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Zdůvodnění výběru tématu práce (5 řádek): 

Téma politických limitů v otázce prosazování penzijní reformy v Ruské federaci jsem si 

vybrala, protože se domnívám, že nevyřešená situace kolem financování důchodového 

systému RF je jedním z velmi palčivých problémů současného Ruska. Ruská populace, 

podobně jako v dalších vyspělých zemích, stárne, a hledat prostředky na financování penzí je 

čím dál tím těžší. Toto téma se myslím stane už v brzké době velmi podstatným pro celou 

ruskou společnost.   

Předpokládaný cíl (5 řádek): 

Cílem mé práce je především poukázat na to, do jaké míry je důchodová reforma a vůbec 

důchodový systém v Rusku tvořen s ohledem na obavy současné vládní garnitury z možného 

odlivu starších voličů při prosazování nepopulárních, ale zároveň nezbytně nutných 

dlouhodobých opatření v této oblasti. Mluvím především o zvýšení věku odchodu do důchodu 

pro občany RF a zavedení povinného spoření na důchod. V práci se budu snažit dokázat, že v 

současné politické konstelaci není žádná větší změna dosavadního příliš měkkého kurzu 

pravděpodobná.  

Základní charakteristika tématu (10 řádek): 

Jeden z palčivých problémů současného Ruska je právě dosud nevyřešená otázka dlouhodobě 

udržitelné důchodové reformy. Objem peněz jdoucích do penzijního fondu ze státního 

rozpočtu se stále zvyšuje, stejně jako počet důchodců RF, což je (vzhledem ke špatné 

demografické situaci v RF) dlouhodobě neudržitelný trend. Proti jakýmkoli ekonomicky (z 

dlouhodobého hlediska) rozumným řešením, jako je například zvýšení věku odchodu do 

důchodu, se ovšem staví závislost Vladimira Putina na voličské podpoře starších občanů RF a 

jeho obava z možných protestů proti nepopulárním opatřením. Kvůli těmto a dalším 

faktorům se politická diskuze o důchodové reformě v RF v současné době ocitla ve slepé 

uličce.       

Předpokládaná struktura práce (10 řádek): 

V první části práce bych ráda stručně popsala stádia, kterými ruská důchodová reforma od 

nástupu prezidenta Putina prošla. Od roku 1998 byla tato otázka často na pořadu jednání 

ruské vlády – nové etapy důchodové reformy, případně dodatky k té stávající proběhly mimo 

jiné v letech 1998, 2002, 2005 a 2010.  

Ve druhé části bych ráda blíže analyzovala reformu z roku 2002, 2005 a 2010 – k čemu 



konkrétnímu se dospělo, co se prosadit nepodařilo atd. V poslední části bych chtěla 

prozkoumat reformy z let 2005 a 2010 z hlediska jejich politických aspektů. Zaměřím se 

především na to, do jaké míry se musel Vladimir Putin a celá vláda při rozhodování o dalších 

možných krocích v této oblasti ohlížet na starší voliče RF a z jakých důvodů.   
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