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1 Úvod 

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, 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 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.  
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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. 

. 
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2 Cíl a struktura práce 

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 dizertační práci jsou 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.  

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. 



 

5 
 

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. 
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4 Aplikované metody 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.  
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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. Tato metoda následně umožnila 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 v rámci dizertační práce spočívá v tom, že je ruská ekonomika 

studována od svého vzniku, dále jsou analyzovány etapy, kterými ve svém vývoji prošla a 

jež ovlivnily její formování do současné podoby.  

Kromě obecných vědních metod, jakými jsou dedukce, indukce a analýza, je  

v dizertační práci využita také standardní metoda komparace, která představuje způsob 

zkoumání a výkladu ekonomických jevů na základě stanovení jejich formální shody nebo 

rozdílů v jejich struktuře či funkci. Tato metoda je využita především ve čtvrté a šesté 

kapitole dizertační 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. Tato metoda je využita v páté kapitole dizertační práce, v rámci níž 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. Hlavními 

datovými zdroji pro uvedenou regresní analýzu byly databáze Ruské federální statistické 

služby a Ruské centrální banky. 
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5 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

5.1  Analýza závislosti Ruska na energetických zdrojích 

Pro posouzení závislosti Ruska na energetických zdrojích je využit regresní model 

holandské nemoci, jehož podstatou 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. 

Inspirací pro sestavení regresního modelu holandské nemoci pro ruskou ekonomiku 

byla ekonomická studie Cordena a Nearyho (1982), kteří ztvárnili tzv. The Core Dutch 

disease model a dále ekonometrická studie Rudda (1996)1, která propojuje původní model 

Cordena a Nearyho z hlediska ekonometrických úvah. V souladu s těmito studiemi byl 

sestaven regresní model vycházející z rovnice (5.1), který popisuje negativní závislost 

vztahu mezi spending effect (GEit) a resource-movement effect (Wit) a výstupem výrobního 

odvětví, který je reprezentován zpracovatelským průmyslem (MANit). 

																																							����,�	 � 		 
 �� ∙ ���,� 
 �� ∙ ��,� 
 ��,�,                      
(5.1) 

 

kde MANit představuje výstup zpracovatelského průmyslu i-té země v čase t  

v hodnotovém (peněžním) vyjádření.  Levá strana rovnice (5.1) tak představuje 

vysvětlovanou proměnnou. Pravá strana rovnice (5.1) 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  představují mzdy v sektoru dobývání a 

těžby nerostných surovin i-té země v čase t  v hodnotovém (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= .  

Pokud jde formulaci ekonometrického modelu holandské nemoci pro Rusko, pak 

vychází z rovnice (5.1), přičemž pro zlepšení odhadu byl model doplněn o další 

vysvětlující proměnné, v souladu s ekonometrickou studií Rudda (1996), jejichž cílem je 

                                                           
1Studie 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.  



 

11 
 

zachytit další faktory, které významným způsobem přispívají k prokázání či vysvětlení 

holandské nemoci v rámci zkoumané země (viz rovnice 5.2). 

 
���� � 		 
 ��	 ∙ ��� 	
 �� 	 ∙ 	�� 
 �� ∙ ��� 
 �� ∙ ���� 	
	�� 	 ∙ ������/�� �

	
 ��,			(5.2) 

 

kde MANt představuje výstup ruského zpracovatelského odvětví v milionech USD 

v čase t
2, 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 5.2) 

jsou přidané vysvětlující 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. 

Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že zkoumané časové řady jsou zatíženy 

nestacionaritou, byla nestacionarita časových řad odstraněna diferencováním. Následně 

byla stacionárnost diferencovaných časových řad testována prostřednictvím Dickey-

Fullerova testu, jehož výsledky pro jednotlivé proměnné ukázaly na statistickou 

významnost na 5% hladině významnosti, tj. na stacionaritu. Zavedení diferencí do modelu 

však mělo za následek modifikaci původní rovnice (5.2) na rovnici (5.3). Do rovnice (5.3) 

byla přidána delta (∆", která zastupuje diference 1. řádu, které v modelu reprezentují 

„změny“.  

                                                           
2 Zvolený časový horizont pokrývá čtvrtletní data let 2000 až poloviny roku 2013 (54 pozorování) pro všechny 
proměnné v modelu.  
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∆���� � 		 
 ��	 ∙ ∆��� 	
 �� 	 ∙ 	∆�� 
 �� ∙ ∆��� 
 �� ∙ ∆���� 	
 	�� 	 ∙ ∆������/�� �
	


��																																																																																																																																																													(5.3) 

Vzhledem k tomu, že model byl správně specifikován a pomocí ekonometrické 

verifikace bylo zjištěno, že model není zatížen autokorelací, heteroskedasticitou ani 

multikolinearitou a reziduální složky měly normální rozdělení, byl navrhnutý model 

holandské nemoci pro ruskou ekonomiku (rovnice 5.3) pokládán 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. 5.1) dokumentují dobrou shodu 

výběrových dat s odhadnutými veličinami.  

 
Tab. 5.1: 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 vysvětlovaných 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.  
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Odhady a statistiky regresních parametrů modelu holandské nemoci pro Rusko   

(tab. 5.2) dokládají, že také všechny odhadnuté regresní parametry je možné na hladině 

významnosti 5 % pokládat za významné. 

Tab. 5.2: 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 vývoj vládních výdajů (GE), pak tyto výdaje v modelu odrážejí spending 

effect, neboť 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 
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zpracovatelský průmysl stává méně konkurenceschopným. Výsledky zaznamenané v tab. 5.2 

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, neboť pomocí těchto fondů je 

absorbována nadměrná likvidita, čímž se snižují i inflační tlaky. 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 20303 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. 5.2 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. 5.1. 

 

                                                           
3Energetická strategie Ruska do roku 2030 je dostupná z: http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-
2030_(Eng).pdf 
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Obr. 5.1: 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 

 

Do jisté míry pozitivním aspektem v tomto směru je, 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.   

Z výsledků provedené regresní analýzy tak vyplynulo, 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 
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ruskou ekonomiku. I přes tyto skutečnosti však riziko vzniku holandské nemoci u surovinově 

bohatých zemí, jako je Rusko, nezaniká, neboť enormní příjmy z vývozu nerostných surovin 

jsou zdrojem mnoha rizik pro zdravý a stabilní vývoj ruského hospodářství. Z toho důvodu 

bylo v další části dizertační práce přistoupeno k sumarizaci hlavních deformací a rizik, které 

plynou především z enormního surovinového bohatství, resp. ze spoléhání se Ruska na tyto 

zdroje. Záměrem tohoto výčtu bylo 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. Následně bylo přistoupeno k rozboru přijatých vládních 

strategií a koncepcí směřujících k zahájení účinné diverzifikace ruské ekonomiky, na což také 

navázala poslední kapitola dizertační práce, která se zaměřila na stanovení vlastních návrhů  

a doporučení, které by jednak umožnily zvýšit míru diverzifikace ruské ekonomiky, a jednak 

napomohly k modernizaci ruského hospodářství, čímž by se riziko možného vzniku holandské 

nemoci z pohledu budoucnosti ještě více snížilo. 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. Mezi navrhované možné směry modernizace a diverzifikace ruské 

ekonomiky se řadí rozvoj 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. 

5.2   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.  
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 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 stěžejním 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 také poměrně velmi 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 pohyby či změny ve světovém hospodářství.  

 Cílem doktorské disertační 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. V případě první 

hypotézy došlo k jejímu potvrzení, tj. že ruská ekonomika je konkurenceschopná pouze ve 

vývozech nerostných surovin. Pokud jde o druhou hypotézu, pak ji nebylo možné potvrdit, 

neboť výsledky regresní analýzy poukázaly na to, že vývoz nerostných surovin neměl ve 

sledovaných letech 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. 

Naproti tomu není možné opomíjet, že v dizertační práci byla zjištěna celá řada rizik, které 

primárně plynou ze surovinového bohatství Ruska, resp. z enormního vývozu nerostných 

surovin a mohou tak do budoucna významným způsobem zvyšovat rizika vzniku holandské 

nemoci.  
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8 Summary  

World Trade Aspects of the Russian Economic Policy with a particular Focus on 

Mineral Resources 

 

The doctoral thesis deals with the issue of the world trade aspects of Russian economic 

policy with a particular focus on mineral resources. 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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regression analysis, diversification.  
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