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A B S T R A K T 

Předkládaná bakalářské práce zkoumá proces transformace Ruska počínaje 

rokem 1998. Tento rok byl poznamenán vypuknutím ruské finanční krize, která odhali la 

slabé stránky ruské ekonomiky a usměrnila ekonomický a politický vývoj země. Jej í 

vznik nebyl náhodou a měl kořeny j iž v předchozích letech. V této souvislosti uvádím 

stručný popis vývoje země před rokem 1998. Úvodní kapitola obsahuje analýzu 

předpokladů vzniku, samotného průběhu měnové krize a faktorů, které j e j ovlivnily. 

V druhé časti popíšu nástup Putina k moci, jeho kurz a změny v politickém systému, 

pak se zaměřím na hospodářský vývoj Ruska. Ve třetí kapitole prozkoumám postavení 

Ruské federace ve světovém hospodářském společenství, stručně popíšu vztahy země 

s mezinárodními a regionálními organizacemi a integračními uskupeními, případně 

účast v nich. Podrobněji se budu zabývat vztahy Ruska s Evropskou unií. 

A B S T R A C T 

This thesis studies the process of transformation in Russia since 1998, wlien the 

Russian Financial crisis emerged. It revealed weaknesses of the Russian economy and 

influenced the economic and political situation. Its occurrence was not an accident and 

had had its roots in the previous years. In this connection 1 introduce a short 

characterization of the period before the crisis. The first chapter contains the analysis of 

assumptions of the crisis and factors that induced it. The second chapter describes 

Pu t in ' s coming, his targets, changes in the political systém and Russian economic trends 

of that period. In the third chapter 1 will look into the position of the statě in the world 

economy, define brieťly its relations with different international and regional 

organizations, eventually participation in them. Then I will interrogate the relationship 

between the Russian Federation and the European Union. 
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P Ř E D M L U V A 

Transformace je řízená komplexní změna společenského systému. Obsahem 

t ransformace centrálně plánovaných ekonomik lze chápat všechny procesy 

v institucionální, systémové a ekonomické struktuře, které je nutno realizovat na cestě k 

dosažení moderní tržní ekonomiky. 

Musím poznamenat , že ekonomická transformace v Rusku je mnohem více než 

v j iných zemích spojena s transformací politickou. Politický aparát, zá jmové skupiny, 

oligarchická a regionální elita v obrovské míře ovlivňují hospodářský kurz země a 

podílí se na rozhodování o budoucím vývoji. Z tohoto důvodu makroekonomická 

analýza je v této práci doprovázená zkoumáním politické situace v zemi. 

Cílem předkládané bakalářské práce je zmapování procesu transformace Ruska 

počínaje rokem 1998. Tento rok byl poznamenán vypuknutím ruské f inanční krize, 

která odhalila slabé stránky ruské ekonomiky a usměrnila ekonomický a politický vývoj 

země. Její vznik nebyl náhodou a měl kořeny j iž v předchozích letech. 

V této souvislosti se nelze obejít bez stručného popisu vývoje země před rokem 

1998, který je k dispozici v úvodu. První kapitola bakalářské práce obsahuje analýzu 

předpokladů vzniku, samotného průběhu měnové krize a faktorů, které jej ovlivnily. 

Závislost politického a ekonomického vývoje v Rusku prokazují léta následující 

po příchodu Vladimíra Putina, j imiž se budu zabývat v druhé kapitole. V této časti 

popíšu nástup Putina k moci, j eho kurz a změny v politickém systému, pak se zaměřím 

na hospodářský vývoj Ruska. Zkoumání makroekonomických ukazatelů v jednotl ivých 

letech poskytuje podrobnější analýzu krátkodobých Činitelů hospodářského vývoje, aniž 

by byly přehlednuty jeho dlouhodobé trendy. 

Ve třetí kapitole prozkoumám postavení Ruské federace ve světovém 

hospodářském společenství, stručně popíšu vztahy země s mezinárodními a 

regionálními organizacemi a integračními uskupeními, případně účast v nich. 

Podrobněj i se budu zabývat vztahy Ruska s Evropskou unií. 
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Při zpracování předkládané práce se neobjevily žádné zásadní problémy 

s vyhledáním informací. Využitá data většinou pocházejí ze zahraničních 

(hlavně ruských) zdrojů, mezi nimiž nechybí ani zdroje oficiální (publikace centrální 

banky Ruské federace, ruského statistického úřadu a dalších). Při hledání informací 

rovněž byly využity internetové zdroje. 
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Ú V O D 

Celá 90. léta v Rusku proběhla ve znamení politických změn. Reformní procesy, 

které v SSSR zahájil Michail Gorbačov v polovině 80. let, se na začátku 90. let 

soustředily především na přebudování politického modelu země. Přestavba byla 

doprovázena nárůstem ekonomických problémů a národnostního cítění, což nakonec 

vyústilo v rozpad SSSR a v transformaci sociálně-ekonomického systému. Cílem 

transformace bylo obnovení pluralitního demokratického systému a přechod od 

zaostávaj ící a strukturálně deformované centrálně plánované ekonomiky sovětského 

Ruska k rovnovážné a konkurenceschopné otevřené tržní ekonomice. 

Obecně t ransformace spočívá v řadě změn v institucionální, systémové a 

ekonomické struktuře, které musí být uskutečněny postupně. Institucionální změny 

zahrnuj í reformování existujících a tvorbu nových institucí, norem a předpisů, které 

vytvoří podmínky nezbytné pro fungovaní trhu. Systémové změny představují 

odstraňování prvků centrálně plánovaného mechanismu a jej ich nahrazení 

mechanismem tržním. K nejdůležitějším systémovým opatřením patří privatizace, 

liberalizace cen, liberalizace vnějších ekonomických vztahů, daňová reforma a reforma 

sociálního zabezpečení. Změny v ekonomické struktuře jsou podmínkou pro vytvoření 

efekt ivního ekonomického systému a jeho optimální zapojení do mezinárodní dělby 

práce.1 

Transformační proces v Rusku je spojen s vizí demokratického právního státu, 

j ehož nedílnou součástí je moderní institucionální řád s efektivním uspořádáním moci a 

řídícími mechanismy. K jeho formování vláda potřebovala podporu lidí a proto nutnou 

podmínkou reforem bylo vyřešení základních sociálně-ekonomických problémů j a k o 

zánik institucionálních, ekonomických, obchodních a kulturních vztahů s bývalými 

republikami SSSR, deformovaná infrastruktura, rostoucí nezaměstnanost (hlavně 

v zemědělství) , ale i řady j iných. 

Pro období 90. let byly typické pravidelné konflikty mezi prezidentem a 

par lamentem. Část poslaneckého sboru vystupovala pro návrat země na cestu dřívějšího 

1 CIHELKOVÁ, E., et al. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy 
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poli t ického rozvoje a pro obnovu SSSR. Rozpory mezi mocenskými orgány zesílily na 

podzim roku 1993, kdy měl začít proces schvalování nové ústavy Ruské federace. 

Oproti očekáváním poslanci odsouvali je j í přijetí ve snahách omezit váhu prezidenta ve 

státu. 

Konflikt vyvrcholil v září 1993, kdy Jelcin oznámil rozpuštění zastupitelských 

orgánů moci - Státní dumy a Rady federace. Většina poslanců odmítla uznat legitimitu 

prezidentského kroku a prohlásila jeho odvolání z funkce. Silami opozice se v Moskvě 

uskutečnily rozsáhlé demonstrace, došlo k nezdařenému útoku na magistrát a 

Ostankinskou televizní věž. V řadě měst byly vybudovány barikády. Pokusu změnit 

kurz sociálně-hospodářských reforem se zúčastnilo několik desítek tisíc lidí a několik 

set z nich bylo zraněno. V říjnu 1993 prezident ohlásil v Moskvě výjimečný stav, do 

města vstoupila armáda. 

Nakonec 12. prosince 1993 nová ústava byla celonárodním hlasováním přijata. 

Rusko bylo vyhlášeno federativním právním státem s demokratickou formou vlády 

v čele s prezidentem, který je volen v celonárodních volbách. Součástí Ruské federace 

se stala 21 federální republika, 6 krajů, 1 autonomní oblast, 2 federální města, 10 

autonomních okruhů a 49 oblastí. Byly určeny zásady budování vyšších orgánů státní 

moci a administrativy a stanoveny jejich pravomoci, k nimž patřilo přijetí zákonů a 

kontrola jejich aplikace, řízení státního majetku, federálního rozpočtu a měnové 

politiky, oblast zahraniční politiky a mezinárodních vztahů, oznámení války a 

rozhodnut í o míru. Zdůrazňovala se nezávislost tří typů moci - zákonodárné, výkonné a 

soudní. Byl ústavně zakotven mnohostranický politický systém, právo na svobodnou 

volbu povolání a právo vlastnit majetek." 

Vyjasněním politických problémů a přijetím ústavy byly připraveny podmínky 

pro začátek ekonomické transformace, kde významnou úlohu hrála privatizace. Je j í 

výsledkem byla změna vlastnických vztahů a vznik podnikatelských subjektů, které 

měly zabezpečit racionálnější a efektivnější fungování hospodářství. Privatizací podlehl 

především průmysl, maloobchod, sektor veřejného stravování a bytové služby. 

V 90. letech do rukou soukromých podnikatelů bylo převedeno několik set tisíc objektů, 

n icméně změna formy vlastnictví nezvýšila efektivnost výroby, naopak je j í objem na 

3 Konstitucija Rossijskoj Federacii, http://www.constitution.ru 
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začátku 90. let pořád klesal. Stavebnictví využívalo pouze malou část svých kapacit , 

těžký průmysl byl prakticky zničen a energetická infrastruktura deformovaná. 

Uvolnění cen vyvolalo prudký skok inflace: za rok 1993 spotřebitelské ceny v 

zemi vzrostly více než o dvacetinásobek. Výsledkem byl výrazný pokles životní úrovni 

obyvatelstva. 

Liberalizace vnějších ekonomických vztahů vyvolala změnu postavení Ruska na 

mezinárodní aréně, j eho politických a hospodářských vztahů s jinými zeměmi. Jako 

prioritní úkoly vnější politiky ruská vláda definovala zachování územní celistvosti a 

nezávislosti , zabezpečení výhodných podmínek pro rozvoj tržní ekonomiky a integraci 

do světového hospodářského společenství. Vnější obchod byl považován za jeden z 

prostředků překonání hospodářské krize v zemi. 

V roce 1991 byl zahájen proces postupného diplomatického uznání Ruska ve 

světě. Uznání suverenity RF a přechod právě na ni práv a povinností bývalého SSSR 

prohlásily země Evropského společenství. Vle tech 1993-1994 Rusko podepsalo 

s těmito státy smlouvy o partnerství a spolupráci. Rusko se stalo členem Mezinárodního 

měnového fondu a přidalo se k programu NATO Partnerství pro mír. S největšími 

zahraničními bankami a věřitelskými kluby se podařilo domluvit odklad splácení dluhů 

bývalého Sovětského svazu. 

Značně vzrostla role vnějšího obchodu v rozvoji ekonomiky Ruska. Porušení 

národohospodářských vazeb mezi postsovětskými republikami a rozpad Rady 

vzá jemné hospodářské pomoci vyvolaly změny v zahraniční obchodní politice Ruska a 

nutnost hledat nové partnery. Po dlouhé době byla Rusku poskytnutá doložka 

nejvyšších výhod v obchodu s USA. K stalým partnerům patřily státy Blízkého 

Východu a Latinské Ameriky. Stejně jako v předchozích letech se v rozvojových 

zemích ve spolupráci s Ruskem stavěly tepelné a vodní elektrárny (v Afghánistánu a 

Vietnamu), metalurgické podniky a zemědělské objekty (v Pákistánu, Egyptě a Sýrii).3 

Jedním z nejdůležitějších cílů vlády ve vnější politice byl rozvoj vztahů se 

Sdružením nezávislých států. Organizace byla založená v roce 1991 j ako svazek 

bývalých sovětských zemí. Jejími členy se stalo dvanáct států: Ázerbajdžán, Arménie , 

Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, Rusko, Tádžikistán, 

3 KAGARLITSKY, B. Russia tender Yeltzin ancl Putin: Neo-liberal autocracy 
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Turkmenis tán, Uzbekistán a Ukrajina. Na začátku existence hlavním úkolem organizace 

bylo vyjednávání o rozdělení majetku bývalého SSSR, později se začalo jednat i o 

spolupráci v obchodní, finanční, legislativní, bezpečnostní a dalších oblastech.4 

Prostřednictvím SNS se ruská vláda snažila zachovat přátelské vztahy s 

bývalými sovětskými republikami. Z jej í iniciativy byla v roce 1995 podepsána dohoda 

o prohloubení spolupráce v hospodářské a humanitární oblasti s Běloruskem, 

Kazachstánem a Kyrgyzstánem, v tomtéž roce vznikla dohoda o vytvoření společenství 

suverénních republik Ruské federace a Běloruska. 

Vztah Ruska s postsovětskými zeměmi se podobal vztahu metropole s bývalými 

koloniemi. Je evidentní, že se některým z nich takový stav vůbec nelíbil, a proto se 

neobešlo bez řady konfliktů, např. s Ukrajinou kvůli vlastnění Krymského poloostrovu a 

rozdělení Černomořského loďstva, s vládami baltských států z důvodu diskriminace 

rusky mluvícího obyvatelstva a nevyřešených územních otázek. Rada z nich byla 

úspěšně vyřešena, některé však jsou aktuální i v současné době. 

Z předchozího výkladu je zřejmé, že cílem země v 90. letech bylo uchovat 

stabilitu ve společnosti, dovršit přechod od sovětského k novému společensko-

poli t ickému systémů, vybudovat demokratický právní stát a rozvíjet vztahy 

se zahraničními partnery. Jenže v roce 1998 na prosperující a plné pozitivních 

očekávání Rusko čekala těžká zkouška, která měla na praxi ukázat, jak se země u m í 

vypořádat se skutečnými problémy. 

4 Wikipedia: The Free Encyclopediu, http://www.wikipedia.org 
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1. F I N A N Č N Í KRIZE A POSTKRIZOVÉ OBDOBÍ ( 1 9 9 8 - 1 9 9 9 ) 

Ruská f inanční krize byla vyvolána řadou faktorů, které odhalily slabé stránky 

ruské ekonomiky a určily je j í stupeň odolnosti vůči negativním vlivům. K nim 

především patřily rozpočtové problémy spočívající v neschopnosti vlády v letech 1992-

1998 vyrovnat výdaje státu s j eho příjmy, což mělo za následek obrovský rozpočtový 

deficit a rapidní zvýšení veřejného dluhu. Zásadní roli hrálo zhoršení stavu platební 

bilance vyvolané nepříznivým stavem vnějšího obchodu Ruska, růstem státních výdajů 

a výdajů soukromého sektoru na splacení zahraničního dluhu, a také problémy spojené s 

nestabilitou bankovního systému. Konečně posledním faktorem, který přímo určil 

termíny a povahu f inanční krize v Rusku, byla nedokonalost hospodářské politiky země 

v předkrizových letech. 

Srpnový kolaps měl velmi zvláštní charakter a lze ho vysvětlit pouze na základě 

zvážení tří navzájem spojených příčin, a to krize měnové politiky, veřejných financí a 

bankovního systému. Je nutné adekvátní chápání důvodů vzniku a mechanismů vývoje 

ruské f inanční krize, o jej ichž vysvětlení se pokusím dále. 

1.1. PŘEDPOKLADY A PRŮBĚH FINANČNÍ KRIZE 

Ještě v roce 1995 byl v Rusku prezentován projekt emise tzv. euroobligací. 

Jednalo se o umístění tříletých ruských státních dluhopisů na západních finančních 

trzích, a to nejen v Evropě, ale i v Americe. Autoři projektu počítali s tím, že ke krytí 

s tátního dluhu dokážou přilákat ze zahraničí dlouhodobý kapitál a zároveň posílil 

důvěryhodnost ruské vlády v cizině. 

Zá jem o státní obligace byl mnohem vyšší než bylo očekáváno, a proto vláda 

pokračovala v emisi i ve dvou následujících letech, přičemž místo tříletých dluhopisů 

byly vydány pětileté za vysoký úrok. 

Úspěšný prodej ruských euroobligací byl v Rusku vnímám jako znamení 

obnovení důvěry v ruskou ekonomiku. Ruské banky začaly přijímat obrovské úvěry a 

uzavíraly forwardové devizové dohody ve víře, že směnný kurz rublu vůči U S D zůstane 

v pásmu, které mu vymezí ruská centrální banka. Gubernátoři krajů, bez ohledu na 

14 



obavy a doporučení ministerstva financí, se pustili do emisí regionálních obligací, neboť 

nebyli v tomto směru omezováni žádným zákonem. 

Rusko bylo přesyceno zahraničním kapitálem a potřebovalo prostředky na 

splacení úroků. První příznaky krize se objevily j iž v roce 1997. Na daních se vybralo 

jen dvě třetiny plánovaných prostředků, zhroutily se plány ohledně příjmů z privatizace 

státního majetku. 

Vláda navrhovala řadu okamžitých kroků, j ako zvýšení spotřební daně na 

alkohol, tvrdá opatření proti neplatičům daní, prodej cizích dluhů novým zahraničním 

věřitelům, urychlená privatizace, čili předčasné inkaso od strategických investorů za 

objekty určené k privatizaci v budoucnu. Většina z nich ale nebyla realizovaná. 

Neúspěchem skončila žádost o poskytnutí výj imečné pomoci od Mezinárodního 

měnového fondu. 

Myšlenka, že se v důsledku asijské krize kapitál automaticky přesune do Ruska, 

se ukázala jako chybná. Naopak j iž během roku 1997 zahraniční investoři stáhli z ruské 

ekonomiky kapitál v hodnotě 3 mld. USD. ' 

V této situaci hlavním věřitelem vlády zůstala CBRF, která stále nakupovala od 

ní nové státní obligace, j imiž vláda kryla výdaje na splacení aktuálních závazků. 

Komerčn í banky pak dávaly získané ruble na devizový trh, čímž destabilizovaly j e h o 

kurz vůči volně směnitelným měnám. Vytvořil se začarovaný kruh: vládě chyběly ruble 

na krytí svých dluhů z cenných papírů, a centrální banka potřebovala devizy na udržení 

kurzu měny. 

Nakonec odmítla ruské vládě půjčovat i většina domácích investorů. Tak došlo 

k j e v ů , který neměl obdobu ve světové ekonomice - zatímco ve světě považuj í 

komerční banky nákup státních cenných papírů za stabilizační faktor svého 

hospodaření , v Rusku tomu bylo naopak. 

Na jaře 1998 už bylo jasné, že se dlouhodobá opatření nehodí k nápravě situace. 

Bylo zapotřebí řešení s okamžitou působností. Ministerstvo financí se rozhodlo ustoupit 

od nových emisí obligací a pokračovat s vyplacením starých dluhů, a centrální banka 

5 BATURIN, J., et al. Jelcinova epocha I9S8-2000: Od Gorbcweva k Putinovi 
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výrazně zvýšila výnosnost refinančních nástrojů, aby donutila komerční banky prodávat 

devizy a tím pádem udržela kurz vůči USD v rámci směnného pásma. 

V květnu se Rusko dočkalo finanční pomoci od MMF, který učinil pro Rusko 

výj imku, neboť velké úvěry zpravidla poskytuje až po vyhlášení platební neschopnosti 

k obnovení hospodářského růstu. Jenomže injekce M M F měla spíše negativní důsledky: 

potencionální investoři se zbavovali ruské měny a místo ní nakupovali devizy z pů jčky 

fondu. 

17. srpna 1998 vláda a centrální banka vydaly společné prohlášení, v němž 

vyhlásily přechod na plovoucí kurz rublu ve směnném pásmu v rozmezí od 6,0 do 9,5 

rublů za USD (které ale nedokázaly udržet - dynamiku kurzu rublu v roce 1998 

znázorňuje Obrázek 1) a stanovily řadu opatření, které měly napomoct zdolat krizi. 

Spíše však poukazovaly na to, že Rusko odmítá platit své dluhy. Banky, které se 

zavázaly splácet úroky v USD buď rovnou zkrachovaly nebo musely vést obtížná 

j ednán í o restrukturalizaci svých dluhů. Rovněž zkrachovaly prakticky všechny 

zavázané regiony: z celkového počtu 109, jež vydaly své obligace, 95 přestalo splácet 

ú r o k y . 6 

Spolu se znehodnocením rublu a krizí veřejných financí v létě roku 1998 došlo k 

prudkému zostření krize bankovního sektoru. Depreciace rublu a zmrazování státního 

vnitřního dluhu vyhrotily číselné problémy ruských bank, které původně vznikly v 

důsledku systémových chyb spojených se státním protekcionismem, nízkou kvalitou 

managementu , vysokými měnovými riziky. V srpnu až září krize ovládla celý bankovní 

systém. Banky přestaly plnit své vzájemné závazky, byly znesnadněny mezipodnikové 

platby. Poklesly daňové poplatky podniků, protože většina bank byla uzavřena a 

transakce nemohly být vyřízené. Lidé přestali věřit bankovním institucím a začali 

vybírat peníze ze svých účtů. Finanční trhy byly paralyzovány. 

Z předchozího výkladu plyne, že hlavními bezprostředními příčinami ruské 

f inanční krize pravděpodobně byly kampaň s euroobligacemi a nerealizovatelný státní 

rozpočet. Rusko trpělo zadlužením, které nemohlo být pokryto nedokonalým daňovým 

sys témem. Negativně se projevila i přesycenost zahraničním kapitálem - silně vzrostla 

závislost na vnějším prostředí. 

6 DATUR1N, J., et al. Jelcinova epoclui 1988-2000: Od Gorbačeva k Putinovi 
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Měnovou krizi provázela krize politická. Důvěra ke vládě byla podlomena. 

Resignoval guvernér centrální banky Sergej Dubinin, předsedu vlády Kirijenka nahradil 

Černomyrdin, který po krátké době byl vystřídán Evgeni jem Primakovem. 

1.2. POSTKRIZOVÝ VÝVOJ 

Důsledky kolapsu nebyly tak tvrdé, jak se očekávalo, avšak se stejně nedalo 

předpokládat , za jak dlouho se Rusko vrátí na původní cestu prosperity. Finanční krize 

změnila tvář země a všude zanechala svoje stopy: 

- Krize vyvolala reformy v politickém aparátu a naznačila další vývoj 

poli t ického života země, neboť společnost utratila důvěru k předkrizovým vůdcům v 

čele s prezidentem Jelcinem. Tím se snížily Jelcinovy šance usadit po svém odchodu 

nástupce, který bude ochoten mu naslouchat a pokračovat v jeho politice. 

- Snížení důvěry zahraničních a domácích investorů k centrální bance a 

ministerstvu f inancí Ruska znamenalo nejen ztrátu příležitostí půjčovat si jak ze 

zahraničí, tak i na domácím trhu, ale také odliv zahraničních investic a j ako následek 

ztrátu perspektivy hospodářského růstu. 

- Nedostatek zdrojů financování státního rozpočtu v této situaci znamenal 

přechod k inflačnímu způsobu financování a návrat k praxi úvěrování vlády Ruska 

centrální bankou. Zároveň s tím se zvýšilo tempo růstu měnové báze, což se projevilo 

růstem spotřebitelských cen a celkovým snížením účinnosti monetární politiky. 

- Krize bankovního sektoru, jež vznikla kvůli ztrátám na finančních trzích a 

likvidaci základního zdroje získání státních příjmů (trhu státních dluhopisu), vedla k 

platební neschopnosti Ruska. 

- Propad na ruském akciovém trhu ukázal, že riziko investování do ruských 

aktiv je příliš vysoké, a tak vedl k další redukci příležitostí ruských podniků pro získání 

f inančních prostředků. 

- Nehledě na určité zvýšení aktivity v ropném, plynovém a dalších exportně 

orientovaných odvětvích ekonomiky (zásluhou růstu cen ropy na světových trzích a 

zvýšením výnosů jako rozdílu mezi tržbami v cizí měně a rublovými náklady), nedošlo 

k radikálnímu zvratu v tempu růstu HDP a velikosti výroby. Stejně tak jen někteří 

tuzemšt í výrobci zboží konkurujícího na domácím trhu se zbožím dováženým byli 

schopni rychle navýšit výrobu a využit prudkého reálného znehodnocení rublu, a t ím 

samým i snížení konkurenceschopnosti importérů. 
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V důsledku krize hrubý domácí produkt v roce 1998 propadl o 4 ,9%, 

průmyslová výroba dokonce o 5,2%. Inflace činila 84,4%, nezaměstnanost dosáhla 

12%. Za rok oficiální směnný kurz vůči USD vzrostl z 5,96 na 20,62 rublů za USD. 

Celkem za rok 1998 zlaté a měnové rezervy centrální banky poklesly přibližně o 

5,5 mld. USD (o 31,3%), a to hlavně kvůli snahám banky udržet rubl ve směnném 

. 7 pásmu. 

Srpnové události způsobily prudké snížení životní úrovně obyvatelstva. Za rok 

1998 reálné důchody klesly o 18%. Průměrná mzda se v prosinci roku 1998 snížila o 

4 0 % oproti ukazatelu z minulého roku. Vzrostla diferenciace pří jmů - Giniho 

koeficient8 se zvýšil z 0,37 na 0,379 a podíl chudého obyvatelstva přesáhl 38%. 

Zhoršení životní úrovně obyvatelstva vyvolalo růst sociálního napětí, j ehož následkem 

byly nesčíslné množství stávek.4 

Nicméně se j iž ke konci roku 1998 vládě podařilo částečně vyplatit obyvatelstvu 

dodatečné mzdy a sociální platby, čím bylo sníženo napětí v sociální sféře. Velmi 

efekt ivním byl kabinet Primakova a nová správa centrální banky, které dokázaly 

vhodným způsobem použít řízenou inflaci a administrativní zásahy, tedy jediné 

nástroje, co j im zbyly v rukou, k obnovení rovnováhy na trhu, k vyrovnání závazků a 

stabilizaci f inančních trhů. 

1 . 2 . 1 . HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 

Při podrobnějš í analýze politiky vlády a centrální banky Ruska v době po 

f inanční kr izi nelze opomenout následující skutečnosti. 

Za prve, skok tempa růstu spotřebitelských cen ve druhé polovině roku 1998 a 

na začátku roku 1999 zvýšil potřebu provedení protiinflačních opatření. 

Za druhé, myšlenka rychlého splacení vnějšího dluhu v letech 1999-2000 

vyvolala nutnost držení centrální bankou velkého objemu devizových rezerv. 

7 ENTOV, R., ei al. Analiz makroekonomičeskich i insíitucionalnyvch problém finansovogo krizi sa v 
Rossii... 
8 Giniho koeficient měří stupeň nerovnosti v důchodech. Může nabývat hodnotu v intervalu od 0 do 1, 
přičemž vyšší hodnota znamená větší nespravedlivost rozdělování. 

ENTOV, R„ et al. Analiz makroekonomičeskich i insíitucionalnyvch problém finansovogo krizisa v 
Rossii.. 
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Za třetí, nedostatek atraktivních rublových investičních nástrojů na ruských 

f inančních trzích přivedl k nadbytečné poptávce komerčních bank po devizách. Na 

druhé straně, existence mechanismů omezujících nákupy zahraniční měny komerčními 

bankami (např. existence limit na objem držených deviz) povedla k nahromadění 

značných rublových prostředků v rukou komerčních bank.1" 

Za čtvrté, velké množství politických událostí v roce 1999 vyvolalo vysokou 

spekulační aktivitu účastníků devizového trhu. Tak, během dvou střídání kabinetů 

ministrů, a také v předvečer voleb do Státní dumy v roce 1999 rapidně vzrostl počet 

transakcí na devizovém trhu a bylo evidováno rekordně silné kolísání kurzu rublu. 

Vláda ve spolupráci s centrální bankou musela zvolit jednu ze dvou variant 

p řekonání krize - inflační nebo stabilizační. První alternativa, která mj. předpokládala 

hyperinflaci a odmítnutí restrukturalizace zahraničního dluhu, byla podle mého názoru 

jasně horší než druhá, která spočívala v restrukturalizaci dluhu a mírnějším růstu cen 

(do 70%). Proto není divu, že vláda postupovala spíše v souladu se stabilizační verzí, 

ačkoliv nemůžu nepoznamenat výskyt některých prvků z inflační varianty." 

Nový kabinet v čele s Jevgenijem Primakovem se hned ukázal jako velice 

účinný: dokázal naladit styky se Státní dumou a brzy vypracoval vyrovnaný státní 

rozpočet na rok 1999, který nepotkal žádnou opozici v parlamentu. Byl to velký krok 

k překonání důsledků krize a obnově hospodářského růstu: společnost začala důvěřovat 

nové vládě, Primakov se stal symbolem úspěšného vývoje postkrizového Ruska. 

Nový guvernér centrální banky Viktor Geraščenko rovněž dostal složitý úkol. 

Jeho součástí byla především stabilizace bankovního sektoru a nasazení opt imální 

měnové politiky. 

K vyřešení prvního problému přistoupil poněkud neobvyklým způsobem. 

Během druhé poloviny roku 1998 byly zrušeny licence 77 bank, které nedokázaly plnit 

své závazky, mj . u Promstrojbanka, Mosbiznesbanka, největší soukromé banky 

Inkombanka a řady dalších které na začátku srpna 1998 patřily v Rusku do první stovky 

bank podle výše aktiv. Sice se nedalo hovořit o vyřešení problému, ale opatření 

10 RUDIJ, K. Finansovie krizisy: Teorija, istorija, politika 
11 Strategija dlja Rossii: O východě iz krizisa 
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centrální banky měla svůj účinek - první krok ke stabilizaci bankovního sektoru byl na 

světě. 

Potíže vznikly s určením optimálního charakteru měnové politiky. Jen v průběhu 

roku 1999 C B R F několik krát měnila jej í povahu: v lednu až březnu byla zaznamenaná 

pouze jednotlivá protiinflační opatření, v dubnu až červnu tvrdá expanzivní monetární 

politika, v červenci až listopadu politika měla restriktivní charakter a na přelomu let 

1999-2000 opětovně došlo ke měnové expanzi. 

1 . 2 . 2 . H D P , EKONOMICKÁ STRUKTURA A NEZAMĚSTNANOST 

Zvláštním rysem ruské postkrizové ekonomiky byl dynamický rozvoj výrobních 

odvětví . Růst výroby dosáhl nejvyšší úrovně za posledních deset let (10,4%) a byl 

dokonce vyšší než v úspěšném roce 1997, kdy bylo poprvé ze začátku transformace 

pozorováno oživení ekonomiky. Stagnace byla zaznamenaná pouze v terciálním 

sektoru, což povedlo k tomu, že přírůstek HDP v roce 1999 činil , j enom" 6,4%.1 2 

Vývoj jednotlivých odvětví byl ovlivněn celým souborem faktorů a podmínek. 

Největš í vliv však mělo reálné znehodnocení rublu, jehož důsledkem byl rapidní růst 

exportně orientovaných odvětví a odvětví zaměřených na substituování dovozu. 

Spolu s depreciací rublu, hlavní příčinou akcelerace tempa růstu v těžebním 

průmyslu byla dlouhodobá konjunktura na světovém energetickém trhu; obnova 

prosperity ve zpracovatelských odvětvích byla spojená s růstem poptávky na ruském 

trhu po domácích výrobcích na úkor dováženému zboží. Růst produkce 

ve zpracovatelském průmyslu byl způsoben přijetím řady opatření omezujících import 

konkurenčního zboží, a také rozšířením státní podpory průmyslových podniků a růstem 

státních zakázek. 

Zvýšení výroby bylo doprovázeno růstem poptávky po pracovní síle. Počínaje 

únorem 1999 lze sledovat dlouhodobý růst celkového počtu zaměstnaných, v důsledku 

čeho se ukazatel míry nezaměstnanosti (12,4%) vrátil na předkrizovou úroveň. Sociální 
1 3 napět í ve společnosti se postupně snižovalo. ' 

12 Podrobněji viz Příloha 1. 
13 GKS, http://www.gks.rti 
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1 .2 .3 . M Ě N O V É AGREGÁTY1 4 A INFLACE 

Výsledkem převážně expanzivního charakteru měnové politiky centrální banky 

v roce 1999 bylo zvýšení měnové báze o 66.8%. Výrazně se změnila jej í struktura kvůli 

rozšíření depozitních bankovních produktů a růstu prostředků na běžných účtech. 

Během roku 1999 se podíl hotovostního oběživa snížil z 71,2% na 60,6%, kdežto podíl 

zahraniční měny držené rezidenty vzrostl z 7,4% na 9,3%, podíl prostředků na běžných 

účtech se zvýšil z 10,7% na 15,8% a podíl termínovaných a ostatních vkladů v bankách 

z 10,8% na 14,3%. Růst měnových agregátů ve srovnání s měnovou bází poněkud 

pomalejší . Tak, MI se zvýšil o 53,7%, M2 o 57,2%, M3 o 56,7%, a růst poptávky po 

penězích vypočítané z měnového agregátu M2 dosáhl 25,8%. 

Tabulka 1. Měnová báze a měnové agregáty v letech 1998-1999. 

1998 1999 Roční změna 

Měnová báze (mld. rublů) 263,7 439,7 66,8% 

Hotovostní oběživo 71,2% 60,6% -10,6 proc.b. 

Zahraniční měna 7,4% 9,3% 1,9 proc.b. 

Prostředky na BU 10,7% 15,8% 5,1 proc.b. 

Termínované a ostatní vklady 10,8% 14,3% 3,5 proc.b. 

Měnový agregát Ml - - 53,7% 

Měnový agregát M2 - - 57,2% 

Měnový agregát M3 - - 56,7% 

Poptávka po penězích (vypočítaná z M2) - - 25,8% 

Zdroj : ENTOV, R., et al. Analiz makroekonomičeskich i institucionalnyvch problém 
finansovogo krizisa v Rossii... 
VESMIN, P, et al. Obzor ekonomiki Rossii 

Důsledkem stálého růstu měnové báze byla inflace. Její míra v roce 1999 činila 

36,5%, což v porovnání s předchozím rokem (84,4%) byl dobrý výsledek. Dalšími 

faktory, které bezprostředně ovlivnily vývoj inflačních procesů, byly značné rozdíly v 

M Analýza měnové báze, měnových agregátu a poptávky po penězích je nutná pro správné pochopení 
důsledků finanční krize, však neodpovídá hlavnímu zaměření této bakalářské práce. Proto se při 
zkoumání vývoje země v dalších letech od této analýzy upustím. 
Měnové agregáty v Rusku: 
M1 =hotovostní oběživo+vklady na běžných účtech v bankách. 
M2=M 1 +termínované vklady v bankách+ostatní vklady v bankách. 
M3=M2+vklady v zahraničních měnách v bankách+instrumenty peněžního trhu. 
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tempech růstu cen různých skupin zboží a reformy daňového systému: v roce 1999 

došlo k redukci počtu výrobků, pro které platila snížená sazba DPH.1" 

Vysoká míra inflace způsobila růst míry monetizace ekonomiky, která dosáhla 

své nejvyšší hodnoty (16,3%) od začátku transformace 16 

1 .2 .4 . MĚNOVÝ KURZ 

Po liberalizaci cen v roce 1992 až do srpnové krize roku 1998 neustálé probíhalo 

reálné zhodnocování rublu. Celkem od 1. ledna 1992 do 17. srpna 1998 se reálná 

hodnota ruské měny zvýšila o dvacetinásobek. Liberalizace zahraničního obchodu a 

otevření ruské ekonomiky dovolily již během prvního měsíce reforem naplnit trh 

spotřebního zboží a zvýšit odbyt vyvážených ruských výrobků na světovém trhu, a tím 

pádem přispěly k vyrovnání domácích a světových cen. 

O b r á z e k 1. Dynamika měnového kurzu rublu v roce 1998 (rublů za USD). 

S S s S o g o o S o S o g o o S g g o o o S g S s ^ j - j . 

Zdroj: CBRF, http://www.cbr.ru 

V srpnu 1998 až září 1999 ruská ekonomika čelila šoku čtyřnásobného 

znehodnocení rublu (viz Obrázek 1). Obvykle po takovému propadu dost rychlé probíhá 

růst reálné kupní síly národní měny díky zvýšení salda výkonové bilance. Avšak v 

15 GKS. . 
Bjudžetnaja 

!, http://www.gks.ru 
Ižetnaja sistema Rossijskoj Fcdcracii, hnp://www.hudgetrf.ru 
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Rusku tomu bylo naopak: během roku 1999 rubl pokračoval slábnout. Takovou 

dynamiku měnového kurzu je možné vysvětlit tím, že splácení vnějšího dluhu bylo 

f inancováno především z přímých úvěrů centrální banky ministerstvu financí a 

prostřednictvím nákupu deviz na trhu. Tyto operace tlačily na depreciaci rublu a 

zároveň zesilovaly inflační procesy. 

Důsledkem dlouhodobé depreciace rublu byla expanze exportně orientovaných 

odvětví a odvětví zaměřených na substituování dovozu. Objem importu, jak se 

očekávalo, značně poklesl kvůli snížení konkurenceschopnosti zahraničních výrobků (z 

cenového hlediska) na ruském trhu; objem vývozu se paradoxně nezvýšil, přestože 

k tomu byly všechny předpoklady. 

1 . 2 . 5 . PLATEBNÍ BILANCE 

V předchozím vykladu jsem naznačil určité trendy vývoje exportu a importu 

v postkrizovém období a tak se navážu na zkoumání dalších základních položek 

platební bilance Ruska. V roce 1999 došlo k podstatné změně jejích hlavních ukazatelů 

oproti předchozímu roku (viz Tabulka 2). Počínaje posledním čtvrtletím roku 1998, 

saldo f inančního účtu bylo stále záporné v důsledku neochoty zahraničních subjektů 

investovat do ruské ekonomiky. Kladná částka vykazovaná na běžném účtu byla 

podmíněna trvalým růstem salda výkonové bilance, avšak jeho determinanty byly 

poněkud j iné než v předchozích letech. Růst byl vyvolán poklesem objemu dovozu, 

neboť hodnota vývozu v roce 1999 zůstala beze změn v porovnání s rokem 1998. 

V kontextu zkoumání platební bilance je třeba věnovat pozornost problému 

vývozu kapitálu. Rozbor tohoto problému předpokládá analýzu nejenom odlivu kapitálu 

vykazovaného v platební bilanci, ale také vyváženého do zahraničí nelegálními cestami. 

Legální vývoz kapitálu je tvořen přímými a portfoliovými investicemi, 

kapitálovými transfery, finančními a obchodními úvěry poskytovanými zahraničním 

subjektům, a také vyváženými devizami. 

Velikost nezákonného odlivu kapitálu nelze přesně určit, ikdyž exis tuj í 

jednotlivé postupy hodnocení míry jeho úniku. Jako nepřímý ukazatel může sloužit 

částka vykazovaná na účtu platební bilance Chyby a opomenutí. Její dlouhodobě 

záporná hodnota může znamenat, že dochází k nepřiměřenosti hodnoty vyváženého 
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zboží a velikosti úhrad za něj, a být svědectvím existence trvalého vývozu prostředků ze 

země nevykazovaných v j iných položkách platební bilance. 

T a b u l k a 2. Platební bilance Ruska v letech 1998-1999 (v mld. USD). 

I. 1998 II. 1998 III. 1998 IV. 1998 1998 1999 

Běžný účet -2 957 -3 637 775 6 038 219 24 616 

Výkonová bilance -1 098 -205 4 867 8 781 12 345 31 731 

Obchodní bilance 101 1 256 5 736 9 335 16 428 36 014 

Export zboží 17 943 IX 644 19 167 IX 6X9 74 443 75 551 

Import zbolí -17X42 -173XX -15 431 -9 354 -58 015 -39 537 

Bilance služeb -1 199 -1 461 -869 -554 -4 083 -4 283 

Bilance výnosů -1 727 -3 290 -4 067 -2 706 -11 790 -7 716 

Běžné převody -132 -142 -25 -37 -336 601 

Kapitálový účet -92 -189 15 -116 -382 -328 

Finanční účet 4 574 5 924 1 528 -7 350 4 676 -13 524 

Přímé investice 294 40 255 903 1 492 1 102 

Portfoliové investice 4 238 3 900 928 -448 8618 -946 

Ostatní investice 42 1 984 345 -7 805 -5 434 -13 680 

Chyby a opomenutí -2 417 -2 866 -4 913 379 -9 817 -8 986 

Změna deviz, rezerv 892 768 2 595 1 049 5 304 -1 778 

Zdroj: CBRF, htip://www.cbr.ru 

Avšak na druhé straně, podobný stav účtu může být vysvětlen j inými důvody, 

j ako např. nedokonalost systému statistické evidence, chyby celních statistik, 

přehlédnutí některých exportních či importních operací prováděných pomocí kanálů 

neorganizovaného obchodu nebo neevidovaný dovoz cizích měn v hotovosti. 

V číslech odliv kapitálu z Ruska v roce 1998 činil 25 mld. USD a v roce 1999 o 

1,5 mld. USD méně 1 7 (při schodku na účtu Chyby a opomenutí v hodnotě 9817 a 

8986 mld. USD). Tyto obrovské částky výrazně svědčí o ztrátě důvěry v ruskou 

ekonomiku ze strany zahraničních investorů. 

Nicméně se Rusko dokázalo obejít bez podpory ze strany zahraničí. Kromě toho, 

jak by paradoxně to neznělo, právě nedůvěryhodná a oslabená ruská ekonomika, která 

17 Částky zahrnují přibližně odhadnuté hodnoty úniku kapitálu. 
GERAŠČENKO, V. O predvaritelnych itogach raboty Banka Rossii za 1999 god i osnovnych zadačach 
na 2000 god. Vesmik banka Rossii 
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ve skutečnosti byla mnohem silnější než se zpočátku předpokládalo, a je j í přirozené 

mechanismy vyvedly zemi z krize. Znehodnocení rublu usnadnilo vývoz ruským 

podnikům a zkomplikovalo zahraničním exportérům dovoz jejich zboží. Domácí 

výrobky znovu ovládly národní trh. 

V procesu obnovy hospodářského růstu se daj í vyčlenit dvě období. Konec roku 

1998 až první polovina 1999 byla spojená s aktivní substituci dovozu způsobenou 

znehodnocením rublu, prudkým poklesem objemu importu a mírným růstem mezd. 

V důsledku se ve výhodné pozici ocitla hlavně odvětví vyrábějící spotřební zboží 

orientovaná na vnitřní trh. 

Příznivá konjunktura na světových trzích, prudký růst důchodů obyvatelstva a 

následný růst domácí poptávky od druhé poloviny 1999 znamenaly konec prvního a 

začátek druhého období, j ehož charakteristickým znakem byla snaha o přechod k 

investičnímu modelu růstu (který se však uskutečnil až po několika letech) při 

zachování politiky substituce dovozu. 

Nakonec Rusko překonalo krizi za cenu stálé inflace a nesplacených dluhů. 

Jediným, co f inanční kolaps zničil, byla reputace prezidenta, který před srpnovými 

událostmi prohlásil, že situace je pod kontrolou a k propadu rublu nedojde. 

Občané toužící po stabilitě a pořádku přestali věřit prezidentovi a tím mu 

znesnadnili prosazení svého nástupce. Jelcin potřeboval člověka, který by byl více méně 

neznámou figurou a zároveň odpovídal požadavkům společnosti. Takové vlastnosti 

Jelcin spatřil u šéfa kontrolní správy administrace Vladimíra Putina. Zapotřebí bylo 

soustředit pozornost lidí na novém obličeji a přesvědčit je, že Putin je ten člověk, 

kterého potřebují. Paradoxně lomu pomohla sociálně-ekonomická nestabilita, kterou po 

sobě zanechala f inanční krize. 

Vzpomínka na sovětské materiální jistoty „...ovládla stále větší počet 

potenciálních ruských voličů. Ti pak, integrováni ve voličskou masu dobře vedenou 

kremelskou propagandou, podlehli opět naději, že pevná ruka nastolující pořádek a 

vypořádávající se s nesnesitelným růstem bohatství některých na jedné straně a trvalou 

bídou většiny na straně druhé, s nepředstavitelnou organizovanou kriminalitou, se 
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ztrátou kdysi tak jednoznačně definovaného smyslu státu, je to pravé, co Rusku a ruské 

společnosti schází." IX 

Jelcin tento stav zcela využil, přestože to nebylo tak jednoduché. Použil všechny 

nástroje a prostředky, aby prosadil svého nástupce. Nástupem Putina k moci a 

následnými změnami v politickém a hospodářském vývoji Ruska se budu zabývat 

v druhé kapitole bakalářské práce. 

18 Konference: Proměny Ruska za V. V.Putina (vnilřní a zahraniční politika) 
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2 . O B D O B Í PREZIDENTSTVÍ PUTINA ( 2 0 0 0 - 2 0 0 5 ) 

Příchod Vladimíra Putina odstartoval novou éru v politickém a ekonomickém 

životě Ruska. Nástup k moci se odehrál na konci roku 1999, kdy se Putin po odstoupení 

z funkce hlavy státu Borise Jelcina stal zastupujícím prezidentem. 

V tu dobu se Rusko už částečně vzpamatovalo z finanční krize a připravovalo se 

na rozsáhlé splátky zahraničního dluhu, mzdové a důchodové zadluženosti. Ekonomika 

se opírala o největší surovinové společnosti, neboť ostatní odvětví zaznamenávala 

stagnaci či dokonce recesi. Podniky potřebovaly f inanční prostředky a žádaly o 

nepoměrné státní dotace, protože nutnou podmínkou jejich další existence byla 

modernizace výrobního procesu. 

Nicméně státní finanční injekce nebyly jediným předpokladem pro pozit ivní 

vývoj podnikatelského sektoru. Dalšími faktory byly: vytvoření všeobecných pravidel a 

norem chování, kterými by se řídily všechny subjekty trhu, existence rozvinuté 

infrastruktury a rovná dostupnost informací. Absence těchto základních podmínek 

fungován í trhu byla hlavní příčinou nestability hospodářství. Do procesu jej ich tvorby 

měly být zapojeny všechny ekonomické a politické instituce, však některé z nich nebyly 

v tom zainteresovány. Putin se stal politikem, který dokázal propojit poněkud 

prot ichůdné zá jmy různých společenských skupin a institucí a usměrnit je ke 

společnému cílu - prosperitě země. 

Cíle, vyhlášené Vladimírem Putinem hned po prezidentských volbách - zlepšení 

investičního klimatu, integrace do světového společenství, modernizace průmyslu - se 

postupně realizovaly. Rozumná makroekonomická politika, daňová a důchodová 

reforma, schválení nové legislativy (zákoníku práce, celního a pozemkového zákona) , 

re formování přirozených monopolů urychlily transformační procesy v ekonomice a 

umožni ly rychlejší obnovu růstu. 

Během několika let se situace kardinálně změnila. Ruské ekonomice se otevřel 

druhý dech. Obyvatelstvo začalo zapomínat na těžké postkrizové období; zejména poté, 

jak se rok za rokem uskutečňovaly nejoptimističtější prognózy. Výsledky byly tak 

pozoruhodné, že společnost důvěřovala prezidentovi nehledě na jasné případy 
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zneužívání moci a omezování některých základních práv. Vysokými tempy rostl 

produkt země, inflace a nezaměstnanost dosahovaly přijatelných hodnot, nevyskytovaly 

se žádné problémy ani s dovozem kapitálu - o ruský investiční trh se znovu začali 

zaj ímat západní investoři - ani s exportem, ani s platební bilancí j ako celkem. 

2.1. POLITICKÝ VÝVOJ 

Podle ústavy je Rusko federativním právním státem s demokratickou formou 

vlády. Práva a svobody člověka mají nej vyšší hodnotu a jej ich garantem je stát. Jediným 

pramenem moci je národ, který vyjadřuje svou vůli prostřednictvím referend a voleb. 

Rusko je sociálním státem s politikou zaměřenou na vytváření podmínek pro důstojný 

život a svobodný rozvoj společnosti. Zákonem je chráněna práce, lidské zdraví a 

zaj iš těna rovnost mezi lidmi, podpora nejchudších vrstev obyvatelstva. 

Rada opozičních politiků a politologů je však přesvědčená, že reálná situace v 

zemi je poněkud jiná. Nejčastěji uváděnými důvody jsou: neefektivnost státu j a k o 

centrální politické a sociální instituce, jeho neschopnost vyřešit problém chudoby, 

faktická kontrola zákonodárné a soudní moci prezidentem, malý počet a organizační 

slabost politických stran, velký rozsah politického lobbyismu a nedostatek nezávislých 

medií . Pravomoci jednotlivých úřadů a institucí jsou bud' nepřesně stanovené, nebo 

nevyvážené, což bezesporu ovlivňuje proces jejich vzájemných vztahů, vede k častým a 

neoprávněným zásahům do jej ich činnosti a brání volbě optimální organizační struktury 

a mechanismu fungování státu. 

Po příchodu Vladimíra Putina byla podstatně upravena samotná koncepce 

prezidentské funkce, v důsledků čeho se značně zvýšila politická váha hlavy státu. 

Putinův „program" předpokládal posílení výkonné moci prostřednictvím podřízení 

většiny institucí prezidentským zájmům, snížení síly opozice a vlivu nezávislých medií. 

Bohužel nemůžu ihned přistoupit k otázce Putinovy politiky, neboť jej í analýza 

nebude úplná, pokud zanechám okolnosti nástupu současného prezidenta k moci a j e h o 

vztahy s politickou, regionální a oligarchickou elitou. Je to velice obsáhlý problém, 

proto se v příštích bodech pokusím o stručný popis nejzávažnějších skutečností, který 

bude stačit pro potřeby této bakalářské práce. 
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2 . 1 . 1 . PUTINŮV PŘÍCHOD 

Na politické aréně se Putin objevil v červenci 1998, kdy byl jmenován Borisem 

Jelc inem ředitelem Federální bezpečnostní služby. Již v tu dobu prezident začal vidět v 

Putinovi svého nástupce. Musel ale v tom přesvědčit i společnost. Hlavní překážkou byl 

předseda vlády Primakov, který po finančnímu kolapsu dokázal vrátit zemi zpět na 

cestu prosperity a byl velice oblíbený mezi lidmi. Pr imakovova nezávislost vyplývaj ící 

z neposkvrněné reputace, ochota spolupracovat s komunisty a nerespektování názorů 

prezidenta dělaly z něj hlavního soupeře kremelskému kandidátovi. 

Jelcin se však s nebezpečím jen tak nesmířil . Prvním krokem odvolal z funkce 

Jevgeni je Pr imakova a j eho vládu. Jeho místo obsadil Jevgenij Stěpašin, kterého za tři 

měsíce nahradil Vladimír Putin, j ehož Jelcin veřejně nazval svým nástupcem. 

„Podstatou „projektu Putin" byla snaha vynaložit co nejnižších prostředku na 

legitimní zajištění převzetí státní moci. Tento cíl se zprvu zdál absolutně nemožný, už 

kvůli tomu, že propagace osoby Putina začala prakticky od nuly."19 Avšak se po 

uplynut í několika měsíců ukázalo, že Jelcinova volba byla stoprocentně správná. 

Paradoxně v tom měla stopy druhá čečenská válka. Ruská armáda „pod 

veden ím" Putina, j emuž prezident Jelcin předal všechny pravomoci k vedení války, 

prováděla v Čečensku jednu úspěšnou operaci za druhou a tím přispívala k Put inově 

populari tě. Ve společnosti tato válka byla chápána jako boj za obnovu státní identity 

Ruska a za obrodu národní hrdosti, a tím pádem Vladimír Putin začal být považován 

společnost í za vůdce připraveného převzít odpovědnost za svá rozhodnutí a také je 

důsledně realizovat. K Jelcinovi, který j ako první označil Putina za budoucího 

prezidenta Ruska, se připojilo velké množství politiků, kteří podpořili kandidáta od 

Kremle, a pak i celá společnost."" 

O budoucím prezidentovi bylo rozhodnuto. Putinovo vítězství nedokázala 

zastavit ani popularita Primakova, ani četné teroristické útoky (v Moskvě, Bujnaksku a 

Volgodonsku) , ani velice špinavá volební kampaň. Vladimír Putin nastoupil do f u n k c e 

hlavy státu 31. prosince 1999 nejprve jako zastupující (po předčasném odchodu Borise 

19 V1NOGRADOV, M. Politický režim v Rusku na počátku epochy Vladimíra Putina. Euroasijský 
express 
20 BATURIN, J„ et al. Jelcinova epocha 1988-2000: Ocl Gorbačeva k Putinovi 
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Jelcina z důvodu Špatného zdravotního stavu) a po všeobecných volbách 26. března 

2000 j ako úřadující prezident. Důvěru mu vyjádřilo 52,9% ruských občanů.2 1 

Z formálního pohledu změny nebyly podstatné. Rozložení moci z hlediska 

politických stran zůstalo stejné, složení vládní koalice přetrpělo jen nepatrné změny. 

Nepřipadá v úvahu ani změna sociálně-ekonomického kurzu, neboť Putinovo vítězství v 

prvním kole předčasných prezidentských voleb mu sice dalo volné ruce, ale brát na sebe 

odpovědnost za rozhodnutí týkající se radikálních řešení v neznámé situaci nový 

prezident nechtěl. Změny byly nevyhnutelné, ale přišly za určitou dobu. 

„Druhý" nástup k moci se odehrál v roce 2004. Po volbách 14. března 2004 

Putin získal mandát pro další čtyři roky. O jeho vítězství se nepochybovalo: prezident 

byl podpořen 71,2% voličů a předběhl druhého Nikolaje Charitonova skoro o 60 

procentních bodů.2 2 

2 . 1 . 2 . NOVÁ KONCEPCE MOCI 

V očích společnosti Putin nevypadal jako Jelcinův nástupce a pokračovatel j eho 

politiky, ale spíše jako jeho protějšek. Na druhé straně, opatrnost Putina a role, kterou 

hráli spojenci Jelcina při propagaci Putinovy kandidatury, byly zárukou, že se bývalá 

elita může neobávat markantních kroků ze strany nového prezidenta. 

Jinak Putin nebyl vázán žádnými povinnostmi před politickými stranami či 

sociálními skupinami, což bylo obrovskou výhodou. Problémem naopak byl nedostatek 

polit ických zkušeností a absence přesně formulovaného ekonomického programu, proto 

nový prezident potřeboval nějaký čas na adaptaci. 

Nějakou dobu Putin vypadal jako velice úspěšný politik. Nejenže byl ve správný 

čas na správném místě, ale měl štěstí i s dalšími činiteli. Obyvatelstvo bylo nakloněné 

novému vůdci, j eho oponenti nebyli příliš silní, přispěla prezidentovi i hospodářská 

konjunktura na světových trzích (vysoké ceny ropy a růst mezinárodní poptávky). 

Většiny velkých úspěchů bylo dosaženo kupodivu bez žádných potíží. Putin se 

stal národním lídrem v očích obyvatelstva a politické elity, byl porážen blok „Otěčestvo 

21 Wikipedia: Tlie Free Encyclopedia, http://www.wikipediu.orii 
"" Tamtéž 
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- Vsja Rossi ja" v čele s Primakovem, komunistická strana definitivně ztratila opoziční 

podstatu a přeměnila se v jednu z mnoha lobbyistických frakcí parlamentu, Rada 

federace (a s ní i krajští gubernátoři) se rychle podřídila Putinovi, část politicky 

aktivních oligarchů ztratila bývalý vliv. Přívrženci hospodářských reforem byli nucení 

uznat svou podřízenost, a, aniž by prováděli samotné reformy, obsluhovali politické 

zá jmy nového prezidenta a soustředili se na boj s konkurenčními nomenklaturními 

skupinami. 

Nástup k moci relativně mladého a agilního politika vedl k prudkému růstu 

aktivity ruské diplomacie. Největších výsledků se podařilo dosáhnout na postsovětském 

prostoru, kde se fakticky rozpadl zaměřený proti Moskvě svaz G U U A M : \ 

Naopak nebyla doposud vyřešená otázka Kalinigradské oblasti, která je 

geograficky oddělena od Ruské federace a podmínky tranzitu přes Litvu, které existuj í 

v současné době, se neliší od vízového režimu, což porušuje suverenitu Ruska a ustavní 

právo občanů svobodně se pohybovat uvnitř státu. Takový stav velice škodí 

hospodářskému vývoji regionu, který je závislý na surovinách a oblasti odbytu, které 

mu zabezpečuje ruský trh. 

Změny, které proběhlý za dobu prezidentství Putina, jsou tak výrazné, že se dá 

klidně hovořit o nové politické epoše. Nejedná se o pouhé reformování mocenských 

institucí, ale o radikální úpravu koncepce činnosti prezidenta. Ikdyž Putin prohlašuje, že 

uznává základní zásady dělení mocí, jeho motto pravděpodobně zní: „Stát j sem j á " . 

Národní a státní zá jmy se plně podřizují zá jmům prezidenta a pokusy oponování j sou 

vnímány jako zásahy do činnosti státního aparátu. Takový přístup byl součástí politiky 

Borise Jelcina v letech 1994-98, leč měl spíše deklarativní charakter a nebyl uplatněn v 

praxi. Činnost Putina v tomto směru se ukazuje jako daleko úspěšnější. Především jde o 

podřízení zákonodárných orgánů moci (Státní dumy a Rady federace) a omezení vlivu 

regionální a oligarchické elity. 

Avšak vítězství nedoprovázela Putina ve všech dějstvích. Často „donucení 

s toupenci" odmítali jednat v zájmu prezidenta a nešli na kompromis. Nicméně hlavní 

taktický úkol byl vyřešen. V politickém prostředí byla vytvořena specifická a dosud 

neznámá atmosféra řízené nestability. Nelze bylo přesně předpovědět osud většiny 

11 GUUAM je regionální sdružení Gruzie, Ukrajiny, Azerbajdžánu a Moldavska (Uzbekistánu vstoupil 
v roce 1999 a vystoupil v roce 2005), které vzniklo v roce 1997 ve snahách navázat se spolupráci 
v politické a bezpečnostní oblasti (Wikipedia: The Free Encyclopedia, http://www.wikipedia.org). 
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politických institucí, žádný politik nebyl zajištěn proti administrativnímu tlaku ze strany 

výkonné moci nebo orgánů činných v trestním řízení. 

Taková situace nemusí nutně znamenat zlepšení situace ve státu. Síla Putina j e 

výsledkem jeho popularity, která nemá historickou obdobu, vysokých cen paliv na 

světových trzích a neorganizovanosti elity, která není schopná oponovat hlavě státu. 

Jednotl iví politici bez potřebné podpory neriskují ověřit na sobě sílu Putinovy moci a 

jen v malá případech dochází k pokusům o sabotování kremelských iniciativ. 

Charakter politiky Putina je velmi flexibilní a kombinuje prvky nejrůznějších, 

občas protichůdných, strategií. Ruský prezident neměl a podle mnoha příznaků nemá v 

úmyslu dělat konečnou volbu ve prospěch určitého scenária, č ímž provokuje konkurenci 

mezi stoupenci různých programů a posiluje svůj vliv. 

Snahami Kremle se politický život země stal rozhodně průhlednějším. Výkonná 

moc, ve snahách předvést společnosti svou sílu, učinila řadu kroku k neutralizaci 

opozičních sil a soukromých medií. Taková činnost byla podmíněna jak slabostí 

opozici, tak i rozšířeností názoru, že neutralizace veřejných politických institucí 

upevňuje mocenskou vertikálu. 

V této souvislosti velmi znepokojuje nedodržení v Rusku základních 

demokrat ických norem (a to zejména s ohledem na vizi demokratického právního státu) 

j ako je svrchovanost zákona, existence opozice a svobodných a nezávislých medií . 

Jedná se o změnu systému gubernátorských voleb ve prospěch nepřímého mechanismu, 

trestní stíhání vlastníků ropného koncernu Jukos a administrativní tlak na soukromá 

media a následné jej ich znárodnění. 

Vládní útoky na Jukos a jeho hlavního akcionáře Michaile Chodorkovského, 

který byl obviněn a pak odsouzen z daňového uniku, ovlivnily ryze politické motivy, 

neboť Chodorkovski j byl kritikem současné vlády a otevřeně financoval opozici. Tento 

případ nezůstal ojedinělým. Byli stíháni a v důsledku zbaveni jakéhokoliv vlivu i další 

politicky aktivní představitelé ruské oligarchické elity: Něvzlin, Berezovskij, Lebeděv a 

další. 

Znárodnění soukromých televizních stanic TV-6 a NTV bylo dalším případem 

nedemokrat ického chování vlády. Ikdyž administrativní tlak byl podle mého názoru 
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ovlivněn nepoměrně velkou ochotou medií zasahovat do státní politiky, situace spíše 

vypadala jako pojištění nezbytné pro provádění nepopulárních kroků. Následné 

zestatnění medií nebylo v žádném případě přípustné a ani snaha o stabilizaci vývoje 

země nemůže omluvit takovou činnost vlády. 

2 . 1 . 3 . PUTINOVA POLITIKA 

Právě stabilizace situace v Rusku byla dosud hlavním cílem a výsledkem 

Putinovy politiky. V uplynulých letech jeho prezidentství se podařilo vyřešit řadu 

nashromážděných problémů. Byla obnovena jednota státu, upravena legislativní 

základna, vznikl civilizovaný trh práce, budují se nezávislé soudy, spuštěna vojenská a 

daňová reforma, reformy v komunální sféře a penzijním systému, životní úroveň 

obyvatelstva se dostala zpět na vyšší předkrizovou úroveň. 

Avšak některé reformační procesy, které byly v minulosti zahájeny, se zatím v 

plné míře nerealizovaly a často jsou zadržovány administrativními nástroji či 

zá jmovými skupinami. Rusko přechází k další etapě vývoje státu - od likvidace 

bývalého ekonomického systému přes stabilizaci situace k řešení dlouhodobých 

strategických cílů24 , tj. zdvojnásobení HDP do roku 2010, snížení chudoby, zvýšení 

životní úrovně a modernizace armády. Za hlavní téma pro další období j sou označeny 

sociální otázky - dostupné bydlení, modernizace zdravotnictví, rozvoj vzdělávacího 

systému, zvyšování zaměstnanosti . 

K úspěšnému vyřešení sociálních problémů může dojít pouze za podmínky 

stálého ekonomického růstu a dokončení transformace v sociálně-ekonomické oblasti. 

Proto se každodenní záležitostí v Rusku stala spolupráce mezi státem a podnikatelským 

sektorem pro zvyšování zaměstnanosti, zejména v oblastech s vysokou mírou 

dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých, pro rozvoj malého a středního 

podnikání a pro efektivní využití státních podpor. 

Současný politický vývoj Ruska je ovlivněn přechodným stavem politického 

systému, který j iž má demokratické prvky, přestože není zcela demokratický. 

Domnívám se, že za podmínky rozumného charakteru institucionálních reforem a jej ich 

Jedná se o cíle definované Strategickou koncepcí v roce 2000 - viz 2.2. Hospodářský vývoj. 
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úspěšného provedení může dojít v blízkém budoucnu k politické stabilizaci. Nelze však 

opomenout další nezbytné předpoklady jako existence svobody slova, systému více 

polit ických stran a opozice, a také realizace principu dělby moci na tři větve, kdy žádná 

z nichž nebude schopná ovlivňovat činnost ostatních. 

Co se týče současného prezidenta, Vladimír Putin má po celou dobu svého 

působení ve funkci podporu veřejnosti na úrovni 50-70%. Ačkoliv se v minulosti 

předpovídala neudržitelnost vysokých preferencí Putina (při porovnání s počáteční 

oblibou Gorbačova a Jelcina a pozdějším úpadkem jejich popularity), tyto prognózy se 

nepotvrdily a Putin je historicky nejoblíbenějším představitelem ruského státu. Podle 

průzkumů veřejného mínění důvěra k j e h o osobě je založena především na očekáváních 

budoucnosti . V očích veřejnosti Putin zosobňuje požadavek na "vládu silné ruky", 

pořádek a stabilitu. 

2.2. HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ25 

S ohledem na složitost procesu transformace v Rusku a těsný vztah polit ického a 

hospodářského vývoje ekonomická situace v zemi je ve velké míře determinovaná 

schopnost í politické elity vytvořit institucionální zázemí, legislativní normy a další 

podmínky nezbytné pro fungování trhu. Podle mého názoru hlavním zdrojem 

hospodářské nestability v Rusku v 90. letech byla právě permanentní politická krize a 

neschopnost vedoucích politických stran a zájmových skupin domluvit se ohledně 

postupů řešení základních sociálně-ekonomických problémů a směru hospodářského 

kurzu. 

V této souvislosti by překonání politické krize mělo vést k ekonomické 

stabilizaci. Jenomže ekonomickou prosperitu ovlivňují nejen vnitřní, ale i vnější 

faktory, obzvlášť v Rusku, kde ekonomický růst je přímo závislý na konjunktuře na 

světových trzích. V této podkapitole se prostřednictvím analýzy základních 

makroekonomických ukazatelů a ukazatelů vnější ekonomické činnosti pokusím 

zhodnoti t hospodářský vývoj země v letech 2000-2005. 

25 Hodnoty všech ukazatelů uvedených dále v této kapitole jsou k dispozici také v Příloze 1. Při analýze 
vývoje peněžního trhu byly použité oficiální publikace CBRF dostupné na její webových stránkách 
(http://www.cbr.ru). 
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2 . 2 . 1 . R O K 2 0 0 0 

Charakteristickým znakem roku 2000 v Rusku byla sociální stabilita a 

předvídatelnost charakteru hospodářského a politického vývoje. Poslední překvapení 

roku 1999 - předčasná rezignace prezidenta Jelcina - bylo současně výchozím bodem 

pro formování stálých vztahů mezi aktivními účastníky politického života, což se zase 

stalo důležitým faktorem ekonomické stabilizace. 

T a b u l k a 3. Makroekonomické ukazatele ruské ekonomiky v roce 2000 (v % 
oproti předchozímu roku; nezaměstnanost - stav na konci roku). 

HDP Výroba Průmyslová 
výroba 

Zemědělství Stavebnictví Služby Nezamě 
stnanost 

Inflace 

10,0 12,4 11,1 12,7 17,4 6,9 9,9 20,2 

Zdro j : GKS, http://www.gks.ru 

V roce 2000 pro ruskou ekonomiku bylo typické vysoké tempo růstu - největší 

za celé období transformace. Hospodářský růst probíhal na pozadí příznivé světové 

konjunktury cen (především paliv a průmyslových výrobků) a vnitřní sociálně-

ekonomické stability. Přírůstek HDP oproti předchozímu roku dosáhl hodnoty 7,7%, 

míra nezaměstnanosti činila 10,2%. Růst výroby (o 12,4%; stavebnictví dokonce o 

17,4%) byl podporován rozvijícím se trhem služeb, který začal expandovat nehledě na 

nízkou platební schopnost obyvatelstva. Vzestup investiční aktivity doprovázela změna 

struktury financování investic a zlepšení finančních ukazatelů ve většině odvětví. 

Hlavním cílem monetární politiky v roce 2000 bylo snížení inflace při zachování 

dosavadního tempa růstu produktu. Charakter politiky centrální banky byl velmi 

diskrétní, ačkoliv během roku byla pozorována období s rychlejším růstem nabídky 

peněz. Jejich příčinou byla především potřeba dodatečných rublových intervencí na 

devizovém trhu za účelem akumulace deviz, které umožňovaly ministerstvu f inancí 

splácet vnější dluh. Nakonec míra inflace dosáhla hodnoty 20,2%. 

Na začátku roku centrální banka oznámila o pokračování v realizaci plovoucího 

měnového kurzu rublu, přičemž nebyly stanoveny žádné meze, v nichž by se měla 

pohybovat jeho hodnota. Bylo jasné, že dynamika kurzu bude záviset na vývoji exportu 

a na průběhu procesu splacení zahraničního dluhu. Protichůdné působení těchto dvou 
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faktorii nakonec zpříčinilo znehodnocení rublu vůči USD o 4,30% a jeho zhodnocení 

vůči euru o 3,90%. 

Hlavní ukazatele platební bilance se vyvíjely směrem typickým pro rok 1999. 

Stále se zvyšovalo saldo běžného účtu a současně rostly schodky na kapitálovém a 

f inančním účtech. Přebytek na běžném účtu platební bilance o dvojnásobek přesáhl 

úroveň předchozího roku a byl v rozhodující míře determinován růstem hodnoty 

exportu díky příznivému vývoji světových cen paliv a dalších vyvážených Ruskem 

komodit. Objem importu se téměř nezměnil. 

Přebytek výkonové bilance neutralizoval účinky obsluhování zahraničního dluhu 

a rozsáhlých výplat mezd nerezidentům (záporná hodnota bilance výnosů), a také 

vývozu kapitálu ve formě portfoliových investic a půjček (schodek na f inančním účtu). 

Pozoruhodným je obrovský přebytek na kapitálovém účtu, jenž byl výsledkem odepsání 

části zahraničního dluhu Ruska v souvislosti s restrukturalizací zadluženosti vůči 

Londýnskému klubu. 

2 . 2 . 2 . ROK 2 0 0 1 

Rok 2001 byl prvním rokem realizace nového strategického programu sociálně-

ekonomického vývoje, který byl zpracován v roce 2000 a dostal název Strategická 

koncepce (nebo Grefův program). Plán byl vytvořen z podnětu prezidenta Putina a j eho 

vznik byl spojen jak s politickými (např. formováním nové prezidentské administrace), 

tak i s ekonomickými důvody. 

Myšlenka komplexního dlouhodobého plánování nebyla novou v postsovětské 

historii Ruska, neboť obdobný program byl vyvinut ještě vletech 1991-92 tehdejší 

vládou v čele s Jegorem Gajdarem. Jeho hlavními záměry bylo uvolnění cen, 

liberalizace vnějších ekonomických vztahů, makroekonomická stabilizace a dokončení 

procesu privatizace. Realizace plánu trvala déle než se původně očekávalo, ale ke konci 

90. let nejzávažnější cíle byly splněny. Byly vytvořeny podmínky pro zahájení další 

2b Rusko není členem Londýnského klubu, nicméně úzce spolupracuje s ním jako dlužník. V říjnu 1997 
byla podepsána dohoda o restrukturalizaci ruského dluhu na období 25-ti let. V prosinci 1998 se Rusko 
potýkalo s vážnými problémy dostál svým závazkům, ale již počátkem roku 1999 řada věřitelů 
Londýnského klubu projevila ochotu jednat o další restrukturalizaci ruského dluhu. V únoru 2000 byla 
podepsána nová dohoda o restrukturalizaci sovětského dluhu, jejíž výsledkem bylo snížení jeho původní 
výše, odložení splácení do roku 2008 a restrukturalizace na dobu 30-ti let. (Export.cz, 
http://www.export.cz) 
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etapy reforem, je j íž osnovou by bylo provádění strukturálních a systémových změn 

zaměřených na zabezpečení stálosti hospodářského růstu.27 

Politická stabilizace v roce 2000 zaměřila pozornost odborníků a politické elity 

na ekonomickou stránku vývoje a znovu otevřela diskusi ohledně hospodářských 

perspektiv Ruska, což nakonec vyústilo ve zpracování Strategické koncepce. Program 

měl za úkol usměrnit sociálně-ekonomický vývoj Ruska a určit základní mechanismy, 

které zabezpečí nejrychlejší růst domácího hospodářství. Cílem programu bylo 

provedení komplexu institucionálních a systémových reforem (modernizace armády a 

zdravotnictví, rozvoj vzdělávacího systému, posílení ochrany vlastnických práv, 

deregulace a podpora konkurence) při současném udržení celkové makroekonomické a 

sociální stability (zdvojnásobení HDP do roku 2010, snížení chudoby a 

nezaměstnanosti , zvýšení životní úrovně).2 8 

T a b u l k a 4. Makroekonomické ukazatele ruské ekonomiky v roce 2001 (v % 
oproti předchozímu roku; nezaměstnanost - stav na konci roku). 

HDP Výroba Průmyslová 
výroba 

Zemědělství Stavebnictví Služby NezamČ 
stnanost 

Inflace 

5,1 6,5 4,9 11,4 9,9 3,6 8,7 18,6 

Zdroj: GKS, http://www.gks.ru 

Ačkoliv některé zaplánované změny nebyly realizovány, z makroekonomického 

hlediska byl rok 2001 velice úspěšným. Zpomalení růstu hrubého domácího produktu 

(5,0%) a jednotlivých sektorů ekonomiky v porovnání s předchozím rokem může být 

vysvětleno větším zatížením stávajících kapacit, o čemž svědčila i relativně nízká míra 

nezaměstnanosti (8,9%). Nejmenší přírůstek byl zaznamenán v terciálním sektoru 

ekonomiky (3,6%), kde se projevila nízká platební schopnost obyvatelstva. 

Při analýze procesů v peněžním sektoru a charakteru politiky centrální banky 

mus ím poznamenat relativní stabilitu, která chyběla v předchozích letech. Centrální 

banka Ruské federace zcela kontrolovala jak dynamiku spotřebitelských cen, tak i 

situaci na devizovém a peněžním trzích. V porovnání s rokem 2000 se snížila roční míra 

27 KAGARLITSKY, B. Russia under Yellzin cuul Putin: Neo-liberal autocracy 
28 Kommersant: Programma pravitelsiva RF na 2000-2010 (zkrácená verze) 
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inflace, která nyní činila 18,8%. Kurz rublu vůči USD poklesl o 7,03% a vůči eura o 

1,83%. 

Avšak nemůžu nepoznamenat, že chování centrální banky bylo poněkud pasivní 

a otázkou je, zda by neměla provádět flexibilnější monetární politiku. Jinak v tomto 

směru bylo dosaženo docela dobrých výsledků. Za tři následující po finančnímu 

propadu roky bylo docíleno stabilizace inflačních procesů, příznivé dynamiky kurzu 

rublu, obnovení devizových rezerv centrální banky, zpomalení růstu nabídky peněz a 

snížení míry monetizaee ekonomiky. 

V porovnání s předchozími lety byly zaznamenány značné změny většiny 

základních položek platební bilance. Zastavil sc růst salda běžného účtu, které se snížilo 

pod úroveň roku 2000. Jeho hodnota byla stejně jako dříve determinována vývojem 

výkonové bilance, kde ale došlo k výrazně změně: poprvé za poslední roky poklesl 

objem ruského exportu a výrazně vzrostla hodnota dovozu. Zvýšil se schodek na 

f inančním účtu. Saldo kapitálového účtu se po roce zase dostalo do záporných hodnot. 

Jeho obrovský schodek byl důsledkem odepsání části zahraničního dluhu nejméně 

rozvinutých zemí vůči Rusku v rámci Pařížského klubu.2 ' ' 

2 . 2 . 3 . ROK 2 0 0 2 

V roce 2002 pokračoval trend zpomalení růstu HDP, který činil 4,3% oproti 

5 ,0% v předchozím roce. Nejrychleji překvapivě rostl sektor služeb (5,6%), 

pomalejšími tempy výrobní odvětví (nejnižší přírůstek ve stavebnictví a zemědělství). 

Míra nezaměstnanosti činila 7,9%. 

Klíčovým bodem zkoumání peněžního trhu a politiky centrální banky v roce 

2002 bylo relativní snížení pozornosti ekonomů k problémům tohoto sektorů. Během 

celého roku otázky monetární a devizové regulace byly zastíněny změnami v daňové 

legislativě, reformováním přirozených monopolů, strukturální politikou a snížením 

tempa hospodářského růstu. 

Rusko je členem Pařížského klubu od roku 1997. Na základě dohod o restrukturalizaci sovětského 
dluhu v letech 1996-1997 byly s příslušnými členy klubu uzavřeny bilaterální dohody. V roce 1999 byla 
obnovena jednání o restrukturalizaci dluhu, přičemž bylo dosaženo dílčího úspěchu v otázce splácení 
úroků z dluhu bývalého SSSR. V lednu a únoru 2001 Rusko vyrovnalo skluzy ve splácení úroků z 
sovětského dluhu a od března 2001 již splácí dluhy členům Pařížského klubu v souladu s původním 
splátkovým kalendářem. Koncem roku 2004 díky příznivé ekonomické konjunktuře iniciovala ruská 
strana jednání o možnosti předčasné úhrady svého dluhu. (Export.cz, http://www.export.cz) 
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Tabulka 5. Makroekonomické ukazatele ruské ekonomiky v roce 2002 (v % 
oproti předchozímu roku; nezaměstnanost - stav na konci roku). 

HDP Výroba Průmyslová 
výroba 

Zemědělství Stavebnictví Služby Nezamě 
stnanost 

Inflace 

4,7 3,6 4,0 2,9 2,8 5,6 9,0 15,1 

Zdro j : GKS, http://www.gks.ru 

Inflace činila 15,5% (pokles oproti roku 2001 o 3,5 procentních bodů). Kromě 

monetárních faktorů růst cen ovlivnilo rozhodnutí vlády o zvýšení míry zdanění 

produkce přirozených monopolů. 

Co se týče kurzu rublu, během celého roku probíhalo jeho znehodnocení vůči 

nejdůležitějŠím zahraničním měnám. Tento trend neovlivnila ani změna politiky 

centrální banky v důsledku rezignace guvernéra Geraščenka. Oficiální kurz rublu vůči 

U S D poklesl o 5,47%, vůči euru dokonce o 25,00%. 

Rok 2002 byl charakterizován vysokým tempem růstu reálných důchodů 

obyvatelstva díky rychlejšímu růstu mezd a penzijních důchodů ve srovnání s indexem 

spotřebitelských cen. V důsledku stejně jako v předchozím roce stoupala domácí 

poptávka.1 0 

Větší růst dovozu (jimž, dá se předpokládat, byl uspokojen nedostatek zboží na 

domácím trhu) ve srovnání s vývozem, kde neměla tak velký účinek jako v dosavadních 

letech příznivá konjunktura cen paliv na světových trzích, vyústil v nepatrné snížení 

přebytku výkonové bilance. Jako výsledek se druhý rok za sebou došlo ke snížení salda 

běžného účtu, a to nejen kvůli poklesu hodnoty výkonové bilance, ale i v důsledku 

prohloubení deficitu bilance výnosů. Saldo kapitálového účtu zůstalo záporné a porostlo 

v absolutní hodnotě. Finanční účet se díky rozsáhlému přílivu portfoliových investic 

naopak dostal do kladných hodnot, a to poprvé od finančního propadu v srpnu 1998. 

2 . 2 . 4 . R O K 2 0 0 3 

Charakteristickým rysem ekonomického vývoje v letech 2000-2002 bylo 

každoroční zpomalení temp růstu produktu. Existovalo několik teoretických vysvětlení 

30 Institut ekonomiki perehodnogo perioda, http://www.iet.ru 
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tohoto trendu. Opozičně orientováni odborníci viděli hlavní důvod v neefektivnosti 

hospodářské politiky vlády a je j í neschopnosti využit výhodný vývoj světových cen 

energetických zdrojů. 

Putinovi příznivci spatřovali příčinu ve specifičnosti postkrizového 

hospodářského vývoje. Jejich teorie spočívala v tom, že po hluboké a dlouhodobé recesi 

mus í nutně dojít k zotavení ekonomiky, a to ve dvou etapách. První fáze expanze je 

vázaná na politickou stabilizaci, obnovení domácí poptávky a využití stávajících 

kapacit. Druhá fáze začíná běžet, kdy v zemi již nezbývají volné kapacity a hospodářský 

růst se zpomaluje . Při tomto stavu nutnou podmínkou dalšího růstu ekonomiky je 

zvýšení investiční aktivity a tvorba nových kapacit. Jediným problémem je to, že se 

kvůli složitosti a protichůdnosti procesů ovlivňujících investiční klima v zemi dá velice 

těžko určit okamžik zlomu. V důsledku se vládní úkony pro zvýšení přitažlivosti 

domácího trhu pro zahraniční kapitál (v případě, že domácí investoři rigidně reaguji na 

potřebu kapitálu) mohou opozdit.1 ' 

Tabulka 6. Makroekonomické ukazatele ruské ekonomiky v roce 2003 (v % 
oproti předchozímu roku; nezaměstnanost - stav na konci roku). 

HDP Výroba Průmyslová 
výroba 

Zemědělství Stavebnictví Služby Nezamě 
stnanost 

Inflace 

7,3 8,2 7,5 5,7 14,3 6,9 8,7 12,0 

Zdroj: GKS, hup://www.gks.ru 

Podle všeho právě rok 2003 byl tímto okamžikem, neboť bylo znovu 

pozorováno zrychlení tempa růstu HDP (7,3% oproti 4 ,3% v roce 2002). Nemůžu však 

odmítnout myšlenku, že mnohem větší pozitivní vliv na dynamiku vývoje a strukturu 

ekonomiky měla příznivá konjunktura na světových trzích. Odhaduje se, že přibližně 

třetina přírůstku HDP byla výsledkem růstu ceny ruské ropy a plynu, zatímco vnitřní 

faktory jako růst investiční aktivity a důchodů obyvatelstva způsobily necelé dvě 

třetiny, což je nepřiměřeně nízká hodnota. Tempa ekonomického růstu podle sektoru 

vypadala takto: z výrobních odvětví nejrychleji rostlo stavebnictví, pomaleji 

průmyslová výroba a zemědělství, v sektoru služeb byl zaznamenán mírný přírůstek. 

Míra nezaměstnanosti činila 8,5%. 

31 Vedi: Analitičeskaja laboratorija, http://www.vedi.ru 
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Situaci na peněžním trhu v roce 2003 charakterizovala stabilita a klid. Poprvé za 

postkr izova léta rust spotřebitelských cen neopustil meze doporučené vládou při tvorbě 

státního rozpočtu. 

Důležité změny se odehrály v monetární politice a platební bilanci země. Na 

začátku roku vedení centrální banky fakticky vyhlásilo o změně cílů monetární politiky: 

ř ízení měnového kurzu rublu ustoupilo místo kontrole míry inflace. Následkem index 

spotřebitelských cen dosáhl hodnoty 112% (pokles o 3,1 procentních bodů oproti roku 

2002) a kurz domácí měny vůči USD se zvýšil o 7,33% a vůči euru poklesl o 11,5%. 

Dovoz a vývoz byly rozhodujícími faktory, které ovlivnily velikost částky na 

běžném účtu platební bilance. Relativní zlevnění dovážených surovin a technického 

zařízení, které způsobilo růst poptávky po nich, mělo podstatný vliv na změnu 

konkurenčního prostředí na ruském trhu a odhalilo problémové body hospodářského 

vývoje země. Jestliže import spotřebitelského zboží byl potlačován vysokou 

konkurenceschopnost í ruských výrobků, dovoz strojů a kapitálově náročného zařízení 

byl doprovázen snížením podílu ruských podniků na trhu. 

Zvýšení hodnoty vývozu bylo ve stejné míře způsobeno jak růstem j e h o 

fyz ického objemu, tak i dynamikou cen na světových trzích a vysokou poptávkou po 

energet ických zdrojích. V důsledku působení těchto faktoru se kladné saldo výkonové 

bilance (a zároveň i saldo běžného účtu) zvýšilo o třetinu oproti roku 2002. 

Co se týče f inančního účtu, v roce 2003 došlo k výrazné změně struktury dovozu 

a vývozu kapitálu. Pro vývoz byly typické přímé a portfoliové investice, za t ímco 

dovážený kapitál nejčastěji měl formu půjček a úvěrů. Částka vykazovaná na 

kapi tá lovém účtu, po výrazném kolísání v letech 2000-2002, se vrátila na úroveň 

bl ízkou roku 1999. 

2 . 2 . 5 . ROK 2 0 0 4 

Při zkoumání ekonomického vývoje v roce 2004 nejprve musím věnovat 

pozornost dvěma důležitým trendům. Prvním z nich bylo zpomalení tempa růstu H D P 

(o 0,4 procentních bodů) způsobené nízkou konkurenceschopností domácích výrobců a 

poklesem investiční aktivity (hlavně v malém a středním podnikání). Zhoršení 
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investičního klimatu bylo důsledkem neúspěšných protiinflačních opatření vlády a 

zostření rozporů mezi podnikatelským sektorem a státem, což vyvolalo zvýšení 

investičních rizik. 

Druhý trend spočíval v rapidním růstu domácí poptávky a podle očekávání 

odborníků se měl stát základem úspěšného budoucího vývoje ruské ekonomiky. 

Nicméně kvůli nekonkurenceschopnosti ruského zboží velká část domácí poptávky byla 

uspokojená zahraničními výrobky a k expanzi ve výrobních odvětvích nedošlo. S 

poklesem výroby o necelé dvě procenta byl zaznamenán jednoprocentní přírůstek 

v sektoru služeb. 

Tabulka 7. Makroekonomické ukazatele ruské ekonomiky v roce 2004 (v % 
oproti předchozímu roku; nezaměstnanost - stav na konci roku). 

HDP Výroba Průmyslová 
výroba 

Zemědělství Stavebnictví Služby Nezamě 
stnanost 

Inflace 

7,2 6,3 6,1 2,9 10,2 7,9 7,6 11,7 

Zdroj: GKS, http://www.gks.ru 

Pod tlakem rostoucích cen paliv a zemědělských výrobků na světových trzích se 

nepodařilo snížit míru inflace, která stejně jako míra nezaměstnanosti (8,3%) zůstala na 

úrovni předchozího roku (11,7%). V situaci, kdy kvůli působení vnějších činitelů 

centrální banka j iž nemohla výrazně ovlivnit tempo růstu spotřebitelských cen, j e j í 

úlohou se stal monitoring bankovního sektoru a potlačení faktorů způsobujících 

apreciaci rublu. C B R F využila část devizových rezerv na stabilizaci kurzu měny, avšak 

ho nedokázala udržet na úrovni předchozího roku - výsledkem bylo jeho zhodnocení 

oproti USD o 5,79% (oproti euru kurz rublu poklesl o 2,00%). 

Zběžný pohled na platební bilanci Ruska v roce 2004 stačí k pochopení stavu 

zahraničního obchodu. Obrovský přebytek na běžném účtu byl důsledkem růstu 

světových cen paliv a rekordních objemů vývozu zboží, především produkce 

energet ického komplexu. Nepatrně se zvýšil schodek na kapitálovém účtu a zastavil se 

dvouletý růst částky na účtu finančním. Jeho saldo se dostalo do záporných hodnot , 

přestože dovoz kapitálu ve formě přímých a portfoliových investic byl vyšší než j eho 

vývoz. 

32 Institut ekonomiki perehodnogo perioda, http://www.ict.ru 
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2 . 2 . 6 . ROK 2 0 0 5 

V roce 2005 ruská ekonomika zůstala závislá na vnějších faktorech - světových 

cenách ropy a plynu, poptávce po energetických zdrojích, kreditním ratingu země a 

objemu zahraničních investic. Dá se říct. že jejich dynamika byla ve sledovaném období 

velice výhodná, a výsledkem bylo zachování příznivého vývoje základních 

makroekonomických ukazatelů, kladné saldo platební bilance a přebytkový státní 

rozpočet. 

Tabulka 8. Makroekonomické ukazatele ruské ekonomiky v roce 2005 (v % 
oproti předchozímu roku; nezaměstnanost - stav na konci roku). 

HDP Výroba Průmyslová 
výroba 

Zemědělství Stavebnictví Služby Nezamě 
stnanost 

Inflace 

6,4 - - - - - 7,7 10,9 

Zdro j : GKS, http://www.gks.ru 

Je však nutno poukázat na to, že na pozadí příznivého vnějšího prostředí tempo 

hospodářského růstu mohlo být mnohem vyšší. Číselné pesimistické prognózy ohledně 

ekonomických perspektiv Ruska v roce 2005 se částečně uskutečnily. Tempo růstu 

H D P se snížilo na 6,4%, přičemž hlavní příčinou zpomalení byly dva faktory: růst 

poptávky po zahraničnímu zboží na úkor domácím výrobkům a neočekávaně malé 

zvýšení objemu exportu. 

Poklesla míra nezaměstnanosti (7,6%) a inflace (11,0%). Reálné důchody 

obyvatelstva pokračovaly růst rychlým tempem, což bylo především výsledkem zvýšení 

sociálních výdajů státu. Měnový kurz rublu vůči USD vzrostl o 3,73% a vůči euru 

poklesl o 9,66%. 

Hlavním determinantem zvýšení hodnoty ruského vývozu byl vzestup cen paliv, 

př ičemž současně došlo ke zpomalení míry růstu fyzického objemu vývozu zboží. 

Současně s tím druhý rok za sebou bylo zaznamenáno rekordně vysoké tempo růstu 

dovozu (hlavně kapitálově náročného zboží), a to pravděpodobně díky zvýšení důchodů 

obyvatelstva a reálného zhodnocení rublu. V důsledku došlo k poklesu salda výkonové 

bilance a ke snížení přebytku na běžném účtu. 

13 Vedi: Analitičeskaja laboratorija, http://www.vedi.ru 
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Příliv kapitálu ve formě PZI byl sice vysoký, ale nestačil ke kladné hodnotě na 

finančním účtu, protože do zahraničí byly vyvezeny obrovské částky ve formě 

portfoliových investic a úvěrů. Saldo kapitálového účtu rovněž zůstalo záporné, avšak 

značně vzrostlo v absolutní hodnotě a takřka dosáhlo rekordní výše. 

Prvních šest let Putinova prezidentství proběhlo ve znamení příznivého 

hospodářského vývoje. Charakteristickým znakem tohoto období byla změna modelu 

ekonomického růstu ve prospěch investičního (v roce 2003), jelikož po přetížení 

stávajících kapacit j iž nemohlo docházet ke stalému vysokému tempu růstu HDP. 

Zvýšení investiční aktivity a tvorba nových kapacit přispěly ke zrychlení ekonomického 

růstu, avšak jen krátkodobě, neboť v dalších letech zase došlo ke zpomalení tempa růstu 

produktu. 

Celkem za šestileté období HDP vzrostl o 48,1%. Pozitivní vliv na dynamiku 

vývoje produktu a strukturu ekonomiky měla nejen příznivá konjunktura na světových 

trzích, ale i vnitřní faktory jako růst investiční aktivity a důchodů obyvatelstva. 

Nejrychlej i rostla výrobní odvětví, především stavebnictví, pomaleji terciární sektor, 

ikdyž v jednotl ivých letech docházelo k j e h o expanzi. Nezaměstnanost se snížila na 

7 ,7% z původních 12,4% na konci roku 1999. 

Tabulka 9. Agregované ukazatele za léta 2000-2005. 

01.01.2000 31.12.2005 2000-2005 

HDP - - 48,1 % 

Výroba - - 42,6%* 

Průmyslová výroba - - 38,2%* 

Zemědělství - - 40,5%* 

Stavebnictví - - 67,1%* 

Služby - - 34,9%* 

Nezaměstnanost 12,4% 7,7% -4,7 proc.b. 

Inflace - - 127,6% 

Měnový kurz rublu vůči USD 
(rublu za USD) 27,0000 28,7825 -6,60% 
Měnový kurz rublu vůči euru (rublů 
za euro) 27,2000 34,1850 -25,68% 

Zdro j : GKS, http://www.cks.ru 
* - léta 2000-2004 
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Ceny vzrostly o 127.6%. což bylo důsledkem vysoké inflace těsně po měnové 

krizi, neboť se v dalších letech j e j í míra pořád snižovala. Měnový kurz rublu vůči USD 

poklesl o 6,60%, vůči euru o 25,68%. Depreciace rublu spolu s růstem světových cen 

zapříčinila stálý (s výj imkou roku 2001) růst hodnoty exportu. V důsledku růstu 

důchodů ruského obyvatelstva rostl i dovoz do země. 

Saldo platební bilance se zvyšovalo od 2001. Přebytek na běžném účtu a 

výkonová bilance rostly počínaje rokem 2002. Vývoj hodnot na kapitálovém a 

f inančním účtech nebyl z dlouhodobého hlediska jednoznačný, protože hodně závisel na 

krátkodobých faktorech, které se lišily pro jednotlivé roky. 

Můžu shrnout, že léta 2000-2005 v Rusku byla úspěšným obdobím j ak 

z poli t ického tak i z ekonomického hlediska. Výsledky byly tak dobré, že společnost 

zavřela oči nad jasnými případy zneužívání moci a nedodržení základních 

demokrat ických norem jako svrchovanost zákonu, existence opozice a nezávislých 

medií. Podařilo se vyřešit řadu nahromaděných problémů - byla obnovena jednota státu, 

vytvořena společná legislativní základna, vypracován a zčásti realizován dlouhodobý 

program sociálně-ekonomického vývoje, vznikl funkční trh práce, budují se nezávislé 

soudy, zahájena vojenská a daňová reforma, reformy v komunální sféře a penzijním 

systému. Zvýšil se HDP, poklesla míra nezaměstnanosti, stabilizoval se měnový kurz 

rublu, rostl vývoz zboží a dovoz kapitálu. Stále se zvyšovalo saldo platební bilance. 
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3 . S O U Č A S N É POSTAVENÍ RUSKA VE SVĚTOVÉM 

HOSPODÁŘSKÉM SPOLEČENSTVÍ 

Před několika lety svět vstoupil do nového století a je evidentní, že po zdolání 

přechodného období po Studené válce lidstvo už několik desetiletí žije v podmínkách 

nového světového řádu. Již k polovině 90. let 20. století byly zformovány tři základní 

atributy nového systému: všeobecně uznávaná hierarchie účastníků, základní pravidla a 

principy chování, rozhodovací mechanismus. Stejně tak vznikly i nové způsoby využití 

polit ického vlivu a zrychlení ekonomického růstu. 

V současné době světovou hospodářství tvoří tři skupiny: 

rozvinuté tržní ekonomiky, 

- t ransformující se ekonomiky, 

rozvojové ekonomiky.1 4 

První skupina je tvořena nejvyspělejšími státy světa. Pro druhou skupinu je 

charakterist ickým to, že v současné době v těchto zemích probíhá transformační proces, 

během něhož se centrálně plánované hospodářství mění v hospodářství tržní. Do třetí 

skupiny patří ekonomiky, které není možné zařadit ani do rozvinutých, ani do 

t ransformujících se, čili méně vyspělé státy.35 

Rovněž lze členit země podle hrubého národního produktu na obyvatele , < \ 1 

v tomto případě jsou vymezovány tři skupiny: 

- země s nízkým důchodem, 

- země se středním důchodem, mezi nimiž lze rozlišit země s nižším středním 

důchodem a země s vyšším středním důchodem, 

- země s vysokým důchodem. 

34 Členění podle Mezinárodního měnového fondu. 
35 CIHELKOVÁ, E., et al. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy 
36 Členění podle Světové banky. 
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Ruská federace je řazená mezi transformující se ekonomiky s nižším středním 

důchodem. V současnosti má země značné rezervy a otázkou je, zda je dokáže v 

budoucnu využit. Toto bude záviset především na stavu její hospodářství a vývoji 

postavení Ruska ve světovém hospodářském společenství . 

Jelikož j sem v předchozí kapitole podrobně popsal ekonomickou situaci v zemi, 

v dalším výkladu se zaměřím na zkoumání zahraničních vztahů Ruska, j eho obchodní 

politiky a zapojení do světového hospodářství - vztahů s mezinárodními a regionálními 

organizacemi a uskupeními, případně účasti v nich. 

3.1. ZAHRANIČNÍ OBCHODNÍ POLITIKA RUSKA 

Strategickým záměrem zahraniční obchodní politiky Ruska je integrace země do 

světového hospodářského společenství za účelem maximálního využití ekonomických 

styků pro realizaci dlouhodobé strukturální adaptace ruské ekonomiky. V současné době 

se Rusko zapojuje do světového systémů ekonomických vztahů hlavně kvůli získání 

odbytových trhů a rozšíření obchodu surovinami. Země není aktivním účastníkem 

mezinárodní výrobní kooperace, obchodu službami, a také mezinárodní vědecko-

technické a informační výměny. Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, 

ekonomika země je velice závislá na exportu úzkého kruhu zboží, především palivové-

surovinového komplexu, a na importu spotřebního zboží. Míra otevřenosti Ruska v 

současnosti není v rovnováze s vnitřními možnostmi země. 

V této souvislosti pro stabilizaci zahraničního obchodu Ruska s ohledem na 

tempo vývoje světové ekonomiky musí být v první řadě podle mého názoru realizovány 

následující cíle: 

- zachování pozic Ruska na světových trzích zboží (především surovin, 

vyzbrojení , strojů a zařízení), a také další rozšíření exportu hotových výrobků a služeb, 

- zabezpečení rovných podmínek pro ruské zboží a služby na zahraničních 

trzích, 

- upravení proexportní politiky za účelem zvýšení konkurenceschopnosti 

ruského vývozu, 
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- omezení úniku kapitálu cestou vybudování příznivých obchodních podmínek 

v Rusku, zpřísnění kontroly exportních a importních operací včetně měnové a celní 

kontroly a zamezení pašovaného dovozu zboží. 

Co se týče teritoriální struktury zahraničního obchodu země, hlavními partnery 

Ruska jsou průmyslově rozvinuté státy. V posledních letech se prudce zvyšuje obchodní 

spolupráce Ruska se zeměmi Evropské unie, naopak klesá obchod s členskými zeměmi 

Společenství nezávislých států. 

Obchod s EU tvoři 48,6 % celkového obchodního obratu země (viz Tabulka 4). 

Rusko je čtvrtým největším obchodním partnerem Unie za USA, Švýcarskem, Čínou. ' 

T a b u l k a 10. Největší obchodní partneři Ruska (v roce 2004). 

Podíl (%) 

EU 48,8 

SRN 9,3 

Holandsko 6,5 

Itálie 5,9 

SNS 18,3 

Bělorusko 6,8 

Ukrajina 6,6 

Kazachstán 3,2 

Ostatní státy 32,9 

Cín a 5,8 

USA 3,8 

Turecko 3,4 

Švýcarsko 3,3 

Zdroj: Export.cz, http://www.exDort.cz 

Struktura ruského exportu na trhy Evropské unie zcela odpovídá 

konkurenceschopnost i ruské produkce. Export ruské ropy a plynu do zemí EU je 

zárukou stability politických vztahů, avšak nestačí k prohloubení spolupráce s Unií. 

Z e m ě EU nemaj í velký zájem o rozšíření sortimentu ruského dovozu: obchodní politika 

Evropské unie vůči Rusku spočívá v zachování stability vztahů a zabezpečení 

regulárních dodavek ruských energetických zdrojů. 

17 Europa, http://www.eurona.eu.int 

48 

http://www.exDort.cz
http://www.eurona.eu.int


Od roku 1972 největším obchodním partnerem bývalého Sovětského svazu a 

současného Ruska je Německo. Země je dodavatelem moderních technologií a zařízení, 

spotřebního zboží, a také největším věřitelem. Vedoucí postavení Německa j e 

podmíněno vysokou kvalitou a různorodostí dodávané produkce, přičemž německé 

výrobky maj í relativně nízké ceny a geografická blízkost zemí zabezpečuje levnou 

dopravu. 

V posledních letech byl v Rusku zaznamenán rekordní růst obchodního obratu. 

Několik let za sebou tempo růstu zahraničního obchodu několikanásobně přesáhuje 

tempo růstu produktu. Hlavními příčinami tohoto trendu jsou příznivá konjunktura 

světových cen ropy, zemního plynu a jejich derivátů, výhodná dynamika rublu a růst 

vnitřní investiční a spotřební poptávky. 

Z hlediska objemu vývozu se Rusko posunulo na 15. místo s podílem 1,8% na 

světovém exportu. Podle celkového obratu zahraničního obchodu se země zařadila do 
' 18 

první světové dvacítky." 

3.2. RUSKO A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE A USKUPENÍ 

Ruská zahraniční politika tradičně nahlíží na mezinárodní vztahy, zvláště 

v politicko-bezpečnostní oblasti, jako na hierarchický systém. Na jeho vrcholu je 

Organizace spojených národů. Střed pyramidy tvoří mezinárodní organizace a je j í 

základnu suverénní státy. Stejně jako všechny země se Rusko chová především 

pragmaticky ve snahách o prosazování vlastních zájmů. Právě z tohoto hlediska vychází 

stát při určení hlubiny spolupráce s jednotlivými mezinárodními a regionálními 

organizacemi a integračními uskupeními.w 

3 . 2 . 1 . ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 

Organizace spojených národů byla založena v roce 1945. Hlavním cílem 

organizace je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní 

spolupráce v těchto oblastech.111 

38 Export.cz, http://www.export.cz 
39 BusinessInfo.cz, http://www.businessinfo.cz 
40 Informační centrum OSN v Praze, http://www.osn.cz 
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Ruská federace jako nástupnický stát SSSR /.dědila místo stálého člena Rady 

bezpečnosti a tím pádem má velký vliv na řešení nejdůležitéjších 

mezinárodně-politických otázek. Rusko prosazuje dodržování Charty OSN, ikdyŽ 

přiznává, že organizaci, která vznikla v j iném historickém kontextu, je třeba reformovat. 

Však během několika jednání o reformě v minulých letech Rusko kvůli obavám ztratit 

stálé členství a právo veta zaujímalo spíše konzervativní stanoviska s tvrzením, že je 

nutné zachovat efektivitu a univerzalitu organizace. 

3 . 2 . 2 . SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE 

Rusko vede přístupová jednání do Svčtové obchodní organizace již řadu let. 

První přihláška byla podána ještě v červnu 1993 do předchůdkyně WTO GATT a Rusko 

získalo status pozorovatele. 

V rámci dosavadních přístupových jednání země harmonizovala přes 90% své 

legislativy s normami WTO. Avšak rozhodujícím momentem v otázce vstupu bude 

postoj největších světových velmoci USA, EU, Japonska a Číny, které v poslední době 

ve většině případů jdou vstříc obchodním zájmům Ruska. Tudíž lze učinit závěr, že je 

pravděpodobné, že by Rusko již v blízkém budoucnu mohlo stát řádným členem 

organizace. 

Ze členství ve W T O plyne řada výhod. Za prvé, na Rusko se rozšíří princip 

doložky nejvyšších výhod, díky čemu země bude schopná využít nízké celní sazby při 

vývozu do členských zemí. 

Za druhé, paritní doložka ujišťuje, že ruské zboží nebude podléhat na 

zahraničních trzích diskriminačním opatřením (podobným dodatku Jacksona-Vanika v 

USA). Tato skutečnost je velmi aktuální, neboť se Rusko podle úrovně diskriminace 

nachází na druhém místě ve světě za Čínou. Po vstupu země bude moci bránit svá 

obchodní práva od neoprávněných úkonů jiných států pod egidou procedury vyřešení 

sporů WTO. '" 

Dále, členství v organizaci přiláká nové investory, usnadní přístup k úvěrům a 

moderním technologiím a bude znamenat zvýšení stimulační a ozdravující úlohy 

mezinárodní konkurence pro ruského výrobce. 

J l Ministerstvo zahraničí Ruské federace, http.V/www.mid.ru 
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Na druhé strané, liberalizace obchodu s členskými zeměmi může mít špatný vliv 

na ruské producenty, snížit celkovou konkurenceschopnost domácích výrobků a 

dokonce vést k zániku celých odvětví (např. hutnictví v důsledku nutného snížení 

dovozních sazeb na metalurgické výrobky ). Ruské podnikaní není připraveno na splnění 

podmínek WTO v té podobě, ve které jsou nyní projednávány ruskou vládou. Neexistují 

poradní organy, které by poskytly informace ruským firmám. V další perspektivě 

nespokojenost v podnikatelských kruzích může vést k velmi negativním důsledkům 

sociálního, ekonomického a politického charakteru. 

3 . 2 . 3 . MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND 

Mezinárodní měnový fond byl vytvořen za účelem podpory mezinárodního 

měnového systému a mezinárodní měnové součinnosti, k usnadnění růstu 

mezinárodního obchodu, k podporování stability měnových kurzů a mezinárodního 

platebního systému. M M F pomáhá členským zemím i v odstraňování deficitů 

platebních bilancí.42 

Spolupráce Ruska s M M F začala v roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu. 

První úvěr ve výši 1 mld. USD získalo Rusko již v následujícím roce. V roce 1996 byl 

sjednán tříletý program úvěrování s desetiletou dobou splatnosti. V roce 1999 

v důsledku finanční krize přestalo Rusko plnit sjednané podmínky, proto MMF na 

určitou dobu pozastavil úvěrování země. V posledních letech Rusko nečerpalo žádné 

úvěry a pokračovalo ve splácení svých závazků.4 ' 

3 . 2 . 4 . SVĚTOVÁ BANKA 

„Světová banka je rozvojová instituce, jejímž cílem je snížení chudoby 

prostřednictvím podpory udržitelného ekonomického růstu v zemích. [...] Partnerství 

Světové banky s vládami klientských zemí a její pomoc při tvorbě jejich plánu a 

stanovování priorit ji předurčují k tomu, aby hrála významnou roli při stimulaci a 

získávání investic pro financování rozvoje. "44 

4" CIHELKOVÁ, E„ et al. Světová ekonomiko: nové jevy a perspektivy 
41 Export.cz, http://wvvw.export.cz 
44 The World Bank Group, http://www.svetovabanka.cz 
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Rusko se stalo členem Světové banky v roce 1992 a za dobu spolupráce získalo 

kolem 50 úvěrů v celkové hodnotě 10 mld. USD. J r 

3 . 2 . 5 . ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ 

Rusko není plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj, ačkoliv podalo přihlášku již v roce 1996. Jako pozorovatel se může účastnit 

činnosti výborů OECD. 

Kromě politické dimenze má pro země členství v organizaci hlavně ekonomický 

význam. Od této spolupráce si ruská strana slibuje získání technologií a praktických 

dovednost í pro správu a řízení veřejného a soukromého sektoru, regionální rozvoj, 

formování zdravého podnikatelského prostředí apod. V této souvislosti získání 

plnoprávného členství v blízkém budoucnu je jedním z hlavních úkolů současné 

diplomacie Ruska. 

3 . 2 . 6 . VELKÁ OSMIČKA 

Velká osmička vznikla pozváním Ruska k politickým diskusím sedmi 

nejrozvinutějších států světa (známých jako Velká sedmička). Jenomže se země nestala 

plnoprávným členem klubu, přestože o to v poslední době usiluje, a většina jednání o 

důležitých ekonomických otázkách probíhá bez je j í účasti. 

Působení v rámci Velké osmičky je pro Rusko nejen záležitostí prestiže, ale i 

snahou zapojit se do rozhodování o globálních záležitostech. Význam Ruska v G-8 

velice vzrostl s jeho zapojením do protiteroristické kampaně po teroristických útocích 

v USA. Rusko má velká očekávání od spolupráce se zeměmi Velké osmičky, avšak se 

po nejednoznačném průběhu ruských parlamentních a prezidentských voleb, znárodnění 

nezávislých medií a potlačení opozice stále častěji objevují myšlenky, že země má být 

vyloučena z klubu kvůli nedodržování základních demokratických principů. 

45 MID, http://www.mid.ru 
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3.3. RUSKO A REGIONÁLNÍ ORGANIZACE A USKUPENÍ 

3 . 3 . 1 . ORGANIZACE PRO BEZPEČNOST A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě je bezpečnostní organizace, 

která vzniklá v roce 1995 a měla za cíl podporu rozvoje demokratické společnosti, 

prevenci lokálních konfliktů, obnovu stability a míru ve válečných oblastech, 

prosazování kolektivní bezpečnosti a odstraňování kvalitativních rozdílů mezi státy.""' 

Zahraničně-polit ické aktivity Ruska v rámci OBSE vždycky vycházely ze dvou 

základních principů: zájmu Ruska o získání významné pozice v rámci evropského 

bezpečnostního systému a odmítání NATO jako základu pro tvorbu tohoto systému. 

Dlouhá léta Rusko považovalo OBSE za organizaci s velkým potenciálem, avšak 

v poslední době kvůli kritickému hodnocení stavu demokracie v Rusku ze strany OBSE, 

země přistoupila k větší kritice činnosti organizace. 

Rusko žádá o kompletní reformování a rozšíření aktivit organizace, které se 

zat ím omezuj í jen na lidsko-právní oblast a hodnocení dodržování demokratických 

principů. Za další podmínku úspěšné existence j e pokládaná změna systému f inancování 

tak, aby velikost příspěvků členských zemí závisela na jejich platební schopnosti. 

V rámci reformy organizační struktury Rusko usiluje o větší kontrolu volebních 

monitorovacích misí Stálou radou OBSE. 

3 . 3 . 2 . RADA EVROPY 

Rada Evropy vznikla v roce 1949 a byla první mezivládní evropskou organizací. 

V současnosti Rada Evropy sdružuje 46 zemí a je j ím hlavním cílem je ochrana 

občanských a politických práv.4 ' 

Ruská federace je Členem organizace od roku 1996. Aktivity země jsou 

zaměřeny především na ochranu práv rusko mluvicích menšin v zahraničí. Po zahájení 

druhé čečenské války se do centra pozornosti dostala problematika chránění lidských 

práv na severním Kavkazu. Ruská strana učinila řadu dílčích opatření ke zlepšení 

44 Wikipedia: The Free Encyclopedia, http://www.wikipedia.org 
47 Rada Evropy, http://www.coe.int 
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situace, nicméně dodržování lidských práv v Rusku nadále zůstává jedním z hlavních 

témat jednání organizace. 

3 . 3 . 3 . ASIJSKO-TICHOMOŘSKÁ HOSPODÁŘSKÁ SPOLUPRÁCE 

Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce vznikla v roce 1989 a nyní 

sdružuje 21 zemí. APEC vznikla jako diskusní fórum zemí, které chtěly je j ím 

prostřednictvím řešit ekonomické problémy regionu: zabezpečil stabilní růst a rozvoj, 

rozvíjet a posilovat otevřený multilaterální systém spolupráce, odstranit bariéry 

obchodu zbožím, službami a investicemi. 

Rusko je členem organizace od roku 1998 a využívá členství v APEC k 

prosazování svých ekonomických a politických zájmů v asijsko-tichomořském regionu, 

a to formou hospodářské spolupráce s vybranými státy. 

Hodnocení dosavadního vývoje APEC je velmi složité s ohledem na krátké 

období existence organizace, které neumožňuje spolehlivě odlišit plány dosud 

nerealizované od nerealizovatelných. Optimisticky vypadá rychlý pohyb APEC 

k vytvoření společenství, jež v sobě obsahuje dohodu odstraňující překážky obchodu na 

tak obrovském území. Na druhé straně, můžu zdůraznit nedostatečnou institucionální 

vyspělost organizace, která je důsledkem malého počtu reálně účinných opatření, jež 
y • 48 

byla přijata institucemi APEC a implementována členskými státy. 

3 . 3 . 4 . SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ 

Společenství nezávislých států bylo založeno v roce 1991 jako svazek bývalých 

sovětských zemí. Jeho členy se staly dvanáct států: Ázerbajdžán, Arménie, Bělorusko, 

Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, 

Uzbekistán a Ukrajina. Na začátku existence hlavním úkolem organizace bylo 

vyjednávání o rozdělení majetku bývalého SSSR, později se začalo jednat i o spolupráci 

v obchodní, finanční, legislativní a bezpečnostní a dalších oblastech. 

Částečná hospodářská stabilizace umožnila Rusku postupně přistupovat 

v prostoru bývalého SSSR k obnově ekonomických vazeb a spolupráce, zvláště 

v energetice, vojensko-průmyslovém komplexu, dopravě a komunikacích. Po rozpadu 

4,1 CIHELKOVÁ, E., et al. Světová ekonomika: nově jevy a perspektivy 
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SSSR byly hospodářské systémy postsovětských zemí i nadále velmi blízké a Rusko 

zůstalo jejich nejbližším ekonomickým partnerem. 

Organizace se dnes nachází ve stavu částečné paralýzy. Společenství není 

funguj íc ím mechanismem, jedná se spíše o zvláštní kanál pro vzájemné informování a 

koordinaci. Podle mého názoru integrační seskupení zůstává jen formální strukturou a 

ztratilo jakoukoliv perspektivu rozvoje. 

3 . 3 . 5 . ČERNOMOŘSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ 

Černomořské hospodářské společenství vzniklo v roce 1992 a Rusko bylo 

j edn ím ze zakládajících členů. Ruské zájmy v tomto sdružení jsou orientovány 

především na oblast energetických surovin, rozvoj hospodářské spolupráce ve sféře 

podnikání, cestovního ruchu a v posledních letech též v boji proti organizovanému 
• v 49 zločinu. 

3 . 3 . 6 . EUROASIJSKÉ EKONOMICKÉ SPOLEČENSTVÍ 

Euroasijské ekonomické společenství vzniklo v roce 2001 s cílem organizačně-

právního sjednocování ekonomik Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a 

Tádžikistánu. 

Založení seskupení předcházelo podepsání Dohody o prohloubení integrace 

v hospodářské a humanitní oblasti a Dohody o vytvoření Společenství suverénních 

republik Ruské federace a Běloruska (obě v roce 1995), jejíchž cílem bylo vytvoření 

společenství integrovaných států. V roce 2003 členské země EAES připravily Dohodu o 

kolektivní bezpečnosti a projednaly součinnost v procesu přípravy na vstup do WTO. 5 0 

3.4. RUSKO A EVROPSKÁ UNIE 

Vztahy s Evropskou unií hrají pro Rusko významnou roli, avšak bez ohledu na 

dlouhodobé zkušenosti jednaní, rozvinutý systém spolupráce na různých úrovních a 

velkou právní základnu jsou v dnešní době ve velmi nejednoznačném stavu. Hlavním 

49 Export.cz, http://www.expon.cz 
50 Tamtéž 
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p r o b l é m e m j e neschopnost obou stran zformulovat strategické cíle spolupráce, určit 

spo lečné hodnoty , z á jmy a úkoly. 

Zák ladní dokumenty , které upravuj í vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem, 

vznika ly pos tupné zhruba od poloviny devadesátých let. Jde především o Dohodu o 

par tners tv í a spolupráci z roku 1994, která vstoupila v platnost v roce 1997, a o 

Společnou strategii EU vůči Rusku, která byla přijata v roce 1999." 

Za t ímco Dohoda o partnerství a spolupráci byla velmi obsáhlým d o k u m e n t e m , 

který se zaměřoval na konkrétní otázky technického a ekonomického charakteru, 

Spo lečná strategie byla spíše je j í protipólem. Rozpracování strategie bylo ovl ivněno 

p řán ím řady členských zemí EU v čele s Německem při j e j ím konkrétním provádění co 

ne jv íce využívat h lasování kval i f ikovanou většinou. I když rozsáhlejší implementace 

tohoto způsobu hlasování zůstala v této oblasti pouze ve stadiu realizace, neurčitost 

strategie se j iž stala je j í trvalou charakteristikou.5" 

Odrazem Společné strategie na ruské straně byla Střednědobá strategie pro 

rozvo j vztahů mezi EU a Ruskem pro léta 2000-2010, která trpí zase j inými nedostatky. 

Předevš ím je natolik obsáhlá, že fakticky jakýkoli krok ruské vlády ve vztahu k 

Evropské unii lze vykládat j ako j e j í naplňování.5 3 

Jednost ranně nadef inovaná Společná strategie byla v roce 2003 nahrazena 

koncep tem čtyř společných prostorů (společný ekonomický prostor, dva prostory 

věnované bezpečnost i a jeden vzdělání a výzkumu) , j ehož hlavním mot ivem má být 

v z á j e m n ě výhodná aprox imace práv obou stran. Zat ímco Evropská unie původně 

navrhova la j edno tný akční plán, který zahrnoval všechny čtyři oblasti, Rusko se snaži lo 

o oddě len í jednot l ivých sektorů tak, aby si mohlo vybírat jen ty oblasti, kde je pro něj 

sb l ižování obzvláště výhodné. Současné řešení sice na první pohled více odpovídá 

ru skému konceptu, na praktické rovině ale zvítězil návrh Evropské unie. 

Je zře jmé, že v současné době je báze právních vztahů mezi Ruskem a E U 

zastaralá . Dohoda o partnerství a spolupráci z roku 1994 se dodržuje o b ě m a stranami v 

m i n i m á l n í m rozsahu a většina hlavních cílů a položek této dohody ztratí svou důleži tost 

51 Europa, http://www.eLirona.eu.ini 
52 Evropská unie - portál o EU, http://www.euraciiv.ez 
53 KRATOCHVÍL P Evropská unie a Rusko : klopýtavě kupředu? Integrace 
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po vstupu Ruska do WTO. Navíc platnost dokumentu vyprší v roce 2007, avšak 

doposud nebyl vypracován žádný nový návrh. 

Lze nalézt řadu důvodů, proč vztahy mezi EU a Ruskem nepřináší očekávané 

výsledky. Hlavním je skutečnost, že Rusko je suverénní stát a národní zájmy jsou pro 

nčj velmi důležité. Navíc EU vyžaduje od Ruska provádění reforem, které jsou 

podmínkou vstupu do Unie, ale neuvažuje o jeho skutečném vstupu. Proto se podle 

mého názoru další prohloubení vztahu neuskuteční, pokud se postoj evropských politiku 

nezmění . 

Rusko se považuje za samostatnou jadernou velmoc, která je podpořena 

členstvím v Radě bezpečnosti OSN. Účast v regionálních a mezinárodních organizacích 

(Radě Evropy, OECD, MMF, Světové bance atd.), integračních seskupeních (APEC, 

SNS, BSEC, EAES atd.) a rozvoj vztahů s nej většími světovými velmocemi zvyšují vliv 

země ve světě a přispívají k hlubšímu zapojení do světového hospodářského 

společenství. 

Nevyřešenou otázkou zůstává členství země ve WTO. Většina expertů se 

domnívá, že bez ohledu 11a pozitivní vliv perspektivy vstupu Ruska do organizace, 

odstranění obchodních bariér může poškodit ruskému hospodářství a 

konkurenceschopnosti ruských podniků. Ruské podnikaní není připraveno na splnění 

podmínek W T O v té podobě, ve které jsou nyní projednávány ruskou vládou. Neexistují 

poradní organy, které by poskytly informace ruským Firmám. V další perspektivě 

nespokojenost podnikového sektoru může vést k velmi negativním důsledkům 

sociálního, ekonomického a politického charakteru. 

V posledních letech byl v Rusku zaznamenáván rekordní růst obchodního 

obratu. Tempo růstu zahraničního obchodu několikanásobně přesáhuje tempo růstu 

produktu. Hlavními příčinami tohoto trendu jsou příznivá konjunktura světových cen 

ropy, zemního plynu a jejich derivátů, výhodná dynamika rublu a růst vnitřní investiční 

a spotřební poptávky. 

Co se tyče cílů ve vztazích Ruska a EU, na začátku 90. let požádalo Rusko o 

užší spolupráci s Unii a podepsání asociační dohody, která byla přijata v roce 1994 

v podobě Dohody o partnerství a spolupráci. Avšak po uplynutí 12 let EU zůstává pro 
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Rusko vnější neovlivnitelnou sílou. Na druhé straně, existuje názor, že Rusko neusiluje 

o hlubší spolupráci a dosáhlo svého hlavního cílu v tomto směru, a to - zachovat státní 

suverenitu a nezávislost při rozhodování. 
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r m / V 
Z Á V Ě R 

Ruská finanční krize byla vyvolaná řadou fundamentálních faktorů jako 

rozpočtové problémy, spočívající v neschopnosti vlády v le tech 1992-1998 vyrovnat 

výdaje státu s j eho příjmy; zhoršení stavu platební bilance, vyvolané nepříznivým 

stavem vnějšího obchodu Ruska, růstem státních výdajů a výdajů soukromého sektoru 

na splacení zahraničního dluhu; a problémy spojené s nestabilitou bankovního systému. 

Konečně posledním faktorem, který přímo určil termíny a povahu finanční krize v 

Rusku, byla nedokonalost hospodářské politiky země v předkrizových letech 

(především kampaň s euroobligacemi). 

Rusko trpělo zadlužením, které nemohlo být pokryto neefektivním daňovým 

systémem. Negativně se projevila i přesycenost zahraničním kapitálem - silně vzrostla 

závislost na vnějším prostředí. Měnovou krizi provázela krize politická. 

Vyvést zemi z krize dokázaly přirozené mechanismy ruské ekonomiky, která ve 

skutečnosti byla mnohem silnější, než se zpočátku předpokládalo. Znehodnocení rublu 

usnadnilo vývoz ruským výrobcům a zkomplikovalo zahraničním producentům dovoz 

je j ich zboží. Domácí výrobky znovu ovládly národní trh. Nesplacené dluhy, aniž by 

prostředky odcházely do zahraničí, šly na výplatu mezd státním zaměstnancům. 

V procesu obnovy hospodářského růstu se dají vyčlenit dvě období. Konec roku 

1998 až první polovina 1999 byla spojená s aktivní substituci dovozu způsobenou 

znehodnocením rublu, prudkým poklesem objemu importu a mírným růstem mezd. 

V důsledku se ve výhodné pozici ocitla hlavně odvětví vyrábějící spotřební zboží 

orientovaná na vnitřní trh. 

Příznivá konjunktura na světových trzích, prudký růst důchodů obyvatelstva a 

následný růst domácí poptávky od druhé poloviny 1999 znamenaly konec prvního a 

začátek druhého období, jehož charakteristickým znakem byla snaha o přechod k 

investičnímu modelu růstu, který se však uskutečnil až po několika letech, při zachování 

politiky substituce dovozu. 

Příchod Vladimíra Putina odstartoval novou éru v politickém a ekonomickém 

životě Ruska. Putinův nástup k moci připadl na konec roku 1999, kdy se Rusko už 
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částečně zotavilo od finančního propadu a připravovalo se na rozsáhlé splátky 

zahraničního dluhu, mzdových a důchodových nedoplatků.. Ekonomika se opírala 

hlavně o největší surovinové společnosti, neboť ostatní odvětví zaznamenávaly stagnaci 

či dokonce recesi. 

Cíle, vyhlášené Vladimírem Putinem hned po prezidentských volbách - zlepšení 

investičního klimatu, integrace do světového společenství, modernizace průmyslu - se 

postupně realizovaly. Rozumná makroekonomická politika, daňová a důchodová 

reforma, schválení nové legislativy (zákoníku práce, celního a pozemkového zákona), 

reformování přirozených monopolů urychlily transformační procesy v ekonomice a 

umožni ly rychlejší obnovu růstu. 

Politický vývoj Ruska po celou dobu transformace je ve značné míře ovlivněn 

přechodným stavem politického systému, který již má demokratické prvky, přestože 

není zcela demokratický. Domnívám se, že úspěšné dokončení institucionálních reforem 

může v blízkém budoucnu přispět k politické stabilizaci. Nelze však opomenout další 

nezbytné předpoklady jako existence svobody slova, systému více politických stran a 

opozice, a také realizace principu dělby moci na tri větve, kdy žádná z nichž nebude 

schopná ovlivňovat činnost ostatních. 

Charakteristickým znakem prvních šesti let Putinova prezidentství byla změna 

modelu ekonomického růstu ve prospěch investičního (v roce 2003), jelikož po 

přetížení stávajících kapacit j iž nemohlo docházet ke stálému vysokému tempu růstu 

produkce. Zvýšení investiční aktivity a tvorba nových kapacit přispěly ke zrychlení 

ekonomického růstu, avšak jen krátkodobě, neboť se v dalších letech zase došlo 

ke zpomalení tempa růstu produktu. 

Léta 2000-2005 v Rusku byla úspěšným obdobím jak z politického tak i 

z ekonomického hlediska. Výsledky byly tak dobré (zvýšil se HDP, poklesla míra 

nezaměstnanosti , stabilizoval se měnový kurz rublu, vývoz zboží a dovoz kapitálu; po 

celé období rostlo saldo platební bilance), že společnost zavřela oči nad jasnými případy 

zneužívání moci a nedodržení základních demokratických norem jako je svrchovanost 

zákona, existence opozice a nezávislých medií. Podařilo se vyřešit řadu nahromaděných 

problémů - byla obnovena jednota státu, vytvořena společná legislativní základna, 

vypracován a zčásti realizován dlouhodobý program sociálně-ekonomického vývoje, 
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vznikl civilizovaný trh práce, budují se nezávislé soudy, byla zahájena vojenská a 

daňová reforma, reformy v komunální sféře a penzijním systému. 

V současné době je Rusko samostatnou jadernou velmocí, která je podpořena 

členstvím v Radě bezpečnosti OSN. V posledních letech je zaznamenáváno zlepšení 

vztahů země s největšími partnery a prudký růst obchodního obratu. Tempo růstu 

zahraničního obchodu několikanásobně přesáhuje tempo růstu HDP. Hlavními 

příčinami tohoto trendu jsou příznivá konjunktura světových cen ropy, zemního plynu a 

jejich derivátů, výhodná dynamika rublu a růst vnitřní investiční a spotřební poptávky. 

Co se tyče cílů ve vztazích Ruska a EU, na začátku 90. let požádalo Rusko o 

užší spolupráci s Unii a podepsání asociační dohody. Avšak po uplynutí 12 let, EU 

zůstává pro Rusko vnější neovlivnitelnou sílou. Na druhé straně, existuje názor, že 

Rusko neusiluje o hlubší spolupráci a dosáhlo svého hlavního cíle v tomto směru, a to -

zachovat státní suverenitu a nezávislost při rozhodování 

Charakter dosavadního vývoje Ruska a současnou situaci bych ještě jednou 

shrnul v několika větách. Jedná se o stabilní období se stálým tempem růstu ekonomiky. 

Z e m ě se zcela zotavila z důsledků finančního propadu a s jistotou přistoupilo k realizaci 

reforem. Byl stabilizován politický systém, hospodářství funguje jako dobře promazaný 

stroj, rozšířil se export. Rostly kreditní ratingy země a zahraniční investoři se přestali 

bát ruské ekonomiky. Členství v regionálních a mezinárodních organizacích, účast 

v integračních seskupeních a rozvoj vztahů s největšími světovými velmocemi zvyšují 

vliv země ve světě a přispívají k hlubšímu zapojení do světového hospodářského 

společenství. Nevyřešenou otázkou však zůstává členství země ve WTO a OECD. 

Mohu učinit závěr, že v současnosti Rusko má rezervy a otázkou je, zda je 

dokáže v budoucnu využít. Domnívám se, že, pokud k tomu dojde, Rusko bude mít 

všechny předpoklady, aby se stalo jednou z nejvyspělejších zemí na světě. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1. Základní makroekonomické ukazatele ruské ekonomiky v letech 1998-2005 
(v % oproti předchozímu roku; nezaměstnanost - stav na konci období). 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

HDP -5,3 6,4 10,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 

Výroba -7,4 10,4 12,4 6,5 3.6 8,2 6,3 -

Průmyslová \ýrobci -4.8 10,2 11,1 4.9 4,0 7,5 6,1 -

Zemědělství 17,1 12,7 11.4 2,9 5,7 2.9 -

Stavebnictví •6.3 6,0 17,4 9,9 2,8 14,3 10,2 -

Služby -3,4 2,3 6,9 3.6 5,6 6,9 7,9 -

Nezaměstnanost 13,2 12,4 9.9 8,7 9,0 8,7 7.6 7,7 
Inflace (podle indexu 
spotřebitelských cen) 

84,4 36,5 20,2 18,6 15,1 12,0 11,7 10,9 

Zdro j : GKS, http://www.gks.ru 

Příloha 2. Dynamika měnového kurzu rublu vůči USD a euru v letech 1998-2005. 

Datum Rublů 
za USD 

Roční 
změna 

Rublů 
za euro 

Roční 
změna 

01.01.1998 5,9600 - - -

01.01.1999 20,6500 -246,48% 24,0900 -

01.01.2000 27,0000 -30,75% 27,2000 -12,91% 

01.01.2001 28,1600 -4,30% 26,1400 3,90% 

01.01.2002 30,1372 -7,02% 26,6172 -1,83% 

01.01.2003 31,7844 -5,47% 33,2719 -25,00% 

01.01.2004 29,4545 7,33% 37,0979 -11,50% 

01.01.2005 27,7487 5,79% 37,8409 -2,00% 

01.01.2006 28,7825 -3,73% 34,1850 9,66% 

Zdro j : CBRF, http://www,cbr.ru 
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Příloha 3. Platební bilance Ruska v letech 2000-2005 (v mld. USD). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Běžný účet 46 839 33 935 29 116 35 408 58 563 62 924 

Výkonová bilance 53 506 38 990 36 449 48 964 72 383 77 977 

Obchodní bilance 60 171 48 121 46 335 59 858 85 825 88 781 

Export zboií 105 033 101 884 107301 135 928 183 207 176 233 

Import zboží -44 862 -53 763 -60 966 -76 070 -97 382 -87452 

Bilance služeb -6 665 -9 131 -9 886 -10 894 -13 442 -10 805 

Bilance výnosů -6 736 -4 238 -6 583 -13 171 -13 143 -14 554 

Běžné převody 69 -817 -750 -385 -677 -498 

Kapitálový účet 10 955 -9 356 -12 388 -993 -1 624 -12 127 

Finanční účet -32 055 -6 393 1 148 1 656 -4 646 -2 962 

Přímé investice -463 216 -72 -1 769 2 478 11 053 

Portfoliové investice -10 334 -653 2 960 -4 509 149 -5 590 

Finanční deriváty - - 13 640 -100 -250 

Ostatní investice -21 258 -5 956 -1 754 7 293 -7 173 -8 175 

Chyby a opomenutí -9 729 -9 974 -6 501 -9 708 -7 059 -7 327 

Změna deviz, rezerv -16 010 -8 212 -11 375 -26 363 -45 235 -40 509 

Zdro j : CBRF, http://vvww.cbr.ru 
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S E Z N A M POUŽITÝCH ZKRATEK 

A P E C Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce 

B S E C Černomořské hospodářské společenství 

C B R F Centrální banka Ruské federace 

E A E S Euroasijské ekonomické společenství 

EU Evropská unie 

G-8 Velká osmička 

G A T T Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

G K S Ruský statistický úřad 

M I D Ministerstvo zahraničí Ruské federace 

M M F Mezinárodní měnový fond 

N A T O Severoatlantická Aliance 

OECI) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

O S N Organizace spojených národů 

O B S E Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

PZI Přímé zahraniční investice 

RF Ruská federace 

S N S Sdružením nezávislých států 

SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

S V O P Rada vnější politiky a bezpečnosti Ruské federace 

W T O Světová obchodní organizace 
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