BANK. Rail lines (total route-km) [online]. WB [19. 8. 2013e]. Dostupné z: 
http://data.worldbank.org/indicator/IS.RRS.TOTL.KM/countries 

WORLD BANK. Motor vehicles (per 1,000 people) [online]. WB [19. 8. 2013f]. Dostupné z: 
http://data.worldbank.org/indicator/IS.VEH.NVEH.P3/countries 

WORLD BANK. Internet users (per 100 people) [online]. WB [21. 8. 2013g]. Dostupné z: 
http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2. 

WORLD BANK. Russian Federation Partnership: Country Program Snapshot [online]. WB 
[31. 8. 2013h]. Dostupné z: www.worldbank.org/content/.../Russia-Snapshot.pdf  

WORLD BANK. Net barter terms of trade index (2000 = 100) [online]. WB [12. 9. 2013i]. 
Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/TT.PRI.MRCH.XD.WD 

WORLD BANK. Real effective exchange rate [online]. WB [12. 9. 2013j]. Dostupné z: 
http://data.worldbank.org/indicator/PX.REX.REER?page=1 

WORLD BANK. Total reserves (includes gold, current US$) [online]. WB [12. 9. 2013k]. 
Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD 

WORLD BANK. High-technology exports (% of manufactured exports) [online]. WB [23. 9. 
2013l]. Dostupné z: 
http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS/countries?page=2 

WORLD BANK. Patent applications, residents [online]. WB [23. 9. 2013m]. Dostupné z: 
http://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD/countries 

WORLD BANK. Trademark applications, direct resident [online]. WB [23. 9. 2013n]. 
Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/IP.TMK.RESD/countries 

WORLD BANK. Global Economic Monitor (GEM) Commodities [online]. WB [21. 10. 
2013o]. Dostupné z: 
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=glob
al-economic-monitor-%28gem%29-commodities 

WORLD BANK. Gini Index [online]. WB [31. 12. 2013p]. Dostupné z: 
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?order=wbapi_data_value_2011+wbapi_dat
a_value&sort=asc 

WORLD BANK. Inflation, GDP deflator (annual %) [online]. WB [4. 2. 2014]. Dostupné z: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG 



 

WORLD BANK IN RUSSIA. Russian Economic Report no. 17 [online]. WB in Russia [31. 
11. 2008]. Dostupné z: 
http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/rer17_eng.pdf 

WORLD ECONOMIC FORUM. The Russia Competitiveness Report 2011: Laying the 
Foundation for Sustainable Prosperty. [online]. WEF [31. 12. 2011]. Dostupné z: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Russia_Report_2011.pdf 

WORLD GOLD COUNCIL. Russia [online]. WGC [31. 12. 2012]. Dostupné z: 
http://www.gold.org/media/press_releases/archive/2012/05/economic_contribution_of_gold_
mining_in_peru_second_edition_pr/ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Health Observatory: Russian Federation 
[online]. WHG [5. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.who.int/gho/countries/rus/en/ 

WORLD NUCLEAR ASSOCIATION. World Uranium Mining Production [online]. WNA 
[1. 7. 2013]. Dostupné z: http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Mining-of-
Uranium/World-Uranium-Mining-Production/ 

WORLD TRADE ORGANIZATION. Some facts and figures [online]. WTO [1. 8. 2001]. 
Dostupné z: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/brief_e/brief21_e.htm 

WORLD TRADE ORGANIZATION. General Agreement on Tariffs and Trade 1994 
[online]. WTO [1.8.2011a]. Dostupné z: 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_e.htm 

WORLD TRADE ORGANIZATION. Working Party seals the deal on Russia’s membership 
negotiations [online]. WTO [10.11.2011c]. Dostupné z: 
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/acc_rus_10nov11_e.htm 

WORLD TRADE ORGANIZATION. The GATT years: from Havana to Marrakesh. [online]. 
WTO [1.8.2013a]. Dostupné z: 
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm 

WORLD TRADE ORGANIZATION. World Tariff Profiles 2012 [online]. WTO [19.9. 
2013b]. Dostupné z: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles12_e.pdf 

WORLD TRADE ORGANIZATION. On the Current State of Russia’s WTO Accession 
negotiations [online]. WTO [20.9. 2013c]. Dostupné z: 
http://www.wto.ru/russia.asp?f=dela&t=11 

WORLD TRADE ORGANIZATION. World Trade Report 201: factors shaping the future of 
world trade [online]. WTO [10.11. 2013d]. Dostupné z: 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report13_e.pdf 

WORLD WIDE FUND FOR NATURE. Lake Baikal [online]. WWF [19. 8. 2013]. Dostupné 
z: http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/lake_baikal.cfm 



 

YAKUTUGOL. About company Enterprise news [online]. Yakutugol [1. 9. 2013]. Dostupné 
z: http://www.yakutugol.ru/en/en.php.htm 

 

Seznam vlastních publikací 

Příspěvek ve sborníku 

 
MRLINOVÁ, Monika. Obchodní bilance Ruska a závislost čistého exportu na vývoji cen 

ropy a zemního plynu. MEKON 2011: 13th International Conference, VŠB - Technická 

univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-2372-0. 

KOVÁŘOVÁ, Jana a Monika MRLINOVÁ. Regression Analysis of the Eurozone Exports to 

the U.S. in Relation to the Development of Selected Macroeconomic Indicators in 2001 - 

2010. 7. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, UTB 

ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-013-4. 

KOVÁŘOVÁ, Jana a Monika MRLINOVÁ. Posouzení konkurenceschopnosti Ruska podle 

ukazatelů institucionální kvality a jejich komparace se zeměmi BRIC. Zborník príspevkov z 

8. medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie : doktorandská sekcia, Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka, 2011. ISBN 978-80-8075-493-8. 

MRLINOVÁ, Monika. Protekcionistická opatření v mezinárodním obchodě vyspělých 

ekonomik v období světové finanční a hospodářské krize. Recenzovaný sborník příspěvků IX. 

mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : 

Na cestě z krize? 7.-9. 9.2011, Dolní Moravice,Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2459-8. 

FOJTÍKOVÁ Lenka, MRLINOVÁ Monika a Jana KOVÁŘOVÁ. Assessment of the Impact 

of Foreign Trade on Economic Growth in the EU, the USA and Japan. The 10th International 

Conference of the Japan Economic Policy Association, Economic Policy Association, 2011. 

ISBN 0-000-00000-0. 

MRLINOVÁ, Monika. Měnící se povaha protekcionismu v období světové finanční a 

hospodářské krize. Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a 

politiky : zborník príspevkov z 12. Medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice, 1.-2. 12. 

2011. ISBN 978-80-225-3357-7. 



 

MRLINOVÁ, Monika. Multilateralismus versus regionalismus jako nový obchodní řád. 

MEKON 2012 :14th International Conference, Ostrava. 1. - 2. 2. 2012. ISBN 978-80-248-

2552-6. 

MRLINOVÁ, Monika. Position of WTO within the Current Global Trading System while 

Focusing on the EU Position. Proceedings of the 1st International Conference on European 

Integration 2012 - ICEI 2012 : 17th-18th May 2012, Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2685-

1. WOS:000319634300021. 

MRLINOVÁ, Monika. Přístup WTO a EU k rozvojovým zemím. Recenzovaný sborník 

příspěvků X. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích 

Evropské unie : 19.-21. září 2012, Vendryně, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně 

podnikatelská fakulta v Karviné, 2012.ISBN 978-80-7248-780-6. 

MRLINOVÁ, Monika. Prokletí přírodních zdrojů – případ Ruska. MEKON 2013: MEKON 

2013 : 15th International Conference, Ostrava, 6. -7. 2., 2013. ISBN 978-80-248-2950-0. 

 

Článek v recenzovaném časopise 

KOVÁŘOVÁ Jana a Monika MRLINOVÁ. Posouzení konkurenceschopnosti Ruska podle 

ukazatelů kvality institucionálního prostředí a jejich komparace se zeměmi BRIC. Sociálno-

ekonomické revue, 2011, s. 67-81. ISSN 1336-3727. 

KOVÁŘOVÁ Jana a Monika MRLINOVÁ. Quo-Vadis, Russia? The Question that remains 

open. Medzinárodné vzťahy, 2011, s. 8-24. ISSN 1336-1562. 

MRLINOVÁ, Monika. Metodologie mezinárodních statistik obchodu se službami. 

Medzinárodné vzťahy, 2012, s. 87-104. ISSN 1336-1562. 

MRLINOVÁ, Monika. Vývoj multilaterálních dohod ve světovém obchodě v kontextu 

historie až po současnost. Medzinárodné vzťahy, 2012, s. 53-72. ISSN 1336-1562. 

MRLINOVÁ, Monika. Multilaterální versus regionální liberalizace světového obchodu 

v kontextu minulost až po současnost. Scientif Papers of the University of Pardubice, 2013a, 

s. 91-104. ISSN 1804-8048.  

MRLINOVÁ, Monika. Energetická politika Ruska se zaměřením na „holandskou nemoc“. 

Scientific Papers of the University of Pardubice. 2013b, roč. 20, č. 4, s. 111-123. ISSN 1804-

8048. 



 

MRLINOVÁ, Monika. Budoucnost palivo-energetické bilance ve světle obnovitelných zdrojů 

energie. Energetika, s. 600-605. ISSN 0375-8842.  

 

 

  



 

Seznam zkratek 

 
BP  Britská energetická společnost 

CBR  Centrální banka Ruska 

CDDM Základní model holandské nemoci 

EBRD  Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

EIA  Energetická informační agentura 

ERP  Efektivní míra celní ochrany 

EU  Evropská unie 

EXIAR Ruská agentura pro pojištění vývozních úvěrů a investic 

FAO  Organizace pro výživu a zemědělství 

FSGS  Federální statistická služba Ruska 

GATS  Všeobecná dohoda o obchodu se službami 

GATT  Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HNP  Hrubý národní produkt 

HS  Harmonizovaný systém číselného označování zboží 

IEA  Mezinárodní agentura pro energii 

ILO  Mezinárodní organizace práce 

IMF  Mezinárodní měnový fond 

IPD  Implicitní cenový deflátor 

JECFA Národní klasifikace produkce podle ekonomických činností Ruska 

LNG  Zkapalněný zemní plyn 

MFRF  Ministerstvo financí Ruské federace 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN  Organizace spojených národů  

REER  Reálný efektivní měnový kurz 

RER  Reálný měnový kurz 

RVHP  Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SIPRI  Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru 

SITC  Standardní mezinárodní obchodní klasifikace 

SNS  Společenství nezávislých států 

SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 

TRIPS  Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

UNCTAD Konference OSN o obchodu a rozvoji  



 

USA  Spojené státy americké 

USD  Americký dolar 

WB  Světová banka 

WEF  Světové ekonomické fórum  

WGC  Světová rada pro zlato 

WHO  Světová zdravotnická organizace 

WNA  Světová jaderná asociace 

WTO  Světová obchodní organizace  

WWF  Světový fond na ochranu přírody



 

Prohlášení o využití výsledků doktorské dizertační práce 

 

Prohlašuji, že 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou dizertační práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, dizertační práci užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že dizertační práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího dizertační práce. 

Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o dizertační práci budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, dizertační práci, nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 28. 5. 2014 

 

 

............................................... 

                  Monika Mrlinová 



 

Seznam příloh 
 

Příloha č. 1: Mapa plynovodu Nord Stream 

Příloha č. 2: Mapa plynovodu South Stream 

Příloha č. 3: Mapa ropovodu Družba 


