
 

 

Univerzita  Karlova  v Praze 

Fakulta sociálních věd 

Institut ekonomických studií 

 

 

 

Bakalářská práce 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2010 Anna Osipova



 

 

Univerzita  Karlova  v Praze 

Fakulta sociálních věd 

Institut ekonomických studií 

 

  

 

  

  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

  

Vývoj zahraničního obchodu Ruska od rozpadu 

Sovětského svazu po současnost 

  

  

  

 

 

 

  

 

Vypracoval: Anna Osipova 

Vedoucí: Doc. Ing. Karel Půlpán, CSc. 

Akademický rok: 2009/2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypravovala samostatně a použila pouze uvedené 

prameny a literaturu. 

2. Souhlasím s tím, aby byla práce zpřístupněna veřejnosti pro účely výzkumu a studia.  

 

V Praze dne 20. května 2010   Anna Osipova



 

1 

 

ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá vývojem zahraničního obchodu Ruské federace v období 

od rozpadu Sovětského svazu po současnost. Pozornost je věnována především vývoji 

obchodní bilance, exportu a importu RF.  

Cílem této práce je rozbor klíčových faktorů, které v daném období působily 

na jednotlivé složky ruského ZO, a zkoumání jejich dopadu na zahraničněobchodní 

činnost Ruska. V rámci toho se zabývám vývojem obchodu s jednotlivými položkami 

ruské produkce, pozornost je věnována především klíčovým komoditám, jako jsou 

energetické zdroje či stroje a zařízení. Dále jsou v práci rozebírány obchodní vztahy RF 

s jednotlivými zeměmi a jejich seskupeními. 

V práci je též nastíněná možná budoucnost ruského ZO v období 2000-2015, 

v rámci které jsou definovány varianty vývoje ruské zahraničněobchodní činnosti 

v závislosti na tom, jak se budou vyvíjet ceny ropy, jež je i v současnosti jednou 

z hlavních složek ruského exportu.  

ABSTRACT 

The thesis describes development of the foreign trade of the Russian Federation 

in the period after disintegration of the Soviet Union until the present time. It is 

concentrated particularly on the balance of trade, export and import of the RF. 

The objective of this thesis is the analysis of main factors that have been 

influencing components of Russian foreign trade and observation of their impact on the 

Russian foreign trade activity. Within this framework I follow the trade development 

of particular items of Russian production and pay attention to the main commodities 

such as energy resources, machinery and equipment. The thesis also analyses trade 

relationships between RF and other countries and coalitions. 

Part of the thesis outlines possible future of the Russian FT during the period 

2000-2015 and defines alternatives of the Russian foreign trade activity in dependence 

on oil prices, since oil is one of the most important components of the Russian export. 
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ÚVOD 

Zahraničně-obchodní politika Ruské federace po rozpadu Sovětského svazu 

procházela stádiem postupného formování odpovídajícího normativního základu. Toto 

formování probíhalo za nesnadných podmínek – přechod na tržní ekonomiku, 

ekonomická krize, narušení fungujících ekonomických vztahů. 

V průběhu mnoha desetiletí v Rusku existoval monopol na zahraniční obchod. 

Stát měl výhradní právo na řízení veškerých zahraničních ekonomických styků a to se 

uskutečňovalo pomocí speciálně vytvořených orgánů. ZO se realizoval přes Ministerstvo 

zahraničního obchodu (později Ministerstvo zahraničních ekonomických styků) a jeho 

exportní a importní svazy, mezinárodní platby se prováděly přes Vněšekonombank SSSR. 

Postupná reforma ZO začíná rokem 1986. Státní zahraničněobchodní organizace 

získaly širší rozsah práv, přístup na vnější trh byl taktéž povolen republikovým 

a regionálním organizacím, koncem 80. let výrobci exportní produkce mohli zahájit 

nezprostřečdkovaný zahraniční obchod. Ačkoliv se tato liberalizace zdála být podstatným 

krokem ke zlepšení situace, ve které se SSSR na konci osmdesátých let nacházel, stala se 

naopak příčinou problémů, kvůli kterým se Sovětský svaz dostal na pokraj svého 

rozpadu. 

S cílem přiblížit stav, v jakém se ZO Ruska nacházel po zániku SSSR, 

se na počátku této práce zaobírám právě problémy, se kterými se potýkal ZO Sovětského 

svazu v 80. letech 20. století. V následující části popisuji průběh klíčových reforem ZO, 

které byly zahájeny po rozpadu SSSR a které byly dále zaváděny v průběhu devadesátých 

let. Rozebírám nejprve radikální reformy do roku 1992 a pokračuji reformami do roku 

1997, který předcházel finanční krizi. Věnuji se také rozboru dopadu těchto reforem 

na ZO Ruska v té době. 

Následující kapitolu práce věnuji ZO Ruska v období finanční krize 1998 a popisu 

stavu ZO během zotavování Ruska po této krizi v roce 1999. Poslední část práce je 

věnována vývoji ruského ZO v jednadvacátém století. Rozebírám zde změny, které 

nastaly v ZO Ruska v průběhu období 2000-2007 a jeho stav v roce 2008. Vzhledem 

k dosud nevyřešené otázce vstupu Ruska do WTO, o který Rusko neúspěšně usiluje už 

velmi dlouho, jsem do této části zahrnula také přehled o průběhu jednání týkajících se 
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této otázky. Závěr práce se zabývá možnými scénáři vývoje ruského ZO a faktory, jež 

budou tento vývoj ovlivňovat. 

V mé práci se snažím osvětlit vývoj ZO Ruska, přičemž zkoumám to, jaký dopad 

měly různé faktory na dynamiku ruského ZO, a naopak hledám vysvětlení pro některé 

tendence ve vývoji ZO Ruska.  
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1 PROBLÉMY ZO SSSR V 80. LETECH 20. STOLETÍ 

Problémy, se kterými se zahraniční obchod Ruska potýkal a potýká po rozpadu 

Sovětského svazu, mají svůj původ v problémech samotného SSSR, které jej tížily před 

jeho zánikem. Veškeré slabiny ZO vyvrcholily právě v osmdesátých letech a řada z nich 

hrála podstatnou roli v zaniknutí sovětského impéria. Pro přiblížení ZO Ruska a SSSR 

na pozadí jeho zániku zde uvádím některé statistiky.  

Graf 1: Obchodní bilance SSSR v období 1980-1990 

 

Zdroj: data WTO, www.wto.org, [2010-03-27]. 

Graf 2: Podíl Ruska na exportech a importech SSSR ze zbytku světa  

 

Zdroj: Michalopulos, C., Tarr, D.G (1996): Trade in the New Independent States. 

http://www.wto.org/
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Graf 3: Teritoriální struktura exportu a importu SSSR  

 

Zdroj: Michalopulos, C., Tarr, D.G (1996): Trade in the New Independent States. 

Graf 4: Komoditní struktura exportu SSSR v roce 1990 
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Graf 5: Komoditní struktura importu SSSR v roce 1990 

 

Zdroj: data Goskomstat, www.gks.ru, [2010-03-29]. 

Během osmdesátých let se zdálo, že sovětská ekonomika je relativně nezávislá, 

avšak opak byl pravdou. Hospodářství Sovětského svazu bylo velmi silně integrováno 

do světového hospodářství a v podstatné míře na něm záviselo. SSSR v zahraničí 

nekupoval to, co bylo považováno za výhodnou koupi, nýbrž to, bez čeho se země 

nemohla obejít. V první řadě se to týkalo zemědělské produkce, a to především obilí. 

Masové nákupy obilí a potravin v zahraničí odstartovaly v šedesátých letech, a to 

v souvislosti se špatnou úrodou. Tato tendence nadále pokračovala v rámci kontroly 

zemědělské krize. Ačkoli na počátku sedmdesátých let byl export a import zemědělské 

produkce v relativní rovnováze, na počátku osmdesátých let dvacátého století činila 

převaha importu nad exportem více než 15 miliard dolarů. I přes jistá kolísání import 

obilí a další zemědělské produkce v dlouhodobé perspektivě neustále rostl. 

Objem importovaného obilí dosáhl svého maxima v roce 1984, kdy SSSR 

zakoupil 46 miliónů tun tohoto statku. V osmdesátých letech přesahoval podíl Sovětského 

svazu na světovém importu obilí 15 %, což bylo podstatně víc v porovnání s dalšími 

významnými světovými importéry. Sovětský svaz, který byl kdysi největším exportérem 

obilí, se tak stal jeho největším importérem.  

 

http://www.gks.ru/


 

11 

 

Graf 6: Saldo obchodu s obilím a zemědělskou produkcí SSSR  

 

Zdroj: data FAOSTAT, http://faostat.fao.org, [2010-03-29]. 

Jedna třetina obilních výrobků se vyráběla z importovaného obilí, na něm též 

závisela živočišná výroba. Sovětský svaz byl tedy nucen uzavírat dlouhodobé smlouvy 

o dodávkách obilí. Zavázal se ke každoročnímu nákupu minimálně 9 miliónů tun obilí od 

USA, 5 miliónů tun od Kanady, 4 miliónů tun od Argentiny, 1,5 tun od Číny. Na rozdíl 

od řady jiných produktů, které bylo možné nakupovat přes výměnný obchod s členskými 

zeměmi RVHP, se za obilí muselo platit konvertibilní měnou. Obrovské výdaje na import 

obilí, které se nedaly omezit vzhledem k dlouhodobým problémům domácího 

zemědělství, v kombinaci s nepředvídatelnými cenami surovin, jejichž export mohl 

obstarat finanční zdroje na import obilí a zemědělské produkce, se v polovině 

osmdesátých let dvacátého století staly Achillovou patou sovětského hospodářství
1
. 

Vzhledem k rostoucím potížím se zásobováním obyvatelstva potravinami 

se v období 1981-1985 snížil podíl strojů a vybavení na sovětském importu 

z kapitalistických zemí, zatímco podíl potravin a spotřebního zboží se podstatně zvýšil. 

Jedním ze způsobů financování masových nákupů obilí byl prodej zlata. Avšak ani to 

nepomohlo Sovětskému svazu z jeho dluhů a tak si musel půjčovat na mezinárodních 

finančních trzích a využívat své vlastní devizové rezervy, což ovšem nemohlo sloužit 

                                                
1 Gajdar, J. (2006): Gibel‘ imperii – Uroki dlja sovremennoj Rossii. 

http://faostat.fao.org/
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jako stabilní zdroj financování zemědělského importu. Dalo by se uvažovat o exportování 

produkce výrobního průmyslu, avšak tato možnost byla předem vyloučena vzhledem 

k nekonkurenceschopnosti sovětského strojírenství na světovém trhu. 

Zbývala tedy jediná možnost. Sovětský svaz byl odjakživa významným 

dodavatelem surovin. Předtím, než se ze SSSR stal velký importér potravin, export 

surovin a zemědělské produkce zajišťoval prostředky na nákup strojů, zařízení 

a komponentů, za které bylo třeba platit konvertibilní měnou. Zvýšení objemů exportů 

surovin však nedokázalo zajistit veškeré potřebné finanční prostředky a využití 

zahraničních strojů a komponentů se muselo omezit, což vedlo k významnému 

technologickému zaostávání.  

Jedním z dalších problému ZO před rozpadem sovětského svazu byl obchod 

se zbraněmi. Ten se uskutečňoval především v souladu s politickými motivy a jeho 

ekonomická efektivita byla velmi pochybná. Otázkami obchodu se zbraněmi se zabýval 

úzký kruh lidí a fakta o prodeji zbraní nebyla zveřejňována. Rozhodnutí ohledně této věci 

činilo Politbyro ÚV KSSS a Vojensko-průmyslová komise.  

Těsně před rozpadem Sovětský svaz každoročně exportoval vojenskou techniku 

o hodnotě přesahující 20 miliard dolarů, to však neznamenalo, že tyto peníze skutečně 

získával. Za zbraně exportované do Kuby či Angoly SSSR prakticky nikdy nic nedostal. 

Největší část celkového dluhu zahraničních zemí SSSR tvoří nezaplacené dodávky tanků, 

letadel a samopalů. Sovětské zvýhodněné úvěry se protahovaly na 15-20 a někdy dokonce 

na 30-40 let. Skutečné příjmy nepřesahovaly 2-4 miliardy za rok
2
.  

I přes nedostatek zásob konvertibilní měny a omezených zdrojů obecně SSSR 

prokazoval podstatnou finanční pomoc státům, jež si chtěl zavázat. Většinou se jednalo 

o státy s komunistickým režimem, a to jak o země třetího světa, tak i socialistické země 

východní Evropy. Pomocné programy stabilně nabíraly na intenzitě, v roce 1985 poskytl 

SSSR rozvojovým zemím necelých 7 miliard dolarů ve formě hotovosti, úvěrů 

a obchodních dotací, 85 % z čehož získaly komunistické země jako Kuba, Mongolsko 

a Vietnam
3
. Samotné Polsko získalo od Sovětského svazu na začátku osmdesátých let 

                                                
2Portál Nasledie.ru: „Torgovlja rossijskim oružiem na mirovom rynke― (1999), dostupné na 

http://www.nasledie.ru/politvne/18_33/article.php?art=1 [2010-03-30]. 
3 Federal Research Division: „The Country Study: Soviet Union― (1991), dostupné na  

http://rs6.loc.gov/frd/cs/sutoc.html [2010-03-30]. 

http://www.nasledie.ru/politvne/18_33/article.php?art=1
http://rs6.loc.gov/frd/cs/sutoc.html
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mimořádnou ekonomickou pomoc ve výši 3 miliardy dolarů, dosáhlo příslibu o úvěru 

ve výši 2,7 miliard rublů a dožadovalo se dodatečné rozsáhlé ekonomické podpory
4
. 

Udržování zahraničněpolitického vlivu bylo čím dál tím dražší a náročnější, a to také 

vzhledem k tomu, že politicky motivované obchodní smlouvy byly vysoce neefektivní 

a firmy kontrolované komunistickými stranami měly velmi omezené možnosti a jejich 

výnosnost byla minimální, často dokonce prodělávaly. Navíc, politické výsledky tohoto 

počínání byly omezené, a vzhledem k ekonomickým potížím musel Sovětský svaz 

ve druhé polovině osmdesátých let svou výpomoc podstatně omezit, což se některým 

sovětským partnerům nezamlouvalo, a tak zahájili obchodní vyjednávání se západními 

zeměmi. 

Je tedy jasné, že export nerostných surovin, a to zejména ropy, byl podstatným 

zdrojem příjmu SSSR, a v osmdesátých letech nabyla tato jeho role na významu. 

V období 1881-1884 bylo jediným nástrojem kontroly rostoucích problémů ZO 

zvyšování dodávek ropy. Ty se zvýšily z 93,1 milionů tun v roce 1975 na 130 milionů tun 

v roce 1983. Zároveň se ale vzhledem technologickému zaostávání snižovalo tempo růstu 

těžby ropy. Avšak světové ceny ropy byly v tomto časovém období neobvykle vysoké, 

a tak navzdory všemu měl Sovětský svaz dojem, že má své problémy pod kontrolou. 

Jenomže ceny ropy jsou náchylné k velkému kolísání. Rozvinuté země, které jsou 

závislé na exportu nerostných surovin, si z tohoto důvodu zakládají rozsáhlé stabilizační 

fondy. Stabilizační fond Sovětského svazu však byl minimální. V roce 1985 se vzhledem 

ke zvyšujícím se nákladům na těžbu došlo k poklesu dodávek ropy o 12 milionů tun. 

A když zároveň došlo k několikanásobnému snížení světových cen ropy
5
, na nichž závisel 

státní rozpočet SSSR, jeho obchodní bilance, stabilita spotřebitelského trhu, schopnost 

splácet vnější dluh, financovat armádu a každoročně nakupovat obrovské množství obilí, 

skutečně odstartoval pád sovětského impéria. 

Reakcí Sovětského svazu na rapidní pád cen ropy nebylo omezení importu obilí 

a zemědělské produkce. Lidé nebyli připraveni z ničeho nic několikanásobně omezit svou 

spotřebu potravin. SSSR taktéž neomezil vojenskou výrobu. Díky tomu by se mohly 

                                                
4 Gajdar, J. (2006): Gibel‘ imperii – Uroki dlja sovremennoj Rossii. 
5 To bylo nepřímo zapříčiněno samotným Sovětským svazem, jelikož jeho vpád do Afghánistánu 

poskytl důvod k obavám Saudské Arábií, která brala tuto akci jakožto přímou hrozbu pro svoje ropné 

zásoby, a tak se obrátila na USA s prosbou o jeho ochranu. USA mělo zájem na snížení světových cen ropy 

a Saudská Arábie jakožto významný konkurent SSSR v této oblasti mělo možnost tomuto snížení 

napomoci. 
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omezit importy některých surovin, a volné zdroje by bylo možné přesunout na import 

zemědělské produkce. Avšak to si nepřála politická elita. Jedinou možností Sovětského 

svazu tedy byly půjčky od Západu. Peníze, které SSSR nedokázal vydělat pomocí exportů 

a prodeje zlata, si půjčoval od bank v Londýně, Frankfurtu, Vídni, Paříži a Luxemburgu. 

Ačkoli během první poloviny osmdesátých let se tento dluh o něco snížil díky lepší úrodě 

a menší nutnosti importovat, vzhledem k událostem následujících let se tento dluh zase 

vyšplhal na původní vysokou úroveň, kdy Sovětský svaz dlužil západním věřitelům 

přibližně 31 miliardy dolarů. To vše vyústilo tak, že na konci osmdesátých let 

Sovětskému svazu komerční věřitelé přestali poskytovat obchodní půjčky.  

Ve druhé polovině osmdesátých let došlo v Sovětském svazu k několika 

podstatným změnám, některé z nich se týkaly zahraničního obchodu. Ten byl postupně 

oproštěn od státního monopolu a právo na ZO získaly sovětská sdružení, ministerstva, 

jednotlivé sovětské republiky a nakonec také velké podniky. Na konci roku 1989 už toto 

právo měly veškeré podniky, svazy a organizace. Podstatným krokem také bylo povolení 

vytváření na území SSSR společností se stoprocentním zahraničním kapitálem. 

Liberalizace ZO na sklonku SSSR byla významným faktorem pro zhoršení vztahů 

mezi sovětskými republikami a centrem Sovětského svazu. Vzhledem k narůstající 

suverenitě a honbě za zahraniční měnou vznikla otázka o rozdělení devizových rezerv. 

Odstartovaly pře ohledně toho, kdo bude zodpovídat za splácení stávajícího obrovského 

vnějšího dluhu a také dluhů budoucích. Sovětské svazové republiky si mohly dle plánu 

samostatně půjčovat ze zahraničí, přičemž by ale také musely za své půjčky nést 

zodpovědnost. To se však ukázalo jako nereálné, vzhledem k tomu, že neexistovaly 

záruky, díky kterým by byly republiky nuceny dodržovat finanční disciplínu 

za nepřítomnosti monopolu zahraničního obchodu. Tento finanční zmatek vyvrcholil 

v roce 1990, kdy byl SSSR na hranici vyhlášení svého bankrotu, čemuž se nakonec 

předešlo pouze pomocí mimořádných opatření (prodej zlata, úvěry od Saudské Arábie, 

Jižní Koreje a dalších zemí)
6
.  

Rusko vidělo ve svém osamostatnění šanci pro integraci do světového 

hospodářství, vzhledem k tomu, že cílem Sovětského svazu po celou dobu jeho existence 

byla soběstačnost, a usiloval tedy o co největší obchodní činnost mezi členskými zeměmi 

                                                
6
 Koroljov, I.: „Integracija Rossii v mirovuju ekonomiku― (2001), dostupné na 

http://www.nasledie.ru/fin/6_14/article.php?art=21 [2010-03-30].    

http://www.nasledie.ru/fin/6_14/article.php?art=21
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a naopak minimalizaci obchodních vztahů se světem. Mnozí tehdy věřili, že jakmile se 

Rusko oprostí od svazových republik, oprostí se od KSSS a centrálního plánování, 

dosáhne za pár let životní úrovně západních zemí. Tyto představy se však během 

devadesátých let ukázaly jako krajně utopické. 
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2 REFORMY ZO RUSKA V 90. LETECH 

Hospodářský chaos, který panoval při nástupu nové ruské vlády a pozůstatky 

centralizovaného systému, donutily vládu intenzivně uplatňovat administrativní omezení. 

Neustále se vynořovaly problémy, které překážely nově vzniklému státu účinně 

prosazovat své zájmy na mezinárodním trhu.  

Devadesátá léta v ruském hospodářství lze rozčlenit na období reforem spojených 

s liberalizací ZO, které končí rokem 1997, období finanční krize roku 1998 a následující 

období zotavování po krizi. 

Průběh reforem ZO Ruska bezprostředně po rozpadu Sovětského svazu je možné 

rozdělit na dvě etapy. První etapou je radikální otevření ruského hospodářství v období 

1991-1992 vládou Jegora Gajdara. Druhá etapa začíná po Gajdarově rezignaci a zahrnuje 

méně radikální reformy předkrizového období
7
. 

2.1 PRVNÍ ETAPA 

V první části této etapy došlo k několika podstatným krokům při liberalizaci ZO: 

 Zrušení exportních omezení na většinu zboží
8
 

 Částečná liberalizace měnového kurzu rublu
9
 

 Zrušení veškerých omezení importu 

Zavedení exportních cel na nerostné suroviny zabránilo prudkému zvýšení 

vnitřních cen energie a surovin na světovou úroveň, které by vyvolalo krach 

strojírenského průmyslu. V prostředí, kde vnitřní ceny na tyto komodity byly o hodně 

nižší, než ceny světové, bylo administrativní stanovení horní hranice exportovaného 

množství paliva a surovin nezbytným krokem, jelikož zrušení omezení by mohlo vést 

                                                
7
 Koroljov, I.: „Integracija Rossii v mirovuju ekonomiku― (2001), dostupné na 

http://www.nasledie.ru/fin/6_14/article.php?art=21 [2010-03-30]. 

8 Přitom se zachovala přísná množstevní a tarifní omezení na export nerostných surovin. 
9 Byl stanoven zvláštní kurz pro výpočty týkající se státního rozpočtu a importních dotací. 

http://www.nasledie.ru/fin/6_14/article.php?art=21
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ke katastrofickému zdevastování vnitřního trhu. Na importované zboží nebylo uvaleno 

clo až do roku 1992, což bylo příčinou prudkého růstu importu spotřebního zboží. 

Liberalizace importu byla nezbytná pro vytvoření konkurenčního prostředí 

na trhu, kde podstatně převládal monopol. Bylo také třeba nějak kompenzovat prudký 

pokles výroby ruského průmyslu.  

Na světový trh se dostalo obrovské množství ruských firem, které většinou neměly 

žádné zkušenosti se zahraničněobchodní činností, což vedlo k jejich vzájemné konkurenci 

a zhoršení podmínek exportních a importních smluv. Ruští exportéři se za každou cenu 

snažili získat hotovost, aniž by přitom počítali se skutečnými náklady či se řídili podle 

světových cen. Nerovnováha smluvních a světových cen vedla nejen ke značným ztrátám, 

ale i k poklesu hladiny světových cen, což podkopávalo autoritu Ruska jakožto 

obchodního partnera.  

Za těchto podmínek byla ruská vláda nucena posílit státní kontrolu exportu zboží. 

Druhá část této etapy liberalizace ZO tedy zahrnovala zvláštní uspořádání exportu 

klíčových surovin. V druhé polovině roku 1992 byla nejdříve zavedena dočasná dovozní 

cla, a poté stálá. První ruský celní tarif nebyl příliš diferencovaný, stanovoval stejně velká 

cla pro drtivou většinu zboží. Avšak po četných změnách se tento tarif stal dost 

elastickým na to, aby mohl jednak poskytnout ochranu pro některá odvětví, jednak otevřít 

cestu na světový trh pro jiná odvětví
10

. 

Opatření omezující export se ukázala jako mnohem účinnější než stimulující 

opatření. Nepodařilo se zamezit prudkému poklesu exportu, jehož důsledkem bylo 

omezení přítoku devizových prostředků nutných pro financování importu. V roce 1992 

činil obrat ZO o 17 % méně než v předchozím roce a více než dvakrát méně než v roce 

1990
11

. 

Za účelem vytvoření ruského devizového trhu byl v polovině roku 1992 zaveden 

povinný prodej 50 % devizových příjmů exportérů. 

                                                
10 Gajdar, J. et al. (1998): Ekonomika perechodnogo perioda. Očerki ekonomičeskoj politiki 

postkommunističeskoj Rossii. Ekonomičeskij rost 1991-1997. 
11 Gajdar, J. et al. (1998): Ekonomika perechodnogo perioda. Očerki ekonomičeskoj politiki 

postkommunističeskoj Rossii. Ekonomičeskij rost 1991-1997. 
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2.2 DRUHÁ ETAPA 

Během období 1993-1994 i nadále probíhal přechod na tarifní způsoby regulace 

a role množstevních omezení se zmenšovala. Objem exportu a importu uskutečňovaných 

centralizovaným způsobem se v roce 1993 snížil až na 30 % celkového obratu. Klíčovou 

roli v zahraničněobchodní činnosti získaly firmy. 

V roce 1993 byly zavedeny klíčové legislativní akty regulující 

zahraničněobchodní činnost Ruska: Celní zákoník a zákon „O celním tarifu―. Celní 

zákoník schválený Vrchní radou Ruské Federace určuje právní postavení celních orgánů, 

druhy celních režimů a plateb, způsob výpočtu, splacení a vybírání těchto plateb, postupy 

odbavení zboží a dopravních prostředků, základy pro dovoz a vývoz zboží
12

. 

Zákon RF „O celním tarifu― určuje způsob výpočtu celních sazeb, druhy těchto 

sazeb, opatření pro regulaci ZO pomocí sezónních a jiných cel, způsob určení celní 

hodnoty zboží a také poskytování tarifních výhod
13

. 

Zvláštním úkolem celního režimu Ruska bylo uplatnění exportních daní za účelem 

vyrovnávání vnitřních a vnějších cen (obzvláště co se týče nerostných surovin), a také pro 

navýšení státního rozpočtu. Nový exportní celní tarif byl vysoce diferencovaný. 

Neuplatňoval se na celou řadu komodit. Na počátku platnosti tarifu často docházelo 

k osvobození některých exportéru od cel na základě vládních rozhodnutí. Tato činnost 

však byla brzy zrušena a uplatňovaly se pouze výhody určené zákonem „O celním tarifu― 

a příslušnými výnosy prezidenta RF. 

Ke konci roku 1993 se exportní cla snížila v průměru o polovinu a seznam 

komodit podléhajících těmto clům se zkrátil téměř dvakrát. Avšak devizové prostředky 

získané exportní činností byly mnohem menší, než se očekávalo. Kvóty a exportní 

výhody poskytované centralizovaným exportérům se nevyplácely
14

. 

Import v roce 1993 procházel těžkým obdobím, které bylo vyvoláno zrušením 

dotací centralizovaného importu a zpřísněním celní a daňové politiky. V průběhu tohoto 

roku se import snížil o 27 %. 

                                                
12

 Celní kodex RF, dostupné na www.tkod.ru.  
13

 Federální zákon z 21. května 1993 č. 50003-1 „O celním tarifu―, dostupné na 

http://www.tamognia.ru/laws/law_71.html. 
14

 Celní kodex RF, dostupné na www.tkod.ru. 

http://www.tkod.ru/
http://www.tamognia.ru/laws/law_71.html
http://www.tkod.ru/
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Počínaje rokem 1993 zboží dovážené na území RF začalo podléhat dani z přidané 

hodnoty a spotřebním daním. Na importované zboží se uplatňovala stejná DPH jako na 

zboží domácí (20 %), sazby spotřební daně se určovaly v souladu s vládními výnosy 

a mohly se lišit od sazeb uplatňovaných na analogické produkty vyrobené v Rusku. 

Po rozpadu SSSR byla ruská hranice téměř nechráněná, důsledkem čehož byl růst 

objemu pašovaného zboží. Do Ruska se nelegálně dováželo 85 % cigaret a alkoholu, 

téměř polovina veškerých elektronických přístrojů se do země dostávala buď pašováním 

nebo porušováním celních nařízení. Nejběžnějším způsobem dovozu zboží bylo 

jednoduché obcházení celního stanoviště. Velmi oblíbené bylo také uplatňování 

„falešného průvozu― či „falešného reexportu―
15

. 

Důležitým bodem v procesu druhé etapy liberalizace zahraničněobchodní činnosti 

Ruska byl Výnos prezidenta RF „O zrušení kvót a licencí na export zboží a služeb― v roce 

1994
16

. V důsledku toho ke konci roku 1994 bylo pouze pět aktivních exportních režimů: 

 Režim na export ropy a ropných výrobků 

 Režim na export strategických surovin 

 Režim na export zboží, které se vyváží v souladu s mezinárodními závazky 

Ruska 

 Režim na export netypického zboží (zbraně, léky, jaderné materiály atd.) 

Na počátku roku 1995 pouze 13 % celkového objemu exportu podléhalo kvótám 

(5 % činilo zboží, které se vyváží v souladu s mezinárodními závazky Ruska, a 8 % činilo 

netypické zboží)
17

. 

Do roku 1995 byl počet exportérů některých druhů zboží
18

 omezen. Právo 

na jejich vývoz měli pouze zvláštní exportéři zaregistrovaní na Ministerstvu zahraničního 

obchodu RF. Tento systém existoval pro zajištění spolehlivosti exportéru a pro zaručení 

                                                
15 Gajdar, J. et al. (1998): Ekonomika perechodnogo perioda. Očerki ekonomičeskoj politiki 

postkommunističeskoj Rossii. Ekonomičeskij rost 1991-1997 
16

 Výnos prezidenta RF z 23. května 1994 č 1007 „O zrušení kvót a licencí na export zboží a 

služeb―, dostupné na http://ruspravo.org/list/41570/1.html. 

17 Celní kodex RF, dostupné na www.tkod.ru. 
18 Např. ropa a ropné produkty, zemní plyn, elektřina, kovy, dusíková a fosforová hnojiva, 

celulóza, obilí, užitkové dřevo atd. 

http://ruspravo.org/list/41570/1.html
http://www.tkod.ru/
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toho, že se devizové prostředky získané vývozem komodit vracely do Ruska. Avšak 

v průběhu kontroly činnosti těchto exportéru se přišlo na četná porušení pravidel
19

. 

Systém zvláštních exportérů se tedy ukázal jako málo efektivní a byl odstraněn Výnosem 

prezidenta „O základních principech provádění zahraničněobchodní činnosti v Ruské 

Federaci―
20

. 

V roce 1995 byl též schválen zákon „O státní regulaci zahraničního obchodu― 

určující pravomoci prezidenta, vlády a Ministerstva zahraničního obchodu RF. 

Ministerstvo získává pouze právo na vydávání licencí a uskutečňování exportních 

a importních transakcí, kterých se týkají množstevní omezení
21

. 

V průběhu roku 1995 se nadále pracovalo na postupném snižování a rušení 

exportních cel a v roce 1996 došlo k finální fázi liberalizace ruského exportu. Byla 

zrušena cla na veškeré druhy komodit, jako poslední byly od cel osvobozeny exporty 

ropy. 

Ruští importéři v období 1994-1995 měli oproti exportérům mnohem výhodnější 

podmínky. Jejich činnost nepodléhala devizové kontrole. V důsledku toho se v roce 1995 

do zahraničí nelegálně dostaly devizové prostředky ve výši 8 miliard dolarů. Centrální 

banka RF a Státní celní komise na to reagovaly vydáním pokynu „O způsobu devizové 

kontroly plateb za import v cizí měně―, jejímž hlavním cílem bylo zastavení nelegálního 

převážení cizí měny do zahraničí prostřednictvím importních transakcí.
22

 

Vzhledem ke zrušení exportních cel došlo ke ztrátám ve státním rozpočtu. 

V důsledku toho vláda stanovila přísnější podmínky na import, a to obzvláště import 

fyzických osob. Objem zboží, který se směl převážet bez placení cla, byl výrazně 

omezen. Zároveň se zvyšovaly celní sazby na některé druhy zboží za účelem ochrany 

domácích výrobců. 

Významným problémem ZO Ruska nadále zůstával směnný obchod. Ruští 

exportéři zneužívali relativně volnou podobu tohoto obchodu a hlásili pouze minimální 

informace o transakcích. Formuláře se vyplňovaly neúplně, což vedlo 

                                                
19 Exportéři skrývali podstatnou část svých výnosů, vyváželi zboží podle dumpingových cen atd. 
20

 Výnos prezidenta RF z 6. května 1995 č. 245 „O základních principech provozu 

zahraničněobchodní činnosti v Ruské Federaci―, dostupné na http://ruspravo.org/list/41638/1.html. 
21 Federální zákon z 13. října 1995 č. 157-FZ „O státní regulaci zahraničněobchodní činnosti, 

dostupné na http://femida.info/12/fzogrmtd006.htm. 
22 Pokyn CB RF ze 7. května 1998 č. 15-3-14/2960 „O způsobu devizové kontroly plateb za import 

v cizí měně―, dostupné na http://www.bestpravo.ru/moscow2008/data063/tex063206.htm. 

http://ruspravo.org/list/41638/1.html
http://femida.info/12/fzogrmtd006.htm
http://www.bestpravo.ru/moscow2008/data063/tex063206.htm
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k podstatnému úniku devizových prostředků. V důsledku směnného obchodu byl v roce 

1995 objem ruského exportu o 1,5 miliardy dolarů větší, než objem importu. Prezident 

RF tedy v roce 1996 vydal výnos „O státní regulaci transakcí směnného obchodu―, který 

zaváděl povinnou formu smlouvy o směnném obchodu
23

. 

2.2.1 DOPAD ÚLEV A ZVÝHODNĚNÍ POSKYTNUTÝCH V PRŮBĚHU 

DRUHÉ ETAPY REFOREM 

Některým společnostem se v tomto období povedlo získat určité výhody týkající 

se provozování zahraničněobchodní činnosti. Od cel byla osvobozena celá řada spolků, 

fondů aj. (např. Národní sportovní fond, Ruský spolek invalidů)
24

. Celková výše těchto 

výhod činila 2 až 3 miliardy dolarů za rok. Avšak i přes veškeré dobré úmysly došlo 

ke spojování těchto organizací se zločineckými spolky a tím pádem stát zbytečně ztrácel 

podstatnou část svých příjmů. 

V souladu se zákonem „O celním tarifu― zboží dovážené na území Ruské federace 

v rámci humanitární pomoci nepodléhá clu. Pro importéry vyhýbající se placení cel byl 

tento fakt další příležitostí k podvodu. Avšak aby bylo zboží bráno jako humanitární 

pomoc, musí mít výpis, který to potvrzuje. Zde do obrazu vstupuje pravoslavná církev. 

Importér zažádal administrativní oddělení Patriarchy Moskevského a celého Ruska 

o přijetí zboží ve formě humanitární pomoci a tato žádost zpravidla nebyla zamítnuta. 

Toto zboží se pak dováželo do země bez placení cla. V roce 1994 dostala církev povolení 

na bezcelní dovoz cigaret a v období 1994-1995 bylo pod hlavičkou církve dovezeno 

kolem 10 000 tun cigaret
25

.  

Reakcí na zneužívání importních výhod byl pokus o úplnou likvidaci úlev 

stanovených mimo zákon „O celním tarifu― na základě výnosu prezidenta „O poskytování 

                                                
23

 Výnos Prezidenta RF z 18. srpna 1996 č. 1209 „O státní regulaci zahraničního směnného 

obchodu― http://ruspravo.org/list/35599/1.html. 

24 Výnos Prezidenta RF z 22. listopadu 1993 č. 1973 „O protekcionistické politice Ruské federace 

v oblasti tělovýchovy a sportu―, dostupné na 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_65168.html. 
25 Gajdar, J. et al. (1998): Ekonomika perechodnogo perioda. Očerki ekonomičeskoj politiki 

postkommunističeskoj Rossii. Ekonomičeskij rost 1991-1997. 
25

 Celní kodex RF, dostupné na www.tkod.ru. 

http://ruspravo.org/list/35599/1.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_65168.html
http://www.tkod.ru/
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výhod provozovatelům zahraničněobchodní činnosti―
26

. Tento výnos však narazil 

na značný odpor a rozhodně se nedodržoval příliš důsledně. 

I přes pokus o omezení úlev a zvýhodnění činil celkový objem výhod 

poskytnutých v roce 1996 přes 1000 miliard rublů. Nejčastěji se tyto úlevy využívaly 

k dovozu zboží, které zdaleka neodpovídalo charakteristice humanitární pomoci. 

Konkrétně se jednalo o alkohol a cigarety. Hlavním dovozcem „humanitárních― cigaret 

a alkoholu se stala pravoslavná církev zastoupená společností „Sofrino―. Představitelům 

jiných náboženských vyznání se však nepodařilo získat podobné výhody, jejich žádosti 

o bezcelní dovoz cigaret a alkoholu byly zamítnuty. Společnost „Sofrino― měla povolení 

na bezcelní dovoz vína o hodnotě 30 miliónů dolarů, část kterého se měla využívat 

při obřadech a příjmy z prodeje zbytku měly sloužit k rekonstrukci samotné společnosti, 

která byla jediným výrobcem církevních potřeb. Příjmy z prodeje cigaret měly jít 

na rekonstrukci chrámů a opatství. Avšak splnění těchto plánů nebylo potvrzeno
27

.  

                                                
26

 Federální zákon z 13. března 1995 č. N 31-FZ „O některých otázkách o poskytování výhod 

provozovatelům zahraničněobchodní činnosti―, dostupné  na http://ruspravo.org/list/41696/1.html.  
27

 Muchin, A., Kozlov, P.: „Cerkovnyj offšor― (2003),  

dostupné na http://www.fsk.ru/jan03/tema/index.htm [2010-04-01]. 

http://ruspravo.org/list/41696/1.html
http://www.fsk.ru/jan03/tema/index.htm
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3 DŮSLEDKY PRVNÍCH REFOREM MEZINÁRODNÍCH 

EKONOMICKÝCH VZTAHŮ V RUSKU 

Dlouhodobé odtržení hospodářství bývalého Sovětského svazu od systému tržních 

vztahů významně ovlivnilo charakter změn ve sféře ZO. Reforma nezapočala skutečným 

pohybem směrem k trhu, ale právě „otevíráním― ekonomiky. Skutečné tržní vztahy 

se nevytvářely mezi ruskými ekonomickými subjekty navzájem, nýbrž se zahraničními 

partnery. Světový trh nahrazoval absenci trhu národního. Ruské hospodářství se takto 

začalo ve světové ekonomice rozpouštět, místo aby se do ní integrovalo. 

Důraz na vytvoření otevřené ekonomiky v kombinaci s využitím systému 

makroekonomické regulace do velké míry předurčil poměrně dlouhodobou a bolestivou 

povahu překonávání krizového rozvoje a vytváření podmínek pro stabilizaci.  

Zahraniční obchod sice pomáhal realizovat model přechodu Ruska na tržní 

ekonomiku, který nebyl zrovna optimální, a stal se tak jedním z míst odtoku domácího 

kapitálu do zahraničí, avšak se též stal jedním z hlavních zdrojů, které zajistily prostředky 

pro udržení ruské ekonomiky nad vodou, a také nejdůležitějším nástrojem počátku 

integrace většiny jejích částí do systému tržních vztahů (i když to byla integrace 

nedokonalá). Import ve velké míře zajistil řešení zásadního problému spojeného 

s počátečním obdobím reforem – nasycení spotřebitelského trhu. 

V rámci celého národního hospodářství se zahraniční obchod stal důležitým 

faktorem finanční stabilizace země. Příjmy ze ZO (cla, DPH, nepřímé daně, nedaňové 

příjmy) vytvářejí podstatnou část státního rozpočtu. 

3.1 ZMĚNY OBCHODNÍ BILANCE 

Prudký pokles objemu ZO těsně po rozpadu Sovětského svazu nebyl zaviněn 

radikálními ekonomickými reformami, tento proces započal mnohem dřív, než tyto 

reformy započaly. Naopak pozitivní vliv těchto reforem se naopak projevil už na začátku 

jejich působení. 

Ke konci druhé etapy reforem se role ZO v ruském hospodářství ve srovnání 

s počátečním obdobím v roce 1992 podstatně zvýšila. Svědčí o tom především porovnání 
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vývoje HDP a obratu ZO za období 1992 – 1997. V porovnání s poklesem HDP 

v průběhu celého tohoto období se obrat ZO Ruska za období 1992-1993 snižoval 

pomalejším tempem a už v roce 1993 byl zaznamenán nárůst exportu, od roku 1994 pak 

následoval také růst importu. 

Graf 7: HDP Ruska v období 1991-1997 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-04-10]. 

Graf 8: Export a import RF v období 1991-1997 

 

Zdroj: www.rusimpex.ru, [2010-04-10]. 

V průběhu reforem Rusko docílilo aktivního salda obchodní bilance, a to díky 

prudkému snížení takzvaného centralizovaného importu a zvýšení exportu zejména 

http://www.gks.ru/
http://www.rusimpex.ru/
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surových materiálů. Zároveň se zvýšil státní rozpočet, jelikož se podstatně omezily dotace 

na centralizovaný import. Podstatnému zvyšování státních příjmů také napomáhaly 

poplatky spojené s exportem a importem. 

Graf 9: Saldo obchodní bilance RF v období 1991-1997 

 

Zdroj: www.rusimpex.ru, [2010-04-10]. 

Už za „úspěšného― stavu ZO v roce 1995 se poprvé objevily znepokojující 

tendence. Projevovalo se to především snižujícím se objemem exportu. Ačkoliv jsou 

příčiny této skutečnosti různorodé, hlavním důvodem je zpomalení růstu exportů 

klíčových surovinových komodit, který udržoval stabilitu rozvoje mnoha průmyslových 

odvětví. 

Stabilizace a růst exportu probíhaly především díky zvyšování fyzického objemu 

exportu při poměrně nízkých domácích cenách (v porovnání se světovou cenovou 

hladinou). Za období 1991-1997 roční tempo nárůstu fyzického objemu exportu činilo 7,4 

% a ceny se každý rok snižovaly o 8,5 %. Pouze v roce byl 1997 nárůst průměrných 

exportních cen vyšší než nárůst fyzického objemu exportů, a to o 6,4 %. 

V roce 1997 se celkový objem ZO ve srovnání s předchozím rokem zvýšil, avšak 

k tomu došlo kvůli zvětšení objemu importu o 8,6 %. Zároveň se ale snížil export o 2 %, 

a tedy při celkovém zvýšení obratu ZO se saldo obchodní bilance snížilo.  

http://www.rusimpex.ru/
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Dynamický růst exportu do roku 1996 byl důsledkem reforem uskutečňovaných 

v tom období. V roce 1997 však prakticky došly rezervy pro další liberalizaci. Zároveň se 

také začal zvyšovat import, což bylo způsobeno několika faktory, včetně zvýšení reálných 

příjmů obyvatelstva. 

3.2 ZMĚNY V KOMODITNÍ STRUKTUŘE ZO RUSKA PO 

ROZPADU SSSR 

3.2.1 EXPORT 

Export Ruska má i nadále převážně surovinovou povahu. V devadesátých letech 

činí podíl těchto komodit na celkovém exportu Ruska více než 70 %. Došlo 

k praktickému odstranění strojírenské produkce ze struktury vývozu. Do roku 1997 se její 

podíl snížil  pod 5 %, což je více než dvojnásobně nižší úroveň ve srovnání s rokem 1991. 

Takováto struktura způsobila růst závislosti domácích surovinových odvětví 

na zahraniční poptávce a narušuje stabilitu ruského exportu, vzhledem k tomu, že světové 

ceny na surové materiály se mohou rapidně měnit. 

Graf 10: Komoditní struktura exportu RF v roce 1997 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-04-12]. 

Po pádu objemu exportu ropy a plynu o 19 % v roce 1992 se export těchto 

komodit stabilizoval a činil v roce 1997 přibližně 120 miliónů tun. Ačkoliv došlo v roce 

1995 ke zrušení kvót na export, nezpůsobilo to výrazné zvýšení objemu vyvážených 

http://www.gks.ru/
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ropných produktů. Domácí ceny na ropu se stabilně zvyšovaly, rozdíl mezi ruskými 

a zahraničními cenami už nebyl tak velký, jako na začátku devadesátých let. 

Nabýval na významu export komodit, u kterých domácí poptávka byla omezená. 

Jednalo se například o chemickou produkci. Export některých chemických výrobků 

vzrostl více než dvakrát. Chemická produkce získala významné postavení ve struktuře 

ruského exportu. Avšak vzhledem ke snižování světových cen na některé chemické 

výrobky se objem exportů této produkce ve druhé polovině devadesátých let snížil. Další 

produkcí, u které domácí poptávku vystřídala poptávka zahraniční, byla produkce 

dřevařského průmyslu. Ovšem i zde brzy došlo ke snížení hodnoty exportů, a to jak kvůli 

poklesu fyzického objemu, tak i kvůli poklesu exportních cen. 

Už před rozpadem SSSR začal klesat podíl strojů a zařízení v exportu. Přitom 

tento podíl kdysi činil až 25 %. Pokles odstartoval již ke konci osmdesátých let a v roce 

1991 došlo k rapidnímu poklesu. Ten byl zapříčiněn řadou faktorů.  

Po rozpadu SSSR se v geografické struktuře ZO Ruska zvýšil podíl průmyslově 

rozvinutých zemí. Naopak role Ruska na trzích východní Evropy, kam Rusko vyváželo 

1/5 veškerého exportu strojů a zařízení, se podstatně snížila. Tato pětina nemohla být 

přesunuta do industrializovaných zemí, jelikož ty měly zájem především o import 

ruských nerostných surovin. 

Dalším faktorem bylo selhání technicko-ekonomické pomoci cizím zemím, která 

byla jedním z hlavních způsobů dodávání ruských strojů a zařízení na světové trhy. 

Na konci osmdesátých let se takto vyváželo kolem třetiny exportovaných strojů 

a zařízení, a v roce 1992 tento objem klesl čtyřikrát. Příčinou poklesu bylo to, že Rusko 

už nechtělo, aby se stroje a zařízení poskytovaly zemím na státní úvěr, a to vzhledem 

k tomu, že více než 60 % těchto zemí nebylo schopno své úvěry splácet. 

Třetím faktorem je samotná liberalizace cen a zahraničního obchodu, v důsledku 

které se export nerostných surovin jevil jako lákavější varianta. Exportéři těchto komodit 

nemají potřebu vynakládat velké peníze na marketing a propagaci své produkce, na rozdíl 

od exportérů strojů a zařízení, pro které jsou tyto body velmi podstatné. 

Sovětský svaz byl jedním z nejvýznamnějších exportérů zbraní, přitom největší 

podíl na tomto exportu mělo právě Rusko. Avšak po rozpadu SSSR došlo ke kardinálním 

změnám. Prakticky zanikla poptávka bývalých zemí Varšavské smlouvy, OSN zakázalo 
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export zbraní do Iráku, Libye a několika dalších zemí patřících k největším importérům 

ruských zbraní, Finsko přestalo nakupovat vojenská letadla. Rusko tedy začalo exportovat 

pouze obrannou techniku. Přitom se navíc vynořila konkurence ze strany zemí SNS 

(obzvláště Ukrajiny). Avšak navzdory všemu dosáhl export zbraní v roce 1992 5 miliard 

dolarů. 

Co se týče cen, ke konci druhé etapy reforem převyšoval poměr domácí 

a zahraniční cenové hladiny 90 %. Nejnižší ceny v porovnání se zbytkem světa byly 

na některé surovinové materiály (ropa, uhlí, užitkové dřevo), ceny na cukr, benzín, topný 

olej a měď naopak nejvíce převyšovaly světovou cenovou hladinu. 

Ačkoliv se exportní ukazatelé zlepšili, nedošlo k odpovídajícímu zvýšení 

devizových příjmů, které byly nezbytné nejen pro obnovení exportního potenciálu 

odvětví strojírenského průmyslu, ale také pro opětovné posílení exportu paliv 

a nerostných surovin, který zodpovídaly za podstatnou část devizových příjmů. 

3.2.2 IMPORT 

Graf 11: Komoditní struktura importu RF v roce 1997 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-04-12]. 

V rámci struktury importu nedošlo v průběhu reforem k žádným výrazným 

změnám. Dvěma hlavními skupinami komodit byly i nadále potraviny a stroje. Avšak 

po roce 1996 se jejích podíl značně zvýšil v důsledku zhoršení zemědělského sektoru 

http://www.gks.ru/
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a špatného zásobování řady průmyslových sektorů. Podíl potravin na domácím trhu 

se v období 1991-1997 zvedl téměř o třetinu a dosáhl kritických hodnot (40 %) 

pro ruskou ekonomiku. 

Významným faktorem podněcujícím import v ruské ekonomice je sbližování cen 

domácího a světového trhu v důsledku uplatňované politiky liberalizace vnitřních cen. 

Velké výdaje na dopravu, materiály a nevýhodné úvěrové podmínky vedly 

k tomu, že průměrné ceny základních druhů potravin na domácím trhu převyšovaly 

náklady vynakládané na import těchto potravin. Domácí ceny byly vyšší u řady jiných 

produktů (např. surové železo, polyetylén, pneumatiky). A ačkoliv v roce 1995 došlo 

ke zvýšení importních cel, objem importu mnohých druhů komodit se zvýšil. 

Snížení podílu textilu a obuvi bylo způsobeno tím, že se tyto komodity dovážely 

do země převážně cestou neorganizovaného obchodu. Jeho rozvoj byl zapříčiněn tím, 

že v podmínkách liberalizace celního režimu a relativně snadného výjezdu do zahraničí 

si mnozí jednotlivci začali vydělávat na živobytí nákupem spotřebního zboží za hranicemi 

a jeho následným prodejem doma. Lidé různých profesí, kteří potřebovali peníze, 

si jednoduše pořizovali turistická víza do Číny, Turecka, Polska a dalších zemí, velké 

tašky a jeli nakupovat. Domácí spotřebitel, který nebyl zvyklý na velký výběr zboží, pak 

tyto nové a nezvyklé rychle skoupil. Objem tohoto druhu importu byl ve druhé polovině 

sedmdesátých let obrovský, jeho hodnota přesahovala 14 miliard dolarů. 

Nekonkurenceschopnost ruských domácích spotřebitelů vedla k vytlačení této 

produkce importem ze zahraničí. V důsledku toho podnikla vláda ochranná opatření 

ve formě licencování mimo jiné importu barevných televizí, jejichž domácí produkce 

během devadesátých let poklesla dvacetkrát a nelegálně se dováželo kolem 2,5 milionů 

kusů ročně. 

3.3 ZMĚNY V REGIONÁLNÍ STRUKTUŘE OBCHODU PO 

ROZPADU SSSR 

Změny v regionální struktuře ruského ZO na počátku 90. let 20. století
 
byly 

podmíněny následujícími faktory
28

: 

 Rozpad RVHP a SSSR 

                                                
28

 Gács, J., Peck, M. J. et al. (1995): International trade issues of the Russian Federation. 
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 Vytvoření Ruské federace 

 Politické revoluce ve střední a východní Evropě 

 Přechod na volně směnitelnou měnu 

 Oslabení důrazu na politiku 

 Zaměření zahraničního obchodu na zisk 

 

Graf 12: Podíl SNS na exportech a importech RF v  roce 1990 

  

Graf 13: Podíl SNS na exportech a importech RF v  roce 1992 

  

Zdroj: Michalopulos, C., Tarr, D.G (1996): Trade in the New Independent States. 
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Tendence zhoršování obchodních vztahů Ruska se zeměmi bývalého Sovětského 

svazu v období po jeho rozpadu byla očividná. Během prvních let se jak dovoz, 

tak i vývoz do těchto zemí rapidně propadl. Ačkoliv země SNS měly před zánikem 

Sovětského svazu obrovský podíl na ZO Ruska, prakticky během pár let se tento podíl 

stal polovičním, zatímco ZO se zbytkem zemí světa se naopak prudce zvýšil (viz Graf). 

Ačkoliv po prudkém poklesu  v roce 1992 se podíl zemí SNS na ruském ZO o něco 

zvýšil, v průběhu druhé etapy reforem se opět začala projevovat klesající tendence, 

i když tentokrát byla na rozdíl od počátečních let velmi mírná. 

Během období 1990-1993 byl zaznamenán drastický pokles obchodu se zeměmi 

s centrálně plánovanou ekonomikou. Podíl ruských exportů do těchto zemí se dvakrát 

snížil, pokles importů nebyl o moc menší. Avšak obchod se zeměmi RVHP dopadl ještě 

hůř – mezi roky 1990 a 1993 došlo k pádu ze 43,2 % na 17,3 % u vývozu, podíl dovozu 

se snížil na pouhou čtvrtinu původního objemu. Rozpad RVHP tedy měl velmi podstatný 

podíl na pádu objemu mezinárodního obchodu v prvních letech po zániku Sovětského 

svazu. 

Po rozpadu RVHP započal proces geografického přerozdělení ruského ZO, země 

potřebovala najít jiné obchodní partnery, aby kompenzovala náhlý pokles obratu. A tak 

se v daném období zvýšil obchod se zeměmi s tržní ekonomikou téměř o polovinu. 

Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán v obchodu s vyspělými zeměmi, zatímco obchod 

s rozvojovými zeměmi zůstával relativně stabilní, co se týče podílu exportů, podíl 

importů se podstatně zvýšil. 

Pokles postihl také obchod se zeměmi třetího světa. Ten dosáhl vrcholu v roce 

1990 a za několik let po rozpadu se objem exportů zkrátil na polovinu a importy poklesly 

o 70 %. Nejvíce byly omezeny exporty strojů a dopravních prostředků. Avšak podstatně 

větší omezení importu mělo za důsledek růst obchodních přírůstků. 

Je tedy vidět, že na konci druhé etapy reforem byla ruská zahraničněobchodní 

činnost orientována na vyspělejší země, podíl obchodu Ruska se zeměmi OECD 

se výrazně zvedl. Naopak obchod se zbytkem světa, včetně kdysi nejvýznamnějších 

partnerů jakými byly země bývalého Sovětského svazu, se ve srovnání se sovětským 

obdobím významně zhoršil.  
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Graf 14: Geografická struktura exportu a importu RF v roce 1997 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-04-17]. 

http://www.gks.ru/
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4 ZO RUSKA NA KONCI 90. LET 20. STOLETÍ 

Je tedy vidět, že po rozpadu Sovětského svazu bylo jedním z hlavních cílů 

ruských ekonomických reforem zrušení státního monopolu zahraničněobchodní činnosti. 

To značně podnítilo rozvoj obchodu Ruska se vzdáleným zahraničím. Vzhledem 

k prudkému poklesu vnitřní poptávky se domácí výrobci zaměřili na vývoz své produkce 

do zahraničí. Na druhou stranu nedokonalost některých domácích výrobních oblastí 

podnítila import, který uspokojoval poptávku domácího obyvatelstva. To vše vedlo 

k tomu, že ZO byl v prvních letech po rozpadu Sovětského svazu jednou z nejrychleji 

se rozvíjejících oblastí hospodářství v Rusku. 

Nejrychleji se dokonce rozvíjel v době největšího ekonomického poklesu 

a zajišťoval tak Rusku významnou podporu. Pokles ve výrobě příliš neovlivnil odvětví 

zodpovědné za největší část exportů na světový trh. Avšak už v roce 1995 se projevila 

tendence ke zpomalení vývoje ZO, a v roce 1996 byl pozitivní vliv liberalizačních 

reforem vyčerpán a do hry se zapojily další faktory – světová konjunktura a stav zdrojů 

pro znovuvybudování výrobního potenciálu země. 

Rok 1997 se stal přelomem, kdy Rusko poprvé ucítilo nejen pozitivní, 

ale i negativní následky integrace do světového hospodářství. Světová konjunktura byla 

méně příznivá ve srovnání s předchozími roky. V roce 1996 dosáhly světové ceny 

dubajské ropy velmi vysoké úrovně. Vysoké výnosy z prodeje ropy a dalších 

energetických zdrojů podnítily investice do jejich těžby a v důsledku uplatnění nových 

těžebních technologií a zvětšení exportních kvót zemí OPEC došlo k markantnímu 

zvýšení nabídky ropy na světovém trhu. Zároveň se zmenšila poptávka po ropě 

v souvislosti s krizí v Jihovýchodní Asií a zpomalením ekonomického růstu v USA 

a zemích Západní Evropy. Tak došlo ke snížení světových cen na klíčové komodity 

exportované Ruskem (ropa, ropné výrobky, uhlí, hnojiva, barevné kovy, dřevo). Navíc 

byly dosaženy maximální kvóty na export těchto komodit. Tyto faktory tedy zapříčinily 

pozastavení růstu exportu
29

. 

                                                
29

 Posvjanskaja, L., Bezrukov, V.: „Vněšněekonomičeskaja dejateľnosť v 1999 godu― (2000), 

dostupné na http://www.nasledie.ru/fin/6_14/article.php?art=30 [2010-04-20]. 

http://www.nasledie.ru/fin/6_14/article.php?art=30
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4.1 DOPAD FINANČNÍ KRIZE ROKU 1998 NA ZO RUSKA 

Nepříznivá situace, která nastala v roce 1997, se v roce 1998 ještě více zhoršila, 

jelikož se ceny ropy a energetických zdrojů, které se začaly snižovat v roce 1997, 

najednou propadly. Ruská finanční krize doprovázená devalvací domácí měny zapříčinila 

rapidní pokles importu. Rok 1998 byl prvním rokem od rozpadu Sovětského svazu, 

kdy došlo k významnému poklesu objemů ZO. Celosvětová finanční krize zapříčinila 

snížení obratu ZO, což podstatně omezilo stabilizující vliv zahraničněobchodní činnosti 

na ruské hospodářství. 

Světová finanční krize oslabila světové hospodářství celkově, což vedlo 

k přebytečným zásobám surovin a nevyhnutelnému pádu cen na mnohé komodity, které 

Rusko exportovalo. V roce 1998 se propadly světové ceny na energetické zdroje, které 

činily 40 % ruského exportu. Ztráty Ruska způsobené tímto pádem cen se počítaly 

na miliardy a vzhledem ke kvótám na export výrobci měli velmi omezené možnosti zvýšit 

objem vyvážených komodit, aby tím vyvážili snížení ceny. 

Graf 15: Vývoj cen ropy v období 1991-1999 

 

Zdroj: U.S. Energy Information Administration, www.eia.doe.gov, [2010-04-22]. 

4.1.1 ZO RUSKA V OBDOBÍ LEDEN – SRPEN 1998 

Vývoj importu v roce 1998 se dělí na dvě období. Prvním je období od ledna 

do srpna, kdy vývoj kurzu domácí měny udržoval vysokou výnosnost importních 

http://www.eia.doe.gov/
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transakcí. To udržovalo pozitivní přírůstky objemu importu v průběhu těchto osmi 

měsíců. Během tohoto období se zvýšila vnitřní poptávka a průmysl se začal orientovat 

na importované materiály.  

Avšak celkový objem ZO se v tomto období snížil, a to kvůli poklesu exportů 

do vzdáleného zahraničí. Obrat ZO Ruska v období leden-srpen 1998 poklesl o 6,1 % 

v porovnání se stejným obdobím v předchozím roce. A tak, vzhledem k tomu, že zvýšená 

aktivita v průmyslovém a zemědělském sektoru zapříčinila růst importů a zhoršení 

konjunktury světového trhu vyvolalo prudké snížení finančního objemu exportů, aktivní 

bilance Ruska se v tomto období výrazně zmenšila (konkrétně o 80,5 % v porovnání 

se stejným obdobím v roce 1997). Pokles salda platební bilance znamenal pokles 

devizových příjmů země, což omezovalo možnosti Centrální banky Ruska při 

intervencích za účelem udržení kurzu rublu, a to se stalo jednou z příčin devalvace 

domácí měny
30

. 

4.1.2 ZO RUSKA V OBDOBÍ ZÁŘÍ – PROSINEC 1998 

Ve druhém období od září do prosince došlo ke změně podmínek 

pro uskutečňování importních transakcí. Devalvace národní měny, značný pokles domácí 

poptávky a krize bankovního systému prakticky paralyzovaly činnost importérů 

a vyvolaly rapidní pokles v zahraničních nákupech. 

Další negativní dopad na importéry mělo tříprocentní zvýšení cel, které vedlo 

ke snížení výnosnosti o 6-7 %, v důsledku čehož dovoz ještě více poklesl. Zmatek 

ve finančním systému vše ještě zhoršil a import byl prakticky blokován. V září 1998 

poklesl jeho objem o 42-45 %. V některých regiónech Ruska, které byly obzvláště aktivní 

v oblasti obchodu (např. oblasti hraničící s Ukrajinou) import poklesl o celých 90 %
31

. 

V důsledku toho zahraniční pojišťovny odmítaly pojišťovat zboží dovážené 

do Ruska, smluvní partneři požadovali stoprocentní zálohy. Kolem 1500 smluv bylo tím 

pádem zrušeno a do 2000 subjektů podílejících se na ZO pozastavilo svou činnost 

nebo zkrachovalo. 

                                                
30 Prichod‘ko, S., Volovik, N., Leonova, N. (1999): „Vnešňaja torgovlja―, Rossijskaja Ekonomika 

v 1998 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 
31 Prichod‘ko, S., Volovik, N., Leonova, N. (1999): „Vnešňaja torgovlja―, Rossijskaja Ekonomika 

v 1998 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 
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Devalvace rublu měla pomoci exportérům nerostných surovin aspoň částečně 

kompenzovat ztráty spojené s pádem cen na světovém trhu. Jenomže finanční krize 

v kombinaci s inflací překážela zahraničním investicím, které měly podpořit výrobní 

odvětví orientovaná na export. To vše mělo velmi negativní dopad na efektivitu ruského 

exportu. 

Graf 16: Měsíční vývoj exportu a importu RF v  roce 1998 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-04-28]. 

4.2 VÝVOJ ZO RUSKA PŘI ZOTAVOVÁNÍ PO KRIZI 

Faktory, které určovaly vývoj ZO Ruska v roce 1999, bylo podstatné zlepšení 

konjunktury na světovém ropném trhu a nízká solventnost obyvatelstva a firem. Ačkoliv 

situace na ropném trhu během prvních dvou měsíců tohoto roku vypadala velmi 

nepříznivě a ceny dubajské ropy klesly na nejnižší úroveň pozorovanou po rozpadu 

SSSR, v březnu nastal přelom a došlo k opětovnému růstu cen ropy a veškerých 

energetických zdrojů
32

, což se stalo podnětem k postupné obnově objemů ruského 

exportu. Prudký pokles importu a obnovení exportu zajistily pozitivní vývoj salda bilance 

                                                
32 Hlavní příčinou tohoto přelomu byla dohoda zemí OPEC o omezení těžby ropy a skutečné 

dodržování této dohody (v roce 1998 se členské země OPEC také dohodly na omezení těžby ropy, avšak 

mnohé z nich se neobtěžovaly tuto dohodu dodržovat). 

http://www.gks.ru/
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ZO. Obrat ZO Ruska se ve srovnání s rokem 1998 zvýšil o 13,4 %. Zatímco export zůstal 

prakticky neměnný (vzrostl o pouhých 0,2 %), import poklesl o 30,5 %
33

. 

Graf 17: Měsíční vývoj exportu a importu RF v roce 1999 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-04-28]. 

Rok 1999 byl pro ruský ZO celkem příznivý. V průběhu tohoto roku se postupně 

zlepšovaly obchodní vztahy se vzdáleným zahraničím, poměr exportních cen a indexu 

importních cen vzrostl z 0,89 na 1,28, což bylo podmíněno jednak růstem cenové hladiny 

na světových trzích a příznivým vývojem smluvních cen na exportované zboží, a jednak 

pádem cen komodit dovážených na území země. Největším úspěchem ZO v tomto roce 

byl velmi příznivý vývoj obchodní bilance, jejíž saldo dosáhlo 33,3 miliardy dolarů, 

což je nejvyšší hodnota za celé období reforem. Export byl 1,8 krát větší, než import. 

V průběhu toho roku docházelo k postupnému nárůstu exportu, a to především do zemí 

dálného zahraničí. V porovnání s předchozím rokem vzrostl objem tohoto exportu o 5,7 

%
34

. 

Růst cen na ropném trhu pokračoval do konce roku 1999. Ceny dubajské ropy 

na londýnském trhu vzrostly až 2,3 krát (do 24 dolarů za barel), průměrná cena ruské 

ropy značky Ural na trzích Středozemního moře a Rotterdamu dosáhla 25,3 dolarů 

za barel. Následně se zdražily také ropné výrobky. V průběhu roku 1999 se světové ceny 

                                                
33 Prichod‘ko, S., Volovik, N., Leonova, N. (2000): „Vnešňaja torgovlja―, Rossijskaja Ekonomika 

v 1999 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 
34 Prichod‘ko, S., Volovik, N., Leonova, N. (2000): „Vnešňaja torgovlja―, Rossijskaja Ekonomika 

v 1999 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 

http://www.gks.ru/


 

38 

 

nafty, topného oleje a benzínu vzrostly více než dvakrát. Došlo také k podstatnému 

oživení na světovém trhu barevných kovů. 

Vývoj světových cen předurčil pozitivní vývoj hodnoty ruského exportu. Avšak 

vzhledem k následujícím příčinám byl tento růst v porovnání s růstem světových cen 

přeci jen poněkud mírnější. 

 V roce 1999 nedošlo k význačnému růstu v produkci energetických komodit. Těžba 

ropy zůstala prakticky na stejné úrovni jako v předchozím roce, výrobní objemy 

zemního plynu a topného oleje poklesly, zvýšila se pouze výroba nafty a benzínu. 

To, že těžba ropy nerostla, se dá vysvětlit přirozeným vyčerpáváním těžebních míst 

a poklesem investic do těžby a průzkumných prací. Proto byly materiály pro export 

energetických zdrojů dosti omezené. 

 Růst exportů byl tlumen omezeními vývozu ropných produktů ze země. V důsledku 

devalvace rublu totiž došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti ruského zboží 

na světovém trhu, což posílilo exportní zaměření surovinových odvětví. V roce 1999 

bylo exportováno 45,6 % vytěžené ropy, 48 % vyrobené nafty, 42,7 % 

vyprodukovaného topného oleje a 36,5 % vytěženého zemního plynu – to bylo 

prakticky maximální množství, které bylo možné vyvážet, jelikož další růst objemu 

těchto exportů by se uskutečňoval na úkor vnitřní poptávky, a to by způsobilo 

nedostatek na vnitřním trhu a vyvolalo růst cen. A právě k tomu došlo ve druhém 

čtvrtletí roku 1999, kdy se ruské ropné společnosti snažily maximálně využít 

zlepšující se světovou konjunkturu a významný rozdíl ve světových a domácích 

cenách, a zvětšovaly množství exportovaného zboží, aniž by se ohlížely na potřeby 

domácích spotřebitelů. V důsledku toho vznikl obrovský deficit ropných produktů 

v některých oblastech Ruska, načež ruská vláda reagovala výše zmiňovanými 

omezeními exportu ropných produktů
35

. 

 Tempo vývoje exportu v roce 1999 zpomalovala situace na západoevropském trhu, 

která byla nepříznivá pro Rusko. Hlavními odběrateli ruského zemního plynu byly 

právě evropské země. Avšak v těchto zemích se začala zvyšovat poptávka 

po zkapalněném plynu, zatímco Rusko exportovalo surový nezpracovaný plyn, 

                                                
35 Gajdar, J. et al. (2003): Ekonomika perechodnogo perioda. Očerki ekonomičeskoj politiki 

postkommunističeskoj Rossii. Ekonomicheskij rost 1998-2002. 
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jehož spotřeba se v zahraničí snižovala. Nehledě na to, že zkapalněný plyn byl dražší 

než plyn nezpracovaný v průměru o 13 %, v Evropě se zvyšuje spotřeba právě tohoto 

druhu plynu. Západoevropské země, které importují zemní plyn, začaly dovážet 

tuto komoditu z Alžíru, Libye, Norska, Nizozemska, Dánska a Velké Británie. 

Zároveň země Evropské Unie usilovaly o vytvoření jednotné energetické zóny 

v rámci Evropy, a tedy jejich politika byla zaměřena na omezení dodávek ruského 

plynu. V prvním pololetí roku 1999 měly ceny zemního plynu klesající tendenci, 

ale v srpnu se objevil náznak cenového růstu a na konci roku byly ceny 

na evropském trhu o 6 % vyšší, než v předchozím roce
36

.  

 V případě zemního plynu se také projevuje tendence přeskupení exportu ze zemí 

SNS do zemí vzdáleného zahraničí (v daném období byl zaznamenán pokles exportu 

zemního plynu do SNS o 5,2 % a nárůst jeho exportu do zemí vzdáleného zahraničí 

o 4,8 %). Nejedná se ale jen o zemní plyn, export do zemí bývalého Sovětského 

svazu (včetně neorganizovaného exportu) se ve srovnání s předchozím rokem 

propadl o 21,1 %. To bylo z větší části způsobeno snížením smluvních cen. 

 Vývoj ruského exportu negativně ovlivnil problematický přístup Ruska na světový 

trh. Došlo totiž k tomu, že po finanční krizi v roce 1998 doprovázené znehodnocením 

rublu se podstatně zvýšila konkurenceschopnost ruského zboží na světovém trhu, 

díky čemuž mohli ruští exportéři prodávat svou produkci na světovém trhu levněji, 

než jejich konkurenti. To se samozřejmě nezamlouvalo řadě zemí (USA, Kanada, 

země EU), které tak začaly zavádět diskriminační opatření s cílem omezit dodávky 

ruské produkce na světový trh. Tato diskriminační opatření země odůvodnily 

obviněním z dumpingu a podkopávání trhů. USA například odmítlo uznat Rusko za 

zemi s tržní ekonomikou, a mělo tak právo uplatňovat na ruské zboží 

antidumpingová opatření
37

.  

Je tedy vidět, že prakticky jediným faktorem, který vyvolal pozitivní tendence ve 

vývoji ruského exportu, bylo zvýšení cen na světovém trhu surovin. 

                                                
36 Prichod‘ko, S., Volovik, N., Leonova, N. (2000): „Vnešňaja torgovlja―, Rossijskaja Ekonomika 

v 1999 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 
37 Prichod‘ko, S., Volovik, N., Leonova, N. (2000): „Vnešňaja torgovlja―, Rossijskaja Ekonomika 

v 1999 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 
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V oblasti regulace exportu došlo k podstatné události. Byla navrácena exportní 

cla, která byla zcela zrušena v roce 1996. V lednu 1996 byla zavedena cla ad valorem 

na export topného oleje, koksu, zemního plynu, výrobků z barevných kovů, ropy 

a ropných produktů. Byla stanovena pohyblivá cla – v případě, že průměrné měsíční ceny 

ropy značky Urals byly nižší než 9,5 dolarů za barel se clo neuplatňovalo, při ceně 

v rozmezí 9,5 a 12 dolarů za barel činilo clo 2,5 eura za tunu a při ceně vyšší než 12 

dolarů za barel se clo násobilo dvakrát. 

Dalším bodem v regulaci exportu bylo posílení kontroly devizových příjmů 

z exportních transakcí a také převodu cizí měny do zahraničí pomocí fiktivních 

importních smluv. Lhůta převodu devizových příjmů na účty exportérů byla zkrácena 

třikrát, Centrální banka Ruska zvýšila podíl devizových příjmů, který musí exportéři 

povinně prodat, na 75 % a dvakrát zkrátila lhůtu tohoto prodeje. 

Jak již bylo zmíněno výše, v důsledku devalvace rublu se zvýšila 

konkurenceschopnost domácího zboží, což podnítilo zvyšování objemu exportu. 

Devizové příjmy exportérů přepočítané na rubly po devalvaci výrazně převyšovaly 

náklady na výrobu a export zboží. V důsledku toho vzrostla efektivita exportních 

transakcí, avšak ve druhém pololetí roku 1998 a v průběhu roku 1999 odstartoval 

zrychlený růst cen výrobců, který zároveň vedl ke zvyšování cen výrobních materiálů, 

což bylo dalším podnětem pro zvyšování cen výrobců. V důsledku této spirály 

konkurenční výhody, které ruští exportéři získali v důsledku devalvace domácí měny, 

se v průběhu roku 1999 postupně vytrácely. 

Devalvace rublu, která byla natolik příznivá pro exportéry, měla velký negativní 

dopad na importéry. Ve druhé polovině roku 1998 a v průběhu roku 1999 byl import 

vystaven nízké poptávce spotřebitelů i firem, v důsledku čehož se v roce 1999 zmenšil o 

30,5 % ve srovnání s předchozím rokem. Podobný pokles byl velmi nepříznivý pro rozvoj 

ekonomiky vzhledem k tomu, že produkce mnohých domácích výrobců závisela na 

využití importovaného zařízení a materiálů. Domácí trh byl zároveň stále ještě silně 

závislý na dovozu potravin a léčiv, import těchto komodit byl nezbytný pro zamezení 

deficitu na domácím trhu
38

. 

                                                
38 Prichod‘ko, S., Volovik, N., Leonova, N. (2000): „Vnešňaja torgovlja―, Rossijskaja Ekonomika 

v 1999 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 
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Zahraniční obchod na přelomu milénia nutně potřeboval obnovení výrobního 

potenciálu země. Perspektivy zahraničněobchodní politiky se skládaly ze zaměření 

na výrobu zboží vysokého stupně zpracování. Zároveň bylo jasné, že surovinová 

orientace exportu bude v Rusku ještě docela dlouho přetrvávat, významné změny 

v této oblasti nebyly v dohledné době uskutečnitelné a vývoj ruského ZO tím pádem stále 

závisel na vývoji světové konjunktury. 
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5 RUSKÉ EKONOMICKÉ VZTAHY OD ROKU 2000 PO 

SOUČASNOST 

5.1 VÝVOJ ZO RUSKA V OBDOBÍ 2000-2007 

V období 2000-2007 se ve vývoji ruských mezinárodních ekonomických vztahů 

projevovaly následující tendence: 

 Růst klíčových parametrů ZO, stabilní aktivní saldo obchodní bilance 

 Podstatné snížení státního dluhu 

 Rychlé narůstání zlatých rezerv 

 Zvyšování stability ruského rublu 

 Liberalizace pohybu kapitálu 

 Znatelné zvýšení investiční přitažlivosti Ruska 

 Počátek formování tra 

 Zvyšování přítoku přímých zahraničních investic 

 Počátek formování nadnárodních společností na základě ruských firem
39

 

Během tohoto období byl růst jak ruského, tak i světového ZO rychlejší 

ve srovnání s vývojem HDP a průmyslové výroby. Ruský HDP se v období 2000-2007 

zvyšoval v průměru o 7 % ročně a objem průmyslové výroby o 6,1 %, zatímco export 

zboží se zvyšoval v průměru o 22,2 % ročně a import o 24,4 %. 

Je tedy vidět, že tendence vývoje ruského ZO v tomto období byly vesměs 

pozitivní, docházelo ke stabilnímu růstu jak importu, tak i exportu. Růst exportu byl 

doprovázen o něco rychlejším růstem cenového indexu. Zatímco nárůst fyzického objemu 

                                                
39 Gajdar, J. et al. (2010): Ekonomika perechodnogo perioda. Očerki ekonomičeskoj politiki 

postkommunističeskoj Rossii. Ekonomicheskij rost 2000-2007. 
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exportu činil v průměru 8 % ročně, index cen rostl v průměru o 12,5 % ročně. Růst 

importů byl naopak téměř výhradně výsledkem nárůstu fyzického objemu (cca 25 % 

ročně), zatímco index cen se v daném období prakticky nezměnil. 

Projevovaly se však i negativní tendence. Růst fyzického objemu ruského exportu 

v období 2005-2007 začal zaostávat za růstem HDP a podíl exportu na ekonomickém 

růstu se v těchto letech prudce snížil. Byla zaznamenána tendence ke snižování 

mezinárodního indexu konkurenceschopnosti ruského produkce (dle SEF spadlo Rusko 

v roce 2007 na 58 místo). 

Poměr salda obchodní bilance a obratu ZO (tzv. koeficient nerovnováhy obratu 

ZO) se snížil ze 40,1 % v roce 2000 na 22,8 % v roce 2007. Podíl exportu na HDP 

se snížil ze 40,5 % v roce 2000 na 27,4 % v roce 2007. Podíl importu na HDP se udržoval 

na 16-17 %. 

Graf 18: Koeficient nerovnováhy obratu ZO v období 2000-2007 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-05-03]. 

V 90. letech se koeficient pokrytí importu exportem pohyboval v rozmezí 120-130 

%, načež se po roce 1998 začal prudce zvedat a v roce 2000 činil více než 230 %. V roce 

2007 se prudce snížil na 159,2 %, avšak v průběhu celého období byl přeci jen velmi 

vysoký, což významně přispělo ke stabilnímu růstu devizových rezerv Ruska. 

Na světovém trhu docházelo k prudkému růstu cen klíčových položek ruského 

exportu, a to především energetických zdrojů, železných, barevných a drahých kovů, 

http://www.gks.ru/
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dřeva a hnojiv. Ropa od počátku do konce období 2000-2007 se zdražila 2,6 krát, uhlí 2,4 

krát, měď 3,9 krát, nikl 4,3 krát a zlato 2,5 krát. 

Graf 19: Vývoj cen ropy v období 2000-2008 

 

Zdroj: U.S. Energy Information Administration, www.eia.doe.gov, [2010-04-22]. 

5.1.1 EXPORT 

Graf 20: Export RF v období 2000-2007 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-05-07]. 

 

http://www.eia.doe.gov/
http://www.gks.ru/
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Graf 21: Index exportních cen a objemu v období 2000-2007 

 

Zdroj: Gajdar, J. et al. (2010): Ekonomika perechodnogo perioda. Očerki ekonomičeskoj 

politiki postkommunističeskoj Rossii. Ekonomicheskij rost 2000-2007. 

Příznivá konjunktura světového trhu měla pozitivní vliv na vývoj ruského exportu, 

objem kterého se v průběhu období 2000-2007 zvedl 3,4 krát. Růst fyzického objemu 

exportu byl od roku 2003 stále rychlejší než růst cen, a tedy peněžní hodnota ruského 

exportu se zvyšovala především díky růstu cen na klíčové komodity, které Rusko 

vyváželo. 

V roce 2000 se ve srovnání s předchozím rokem opět zvedl podíl energetických 

zdrojů na exportu (ze 43,7 % na 52,7 %). Ačkoliv byl nárůst objemu exportů ostatních 

komodit značný, jejich relativní podíl na ruském exportu se zkrátil. 

Velká zahraniční poptávka způsobená rychlými tempy růstu světového 

hospodářství v roce 2000 podnítila domácí výrobce ke zvýšení objemu zboží vyváženého 

do zahraničí. Značný rozdíl ve světových a domácích cenách zároveň zajišťoval 

konkurenceschopnost ruských komodit na světových trzích. Zvýšil se export většiny 

klíčových komodit, výjimkou byl zemní plyn, jehož celkový export se zkrátil v důsledku 

omezení jeho vývozu do zemí SNG (o 19,1 %)
40

. 

                                                
40 Gajdar, J. et al. (2010): Ekonomika perechodnogo perioda. Očerki ekonomičeskoj politiki 

postkommunističeskoj Rossii. Ekonomicheskij rost 2000-2007. 
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V roce 2001, kdy poklesly ceny celé řady komodit, export rostl díky zvyšování 

jeho fyzického objemu. Pokles cen se však tímto způsobem kompenzoval jen částečně. 

Negativní vliv na vývoj exportu v roce 2001 měla také antidumpingová opatření 

namířená proti ruským výrobcům. Největší přínos pro export v roce 2001 mělo zvýšení 

hodnoty vyvážených strojů a zařízení, zemního plynu a dřeva v důsledku růstu světových 

cen na tyto komodity. 

Vývoj exportu v roce 2002 měl podobný průběh. Export energetických zdrojů 

se zvýšil o 6,8 %, přičemž export zemního plynu opět poklesl (o 10,6 %). Největším 

přínosem pro zvýšení hodnoty exportu v následujících letech bylo opět zvýšení fyzického 

objemů energetických zdrojů a jejich cen. 

V roce 2005 pokračoval růst hodnoty exportu energetických zdrojů, hlavním 

z nich byla stále ropa, jejíž hodnota činila 35 % celkové hodnoty exportu. Avšak fyzický 

objem exportované ropy se v tomto roce o něco snížil (2 %), což ale nijak podstatně 

neovlivnilo vývoj exportu vzhledem k tomu, že se ceny ropy zvýšily o 46 %. Vzrostl také 

export téměř všech ostatních druhů komodit, ke snížení došlo pouze v případě strojů, 

zařízení a dopravních prostředků, jejichž vývoz se snížil o 4,5 %. I přesto došlo k růstu 

exportu automobilů o 15 %, přičemž v případě osobních automobilů to bylo způsobeno 

zvýšením cen a v případě nákladních aut především zvýšením počtu vyvezených kusů. 

Zvláštním jevem v roce 2006 bylo zvyšování exportu strojírenské výroby, 

a to rychlejším tempem, než bylo tempo růstu celkového exportu. 

Základem ruského exportu v roce 2007 byly stále energetické zdroje, které měly 

více než poloviční podíl na jeho růstu. Avšak tempo růstu těchto komodit bylo 

ve srovnání s ostatními druhy zboží pomalejší (s výjimkou strojů, zařízení a dopravních 

prostředků). Obzvláště rychle v tomto roce rostl export dřeva a celulózy, barevných kovů 

a chemické produkce. 

Klíčové komodity ruského exportu se v období 2000-2007 prakticky nezměnily. 

Ropa, ropné výrobky a zemní plyn zajišťovaly v roce 2007 61,8 % veškerého exportu, 

zatímco v roce 2000 jejich podíl činil 49 %. Ruský ZO se tím pádem stával ještě více 

závislým na vývoji světové konjunktury, a i když se v průběhu tohoto období světová 

konjunktura vyvíjela pro Rusko velmi příznivě a index exportních cen RF se zvýšil 

2,8 krát, bylo otázkou času, kdy se tento vývoj obrátí. 
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Ruští exportéři se neustále potýkají s nejrůznějšími obchodními překážkami, jako 

jsou antidumpingová cla, kvóty, národní standarty atd. Na začátku období 2000-2007 

se vůči ruskému zboží kolem stovky omezujících opatření. V roce 2005 se Rusko zaujalo 

první pozici na seznamu nečlenských zemí WTO podle diskriminace v přístupu 

na světový trh (tj, dle počtu omezujících opatření). Na seznamu všech zemí světa zaujalo 

Rusko sedmou pozici. Na konci období 2000-2008 se počet omezujících opatření vůči 

Rusku snížil, avšak nijak podstatně. Více než polovina těchto omezení spadá pod 

antidumpingová opatření a nejvíce jsou uplatňovány zeměmi EU, Spojenými Státy, 

Ukrajinou a Běloruskem
41

. 

5.1.2 IMPORT 

V období 2000-2007 celková hodnota importu vyrostla 5 krát, přičemž ke konci 

období začalo tempo růstu importu předhánět tempo růstu exportu. 

Graf 22: Import RF v období 2000-2007 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-05-07]. 

V roce 2000 bylo tempo růstu importu podstatně nižší než tempo růstu exportu. 

To bylo zapříčiněno nízkou poptávkou po importovaném zboží, nahrazováním importu, 

přechodem na dovoz levnější produkce a nízkým kurzem rublu vůči dolaru. 

 

                                                
41 Gajdar, J. et al. (2010): Ekonomika perechodnogo perioda. Očerki ekonomičeskoj politiki 

postkommunističeskoj Rossii. Ekonomicheskij rost 2000-2007. 

http://www.gks.ru/
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Graf 23: Index importních cen a objemu v období 2000-2007 

 

Zdroj: Gajdar, J. et al. (2010): Ekonomika perechodnogo perioda. Očerki ekonomičeskoj 

politiki postkommunističeskoj Rossii. Ekonomicheskij rost 2000-2007. 

Objem importu v roce 2000 též ovlivnilo zkrácení dovozu potravin 

a zemědělských surovin. V porovnání s rokem 1999 se hodnota importu těchto komodit 

snížila o 16,5 %. Potraviny se nakupovaly za mnohem nižší ceny, než v roce 1999. 

Růst importu v roce 2001 byl určen především zvýšením poptávky po surovinách 

a průmyslové výrobě. Import rostl především díky zvyšování fyzického objemu, avšak 

v případě některých komodit se zvyšovaly také ceny. Importéři se zároveň přeorientovali 

na dražší a kvalitnější zboží z dálného zahraničí. Důležitou roli v růstu importu hrálo také 

snížení sazeb importních cel, a to především na strojírenskou výrobu. 

V roce 2002 import rostl díky zvýšením poptávky po spotřebním zboží. Poptávka 

spotřebitelů vzrostla v důsledku růstu příjmů obyvatelstva a ovlivnila zvýšení importu 

některých druhů potravin, produkce lehkého strojírenství a dalších druhů spotřebního 

zboží. 

V roce 2003 se import přeorientoval především na stroje, zařízení a dopravní 

prostředky, které zajistily 40 % veškerého nárůstu importu. Import těchto položek 

tentokrát rostl rychleji než import spotřebního zboží. Zároveň se ve srovnání 

s předchozím rokem zvýšily ceny importovaných potravin. Import produkce lehkého 

strojírenství se zvýšil v důsledku snížení domácí výroby. 
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Tendence nárůstu importu strojů, zařízení a dopravních prostředků přetrvala 

i po roce 2004. Ceny těchto komodit se také zvýšily. 30 % růstu hodnoty importu této 

produkce v roce 2004 činil dovoz osobních a nákladních automobilů, který se ve srovnání 

s předchozím rokem zvedl 2,1 krát a 1,3 krát. Rostoucí tendence importu přetrvaly 

i přes značné zpomalení růstu cen v roce 2006, a to především díky zvýšení domácí 

poptávky jak firem, tak i spotřebitelů. 

Významnou roli ve zvýšení objemu importu v období 2005-2007 hrálo zlepšení 

celní administrace, v důsledku čehož se značně omezil podíl nelegálního importu. Podíl 

nelegálního importu se odhaduje podle rozdílu ve statistikách Centrální Banky RF 

a Federální celní správy, a zatímco v období 2000-2005 se odhadoval na 21-24 %, v roce 

2006 poklesl na 20,1 % a následně na 10,5 % v roce 2007. Je zde tedy vidět jasný přelom. 

Nejvýznamnější podíl na růstu importu celkově měl růst ruského hospodářství 

a příjmů obyvatel, a také posilnění rublu. Jednotnou tendencí celého období byl zrychlený 

nárůst importu strojů a zařízení, v důsledku které podíl těchto komodit na celkovém 

importu vyrost z 31,4 % v roce 2000 na více než 50 % v roce 2007. Hodnota tohoto 

importu se na konci období ve srovnání s jeho začátkem zvýšila 9,2 krát.  

5.1.3 REGIONÁLNÍ STRUKTURA 

Hlavními partnery RF v průběhu 2000 – 2007 byly opět státy nepatřící do SNS. 

Podíl těchto zemí na ruském obratu ZO vyrostl z 81,5 % v roce 2000 na 85,1 % v roce 

2007. 

 Země Evropské unie se udržují na přední pozici v mezinárodních obchodních 

vztazích s Ruskem. V roce 2000 činil jejich podíl na obratu ruského ZO 35,4 %. V roce 

2004 došlo k několika změnám, spojeným se vstupem do EU deseti nových zemí. Podíl 

členských zemí EU se tak v průběhu roku zvedl z 36,7 % na 48,8 % a pokračoval v růstu 

do roku 2006, kdy činil 54,3, načež se o něco snížil v roce 2007 (51,4 %). 

Druhé místo z hlediska velikosti obratu ZO s Ruskem zaujaly členské země 

APEC, jejichž podíl na tomto obratu vyrostl v období 2000-2007 ze 14,7 % na 19,2 %.  

Podíl zemí SNS na obratu ruského ZO se ještě více zkrátil, a to ze 18,5 % 

na 14,9 %. 
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Vliv na změnu geografické struktury ZO Ruska v období 2000-2007 mělo zvýšení 

podílu obchodu s asijskými zeměmi, konkrétně s Čínou (3,7 % v roce 2000, 7,3 % v roce 

2007 ), Japonskem (2,4 % v roce 2000, 3,6 % v roce 2007) a Korejskou republikou (1 % 

v roce 2000, 2,7 % v roce). 

Zvyšuje se počet zemí, se kterými má Rusko záporné saldo. Obzvlášť prudce 

se změnil rozdíl exportu a importu v obchodu s Německem, USA a Čínou. Do roku 2006 

bylo tento rozdíl kladný a poměrně stabilní, v roce 2007 se však stal záporným. 

5.1.4 VZTAHY S SNS 

V období 2000-2007 se v ZO Ruska a zemí SNS pozoruje pozitivní tendence. 

Obrat ZO Ruska a SNS se zvýšil třikrát. 

Graf 24: Podíl zemí SNS na obratu ruské ZO v období 2000-2007 

 

Zdroj: Federal’naja Služba Gosudarstvennoj Statistiki (2009): Torgovlja v Rossii 2009 

(statisticheskij sbornik). 

V roce 2000 bylo tempo růstu ruských exportu do zemí SNS podstatně nižší 

ve srovnání s ostatními zeměmi světa. To bylo spojeno především s výrazným snížením 

fyzických objemů exportu řady komodit do SNS. V porovnání s předchozím rokem 

Rusko exportovalo do těchto zemí mnohem méně ropy, zemního plynu, ropných 

a chemických výrobků. 
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Oproti tomu rostl ruský import z těchto zemí mnohem rychleji, než import 

ze zbytku světa. To bylo především důsledkem přechodu importérů na dovoz zboží 

ze zemí SNS. Avšak i přes zvýšení objemu obchodu Ruska se zeměmi SNS se jeho podíl 

na ruském ZO v průběhu období 2000-2007 stále více snižoval. 

Komoditní struktura obchodu Ruska a zemí SNS zůstává v průběhu tohoto období 

relativně neměnná
42

. Více než polovinu exportu činily energetické zdroje, téměř čtvrtina 

importu připadá na potraviny. 

5.1.4.1 Konflikt Ruska a Ukrajiny o transit a ceny plynu 

 na přelomu roků 2005 a 2006 

Rusko poskytovalo zemím bývalého sovětského svazu četné obchodní výhody, 

jednou z takových výhod byla výrazně snížená cena na plyn. Na konci roku 2005 ruská 

společnost „Gazprom― zabývající se těžbou a prodejem plynu navrhla Ukrajině, která 

do té doby získávala ruský plyn za 50 dolarů za 1000 kubických metrů, aby začala platit 

tržní cenu jako zbytek Evropy, konkrétně 225. Ukrajina tento návrh kategoricky 

zamítla
43

. 

Vzhledem k tomu, že ukrajinská těžba plynu byla schopna plně pokrýt potřeby 

domácích obyvatel, veškeré dodávky levného ruského plynu prakticky dotovaly 

ukrajinský průmysl, jehož produkce pak konkurovala ruské. Bylo tedy pochopitelné, 

že Rusko hodlalo tuto situaci změnit a dalo Ukrajině ultimatum, které ta úspěšně 

ignorovala. V důsledku toho 1. ledna 2006 Rusko snížilo tlak v ropovodu s tím, 

že Ukrajina už nemá nárok na čerpání ruského plynu. Další den se záhadně „ztratil― plyn 

v hodnotě více než 25 miliónů dolarů, který byl určen ostatním evropským odběratelům. 

Ukrajina však veškerá obvinění zamítala. 

Následující den byla podepsána pětiletá smlouva mezi ruským Gazpromom 

a ukrajinským Neftegazom, kde byla stanovena cena 95 dolarů na tisíc metrů krychlových 

na první pololetí 2006, další ceny se měly vyjednávat s postupem času. Tímto však, 

Ačkoliv byl tento spor oficiálně uzavřen, plynové konflikty Ruska a Ukrajiny neskončily. 

                                                
42 Komoditní struktura ZO Ruska se zeměmi SNS se de facto neměnila už od vzniku SNS. 

43 Tomskij obzor: „Putin: Ukraina v sostojanii pokupat‘ rossijskij gaz po rynochnym cenam―, dostupné na 

http://obzor.westsib.ru/news/41497/print [2010-05-15] 

http://obzor.westsib.ru/news/41497/print
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V důsledku tohoto konfliktu Rusko bylo vystaveno vlně nedůvěry ze strany svých 

evropských obchodních partnerů a mnohé země EU začaly usilovat o snížení své 

závislosti na ruském plynu. Jednalo se o stavbě alternativních ropovodů, 

které by dodávaly plyn ze Severní Afriky. Přitom země, které disponovaly rozsáhlými 

podzemními plynovými nádržemi (Německo, Rakousko, Francie, Nizozemsko), 

nepodpořily tyto aktivity. 

5.2 STAV ZO RUSKA V ROCE 2008 

I přes příznivé tempo vývoje obratu ZO není celkový vývoj zahraničněobchodních 

vztahů Ruska bezproblémový. Soudě podle některých klíčových ukazatelů se podíl ZO 

na rozvoji ruského hospodářství postupně snižuje. Především pozorujeme tyto tendence: 

 Ruské hospodářství je stále silně závislé na světových cenách energetických 

zdrojů. 

 Stále nepozorujeme růst podílu produkce strojírenského průmyslu na exportu. 

 Postavení ruských exportérů na některých tradičních zahraničních trzích 

má tendenci se oslabovat. 

 Množství přímých zahraničních investic v přepočtu na jednoho obyvatele 

zůstává na poměrně nízké úrovni. 

 Přímé zahraniční investice orientované na export existují prakticky pouze 

v sektoru nerostných surovin. 

 Mezinárodní ekonomické vztahy Ruska nemají tendenci se vyvíjet, Rusko 

 orientuje na staré kontakty, zaměřuje se především na pomalu rostoucí 

evropské trhy a nevyužívá potenciál vyvíjejících se trhů jižní a východní 

Asie
44

. 

Hlavní výhody Ruska stále spočívají v oblasti energetických zdrojů a surovin, 

a také v oblasti produkce těžkého strojírenství. V oblasti lehkého strojírenství a vysokých 

                                                
44 Prichod‘ko, S., Volovik, N. (2009): „Vnešněekonomičeskaja dejateľnosť―, Rossijskaja 

Ekonomika v 2008 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 
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technologií Rusko čelí čím dál tím větší konkurenci nejen ze strany rozvinutých, 

ale i rozvojových zemí. 

Na světovém trhu vysokých technologií se Rusko prosazuje hlavně v částech, 

jako jsou zbraně a vojenská technika, telekomunikační a navigační zařízení. Export 

produkce vědecky náročných odvětví příliš neroste. 

Proces přizpůsobení Ruska ke světovým tendencím vědecko-technologické 

a průmyslové integrace se nachází v počátečním stádiu, ačkoliv je očividné, že účast 

na světovém technologickém rozvoji má klíčovou roli ve zvyšování 

konkurenceschopnosti firem. 

Potenciál exportu zemědělské produkce se využívá jen v omezené míře. To je 

způsobeno faktory, jako jsou překážky exportu ruských komodit, nízká produktivita 

práce, zastaralé zařízení, nedostatečná kvalifikace řídících pracovníků a pracovníků 

marketingu. Řešením problému se zemědělskou produkcí by mohlo být využití 

podobných technologií jako v západní Evropě, kde jsou podobné klimatické podmínky 

 uplatnění některých amerických technologií, které se dají v Rusku použít, 

čímž by se zvedla produktivita domácího zemědělství natolik, aby uspokojila potřeby 

země samotné, případné přebytky by se mohly exportovat do Evropy či do rozvojových 

zemí (např. arabské země, Čína), které jsou kvůli rychlému růstu obyvatelstva a omezené 

zemědělské půdy závislé na importu potravin
45

. 

5.2.1 KLÍČOVÉ FAKTORY, KTERÉ OVLIVNILY ZO RUSKA V ROCE 

2008 

Vývoj ruského ZO v tomto roce probíhal pod vlivem následujících události: 

 Prudký nárůst cen energetických zdrojů na světovém trhu v průběhu prvních 

osmi měsíců. 

 Následný pád cen v záři 2008 

 Celosvětová krize a s ní spojené zpomalení průmyslového vývoje a nestabilita 

mezinárodních finančních toků 

                                                
45 Prichod‘ko, S., Volovik, N. (2009): „Vnešněekonomičeskaja dejateľnosť―, Rossijskaja 

Ekonomika v 2008 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 
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Na začátku roku se ceny na trhu ropy vyvíjely velmi příznivě. V důsledku vysoké 

poptávky po energetických zdrojích cena ropy přesáhla hranici 100 dolarů za barel během 

počátečních měsíců a pokračovala ve svém růstu. V červenci dosáhla cena ropy svého 

maxima (147,11 dolarů za barel). Následně se o něco snížila v důsledku poklesu americké 

spotřeby a v září odstartoval dlouhodobý a prudký cenový pokles, který vrátil ropné ceny 

na úroveň z roku 2005. Příčinou takového poklesu byly obavy ohledně vývoje světové 

poptávky po ropě a skutečný pokles reálné poptávky ze strany USA a rozvojových 

zemí.
46

 

V důsledku takového vývoje dosáhl ruský ZO v tomto roce maximálních hodnot 

za předchozích 18 let. Jeho obrat během prvních osmi měsíců převýšil odpovídající 

hodnotu z předchozího roku o 32,2 %. Ale v následujících měsících už byl o 4,6 % nižší 

než v předchozím roce. Největší dopad měla krize na export, který poklesl o celých 10,4 

%. Parametry ruského ZO za rok 2008 celkově jsou i přes značný pokles v posledním 

čtvrtletí pozitivní, velmi příznivý vývoj v prvních osmi měsících zmírnil dopad krize 

celkové roční výsledky. 

Graf 25: Export a import RF v rocích 2007 a 2008 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-05-07]. 

                                                
46 Prichod‘ko, S., Volovik, N. (2009): „Vnešněekonomičeskaja dejateľnosť―, Rossijskaja 

Ekonomika v 2008 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 

http://www.gks.ru/
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5.2.2 EXPORT 

Objem exportu v roce 2008 vyrostl o 33,1 %. Stejně jako v předchozích letech 

to bylo především důsledkem růstu cen. K nárůstu exportu docházelo především v prvním 

pololetí, jeho hodnota se zvýšila z 34,5 miliard dolarů v lednu na 47,8 miliard dolarů 

v červenci. Počínaje srpnem se v důsledku zhoršení světové konjunktury a snížení 

ropných cen začal export snižovat, a v prosinci činil jen 26,3 miliard dolarů. 

Graf 26: Měsíční vývoj exportu RF v  roce 2008 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-05-12]. 

Komoditní struktura se prakticky nezměnila. Největší podíl má export 

energetických zdrojů, který se zvýšil o 4,4 % ve srovnání s předchozím rokem. Tento růst 

byl především výsledkem zdražení ropy o 40 %, fyzický objem exportované ropy 

se snížil o 7 %. Export ropných výrobků se zvýšil jak díky zvětšení fyzického objemu, 

tak i díky podstatnému nárůstu cen. 

V tomto roce došlo ke značnému zkrácení podílu kovů na ruském exportu. 

To však nebylo způsobeno snížením jejich exportu, naopak, hodnota exportu železných 

kovů výrazně stoupla, šlo jen o to, že celkový export rostl výrazně rychleji, než export 

této skupiny komodit. 

Export chemické výroby se podstatně zvýšil v porovnání s předchozím 

rokem,  díky růstu cen na klíčovou položku této skupiny komodit, kterou jsou hnojiva. 

Výsledkem tohoto zdražení byla o 45,5 % větší hodnota exportu chemické výroby. 

http://www.gks.ru/
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Ačkoliv se hodnota exportu strojů, zařízení a dopravních prostředků zvýšila, 

její podíl na celkovém ruském exportu pokračuje ve snižující se tendenci. 

Graf 27: Komoditní struktura exportu RF v roce 2008 

 

Zdroj: Prichod‘ko, S., Volovik, N. (2009): „Vnešněekonomičeskaja dejateľnosť―, 

Rossijskaja Ekonomika v 2008 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 

5.2.3 IMPORT 

Graf 28: Měsíční vývoj importu RF v  roce 2008 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-05-12]. 

http://www.gks.ru/
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V tomto roce byl zaznamenán prudký nárůst importu, a to o 30,6 % v porovnání 

s předchozím rokem. Přičemž za prvních osm měsíců import vyrostl až o 40 %. Poslední 

čtvrtletí poněkud snížilo celkový parametr, růst importu zde činil pouze 4,4 %. 

Měsíční hodnota importu se od ledna do července 2008 zvýšila téměř dvakrát 

a dosáhla 29 miliard dolarů, načež se několik měsíců udržovala na hladině přibližně 27 

miliard dolarů a do konce roku se snížil na 23,9 miliard dolarů. Toto bylo způsobeno 

poklesem poptávky firem a spotřebitelů v důsledku úvěrové krize
47

.  

Rychlé tempo růstu importu bylo způsobeno především nárůstem dovozu strojů, 

zařízení a dopravních prostředků o 38,4 %. Podíl této skupiny komodit na ruském 

importu se zvedl o 1,8 %. Významně se zvýšila hodnota importu osobních a nákladních 

automobilů (o 41,8 % a 39,5 %). 

Důležitou položkou ruského importu i nadále zůstává zemědělská produkce 

a potraviny. Hodnota importu těchto komodit se v roce 2008 ještě více zvýšila (o 27,3 %). 

Graf 29: Komoditní struktura importu RF v roce 2008 

 

Zdroj: Prichod‘ko, S., Volovik, N. (2009): „Vnešněekonomičeskaja dejateľnosť―, 

Rossijskaja Ekonomika v 2008 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 

                                                
47 Počínaje listopadem banky prakticky přestaly poskytovat úvěry. 
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5.2.4 REGIONÁLNÍ STRUKTURA 

V daném roce se podíl EU na obratu ZO Ruska zvedl o 0,7 %. Hlavním 

obchodním partnerem Ruska mezi členskými zeměmi EU zůstává Německo, 

a to i přes nepatrné zkrácení jeho podílu. Na druhém místě je Nizozemsko, jehož podíl 

se také o něco zkrátil, a třetí pozici zaujala Itálie. Celkový obrat ZO Ruska a EU se zvýšil 

o 35 % (export vyrostl o 35,6 % a import o 33,6 %). 

Podíl zemí APEC na obratu ZO Ruska se zvedl z 19,3 % na 20,4 %. Celkový 

import a export Ruska do těchto zemí se zvýšil o 39,8 % a 40,9 % v porovnání 

s předchozím rokem. Hlavním obchodním partnerem Ruska z těchto zemí je Čína, 

jejíž podíl se nepatrně zvedl a dosáhl 7,6 %. Na druhém místě je Japonsko s 3,9 % 

a na třetím USA, jehož podíl se zvýšil z 3,2 % na 3,7 %. 

Graf 30: Podíl některých ekonomických společenství na exportu a importu 

RF v roce 2008 

 

Zdroj: Federal’naja Služba Gosudarstvennoj Statistiki (2009): Torgovlja v Rossii 2009 

(statisticheskij sbornik). 
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Graf 31: Obrat ZO s hlavními obchodními partnery RF v roce 2008 

 

Zdroj: Prichod‘ko, S., Volovik, N. (2009): „Vnešněekonomičeskaja dejateľnosť―, 

Rossijskaja Ekonomika v 2008 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 

Podíl zemí SNS na ruském ZO opět pokračuje ve snižující se tendenci, snížil 

se z 15,2 % na 14,5 %. Největší podíl mají Ukrajina (5,4 %) a Bělorusko (4,7 %). 

Celkový obrat obchodu Ruska a SNS se zvýšil ve srovnání s předchozím rokem o 29 %, 

přičemž export se zvýšil o 32,7 % a import o 22,5 %.  

Obchodní vztahy Ruska s těmito zeměmi mají převážně nevyvážený charakter, 

který se projevuje převyšováním importu exportem. Trhy zemí SNS představují pro ruské 

výrobce velmi dobré příležitosti pro odbyt komodit, které nejsou konkurenceschopné 

na ostatních světových trzích. Rusko vyváží do SNS prakticky veškerý export 

zemědělského zařízení, motorů s vnitřním spalováním, elektrických akumulátorů 

a dalších výrobků. To svědčí o tom, že i přes stále se snižující podíl zemí SNS na ruském 

ZO jsou trhy těchto zemí velmi významné pro export ruské produkce a růst jejich 

hospodářství umožňuje postupné zvyšování objemu exportu do těchto zemí
48

. 

 

 

 

                                                
48 Prichod‘ko, S., Volovik, N. (2009): „Vnešněekonomičeskaja dejateľnosť―, Rossijskaja 

Ekonomika v 2008 godu: Tendencii i perspektivy, Gajdar., J. (ed.). 
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Graf 32: Obrat ZO Ruska a zemí SNS v roce 2008 

 

Zdroj: Federal’naja Služba Gosudarstvennoj Statistiki (2009): Torgovlja v Rossii 2009 

(statisticheskij sbornik). 

Obchodní bilance se všemi zeměmi kromě členských zemí APEC je aktivní. 

Pasivní bilanci mělo Rusko pouze s 24 zeměmi. Nejvíce se na tom podílí Čína, Japonsko, 

Korea, Brazílie a Malajsie. 

5.3 RUSKO A WTO 

Honba Ruska za členstvím ve WTO už trvá poměrně dlouho a vzhledem k tomu, 

že Ruská federace stále ještě není členem WTO, je možné říci, že nebyla moc úspěšná. 

V této kapitole se pokusím krátce shrnout motivaci Ruska stát se členem této organizace, 

a dále popsat průběh ruského úsilí o členství ve WTO. 

5.3.1 CÍLE RUSKA SPOJENÉ SE VSTUPEM DO WTO 

 Příznivější podmínky přístupu ruské produkce na zahraniční trhy a zamezení 

diskriminace 

 Zpřístupnění mezinárodního systému pro řešení sporů 
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 Vytvoření příznivějšího prostředí pro zahraniční investice po tom, co bude 

zákonodárný systém odpovídat normám WTO 

 Vytvoření četných příležitosti pro ruské investory v členských zemích WTO, 

obzvláště v bankovním sektoru 

 Podílení se na utváření pravidel mezinárodního obchodu s ohledem na své 

vlastní národní zájmy 

 Vylepšení image Ruska jakožto plnoprávného účastníka mezinárodního 

obchodu 

Snahou Ruska při vyjednávání o vstupu do Světové obchodní organizace 

je dosažení co nejpříznivějších podmínek pro vstup, tj. nejvýhodnějšího poměru výhod 

a ústupků. 

5.3.2 PRŮBĚH JEDNÁNÍ O VSTUPU RUSKA DO WTO 

První pokus Ruska o sblížení se Světovou obchodní organizací byl v roce 1986, 

kdy ještě neexistovalo WTO jako takové, ale jeho předchůdce GATT. SSSR požádal 

o statut pozorovatelé při Uruguayském kole s cílem pozdějšího členství v GATT. 

Tuto žádost však zamítly Spojené státy, které to odůvodnily tím, že SSSR jakožto země 

s centrálně plánovanou ekonomikou není kompatibilní s principy volného obchodu. Statut 

pozorovatele SSSR získalo až v roce 1990
49

. 

V roce 1993 Rusko oficiálně zažádalo o členství v GATT, načež byla vytvořena 

Pracovní skupina pro přístup Ruska do GATT, v roce 1995 se z ní pak stala Pracovní 

skupina pro Přístup Ruska do WTO. Úkolem pracovní skupiny je zkoumání obchodního 

režimu Ruska a vypracování podmínek jeho účasti ve WTO. 

V roce 1998 započala oboustranná jednání a od roku 2000 se tato jedání zabývají 

veškerými aspekty vstupního procesu Ruska do WTO. V současné době se Pracovní 

skupina skládá ze 60 členských států WTO. Na jednáních o tarifech se podílí více než 

50 států, jednání o přístupu na trh služeb se účastní přibližně 30 států. Výsledkem jednání 

jsou příslušné dvoustranné protokoly o uzavření těchto jednání. Osnovou pro tato jednání 

                                                
49 Russia and WTO, dostupné na http://www.wto.ru.  

http://www.wto.ru/
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jsou podklady a návrhy schválené vládou Ruské federace. Vyjednávají se čtyři hlavní 

aspekty: 

 Jednání o tarifech 

Jejich cílem je určit maximální úroveň dovozních cel, na něž bude mít Rusko 

po vstupu do WTO právo. V současnosti je dokončeno projednávání podmínek přístupu 

zahraničního zboží na ruský trh se všemi členy Pracovní skupiny pro přístup Ruska 

do WTO, kteří projevili zájem o podílení se na těchto jednáních.  

Bylo projednáno počáteční stádium členství Ruska ve Světové obchodní 

organizaci z hlediska tarifů. Výsledkem toho jsou oboustranné dohody o tom, že v prvním 

roce po připojení Ruska k WTO se nebudou snižovat dovozní cla. 

Úroveň protekce zemědělství se nebude snižovat v případě žádného produktu, 

Rusko má dokonce právo zvýšit cla na některé produkty po dobu přechodu
50

. 

 Jednání o zemědělských otázkách 

Zde se projednávají otázky ohledně přípustné míry domácí státní podpory 

zemědělského odvětví a množství exportních subsidií na zemědělskou produkci. 

Tyto otázky se zpravidla projednávají při konzultacích, kterých se účastní USA, Evropská 

Unie, Japonsko, Kanada, přední exportéři zemědělské produkce a další zainteresované 

země. 

Po skončení těchto konzultací se země shodly na tom, že je potřeba pokračovat 

ve vyjednáváních za účelem oboustranně uspokojivých podmínek týkajících se státní 

podpory zemědělské produkce
51

. 

 Jednání o přístupu na trh služeb 

Cílem těchto jednání je dohoda o podmínkách přístupu zahraničních služeb 

na ruský trh. V současné době jsou tato jednání ukončená. 

Na základě vyjednávání Rusko souhlasilo s přijetím závazků týkajících se 116 

ze 155 odvětví
52

. Je však dohodnuto, že v některých případech budou zahraniční 

                                                
50 Russia and WTO, dostupné na http://www.wto.ru.  
51 Russia and WTO, dostupné na http://www.wto.ru. 
52 Dle klasifikace WTO. 

http://www.wto.ru/
http://www.wto.ru/


 

63 

 

dodavatelé vystaveni tvrdším pracovním podmínkám na ruském trhu (např. energetická 

odvětví, některé dopravní služby, část služeb spojených se zdravotnictvím), 

což v budoucnu v případě nutnosti umožní jistou míru ochrany tuzemských dodavatelů 

před zahraniční konkurencí
53

. 

 Jednání o otázkách týkajících se systému 

Tato jednání jsou zaměřena na určení opatření, které bude muset Rusko učinit 

ve sféře zákonodárství, aby mohlo v budoucnu vykonávat svoje povinnosti jakožto 

členský stát Světové obchodní organizace. Základem pro vyjednávání je Zpráva Pracovní 

skupiny, ve které budou vysvětleny práva a povinnosti přijaté Ruskem po skončení 

veškerých jednání. 

V létě roku 2008 se konala všestranná diskuze o návrhu Zprávy, který shrnuje 

výsledky jednání vedených od roku 2004. Pořádaly se konzultace s delegacemi 

zainteresovaných stran ohledně závazků Ruska v oblastech státní podpory zemědělství, 

technické regulace, zdravotnictví a dalších otázek týkajících se systému. Konalo se osm 

kol třístranných konzultací s delegacemi USA a EU, na základě jejich výsledků 

se podařilo podstatně sblížit postoje stran ohledně otázek celní administrace, technických 

bariér v obchodu, opatření pro ochranu domácího trhu a jiných otázek. 

5.4 PROGNÓZY VÝVOJE ZO RUSKA DO BUDOUCNA 

Zahraniční obchod byl jedním z klíčových faktorů ekonomického rozvoje 

za poslední léta. Avšak jeho vliv na hospodářství Ruska se postupně měnil. Po finanční 

krizi na přelomu jednadvacátého století měl ZO pozitivní vliv na ekonomický růst, 

jenomže vzhledem k růstu poptávky po importovaném zboží a zpomalení růstu exportu 

nerostného bohatství se ZO postupem času stal faktorem, který čím dál více zpomaluje 

tempo ekonomického růstu. 

Tato diverzifikace ZO však může mít ve středním a dlouhém období příznivý vliv 

na hospodářství státu. Je dokonce možné, že i růst importu dokáže napomoci zvýšení 

                                                
53 Russia and WTO, dostupné na http://www.wto.ru. 

http://www.wto.ru/
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konkurenceschopnosti ruských výrobců a pozitivně ovlivnit vývoj ekonomiky, pokud 

zároveň dojde k jistým změnám v jeho struktuře
54

. 

Graf 33: Přínos čistého exportu růstu HDP v  období 2003-2008 

 

Zdroj: Institut narodnochozjajstvennogo prognozirovanija (INP), www.macroforecast.ru, 

[2010-05-05]. 

Zahraniční obchod ovlivňuje hospodářství Ruska také pomocí platební bilance. 

Obchodní bilance Ruska byla v poslední době kladná, a to především díky exportování 

surovin a vysokým světovým cenám na energetické zdroje. Avšak růst příjmů 

obyvatelstva a posilnění domácí měny značně podpořily růst importu.  

To podnítilo obavy o stav obchodní bilance. Některé předpovědi tipovaly dosažení 

nulového salda už ke konci roku 2010. Zásadní vliv obchodní bilance na vývoj platební 

bilance a stav zlatých rezerv hospodářství za současných podmínek může vést ke změně 

stávajícího modelu fungování ruského finančního systému. Podobný průběh bude 

vyžadovat učinění řady závažných rozhodnutí v oblasti ekonomického řízení země, 

přičemž tato rozhodnutí v sobě skrývají značná rizika. Proto je velmi důležité věnovat 

se problému vyhodnocení perspektiv rozvoje ZO
55

. 

                                                
54

 Gusev, M. S., Širov, A.A.: „Prognoz vněšněj torgovli v sisteme srednesročnogo 

prognozirovanija rossijskoj ekonomiki― dostupné na http://institutiones.com/general/1363-prognozirovanie-
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prognozirovanija rossijskoj ekonomiki― dostupné na http://institutiones.com/general/1363-prognozirovanie-

vneshnej-torgovli.html [2010-05-07]. 

http://institutiones.com/general/1363-prognozirovanie-vneshnej-torgovli.html
http://institutiones.com/general/1363-prognozirovanie-vneshnej-torgovli.html
http://institutiones.com/general/1363-prognozirovanie-vneshnej-torgovli.html
http://institutiones.com/general/1363-prognozirovanie-vneshnej-torgovli.html
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5.4.1 SCÉNÁŘE VÝVOJE ZO RUSKA 

Nestabilita světové konjunktury je důvodem toho, že se možné scénáře rozvoje 

ZO staví v závislosti na změnách světových cen ropy. Předpokladem základního scénáře 

je zvyšování ceny ropy Urals po celé období 2008-2015, kdy se cena zvedne ze 112 

dolarů za barel na 122 dolary za barel
56

. 

Alternativní verze předpovědi vývoje ZO byla postavena na tom, že se cena ropy 

v období 2008-2012 sníží ze 112 dolarů za barel na 88 dolarů za barel, následně se začne 

zvyšovat a v roce 2015 dosáhne 96,5 dolarů za barel. Oba scénáře vycházejí 

z předpokladu o neměnnosti základních tendencí současné ekonomické situace 

a možnosti udržení tempa ekonomického růstu v období 2009-2015 na úrovni 5,8-

6,3 %
57

. 

Základní předpověď předpokládá zachování kladného salda obchodní bilance, 

to se však do roku 2015 podstatně zkrátí, a to až do 61 miliard dolarů
58

. Možnost 

zachování kladného salda obchodní bilance je spojena s hypotézou změny cen na ropu 

(dle předpovědí na rok 2015 dosáhne cena ropy Urals 122 dolary za barel).  

Porovnání základní a alternativní verze předpovědi naznačuje, že zpomalení 

vývoje objemu exportu v důsledku snížení cen ropy bude ve srovnání se zpomalením 

růstu importu mnohem závažnější. Zvýšená citlivost exportu na změny světové ceny ropy 

může vést k značnému srážení kladného salda obchodní bilance, které se podle 

alternativní předpovědi zkrátí na 4 miliardy dolarů do roku 2015. 

Při poměrně nízké ceně ropy se ale zároveň zvýší podíl produkce strojírenského 

průmyslu na ruském exportu. Alternativní varianta předpovídá podíl produkce 

strojírenského průmyslu ve výši 52,9 %, zatímco dle základní verze bude tento podíl 

roven 50,6 % v roce 2015
59

. 

                                                
56 Federaľnaja tamožennaja služba, dostupné na www.customs.ru . 

57 Federaľnaja tamožennaja služba, dostupné na www.customs.ru. 
58 Federaľnaja tamožennaja služba, dostupné na www.customs.ru. 
59 Gusev, M. S., Širov, A.A.: „Prognoz vněšněj torgovli v sisteme srednesročnogo 

prognozirovanija rossijskoj ekonomiki― dostupné na http://institutiones.com/general/1363-prognozirovanie-

vneshnej-torgovli.html [2010-05-07]. 

http://www.customs.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.customs.ru/
http://institutiones.com/general/1363-prognozirovanie-vneshnej-torgovli.html
http://institutiones.com/general/1363-prognozirovanie-vneshnej-torgovli.html


 

66 

 

5.4.2 VÝVOJ HDP RUSKA V ZÁVISLOSTI NA ZO 

Nejzajímavějším bodem porovnání dvou možných předpovědí je vývoj HDP. 

Nejenže v podmínkách snížení světové ceny ropy o 25-28 dolarů za barel
60

 nedojde 

k podstatnému zpomalení ekonomického růstu, ba dokonce alternativní varianta 

předpovědi předpokládá vyšší tempo růstu HDP v období 2013-2015 ve srovnání 

se základní variantou. Důvody pro podobný vývoj mohou být následující:  

1) Rozdílnost faktorů ovlivňujících vývoj exportu a importu. Snížení světových cen 

ropy sice podstatně ovlivní cenový objem exportu, ale nebude mít prakticky žádný 

dopad na fyzický objem exportu, zatímco zpomalení růstu importu bude spojeno 

právě s omezením růstu fyzického objemu importu. A tedy, budeme-li zkoumat 

vývoj exportu a importu v konstantních cenách, snížení světové ceny ropy více 

ovlivní vývoj importu, což zapříčiní zrychlení ekonomického růstu. 

2) Ve srovnání s vnitřní poptávkou má import větší elasticitu vůči změně ceny ropy. 

Zpomalení růstu importu při snížení ceny ropy tudíž bude mnohem podstatnější, 

než zpomalení vnitřní poptávky
61

. 

Jak podle základní varianty předpovědi, tak i podle její alternativy bude export 

produkce strojírenského průmyslu růst rychleji než export nerostných surovin. To bude 

příčinou toho, že v roce 2015 bude objem exportované produkce strojírenského průmyslu 

minimálně o 23 miliardy dolarů
62

 větší, než objem exportovaných nerostných surovin. 

Ve vývoji importu hraje roli několik klíčových faktorů: 

 Stále pokračující růst příjmů obyvatelstva 

 Investiční aktivita podnikatelského sektoru 

 Zesílení kurzu rublu 

Dle předpovědi se bude zesilování rublu ve zkoumaném období postupně 

zpomalovat, avšak neustálý růst spotřebitelské a investiční poptávky nepřipouští možnost 

                                                
60 Federaľnaja tamožennaja služba, dostupné na www.customs.ru. 
61 Gusev, M. S., Širov, A.A.: „Prognoz vněšněj torgovli v sisteme srednesročnogo 

prognozirovanija rossijskoj ekonomiki― dostupné na http://institutiones.com/general/1363-prognozirovanie-

vneshnej-torgovli.html [2010-05-07]. 
62 Rozdíl 23 miliard dolarů předpokládá základní varianta předpovědi, alternativní varianta 

předpovídá rozdíl ve výši 52 miliard dolarů. 

http://www.customs.ru/
http://institutiones.com/general/1363-prognozirovanie-vneshnej-torgovli.html
http://institutiones.com/general/1363-prognozirovanie-vneshnej-torgovli.html
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podstatného omezení růstu importu. Zachování rychlého tempa růstu cenového objemu 

importu bude zároveň napomáhat zvyšování cen na dovážené zboží. 

Graf 34: Export energetických surovin v období 2010-2015 

 

Zdroj: INP, www.macroforecast.ru, [2010-05-05].  

Tyto údaje svědčí o tom, že navzdory vysoké závislosti ZO Ruska na faktorech 

konjunktury spojených vývojem světových trhů má ruská ekonomika slušný potenciál 

pro zvyšování objemu exportu řady důležitých typů produkce. Rozvoj exportního 

potenciálu ruské ekonomiky může značně napomoci překonání nepříznivých tendencí 

v utváření obchodní bilance, které můžeme poslední dobou pozorovat. 

Ve střednědobé perspektivě se ruská ekonomika bude muset potýkat s podstatným 

snížením kladného salda ZO. Tento vývoj bude vyžadovat učinění řady rozhodnutí 

spojených s udržením finanční stability země. Při finanční nestabilitě na světových trzích 

to bude vyžadovat dodatečnou zátěž na finanční rezervy státu, a to znamená, 

že už v současnosti je třeba začít plánování ekonomických opatření s cílem minimalizace 

možných důsledků zmenšení objemu finančních prostředků plynoucích do ruského 

hospodářství. 
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ZÁVĚR 

Je nesporné, že ZO Ruska v období od rozpadu Sovětského svazu po současnost 

prošel dlouhou řadou výrazných změn a jeho role v ruském hospodářství se podstatně 

zvětšila. Ekonomika Ruska vděčila a stále vděčí za řešení mnohých problémů právě 

zahraničněobchodní činnosti. 

Zahraniční obchod RF měl po dobu její existence převážně rostoucí tendenci. 

To však bylo ve velké míře určeno velmi příznivým vývojem na světovém trhu 

energetických zdrojů, které tvoří hlavní položku ruského exportu. Naopak produkce 

strojírenského průmyslu se do Ruska především importuje. Je vidět, že hospodářské 

prostředí v Rusku není dostatečně vyvinuté na to, aby zajistilo ruským podnikům výhody 

oproti zahraničním konkurentům. Cizí firmy tak zaujímají pevná postavení v jednotlivých 

odvětvích ruských trhů konečných výrobků a ruští výrobci dodávají na zahraniční trhy 

především suroviny a meziprodukty, čímž vzniká závislost na nestabilních cenách této 

produkce. Vývoj komoditní struktury ruského ZO napovídá, že tato závislost v průběhu 

zkoumaného období nijak výrazně nepolevuje a Rusko si neodnáší ponaučení 

ani ze sovětských let, ani z následujících finančních krizí, kdy se ukázalo, jak nestabilní 

mohou být ceny ropy a jak náchylný je tím pádem ruský ZO na jejich výkyvy. 

Avšak soudě podle střednědobých předpovědí bude Ruska postupně snižovat 

jak podíl energetických surovin na svém exportu tak i podíl strojů a zařízení na svém 

importu. Zda se však tyto předpovědi ukážou jako správné, zůstává otázkou. 

V obchodních vztazích Ruska se zbytkem světa se také objevují znepokojivé 

tendence. Po rozpadu SSSR se Rusko otevřelo světu, k tomu však došlo na úkor obchodu 

se zeměmi SNS. Vzhledem k tomu, že se tyto země nacházejí ve vývoji a mají potenciál, 

Rusko by nemělo tento směr zanedbávat. Na druhou stranu udržovat dobré vztahy 

s těmito zeměmi za cenu obrovských finančních ztrát také není ideální, a je třeba 

se oprostit od ekonomicky neefektivních výhod, poskytovaných na základě někdejší 

soudržnosti, což mnohdy není nejlehčí úlohou, jak je vidět na názorném příkladu 

konfliktů o transit a ceny plynu s Ukrajinou. 

Současný stav zahraničního obchodu Ruska celkově je poměrně příznivý, 

čehož by se mělo využít a věnovat maximální úsilí pro odstranění slabin, které by mohly 
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mít v budoucnu velmi negativní dopad jak na samotný ZO, tak i na celé ruské 

hospodářství. 
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Příloha 1: Koeficient pokrytí importu exportech v % (2000-2007) 

 

Zdroj:  

Příloha 2: Předpovědi o vývoji cen ropy značky Urals v období 2010-2015 

 

Zdroj: INP, www.macroforecast.ru, [2010-05-05]. 
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Příloha 3: Komoditní struktura exportu Ruska v období 1990-1999 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-05-07]. 

Příloha 4: Komoditní struktura importu Ruska v období 1990-1999 

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-05-07]. 
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Příloha 5: Komoditní struktura exportu Ruska v % (2000-2008)  

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-05-07]. 

Příloha 6: Komoditní struktura importu Ruska v % (2000-2008)  

 

Zdroj: Goskomstat, www.gks.ru, [2010-05-07]. 
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Příloha 7: Předpovědi o vývoji exportu RF v závislosti na cenách ropy (2010-2015) 

 

Zdroj: INP, www.macroforecast.ru, [2010-05-05]. 

Příloha 8: Předpovědi o vývoji importu RF v závislosti na cenách ropy (2010-2015) 

 

Zdroj: INP, www.macroforecast.ru, [2010-05-05]. 
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Příloha 9: Předpovědi o vývoji podílu energetických zdrojů na exportu RF v závislosti 

na ceně ropy (2010-2015) 

 

Zdroj: INP, www.macroforecast.ru, [2010-05-05]. 

Příloha 10: Předpovědi o vývoji podílu strojů, zařízení a dopravních prostředků 

na importu RF v závislosti na ceně ropy (2010-2015) 

 

Zdroj: INP, www.macroforecast.ru, [2010-05-05]. 
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