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1. Úvod 

Jedním z aktuálních témat současných mezinárodních vztahů je postavení Ruska, 

jakožto velmoci v oblasti nerostných surovin, s čímž je bezesporu spojena formulace ruské 

hospodářské politiky a zejména pak její dopady na ekonomický systém Ruska. 

Předkládaná bakalářská práce se z výše uvedených důvodů věnuje vývoji hospodářské 

politiky Ruska, resp. vývoji a jednotlivým sektorům národního hospodářství. 

 

Po rozpadu Sovětského svazu stálo Rusko, jako i jiné centrálně plánované 

ekonomiky, před úkolem transformovat svou zemi. Nicméně v případě Ruska je možné 

tvrdit, že tento proces nebyl v žádné jiné zemi tak složitý a kontroverzní, jako byl právě 

v Rusku. Složitost transformačního procesu plynula zejména z velkých rozdílů oproti 

jiným transformujícím se zemím. Dlouhá léta přetrvávající centrálně plánovaná ekonomika 

doprovázená absencí demokratických institucí, včetně strnulého politického systému 

založeného na vedení jedné politické strany zanechaly samostatnému Rusku dědictví, 

jehož neblahé důsledky jsou patrné mnoho let po zahájení ekonomických reforem v zemi. 

Realizace těchto reforem nebyla vždy snadnou záležitostí a ne vždy byla naplněna všechna 

očekávání, která souvisela s prováděním reforem a mnohdy byla hodnocena jako příliš 

optimistická (Jonáš, 2000).  

  

Zvrátit nepříznivý vývoj ruské ekonomiky a obnovit postavení Ruska coby světové 

velmoci si kladl za cíl druhý ruský prezident Vladimir Putin, který v tomto ohledu podnikl 

mnoho kroků již jako premiér Ruské federace. Za doby jeho vlády vešla v platnost řada 

reforem a zákonů, které významně ovlivnily další vývoj Ruska. Jednalo se o reformy jak 

čistě ekonomické, tak také o sociálně-ekonomické reformy, nebo reformy, jež nelze 

striktně označit jako ekonomické, avšak jejich vliv na ekonomiku země byl nesporný. 

Klíčovým faktorem příznivého vývoje první dekády 21. století však nebyly pouze nové 

reformy a zákony, ale hlavně bohaté zásoby ropy a zemního plynu, stejně jako příznivý 

vývoj cen těchto komodit na světových trzích. Tento nebývale příznivý vývoj cen utvrdil 

hlavní představitele Ruska ve správnosti orientace země na produkci a vývoz ropy a 

zemního plynu, čímž si Rusko nepochybně zajistilo strategickou pozici v Evropě. 
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Bakalářská práce si klade za cíl objasnit formulaci hospodářské politiky Ruska 

s ohledem na zhodnocení vývoje nejdůležitějších sektorů a odvětví ruského národního 

hospodářství.  

 

První kapitola následující po úvodu je zaměřena na obecné vymezení hospodářské 

politiky, jejích nositelů, cílů, a to jak obecných, společenských, tak i tradičních 

ekonomických cílů včetně objasnění vztahů mezi těmito cíli, které jsou blíže vysvětleny na 

magickém čtyřúhelníku. Jsou-li stanoveny cíle hospodářské politiky, je zapotřebí vymezit 

také nástroje hospodářské politiky, kterými lze těchto cílů dosáhnout a současně jejich 

vzájemný vztah. 

Následující kapitola je pak věnována samotné charakteristice hospodářské politiky 

Ruské federace od rozpadu Sovětského svazu až po současnost. Podstatou této kapitoly je 

zmapování všech významných událostí, které ve zmíněném období významně ovlivnily 

ruskou ekonomiku, počínaje neúspěšnými pokusy o transformaci a následnou stabilizaci, 

včetně rozporuplné privatizace ruských podniků, či ruskou finanční krizi. Druhá část této 

kapitoly zachycuje období příznivého vývoje Ruské federace po nástupu prezidenta 

Vladimira Putina označované jako desetiletí růstu, které bylo přerušeno světovou finanční 

a hospodářskou krizí. 

Poslední tematická kapitola pak řeší vývoj základních makroekonomických 

ukazatelů včetně ukazatelů demografického vývoje a jejich dopad na hospodářství Ruska. 

Pozornost je věnována jednotlivým sektorům národního hospodářství a jejich struktuře. 

Rozdíly v makroekonomickém vývoji Ruska jsou analyzovány pomocí magických 

čtyřúhelníků, které jsou konstruovány ve vybraných letech. 

 

Veškeré informace použité v této bakalářské práci byly čerpány z odborných 

publikací a elektronických zdrojů a jsou v seznamu použité literatury řádně citovány. 
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2. Teoretická východiska hospodářské politiky 

2.1. Pojetí hospodářské politiky 

Hospodářská politika je poměrně mladou vědní disciplínou, která se začala 

formovat ve 20. a 30. letech minulého století (Urban a kol., 1994). Podle Klikové, Kotlána 

(2006) byla rozvíjející se teorie ovlivněna anglo-americkým proudem, jejímž hlavním 

představitelem byl J. M. Keynes a kontinentálním proudem (někdy také nazývaný 

německým proudem) reprezentovaný například W. Euckenem. Hospodářská politika jako 

samostatná vědní disciplína vychází především z makroekonomie, ale také z práva, 

politiky nebo veřejné správy, a stojí proto na pomezí ekonomické teorie a hospodářské 

praxe. 

Na hospodářskou politiku (HP) je možné v současné době pohlížet dvěma způsoby. 

Prvním z nich je chápání hospodářské politiky jako přístupu státu k ekonomice své země. 

Pod pojem stát jsou přitom zahrnuty kromě vlády a centrální banky (CB) i další instituce. 

V tomto případě se vždy jedná o záměrnou činnost státu, jak uvádí Kliková, Kotlán (2006).  

Druhým způsobem je pojetí hospodářské politiky jako vědní disciplíny, která 

zkoumá jevy, s nimiž je potřeba se vypořádat. Mezi takovéto jevy patří např. růst cen, či 

vznik deficitu státního rozpočtu. Vzhledem ke složitosti této disciplíny a rozdílným 

názorům těch, kteří provádějí analýzu jednotlivých jevů, nemusí vždy dojít 

k jednoznačným závěrům a případná doporučení se mohou lišit.  

Hospodářskopolitické rozhodování o jednotlivých cílech, vhodných nástrojích pro 

jejich dosažení, nebo o tom, kdo má být nositelem, je ovlivněno institucionálními 

podmínkami a vychází z určité koncepce. Koncepcí se proto rozumí soubor myšlenek a 

názorů, kterými se aktéři hospodářské politiky řídí při stanovení cílů a nástrojů pro jejich 

dosažení. Obecně je možné rozlišit tři základní koncepce, a to liberální, 

intervencionistickou (reformní) a tradiční marxistickou. 

 

Liberální hospodářskopolitická koncepce předpokládá, že hlavní ekonomické 

otázky (co, jak a pro koho vyrábět) jsou řešeny tržním mechanismem, a tudíž odmítá 

jakékoli zásahy státu do ekonomiky (Urban a kol., 1994). Hlavními důvody, proč by stát 

neměl zasahovat do ekonomických procesů podle Urbana a kol. (1994:21) jsou: 

- „tržní systém jako decentralizovaná samoregulující se soustava umožňuje 

díky cenovému mechanismu a konkurenčnímu prostředí zajišťovat optimální 
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alokaci zdrojů a zároveň zaručuje nejlepší uspokojení spotřebitelských 

preferencí, 

- sledování individuálních zájmů přináší užitek celé společnosti, 

- tržně orientovaná společnost má řadu předností: vzbuzuje iniciativu, 

podnikavost, pružnost, individuální výkon, dynamiku hospodářských 

subjektů, a představuje proto progresivní hospodářský systém“. 

 

Podle Klikové, Kotlána (2006) je možné funkci státu omezit pouze na vnitřní a 

vnější zabezpečení, ochranu vlastnických práv a podmínek pro fungování trhu, čímž úplně 

nedochází k vyloučení zásahů vlády, nicméně by měly být použity v případě, kdy jsou 

opravdu nezbytné a v co nejmenším rozsahu. 

 

Intervencionistická (reformní) koncepce se s liberální shoduje na tom, že hlavním 

prvkem je tržní mechanismus. Přesto podle této koncepce existují odvětví, kde tento 

mechanismus použít nelze. Představitelé této koncepce jsou přesvědčeni, že v praxi je 

zapotřební mnohem více státních zásahů, než na kolik jsou ochotni přistoupit představitelé 

liberální koncepce, a proto intervencionisté vymezují situace, ve kterých je potřeba 

státního zásahu pomocí existence tzv. tržních selhání, kterými jsou: 

- veřejné statky, 

- externality, 

- konkurence, 

- životní rizika, 

- přerozdělování důchodu a majetku, 

- existence nerovnovážných stavů. 

 

Jak popisuje Urban a kol. (1994), tradiční marxistický přístup zcela odmítá řízení 

aktivit prostřednictvím tržního mechanismu, který podle tohoto přístupu zcela selhal při 

řešení ekonomických a sociálních otázek. Proto navrhuje jakékoli signály trhu potlačit a 

nahradit příkazovým systémem, na základě kterého je omezeno jednání ekonomických 

subjektů. Hospodářskopolitické rozhodování je výlučnou pravomocí vlády (strany), jež 

prosazuje své zájmy, čímž eliminuje hospodářskou politiku v tradičním pojetí. Kliková, 

Kotlán (2006) doplňují, že stát v této koncepci zaujímá pozici správce ekonomiky, která je 

řízena na základě plánu, jež vede k tzv. převrácenému minimaxu, což znamená 

maximalizaci vstupů a minimalizaci výstupů výroby. Skutečná poptávka a nabídka se liší 



- 9 - 

 

od plánované, a tím dochází buď k nedostatkovosti, nebo k neprodejným přebytkům. Mzdy 

a zisky jsou vázány na plnění centrálního plánu. Stejně tak jsou plánovány i ceny. 

 

Jak již bylo řečeno, hospodářská politika není realizována samostatně, nebo 

odděleně, ale vždy v určitém prostředí, které do jisté míry ovlivňuje, jaké nástroje mohou 

být v dané ekonomice použity. Jednací prostor omezují také finanční prostředky, které má 

vláda k dispozici, ale i tlak organizovaných skupin, nebo zapojení země do světové 

ekonomiky. Tyto institucionální podmínky jsou ve většině vyspělých zemí dány a vládám 

těchto zemí nezbývá, než je dodržovat (Urban a kol., 1994). Je zřejmé, že institucionální 

podmínky mohou být v jednotlivých zemích odlišné. Je to dáno především tradicemi, 

náboženstvím, zvyky, kulturou, nebo historickým vývojem. 

Jednotlivé institucionální podmínky jsou tvořeny například hospodářským 

systémem, ve kterém existuje mnoho ekonomických subjektů, jež jsou určitým způsobem 

provázáni. Celá síť těchto vazeb se nazývá koordinační systém. Obecně je možné vymezit 

tři tyto systémy, a to systém dědičného přinucení, tržně cenový a organizačně příkazový.  

Dalším zdrojem institucionálních podmínek je politický systém vyznačující se svou 

svrchovaností, podmíněností prostředí a relativní samostatností. 

Byrokracii lze chápat jako „výkonný aparát“, který postupem času přestává 

podléhat tržním sankcím a nereflektuje potřeby těch, kterým jsou jeho služby určeny. 

Velké sociální skupiny, kam je možné zařadit např. odbory, zaměstnanecké svazy 

apod., jejichž úkolem je sdružovat osoby se stejnými zájmy a sledovat vlastní cíl. 

Poslední institucionální podmínkou jsou nadnárodní a mezinárodní organizace, ve 

kterých se země angažují při mezinárodní výměně zboží a služeb, a tudíž jim z tohoto 

členství plynou povinnosti a závazky (Kliková, Kotlán, 2006). 

2.2. Nositelé hospodářské politiky 

Za nositele se považují obecně ty subjekty, které se jakýmkoli způsobem účastní 

rozhodování v oblasti hospodářské politiky. 

První skupinou jsou nositelé hospodářskopolitického rozhodování (tzv. decizní 

sféra). Do této skupiny je pak možné zařadit instituce a osoby, které jsou oprávněny 

přijímat rozhodnutí na základě zákonem dané pravomoci (Urban a kol., 1994). Slaný a kol. 

(2003) zde řadí stát, jako celek zastoupený jednotlivými složkami státní správy. Stát 

spolupracuje s dalšími institucemi, kterými je vláda, parlament a CB.  
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Druhou skupinou jsou nositelé hospodářskopolitického vlivu (tzv. vlivová sféra), 

tvořená institucemi a osobami, které aniž by měly potřebnou kompetenci, ovlivňují 

hospodářskopolitické rozhodování (Urban a kol., 1994).  

Slaný a kol. (2003) řadí mezi nositele hospodářské politiky i nadnárodní 

organizace. O nadnárodních organizacích uvažuje v rámci nadnárodních celků, které 

sdružují jednotlivé země, v nichž mají tyto organizace decizní pozici.   

 

Bez ohledu na to, do jaké skupiny nositelé spadají, jsou účastni v procesu 

hospodářské politiky, který je možné rozdělit na (Kliková, Kotlán, 2006): 

- proces formulování hospodářské politiky, na kterém se aktivně podílí celá 

řada subjektů a institucí, kterými jsou zejména politické strany, vláda, 

parlament, zájmové skupiny, komory, subjekty krajů, měst a obcí, 

- proces provádění hospodářské politiky, na němž se podílí vláda, státní 

správa, úřady práce, soudy, finanční úřady, celnice atd., 

- proces kontroly představující nezbytnou zpětnou vazbu. 

 

Nositele hospodářské politiky lze rozdělit do dvou úrovní, a to na národní a 

nadnárodní úroveň, na které působí instituce, jejichž rozhodnutí mohou do jisté míry 

omezit pravomoci institucí působících na národní úrovni, jako je vláda, parlament apod.  

2.3. Cíle hospodářské politiky 

„Cíle dávají každému systému účel, smysl a směr jeho pohybu. Je možné se 

domnívat, že cíle jsou normou určitého chtěného stavu, a tím vypovídají o žádoucích 

stavech, resp. procesech“ (Slaný a kol., 2003:89). Následující obr. 2.1 dokumentuje tzv. 

hierarchii cílů hospodářské politiky. Je zřejmé, že dosažení cíle vyššího stupně je plně 

závislé na dosažení cílů nižšího stupně. Nejvyšším cílem je přitom maximalizace 

společenského blahobytu, který bývá spojován s tzv. obecným cílem HP.  
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Obrázek 2.1: Hierarchie cílů hospodářské politiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Urban a kol., 1994, vlastní zpracování 

 

2.3.1. Obecné cíle hospodářské politiky 

Podle Urbana a kol. (1994) je hlavním a nejčastěji vyhlašovaným obecným cílem 

HP maximalizace společenského blahobytu. S tímto cílem však souvisí řada otázek, 

počínaje tou, co je to společenský blahobyt, jak ho maximalizovat, zda může jedna osoba 

dosáhnout většího blahobytu než druhá? Na tyto otázky se snaží nalézt odpověď tzv. teorie 

blahobytu (wealfare theory).  

2.3.2. Základní společenské cíle 

Jedná se o cíle, které jsou nadřazeny hospodářsko-politickým cílům a mohou 

vystupovat jako principy fungování společnosti (Němcová, Žák, 1997). 

Kliková, Kotlán (2006) mezi základní společenské cíle řadí: 

- svobodu, 

- spravedlnost, 

- jistotu, 

- pokrok, 

- nezávislost, 

- demokracii, 

- racionalitu. 

 

Svobodu je možné chápat jako absolutní, tedy jako výlučné právo jednotlivce. Svoboda 

může být i relativní v případě, že je jednotlivec součástí skupiny či společnosti, ve které je 

povinen respektovat práva ostatních členů. Z toho vyplývá, že svoboda jednoho končí tam, 
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Základní společenské 

cíle 

Tradiční 

ekonomické cíle 
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kde začíná svoboda druhého (Němcová, Žák, 1997). Kliková, Kotlán (2006) doplňují, že 

všichni členové společnosti musí mít stejná práva a musí být stejně chráněni před 

zákonem, aby byli stejně svobodní. 

Z tvrzení Němcové a Žáka (1997) vyplývá, že formální spravedlnost je odvozena 

od právního postavení jedince, který se snaží odstranit diskriminaci v nejrůznějších 

formách. Materiální spravedlnost se promítá do fáze rozdělování. Kliková a Kotlán (2006) 

navrhují dvojí dělení, a to na základě zásluh, které odpovídá požadavku „stejná odměna za 

stejnou námahu“ a na základě potřeb, které není reálné a odpovídá ideám komunistické 

společnosti. Němcová a Žák (1997) toto dělení doplňují o rozdělování podle množství a 

společenské důležitosti vykonané práce. 

Jednou z definic jistoty je „absence strachu o svobodu“. Jistota bývá často 

spojována s mírem z důvodu obav ohrožení z vnějšího okolí. Jistota však může být 

ohrožena i běžnými konflikty uvnitř země. Ohrožení jistoty má za následek větší 

požadavky na zvýšení jistoty, což může vést až k tzv. „totální“ jistotě, kterou je možné 

definovat jako absolutní neměnnost uspořádání, na základě kterého nemůže být nikdo 

ohrožen. 

Pokrok je pak možné chápat jako přechod na vyšší kvalitativní úroveň, a to 

z důvodu přiblížení se cílům a z důvodu ocenění investic. 

Nezávislostí se rozumí zodpovědnost za sebe sama stejně tak jako za své činy. 

Požadavku na ekonomickou svobodu nejlépe odpovídá tržní systém, který rozvíjí 

nezávislost subjektů (Kliková, Kotlán, 2006). 

Demokracii je vymezena jako základní pravidlo politických procesů. Představuje 

také princip, na základě kterého dosahuje společnost konsensu. V neposlední řadě 

poskytuje řešení určitého nesouladu mezi absolutním a relativním pojetím svobody 

(Němcová, Žák, 1997). 

Podle Klikové a Kotlána (2006) je racionalita principem, který je založen na logice 

a je slučitelný s kterýmkoli cílem, avšak tyto cíle si nesmí odporovat. Pomocí racionality 

lze vyhodnotit nejlepší realizaci cílů. Doporučuje se však, aby cíle byly formulovány jasně 

a vztahy mezi cíli byly analyzovány. 

2.3.3. Tradiční ekonomické cíle 

Jak již bylo uvedeno, hlavním cílem hospodářské politiky je maximalizace 

společenského blahobytu. Tento cíl však není možné přesně konkretizovat, a proto bývá 

v praxi rozdělen do tří, resp. čtyř tradičních cílů, a to (Urban a kol., 1994): 
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- vysoká zaměstnanost vyjádřená nízkou mírou nezaměstnanosti, 

- nízká a stabilní inflace, 

- vnější rovnováha definovaná vyrovnanou platební bilancí, 

- ekonomický růst. 

 

Kromě výše uvedených způsobů klasifikace cílů HP je možné setkat se s klasifikací 

podle stupně agregace, na základě které jsou rozlišovány cíle makroekonomické, sektorové 

a mikroekonomické. Další členění klasifikují cíle podle úrovně dosažení stability, 

rovnováhy a strukturálního cíle. Jiná členění cílů jsou pak založena na vztahu podřízenosti 

a nadřízenosti jednotlivých cílů, na základě kterých jsou odlišeny cíle původní, neboli 

konečné. Těmito konečnými cíli mohou být tradiční ekonomické cíle a cíle odvozené, 

jejichž uskutečnění je podmínkou realizace původních cílů (Slaný a kol., 2003). 

2.4. Vtah mezi cíli hospodářské politiky 

Podle Klikové, Kotlána (2006) mezi cíli hospodářské politiky existují vztahy, které 

mohou být horizontální nebo vertikální. Horizontálními vztahy podle Slaného a kol. (2003) 

jsou: 

- vztah negace, kdy sledování jednoho cíle vylučuje sledovat zároveň jiný cíl, 

- vztah neutrality či nezávislosti, kde dosažení jednoho cíle nijak nebrání 

dosažení jiného cíle, 

- vztah komplementarity, ve kterém se jednotlivé cíle vzájemně doplňují, 

- vztah konfliktnosti, ze kterého vyplývá, že přiblížení jednomu cíli je na úkor 

dosažení jiného cíle, 

- vztah identity, kde jsou cíle v zásadě stejné, pouze se liší interpretací.  

 

Vertikální vztahy jsou důležité pro praktické rozhodování v hospodářské politice. 

Odrážejí vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých cílů a určují, jaký význam je 

přikládán jednotlivý cílům (Kliková, Kotlán, 2006). 

2.5. Magický čtyřúhelník 

Jurečka, Jánošíková a kol. (2009) uvádí, že nelze dosahovat výše uvedených čtyř 

tradičních ekonomických cílů, neboť přiblížení se k jednomu cíli znamená vzdálit se cíli 

jinému. Tato skutečnost je nazývána konfliktností čtyř hlavních cílů hospodářské politiky a 
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je možné ji graficky znázornit pomocí magického čtyřúhelníku. V praxi je rozlišována 

základní a rozšířená verze tohoto magického čtyřúhelníku. 

2.5.1. Základní verze magického čtyřúhelníku 

Základní verze magického čtyřúhelníku vychází z toho, že na jednotlivé vrcholy 

čtyřúhelníku jsou nanášeny pouze průměrné roční hodnoty, kterými jsou (Kotlán a kol., 

2001): 

- průměrná roční míra nezaměstnanosti (%), 

- průměrná roční míra inflace (%), 

- meziroční tempo růstu reálného hrubého domácího produktu (HDP) (%), 

- podíl salda běžného účtu platební bilance na nominálním HDP (%). 

 

Kromě základní verze magického čtyřúhelníku existuje i tzv. optimální magický 

čtyřúhelník, pro který je typické, že jsou nanášeny tzv. optimální hodnoty výše uvedených 

makroagregátů, které byly takto stanoveny Organizací pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (OECD). Optimální hodnoty jsou pak následující:  

- průměrná roční míra nezaměstnanosti ............................ u = 5 % 

- průměrná roční míra inflace ............................................ π = 2 % 

- meziroční tempo růstu reálného HDP (%) ...................... y = 3 % 

- podíl salda BÚ PB na nominálním HDP (%) ................. bú = 0 

 

Optimální magický čtyřúhelník podle OECD obsahuje hodnoty získané 

z makroekonomických analýz a výzkumů a těchto hodnot by mělo být dosaženo. Hlavním 

problémem je, že se jedná o průměrné hodnoty vyspělých zemí OECD, a proto mezi 

jednotlivými zeměmi mohou existovat značné rozdíly, které nejsou tímto modelem 

eliminovány (Kliková, Kotlán, 2006). 
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Graf 2.1: Základní verze magického čtyřúhelníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zdroj: Kotlán a kol., 2001, vlastní zpracování 

 

Na základě tvaru magického čtyřúhelníků je možné následně zjistit, jak byla vláda 

úspěšná při plnění vytyčených cílů. Platí přitom pravidlo, že čím je plocha čtyřúhelníku 

větší, tím byla hospodářská politika daného státu úspěšnější. Aby bylo možné dosáhnout 

větší vypovídací schopnosti magického čtyřúhelníku, je možné jej srovnávat jednak 

v rámci jedné země za několik časových období, nebo za stejné časové období v rámci více 

zemí. 

2.5.2. Rozšířená verze magického čtyřúhelníku 

Kromě základní verze magického čtyřúhelníku existuje i verze rozšířená, která 

umožňuje srovnávat situaci země v relaci k jejímu optimu a pracuje s potencionálním 

růstem produktu (y*), přirozenou mírou nezaměstnanosti (u*) a optimální mírou inflace 

(π
s
), která je reprezentována stabilní cenovou hladinou. V tomto případě platí, že čím je 

plocha čtyřúhelníku větší, tím byla hospodářská politika méně účinná (Kliková, Kotlán, 

2006). 

Jak dále uvádí Kotlán a kol. (2001), jednotlivé hodnoty pro rozšířenou verzi 

magického čtyřúhelníku je možné získat výpočtem následujících rovnic: 

                                      /Δ u/ = u – u
*
                                                                  (1.1) 

                                     /Δ y/ = y – y
*
                                                                   (1.2) 

      /Δ π/ = π – π
s*

                                                                  (1.3) 
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Graf 2.2: Rozšířená verze magického čtyřúhelníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kotlán a kol., 2001, vlastní zpracování 

 

2.6. Nástroje hospodářské politiky 

Pokud jsou stanoveni nositelé hospodářské politiky, cíle, kterých chtějí dosáhnout, 

potom je třeba určit odpovídající nástroje, kterými se budou nositelé snažit dosáhnout 

definovaných cílů. Mezi nejčastěji používané patří nástroje fiskální, měnové, důchodové a 

nástroje zahraničeněekonomické politiky. Obecně jsou rozlišovány nástroje systémotvorné 

povahy (kvalitativní) a nástroje běžné hospodářské politiky.  

Jak vyplývá z názvu, podstatou systémotvorných nástrojů je změna ekonomického 

systému, koordinace nebo vytváření motivace subjektů. Nevýhodou těchto nástrojů je 

obtížné předvídání jejich dopadů vzhledem ke složitosti koordinace hospodářského 

systému (Urban a kol., 1994). Tyto nástroje mohou mít formu doporučení, nebo formu 

právní normy a zpravidla mají tyto nástroje neomezenou platnost. 

Naproti tomu nástroje běžné hospodářské politiky se zaměřují na ekonomické 

subjekty, jejich chování a hospodářský systém zůstává zcela nezměněn. Tyto nástroje jsou 

na rozdíl od nástrojů systémotvorných kvantifikovány, a jejich dopad se dá poměrně 

přesně odhadnout. 

Kromě tohoto členění je možné nástroje klasifikovat podle jejich působnosti, a to 

na nástroje makroekonomické a mikroekonomické (Urban a kol., 1994). Nebo jak uvádí 

Slaný a kol. (2003), na přímé či nepřímé podle toho, jaký mají vliv na cíle hospodářské 

/y/ (p.b.) 

/bú/ (%) 

/π/ (p.b.) 

/u/ (p.b.) 0 

0 

0 
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politiky. Podle oblasti, ve které nástroje působí, je možné členit je na měnové, nebo 

fiskální nástroje a poslední rozlišení je na globální a selektivní. 

2.7. Vztah mezi nástroji a cíli 

Při výběru nástroje pro dosažení cíle hospodářské politiky je stanoven požadavek 

na jejich systémovou konformitu, což znamená, že v hospodářském systému by měly být 

používány pouze ty nástroje, které jsou s ním v souladu, odpovídají mu a nejsou v rozporu 

s tímto systémem. S tímto požadavkem přišel jako první W. Eucken a je tedy znám jako 

Euckenovo pravidlo, které vyžaduje stálost hospodářské politiky. Stálostí je přitom 

myšlena předvídatelnost a průhlednost hospodářsko-politických opatření státu. 

 

Podle Klikové a Kotlána (2006) jsou opatření uplatnění rozlišována na:  

- systémově nutná, 

- systém podporující, 

- systému odpovídající, 

- systém zhoršující, 

- systém narušující. 

 

Dalším pravidlem pro výběr nástrojů hospodářské politiky je Tinbergovo pravidlo, 

které říká, že „je nutno disponovat tolika nástroji (proměnnými) hospodářské politiky, kolik 

si hospodářská politika stanoví cílů“ (Kliková, Kotlán, 2006:30). Na základě tohoto 

pravidla však nelze určit, který z nástrojů je možné použít k dosažení jednotlivých cílů.  

Tímto problémem se zabývá Mundellův princip, podle něhož by měl být cíli 

přiřazen takový nástroj, který má na něj největší vliv. V praxi je však tato účinnost těžce 

odhadnutelná, a proto se postupně začal prosazovat Meadeho princip zodpovědnosti. 

Hlavním požadavkem Meadeho principu je zodpovědnost jedné státní instituce za 

makroekonomický cíl, na který má největší vliv (Kliková, Kotlán, 2006). 
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3. Ruská ekonomika od rozpadu SSSR po současnost 

V důsledku rozkladu autokratického systému moci a rozpadu Svazu sovětských 

socialistických republik (SSSR), ke kterému došlo v devadesátých letech minulého století, 

muselo Rusko v první dekádě 21. století překonat politický a sociální chaos, jež byl 

výsledkem této situace (Balabán, Rašek a kol., 2010). 

Po rozpadu SSSR došlo k ekonomickému a politickému rozkladu země. K jeho 

pádu přispěly vážné ekonomické nerovnováhy a distorze a některé okolnosti tohoto vývoje 

byly velmi důležité pro budoucí pokusy o tržní ekonomickou transformaci (Åslund, 1999). 

Ruským prezidentem se 12. června 1991 stal Boris Jelcin. Na funkci prezidenta 

kandidovalo celkem deset uchazečů a hlavním Jelcinovým protikandidátem byl Nikolaj 

Ryžkov. Jelcin v prvním kole obdržel 57,3 % platných hlasů, druhý Ryžkov pouhých 17 % 

(Hodač, Strejček, 2008). Jak uvádí Balabán, Rašek a kol. (2010), snahou prvního ruského 

prezidenta bylo odstranění státem řízené ekonomiky s autoritativní politickou mocí, která 

však nebyla nahrazena žádným z konceptů rozvoje země. Výsledkem byla krize 

nebývalých rozměrů, díky které se Rusko ocitlo téměř na pokraji kolapsu. Dalším neméně 

závažným problémem se stala decentralizace moci z centra na regiony, která oslabila vládu 

a její schopnost kontrolovat situaci v zemi. K zastavení a částečně i zvrácení těchto 

negativních tendencí vývoje Ruska významně přispělo zvolení nového prezidenta, 

Vladimira Putina. 

3.1. Poslední dekáda 20. století 

3.1.1. Dědictví Sovětského svazu 

 Hlavním rysem sovětského systému byl Nomenklaturní systém
1
.  Zánik sovětského 

systému byl usnadněn rozdělením v rámci nomenklatury. Jeho ekonomicky orientovaní 

členové, především manažeři státních podniků, ale také někteří úředníci a politici si 

libovali v nestálosti hroutícího se socialistického systému.  

Dědictví SSSR zahrnovalo několik skutečností. První z nich bylo snížení příjmů 

federálního rozpočtu v roce 1991, kdy sdružené republiky neodváděly daňové výnosy do 

ruského federálního rozpočtu. Ruská vláda tak čelila obrovskému rozpočtovému deficitu, 

zatímco mezinárodní finanční zdroje byly vyčerpány, protože SSSR v předchozích letech 

                                                 
1
 Hierarchický systém v období komunismu určující, na jaké úrovni je rozhodováno a o čem je rozhodováno. 

 
2
 Standy-by dohoda (půjčka) se podobně jako bankovní záruka používá k zajištění závazků, a to jak 
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nesplácel zahraniční platby. Za druhé, sdružené republiky začaly vydávat své vlastní 

rublové úvěry bez koordinace se sovětskou státní bankou. Čím více sovětských rublových 

úvěrů republiky poskytly, tím větší měly podíl na společném sovětském HDP. Třetí 

skutečností byla regulace většiny cen. Ceny primárních surovin byly minimální, zatímco 

průmyslové a spotřební zboží bylo výrazně dražší. V prosinci 1991 dosahovala ruská, 

státem řízená cena ropy 50 centů za tunu, což odpovídalo 0,4 % z ceny na světovém trhu. 

Za čtvrté, částečná liberalizace cen a zahraničního obchodu zhoršovala ekonomické 

deformace. Poslední skutečností bylo přijetí zákona o družstvech, na základě kterého bylo 

vedoucím státních podniků  povoleno založit vlastní firmy, do kterých začali převádět zisk 

ze státních podniků (Åslund, 1999). 

3.1.2. Pokus o radikální ekonomické reformy v letech 1991 – 1993 

Na podzim roku 1991 panoval v Rusku totální zmatek. Veškerá měnová a fiskální 

disciplína se rozplynula a ceny byly z velké části regulovány. Lidé měli malý, nebo žádný 

důvod k práci. V tomto nepříznivém stavu začalo Rusko s přechodem od sovětského 

ekonomického systému k tržnímu hospodářství a bylo vystaveno několika šokům, a to 

prodlevě v placení zahraničních plateb, kolapsu státních příjmů, klesajícímu zahraničnímu 

obchodu a změně politického režimu.  

Snahou reformních politiků bylo dostat státní finance pod kontrolu a vypracovat 

vyvážený rozpočet pro první čtvrtletí roku 1992. V tomto období mělo být dosaženo 

deregulace a makroekonomické stability na základě pěti faktorů.  

Prvním z nich byla liberalizace ruských cen komodit a vývozu na počátku roku 

1992, o kterou usiloval místopředseda vlády Jegor Gajdar, který stál za řadou reformních 

kroků, jako bylo odstranění subvencí, uvolnění obchodu, nebo za kontroverzní ruskou 

privatizací (Åslund, 1999). Jak uvádí Jonáš (2000), liberalizována byla většina 

spotřebitelských cen a cen výrobců. Souběžně proběhla liberalizace zahraničního obchodu, 

avšak komodity jako suroviny a energie nadále podléhaly regulacím. 

Ruská centrální banka liberalizovala poskytování úvěrů komerčními bankami. 

Současně byly sníženy rozpočtové výdaje v rámci restriktivní fiskální politiky, především 

se jednalo o dotace podnikům a vojenské výdaje.  

Åslund (1999) doplňuje, že dalším zájmem bylo zachování rublové zóny, neboť 

zabezpečení finanční stability ve všech zemích ruské federace se jevilo jako prakticky 

nemožné. 



- 20 - 

 

Čtvrtý faktor zahrnoval dovozní subvence. V letech 1991-1992  však panoval velký 

strach, že země bude trpět hladomorem, a proto reformní politikové neměli možnost zrušit 

stávající dovozní subvence pro potraviny.  

Posledním faktorem byla liberalizace podnikání. V lednu roku 1992 prezident Boris 

Jelcin vydal dekret umožňující komukoli obchodovat kdekoli a kdykoli s čímkoli, za 

jakoukoli cenu. Tímto dekretem tak bylo oficiálně odstraněno omezení soukromého 

podnikání. Během velmi krátké doby desetitisíce ruských občanů obnovili své živnosti, 

nebo začali podnikat a obchodovat. Komplikující skutečností však bylo přijetí zákona o 

udělování licencí v květnu roku 1993. Licence byly prakticky vázány na všechny druhy 

ekonomické činnosti. Nejvíce znepokojujícím aspektem tohoto zákona bylo, že pověření 

pro udělování licencí měly místní úřady, což vedlo k tomu, že projednávání licencí mělo 

výrazně subjektivní ráz. Nejvíce komplikující skutečností celého tohoto systému byly 

nedokonalosti v evidenci statistických údajů o živnostnících a podnicích. Výsledkem celé 

situace bylo, jak uvádí Åslund (1999), že v Rusku existovalo několik systémů, které 

shromažďovaly statistiky týkající se podnikání, nicméně byly tak rozdílné, že nebylo 

možné určit ani plátce daní.   

Reformní politici tak v ruské vládě dominovali poměrně krátkou dobu, neboť se 

velmi brzy ukázalo, že celý proces transformace, počínaje privatizací až po liberalizaci 

cen, zahraničního obchodu, obnovu podnikání, byl naprosto netransparentní a do jisté míry 

neprůhledný.  Z toho důvodu již v průběhu roku 1992 byli zcela poraženi podnikatelskou 

sférou bankéřů a průmyslníků společně se starým parlamentem, jejichž síla výrazně 

vzrostla.  

K jistému pokroku došlo v roce 1993, kdy byla špatně fungující rublová zóna 

rozdělena a každá z bývalých sovětských republik si stanovila vlastní národní 

měnu. Dotované úvěry byly zrušeny na konci září 1993 nařízením vlády a v listopadu 1993 

se dokonce pozitivně vyvíjely reálné úrokové sazby. Na konci roku 1993 byl směnný kurz 

plně sjednocen a odstraněny poslední dovozní subvence. 

3.1.3. Privatizace 

Ruský program privatizace byl navržen v krajně nepřátelském politickém prostředí 

a to z toho důvodu, že měl vyhovět politickým a ekonomickým požadavkům různých 

zainteresovaných stran (podílníků) ve státních firmách tak, aby získal jejich podporu, nebo 

alespoň zabránil aktivnímu odporu (Boycko, Shleifer, Vishny, 1993). Jak doplňuje Jonáš 

(2000), příčinou této situace bylo upřednostňování vedení podniků a jejich zaměstnanců, 
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kteří představovali významnou lobbistickou skupinu, před zahraničními investory, kteří 

byli vnímáni jako potencionální konkurence.    

Pokud šlo o privatizaci podniků, tak byly nejprve rozděleny na podniky, které 

mohly být prodány především za peněžní hotovost místními samosprávami a na podniky, 

které měly projít privatizačním procesem. Tímto způsobem byla většina malých obchodů a 

některé menší podniky okamžitě přiděleny místním samosprávám (i když později byly 

malé obchody prodávány i za kupony). Jako druhý krok program vymezil větší firmy na 

základě toho, zda podléhaly povinné privatizaci, na firmy, které mohly být privatizovány 

se souhlasem Ministerstva privatizace, dále společnosti, pro jejichž privatizaci byl nutný 

souhlas vlády a na ty, jejichž privatizace byla zakázána. 

Povinné privatizace zahrnovaly podniky lehkého průmyslu, včetně textilního, 

potravinářského průmyslu a výroby nábytku. Firmy, které vyžadovaly souhlas Ministerstva 

privatizace, byly většího rozsahu, ale nefigurovaly v žádném ze strategických 

průmyslových odvětví. Hlavní podniky ve většině strategických průmyslových odvětví, 

jako jsou přírodní zdroje a obrana, mohly být privatizovány jen se souhlasem celé vlády, 

avšak díky antireformnímu složení vády v roce 1993 toto omezení obecně znamenalo, že 

firmy privatizovány být nemohly. Konečně některé společnosti zapojené do průzkumu 

vesmíru, společnosti v oblasti zdraví a vzdělání nemohly být vůbec privatizovány. Jako 

třetí krok měly být všechny velké a střední podniky (s výjimkou těch posledních) 

korporativní. To znamená, že byly zaregistrovány jako akciové společnosti. Korporatizační 

vyhlášku podepsal prezident Jelcin v červnu 1992 a byla vnímána jako první významný 

krok směrem k následné privatizaci státních podniků. 

Hlavním způsobem, kterým docházelo v Rusku k prodeji podniků, byla kupónová 

privatizace. Každému ruskému občanovi byl nabídnut privatizační poukaz za malý 

poplatek 25 rublů se jmenovitou hodnotou 10 000 rublů s dobou splatnosti do konce roku 

1993. Vzhledem k tomu, že byl poukaz volně obchodovatelný, získávali někteří investoři 

bloky poukázek a nabízeli je za velké bloky akcií. V období od října 1992 do ledna 1993 si 

mohlo 150 milionů ruských občanů vyzvednout své kupóny v místních spořitelnách a do 

konce ledna 1993 bylo distribuováno téměř 97 % kupónů. Krátce po jejich zavedení se 

kupóny staly první likvidní zárukou v Rusku. Byly aktivně obchodovány na desítkách 

organizovaných burz v celé zemi. Na největší burze v Moskvě, tzv. Ruské burze komodit a 

surovin dosahoval objem obchodu 60 000 až 100 000 kupónů za den. Kupónová 

privatizace byla jasně definovaným rysem ruského programu (Boycko, Shleifer, Vishny, 

1993). 
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Problémem ruské privatizace, podle Jonáše (2000), bylo upřednostňování 

pracovníků a vedení podniků namísto zahraničních investorů. Většinu podniků tak získali 

jeho zaměstnanci a manažeři, kteří měli zcela odlišné zájmy, než zvyšování výnosů 

z kapitálu, nebo zvyšování efektivnosti podniku, jako tomu bylo u „outsiderů“. „Insideři“ – 

zaměstnanci a manažeři se stali silnou lobbistickou skupinou zaměřenou proti tržním 

reformám v Rusku, což mělo za následek, že ač v Rusku proběhla rozsáhlá privatizace, ke 

skutečné změně k lepšímu v podstatě nedošlo. 

V některých ohledech je možné ruskou privatizaci hodnotit jako úspěšnou, 

především co se rychlosti jejího provedení týče, nicméně Rusko spustilo privatizaci bez 

odpovídající legislativní úpravy, která by zajišťovala kontrolu nad privatizovanými 

podniky. Spolu s upřednostněním stávajícího vedení podniků, jak bylo uvedeno výše, tak 

došlo k vytvoření příležitosti pro tzv. tunelování podniků, které mnoho manažerů využilo. 

Během období zavádění reforem a privatizace došlo k rychlému zbohatnutí skupiny 

manažerů velkých zprivatizovaných podniků, kteří začali být označováni jako tzv. „Noví 

Rusové“ a v současnosti tvoří jednu ze sociálních vrstev ruské společnosti.   

3.1.4. Pokus o stabilizaci 

Podle Åslunda (1999) byly domácí ceny komodit liberalizovány v roce 1993 s 

malým efektem, protože komoditní lobbistické skupiny udržovaly domácí ceny nízké, i 

přes kvantitativní kontrolu vývozu. Světová banka (WB) a Mezinárodní měnový fond 

(MMF) proti kontrolám vývozu tvrdě bojovali. V červenci roku 1994 byly všechny 

vývozní kvóty zrušeny, kromě kvóty na ropu, která byla zrušena až v lednu 1995. I přes 

přidělování objemu vývozu prostřednictvím potrubního systému se ropným manažerům 

podařilo udržet domácí ceny ropy uměle nízké. Dokonce tak, že v roce 1995 byla exportní 

sazba snížena na pouhých několik procent HDP. Vláda si podle Jonáše (2000) byla vědoma 

toho, že je nutné podniknout nezbytné kroky k řešení této situace. Podnětem pro ni bylo 

tzv. „Černé úterý“ dne 11. října 1994, kdy došlo k propadu ruského rublu vůči americkému 

dolaru o 20 %. Na jaře roku 1995 byla konečně spuštěna makroekonomická 

stabilizace. Rusko dokončilo první plnohodnotnou stand-by dohodu (půjčku)
2
 s MMF o 

financování na zhruba 5,5 mld. USD v jednom roce. Hlavním cílem bylo snížení inflace a 

obnovení finanční stability. Ke snížení inflace mělo přispět také zavedení fixního kurzu. I 

přes značný odpor, kterému program čelil, se podařilo většinu cílů splnit. Jednalo se 

                                                 
2
 Standy-by dohoda (půjčka) se podobně jako bankovní záruka používá k zajištění závazků, a to jak 

platebních, tak neplatebních. 



- 23 - 

 

zejména o snížení schodku státního rozpočtu a ukončení jeho financování centrální bankou 

Ruska (CBR), pokles inflace, nebo zpomalení růstu peněžní zásoby. Stabilizace bylo 

dosaženo, avšak způsobem, který byl dlouhodobě neudržitelný. Naplno se projevil hlavní 

problém, a to pokles rozpočtových příjmů. 

3.1.5. Ruská finanční krize 

Závazek politiků k drastickému stabilizačnímu programu v roce 1995 neodrážel 

pouze hlavní obavy z nevýkonnosti způsobené vysokou inflací, ale byl také motivován 

zkušeností z let 1991-1992, hyperinflací a více než 20% oslabením rublu vůči americkému 

dolaru v říjnu 1994. Program byl vypracován ve spolupráci s mezinárodními finančními 

institucemi, které se zaměřily na rychlé snížení devalvace rublu a peněžní růst, pomocí 

dvou klíčových mechanismů: 

- změnou zákona o centrální bance v dubnu 1995, která znemožnila CBR 

přímé úvěrování vlády, 

- zavedením cílového pásma směnného kurzu CBR v červenci roku 1995. 

 

Stabilizační program také obsahoval fiskální konsolidaci. Bylo smluvně stanoveno 

snížení federálního schodku veřejných financí, zvýšení peněžních příjmů a výběry a škrty 

v nákladných aktivitách státu (Süppel, 2003). Jak doplňuje Sirůček a kol. (2007), Rusko se 

až příliš spoléhalo na zahraniční úvěry, k nimž se přidala i vnitřní zadluženost země. Tato 

situace byla doprovázena nedůvěrou v domácí ekonomiku a v politiky, kteří pokračovali 

v politice splácení starých dluhů novými úvěry. Podle Souleimanova a kol. (2007) byla 

stabilita ruské ekonomiky pouze domnělá a bývá nazývána jako „virtuální ekonomika“, 

založená na financování schodku státního rozpočtu krátkodobými státními dluhopisy 

(GKO), jejichž věřiteli byly převážně ruské banky a zahraniční investoři. 

Süppel (2003) uvádí, že od konce roku 1997 zasáhlo ruský kurzový režim několik 

vnějších šoků. Zhoršení asijské krize na přelomu roku 1997 a 1998 zvyšovalo obavy 

investorů a vytvořilo zvláštní pochybnosti proti nově vznikajícímu měnovému a 

dluhovému trhu.  Ceny ropy se propadly o 35 % během pouhých tří měsíců. Tato 

kombinace šoků znamenala smršťování ruského přebytku běžného účtu. Hospodářský 

rozmach byl přerušen, financování fiskálního deficitu se stalo neúměrně nákladné a platby 

úroků způsobily zpřísnění fiskální politiky federální vládou. Podle Souleimanova a kol. 

(2007) byla situace neudržitelná a jedním z prvních opatření nového premiéra Kirijenka 
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bylo omezení vládních výdajů, snaha získat nové zahraniční půjčky a zefektivnit výběr 

daní.  

Propadu se však nepodařilo zabránit a dne 17. srpna 1998 dolehla na Rusko krize, 

pro kterou se vžilo označení Ruská finanční krize. Vláda oznámila po konzultaci s MMF 

soubor opatření, která v podstatě odhalila selhání stabilizačního programu a snažila se 

udržet kontrolu nad finanční situací Ruska. Jak uvádí Jonáš (2000), zpočátku bylo 

rozšířeno pásmo, ve kterém se mohl měnový kurs rublu pohybovat, a to z 5,3 – 7,1 rublu 

za dolar na 6,0 – 9,5 rublu za dolar. Rubl tedy stále oslaboval. Podle Süppela (2003) 

musela navzdory těžkým zásahům CBR opustit tento nový cílový rozsah a nakonec přejít 

na plovoucí kurz, dne 2. září 1998. Co je však důležité, úrokové sazby byly hluboko pod 

tržní úrovní a všechny finanční prostředky, které byly přijaty prostřednictvím novace
3
, 

musely být uloženy na uzavřených rublových S-účtech a mohly být (legálně) repatriovány 

jen v malých podílech prostřednictvím měnových aukcí. Vláda uložila 90 - denní 

moratorium v soukromém sektoru na zahraniční splátky dluhu od 17. srpna do                 

14. listopadu 1998. Podle Souleimanova a kol. (2007) byla ruská krize tak hluboká, že 

některé ruské podniky byly nuceny vyplácet mzdu v naturáliích a jiné podniky se zase 

vrátily k barterovému typu obchodu. Nejdůležitějším úkolem ruské vlády, a to jak v období 

krize, tak i „pokrizovém“ období, byla stabilizace ekonomiky, k jejímuž dosažení mohly 

vlády využít stoupající ceny ropy. Díky devalvaci rublu v srpnu 1998 došlo k přerušení 

téměř veškerého dovozu, což mělo pozitivní dopad na domácí výrobce. Současně došlo 

také k návratu od barterového obchodu k peněžní ekonomice. 

Přestože většina prognóz i nadále viděla zemi v recesi, v polovině roku 1999 bylo 

stále těžší přehlédnout oživení ruské ekonomiky. Výstup se rychle rozšiřoval, směnný kurz 

a měnové rezervy byly stabilizovány, stejně tak se zlepšilo plnění rozpočtu (Süppel, 2003). 

V roce 1999 tak začala růstová fáze ruské ekonomiky díky devalvaci rublu v průběhu krize 

a následnému růstu světových cen ropy (Karásková a kol., 2011). Stejný pesimistický 

pohled však, jako většina prognóz, měli i občané Ruska, a to především z důvodu 

snižování státních výdajů na mzdy a důchody v rámci snižování schodku státního rozpočtu 

(Jonáš, 2000). 

                                                 
3
 Dohoda o řízení závazku s úmyslem zrušit tím závazek dosavadní a nahradit jej novým. 
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3.2. 2000 - současnost 

3.2.1. Nástup Vladimira Putina a jeho reformy 

Vladimir Putin vstoupil do Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS) již 

v období studia na univerzitě a zůstal ve straně až do rozpadu SSSR. Spolupracoval také se 

státní bezpečností – KGB a ve svých 32 letech byl vyslán do útvaru KGB v Drážďanech. 

Když však v roce 1990 došlo k zániku Německé demokratické republiky (NDR), byl 

převelen do Leningradu
4
 a o rok později odešel z KGB. Pracoval pro Anatolije Sobčaka, 

prvního demokraticky zvoleného starostu Petrohradu a vykonával funkci v oblasti ruských 

vnějších vztahů. Zasazoval se o modernizaci infrastruktury, konání sportovních a 

kulturních akcí, snižování zločinnosti, ale hlavně se díky svým konexím a znalosti 

německého jazyka snažil o nalákání německých bank do Petrohradu s cílem učinit z něj 

finanční centrum Ruské federace (RF), což se mu nakonec nepodařilo. V roce 1996 byl 

Vladimir Putin pozván prezidentem Jelcinem do Moskvy a 25. července 1998 jmenován 

šéfem Federální bezpečnostní služby. Dne 8. srpna 1999 se stal po Sergeji Stěpašinovi 

premiérem RF (Syruček, 2011). Jak doplňují Hodač, Strejček (2008), dne 31. prosince 

1999 prezident Boris Jelcin abdikoval a podle ústavy byl nástupcem jmenován předseda 

vlády Vladimir Putin a do tří měsíců se měly konat prezidentské volby. Leichtová (2010) 

dodává, že na základě předvolebních průzkumů byl Putin považován za vítěze, k čemuž 

přispělo i rozhodnutí Jevgenije Primakova
5
 nekandidovat na post prezidenta a podpořit 

Vladimira Putina. Protikandidáty Vlamira Putina byli Genadij Zjuganov a Grigorij 

Javlinský. V březnu 2000 však Vladimir Putin zvítězil již v prvním kole voleb s 52,9 % 

hlasů. 

Vladimir Putin zahájil mnoho kroků jako premiér. Na tyto kroky později navázal již 

jako ruský prezident, avšak jeho pozice byla poněkud dvojsečná. Ruští občané žádali o 

nápravu největších chyb Jelcinovy vlády, ale na druhou stranu nadšení pro reformy již 

nebylo tak silné, jako v období po rozpadu SSSR. 

Putin si přizval několik svých spolupracovníků z Petrohradu a pod vedením Centra 

strategických analýz vypracovali strategii reforem, která byla okamžitě zaváděna do praxe. 

Za nejdůležitější považoval Putin kroky týkající se zavedení řádu a přehlednosti do daňové 

soustavy (Souleimanov a kol., 2007).  

                                                 
4
 V roce 1991 byl Leningrad přejmenován na Sankt Petěrburg, v češtině Petrohrad. 

5
 Ruský politik a diplomat, který působil jako premiér Ruska a ministr zahraničí. 
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V období vlády prezidenta Jelcina byla RF rozdělena na 89 federálních zemí, 

přičemž každá z těchto zemí si mohla zvolit svého představitele, který se ne vždy 

ztotožňoval s oficiálními myšlenkami federálního státu a zároveň disponoval řadou 

významných pravomocí (Hodač, Strejček, 2008). Jak dodává Souleimanov a kol. (2007), 

legislativa více než 60 zemí byla v rozporu s ústavou RF. Výsledkem této situace tak byla 

dezintegrace a nestabilita země, proti které se rozhodl prezident Vladimir Putin bojovat a 

během svého prvního volebního období se snažil o „upevnění vertikály moci“. Klíčovými 

oblastmi programu, který prezident Putin předložil šest dnů po svém zvolení, bylo podle 

Hodače, Strejčka (2008) vytvoření federálních okruhů, zavedení nových pravomocí 

prezidenta, reforma Federální rady a v neposlední řadě harmonizace ústav jednotlivých 

zemí s ústavou RF. Následně dne 13. května 2000 došlo k rozdělení RF na sedm 

federálních okruhů, jejichž představitelé, tzv. gubernátoři byli navrhováni prezidentem RF 

a schvalováni Státní dumou. Hranice jednotlivých okruhů záměrně odrážely vojenské 

rozdělení federace a zároveň reflektovaly etnickou otázku tak, aby poměr ruského a 

neruského obyvatelstva byl přibližně stejný. Současně došlo k úpravě mandátu 

gubernátorů, konkrétně ke zrušení politické imunity po skončení tohoto mandátu. 

Dalším krokem reforem bylo vytvoření nového orgánu, a to Státní rady, která se 

poprvé sešla dne 1. září 2000. Rada je sestavena z prezidenta RF, který jí předsedá a 

představitelů federálních okruhů, jejichž hlavním úkolem je harmonizace legislativy. 

Jak dodává Leichtová (2010), posledním krokem byla změna v sestavování Rady 

federace, horní komory ruského parlamentu, a to nahrazení systému automatického 

jmenování představitelů subjektů RF demokratickou soutěží v jednotlivých regionálních 

parlamentech. 

Tato první reformní opatření prezidenta Putina měla jak pozitivní dopad, který byl 

patrný zejména ve zvýšení efektivity výběru daní, nebo postupnému prosazování nutných 

změn, tak i negativní, jelikož došlo k výraznému omezení pravomocí regionálních 

zástupců i jejich samostatnosti v rozhodování. 

První zákon, který v říjnu 2001 prezident Putin podepsal, se týkal půdy a 

umožňoval nákup a prodej zemědělské půdy. Díky tomuto zákonu byly zahájeny obchody 

s parcelami především pro bytovou a průmyslovou výstavbu. Z práva vlastnit půdu byly 

vyloučeny osoby cizí státní příslušnosti. Součástí reformního balíku byl i zákon o boji proti 

„praní špinavých peněz“, na základě kterého byly veškeré finanční instituce povinny 

oznámit ministerstvu financí každou transakci v hodnotě přesahující 600 000 rublů. 

Počátkem roku 2002 vstoupil v platnost zákoník práce, který nově stanovoval minimální 
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mzdu. Zákon o privatizaci státního majetku byl přijat v roce 2001, tedy v době, kdy mělo 

Rusko za sebou již první vlnu privatizace (Sirůček a kol., 2007). Jak uvádí Süppel (2003), 

reforma právních předpisů zahrnovala i tzv. debyrokratizační balíček, který se zaměřil na 

usnadnění obchodní registrace, udělování licencí a dohled s cílem podpořit začínající 

podnikatele a odstranit příležitosti ke korupci. Balíček stanovoval, že žadatel o registraci 

by měl jednat pouze s jedním federálním orgánem, byly zkráceny lhůty pro registraci, 

stejně tak byl snížen počet licencovaných podniků a řízení o licencích bylo zjednodušeno. 

Došlo také k zavedení ochrany proti znárodnění. Podle nového zákona mohlo být 

vlastnictví znárodněno pouze pokud byly splněny vládní požadavky definované, jako 

"požadavky ruské federace v oblasti zboží a služeb, které jsou nezbytné pro řešení 

důležitých občanských zájmů, např. účely obrany země a národní bezpečnosti ". Zákon 

stanovil plné odškodnění za vyvlastnění v tržních cenách. Posledním byl zákon o 

akciových společnostech zabývající se posílením postavení menšinových akcionářů. 

Putinovy reformy je možné rozdělit na ekonomické, které zahrnují zejména 

reformy týkající se daňového a bankovního sektoru a dále na sociálně-ekonomické, které 

zahrnovaly zejména důchodové reformy a reformy týkající se sociálního systému. Dalším 

typem reforem pak byly reformy, které svou povahou není možné řadit k ekonomickým 

reformám, přesto však měly na ruskou ekonomiku vysoce pozitivní vliv. Do této kategorie 

se řadí zejména změny v soudnictví, či administrativě. 

Většina autorů se přiklání k tomu, že zejména reformy v daňové oblasti byly 

nejefektivnějším prvkem Putinových reforem vůbec, neboť již v roce 2000 došlo 

k výraznému pokroku, a to přesunu od přímých daní směrem k nepřímým. Následně byly 

také přijaty první zákony v oblasti daní a zbývající část reforem byla přijata v roce 2001 

(Souleimanov a kol., 2007). Do té doby platné sazby daně z příjmu ve výši 12 %, 20 % a 

30 % byly nahrazeny jednotnou sazbou ve výši 13 %. Stejně důležité bylo zavedení 

jednotné sociální daně ve výši 35,6 % placené zaměstnavatelem a 1 % pro zaměstnance. 

Současně došlo ke snížení daně ze zisku na 24 % z původních 35 % a zrušení většiny 

daňových úlev. Reforma odstranila v roce 2003 dvě daně z obratu, naopak vznikla nová 

daň z těžby nerostných surovin (DNS) tzv. těžební daň, která nahradila tři poplatky 

v oblasti těžby přírodních zdrojů. Jak uvádí Barboj (2012), základem DNS je hodnota 

vytěžených nerostných surovin, nebo množství vytěžených nerostných surovin 

v naturáliích. Sazby DNS se v současnosti liší podle druhu nerostné suroviny, přičemž se 

počítá i se sazbou 0 %, která se používá při těžbě průvodního plynu, podzemních vod 

s obsahem nerostných surovin, nebo při těžbě ropy na pozemcích na sever od Severního 
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polárního kruhu, v Azovském jezeře, kontinentálním šelfu RF, nebo v Kaspickém moři. 

Souleimanov a kol. (2007) doplňuje, že v roce 2004 byla snížena základní sazba daně 

z přidané hodnoty (DPH) na 18 %, z předchozích 20 %, zatímco snížená sazba zůstala 

nezměněna ve výši 10 %. Poslední změnou bylo zrušení dědické a darovací daně, jejichž 

výběr byl finančně náročný. 

Reformu bankovního sektoru je možné rozdělit do dvou fází, přičemž cílem první 

fáze bylo zvýšení konkurenceschopnosti na bankovním trhu, či zvýšení ochrany věřitelů. 

Druhá fáze bankovní reformy si pak kladla za cíl zvýšit konkurenceschopnost bankovního 

sektoru vůči zahraničním subjektům a investorům. Podle Tompsona (2004) bylo přijetí 

zákona o povinném pojištění vkladů nejdůležitější částí bankovní reformy, neboť přijetí 

tohoto zákona silně zvýšilo důvěru veřejnosti v bankovní sektor a přilákalo velké množství 

domácích úspor. Jak doplňuje Souileimanov a kol. (2007), celkové stabilitě měl přispět i 

zákon o úvěrové historii poskytující informace o dlužnících a zákon o bankách a bankovní 

činnosti, na základě kterého měly banky povinnost zavést účetnictví do 1. 1. 2004.  

Další reformou byla reforma státních monopolů, ve které Rusko dosáhlo 

nejmenších úspěchů. V roce 2000 vystoupil ministr German Gref s návrhem rozdělení 

státních monopolů, vyčlenění tzv. přirozených monopolů a jejich následnou liberalizací. 

Program byl považován za správný, avšak k jeho realizaci nedošlo. 

Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji bylo Rusko nuceno přijmout 

penzijní a sociální reformu. Penzijní reforma byla oficiálně zahájena 1. ledna 2002 

zavedením třípilířového systému. V rámci prvního pilíře byl zachován základní povinný 

systém, v rámci něhož se stanovoval odchod do důchodu prostřednictvím dosažení 

důchodového věku. Druhý pilíř byl tvořen platbami povinného sociálního pojištění, jednak 

od zaměstnanců, jednak od zaměstnavatelů. Třetí pilíř představoval tzv. investiční část, 

kterou mohl občan investovat do státního, či nestátního fondu od 1. 1. 2003. Podstatou 

reformy sociálních výhod bylo převedení nepeněžních výhod veteránů, obětí Černobylu 

apod. na peněžní platby. Reforma však vzbudila velkou vlnu odporu a musela být 

zmírněna. 

Poslední, soudní reforma, byla zaměřena zejména na zlepšení důvěryhodnosti 

soudců, snížení korupce a posílení nezávislosti. Problémem totiž nebyla špatná kvalita 

zákonů, ale spíše jejich množství a špatná vymahatelnost práva. Mezi často vytýkané 

nedostatky patřily i dlouhé doby projednávání. 

V době, kdy se Vladimir Putin stal prezidentem RF, na něj jedni pohlíželi jako na 

člověka zcela podléhajícího oligarchům, naopak jiní v něm viděli člověka, který byl 
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zvolen, aby napravil chyby prezidenta Jelcina v období tzv. „Jelcinomiky“. Přínos nových 

zákonů a reforem prezidenta Putina je nesporný a byl zjevný v následujících letech po 

jejich zavedení (viz kapitola 3.2.3). Hlavní priorita prezidenta Putina, tzn. zavedení řádu do 

daňové soustavy, byla splněna. Celkové zjednodušení daňové soustavy a odstranění 

daňových úlev mělo za následek zvýšení daňových příjmů a postupné snižování schodku 

SR, který byl velkým problémem v období vlády prezidenta Jelcina, ačkoli je také třeba 

brát v potaz i příznivý vývoj světových cen ropy a jejich dopad na SR. Prezident Putin 

získal silnou podporu obyvatel RF především díky snižování inflace, zvyšování 

zaměstnanosti, či zlepšení životní úrovně důchodců díky přijaté penzijní a sociální 

reformě. Snaha o „upevnění vertikály moci“, jejíž podstatou bylo vytvoření pyramidy, po 

které se bude moc přesouvat do jedněch rukou, a tím bude zajištěna lepší kontrola a 

průhlednost celého systému byla jistě dobrou myšlenkou, nicméně toto opatření bylo 

vykoupeno omezením samostatného rozhodování regionálních orgánů a částečným 

oslabením principů demokracie v Rusku.   

3.2.2. Boj proti oligarchům 

V boji proti oligarchům využil prezident Putin privatizaci. Během procesu 

privatizace se totiž budoucí oligarchové stýkali s podsvětím, využívali investice nejasného 

původu, nebo využili svých kontaktů k ovlivnění politických představitelů. Na setkání 

s oligarchy v roce 2000 se prezident Putin k těmto praktikám vyjádřil velmi shovívavě, ale 

současně požadoval odchod oligarchů z politiky. Nejznámějším příkladem boje proti 

oligarchům je případ Michaila Chodorkovského (Leichtová, 2010). Jak uvádí Hodač, 

Strejček (2008), v roce 1993 vznikla společnost Jukos spojením těžařské společnosti a sítí 

rafinérií. Jukos byl privatizován mezi lety 1995 a 1996. Díky kvalitnímu managementu a 

rostoucí poptávce po ropě se stal Jukos dlouhodobě prosperující firmou s 20% podílem na 

celkové produkci ropy v roce 2003. Akcie Jukosu se začaly na burzách obchodovat v roce 

2001 a vykazovaly, stejně jako jejich dividendy, stabilní růst. Michail Chodorskovský, 

který vlastnil 44 % akcií Jukosu prostřednictvím banky Menatep se tak stal nejbohatším 

ruským občanem a začal uplatňovat své politické ambice, čímž se postavil požadavku 

prezidenta Putina, který se týkal odchodu oligarchů z politiky. Na počátku července 2003 

byl zatčen manažer a akcionář Jukosu, Platon Lebeděv, a následně obviněn ze zpronevěry. 

Z neplacení daní, zpronevěry a nezákonného chování během privatizace byl obviněn a 

následně zatčen i Michail Chodorkovský. Současně došlo k zablokování jeho podílu 

v Jukosu. Daňové nedoplatky Jukosu za rok 2000 byly vyčísleny na 3,5 mld. USD. 
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Splatnost tohoto nedoplatku byla prodloužena, avšak v roce 2004 se objevil nový 

požadavek na 3,4 mld. USD, který představoval nedoplatek za rok 2001. Na konci 

listopadu 2004 uprchl vrcholný management Jukosu z Ruska v obavě z trestního stíhání. 

Lebeděv i Chodorkovský byli koncem května 2005 uznáni vinnými a oba odsouzeni k 9 

letům odnětí svobody. Jak dodává Syruček (2011), ostatní oligarchové neprojevili 

s Chodorkovským solidaritu, naopak se přestali vměšovat do politiky, jako například 

Roman Abramovič, bývalý majitel ropné společnosti Sibněft.  

3.2.3. Příznivý vývoj ruské ekonomiky po roce 2000 

„Klíčovým faktorem Ruska v první dekádě 21. století byl jeho stálý ekonomický růst, 

příznačný pro ruskou ekonomiku především od roku 2004, kdy došlo k prudkému nárůstu 

cen ropy na světovém trhu“ (Balabán, Rašek a kol., 2010:44). Stejný růst byl zaznamenán i 

v oblasti cen zemního plynu. Tyto příjmy z exportu surovin byly významným faktorem 

hospodářského růstu, modernizace ekonomiky, nebo vědy a výzkumu, nikoli však jediným 

faktorem. Na zlepšující se situaci ruské ekonomiky měly podstatný vliv i reformy 

realizované v období vlády prezidenta Putina (Balabán, Rašek a kol., 2010). Významnou 

roli, podle Karáskové a kol. (2011), měl i nárůst terciární sféry, nebo rostoucí spotřeba 

obyvatelstva, především nově se formující střední třídy. Za klíčové faktory růstu ruské 

ekonomiky, ale také dovozu tak lze považovat ekonomické aktivity Ruska a spotřebu. 

Během let 1999-2008 reálný HDP rostl v průměru o 6,9 % za rok v kontrastu s 

průměrným ročním poklesem HDP o 6,8 % v průběhu let 1992-1998. Pozitivní trendy 

HDP se odrážely i ve zlepšení životních standardů v Rusku během celého 

období. Průměrné reálné mzdy v Rusku vzrostly, zvýšil se reálný disponibilní příjem a 

došlo ke snížení míry nezaměstnanosti. I přes tento příznivý vývoj čelilo Rusko 

přetrvávajícím problémům. Ačkoli se míra inflace snížila z velmi vysoké 

úrovně devadesátých let, pohybovala se stále okolo 12 % (Cooper, 2009). Souleimanov a 

kol. (2007) upozorňuje, že na snižování míry inflace negativně působil cíl zdvojnásobení 

HDP do deseti let vyhlášený prezidentem Putinem, ale také Stabilizační fond, který byl 

vytvořen v roce 2004. Cílem tohoto fondu bylo, podle Balabána, Raška a kol. (2010), 

zajištění proti poklesu světových cen ropy a zabránění přílivu peněz do ekonomiky, ale 

také vyrovnání státního rozpočtu v případě poklesu ceny ropy pod 27 USD za barel. Fond 

byl v roce 2008 rozdělen na Fond národního blahobytu (FNB) a Rezervní fond (RezF). 

K 1. lednu 2010 byl celkový stav rezerv 439,034 mld. USD.  
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Ruský rezervní fond je určen k zajištění financování výdajů státního rozpočtu a 

udržení rozpočtové rovnováhy v případě poklesu rozpočtových příjmů z ropy a plynu. 

Rovněž přispívá ke stabilitě hospodářského rozvoje RF snížením inflačních tlaků. Další 

funkcí tohoto fondu je chránit ruskou ekonomiku před tzv. holandskou nemocí (Dutch 

Disease), kdy export nerostných surovin a z něho plynoucí příjmy vedou ke zhodnocování 

reálného měnového kurzu, a tím k poklesu konkurenceschopnosti domácích exportérů. Na 

rozdíl od Stabilizačního fondu, který Ruský rezervní fond prakticky nahradil, nezahrnuje 

pouze rozpočtové příjmy z produkce a exportu ropy, ale také příjmy z produkce a exportu 

zemního plynu a ropných produktů. Maximální velikost rezervního fondu je stanovena ve 

výši 10 % předpokládaného HDP RF za odpovídající fiskální rok. Fond národního 

blahobytu byl vytvořen na podporu důchodového systému RF a zajištění dlouhodobého 

fungování tohoto systému. Primárním úkolem fondu je spolufinancování dobrovolných 

penzijních úspor ruských občanů a vyrovnání rozpočtu Penzijního fondu RF (Ministry of 

Finance of the Russian Federation, 2007).  

Podle Coopera (2009) jedním z cílů, které si Rusko stanovilo, byla jeho integrace 

do světové ekonomiky a posílení jeho postavení, coby mocnosti. S integrací Rusko začalo 

již v roce 1993, kdy žádalo o přistoupení ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu 

(GATT). Žádost byla převedena jako žádost o přistoupení do Světové obchodní organizace 

(WTO) v roce 1995, kdy byla organizace založena a stala se správním orgánem pro GATT 

a jiné mnohostranné obchodní dohody. Premiér Putin přijal členství ve WTO jako součást 

ruské ekonomické reformy a způsob, jak začlenit Rusko do světové ekonomiky. Nicméně 

do značné míry ohromující bylo poté jeho oznámení, že Rusko se chce vzdát své žádosti o 

přistoupení k WTO a místo toho se bude snažit připojit k celní unii s Běloruskem a 

Kazachstánem. Jasné známky ekonomické integrace vykazují ruské zahraniční investice. 

Podíl přímých zahraničních investic v Rusku se zvýšil z 0,1 % HDP v roce 1993 na 12,0 % 

v roce 2008 a ruské zahraniční přímé investice v zahraničí se zvýšily z 1,3% HDP v roce 

1993 na 10,6 % HDP v roce 2008. 

Přírodní zdroje, zejména ropa, byly po dlouhou dobu hlavní hnací silou ruské 

ekonomiky a významným determinantem ruské ekonomické prosperity. Úroveň ruské 

ropné produkce se v průběhu let měnila a zhruba odrážela celkové podmínky ruské 

ekonomiky a globální poptávky. Mezi lety 1989 až 1996 se objem produkce ropy snížil 

z 11,1 milionů barelů/den (mbd) na 6,1 mbd, tedy o 45 %. Toto období bylo souběžné 

s obdobím hlubokého poklesu ruského hospodářského růstu krátce před a bezprostředně po 

pádu SSSR, poklesem světové poptávky po ropě, snížením světových cen ropy, 
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vyčerpáváním využívaných ruských ropných polí a nedostatkem investic do objevování 

nových nalezišť. Produkce začala růst v roce 1997 a v roce 2008 dosáhla 9,8 mbd.  

Problémem ropného sektoru je, že většina investic je zaměřena na zvýšení stávající 

produkce, spíše než na rozvoj nových ropných polí. Stejný problém popisuje Kotyk (2010) 

v oblasti těžby zemního plynu, která je jak technologicky, tak finančně náročná a Rusko do 

tohoto sektoru v průběhu let investovalo jen velmi málo. Snahou prezidenta Putina by tak 

mělo být zvýšení objemu finančních prostředků poskytnutých na průzkum a rozvoj nových 

nalezišť, vzhledem k riziku možné nespolehlivosti Ruska jako dodavatele zemního plynu 

jak v politické, tak hlavně technické oblasti. Ropa a související ropné produkty podle 

Coopera (2009) dominovaly ruskému vývozu i v sovětském období. Nicméně v roce 2008 

ropa, zemní plyn a ostatní paliva představovaly 64,8 % ruského vývozu. Pokud by mezi 

tyto suroviny byly zahrnuty i kovy, byl by podíl surovin v roce 2008, 78,7 %. U dovozu 

43,9 % tvořily stroje a zařízení, potraviny a jiné zemědělské produkty představovaly 

dalších 16,9 %. Karásková a kol. (2011) dodává, že na rozdíl od velmi vysokého podílu 

primárních surovin, podíl strojů, strojních zařízení a dopravních prostředků na vývozu 

klesl z 10,2 % v roce 1995 na 5,6 % v roce 2007. Z této skutečnosti je tak velmi patrné, že 

Rusko se orientuje zejména na export produktů s nízkou přidanou hodnotou, což může 

zejména v budoucnosti způsobovat nemalé problémy.  

3.2.4. Světová finanční a hospodářská krize 

Stejně jako většina světových ekonomik, byla i ruská ekonomika tvrdě zasažena 

globální ekonomickou krizí a následnou recesí, jejíž důsledky byly patrné již v posledním 

čtvrtletí roku 2008. Ještě před finanční krizí vykazovalo Rusko známky hospodářských 

problémů, když došlo k prudkému poklesu světových cen ropy v průběhu roku 2008. Krize 

a další faktory přinesly náhlý konec desetiletí ruského ekonomického růstu. V roce 2008 

čelilo Rusko trojímu ohrožení, a to finanční krizi kryjící se s rychlým poklesem cen ropy a 

následkům vojenské konfrontace s Gruzií v srpnu 2008 kvůli odtržení oblastí Jižní Osetie a 

Abcházie. Tyto tři události odhalily základní nedostatky ruské ekonomiky, kterými jsou 

podstatná závislost vládních příjmů na příjmech z vývozu a prodeje ropy a plynu, pokles 

důvěry investorů v ruskou ekonomiku a slabý bankovní systém. Rychlý pokles cen ropy na 

světových trzích byl hlavním faktorem celkového poklesu ruské ekonomiky. Rusko bylo 

také nepříznivě ovlivněno celosvětovou dluhovou krizí. Ačkoli celkový ruský reálný HDP 

vzrostl o 5,6 % v roce 2008, rostl pomaleji než tomu bylo v roce 2007 (8,1 %) a 

v posledním čtvrtletí roku 2008 zaznamenala ruská ekonomika růst pouze ve výši 1,2 %. 
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Ruská vláda reagovala na krizi různými opatřeními, aby podpořila burzovní trh a banky. 

V polovině září dala vláda k dispozici 44 mld. USD do fondů třech největších ruských, 

státem vlastněných bank na podporu půjček a dalších 16 mld. USD dalším 25 největším 

bankám. Snížena byla daň z vývozu ropy. V roce 2009 vláda změnila strategii a zaměřila 

se na makroekonomická opatření spíše než na opatření na podporu specifických odvětví, 

nebo firem. Snížena byla podniková daň z 24 % na 20 % (Cooper, 2009).  

3.2.5. Rusko po světové finanční a hospodářské krizi 

Ačkoli se Rusko vypořádalo se světovou finanční a hospodářskou krizí vcelku 

dobře, odhalila tato krize vážné strukturální problémy, kterým ruské hospodářství čelí celá 

desetiletí. Rusko tak potřebuje komplexní reformu, ale jak je typické pro země, které jsou 

závislé na nerostných surovinách, bude ruská vláda pravděpodobně odkládat reformy tak 

dlouho, dokud pro ni budou ceny ropy příznivé. 

Závažnými strukturálními problémy jsou nízká produktivita práce, špatná 

infrastruktura, nadměrná regulace, plýtvání energiemi, vysoké veřejné výdaje, zejména na 

důchody, těžká závislost na nerostných surovinách, především ropě a zemním plynu, 

rozšířená korupce a slabý právní stát. I bez světové krize by pravděpodobně tyto problémy 

vedly k ekonomické recesi (nebo alespoň k výraznému zpomalení) na konci 

desetiletí. Mnoho ekonomů poukázalo na to, že zpomalení v některých důležitých 

odvětvích začalo již před krizí a příčiny tak byly čistě domácí a neměly nic společného s 

globálním prostředím. 

Korupce je jednoznačně nejhorší strukturální problém, kterému čelí téměř všechny 

oblasti ruské ekonomiky. Velké společnosti mají výhodu oproti malým firmám, brání 

jejich vývoji, zatímco na západě jsou malé a střední podniky inovátory. Podíl malých a 

středních podniků na HDP v posledních letech stagnuje, což svědčí o neliberálním 

charakteru ruského hospodářství. Korupce je tak velmi přirozeným důsledkem nedostatku 

ekonomické svobody a nadměrného státního vlivu na podnikání. Jediným odvětvím, které 

je schopno pracovat bez nadměrného řízení vládou, především z důvodu jeho nízkého stáří, 

malé velikosti a poměrně úspěšnému postavením na světovém trhu, je software a 

informační technologie (IT). 

Další strukturální výzvou pro budoucí růst Ruska je vysoká energetická náročnost 

ekonomiky, která je dvakrát až třikrát vyšší než ve všech průmyslových zemích, vyšší než 

u ostatních zemí BRICS
6
 a více než dvakrát vyšší, než je světový průměr. Většina 

                                                 
6
 Hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Číny, Indie a Jižní Afriky. 
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stávajících průmyslových kapacit byla nainstalována před několika desítkami let a je velmi 

neefektivní.  Neuvěřitelným množstvím zdrojů energie plýtvají i samotní výrobci (Åslund, 

Guriev, Kuchins, 2010). 

Mnozí ekonomové tvrdili, že v dlouhodobém horizontu musí Rusko k dosažení 

udržitelného růstu snížit svou závislost na vývozu ropy, zemního plynu a dalších komodit a 

diverzifikovat ji do stabilnější produkce. Až do zasažení hospodářskou krizí na konci roku 

2008 vykazovalo Rusko známky diverzifikace. Ruské fixní kapitálové investice se zvýšily 

v průměru o 12,3 % mezi lety 1999-2008. Jen v roce 2007 se zvýšily o 21,1%, což bylo 

nejvíce v nedávné ruské historii. Oficiální ruské ekonomické údaje ukazují, že investice 

jsou rozloženy v celé ekonomice. Asi 14 % z fixních investic (v roce 2007) bylo v odvětví 

energetiky, 15 % ve výrobě, 22 % v dopravě a spojích a 17 % bylo v oblasti nemovitostí, 

pronájmu a podnikatelské činnosti (Cooper, 2009). Podle Kotyka (2010) však hledá Rusko 

i jiné cesty jak se vyhnout případnému nepříznivému vývoji světových cen ropy. Jednou 

z těchto cest může být omezení objemu těžby ropy nebo vstup do již existující, či nově 

vzniklé organizace dodavatelů. 

Balabán, Rašek a kol. (2010) doplňují, že pro rozvoj Ruska je důležitý i jeho 

potenciál v oblasti výzkumu či vzdělání, který se podařilo zachovat i přes problémy 

v devadesátých letech. Dvě třetiny mladých lidí v Rusku dnes studuje na vysokých 

školách. Patrný je také stále silný potenciál v matematice či výzkumu. Vysokou prioritu 

mají v současnosti nanotechnologie a rozvoj nanoprůmyslu, ve kterém by mělo Rusko 

dosáhnout 3% podílu do roku 2015. Dalšími prioritními odvětvími jsou energetický, 

letecký, atomový, stavební průmysl, ale také stavba lodí. Rusko se také zaměřilo na 

dobudování nedostatečné infrastruktury. Vzhledem k zasažení Ruska světovou finanční a 

hospodářskou krizí je však pravděpodobné, že budou některé cíle pozměněny, či přijaty 

nové reformy nutné pro překonání problémů zpomalující vývoj Ruska. Jedním z těchto 

problémů je pokles počtu obyvatel o téměř šest milionů lidí mezi lety 1992 – 2003. Trend 

snižování počtu obyvatel je předpovídán i v budoucích letech vzhledem k sociálním a 

zdravotním problémům, jako je velký počet osob nakažených virem HIV nebo 70 % úmrtí 

způsobených nemocemi oběhové soustavy, nádorovými onemocněními, dopravními 

nehodami, nadměrnou spotřebou alkoholu a tabákových výrobků, nebo násilnou 

kriminalitou. Snižování počtu obyvatel tak může mít v příštích letech neblahé důsledky na 

snížení pracovní síly, obranu země či zvýšení požadavků na péči o staré či nemocné osoby. 

Mezi důvody této situace patří stále vysoká sociální nestabilita (přibližně 13 % obyvatel 

žije pod hranicí chudoby), zvyšující se rozdíl mezi 10 % chudých a 10 % bohatých Rusů, 
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nebo rozdílná životní úroveň mezi jednotlivými regiony. Zlepšení sociální situace tak 

v současné době představuje jeden z hlavních úkolů ruské vlády, který dokládají vysoké 

finanční podpory vzdělání, zdravotnictví, či bydlení.   

Je velmi pravděpodobné, že pokračující ruská závislost na ropě a jejích světových 

cenách bude dominantním faktorem v hospodářských vyhlídkách Ruska v dohledné 

budoucnosti. Na jedné straně těží Rusko z rekordně vysokých cen, avšak kapacita těžby 

ropy je omezená a vykazuje známky napětí (Cooper, 2009). Jak doplňuje Orbán (2008), 

Rusko stále více propojuje svou energetickou a zahraniční politiku s cílem udržet si své 

dominantní postavení v oblasti dodávek ropy a zemního plynu, zabránit jakékoli 

diverzifikaci ze strany odběratelských zemí a učinit je tak závislé na své ropě a plynu. 

Nicméně, podle Balabána, Raška a kol. (2010) již nelze Rusko jednoznačně označit jako 

„petrostát“, především z důvodu snahy vlády o celkovou modernizaci země, jakou je 

dobudování infrastruktury, rozvoj zdravotnictví, vzdělávání, zemědělství, rozvoj oblastí 

východní Sibiře a Dálného východu nebo implementace demokratických principů vládnutí. 

 

Na konci první dekády 21. století tak Rusko čelí několika úkolům, ovlivňujícím 

jeho vnitřní i zahraniční politiku (Balabán, Rašek a kol., 2010): 

- udržení pozice světové mocnosti, 

- vytvoření vhodné tržní ekonomiky, 

- integrace Ruska a jeho hospodářství do světové ekonomiky, 

- oproštění se od závislosti na těžbě nerostných surovin a zaměření na jiné 

sektory hospodářství, 

- modernizace země, 

- vytvoření příznivého politického prostředí včetně plurality politického 

systému, nebo minimalizace korupce. 

 

Právě vyřešení výše uvedených výzev představuje klíčové faktory pro další rozvoj 

ruské ekonomiky a zejména pro zvýšení atraktivnosti jedné z největších zemí světa 

v pohledu jiných aktérů v rámci globalizující se světové ekonomiky. 
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4. Zhodnocení nejdůležitějších sektorů hospodářství Ruska 

V rámci této kapitoly je nejprve pozornost věnována vybraným ukazatelům 

demografického vývoje, které zejména v budoucnosti mohou vytvářet významné implikace 

pro ruské národní hospodářství a následně, v návaznosti na předchozí kapitoly, je 

prezentován vývoj jednotlivých makroekonomických ukazatelů, tzn. průměrné roční míry 

inflace, průměrné roční míry nezaměstnanosti, meziročního tempa růstu reálného HDP a 

podílu salda BÚ PB na nominálním HDP. Další část této kapitoly se pak zaměřuje na 

analýzu ruského národního hospodářství, tzn. na úroveň zemědělského a průmyslového 

odvětví včetně sektoru služeb. Z této analýzy jsou pak vyvozovány závěry, na základě 

kterých dochází k ujasnění, v jakém kontextu je hospodářská politika Ruska formulována. 

Poslední část je věnována srovnání dvou magických čtyřúhelníků z let 1997 a 2007, 

kterými je završena tato kapitola. 

4.1. Ukazatele demografického vývoje a jejich dopad na hospodářství Ruska 

Jak již bylo nastíněno v předchozí kapitole, jedním z problémů se kterým se Rusko 

potýká již od vzniku RF, a který by mohl mít v budoucnu negativní dopad na 

hospodářskou situaci Ruska, je neustálý pokles populace. Jak je možné vidět v grafu 4.1, 

v rámci celého sledovaného období, vyjma let 1999 – 2000 a 2009 – 2010, vykazovalo 

Rusko stagnaci ve vývoji celkové ruské populace. Mezi lety 1992 až 2010 došlo k úbytku 

ruské populace ve výši 6,8 mil. obyvatel. Přirozený přírůstek obyvatel v Rusku je 

dlouhodobě záporný, tzn., že zemře více lidí, než kolik se narodí. V současnosti je 70 % 

těchto úmrtí způsobeno nemocemi oběhové soustavy, nádorovými onemocněními, 

dopravními nehodami, nadměrnou spotřebou alkoholu a tabákových výrobků, nebo 

násilnou kriminalitou. I přes dlouhodobé působení tohoto problému se zatím nepodařilo 

najít jeho efektivní řešení. V případě pokračujícího snižování populace v následujících 

letech je velmi pravděpodobné, že by Rusko mohlo čelit nedostatku pracovních sil tzv. 

ekonomicky aktivního obyvatelstva, či osob zajišťujících bezpečnost RF. Východiskem 

z této nepříznivé situace by se mohly stát důslednější programy prevence, které by 

podpořily snižování úmrtnosti, nebo naopak opatření vlády podporující porodnost a rodiny 

s dětmi. 
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Graf 4.1: Vývoj celkové populace v letech 1992 – 2010 (v mil.) 

Zdroj: WB, 2013a, vlastní zpracování 

 

Kromě poklesu celkové populace však Rusko ohrožuje i stárnutí populace, pro 

které je typické snižování podílu tzv. dětské složky (tedy osob ve věku 0 – 14 let) a naopak 

rostoucí počet osob starších 65-ti let. Tento negativní vývoj dokládá i graf 4.2, ze kterého 

je patrné přibližování obou křivek. Zatímco v roce 1992 činil rozdíl mezi podílem dětské 

složky a podílem osob starších 65–ti let 11,7 p. b., v roce 2010 činil tento rozdíl pouze 2,2 

p. b. Jedním z důvodů stárnutí populace je také prodlužující se délka dožití např. díky stále 

kvalitnější lékařské péči, kterou je možné hodnotit kladně, avšak z ekonomického hlediska 

je prodlužující se délka dožití negativním faktorem ovlivňujícím ekonomiku dané země, a 

to především výši mandatorních výdajů státního rozpočtu vynakládaných na důchody, 

nebo dlouhodobou péči o staré a nemocné občany. Dalšími projevy demografického 

stárnutí mohou být, kromě výše uvedených, i nízká úroveň porodnosti nebo snížení 

úmrtnosti. 

 

Graf 4.2: Vývoj podílu dětské složky a osob starších 65-ti let na celkové populaci (v %) 

Zdroj: WB, 2013b, vlastní zpracování 
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4.2. Vývoj základních makroekonomických ukazatelů 

Vzhledem k předcházejícím kapitolám je žádoucí začít zhodnocení nejdůležitějších 

sektorů hospodářství Ruska nastíněním vývoje jednotlivých makroekonomických 

ukazatelů, kterými jsou průměrná roční míra inflace, průměrná roční míra 

nezaměstnanosti, meziroční tempo růstu reálného HDP a podíl salda BÚ PB na 

nominálním HDP. 

 

Tabulka 4.1:Průměrná roční míra inflace v letech 1992 – 2010 (v %) 

 

 

Rok 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Inflace 2500,0 307,6 47,7 27,7 20,8 15,8 10,9 9,7 14,1 6,9 

Zdroj: WB, 2013c, Jonáš, 2000, vlastní zpracování 

 

Jak je patrné z tabulky 4.1, na počátku 90. let 20. století čelila RF vysoké míře 

inflace, která byla způsobena cenovým skokem v důsledku rozsáhlé liberalizace cen. 

Výrazný cenový skok byl spojován také s nemalým měnovým převisem
7
. První pokusy o 

ekonomickou stabilizaci se objevily až v roce 1995 a jejich hlavním cílem bylo snížení 

inflace, ke kterému mělo přispět zavedení fixního kurzu. Ke snižování inflace skutečně 

docházelo, avšak pouze do doby, než bylo Rusko zasaženo Ruskou finanční krizí v roce 

1998, kdy bylo nejdříve přistoupeno k rozšíření kurzového pásma a poté k přechodu na 

plovoucí kurz. Od nástupu prezidenta Vladimira Putina v roce 2000 vykazuje míra inflace, 

až na výjimky jako byl např. rok 2008, kdy bylo Rusko zasaženo světovou finanční a 

hospodářskou krizí, spíše klesající tendenci. Míru inflace v Rusku v posledních letech však 

nelze označit za nízkou a existuje zde prostor pro její další snižování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Nepoměr mezi peněžní zásobou a množstvím zboží a služeb na trhu, který se projevuje nedostatkem tohoto 

zboží a služeb. 
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Graf 4.3: Průměrná roční míra nezaměstnanosti v letech 1992 – 2010 (v %) 

 

Zdroj: WB, 2013d, vlastní zpracování 

 

Z grafu 4.3 vyplývá, že do roku 1998, ve kterém bylo dosaženo maximální hodnoty 

13,3 % za celé sledované období, vykazovala každoročně průměrná roční míra 

nezaměstnanosti růst, na rozdíl od první dekády 21. století, ve kterém měla průměrná roční 

míra nezaměstnanosti jednoznačně klesající tendenci s výjimkou roku 2009, ve kterém 

dosáhla míra nezaměstnanosti 8,4 %. Stejně jako další země s centrálně plánovanou 

ekonomikou, trpělo i Rusko (tehdejší SSSR) přezaměstnaností, tzn., že podniky 

zaměstnávaly více pracovníků, než bylo potřeba. Po rozpadu SSSR začaly tyto podniky 

zcela logicky nadbytečné pracovníky propouštět a nezaměstnanost začala stoupat ke své 

přirozené míře. Avšak ani možnost soukromého podnikání, ani nově rozvíjející se sektor 

služeb nedokázali pojmout velké množství nezaměstnaných, a proto míra nezaměstnanosti 

dosáhla již zmiňovaných 13,3 % v roce 1998.  

 

Jak dokládá graf 4.4 vývoje meziročního tempa růstu, pro 90. léta je 

charakteristický spíše pokles reálného HDP. Výrazný pokles na -14,5 % v roce 1992 byl 

zapříčiněn rozpadem SSSR a ztrátou odbytišť pro výrobky RF. K růstu došlo nejdříve 

v roce 1997, kdy reálný HDP vzrostl o 1,4 % a růst byl předpokládán i v dalších letech. 

V roce 1998 však RF zasáhla Ruská finanční krize zapříčiněná zhoršující se situací 

v jihovýchodní Asii a poklesem poptávky po nerostných surovinách, které Rusko, jakožto 

velkého vývozce těchto komodit, silně zasáhly. Růstové období znovu započalo v roce 

1999, a to díky rostoucím cenám ropy a devalvaci rublu, která přerušila veškerý dovoz do 

RF a podpořila tak domácí výrobce. Pozitivní dopad měla i řada reforem realizovaných za 

vlády prezidenta Putina. Neustálý růst cen ropy na světových trzích byl v první dekádě 

dvacátého století hlavním determinantem ruského ekonomického růstu. Růstové období 

bylo ukončeno světovou finanční a hospodářskou krizí, která se projevila v roce 2008, ale 
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hlavně výrazným poklesem světových cen ropy v důsledku této krize, které jsou pro Rusko 

klíčovým faktorem. 

 

Graf 4.4: Meziroční tempo růstu reálného HDP 

 

Zdroj: WB, 2013e, vlastní zpracování 

 

Posledním ukazatelem je podíl salda BÚ PB na nominálním HDP, který 

zjednodušeně vyjadřuje vnější rovnováhu a jeho optimální hodnota stanovená OECD by 

měla být rovna nule. Z tabulky 4.2 je zřejmé, že v RF bylo tohoto optimálního stavu 

dosaženo pouze v letech 1997 a 1998.  

 

Tabulka 4.2: Podíl salda BÚ PB na nominálním HDP 

 

 

Rok 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Podíl BÚ 

PB na 

nominálním 

HDP 

0,9 1,3 0,0 4,7 2,5 4,0 4,4 3,6 2,5 

Zdroj: Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2013a, 2012a, vlastní zpracování 

 

4.3. Charakteristika jednotlivých sektorů národního hospodářství (NH) Ruska 

Tato podkapitola je věnována nejprve obecné charakteristice jednotlivých sektorů 

národního hospodářství Ruska, tedy jejich podílům na HDP a vývoji zaměstnanosti 

v těchto sektorech, přičemž druhá část podkapitoly je již konkrétně zaměřena na strukturu 

jednotlivých sektorů a jejich dopad na budoucí vývoj Ruska, jako celku. 
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Charakteristiku jednotlivých sektorů je vhodné začít srovnáním podílů, kterými se 

tyto sektory v průběhu sledovaného období podílely na HDP. Z grafu 4.5 je patrné, že 

v roce 1992 se v RF na HDP nejvyšší měrou podílely služby, a to celou polovinou. 

Významný podíl měl i průmysl se 43 %, na rozdíl od zemědělství, které tvořilo pouze 7 %.  

Při pohledu na graf 4.6 je zřejmá změna v procentuálním podílu jednotlivých sektorů, 

zejména zvýšení podílu služeb o 12 p. b. Zatímco podíl zemědělství se v průběhu 17 - ti let 

snížil pouze o 2 p.b., průmysl zaznamenal výrazné snížení podílu o 10 p.b.     

 

Graf 4.5: Podíl jednotlivých sektorů NH v roce 1992 (v % na HDP) 

Graf 4.6: Podíl jednotlivých sektorů NH v roce 2009 (v % na HDP) 

 

Zdroj: WB, 2013f, vlastní zpracování 

 

Graf 4.7: Zaměstnanost v jednotlivých sektorech NH v roce 1992 (v %) 

Graf 4.8: Zaměstnanost v jednotlivých sektorech NH v roce 2009 (v %) 

 

 

Zdroj: WB, 2013g, vlastní zpracování 

 

U zaměstnanosti v jednotlivých sektorech NH je možné sledovat podobný vývoj, 

jako u podílu jednotlivých sektorů NH na HDP. V roce 1992 bylo nejvíce osob 

z celkového počtu zaměstnaných, zaměstnáno v sektoru služeb, a to celých 46 %. Dalších 
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39 % ekonomicky aktivních obyvatel bylo zaměstnáno v průmyslu a 15 % v zemědělství. 

Naproti tomu v roce 2009 je možné vidět snížení počtu zaměstnaných v sektoru 

zemědělství a průmyslu ve prospěch sektoru služeb, ve kterém došlo k nárůstu 

zaměstnanosti o 16 p. b. Tento vývoj v sektoru průmyslu je označován jako 

deindustrializace, která postupně v RF probíhá od 90. let 20. století a je spojena 

s uplatněním nových technologií méně náročných na pracovní sílu. Současně také dochází 

k rozvíjení sektoru služeb, tzv. terciarizaci. 

4.3.1. Zemědělství 

V roce 2009 se sektor zemědělství podílel na HDP 5 % a zaměstnáno v něm bylo 

10 % pracujících. Tento sektor je souhrnně nazván jako zemědělství, avšak kromě 

zemědělské produkce je v něm obsažen i rybolov a dobývání nerostných surovin, které má 

pro RF velký význam. RF má největší zásoby zemního plynu, druhé největší zásoby uhlí a 

deváté největší zásoby ropy. V roce 2001 se RF stala druhým největším producentem ropy 

po Saudské Arábii a druhým největším producentem zemního plynu po Spojených státech 

amerických, avšak i přes velké zásoby uhlí je produkce RF v této oblasti nízká (U.S. 

Energy Information Administration, 2013). 

 

Tabulka 4.3: Vývoj meziroční změny zemědělské produkce (v %) 

 

  
Rok 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Zemědělská 

produkce 
-9,4 -12,0 -5,1 -14,1 6,2 0,9 2,4 3,0 10,8 -11,3 

Zdroj: Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2013b, vlastní zpracování  

 

Na počátku samostatné RF se zemědělská produkce pohybovala v záporných 

číslech. Jak je patrné z tabulky 4.3, největšího poklesu zaznamenala v roce 1998, kdy byla 

RF zasažena ruskou finanční krizí a kdy zemědělská produkce poklesla až na -14,1 %. 

Podobně velký pokles byl zaznamenán v roce 2010, kdy bylo Rusko zasaženo dlouhým 

obdobím sucha a následnou neúrodou. Dlouhodobě však Rusko čelí v oblasti zemědělství 

nízké produktivitě práce a zastaralé technické vybavenosti, která je překážkou růstu 

zemědělské produkce. 
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Tabulka 4.4: Vývoj podílu minerálních produktů na celkovém exportu (v %) 

 

 

Rok 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Minerální 

produkty 
48,1 42,8 53,8 55,2 57,8 65,9 69,8 68,8 

Zdroj: Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2012b, vlastní zpracování  

 

Tabulka 4.4 dokládá vývoj podílu minerálních produktů (které zahrnují, kromě 

jiného i ropu a plyn) na celkovém exportu, a které mají dlouhodobě největší podíl na 

exportu RF. Od roku 2000 je tento podíl více než 50% a jeho trend je dlouhodobě rostoucí. 

Příjmy z exportu minerálních produktů se významnou měrou podílejí na příjmech státního 

rozpočtu RF. 

 

Graf 4.9: Vývoj produkce a spotřeby ropy v letech 1992 – 2011 (tis. barelů)  

Zdroj: BP Statistical Review of World Energy, 2012, vlastní zpracování 

 

Jak vyplývá z grafu 4.9, v průběhu devadesátých let 20. století byl vývoj spotřeby a 

produkce ropy v RF téměř totožný. Za zlomový je možné považovat rok 2000, ve kterém 

začala poměrně výrazně stoupat produkce ropy a jejíž trend je rostoucí po zbytek 

sledovaného období, na rozdíl od spotřeby ropy v RF, která je od roku 1997 téměř 

konstantní. Odečtením spotřeby ropy od její produkce lze získat množství ropy, které je 

určené na export. Tyto hodnoty jsou vyjádřeny v tabulce 4.5. Nejvyššího počtu barelů 

určených na export bylo v celém sledovaném období dosaženo v roce 2010, kdy toto 

množství dosáhlo hodnoty 7 346 000 barelů. Produkce ropy se zvyšovala i v období 

světové finanční a hospodářské krize, kdy byly ceny ropy na nejnižší úrovni posledních let. 
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Důvodem je jednostranné zaměření exportu země. Pokud by se ruští exportéři ropy 

rozhodli omezit její produkci a zvýšit cenu, pak by jejich odběratele převzal jiný exportér a 

stát by přišel o významnou část příjmů státního rozpočtu. Jedním z důvodů stabilní 

produkce při nízkých cenách je také technická obtížnost, jelikož odstavení a 

zakonzervování velkého ropného pole je téměř nemožné.    

 

Tabulka 4.5: Vývoj množství ropy určené na export (tis. barelů) 

 

  
Rok 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Export 3 171 3 131 3 514 3 531 4 485 5 826 6 822 7 221 7 218 7 319 

Zdroj: BP Statistical Review of World Energy, 2012, vlastní zpracování 

 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují množství produkce ropy, je cena 

ropy na světových trzích. Cena ropy je významně ovlivněna jejím původem, ale hlavně 

poptávkou po ropě. Ropa patří mezi volatilní komodity a v posledních letech bývá 

využívána jako spekulativní investice. Tabulka 4.6 zachycuje vývoj ceny ropy Brent mezi 

lety 1993 a 2011. Cena ropy Brent patří mezi nejpoužívanější a je jí oceněno více než 65 % 

veškerých kontraktů s ropou. Z tabulky 4.6 je zřejmé, že rozdíl mezi cenou za barel v roce 

2011 a cenou v roce 1993 činí 94,29 USD. Na základě vývoje ceny ropy, která je od roku 

2004, s výjimkou roku 2009, rostoucí, je možné říci, že produkce a export této komodity 

jsou pro danou ekonomiku výhodné a zajišťují podstatnou část příjmů SR země, avšak 

pouze za předpokladu stabilního vývoje ceny, který na světových trzích zaručit nelze. 

Tento fakt dokládá i vývoj v RF v první dekádě 21. století, zejména od roku 2004, kdy 

začalo docházet ke stabilnímu ekonomickému růstu jednak díky nově zavedeným 

reformám prezidenta Putina, ale zejména díky rostoucí ceně ropy na světových trzích. 

Avšak v důsledku finanční a hospodářské krize došlo v roce 2009 k výraznému poklesu 

ceny ropy oproti roku 2008 o téměř 36 USD. Výsledkem byl meziroční růst HDP v roce 

2009 ve výši -7,8 %. 
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Tabulka 4.6: Vývoj ceny ropy Brent za barel (USD) 

 

  
Rok 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Cena 17,0 17,0 19,1 18,0 24,4 28,8 54,5 72,4 61,7 111,3 

Zdroj: BP Statistical Review of World Energy, 2012, vlastní zpracování 

 

Druhou klíčovou surovinou je pro RF zemní plyn. Na rozdíl od ropy je vývoj 

produkce a spotřeby zemního plynu relativně stabilní. Jediným vážnějším výkyvem byl rok 

2009, kdy na RF dolehla světová finanční a hospodářská krize. Stejně jako příjmy 

z prodeje ropy jsou příjmy z prodeje zemního plynu pro RF jedním z nejvýznamnějších 

zdrojů příjmů SR. Data v tabulce 4.7, vypočítaná jako rozdíl mezi produkcí a spotřebou 

zemního plynu dokládají stabilní vývoj množství zemního plynu určeného na export. 

Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2008, a to 185,7 bil. m
3
.  

 

Graf 4.10: Vývoj produkce a spotřeby zemního plynu (bil. m
3
) 

 

Zdroj: BP Statistical Review of World Energy, 2012, vlastní zpracování 

 

 

Tabulka 4.7: Vývoj množství zemního plynu určeného na export (v bil. m
3
) 

 

  
Rok 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Export 155,9 166,1 175,3 183,0 160,0 176,7 179,8 170,0 138,0 182,4 

Zdroj: PB Statistical Review of World Energy, 2012, vlastní zpracování 
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4.3.2. Průmysl 

Dalším odvětvím ruského hospodářství je průmysl, který zahrnuje stavebnictví, 

zpracovatelský průmysl, potravinářský, textilní a oděvní, kožedělný, dřevozpracující, 

papírenský a polygrafický průmysl, koksování, rafinérii a zpracování ropy, chemický 

průmysl, gumárenský průmysl a výrobu plastických hmot, průmysl stavebních hmot, 

výrobu kovů a kovodělných výrobků, výrobu strojů a zařízení, výrobu elektrických a 

optických přístrojů, výrobu dopravních prostředků a výrobu elektřiny, plynu a vody 

(Businessinfo, 2013). Průmysl se v roce 2009 podílel na HDP 33 % (o 10 p. b. méně než 

v roce 1992) a zaměstnáno v něm bylo 28 % osob z celkového počtu zaměstnaných (o 11 

p. b. méně než v roce 1992). Jak je možné vidět v grafu 4.11, vývoj průmyslové produkce 

nebyl v prvních letech RF příznivý a pohyboval se v záporných číslech až do roku 1998. 

Po rozpadu SSSR bylo Rusko nuceno vyrovnat se ztrátou svých tradičních odbytišť a čelit 

požadavku kvalitních výrobků na západních trzích. Největší pokles, na -21,6 %, 

zaznamenala průmyslová výroba v roce 1994. Od roku 1998 však průmyslová výroba 

vykazovala růst až do let 2008 a 2009 – období světové finanční a hospodářské krize. I 

přes to je však hlavním problémem ruského průmyslu jeho nedostatečná 

konkurenceschopnost, která se projevuje stále rostoucím podílem dovozu průmyslových 

výrobků. 

 

Graf 4.11: Vývoj průmyslové produkce mezi lety 1992 až 2010 (v % k předchozímu roku) 

 

Zdroj: Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2013c, vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.8 zachycuje hodnoty exportu a importu v letech 1995 a 2010 

v jednotlivých odvětvích. Ve všech sledovaných odvětvích je možné pozorovat snížení 

exportu a nárůst importu. Nejvýraznější nárůst importu byl zaznamenán u strojů, zařízení a 
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dopravních prostředků, jejichž podíl na celkovém importu v roce 1995 byl v roce 2010 o 

10,9 p. b. vyšší, zatímco podíl těchto výrobků na exportu byl v roce 2010 o 4,5 p. b. nižší. 

V posledních letech je možné pozorovat posilování globalizačních tendencí ve světě, které 

zostřují konkurenci na jednotlivých trzích. V důsledku těchto konkurenčních tlaků jsou 

země nuceny zvyšovat kvalitu svých výrobků, například prostřednictvím inovací. 

Negativní vývoj ruských strojů, zařízení a dopravních prostředků je možné vysvětlit 

oslabováním konkurenceschopnosti vlivem nedostatečné specializace, či nízkou úrovní 

investic do oblasti vědy a výzkumu.  

 

Tabulka 4.8: Vývoj podílu průmyslové produkce na celkovém exportu a importu (v %) 

 

Produkce 

Export Import 

Rok Rok 

1995 2010 1995 2010 

Produkce chemického průmyslu, 

kaučuk 
10,0 6,3 10,9 16,3 

Kožedělné suroviny, kožešiny a 

výrobky z nich 
0,4 0,1 0,3 0,5 

Dřevo, výroba celulózy a papíru 5,6 2,5 2,4 2,6 

Textil, textilní výroba a obuv 1,5 0,2 5,7 6,2 

Stroje, zařízení a dopravní 

prostředky 
10,2 5,7 33,6 44,5 

Zdroj: Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2012c, vlastní zpracování 

 

Na tomto místě je třeba zmínit také vývoj výdajů na výzkum a vývoj. Výzkum a 

vývoj zahrnují například nové pracovní postupy, výrobu nových výrobků nebo vylepšení 

stávajících strojů, které významným způsobem ovlivňují nejenom kvalitu produktů a 

služeb, ale také životní úroveň obyvatel. Podpora výzkumu a vývoje je úzce spjata 

s podporou školství, vzděláváním zaměstnanců či zvyšováním znalostí občanů. Odvětví 

výzkumu a vývoje je v současnosti jedním z nejperspektivnějších odvětví, které vytváří 

příznivé podmínky pro hi-tech technologie. Jak ovšem dokládá tabulka 4.9, výzkum a 

vývoj je v Rusku opomíjenou oblastí, kam dlouhodobě směřují výdaje ve výši asi 1 % 

HDP. Ve srovnání s průměrem zemí Evropské unie (EU) je to o téměř 1 p. b. méně, 

přičemž cílem zemí EU je dosáhnout 3% podílu na HDP. Pokud by Rusko zvýšilo své 
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výdaje na výzkum a vývoj a současně více podpořilo spolupráci vysokých škol 

s průmyslem, mohlo by dojít ke zlepšení kvality a konkurenceschopnosti ruského zboží a 

služeb ve všech odvětvích, včetně tolik preferovaného a technicky náročného odvětví těžby 

nerostných surovin. Vzhledem k jednostrannému zaměření Ruska na export nerostných 

surovin by byl výzkum a vývoj v tomto odvětví žádoucí, především co se týče šetrnějšího 

způsobu těžby ropy vůči přírodnímu prostředí, efektivnějšího způsobu těžby s menšími 

ztrátami či vyřešení problému těžby v nepříznivých klimatických podmínkách na Sibiři. 

S nedostatečným financováním vědy a výzkumu souvisí také problém odchodu 

vědců do zahraničí, kteří nemají dostatek finančních prostředků na rozvoj svých myšlenek. 

Financování vědy a výzkumu tak často spočívá na samotných univerzitách, jejichž zdroje 

jsou v tomto ohledu poměrně omezené. 

 

Tabulka 4.9: Vývoj výdajů na výzkum a vývoj (v % HDP) 

 

Země 
Rok 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rusko 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,3 

EU 27 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 

Zdroj: WB, 2013h, Eurostat, 2013, vlastní zpracování 

 

4.3.3. Služby 

Posledním sektorem je ruský sektor služeb, jehož význam v posledních letech 

stoupá. V roce 2009 se služby podílely na HDP 62 % a bylo v něm zaměstnáno rovněž     

62 % pracujících z celkového počtu zaměstnaných osob.  
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Graf 4.12: Srovnání podílů jednotlivých služeb v letech 2002 a 2010 (v %) 

 

Zdroj: Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2012d, vlastní zpracování 

 

V roce 2002 v oblasti služeb jasně dominovala doprava s téměř 25 %, neboť 

doprava je bezprecedentně spojena s exportem výrobků, dále komunální služby a spoje. 

Naproti tomu v roce 2010 byly nejvíce zastoupeny služby komunální, dále spoje a doprava, 

která zaznamenala oproti roku 2002 významný pokles. Důvodem nárůstu v oblasti spojů je 

fakt, že služby v této oblasti jsou z většiny tvořeny telekomunikačními službami a 

mobilními službami. Na stejné úrovni zůstal podíl základních služeb, jako je zdravotnictví 

a školství.  

 

Pro lepší představu je možné uvést strukturu služeb v rámci EU, kde je tento sektor 

tvořen dopravou, turismem, spoji, výstavbou, pojišťovacími službami, finančními 

službami, počítačovými a informačními službami, autorským a licenčním vlastnictvím, 

osobními, kulturními a rekreačními službami, vládními službami a významný podíl mají 

obchodní služby. Zatímco v Rusku jsou poskytovány spíše základní služby, jejichž 

existence je nutná pro chod země, jako je doprava, spoje, vzdělání, zdravotnictví nebo 

bytové služby, v zemích EU jsou výrazně zastoupeny služby, které je možné označit jako 

moderní, a kam patří např. finanční služby, počítačové a informační služby nebo služby 

obchodní. Významný podíl finančních služeb v zemích EU je dán především integrací 

finančních trhů a podporou finančních subjektů, což v rámci ruské ekonomiky chybí. I přes 

rostoucí význam ruského sektoru služeb jeho struktura stále neodpovídá současným 

potřebám ruské společnosti, a proto je Rusko nuceno tyto služby dovážet.    



- 50 - 

 

-40 000 

-30 000 

-20 000 

-10 000 

       

Graf 4.13: Vývoj čistého exportu služeb (mil. USD) 

 

 

 

Zdroj: Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2012e, vlastní zpracování 

 

Co se týče čistého exportu v odvětví služeb, je RF čistým dovozcem služeb. Jak 

dokládá graf 4.13, v celém sledovaném období byly hodnoty čistého exportu záporné a 

závislost RF na dovozu služeb se stále prohlubuje. Zatímco v roce 1995 bylo saldo služeb 

v záporné výši – 10 mld. USD, v roce 2010 činilo toto saldo již téměř – 30 mld. USD.  

4.4. Vývoj přímých zahraničních investic 

Přímé zahraniční investice (PZI) představují investice do jiné země, jejichž účelem 

je získání rozhodujícího podílu na akciích či rozhodování v podniku ve výši nejméně 10 %. 

Mezi výhody těchto investic patří vytváření nových pracovních míst či nedluhové 

financování deficitu BÚ PB. Naopak negativem je repatriace zisku do zahraničí.  

 

Tabulka 4.10: Vývoj přímých zahraničních investic v letech 1995 – 2011 (mil. USD) 

 

PZI podle 

směru toku 

Rok 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Do 

zahraničí 
-   606 - 3 184 - 2 208 - 2 533 - 9 727 -12 767 -45 916 -43 665 -67 283 

Do Ruska   2 066   4 865   3 309   2 748   7 958  12 886  55 073  36 500  52 878 

Saldo   1 460   1 681   1 102      216 - 1 769      118   9 158 - 7 165 -14 405 

Zdroj: Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2012f, vlastní zpracování 

 

Jak dokládá tabulka 4.10, čistým příjemcem PZI bylo Rusko v devadesátých letech 

20. století. Právě v tomto období spatřovali investoři výhodu ve velikosti ruského trhu, 

který skýtal řadu nových investičních příležitostí, ale také v levné a kvalifikované pracovní 

síle. Druhým významným obdobím přílivu PZI do Ruska se stala léta 2004 až 2008, kdy 

rostly ceny ropy na světových trzích, a ekonomický růst vykazoval vysoká tempa. 
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Zachována byla rovněž výhoda levné a kvalifikované pracovní síly. Naopak mezi negativní 

faktory, které brání většímu a stabilnějšímu přílivu PZI do Ruska je především 

nedostatečná infrastruktura, přílišná byrokratická zátěž a vysoká úroveň korupce. V roce 

2009 došlo k výraznému omezení přílivu PZI do Ruska především z důvodu světové 

finanční a hospodářské krize, kdy investoři svou činnost omezili v důsledku nejasného 

budoucího vývoje. V tomto roce došlo také ke snížení ruských PZI, avšak v menším 

měřítku, díky čemuž se Rusko stalo čistým investorem a tuto pozici si zachovalo i 

v dalších dvou letech. 

 

Poměrně složitější je však hodnocení struktury PZI podle jednotlivých zemí, kam 

Rusko investuje, nebo podle zemí, které investují do Ruska, neboť část těchto investic 

směřuje do tzv. daňových rájů, který mi jsou např. Bahamské ostrovy, Britské panenské 

ostrovy, nebo Sv. Kryštof a Nevis, či další země spadající do těchto daňových rájů. 

V takovémto případě je téměř nemožné zjistit, kdo je investorem, neboť výše uvedené 

destinace se v praxi často vyhýbají i jakékoli evidenci a statistickému vykazování 

investora. V rámci ruských PZI je rovněž problém při vykazování údajů, neboť statistiky 

Ruského statistického úřadu jsou do jisté míry nepřehledné a zavádějící. Např. údaje 

v jednotlivých tabulkách týkajících se PZI se výrazně liší. Konkrétním příkladem může být 

tabulka zachycující vývoj ruských přímých zahraničních investic do jednotlivých zemí 

v letech 1995 až 2010, která zahrnovala PZI i do Číny, avšak tatáž tabulka pouze 

zohledňující časový horizont 2000 až 2011 již Čínu nezahrnuje, ale navíc obsahuje údaje 

za Bělorusko, Kazachstán a Rakousko. Je tedy patrné, že při sestavování statistik byly 

využity odlišné metodologické přístupy, které měly za následek odstranění Číny ze statistik 

a naopak rozšíření pozorování o nové země, avšak tyto rozdílné přístupy nebyly Ruským 

statistickým úřadem nijak vysvětleny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 52 - 

 

Tabulka 4.11: Srovnání struktury PZI v jednotlivých sektorech v letech 2005 a 2011 (v %) 

 

Odvětví 
Rok 

2005 2011 

Dobývání nerostných surovin 11,2  9,8 

Zpracovatelský průmysl 33,5 21,6 

Velkoobchodní a maloobchodní 

trh, oprava dopravních 

prostředků a výroba předmětů 

osobní spotřeby 

38,2 12,8 

Finanční činnost  3,4 45,6 

 Zdroj: Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2012g, vlastní zpracování 

 

Z tabulky 4.11 je zjevné, že mezi lety 2005 a 2011 došlo ke snížení objemu PZI 

v oblasti velkoobchodního a maloobchodního trhu, opravy dopravních prostředků a výroby 

předmětů osobní spotřeby, stejně jako ve zpracovatelském průmyslu, ale také odvětví 

dobývání nerostných surovin. Naopak výrazný nárůst PZI byl zaznamenán ve finančních 

činnostech, jejichž podíl se zvýšil o 42,2 p. b. Tento výrazný nárůst není nijak neobvyklý 

vzhledem ke struktuře poskytovaných služeb (viz. graf 4.8), kde jakékoli finanční služby 

chybí, a proto je Rusko závislé na jejich dovozu. Je zcela přirozené, že zahraniční investoři 

využili této mezery na ruském trhu služeb a začali navyšovat své PZI právě v této oblasti. 

4.5. Vývoj magických čtyřúhelníků z let 1997 a 2007 

S využitím výše uvedených ukazatelů je možné sestavit magický čtyřúhelník (viz. 

kapitola 2). Pro lepší hodnocení úspěšnosti plnění základních cílů hospodářské politiky je 

vhodné porovnat dva magické čtyřúhelníky, v tomto případě z údajů za rok 1997, první rok 

ekonomického růstu RF a údajů z předkrizového roku 2007, který se vyznačoval nejvyšším 

meziročním tempem růstu HDP od roku 2000. Magické čtyřúhelníky pro RF jsou 

vyznačeny plnou čarou a jsou doplněny o optimální magický čtyřúhelník podle OECD, 

který je vyznačen přerušovanou čarou.  
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Graf 4.14: Magický čtyřúhelník roku z údajů za rok 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: WB, 2013, Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2012, vlastní zpracování 

 

Graf 4.15: Magický čtyřúhelník z údajů za rok 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: WB, 2013, Feděral'naja služba gosudarstvennoj statistiki, 2012 vlastní zpracování 
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Jak již bylo uvedeno, magický čtyřúhelník odráží konfliktnost čtyř cílů stabilizační 

politiky, a proto nelze dosáhnout pozitivního vývoje všech veličin najednou, což dokládají 

grafy 4.14 a 4.15. V roce 1997 bylo dosaženo optima podílu salda BÚ PB na nominálním 

HDP a kladně může být hodnoceno i částečné přiblížení k optimu meziročního tempa růstu 

reálného HDP, které bylo pouze o 1,6 p. b. nižší, než stanovené optimum. Avšak druhé dva 

ukazatele vykazují výrazný odklon od optimálních hodnot, který u průměrné roční míry 

inflace činí téměř 13 p. b. V roce 2007 je patrné přiblížení průměrné roční míry 

nezaměstnanosti k optimu s rozdílem pouze 1,1 p. b., zatímco 0% podílu salda BÚ PB na 

nominálním HDP již dosaženo nebylo. Celkově lze plnění základních hospodářských cílů 

v roce 1997 hodnotit jako méně úspěšné než plnění cílů v roce 2007 především z důvodu 

přecházející transformace ekonomiky a následné stabilizace, která nebyla dlouhodobě 

udržitelná.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, plnění hospodářských cílů v roce 2007 je možné 

hodnotit jako úspěšné. Podíl BÚ PB na nominálním HDP se v průběhu deseti let zvýšil z 0 

% na 3,3 %. Největší zastoupení na BÚ mají výrobky a služby, jejichž saldo je mezi lety 

1997 a 2007 kladné a rostoucí. Největší podíl na celkovém exportu mají minerální 

produkty, kam patří, kromě jiných, i ropa a plyn, a jejichž podíl na celkovém exportu 

neustále roste. Příjmy z exportu minerálních surovin se významně podílejí na příjmech 

státního rozpočtu RF a jejich export je hlavním zdrojem ekonomického růstu. V grafu 4.15 

je možné vidět nejvyšší tempo růstu reálného HDP od roku 2000 ve výši 8,5 %. V tomto 

roce bylo určeno na export více než 7 milionů barelů ropy, přičemž cena za barel byla 

jedna z nejvyšších za poslední léta, a to 72,39 USD. Pro srovnání v prvním růstovém roce 

RF bylo meziroční tempo růstu reálného HDP pouhé 1,4 %, minerální produkty se na 

celkovém exportu podílely 48,4 %, zatímco v roce 2007 se na exportu podílely již 64,9 % a 

cena za barel ropy byla v roce 1997 pouhých 19,09 USD, tedy o 53 USD nižší, stejně jako 

množství ropy určené na export. Oproti roku 1997 se v RF podařilo snížit míru 

nezaměstnanosti, k čemuž významně přispěl již zmíněný ekonomický růst, který podpořil 

vznik nových pracovních míst. I přesto, že se Rusku podařilo snížit míru inflace z 14,8 % 

v roce 1997 na 9 % v roce 2007, není tato hodnota příznivá. Problém vysoké inflace je 

možné v RF označit jako dlouhodobý. V prvních letech RF se projevil velký cenový skok 

spojený s transformací ekonomiky, v roce 1994 to byla devalvace rublu, následně ruská 

finanční krize a s desetiletím ruského ekonomického růstu i příliv zahraničního kapitálu. 
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Ačkoli se RF dlouhodobě potýká s mnoha problémy ať už v oblasti demografického 

vývoje, v oblasti vývoje základních makroekonomických ukazatelů, jednostranně 

zaměřeným exportem či velkou závislostí na importu, nelze přehlédnout ruskou snahu o 

nápravu alespoň některých těchto negativ např. prostřednictvím řady reforem. Jednou ze 

snah RF byla také diverzifikace ekonomiky, ke které vyzývala řada ekonomů. Jednalo se 

jak o diverzifikaci ve smyslu snížení priority energetického sektoru, tak o diverzifikaci 

odběratelů energetických surovin, kdy bylo cílem RF zaměřit se na východní trhy. Této 

diverzifikaci však brání nedostatečná infrastruktura, a proto dosavadní snahy o 

diverzifikaci selhaly. Stejně jako jiné evropské země bylo i Rusko zasaženo světovou 

finanční a hospodářskou krizí, která odhalila zásadní nedostatky ruské ekonomiky a ještě 

více upozornila na vysokou závislost na nerostných surovinách, avšak ani tato událost 

zatím nepřiměla ruskou vládu ke změně strategie hospodářské politiky a rostoucí příjmy 

z exportu nerostných surovin tak nadále zůstávají největší motivací.  
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5. Závěr 

Hospodářská politika Ruska prošla za posledních téměř 20 let mnoha změnami 

počínaje nutností ekonomických reforem po rozpadu Sovětského svazu v období vlády 

prezidenta Jelcina, které spolu s dlouhodobě neudržitelnou stabilizací a kontroverzní 

privatizací ovlivnily vývoj Ruska v 90. letech 20. Století, přes nástup nového prezidenta 

Vladimira Putina, jehož snahou bylo vymanit Rusko z tohoto nepříznivého vývoje až po 

světovou hospodářskou krizi, která odhalila slabiny ruského hospodářství.  

 

Základní ekonomické reformy měly podobu liberalizace cen, zahraničního 

obchodu, poskytování úvěrů komerčními bankami nebo snížení rozpočtových výdajů na 

dotace podniků. Privatizace ruských podniků proběhla rychle, avšak bez dostatečné 

legislativní úpravy, která by zajistila kontrolu nad privatizovanými podniky. Hlavním 

cílem stabilizace bylo snížení inflace a obnovení finanční stability. V roce 1998 bylo 

Rusko zasaženo ruskou finanční krizí, jejímž důsledkem bylo nejdříve rozšíření kurzového 

pásma a následný přechod na plovoucí kurz, avšak již v roce 1999 začala růstová fáze 

ruské ekonomiky.  

Významný přínos pro ruskou ekonomiku mělo zvolení prezidenta Putina, který 

zahájil řadu reforem v zemi, které následně vedly ke zvýšení daňových příjmů a 

postupnému snižování schodku státního rozpočtu. V průběhu jeho prezidentského úřadu 

docházelo k postupnému snižování inflace, zvyšování zaměstnanosti či zvyšování životní 

úrovně občanů. Klíčovým faktorem ekonomického růstu, modernizace ekonomiky, vědy a 

výzkumu byl růst cen ropy a zemního plynu na světovém trhu. Proti případnému poklesu 

cen těchto komodit byl v roce 2004 vytvořen stabilizační fond. Náhlý konec desetiletí 

ekonomického růstu zapříčinila světová finanční a hospodářská krize a pokles cen ropy. I 

přes to, že se Rusko s touto krizí vypořádalo vcelku dobře, odhalila krize řadu 

strukturálních problémů, jako je korupce, nízká produktivita práce či těžká závislost na 

komoditách, zejména ropě a zemním plynu. 

 

Bakalářská práce splnila cíl, který byl stanoven v úvodu práce. Celkovým cílem 

práce bylo vymezit hospodářskou politiku Ruské federace a zhodnotit vývoj jednotlivých 

sektorů národního hospodářství Ruska. Analytická část práce měla být věnována vývoji v 

období let 1992 – 2010. Čtvrtá kapitola byla věnována vývoji základních 

makroekonomických ukazatelů včetně ukazatelů demografického vývoje v Rusku, dále 
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charakteristice jednotlivých sektorů národního hospodářství a srovnání dvou magických 

čtyřúhelníků vyjadřujících úspěšnost prováděné hospodářské politiky. 

 

Vývoj základních makroekonomických ukazatelů je možné z dlouhodobého 

hlediska hodnotit pozitivně, zvláště snížení míry inflace oproti posttransformačnímu 

období, avšak průměrnou roční míru inflace ve výši 6,9 % v roce 2010 ještě nelze hodnotit 

jako uspokojivou a její snižování je jednou z priorit ruské vlády. V případě příznivého 

vývoje světových cen ropy a zemního plynu je možné očekávat stejně pozitivní vývoj 

meziročních temp růstu reálného HDP jako v letech 1999 – 2008.  Stejně pozitivní však 

není demografický vývoj v Rusku, a to především snížení počtu obyvatel o téměř 7 

miliónů v celém sledovaném období, či stárnutí populace. V případě pokračujícího 

snižování počtu obyvatel by Rusko mohlo v budoucnu čelit nedostatku pracovních sil, 

nebo osob zajišťujících jeho bezpečnost. 

Ve vývoji sektorů národního hospodářství je patrné snížení podílu zemědělství a 

průmyslu na HDP ve prospěch služeb, stejně jako snížení zaměstnanosti v zemědělství a 

průmyslu a zvýšení zaměstnanosti v sektoru služeb. Vzhledem ke stále rostoucímu podílu 

minerálních produktů na celkovém exportu a velkým zásobám těchto produktů je 

pravděpodobné, že bude tento trend rostoucího exportu minerálních produktů pokračovat i 

v následujících letech, avšak významný podíl na tomto vývoji bude mít i cena surovin. 

V případě, že Rusko nebude reagovat na nepříznivou situaci týkající se exportu a importu 

průmyslové produkce, zejména strojů, zařízení a dopravních prostředků, investicemi do 

modernizace výroby a zvýšení konkurenceschopnosti produkce, bude se Rusko stávat stále 

více závislé na importu této produkce, což se negativně projeví v obchodní bilanci. I přesto 

to, že se ruský sektor služeb v průběhu let významně rozšířil, je Rusko od roku 1995 

čistým příjemcem služeb a jeho závislost na importu služeb se stále zvyšuje. 

Ze srovnání dvou magických čtyřúhelníků z let 1997 a 2007 je patrné zlepšení 

plnění základních cílů hospodářské politiky a přibližování optimálnímu čtyřúhelníku 

OECD.  

 

Na základě všech zmíněných faktů lze říci, že i přes řadu zjevných problémů, se 

kterými se Rusko potýká, a které jsou významně ovlivněny jednostranným zaměřením 

ruského hospodářství a exportu, má stále hlavní prioritu těžba a export nerostných surovin. 

Od dob SSSR a CPE uplynula již řada let, avšak Rusku se stále ještě nedaří přechod od 

extenzivních faktorů růstu k intenzivním. Úroveň investic do výzkumu a vývoje stejně jako 
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do moderních odvětví či školství je velmi nízká a právě tato odvětví by měla být 

podpořena, chce-li se Rusko stát prosperující velmocí, jakou bývalo a zajistit si tak 

dlouhodobý a stabilní ekonomický růst. Rusko se pokoušelo o diverzifikace své 

ekonomiky, avšak neúspěšně a je pravděpodobné, že těžba a export nerostných surovin 

budou prioritními odvětvími do té doby, než budou v Rusku vyčerpány poslední zásoby 

ropy a zemního plynu. Toto zaměření není pozitivní, nicméně i v tomto ohledu je možné 

provést změny, které by omezily jeho nepříznivé dopady. V současné době Rusko většinu 

surové ropy exportuje, přičemž přidaná hodnota této ropy je minimální. Jednou z možností 

Ruska tak mohou být investice do zpracování ropy a do oblastí s vyšší přidanou hodnotou. 

Jedním z problémů je také zastaralé vybavení pro těžbu ropy a plynu, stejně jako 

poruchový systém tranzitních sítí, jejichž životnost vypršela již v 80. letech 20. století. 

Investice do moderních zařízení by umožnila efektivnější a ekologičtější těžbu 

s minimálními ztrátami a co nejmenšími negativními dopady na životní prostředí. Bez 

ohledu na to, jakou strategii dalšího vývoje Rusko zvolí, je zřejmé, že si vyžádají nezbytná 

opatření.  
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