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Abstrakt 

 Budoucí vývoj Ruské federace představuje jedno z hlavních témat v oblasti 

mezinárodních vztahů a geopolitiky. Trajektorie vývoje takto významného 

geostrategického aktéra totiž ovlivní dynamiku mezinárodního systému. V současnosti 

se navíc „Ruský medvěd“ kvůli svým strukturálním problémům nachází nad pomyslnou 

propastí. Ústředním tématem této práce je proto odhadnout na základě klíčových 

hybatelů  demografických a ekonomických teorií budoucí vývoj Ruska. Neméně 

důležitou součástí textu je i určení širších implikací onoho vývoje pro budoucnost 

Evropské unie a rovnováhu moci v mezinárodním systému. Úvodní kapitola práce 

vysvětluje čtenáři zásady pro budování scénářů. Teoretické kapitoly dvě a tři popisují 

vliv jednotlivých hybatelů na vývoj země. Čtvrtá kapitola definuje pomocí hybatelů 

aktuální stav Ruska a zároveň odkrývá jeho současné strukturální problémy. Klíčová 

pátá kapitola nabízí šest scénářů budoucího vývoje Ruské federace. Ze závěrečných 

implikací v šesté kapitole například vyplývá, že scénáře negativního vývoje Ruska 

mohou vést až k desintegraci EU, pozitivní vývoj udělá mezinárodní systém méně 

bezpečným. 

 

 

Abstract 

 Future development of the Russian Federation is one of the main topics  

of geopolitics and international relations and geopolitics. Development trajectory  

of such an important geostrategic actor affects dynamics of international system. Today, 

because of its structural problems, the „Russian Bear“ is situated over the imaginary 

abyss. The main goal of this thesis is therefore to predict Russia’s future development 



 

by key drivers from demographic and economic theories. An important part of the text 

is a specification of broad implications of this development for the future of the 

European Union and international system. The first chapter of the thesis is to introduce 

principles for building scenarios to a reader. Theoretical chapters number two and three 

describe the influence of specific key drivers upon the country’s development. Chapter 

number four defines the contemporary stage of Russia and also reveals its current 

structural problems. Key chapter, the fifth one, offers six possible scenarios of Russia’s 

future development. Final implications in the sixth chapter propose that negative 

development of Russia can lead to desintegration of the EU, while positive development 

makes international system less secure.  
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Zdůvodnění výběru práce  

 Budoucí vývoj Ruské federace je stále jedním z klíčových témat oblasti 

mezinárodních vztahů a geopolitiky. I přes přítomnou různorodost teoretických přístupů 

k otázkám rovnováhy moci, geostrategie, či povahy mezinárodního systému, bude 

muset právě mezinárodní systém a jeho jednotlivé státy - jako například Česká 

republika - na onen vývoj reagovat. Ačkoli se může zdát, že ruský medvěd začíná nejen 

hibernovat, ale i dle mnohých autorů připomínat se svými rostoucími závazky ve světě, 

militarizací a vnější agresí závěrečnou fázi existence Sovětského svazu, jedná se však 

stále o důležitého strategického hráče a držitele významných pozic týkajících se 

rozložení moci v systému (geostrategická poloha, nukleární velmoc apod.). Přestože lze 

dynamiku dalšího dění jen těžko předvídat, je jednou z největších výzev pro 

mezinárodní společenství být připraven na jednotlivé scénáře. Případné posílení či 

oslabení Ruské federace tak v sobě nese zásadní implikace pro jednotlivé státy 

mezinárodního systému  - ať už pro aspiranty na „světovou hegemonii“, pro pozici 

regionálních mocností, pro budoucí vývoj Evropské unie nebo zkrátka pro systém jako 

celek, který bude muset být připraven na možné scénáře a jejich dopady. Právě 

možnými scénáři a jejich implikacemi pro zmíněné aktéry na základě vybraných faktorů 

se bude tato práce zabývat. Potencionální vývoj Ruské federace je však důležitý nejen 

pro mocnosti či regionální společenství, nýbrž i pro Českou republiku. Práce tedy 

zahrne i možné důsledky pro ČR, jež mohou být dále aplikovatelné pro státy 

s podobným geopolitickým charakterem, zejména pro Pobaltí. 

 Budování scénářů s pomocí teorií a následné implikace pro vybrané aktéry 

v sobě navíc ukrývá jakousi dvojí relevanci. Jedná se jednak o relevanci teoretickou 

související s výběrem a  aplikací klíčových demografických a ekonomických teorií na 

další podobné situace, dále však také o praktickou relevanci, tedy o možnost využití 

scénářů k reálné přípravě aktérů na možné důsledky. 

 

 



 

 

Předpokládaný cíl       

 Hlavním cílem tohoto textu je zkoumat a představit jednotlivé klíčové hybatele 

dvou zvolených proměnných (demografické a ekonomické), kteří buď samostatně, 

hlavně ale ve svých kombinacích mohou ovlivnit trajektorii mocenského vývoje Ruské 

federace, tedy její posílení v mezinárodním systému, zachování statu quo, nebo její 

oslabení. Sekundárním cílem je na základě vzniknuvších dílčích scénářů odvodit  

a představit možné implikace pro jednotlivé aktéry, a to pomocí vybraných teorií. 

Implikace se budou týkat budoucí kooperace/integrace Evropské unie vzhledem  

k posílení/oslabení Ruské federace, dále přerozdělení moci v mezinárodním systému  

z hlediska hegemonie/multipolarity, nebo dopadu vývoje Ruské federace pro Českou 

republiku. Při uvědomění si náročnosti tématu a zároveň zobecnění, které tato práce 

vyjadřuje, je spíše přáním pokusit se dokázat, že vybrané klíčové faktory lze v určité 

míře použít i na další scénáře odlišných států. 

 

 

Metodologie práce         

 Práce bude mít charakteristiku scénáře, respektive dílčích scénářů – neboli 

budoucích kontrafaktuálů – budovaných pomocí jednotlivých klíčových hybatelů. Dva 

hlavní faktory/ proměnné, tedy demografický a ekonomický, jsou dle mého názoru 

nejpodstatnější pro budoucí vývoj Ruské federace a jsou ovlivňovány právě několika 

klíčovými hybateli. Pro kvalitní scénář je potřeba správného využití teorií, přičemž  

v této práci využijeme jednotlivé teorie k určení klíčových hybatelů a naopak. Jelikož 

působí v reálném čase více klíčových hybatelů a nemá smysl představovat pouze výskyt 

jednotlivých hybatelů osamoceně, budou dílčí mini scénáře budovány také kombinací 

oněch hybatelů/teorií. Je potřeba zmínit, že jednotlivé teorie nemají vůči sobě 

antagonistickou povahu, nejsou tedy protiběžné.  Dále budou představeny i takzvané 

„divoké karty“, které mohou radikálně změnit trajektorii vývoje při svém výskytu, a to 

pro každou ze dvou proměnných. Scénáře vývoje Ruské federace budou ukotveny  

v současné situaci (pomocí dat), a tento současný stav pak bude porovnán s vybranými 

státy. Bez implikací by nemělo budování scénáře přílišný význam, a tak budou 

odvozené implikace odrážející možnou realizaci jednotlivých scénářů představeny opět 

na základě teorií vztahujících se ke zmíněným vybraným otázkám. Teorie budou tedy 



 

využity jednak k identifikaci klíčových hybatelů a určení kauzálních efektů, tak i pro 

identifikaci implikací jednotlivých scénářů. Práce bude dále obsahovat možná omezení 

výsledných scénářů a časový rozsah, a to kvůli validitě pro případně nově nastalou 

mezinárodní situaci. 

 

 

Základní charakteristika tématu      

 Hlavní složkou pro zpracování tématu scénářů vývoje Ruské federace a jejich 

geostrategických implikací jsou tedy „klíčoví hybatelé“ (key drivers) zmíněných 

proměnných, a primárním cílem je poukázat na možný vývoj Ruské federace z hlediska 

těchto hybatelů. Smyslem tohoto textu tedy není – jak by se mohlo obecně  

zdát – zpracovat téma představením scénářů na základě předem stanovených cílů 

(posílení, status quo, oslabení Ruské federace). Nebudu se tedy pokoušet o výčet těchto 

tří možných mocenských výstupů Ruské federace a k tomuto účelu budovat scénáře. Jak 

již bylo zmíněno, budoucí vývoje Ruské federace je jedno z klíčových témat například 

oblasti geopolitiky, přičemž v současných textech zabývajících se tímto tématem 

můžeme spatřit jakýsi dichotomický charakter (vzestup – pád). Mnou zvolené označení 

„oslabení“ by však rozhodně nemělo být vnímáno jakožto pád Ruské federace, mělo by 

na něj být nahlíženo spíše buď jako na rozložení ekonomiky, slábnutí režimu, oslabení 

na mezinárodním poli či jako na kombinaci všech tří definic. Výzkumná otázka pro 

primární cíl mého tématu poté bude znít: „Jaké jsou možné scénáře vývoje Ruské 

federace vzhledem ke zvoleným klíčovým hybatelům ekonomické a demografické 

proměnné?“. Nabízí se však i případná podotázka: „Lze vyjádřit pravděpodobnost 

naplnění jednotlivých scénářů?“. Příkladem výzkumné otázky pro sekundární  

cíl – vyjadřující nutnost zahrnutí implikací pro správné budování scénářů – je poté: 

„Jaké jsou implikace vycházející ze sady scénářů pro Evropskou unii a Českou 

republiku?“. 

 

 

Předpokládaná struktura práce  

Po seznámení čtenáře s významem tématu a cílem této práce bude následovat 

metodologická kapitola vysvětlující koncept budování scénářů. Druhá kapitola poté 

vysvětlí důvod zvolení demografického a ekonomického faktoru, a obecně představí 



 

jednotlivé hlavní hybatele pro jednotlivé proměnné. Následující třetí kapitola představí 

klíčové hybatele demografického faktoru, a to tak, že budou ke každému hybateli/teorii 

přiřazeny implikace vycházející z oné teorie, nástin současné situace v Ruské federaci  

a případné srovnání s jiným státem. Demografický faktor a jeho klíčoví hybatelé budou 

tedy následovat před faktorem ekonomickým, neboť lze u něj předpokládat méně 

složitou predikci. Čtvrtá kapitola bude koncipována obdobně, akorát v rámci klíčových 

hybatelů faktoru ekonomického. Syntéza dílčích teorií  - a implikací, kterými se 

jednotlivé teorie na sebe pojí – bude obsažena v páté, tedy stěžejní kapitole. Poslední 

důležitou kapitolou poté budou konečné implikace plynoucí z mnou definovaných 

syntéz dílčích faktorů, které budou podpořeny opět jednotlivými teoriemi na základě 

vybraných oblastí dopadu. 
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ÚVOD 

  

 Ruská federace je historicky považovaná za důležitého geostrategického aktéra  

a držitele významných pozic z hlediska rozložení moci v mezinárodním systému. Tento 

status je definován geopolitickými vlastnostmi obsaženými v konceptu Mackinderova 

Heartlandu, tedy nesmírně rozlehlým územím, přítomností ohromného množství 

přírodních zdrojů a relativně velkou ekonomikou a populací. Dále také historií, 

respektive schopností Ruska v posledních 300 letech projektovat moc za hranice svého 

území a tím ovlivňovat evropské a globální záležitosti. Studená válka a bipolární 

uspořádání světa dokonce pasovalo Rusko, respektive Sovětský svaz do role světové 

mocnosti. Období Studené války zároveň ještě flagrantněji zdůraznilo antagonistický 

vztah mezi Západem a Ruskem, jež přetrvává dodnes. Tento vztah lze spatřit v odlišném 

vnímání dějin či ve střetu konceptů zahraničně politického uspořádání. Toho západního, 

založeného na obraně a posílení demokratického hodnotového systému, a ruského 

geopolitického konceptu rozšiřování území a vlivu. Ekonomické problémy v 90. letech 

naopak způsobily, že se o Rusku začalo mluvit jako o budoucím zhrouceném státu. 

Země však mezi lety 2000 a 2008 zažila výrazný ekonomický růst a gruzínským 

konfliktem dokázala změnit mapu na rozhraní jihovýchodní Evropy a jihozápadní Asie.

 Dnešní Rusko je sice možná opět odlišné, se svými rostoucími závazky ve světě, 

militarizací, ekonomickou stagnací a vnější agresí však začíná dle mnohých autorů 

připomínat závěrečnou fázi Sovětského svazu. Na potřebách Ruské federace – i Západu 

– se ovšem nic nezměnilo, stejně jako na jejím statusu zmíněném v první větě tohoto 

textu. Proto jsme nyní svědky nejen sílící ruské revizionistické rétoriky, ale  

i konkrétních kroků vedoucích k jejímu naplnění (anexe Krymu) nebo usilujících  

o změnu dosavadní globální konfigurace moci (zapojení do syrského konfliktu). 

Zároveň se v současnosti nezměnil ani onen antagonistický vztah, jehož reálný projev 

není pouze verbální na úrovni diplomacie, ale i na úrovni konkrétních konfliktů. 

Konstantní jsou poté i implikace pro aktéry mezinárodního systému, vycházející ze 

změny dynamiky Ruské federace. Z toho plyne i potřeba aktérů tento vývoj odhadnout.

 Budoucí vývoj Ruské federace je tak stejně jako v minulosti jedním z klíčových 

témat oblasti mezinárodních vztahů a geopolitiky. Případné oslabení, posílení, nebo 

zachování státu quo Ruské federace samozřejmě určí, zdali se Rusku podaří dosáhnout 

svých geopolitických cílů. Především ovšem trajektorie ruského vývoje přinese zásadní 
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implikace ať už pro aspiranty na světovou hegemonii, pro regionální mocnosti, či pro 

budoucí vývoj Evropské unie nebo zkrátka pro systém jako celek. Scénáře vývoje 

tohoto aktéra jsou tak tématem pro jednotlivé vlády, akademické instituce, strategické 

platformy i odbornou veřejnost.

 I přes přítomnou různorodost teoretických přístupů 

k otázkám rovnováhy moci (Balance of Power), geostrategie či povahy mezinárodního 

systému, budou muset právě jednotlivé státy mezinárodního systému – jako například 

Česká republika – na onen vývoj reagovat. Možné scénáře vývoje Ruska a jeho 

dynamika také představuje jednu z klíčových výzev z hlediska připravenosti. 

 Cílem práce je zodpovědět otázky související s budoucím vývojem Ruské 

federace. Primárními otázkami jsou: Jaké jsou možné scénáře vývoje Ruské federace 

vzhledem ke klíčovým hybatelům z oblasti ekonomické a demografické? Obě  

oblasti – proměnné, jsou zvoleny z důvodu fundamentálního vlivu na dynamiku vývoje 

státu obecně a jsou schopny vyjádřit aktuální i potencionální sílu vybraného aktéra. 

Sekundární otázkou je: Jaké jsou implikace vycházející ze sady scénářů pro Evropskou 

unii, rovnováhu moci v mezinárodním systému a Českou republiku? 

 Tato práce má charakteristiku scénáře, respektive dílčích scénářů, neboli 

budoucích kontrafaktuálů. Ty jsou budovány pomocí jednotlivých klíčových hybatelů 

(tzv. key drivers). Klíčoví hybatelé totiž ovlivňují ony dva hlavní faktory/proměnné, 

tedy faktor ekonomický a demografický. Zároveň se obě proměnné navzájem z části 

ovlivňují, neboť demografický faktor do jisté míry stojí na faktoru ekonomickém  

a naopak. Pro kvalitní scénář je dále potřeba správného využití teorií, přičemž tato práce 

je využije k určení klíčových hybatelů. Jelikož působí v reálném čase na vývoj Ruské 

federace více hybatelů najednou, budou dílčí scénáře budovány také kombinací oněch 

hybatelů/teorií. Časový rámec jednotlivých scénářů je určen na dobu 20 let (viz níže). 

Bez následných implikací nemá budování scénářů přílišný význam, a tak jsou odvozené 

implikace odrážející možnou realizaci jednotlivých scénářů představeny opět pomocí 

                                                 
 Příklad strategické platformy: Stratfor online. Dostupné z: https://www.stratfor.com/ . Příklady elektronických 

novinových článků: The Economist  [online]. 2016. The threat from Russia: How to contain Vladimir Putin’s deadly, 

dysfunctional empire.  Dostupné z: http://www.economist.com/news/leaders/21709028-how-contain-vladimir-putins-

deadly-dysfunctional-empire-threat-russia,  

Příklady odborných článků:  

FRIEDMAN, George. The next 100 years: a forecast for the 21st century. Anchor, 2010. 

LIPMAN, Maria; PETROV, Nikolay (ed.). Russia 2025: Scenarios for the Russian Future. Springer, 2013., 

ANDREASEN, Kaare Stamer; KELSTRUP, Jakob. Russian prospects: political and economic scenarios. 

Copenhagen Institute for Future Studies, 2005.,  

KUCHINS, Andrew. Alternative Futures for Russia to 2017: A Report of the Russia and Eurasia Program Center for 

Strategic and International Studies. Center for Strategic & International studies, 2007.  
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teorií vztahujících se ke zmíněným otázkám. Teorie, jakožto základní složka takto 

teoreticky koncipované práce, jsou tedy využity jednak k identifikaci klíčových 

hybatelů a určení kauzálních efektů, tak pro identifikaci implikací jednotlivých scénářů.

 Je důležité zmínit, že scénáře jsou budovány na klíčových teoriích a jejich 

syntéze bez předem stanoveného výsledného cíle, lze je tedy zařadit mezi tzv. 

deskriptivní scénáře. 

 Samotný text se dělí do šesti kapitol. První kapitole, která vysvětluje důvod 

zvolení demografického a ekonomického faktoru, předchází kapitola metodologická, jež 

vysvětluje koncept budování scénářů se všemi svými pravidly. Druhá kapitola poté 

propojuje klíčové teorie demografického faktoru spolu s jejich implikacemi. 

Demografický faktor a jeho klíčoví hybatelé tedy budou předcházet faktorům 

ekonomickým, neboť lze u něj očekávat méně složitou predikci. Následná třetí kapitola 

je koncipována obdobně, avšak v rámci klíčových hybatelů a implikací ekonomického 

faktoru. Pro širší pochopení kontextu reflektuje čtvrtá kapitola současný stav klíčových 

hybatelů Ruské federace. Součástí této kapitoly je i srovnání onoho stavu se Spolkovou 

republikou Německo. Syntéza dílčích teorií a jejich jednotlivé kombinace je obsažena 

v páté, tedy stěžejní kapitole. Konečné implikace plynoucí z mnou definovaných syntéz 

dílčích faktorů, které budou opět podepřeny jednotlivými teoriemi na základě 

vybraných oblastí výzkumu, nalezne čtenář v závěrečné šesté kapitole.

 

 

BUDOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ 

  

 Scénáře hrají nezastupitelnou roli v akademické i praktické sféře a jsou zároveň 

klíčovým prvkem této práce. Navíc se jedná o efektivní způsob jak se naučit aplikovat 

teorii do politické praxe.
1
 Z praktického pohledu poté představují nástroj k formulaci 

praktických doporučení, střednědobého a dlouhodobého plánování či k formulování 

strategických doktrín.
2
 Zároveň je nutné přiznat, že se scénáře vyznačují i svým 

spekulativním aspektem a vyžadují velkou míru teoretického uvažování a kreativity. 

Mnohdy se tak akademici i samotní studenti odklánějí od budování scénářů a raději 

                                                 
 Původně práce operovala i s případnou možností vyjádřit pravděpodobnost naplnění jednotlivých scénářů. Kvůli 

rozsahu práce však nebude tato možnost v textu využita 
1 JUNIO, Timothy J.; MAHNKEN, Thomas G. Conceiving of Future War: The Promise of Scenario Analysis for 

International Relations. International Studies Review, 2013, 15.3: s. 374-375. 
2 KOFROŇ, Jan, Zpátky do budoucnosti: Kontrafaktuály a scénáře v bezpečnostním výzkumu plánování, Vojenské 

rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č. 3, s. 55. 
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preferují tvrdá data, a to právě z důvodu omezeného empirického ukotvení scénářů.
3
 

Existují ale určitá pravidla a doporučení pro konstrukci scénářů, která snižují rizikovost 

výskytu chyb, a zamezují tomu, aby byl finální výstup pouhou spekulativní úvahou. Pro 

pochopení charakteristiky této práce je nutné seznámit čtenáře se scénáři a následně  

i s těmito pravidly. 

 Hovoříme-li o pochopení a aplikování scénářů, je vhodné se na ně podívat jako 

na součást konceptu kontrafaktuálů, o kterých již bylo široce publikováno.
4
 

Kontrafaktuály lze charakterizovat jako neuskutečněné události či jako alternativní 

situace, které se od reálně uskutečněných případů liší v jednom i více aspektech (na 

škále od kontrafaktuálů s minimální odlišností aspektů od reálného světa až po extrémní 

kontrafaktuály operující s mnohými odlišnostmi).
5
 Jedná se tedy o alternativní svět 

vytvořený intervencí do světa reálného, jehož výsledkem jsou situace, které doposud 

nenastaly. Výstupem kontrafaktuální analýzy však není pouze alternativní historie, ale 

poznatek aplikovatelný (alespoň teoreticky) na rozsáhlejší množinu podobných případů. 

Obdobně lze definovat i scénáře, které však na rozdíl od kontrafaktuálů vytváří události, 

jež se mohou odehrát v budoucnosti. Společným jmenovatel obou konceptů je poté míra 

absence empirické povahy a tím pádem nutnost důsledného využití teorie, také však 

onen potenciál v podobě aplikovatelných poznatků a rozšiřování znalostí v oblasti 

teorie. V konkrétním případě této práce v sobě budování scénářů vývoje Ruské federace 

s pomocí teorií a následné implikace pro vybrané aktéry ukrývá dvojí relevanci. Jde 

jednak o relevanci teoretickou, související s výběrem a aplikací klíčových 

demografických a ekonomických teorií, dále však také o praktickou relevanci, tedy  

o možnost využití scénářů k reálné přípravě aktérů na možné důsledky vývoje Ruska. 

Role teorie však hraje u scénářů významnější roli, neboť kontrafaktuály jsou 

konstruovány s důrazem na ponechání širšího kontextu s co nejmenšími změnami vůči 

faktickému případu (metoda tzv. minimálního předpisu). Tím je dosaženo zvýšené 

realističnosti i možnosti srovnávat kontrafaktuály s reálnými předlohami.
6
 Takovou 

možnost v podobě nějakého kontextuálního empirického ukotvení tvůrce budoucí 

scenáristiky nemá, pokud tedy necílí na budoucnost nedalekou. S absencí srovnatelných 

                                                 
3 JUNIO, Timothy J.; MAHNKEN, Thomas G. Conceiving of Future War: The Promise of Scenario Analysis for 

International Relations. International Studies Review, 2013, 15.3: s. 379. 
4 JUNIO, Timothy J.; MAHNKEN, Thomas G. Conceiving of Future War: The Promise of Scenario Analysis for 

International Relations. International Studies Review, 2013, 15.3: s. 375-376. 
5 KOFROŇ, Jan, Zpátky do budoucnosti: Kontrafaktuály a scénáře v bezpečnostním výzkumu plánování, Vojenské 

rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č. 3, s. 49. 
6 Tamtéž, s. 50-51. 
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případů tím pádem klesá spolehlivost závěrů scénářů, a teorie se tak transformuje do 

pozice absolutního elementu tvorby scénáře. Tento fakt však nemění nic na tom, že  

je – i kvůli výše zmíněným výhodám – potřeba se o konstrukci scénářů pokoušet, neboť 

nikdy nelze odhadovat budoucnost pouze a jen pomocí současné situace.
7
 

 Klíčovým krokem je také jasně a přesně popsat použité teorie, jejich klíčové 

hybatele, implikace a následně z nich korektně odvozovat. Neméně důležitou složkou 

kvalitního scénáře je vhodné zvolení teorií vůči jejich logické návaznosti tak, aby se 

zabránilo jejich vzájemné nekompatibilitě zamezující čtenáři pochopení následných 

výstupů, implikací.
8
 Výstupem scénáře by totiž nikdy neměla být pouze jedna jediná 

výsledná alternativa, jejíž realizace samozřejmě závisí na klíčových proměnných. Stejně 

tak by se nemělo jednat o pouhou aplikaci teorií, pomocí kterých je vysvětlena možná 

budoucnost/alternativy, nýbrž ideálně by mělo dojít i na analýzu implikací, které 

z těchto možných alternativ vycházejí.
9
  

 Konkrétněji lze postup pro tvorbu scénářů vývoje Ruské federace, které 

vycházejí z již existujících teorií, shrnout do následujících kroků: 1) Formulace 

výzkumné otázky, pomocí níž stanovujeme námi určený výsek reality, a která je 

představena v úvodu, 2) představení vhodných teorií postihujících daný výsek a 3) 

identifikace klíčových hybatelů (přičemž představení teorií a jejich klíčových hybatelů 

nalezne čtenář v teoretických kapitolách), 4) odvození alternativních scénářů vzhledem 

ke kombinaci vybraných proměnných (kapitola „Syntéza teorií“) a závěrečné 5) 

odvození praktických implikací z možných identifikovaných scénářů, v kontextu této 

analýzy zejména pro Evropskou unii a povahu mezinárodního systému.
10

 Dále bude  

u konkrétních scénářů představena i takzvaná „divoká karta“, která může radikálně 

změnit trajektorii vývoje při svém výskytu. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 KOFROŇ, Jan, Zpátky do budoucnosti: Kontrafaktuály a scénáře v bezpečnostním výzkumu plánování, Vojenské 

rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č. 3, s. 51-52. 
8 JUNIO, Timothy J.; MAHNKEN, Thomas G. Conceiving of Future War: The Promise of Scenario Analysis for 

International Relations. International Studies Review, 2013, 15.3: s. 380-381. 
9 KOFROŇ, Jan, Zpátky do budoucnosti: Kontrafaktuály a scénáře v bezpečnostním výzkumu plánování, Vojenské 

rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č. 3, s. 53-54. 
10 Tamtéž, s. 55. 
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1. TEORETICKÝ RÁMEC 

  

 Jak již bylo naznačeno, budoucí vývoj Ruské federace bude v této práci určován 

demografickými a ekonomickými teoriemi a jejich hybateli. Vyjádřením onoho vývoje 

je poté ekonomický výkon Ruska. Pro jednotlivé implikace vycházející z teorií není 

v této práci klíčové přesné číselné vyjádření ekonomického výkonu. Aby ovšem 

nezůstal tento výkon neuchopitelný, představuje jeho trajektorii (úrovně růstu či 

stagnace) – a místy ho i vyjadřuje – procentuální hrubý domácí produkt na hlavu (GDP 

per capita). Důvody pro jeho využití jsou následující. 

 Ekonomický výkon má totiž zásadní vliv na dynamiku vývoje státu, respektive 

na jeho budoucnost, a to právě skrze demografické a ekonomické hybatele. Výstupy 

demografických procesů představují jakousi křišťálovou kouli s velmi jasnými  

a přímými ekonomickými implikacemi. Demografie ovlivňuje ekonomické hybatele  

a růst země (skrze investice, úspory nebo poptávku), které zpětně působí právě na 

demografii (například na úroveň zdravotnictví a tím i na očekávanou délku života). Jak 

bude z textu patrné, jednotlivé demografické teorie a hybatele lze proto spíše označit 

jako teorie demograficko-ekonomické. Ekonomičtí hybatelé poté s těmi 

demografickými dále nejen definují konkurenceschopnost státu na globálním trhu, ale  

i ovlivňují sílu legitimity politického režimu pro obyvatelstvo. Kromě demografie 

působí na ekonomické hybatele i sociopolitické faktory, a tak zde figurují spíše jako 

ekonomicko-političtí hybatelé.
11

 

 Demografičtí a ekonomičtí hybatelé – spolu s konkrétním ekonomickým 

výkonem, který tvoří – také určují aktuální a potenciální sílu státu. Jsou pilířem 

vojenské síly a determinují schopnost státu projektovat moc do oblastí svého zájmu  

(v případě Ruska například do Střední Asie, východní Asie nebo post-sovětského 

evropského prostoru). Úroveň těchto proměnných zároveň slouží ostatním státům jako 

signalizace potenciálního nebezpečí a k odhadu jejich vlastních strategií.
12

 

 Jelikož klíčoví hybatelé v této práci popisují spíše makro trendy (demografické, 

ekonomické nebo i společenské), jsou jednotlivé scénáře – a jejich následná syntéza – 

dlouhodobé. Každý ze scénářů se tak pohybuje ve dvacetiletém horizontu, tedy od 

dnešní doby (květen 2017) až do roku 2037.  

                                                 
11 WILLIAMSON, Jeffrey G. Growth, distribution, and demography: Some lessons from history. Explorations in 

Economic History, 1998, 35.3: s. 256. 
12 MEARSHEIMER, John J. The tragedy of great power politics. WW Norton & Company, 2001, s. 43-45. ISBN  

0-393-97839-7. 
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 V následujících dvou kapitolách budou představeny demografické a ekonomické 

teorie se svými implikacemi, které vytvoří obecné scénáře budoucího vývoje Ruské 

federace. 
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2.  DEMOGRAFICKÉ TEORIE 

 

2.1  Teorie věkové struktury a demografického dividenda 

  

 Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že klíčovým demografickým 

hybatelem pro určení nejen ekonomického výkonu státu je samotný populační růst nebo 

velikost populace, není tomu tak. To, co určuje a predikuje dynamiku ekonomiky, je 

totiž věková struktura obyvatelstva. Pro představení tohoto hybatele a na něj 

navazujících implikací budou proto využity primárně dva texty, a to práce Jeffrey G. 

Williamsona s názvem „Growth, Distribution and Demography: Some Lessons from 

History“
13

 a společný text Davida E. Blooma, Davida Canninga a Jaypee Sevilly 

„Economic Growth and The Demographic Transition“
14

.     

 

 Věkovou strukturu obyvatelstva si lze představit jako tři skupiny či stádia 

kopírující vývoj lidského života. Patří mezi ně ekonomicky závislé děti (do věku 15 let), 

ekonomicky aktivní dospělí (od 15 do 64 let) a závislí starší. Právě podíl zastoupení 

v jednotlivých skupinách představuje nástroj pro vysvětlení současného a predikování 

budoucího ekonomického růstu.
15

 Samozřejmě, že populační růst hraje svoji roli (nehrál 

by ji pouze v případě rovné úrovně mezi pracující a závislou populací), avšak vždy ve 

spojení s distribucí skupin napříč věkovými strukturami.
16

 Ekonomické chování 

jednotlivců se totiž v průběhu života mění, přičemž ono chování působí signifikantně na 

ekonomickou výkonnost. Vysoká proporce závislé dětské populace znamená, že stát 

musí obětovat velký podíl na péči. Obdobný efekt platí u státu s vysokým podílem 

závislého staršího obyvatelstva, přičemž v obou situacích vydává stát zdroje pro většinu 

méně produktivní populace. Takové výdaje – zejména u vysokého podílu starší závislé 

populace – mohou samozřejmě způsobit domácí ekonomice značné problémy v oblasti 

pracovního trhu, struktury poptávky nebo akumulace kapitálu, obzvlášť při 

ekonomických krizích. Ty mohou buď vyvolat, nebo také prohlubovat. Nejvhodnějším 

poměrem je poté logicky stav, ve kterém je většina či alespoň velká část populace 

                                                 
13 WILLIAMSON, Jeffrey G. Growth, distribution, and demography: Some lessons from history. Explorations in 

Economic History, 1998, 35.3: 241-271. 
14 BLOOM, David E.; CANNING, David; SEVILLA, Jaypee. Economic growth and the demographic transition. 

National Bureau of Economic Research, 2001. 
15 WILLIAMSON, Jeffrey G. Growth, distribution, and demography: Some lessons from history. Explorations in 

Economic History, 1998, 35.3: s. 242. 
16 Tamtéž, s. 246. 
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v aktivním pracovním věku (working age), neboť právě tato situace produkuje bohatství 

a růst ve společnosti.
17

       

 Ekonomický růst, způsobený velkou částí populace v pracovním věku, je 

umožněn díky několika jevům. Neoklasické teorie vidí za oním růstem zvýšení 

investiční poptávky, ekonomika práce (Labour economics) vzestup v míře zapojení 

zvyšující vstupy na straně práce, modely životního cyklu shledávají za hlavní sílu 

navýšení objemu soukromých úspor a veřejné finance pro změnu vyšší příjmy a více 

veřejných úspor.
18

 Důležité však je, že každý z jevů znamená zvyšování hrubého 

domácího produktu na hlavu (ekonomický růst). Souhrnně je tento proces označován 

jako „demografická dividenda“.
19

      

 Příležitostí pro zaznamenání růstu díky demografickým dividendám je 

demografická tranzice. Jde o situaci, ve které roste počet aktivní populace vůči populaci 

závislé v důsledku zvýšené porodnosti během předchozích období. Zkrátka, v období 

tranzice doroste takzvaná „baby boom“ generace – navýšený podíl závislé dětské 

populace.
20

 Přesně tento mechanismus, tedy využití pozitivní změny v demografické 

struktuře (tranzice) pro demografická dividenda, se podílel na ekonomickém zázraku 

východní Asie.
21

 Demografická dividenda ovšem nejsou nevyhnutelná, a to ani při 

tranzici. Pozitivně se měnící věková struktura v produktivní populaci může vyvolat 

například zvýšenou nezaměstnanost, a naopak zvýšený podíl stárnoucí populace nutně 

neimplikuje ekonomickou stagnaci.
22

 Co tedy determinuje, zda stát navzdory 

demografickým předpokladům ovlivní pozitivně či negativně svoji ekonomickou 

výkonnost?         

 Klíčovým aspektem ovlivňujícím schopnost státu realizovat demografická 

dividenda či naopak čelit nepříliš vhodné demografické situaci (porodnosti pod úrovní 

nahrazení), je politické prostředí – tedy činnost politických institucí. Prvním důležitým 

faktorem je zdravotní politika potřebná pro udržení nízké kojenecké a dětské úmrtnosti, 

zkvalitnění zdraví pro aktivní populaci a péče pro populaci starších závislých. Zlepšená 

úroveň zdravotnictví má přímý vliv na zvýšení ekonomické produktivity a růstu na 

                                                 
17 BLOOM, David E.; CANNING, David; SEVILLA, Jaypee. Economic growth and the demographic transition. 

National Bureau of Economic Research, 2001. s. 2-3. 
18 WILLIAMSON, Jeffrey G. Growth, distribution, and demography: Some lessons from history. Explorations in 

Economic History, 1998, 35.3: s. 243-244. 
19 BLOOM, David E.; CANNING, David; SEVILLA, Jaypee. Economic growth and the demographic transition. 

National Bureau of Economic Research, 2001. s. 4. 
20 Tamtéž, s. 15. 
21 Tamtéž, s. 19. 
22 Tamtéž, s. 20. 
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straně jedné, a snížení chudoby na straně druhé.
23

 Dalším klíčovým mechanismem je 

politika pracovního trhu, finančních trhů a lidského kapitálu. Stát se totiž může opírat  

o zdravou pracovní sílu tehdy, pokud je vzdělaná a hlavně, jestliže mají pracující přístup 

k práci. Otevřená ekonomika, politika flexibility pracovní síly a moderní instituce 

napomáhají k onomu přístupu.
24

 Přístup na světové trhy spolu s podporou exportu 

znamená efektivní cestu pro nalezení dostačující poptávky po národní produkci. 

Flexibilita pracovní síly zase umožňuje zaměstnavatelům rychlé rozšíření svého 

podnikání, přičemž expandující podnikání prahne po kapitálu – investicích. Ty jsou poté 

dodávány z úspor (vládních, obchodních, soukromých), které jsou ovšem opět závislé 

na demografii a dlouhověkosti.
25

 Podpora soukromých úspor a jejich efektivní alokace 

do investic vyžaduje také vhodnou makroekonomickou politiku a pomoc finančních 

institucí. Vlády tak určují jak moc občané spoří a zdali jsou tyto úspory produktivně 

investovány. Demografická tranzice může způsobit právě vyšší objem domácích úspor, 

avšak i bez oné tranzice je zapotřebí vytvářet ze strany vlád cenovou stabilitu, snižovat 

inflaci a podporovat soutěživost.
26

      

 Neméně důležitou roli hraje politika plánování, zejména pro budoucí stárnoucí 

populaci. Penzijní systém představuje pro stát skutečné dluhy, jež musí platit. Dobře 

nastavený systém nabízí vládám čas se připravit na stárnutí populace, naopak případné 

problémy v něm při očekávaných demografických problémech interagují (například 

daněmi a platy) s výše uvedeným prostředím, které by měly vlády vytvářet.
27

 Implikace 

z dynamiky demografického vývoje a politického prostředí jakožto prvního klíčového 

hybatele tak lze shrnout takto (viz. Tabulka 1):   

Tabulka 1: Implikace demografických teorií 

 Vhodné politické prostředí 

Ano Ne 

Vhodná věková struktura 

díky demografické tranzici 

Demografická dividenda mohou být plně 

využita – ekonomický růst 

Vytvoření problémů zejména na 

pracovním trhu – zpomalení 

ekonomického růstu 

Nevhodná věková struktura – 

stárnoucí populace 

Ekonomický růst není díky vhodně 

fungujícím institucím znemožněn 

Problémy se sociálními výdaji, 

investicemi, úsporami…zpomalení 

ekonomického růstu 

  Zdroj: vlastní zpracování na základě obou textů (viz Bloom, Canning, Sevilla 2001, a Williamson 1998) 

                                                 
23 BLOOM, David E.; CANNING, David; SEVILLA, Jaypee. Economic growth and the demographic transition. 

National Bureau of Economic Research, 2001. s. 49. 
24 Tamtéž, s. 55. 
25 Tamtéž, s. 57. 
26 Tamtéž, s. 57-58. 
27 GORYUNOV, Eugene, et al. Russia's fiscal gap. National Bureau of Economic Research, 2013. s. 40. 
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 Bude-li Ruská federace čelit nevhodné demografické situaci z hlediska věkové 

distribuce (zejména stárnoucí populaci) a zároveň nebude vytvořeno vyhovující 

politické prostředí, lze očekávat ekonomický pokles. Stejná situace ovšem nastane 

v případě tranzice vedoucí k vysokému podílu aktivní pracující populace v kombinaci 

s nevhodným politickým prostředím. Analogicky, jestliže Rusko zaznamená vhodný 

poměr věkové struktury podpořený politickým prostředím, ekonomický růst bude 

nevyhnutelný. Kombinace stárnoucí populace a vhodného prostředí sice ekonomický 

růst neimplikuje, na druhou stranu však zamezuje výrazné ekonomické stagnaci. 
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3. EKONOMICKÉ TEORIE 

 

3.1 Teorie Marka Z. Taylora 

 

 V diskursu mezinárodních vztahů, politické ekonomie ale i bezpečnostních studií 

jsou inovace

 vnímány jakožto zásadní dynamická síla ekonomického růstu státu.

28
 

Inovace jsou nejen jeho skutečným motorem, ale i klíčovým hybatelem.
29

 S tím poté 

přichází možnost širšího uchopení inovací – tedy schopnosti daného státu inovovat či 

vytvářet technologie na velmi vysoké úrovni – například pro posuzování síly státu, 

 jako je tomu u Mearsheimerova pojetí aktuální a potenciální moci státu a navazující 

rovnováhy sil ve světě (Balance of Power).
30

 Právě proto jsou inovace, respektive  

je inovační růst využit v tomto textu k definování klíčových hybatelů pro budoucí  

vývoj Ruské federace, a to pomocí ekonomicky politické teorie Marka Z.  

Taylora, popsané v jeho práci „Toward an International Relations Theory of National 

Innovation Rates“.
31

           

 

 Teorie Marka Z. Taylora stojí na právě výše zmíněných předpokladech. 

Schopnost státu technologicky inovovat hraje důležitou roli v oblasti mezinárodní 

politické ekonomie a zaměření se na národní úroveň inovací (National Innovation 

Rates) je zásadní pro bezpečnostní studia. Schopnost produkovat nové technologie totiž 

ovlivňuje nejen ekonomický růst, ale i vojenské schopnosti státu a tedy i rovnováhu 

moci mezi státy.
32

 Právě propojení technologických inovací a vojenských schopností 

bude naznačeno v kapitole „Syntéza teorií“. 

 Technologické změny (inovace) také mají jednu zásadní vlastnost, a to 

 možnost přelévání z jednoho sektoru (často obranného) do ostatních ekonomických 

                                                 
 Pojmem „technologie“ se rozumí fyzický produkt či proces umožňující nám řešení problémů, „Inovace“ je poté 

definována nejen jako vytvoření nebo objevení nové technologie, ale i jako adaptování/zaběhnutí  nové technologie. 

Zde konkrétně však inovace znamená inovaci technologickou, která státu produkuje rostoucí výnosy, na kterých je 

založen ekonomický růst, vojenská a průmyslová konkurenceschopnost i bohatství státu. Produkce technologických 

změn státu v nějakém období (výkon) a celková schopnost aktérů ve státě inovovat (národní vědy, inženýrství nebo 

podnikatelů) je obsažena v „národní úrovni inovací“ (Taylor, 2012, s. 118-119). 
28 SCHERER, Frederic M. New perspectives on economic growth and technological innovation. Brookings 

Institution Press, 2011, s. 119. ISBN 0-8157-7795-7. 
29 AUDRETSCH, David B.; FELDMAN, Maryann P. R&D spillovers and the geography of innovation and 

production. The American economic review, 1996, 86.3: s. 630. 
30 MEARSHEIMER, John J. The tragedy of great power politics. WW Norton & Company, 2001, s. 55-57. ISBN  

0-393-97839-7. 
31 TAYLOR, Mark Z. Toward an international relations theory of national innovation rates. Security Studies, 2012, 

21.1: s. 113-152. 
32 Tamtéž, s. 113-114. 
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sektorů, a tak určují podobu směřování obchodního profilu státu, jeho importu, exportu 

a postavení domácích společností na mezinárodním poli. Lze obecně konstatovat, že 

inovace tedy vstupují do procesů mezinárodní politiky.
33

 Na rozdíl od obecného 

přesvědčení však Taylor považuje význam domácích institucí na stupeň 

technologických inovací za druhotný.
34

   

 Příkladem takového přesvědčení o určující roli domácích institucí a politiky na 

národní růst inovací je dílo Dana Breznitze s názvem „Inovation and the State“, ve 

kterém autor popisuje zmíněný vztah na třech rychle inovujících zemích, a sice na 

příkladu Taiwanu, Izraele a Irska. Nelze odporovat faktu, že u všech třech států  

sehrály domácí instituce důležitou roli na cestě k dosažení úspěchu v podobě  

globálně konkurenceschopných hráčů v oblasti high-tech.
 35

 Izraelské vlády od 50. let 

vytvořily výzkumné instituce pro řešení problémů domácího trhu a také donutily 

domácí společnosti k navázání sítí se zahraničními firmami potřebnými pro 

technologickou výměnu. Taiwan se vydal cestou tvrdých vládních intervencí k uřčení 

technologií, na které se země zaměří a Irsko zvolilo odstranění omezení pro zahraniční 

společnosti tak, aby přilákalo velké technologické firmy.
36

 V tomto momentu však 

přichází klíčový prvek Taylorovy teorie, jenž bude využit i v této práci. To, co ve 

skutečnosti určuje národní úroveň inovací, je poměr dvou typů hrozeb pro stát. Přesněji 

řečeno poměr mezi situací, kdy převažují vnější hrozby a stavem, ve kterém jsou větší 

hrozbou domácí tenze.   

 Domácí tenze (Domestic Tensions) jsou silou, jež zpomaluje a brání podpoře po 

technologických změnách, inovacích.
37

 Důvodem k tomuto odporu je fakt, že 

technologická změna v podobě inovace není nikdy neutrální, vytváří vítěze i poražené. 

Mezi ty, kteří čelí negativním důsledkům změny, lze zařadit takzvané status quo hráče 

(držitelé dovedností, zdrojů, kapitálu). Jelikož má ona změna distributivní efekt, tito 

hráči udělají vše pro to, aby zabránili realokaci svých dosavadních zdrojů a svého 

postavení. Využívají své politické a ekonomické síly k zablokování inovací, ovlivňují 

vlády k užití restriktivních opatření v podobě cel, daní, regulací nebo naopak vlastních 

dotací. Takováto odolnost vůči nové technologii působí ještě více antagonisticky  

a silněji při dlouhodobých konfliktech uvnitř společnosti mezi regiony, etnickými 

                                                 
33 TAYLOR, Mark Z. Toward an international relations theory of national innovation rates. Security Studies, 2012, 

21.1: s 114-115. 
34 Tamtéž, s. 116 – 117. 
35 Tamtéž, s. 123. 
36 Tamtéž, s. 124-127. 
37 Tamtéž, s. 146. 
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skupinami ale i například třídami.
38

 Odolnost vůči změně tak prokazatelně ovlivňuje 

národní úroveň inovací a jejich směr, neboť bez nich dominují jednotlivým odvětvím 

status quo hráči. Ti logicky nemají potřebu přijmout technologickou změnu, která může 

pozměnit i rozsah produkce a lidské aktivity a v případě společnosti se silným 

zastoupením status-quo hráčů také vytvořit právě nové domácí tenze.
39

 Rapidní 

technologické změny mohou také tenze prohloubit.
40

 První implikaci lze proto následně 

definovat takto: ve státech, kde jsou pozitivní distributivní efekty pramenící z nových 

inovací překrývány dlouhodobými konflikty ve společnosti (domácími tenzemi), 

můžeme očekávat opravdu silný odpor vůči technologické změně.
41

 Nezapomeňme však 

na výše uvedenou kauzalitu, že inovace jsou motorem ekonomického růstu. 

 Druhou složkou určující národní úroveň inovací či produkci technologií jsou 

vnější hrozby (External Threats). Na vnější hrozby lze nahlížet jako na jakékoliv hrozby 

pro ekonomiku státu. Může se jednat o hrozby ekonomické i čistě vojenské. Oproti 

domácím tenzím, vnější hrozby zvyšují politickou podporu technologickým změnám. 

Armáda státu může využít technologie k vybudování kvalitních bezpečnostních kapacit, 

občané zase k vytvoření více soutěživého exportního sektoru (spillover efekt mezi 

vojenskou a civilní sférou), a tak technologické změny nejen napomáhají k lepší obraně 

hranic, ale i právě k získání deviz pro strategický dovoz (díky vyšší hodnotě produktu  

a právě konkurenceschopnějšímu exportu).
42

 Tento proces však může při ekonomickém 

nebo bezpečnostním ohrožení jen těžko nastat bez technologické změny. 

 Reakcí na vzniklou situaci (vnější hrozbu) je proto potlačení politického odporu 

status quo hráčů, kteří si v tu chvíli uvědomují potřebu vytvoření konkurenceschopné 

ekonomiky na zahraničních trzích. Důvodem je potřeba nutného oživení exportu pro 

získání deviz potřebných pro nákup v rámci strategického importu (který je vnější 

hrozbou ohrožen), nebo potřeba rychlého zlepšení domácího obranného průmyslu, ke 

kterému je konkurenceschopnost na zahraničním trhu vyžadována. Vytvoření 

technologických kapacit také zároveň umožňuje domácí ekonomice vyrábět v civilním 

sektoru strategické zboží, které je drahé právě na zahraničních trzích. Elity – i když se 

bude jednat o ty „poražené“ status quo hráče – poté změní svůj kalkul a přijmou 

politickou podporu inovací, neboť je pro ně stejně výhodnější, nežli následky plynoucí 

                                                 
38 TAYLOR, Mark Z. Toward an international relations theory of national innovation rates. Security Studies, 2012, 

21.1: s. 117.  
39 Tamtéž, s. 130-131. 
40 Tamtéž, s. 117-118. 
41 Tamtéž, s. 133. 
42 Tamtéž, s. 117. 
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z dlouhodobého vnějšího ohrožení státu.
43

 Tím se dostáváme k druhé implikaci, která 

zní: státy, u kterých převažuje vnější hrozba nad domácími tenzemi, budou podporovat 

inovační růst a jejich národní úroveň inovací bude vyšší, než u států s převahou 

domácích tenzí.
44

 Toto tvrzení uzavírá logický rámec Taylorovy teorie (viz Tabulka 2).  

 

Tabulka 2: Základní implikace Taylorovy teorie  

 Důsledek 

Typ převažující hrozby 

Domácí tenze 

Odpor vůči technologické změně, 

růst je zpomalován - případně 

může ekonomika stagnovat 

Vnější hrozby 

Podpora po technologických 

změnách, 

umožnění ekonomického růstu. 

  Zdroj: vlastní zpracování na základě Taylorova textu (viz Taylor, 2012) 

 

 Jelikož je v dosavadní části textu operováno s pojmem „instituce“ a zároveň je 

zde popřena jejich určující role pro národní úroveň inovací, je potřeba roli institucí 

vysvětlit. Domácí politika a instituce – stejně jako u demografických teorií – zde totiž 

nehrají primární kauzální roli. Působí spíše jako nezbytný nástroj pro získávání 

technologických schopností a budování domácích a mezinárodních sítí (například pro 

spojení domácích inovátorů se zahraničním trhem pro export, nebo propojování 

domácích zdrojů s investicemi). Napomáhají také domácím aktérům s vědou  

a výzkumem apod., což je zjevné u příkladu oněch třech zemí.
45

 Vrátíme-li se ještě 

k Izraeli, Taiwanu a Irsku, tak pochopíme, že opravdu určující dynamikou je převaha či 

balancování mezi domácími tenzemi a vnějšími hrozbami. Izraelská vláda (jakožto 

nástroj) pomohla vytvořit domácí a mezinárodní sítě. Určujícími momenty pro to, aby 

se Izrael proměnil ve významný technologický stát na mezinárodním poli, však byly 

vnější hrozby, respektive první ekonomická recese a Šestidenní válka v 60. letech 

(vnější hrozba je pro tuto zemi dokonce trvající).
46

 Stejně tak lze pohlížet i na Taiwan.  

I jeho vývoj směrem k high-tech aktéra s dlouhodobým ekonomickým růstem započal 

                                                 
43 TAYLOR, Mark Z. Toward an international relations theory of national innovation rates. Security Studies, 2012, 

21.1: s. 135-136.  
44 Tamtéž, s. 135. 
 Víme-li, že jsou inovace motorem ekonomického růstu a zároveň je známa implikace vycházející z typu hrozeb, 

můžeme obě proměnné (inovace a ekonomický růst) propojit. 
45 Tamtéž, s. 129. 
46 Tamtéž, s. 138. 
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jakožto reakce na vnější hrozbu, na jeho zneuznání v roce 1971, ropnou krizi o dva roky 

později a na ohrožení obrozující se Čínou.
47

 Irsko dokonce využilo inovací 

k nastartování ekonomiky, aniž by čelilo viditelné vnější hrozbě. Reagovalo však na 

dlouhodobou ekonomickou recesi, nezaměstnanost a vysokou míru emigrace.
48

  

 Taylorova teorie tak v sobě ukrývá kromě vlivu domácích tenzí a vnějších 

hrozeb ještě jednoho klíčového hybatele, který není určující, ale může sehrát roli pro 

inovační růst a tím je síla státu. Zde autor navazuje na vztah silného/slabého státu  

a inovačního růstu popsaného Jeffreym Taliafferem
49

 a také Richardem Donerem
50

. 

Technologické změny jsou totiž lépe a rychleji distribuovány podle potřeb 

v institucionálně „silných“ státech. Definice silného státu zde neznamená stát 

centralizovaný, nýbrž spíše decentralizovaný, vyznačující se soudržností a schopností 

mobilizovat subjekty, stát politicky i ekonomicky soutěživý. Pokud totiž vnější hrozba 

postihuje dlouhodobě ekonomiku státu, který je například závislý na importu 

strategického zboží (energie, kapitálové zboží), zejména na technologiích obranného 

průmyslu, nebo začíná stagnovat, může to vést u institucionálně slabého státu  

k zastarávání domácí produkce a problémům. Z tohoto důvodu je pro poskytování 

bezpečností důležitá silná a soutěživá ekonomika.
51

 S tím souvisí i další argument, že 

pro úspěšný ekonomický vývoj je zapotřebí z hlediska státu být schopen rychlých  

a přizpůsobivých strukturálních změn a modernizace, což lze opět vztáhnout na 

institucionální sílu státu.
52

 Institucionální síla státu však nebude prozatím využita v této 

části práce jako klíčový hybatel, připomenutí její role je nicméně důležité pro další 

pasáže práce. 

  

 Konečné implikace pro budoucí vývoj Ruské federace lze nakonec shrnout takto: 

Budou-li pro Ruskou federaci převažovat vnější hrozby nad domácími tenzemi, lze 

očekávat vyšší národní úroveň inovací (ekonomický růst). Převáží-li naopak domácí 

tenze nad vnějšími hrozbami, z pohledu ekonomického výkonu by měl být růst 

negativně ovlivněn.   

                                                 
47 TAYLOR, Mark Z. Toward an international relations theory of national innovation rates. Security Studies, 2012, 

21.1: s. 139.  
48 Tamtéž, s. 140. 
49 TALIAFERRO, Jeffrey W. State building for future wars: Neoclassical realism and the resource-extractive state. 

Security Studies, 2006, 15.3: s. 464-495. 
50 DONER, Richard F. The politics of uneven development: Thailand's economic growth in comparative perspective. 

Cambridge University Press, 2009. 351 s. ISBN 978-0-521-13989-2. 
51 TAYLOR, Mark Z. Toward an international relations theory of national innovation rates. Security Studies, 2012, 

21.1: s. 135-136. 
52 Tamtéž, s. 142-144. 
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3.2 Teorie Mancura Olsona 

 

 Mancura Olsona lze považovat za jednu z nejvlivnějších osobností moderní 

ekonomie, jež dokázala svými pracemi překročit a propojit několik disciplín najednou. 

Jeho teorie zároveň vyvolaly nové debaty ohledně již obecně přijímaných pohledů na 

příčiny různých ekonomických jevů.
53

 Zde zvolená teorie vychází z Olsonova nejčastěji 

překládaného díla „The Rise and Decline of Nations: Economic Growth,Stagnation and 

Social Rigidities“
54

 vydaného v roce 1982. V tomto textu Olson zformuloval originální 

makroekonomickou teorii vysvětlující otázky, s nimiž zápolili keynesiánci, monetaristé 

nebo zastánci otázky racionálního očekávání. Těmito otázkami jsou: „Proč některé 

civilizace, respektive státy v určitých obdobích ekonomicky rostou, zatímco  

jiné zažívají stagnaci?“ a „Co způsobuje ekonomický pád státu?“.
55

 Právě odpovědi  

na tyto otázky poté definují další klíčové hybatele využitelné pro budoucí vývoj  

Ruské federace.          

 

 Odpovědi na výše uvedené otázky mají dle Olsona svůj prapůvod v chování  

a uvažování skupin – organizací uvnitř společnosti. Bohužel, v této práci není prostor 

pro úplnou interpretaci organizační logiky, a proto zde čtenáře odkážeme na klíčové 

dílo Mancura Olsona „The Logic of Collective Action“.
56

 Zmiňme však alespoň některé 

základní premisy a paradoxy. Lidé se stejným zájmem se přirozeně organizují do skupin 

– organizací, avšak zde nastává problém v poskytování služeb či kolektivních statků pro 

členy organizace. Podobně jako u vlád produkujících kolektivní nebo veřejné statky, tak 

i u organizací (ať již asociací, odborů, kartelů, společností apod.) jsou tyto statky 

přístupné každému členovi organizace bez ohledu na to, zdali přispěl k vytváření statku 

či nikoli.
57

 To by však mohlo naznačovat, že ani vlády, ani organizace nebo nátlakové 

skupiny by neexistovaly, pokud by je lidé nepodporovali z jiného důvodu než 

z kolektivního statku, který produkují. Obdobně jako vlády, tak i organizace jsou 

podporovány v důsledku selektivních pobídek (selective incentives), postihujících 

jednotlivé členy právě bez ohledu na přispění k produkci kolektivního statku. Tyto 
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selektivní pobídky poté mohou být jak pozitivní, tak i negativní (v případě vlád 

například daně, v případě organizací třeba odměny, zásluhová dividenda či uzavřené 

provozy).
58

 Selektivní pobídky zároveň udržují i nespokojené „klienty“, čímž je 

dosažena určitá homogenita. Vrátíme-li se ještě zpět k poskytování kolektivních statků 

v organizaci, lze říci, že čím větší je počet jedinců v organizaci, tím nižší je podíl zisků 

jedince ze skupinové akce.        

 Bez selektivních pobídek by zeslábl zájem o kroky skupiny směrem k naplnění 

svého cíle (kolektivní akce).
59

 Pokud je však zároveň počet členů v organizaci ještě 

větší, zvyšují se tím i náklady na vyjednávání ohledně shody na provizi z kolektivního 

statku, a selektivní pobídky nemusí být dostačující. Je proto logicky výhodnější aby 

namísto jedné velké organizace operovalo vedle sebe několik menších tak, aby byly 

sníženy náklady na vyjednávání a byl agregován podíl na kolektivním statku. Jestliže 

jsou poté potřeba rozsáhlé zdroje pro ovlivnění vlád k dosažení kolektivního cíle 

organizace, musí mezi sebou tyto organizace vytvářet ideální a efektivní kartely, ve 

kterých se bude vyjednávat.
60

       

 Skrze dynamiku v uvažování organizací se dostáváme k otázce efektivity 

ekonomiky v daném státě. Žádná ze zemí totiž nemůže dosáhnout symetrického 

uspořádání všech skupin se společným zájmem tak, aby bylo dosaženo optimálních 

výsledků pro celou množinu lidí (skrze úplné vyjednávání mezi jednotlivými 

organizacemi). Vždy totiž existují skupiny jedinců (spotřebitelé, plátci daní, 

nezaměstnaní), které nemají selektivní pobídku či nižší počet k výhodné organizaci,  

a tak se nachází mimo ono vyjednávání.
61

 Ve společnosti i proto vznikají dva hlavní 

typy organizací pro kolektivní akci, skupiny zájmové (special interest groups) – 

nátlakové skupiny/koluzivní skupiny nebo také tzv. distribuční koalice

 – a skupiny 

všezahrnující (encompassing organizations).    

 Zájmové skupiny (organizace) jsou skupinami pro onu kolektivní akci, a jak již 

bylo naznačeno, kolektivní akce je obtížná a problematická. Kolektivní akce jsou zde 

dosahovány pomocí zmíněných selektivních pobídek, které však vyžadují dlouhodobé 

úsilí k jejich ustanovení. Takovéto skupiny tak sice vznikají dlouho, avšak pokud již 
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jednou vzniknou, jsou schopné právě díky pobídkám dlouhodobě přežívat až do doby 

náhlé nestability. Z toho vyplývá i první důležitá implikace: Státy s dlouhodobou 

stabilitou budou náchylné k akumulaci zájmových skupin.
62

 Závažnost implikace se 

naplno projevuje v chování těchto skupin. Zájmovým skupinám totiž nejde o zvyšování 

produkce společnosti ani o její celkové bohatství, nýbrž o lepší distribuci směrem 

k vlastním příjmům a vlastnímu bohatství.
63

 Jejich cíl, tedy agregování vlastního zisku 

namísto tvorby přidaného výkonu ekonomiky, vychází z oné logiky chování jedinců 

v organizacích. Jestliže se takováto organizace rozhodne ke kroku, jehož výstup by 

znamenal přínos pro celou společnost, pak by se tato přidaná hodnota dostala ke všem 

členům společnosti bez ohledu na to, zda k výstupu přispěli. Jde o stejnou dynamiku 

vyskytující se přeneseně i ve vztahu člena k organizaci (viz výše). Zájmová skupina se 

tak raději koncentruje na zisky pro své členy (zvyšování svého podílu na bohatství 

společnosti), které pro ni představují nejen vyšší příjmy, než potenciální podíl z celkově 

zlepšené ekonomiky (z produktu dostupného pro všechny), ale i jistější návratnost 

nákladů na kolektivní akci.
64

 Z hlediska ekonomického růstu však toto chování 

negativně ovlivňuje efektivitu a výkon ekonomiky.     

 Jedním z evidentních nástrojů, který na jedné straně zvyšuje příjmy svým 

členům, na straně druhé ale redukuje efektivitu ekonomiky, je lobbování za legislativu 

zvyšující některé ceny či mzdy, nebo naopak zdaňování určitých příjmů nižšími 

sazbami.
65

 Dalšími možnými nástroji je monopolizace, případně kartelizace. Takto 

využívané prostředky poté negativně působí na politiku, která se stává více kontroverzní 

a rozdělující.
66

 Zároveň lze říci, že se zájmové skupiny dále vyznačují – i vzhledem ke 

zvoleným nástrojům – svým pomalým rozhodováním. To má v konečném důsledku opět 

vliv na efektivitu dané ekonomiky, neboť moderní ekonomiky vyžadují kvůli své 

dynamice neustálých změn (v preferencích občanů, příležitostech apod.) rychlou 

reakci.
67

 Doplníme-li navíc další negativní vlastnost, a to odpor k technologickým 

změnám a inovacím, respektive snahu zpomalit kapacitu národní ekonomiky k přijímání 

nových technologií, máme zde podobnou definici aktéra, jaký je v teorii Marka Z. 

Taylora.
68

 Tím, čím jsou pro Taylora „status quo hráči“, mohou být pro Mancura 
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Olsona zájmové skupiny. I ty totiž zamezují příjmu inovací z důvodu velmi 

pravděpodobné změny postavení těchto skupin v ekonomice, tím pádem i omezování 

možného podílu na bohatství společnosti. Implikace z hlediska ekonomického růstu je 

tak stejná. Zájmové skupiny kvůli svým vlastnostem (snaha o navýšení zisků pro své 

členy z bohatství společnosti, lobbování, pomalé rozhodování, odpor k inovacím) 

redukují ekonomický růst.
69

 Do jisté míry tak Mancurovo pojetí zájmových skupin 

doplňuje a rozvádí Taylorovy status quo hráče.    

 Opačné konsekvence má Mancurova teorie kolektivního jednání pro druhý typ 

skupin pro kolektivní akci, a to pro všezahrnující – široce působící organizace 

(encompassing organizations). Tyto skupiny či organizace zahrnují buď velkou část 

společnosti, nebo ekonomického sektoru a z hlediska funkce jsou také zájmové. Na 

rozdíl od skutečných zájmových skupin (special interest groups), se všezahrnující 

organizace vyznačují motivací ke krokům zlepšující celkovou výkonnost ekonomiky. 

Důvodem je, že se členové těchto skupin podílí nebo vlastní značnou část určitého 

segmentu a je v jejich zájmu, aby byla společnost jako celek ekonomicky produktivní. 

Neznamená to však, že by zcela vymizela monopolní síla a s ní spojené implikace, 

pokud je skupina opravdu všezahrnující. Existuje ovšem určitá pravděpodobnost, že 

například firmy nebo odbory tohoto typu budou souhlasit s více efektivní prací.
70

 

Současně ale nelze považovat stav, při kterém se ve společnosti vyskytují pouze 

všezahrnující organizace, za ideální uspořádání. Jestliže by se totiž systém sestával 

pouze z organizací tohoto typu, vyznačoval by se bohužel příliš nízkou diversifikací 

v oblasti názorů, podpory a kontroly ekonomiky. Navíc i tyto skupiny se mohou někdy 

transformovat do skupin zájmových. V tomto případě u nich budou převažovat 

vlastnosti zájmových skupin, a v různých obdobích poté i částečné podněty pro utvoření 

více prosperujícího systému.
71

       

 Výše uvedeným rozborem jsou stanoveny základní implikace logiky kolektivní 

akce skupin ve společnosti (viz Tabulka 3). Takto definovaní klíčoví hybatelé 

(dlouhodobá stabilita společnosti a v návaznosti redukce ekonomického růstu 

v důsledku chování zájmových skupin) vysvětlují nejen například poválečný zázrak 

Japonska a Německa po druhé světové válce (odstranění zájmových skupin a přítomnost 

všezahrnujících organizací). Dále také relativně dobrý růst Francie (kde se odbory 
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rozdělily na základě ideologie a nemohl být uplatněn efektivní monopol), růst 

dlouhodobě stabilních skandinávských zemí, které mají sice silné, avšak čistě 

všezahrnující organizace, nebo růst opět dlouhodobě stabilního Švýcarska, u něhož je 

však prosazení zájmových skupin odstraněno dlouhým schvalovacím procesem 

zákonů.
72

 

 

Tabulka 3: Základní implikace Olsonovy teorie  

 Důsledek 

Stav společnosti 

Dlouhodobá stabilita 

Akumulace zájmových skupin, 

které redukují a zpomalují 

ekonomický růst  

Převaha všezahrnujících skupin – 

ekonomický růst je umožněn 

Fundamentální otřes 

Vyčištění společnosti od 

zájmových skupin – ekonomický 

růst je umožněn 

  Zdroj: vlastní zpracování na základě Olsonova textu (viz Olson, 1982) 

 

 Existují však také některé procesy, jež znesnadňují vznik a činnost zájmových 

skupin (zejména kartelizaci a monopolizaci) ve stabilních společnostech. Pozitivními 

faktory ve smyslu omezování působnosti zájmových skupin je takzvaná integrace 

jurisdikcí a liberalizace obchodu. Na národní úrovni představuje integrace jurisdikcí 

sjednocení všech obchodních pravidel tak, aby se zabránilo rozdílnosti lokálních bariér 

a omezením oslabujícím ekonomickou mobilitu (lokální bariéry jako cla a poplatky 

reprezentovaly v minulosti například cechy), tedy jevům usnadňujícím výkon 

zájmových skupin.
73

 Integrace jurisdikcí by ale zároveň měla být vytvořena na 

mezinárodní úrovni. Příkladem takové jurisdikce je poté Evropská unie, vytvářející 

formu společného a volného trhu. Pokud je totiž oblast, ve které se uskutečňuje obchod 

bez silných restrikcí rozlehlá a nadnárodní, zájmová skupina si uvědomí, že může 

kontrolovat jen velmi malou část trhu. Monopol v rámci malé části společného trhu však 

dost dobře nelze nazývat monopolem.
74

 Navíc, pokud by se v rámci integrace jurisdikcí 

pokusila zájmová skupina zavést kartelové ceny, mohou se ostatní prodejci díky 

volnému pohybu zboží a kapitálu přesunout v rámci zahraničního obchodu a trhu jinam. 
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Náklady na politické ovlivňování ze strany zájmových skupin jsou zároveň nesmírně 

velké v rámci integrované jurisdikce.
75

 Na integraci jurisdikcí poté navazuje výhoda 

liberalizace obchodu snižující vysoká importní cla. Cla totiž mohou v konečném 

důsledku opět dát vzniknout zájmovým skupinám a jejich tlaku.
 
Volný trh a faktory 

mobility v rámci integrace jurisdikcí zkrátka vytvářejí překážky pro zájmové skupiny.
76

 Aby byl výčet implikací vycházejících z Olsonovy teorie kompletní, je potřeba 

odpovědět i na druhou otázku týkající se ekonomického pádu státu, respektive hluboké 

hospodářské recese. Přítomnost zájmových skupin ve společnosti totiž vytváří cenovou 

a mzdovou rigiditu. Zároveň zájmové skupiny profitují z nesoutěživých cen, chtějí 

udržet mzdy pod tržní úrovní, a i u výrobků těží z nekonkurenčních cen. Spolu s tím, že 

blokují vzájemně výhodné transakce, se podílí na vytváření nezaměstnanosti ve 

společnosti, nebo nadbytku výrobních kapacit na jiných trzích (pokud se nezaměstnaní 

přesunou z trhu zájmových skupin).
77

 Nesoutěživé ceny ale nejsou schopné vyčistit trh, 

pokud je to potřeba. Je důležité také připomenout, že se zájmové skupiny vyznačují 

pomalým rozhodováním.
78

 Paradoxní je poté chování ekonomiky s převahou zájmových 

skupin při neočekávané inflaci. Při té jsou totiž ceny dosažené zájmovými skupinami 

nižší ve vztahu k ostatním cenám na trhu, zejména ale nižší ve smyslu původního 

očekávání skupiny. Ceny pro skupinu budou méně monopolistické a začnou se 

přibližovat cenám schopným vyčistit trh. Neočekávaná inflace tak v tomto nastavení 

společnosti redukuje díky monopolizaci a kartelizaci běžně přítomné ztráty z monopolu.  

Takováto ekonomika bude následně produktivnější než za normálních okolností.
79

 Opačná situaci nastává, nastane-li za stejné konstelace (převaha zájmových 

skupin) neočekávaná deflace, přesněji řečeno dezinflace. Analogicky, ceny dosažené 

zájmovou skupinou budou nejen daleko vyšší, než skupiny očekávaly, ale také vysoko 

nad cenou vyčišťující trhy. Důsledkem bude zvyšování nedobrovolné nezaměstnanosti 

na straně jedné, a snižování reálné produkce na straně druhé. Kvůli pomalému 

rozhodování nemohou zájmové skupiny včas reagovat a přichází redukce poptávky po 

zboží, práci a dalších produktivních faktorů ekonomiky. Výsledkem je hluboká recese či 

dokonce deprese, tedy značný ekonomický pád.
80

 Tímto tvrzením jsou určeni všichni 
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potřební klíčoví hybatelé a definovány jejich jednotlivé implikace (viz Tabulka 4) 

znějící takto:  

 

Tabulka 4: Konečné implikace Olsonovy teorie 

 Integrace 

jurisdikcí – 

společný trh 

Neočekávaná 

inflace 

Neočekávaná 

deflace 

Stav 

společnosti 

Dlouhodobá 

stabilita 

Akumulace 

zájmových skupin, 

které redukují a 

zpomalují 

ekonomický růst 

Překážky pro 

působení 

zájmových skupin 

– ekonomický růst 

je umožněn 

Ekonomika bude 

produktivnější než 

za normálních 

okolností 

Pád ekonomiky, 

recese/deprese 

Převaha 

všezahrnujících 

skupin – 

ekonomický růst je 

umožněn 

Zamezení možné 

akumulace 

zájmových skupin 

– ekonomický růst 

je umožněn 

Útlum produktivity 

ekonomiky – 

znehodnocení úspor, 

utlumení aktivity 

apod. 

Ekonomika může 

dosáhnout svého 

plného 

potenciálu, 

případně se 

navrátit ke svému 

skutečnému 

výkonu 

Fundamentální 

otřes ve 

společnosti 

Vyčištění trhu od 

zájmových skupin – 

ekonomický růst je 

umožněn 

Vytvoření 

podmínek pro 

omezení možné 

budoucí 

působnosti 

zájmových skupin. 

  Zdroj: vlastní zpracování na základě Olsonova textu (viz Olson, 1982) 

 

 Bude-li Ruská federace/či již je dlouhodobě stabilní, budou v ní převažovat 

zájmové skupiny, které svojí motivací a jednáním budou brzdit ekonomický růst země. 

Pokud však Rusko zároveň projde integrací jurisdikcí ve smyslu volného a společného 

trhu s ostatními zeměmi, bude vliv zájmových skupin a jejich dopad na ekonomiku 

omezen. Jestliže bude následně Ruská federace postihnuta neočekávanou inflací, pak lze 

u ní i přes přítomnost těchto skupin očekávat alespoň mírný růst. Naopak, pokud takto 

uspořádanou zemi zasáhne neočekávaná dezinflace, očekávejme u ní hlubokou recesi či 

depresi. Nastane-li pro stát fundamentální otřes, pak bude trh Ruské federace od 

zájmových skupin vyčištěn. 

Tím jsou pomocí teorií a jejich klíčových hybatelů stanoveny kompletní základní 

implikace pro ekonomický vývoj Ruské federace, tedy obecné scénáře. Jak si ovšem 

„ruský medvěd“ v současnosti vede z hlediska jednotlivých klíčových hybatelů? 
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4. VÝCHOZÍ STAV RUSKÉ FEDERACE 

  

 Ruská federace zažila krátce po rozpadu Sovětského svazu ekonomický propad, 

na kterém se podepsaly i nedokončené reformy a nepovedená privatizace. Naopak od 

roku 1998 do roku 2008 prožilo Rusko období impozantního ekonomického růstu, ve 

kterém průměrný roční růst HDP dosáhl sedmi procent. To bylo – v zemi závislé na 

exportu ropy a zemního plynu – způsobeno zejména rostoucími cenami ropy 

převedenými do zvýšené domácí poptávky, drastickou devalvací rublu a kapitálovými 

toky.
81

 Od roku 2010 však země prochází ekonomickou stagnací (za dvanáct kvartálů 

mezi lety 2013-2015 byla úroveň růstu HDP ve dvou případech nulová, v šesti dokonce 

záporná).
82

 Mohlo by se zdát, že původcem současného stavu je snížená cena ropy, 

krize na Ukrajině doprovázená sankcemi či zapojení Ruské federace do syrského 

konfliktu. Pravé příčiny onoho výkonu však tkví i jinde.   

 Cílem následující kapitoly je stručně přiblížit čtenáři současnou úroveň 

jednotlivých klíčových hybatelů ovlivňujících ekonomickou výkonnost státu, 

prezentovaných v demografických a ekonomických teoriích. Stav jednotlivých hybatelů 

zároveň pomáhá vysvětlit negativní ekonomický růst Ruské federace. 

 

 

4.1 Demografie – stav klíčových hybatelů 

 

 

 Z hlediska podílu populace v aktivním pracovním věku koresponduje ruský 

vývoj se situací například v zemích EU. Nachází se tak v překlenovacím období 

tranzice, kdy se může ještě spolehnout na relativně uspokojivý podíl pracující  

populace (porodnost v poválečném období a migrace pracovní síly z centrální  

Asie), zároveň již ale čelí jejímu ustálenému stárnutí.
83

 Jak již ale víme, klíčovým 

hybatelem determinujícím hranici úspěšného ekonomického vývoje nejen při  

stárnoucí populaci je politické prostředí: zdravotní politika, flexibilita pracovního trhu, 

investice a penzijní systém.        

 Ruská federace vynakládá na zdravotní systém prakticky stejný podíl ze svého 

                                                 
81 CONNOLLY, Richard. Financial constraints on the modernization of the Russian economy. Eurasian Geography 

and Economics, 2011, 52.3: s. 430-431. 
82 The World Bank [online]. GDP Growth (annual %). [cit. 2017-02-09]. Dostupné z: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=RU.  
83 ALEKSASHENKO, Sergey. Russia's economic agenda to 2020. International Affairs, 2012, 88.1: s. 38-39. 
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HDP jako průměr zemí Evropské unie. Problémem však je, že obdobný objem výdajů 

nekoresponduje s efektivitou zdravotnictví. Země vydávající až o 20 % méně výdajů 

mají stejnou úroveň mortality jako Rusko.
84

 Ačkoli má Ruská federace znatelně vyšší 

porodnost než země EU a zároveň druhou nejvyšší populaci pracovních migrantů na 

světě
85

, úroveň kojenecké úmrtnosti (8 na 1000 obyvatel), dětské úmrtnosti (10 na 1000 

obyvatel) a očekávané délky života (ženy 76, muži 65), je na úrovni málo rozvinutých 

zemí.
86

 Nízká délka života je spojena i s výskytem sociálně patologických jevů (AIDS  

a úmrtí spojená s alkoholismem).
87

 Za takto problematickým stavem stojí značná 

polarizace regionů v nerovném přístupu ke zdravotnictví, výdajů na něj per capita  

a rozmach neformálních plateb za lékařskou péči. Rozdíly v dětské úmrtnosti mezi 

některými ruskými regiony činí až čtyřnásobek.
88

 Navíc, vysoký počet migrantů 

tvořících pracovní sílu na trhu je od zdravotní péče odříznut.
89

 Zdravotní systém  

Ruské federace je tedy dobře financovaný, avšak velmi ne-efektivní a svými výstupy  

i celkově nekvalitní. 

 Signifikantní rozdíly mezi regiony také stojí za malou flexibilitou pracovního 

trhu. Pracovní migrace je napříč celým ruským teritoriem obtížná kvůli cenovým 

diferencím v odlišných regionech i nedostatečnou nabídkou na trhu nemovitostí. 

Takovéto odlišnosti kopírují úroveň příjmů daných regionů. Flexibilita je poté dále 

omezována nedostatečně otevřeným trhem (protekcionismus v některých odvětvích)  

a nízkou soutěživostí na trhu (otevřenost a soutěživost je rozvedena níže). Příkladem 

malé flexibility pracovního trhu může být sektor služeb. V něm je zaměstnáno zhruba 

60 % pracující populace i přes to, že na rozdíl od zemí EU netvoří tento sektor hlavní 

hybnou ekonomickou sílu země.
90

 Flexibilita pracovního trhu Ruské federace je tak na 

úrovni flexibility Bulharska či Kazachstánu.
91
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 Z demografické teorie však dále vyplývá, že flexibilita pracovního trhu 

ovlivňuje investice – dalšího klíčového hybatele. Ty jsou ovšem dále podmíněny mírou 

regulační zátěže na zaměstnavatele a přístupem zaměstnavatelů i občanů k finančním 

zdrojům, které – pokud jsou aktivní populaci přístupné – podporují ekonomický růst. 

Bohužel, pro Ruskou federaci je příznačná nadměrná regulační zátěž pro firmy 

spočívající nejen v mnoha potřebných licencích a povoleních na vykonávání podnikání, 

ale i daňové zátěži. Odborná literatura navíc hovoří o přítomnosti dravého chování 

místních a regionálních inspekčních autorit, které v Rusku oplývají nemalou mocí.
92

 

Míru regulace lze dokázat na indexu regulační kvality za rok 2015. Ruská federace 

v něm dosahuje stejného skóre jako např. Vietnam, Mali či Nikaragua.
93

 Důsledkem 

regulační zátěže jsou poté zvyšující se transakční náklady pro firmy, které ovšem 

omezují právě schopnost získávat finanční zdroje.
94

 Získat potřebné finanční zdroje je 

obtížné i kvůli nastavení bankovního systému. Finanční sektor v Rusku se totiž 

vyznačuje svojí banko-centrickou podobou. To znamená, že existuje jen velmi malé 

množství ne-bankovních finančních zdrojů, zatímco je ovšem sytém tvořen malými  

a neefektivními národními bankami a hlavními bankami pod kontrolou státu. Poptávka 

zejména po úvěrech tak převyšuje nabídku, což vede k omezování úvěrů (finančních 

zdrojů). Stát pak hraje zároveň příliš velkou roli v alokaci přebytkových úspor.
95

 Co 

naopak v ruském finančním sektoru chybí, je přítomnost zahraničních bank, které by 

prokazatelně zlepšily nejen přístup k financím, ale i úroveň úspor nebo investic.
96

 

Potenciálu v podobě relativně vysokého podílu aktivní populace je tak z hlediska 

investic, úspor a jejich alokace zamezováno. 

 Konečně posledním klíčovým hybatelem demografické teorie je penzijní systém. 

Výdaje na ruský penzijní systém činí po dvou reformách v roce 2002 a 2009 přibližně  

9 % HDP, což je velmi dobrá úroveň. Procentuální míra nároku na penzi vzhledem 

k průměrnému platu je na úrovni mezi zeměmi  BRICS a vyspělých zeměmi.
97

 

Problémovou část penzijního systému ovšem tvoří vládní náklady na systém tvořící  
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23 % vládních výdajů. Vzhledem k výše zmíněnému stárnutí to může znamenat 

komplikace do budoucna, protože nízká očekávaná délka života nedovoluje navýšit již 

tak nízký věk pro odchod do důchodu (60 muži, 55 ženy). Rusko navíc muselo kvůli 

dlouhodobé ekonomické recesi zmrazit již třetím rokem příspěvky na penzijní fondy 

(tvořící jeden ze tří pilířů). Stát tak v podstatě může zabavit zhruba 52 mld. korun 

z důchodového spoření, neboť současný poměr financování ze strany státu není možný. 

Jednou z reakcí na tyto problémy bude pravděpodobně nucené zvýšení daní, které 

ovšem zpětně oslabí investice v Rusku.
98

 

 

 

4.2 Ekonomické teorie – stav klíčových hybatelů na základě 

 implikací Marka Z. Taylora a Mancura Olsona 

 

 

4.2.1 Institucionální prostředí 

  

 Před samotným rozborem jednotlivých hybatelů je zapotřebí nejprve popsat 

jednoho z nich, a tím je institucionální prostředí. To sice vystupuje v teorii Marka Z. 

Taylora jako podpůrný hybatel (propojený dále s otevřenou a soutěživou ekonomikou) 

pro distribuci inovací, umožní nám ale lépe pochopit stav klíčových hybatelů u teorie 

Mancura Olsona a také propojit politicko-ekonomické hybatele s těmi demografickými. 

 Ruská federace je hybridním autoritativním režimem (formálně politický  

i mediální pluralismus, ve kterém jsou opoziční a nestátní subjekty znevýhodňovány).
99

 

Režim zároveň uzavřel se společností neformální společenskou smlouvu (non-intrusion 

pact) o nevměšování se do záležitostí státu na straně jedné, a soukromí občanů na straně 

druhé. V případě Ruské federace tak lze hovořit o dobře zdokumentované 

institucionální slabosti politických a ekonomických institucí s dominantní úlohou elit. 

Hlavními důvody pro takové tvrzení jsou slabý právní systém, omezená ochrana 

vlastnických práv, korupce nebo silná role státu v ekonomice. Rusko se potýká 

s ovlivňováním soudního systému a neschopností odstranit korupční praktiky pramenící 
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z politických a ekonomických zájmů zejména na komunální a regionální úrovni.
100

 

Nejistota ve vymahatelnosti vlastnických práv se zase odráží jednak v polovičním 

podílu přímých zahraničních investic (FDI) pocházejících z off-shore center (slabá 

vlastnická práva jsou hlavní hnací silou pro přechod společnosti do off-shoru)
101

, dále 

ale také v dlouhodobém zamezení přístupu Ruské federace do WTO (toho Rusko 

dosáhlo až v roce 2012).
102

 Tyto faktory samozřejmě dále ovlivňují sklon k investicím a 

inovacím. Dalšími nástroji pro měření institucionální síly jsou otevřenost a soutěživost 

trhu, tedy hybatelé, které Mark Z. Taylor s onou silou propojuje.  

 

 

4.2.2 Inovační růst: klíčoví hybatelé Marka Z. Taylora 

 

 Míru otevřenosti a soutěživosti v ekonomice lze měřit objemem přímých 

zahraničních investic (dále jen FDI), které však nepocházejí z oněch off-shore center. 

Jedná se o důležitý zdroj ekonomického růstu, neboť dokáže překonat lokální 

rozdílnosti v přístupu ke kapitálu (viz výchozí stav demografických hybatelů), 

stimulovat inovační potřeby a ochotu po technologických změnách a zároveň odráží oba 

aspekty otevřenosti a soutěživosti.
103

 Ačkoli se podíl FDI konstantně zvedá, stále tvoří 

v Ruské federaci pouhých 10 až 15 % ročních investic, což je stejná úroveň jakou má 

Ukrajina, avšak vůči například Brazílii (28 % v roce 2013) je tato míra opravdu 

nízká.
104

 V souvislosti s výkonem FDI, „právním státem“, nebo regulačním zatížením 

(viz výchozí stav demografických hybatelů) nelze hovořit o zdravé soutěživosti ruského 

trhu. Dalším jevem podporujícím tento stav je narůstající role státu na trhu  

a oligarchizace některých odvětví. Role státu v ekonomice od roku 2002 postupně 

stoupá. Kromě již zmíněného bankovního sektoru monopolizoval stát skrze úplné či 

podílové vlastnictví také energetický průmysl (klíčový sektor), zejména ropné 

společnosti. Monopolní postavení má pak logicky daleko k soutěživosti. Další 

významnou tržní složkou jsou poté velké, často oligarchy vlastněné společnosti. 

Například deset největších společností s takovou strukturou vlastní přibližně 60 % 
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ruského akciového trhu a zároveň pokrývají třetinu zaměstnanosti na pracovním trhu  

a stejný podíl veškerých tržeb. Některé sektory ruského trhu (např. automobilový) jsou 

navíc kvůli těmto skupinám čistě protekcionistické a z hlediska mezinárodní 

konkurence zcela uzavřené.
105

 V pokrouceném investičním prostředí, ve kterém je 

obtížné pro menší podnikatele a firmy získat finanční zdroje, jsou právě oligarchické, 

respektive ty největší společnosti na trhu zvýhodněny. Slabost právního státu, korupce, 

nepříliš soutěživý a v některých oblastech uzavřený trh nám tedy definuje 

institucionální prostředí Ruské federace jako nepříliš silné. Ve spojitosti s teorií Marka 

Z. Taylora by to znamenalo, že inovace jsou v takovém prostředí pomaleji 

distribuovány. Jaký je tedy stav Ruské federace z hlediska inovací?  

 Ruský inovační potenciál je pravděpodobně daleko větší, než je tomu u zemí 

s podobným HDP, což je způsobené i dobrou úrovní vědy navazující na doby 

Sovětského svazu. Tyto země Ruská federace překonává i procentuálními výdaji (podíl 

z HDP) na vědu a výzkum a technologické změny. Vynaložené náklady ovšem 

nekorespondují s inovační aktivitou, kde je patrná nerovnováha mezi zdroji na nové 

technologie a výslednou produkcí. Zároveň s tím, jak je soukromý sektor limitovaný 

investičně a přístupem ke kapitálu, nedochází k výhodným spillover efektům mezi 

jednotlivými sektory.
106

 Překážkou pro navýšení výstupu v tvorbě inovací je i již 

zmíněná regulační zátěž a bariéry v meziregionální mobilitě. Trh s technologiemi je tak 

ve finále velmi úzký. Nízká úroveň FDI poté nevytváří potřebné zahraniční sítě, jež 

fungují pro Taylora jakožto vhodná pomůcka pro inovační růst.
107

 I přes onen potenciál 

a vynaložené finance se Ruská federace zařazuje v národní úrovni inovací po boku Čile, 

Kostariky nebo Moldávie.
108

  

 Nízká úroveň inovačního růstu Ruské federace by následně měla implikovat 

stav, kdy převažují pro zemi vnitřní hrozby nad vnějšími, respektive že určitě 

nepřevažují ty vnější. Na straně jedné máme evidenci o kauzálním vztahu 

monopolistických společností, které mají vždy nízkou tendenci inovovat
109

 (v případě 

Ruska automobilový či energetický sektor), a také oligarchické nebo velké firmy, jež 
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těží ze svého výhodného postavení na ne příliš soutěživém trhu (status quo hráči). Při 

pohledu na současné vnější hrozby by se ale mohlo zdát, že Taylorova teorie není 

platná, neboť ekonomické sankce, Ukrajinská krize nebo zapojení Ruska v syrském 

válečném konfliktu lze rozhodně definovat jako hrozby ohrožující ekonomiku státu. 

Přesto lze obhájit platnost teorie dvěma způsoby. Vnější hrozby by zatím teoreticky 

nemusely pro Ruskou federaci – její status quo hráče – představovat natolik vážný 

problém, aby stimuloval inovační růst v zemi. Nezapomínejme také, že Rusko prošlo 

v 90. letech těžkými domácími tenzemi – obdobím ne zcela úspěšné transformace, 

napětím mezi domácími hráči během privatizace, či problémy s Čečenskem. Tato ne až 

tak dávná zkušenost může ovlivňovat postoj status quo hráčů k vnějším hrozbám. 

Současný ruský trh navíc klade překážky stavu, kde by menší společnosti mohly při 

signifikantní vnější hrozbě svojí inovační aktivitou podnítit právě status quo hráče ke 

změně svojí strategie. Jednoduše proto, že tito drobnější aktéři mají omezený přístup  

ke kapitálu a byli by příliš zatíženi transakčními náklady. Druhé vysvětlení vychází 

z povahy některých vnějších hrozeb, které mají schopnost zostřit domácí tenze. 

Takovým případem je zapojení do syrského konfliktu. 

 Vnější hrozba ohrožující národní ekonomiku v podobě nákladů na toto zapojení 

do konfliktu na cizím území, má potenciál prohloubit domácí etnicko-náboženské tenze. 

V současné ruské společnosti je přítomna jakási forma nacionalismu, jež je i politickou 

rétorikou částečně podpořen.
110

 Souběžným jevem je ale stále se zvětšující muslimská 

sunnitská populace v zemi (v roce 2010 to bylo 16,7 mil. Obyvatel) a separatistické 

tendence v muslimských republikách Ruské federace.
111

 Za poslední roky se také zvýšil 

počet etnických násilností v Rusku, zejména proti muslimům, podporované politickými 

subjekty jako LDPR, Novaya Sila nebo Russkiye.
112

 Právě podpora režimu Bašára al-

Asada může v budoucnosti zostřit domácí tenze. Obě vysvětlení poté ukazují na důvod 

pro přetrvávající postoj status quo hráčů.  
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4.2.3 Zájmové skupiny: klíčoví hybatelé Mancura Olsona 

 

 Z hlediska teorie Mancura Olsona je zapotřebí prozkoumat přítomnost 

zájmových skupin ve společnosti. V ruské společnosti převažují z hlediska trhu zájmové 

skupiny. Jedním z důvodů je i ono nesoutěživé tržní prostředí, ve kterém dominují 

oligarchické nebo jinak hierarchizované zájmové skupiny využívající svá privilegia 

v přístupu ke kapitálu.
113

 Jak již bylo naznačeno, velká část ekonomického výkonu 

Ruska je v rukou malého počtu zástupců těchto skupin. Ti měli ještě koncem 90. Let 

kvůli nepovedené privatizaci ještě větší dominanci, avšak po roce 2000 – zejména po 

událostech kolem společnosti Yukos a zatčení Platona Lebeděva a Michaila 

Chodorkovského – museli akceptovat státní monopol na zemní plyn a exportní 

ropovody.
114

 Z literatury však vyplývá, že tento ústupek spolu se slabým 

institucionálním prostředím zapříčinil jejich privilegované tržní postavení.
115

 Svými 

vlastnostmi přitom odpovídají tyto ruské společnosti aspektům Olsonovy teorie: pomalu 

rozhodují, neefektivně přerozdělují kapitál a soustředí se na vlastní distribuci příjmů.
116

 

Výše uvedená regulační zátěž – lišící se v závislosti na regionu – také částečně pramení 

z lobby zájmových skupin soustřeďujících se na jednotlivé části země.
117

 Slabé tržní 

mechanismy a jejich pravidla poté vytváří pokroucenou motivaci i pro méně dominantní 

skupiny, které tak nemají pobídku pro zlepšování produkce společnosti, nýbrž naopak 

pro lepší distribuci vlastních příjmů. Obdobně se na ruském trhu chovají i státní a polo-

veřejné společnosti (soukromě vlastněné, avšak státem regulované), jež jsou méně 

náchylné k výsledkům, které jim nakonec vždy pokryje stát.
118

 

 Příklady ruských zájmových skupin poskytují jejich společné organizace 

reprezentující zájmy a zároveň vykonávající lobby. Jednou z nich je RSPP (Ruský svaz 

průmyslníků a podnikatelů) zahrnující státem vlastněné i soukromé společnosti 

podílející se na tržních nastaveních. Mezi zástupce RSPP patří Lukoil, Severstal, 

Interros, Alfa-Bank, nebo známý obchodník Alexander Mamut (reprezentující 
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investory).
119

 Zájmové skupiny ve středních firmách jsou reprezentovány veřejným 

svazem „Delovaya Rossiya“, jež byl založen členy parlamentu s obchodními zájmy. 

Malé podniky jsou reprezentovány spoluprací v rámci seskupení „OPORA“. Napříč 

ruským trhem ovšem operuje i vysoký počet sektorálních lobbistických skupin, jako 

například „SONEK“ (Svaz ropných exportérů). Existuje také kvazi-oficiální „Ruská 

komora obchodu a průmyslu“, kterou vedl donedávna bývalý premiér Jevgenij 

Primakov.
120

 Ruské zájmové skupiny samozřejmě nepřevažují z hlediska kvantity, 

nýbrž z pohledu objemu tržní výroby. V souvislosti s tímto schématem společnosti se  

o Ruské federaci hovoří jako příkladu takzvaného jevu „resource curse“, kdy hojnost 

přírodních zdrojů působí negativně na institucionální sílu státu (zejména na soutěživost 

trhu) i na chování společností na trhu.
121

  

 Samozřejmě, že za takto uspořádanou společností stojí negativní zkušenost 

s privatizací, její nepopularita, ona závislost na zdrojích, slabý soudní systém nebo 

nesoutěživost, avšak z pohledu klíčových hybatelů v teorii Mancura Olsona to je  

i absence integrace jurisdikcí. Ruská federace není součástí společného trhu, jako je 

tomu u Evropské unie (podrobněji v kapitole Syntéza teorií), tudíž nebyla možnost 

vyčistit společnost od zájmových skupin. Regionální rozdíly v cenách, regulační zátěži, 

mobilitě, nebo přístupu ke kapitálu ovšem naznačují, že neproběhla ani důkladná 

integrace jurisdikcí na úrovni ruského státu.  Nemohlo tak dojít k odstranění oněch 

lokálních bariér oslabujících ekonomickou mobilitu a tím i výskyt zájmových skupin 

(viz kapitola Teorie Mancura Olsona).  

 Posledním klíčovým hybatelem Olsonovy teorie, jež zároveň určuje výskyt 

zájmových skupin, je stabilita společnosti. Dlouhodobá stabilita znamená akumulaci 

zájmových skupin ve společnosti, avšak ruská společnost prožila rozpad Sovětského 

svazu s následným vznikem Ruské federace. Znamenala ale tato změna opravdu 

fundamentální otřes? Z pohledu ekonomické a politické – ve smyslu ideové – 

transformace rozhodně ano. V některých systémových vlastnostech už to není tak 

patrné. Politické elity – například prezident Vladimir Putin – jsou v Ruské federaci 

přímým produktem minulého režimu a některé stále lpí i přes onu slabost na jeho 

institucionálních pozůstatcích. Institucionální reformy přitom započaly již v roce 
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1992.
122

 Podíváme-li se navíc i na ekonomické elity reprezentující zájmové skupiny, tak 

také mnozí z nich si zachovali své dřívější pozice a nyní nejsou schopny přizpůsobit se 

novým tržním podmínkám. Obdobně by se dalo hovořit i o části byrokracie, zejména té 

regionální.
123

 Celkový pohled na demografické a ekonomické problémy popsané v této 

kapitole poukazují na možnost, že nový trh byl zkrátka vystavěn na tom, co zbylo 

z minulého režimu a tranzice tak nebyla úplně úspěšná.
124

 Zajímavá je v tomto kontextu 

i ruská politická kultura a spokojenost se současnou hybridní autoritativní vládou. 

Alexander Lukin se ve svém díle „Russia’s New Authoritarianism and the Post-Soviet 

Political Ideal“
125

 zabývá právě podporou ruského režimu (ze strany lidu) postaveného 

na paternalismu a mírném autoritářství. Důvodem k takové podpoře je fakt, že 

postsovětská politická kultura představuje větší kontinuitu ve vnímání politiky  

a společnosti, než tomu bylo za sovětského ideálu.
126

 Ruský politický ideál se v tomto 

ohledu nezměnil od 40. Let 20. Století, přičemž komunismus byl v některých ohledech 

vnímán jako možná cesta k jeho naplnění, stejně jako liberální tendence na počátku 90. 

Let. Silný stát se silným lídrem, touha po zvyšování životního standardu, negativní 

vztah k politické soutěži, státní vlastnictví v těžkém a energetickém průmyslu a další 

přání vyjadřovala a stále vyjadřují tento ideál současně bez touhy po specifickém 

systému nebo lídrech.
127

 Své závěry poté autor dokazuje na šetřeních Harvard Project 

tehdejších migrantů z třicátých a sedmdesátých let a na současných výzkumech. 

Fundamentálně se tak neproměnil nejen politický a ekonomický systém, nýbrž možná 

ani ideály ruské společnosti. 

Tímto je stanoven konečný výchozí stav klíčových hybatelů, který se zároveň 

signifikantně podílí na současných problémech ruského ekonomického výkonu. 

Samozřejmě je nutné dodat, že spouštěcím mechanismem ekonomické stagnace byl pro 

zemi závislou na exportu ropy právě její kolaps na světových trzích. Ten však pouze – 

jako vnější podmínka – zdůraznil dlouhodobě přetrvávající strukturální zranitelnost 
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Ruské federace, jež je obsažena v klíčových hybatelích.
128

 Následující kapitola navíc 

naznačí, že – řečeno metaforicky – pokud ruský medvěd nezmění vývoj těchto hybatelů 

k lepšímu, nalezne se nad pomyslnou propastí. 

 Pro úplnost a lepší představivost je tato kapitola zakončena tabulkou 

porovnávající současný stav některých klíčových hybatelů Ruské federace a Spolkové 

republiky Německo (viz. Tabulka 5). 

 

Tabulka 5: Porovnání výchozího stavu klíčových hybatelů  

Ruské federace a Spolkové republiky Německo 

 
Ruská federace 

Spolková republika 

Německo 

Podíl pracující populace ve společnosti (15-64 

let), %), 2016 70 60 

Očekávaná délka života, 2014  
Ženy: 76 let 

Muži: 65 let 

Ženy: 83 let 

Muži: 79 let 

Investice 

 – Tvorba hrubého fixního kapitálu (roční 

míra růstu v %), 2015 

 

- Regulační kvalita (procentuální hodnocení 

mezi všemi zeměmi v rozmezí 0(nejnižší) až 

100 (nejlepší), 2015   

 

       -7,3 % 

 

 

 

 

      32,21 

 

                          1,7 % 

 

 

 

 

                         93,27 

Kontrola korupce (procentuální hodnocení 

mezi všemi zeměmi v rozmezí 0(nejnižší) až 

100 (nejlepší), 2015   

 48,08 94,25 

Soutěživost trhu: čistý příliv FDI ($), 2015 

(tisíce) 
6,478,400 46, 227,109 

Index otevřenosti trhu, skóre 1 (nejhorší) až 6 

(nejlepší), 2015 
3,1 4,3 

Globální inovační index 0 (nejhorší) až 100 

(nejlepší), 2016  38,4 57,9 

Inovační tvorba (High-tech a medium High-

tech), 0 (nejhorší) až 100 (nejlepší), 2016 
37,2 78,7 

Ekonomický výkon: HDP per capita      

(roční, %) 

2014: -1,075 2014: 3,038 

2015: -3,934 2015: 1,183 

Zdroje: The World Bank online. cit. 2017-03-02. Dostupné z: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports  

a  http://data.worldbank.org /, The Global Innovation index online. cit. 2017-03-02. Dostupné z: 

https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator   
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5. SYNTÉZA TEORIÍ: KONKRÉTNÍ SCÉNÁŘE VÝVOJE 

RUSKÉ FEDERACE 

 

V předchozích kapitolách jsme na základě vybraných teorií (a jejich klíčových 

proměnných) vytvořili množinu scénářů vývoje Ruska (kapitoly teorií). A právě 

s ohledem na klíčové proměnné (hybatele) jsme popsali současný stav Ruské federace 

(kapitola Výchozí stav). Cílem následujících stránek je představit některé konkrétní 

scénáře vývoje Ruské federace, a to nejen na základě oddělených teorií, ale i jejich 

syntézy.  

 

 

5.1 Pokračování současného stavu 

 

  

 

 První ze scénářů navazuje na předchozí kapitolu a tak již pouze stručněji 

odpovídá na otázku „Co se stane s ekonomickým růstem/vývojem Ruska, pokud bude 

současný trend klíčových hybatelů pokračovat?“. Podle ruského statistického úřadu 

(známého jako Rosstat) klesne v příštích zhruba 15 letech, podobně jako například  

u zemí EU, podíl pracovní populace o 7 % a tento trend bude v dalších letech 

pokračovat.
129

 Jak již ale vyplývá z demograficko-ekonomické teorie, klíčovou úlohu  

i při nevhodném demografickém vývoji sehrávají jednotliví hybatelé. Při pokračující 

tendenci znamená pro Rusko tato ztráta pracovní síly až jednoprocentní propad v růstu 

HDP. Na změnu trajektorie by bylo zapotřebí zhruba 500 000 pracovních migrantů do 

roku 2025. Ruská federace má vzhledem k migraci ze Střední Asie potenciál k naplnění 

tohoto čísla, avšak při současném špatném přístupu ke zdravotní péči, nacionalismu  

a absenci pro-migrační politiky (vynaložení nákladů na vytvoření vysoce kvalifikované 

síly) nebude zřejmě schopna onu normu naplnit.
130

 Ke zlepšení nedojde ani u úrovně 

zdravotnictví, přičemž jeho efektivita bude nadále klesat kvůli nutným škrtům ve 

výdajích (tyto škrty např. činí pro období 2017 až 2019 - 0,2 % HDP). Ekonomická 

situace si vyžádá – a již si žádá – i omezení vládních výdajů na penzijní systém.
131

 Ten 
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se nebude pravděpodobně moci opřít o již zmiňované fondy (naplňované příjmy 

z exportu ropy), které by měly být vyčerpané kolem roku 2018. V této situaci 

ekonomice nepomůže ani další demograficko-ekonomický hybatel, a to domácí 

investice. Již dnes se odráží ekonomická situace v poklesu reálných příjmů domácností, 

které mají signifikantní vliv na zvyšující se úroveň chudoby. Chudoba bude  

podle Světové banky spolu s nízkou flexibilitou pracovního trhu a případným  

zvýšením daní (jakožto reakce na rostoucí deficit státního rozpočtu) dále negativně 

působit právě na investice.
132

  

 Potřebnému ekonomickému stimulu, který by vrátil ekonomiku k průměrnému 

růstu a zároveň pomáhal řešit i problémy demograficko-ekonomických hybatelů, bude 

zamezováno několika faktory. Jednak hlubším poklesem přímých zahraničních investic 

v důsledku přetrvávající a již racionalizované korupce, absencí inovačního růstu 

způsobené slabým právním státem (zejména vymáháním vlastnických práv) a status quo 

hráči. Dále pokračujícím privilegovaným postavením státních a kvazi-státních 

zájmových skupin, jež jsou i v současné ekonomické situaci přes svou neefektivitu 

finančně podporovány.
133

 I díky dvěma posledním faktorům nelze rovněž v budoucnu – 

stejně jako v předchozím desetiletí u Grefova programu či Putinova Konceptu 2020 

(později Strategie 2020) – očekávat opravdu důsledné naplnění reforem zlepšujících 

tržní prostředí nebo usilujících o diversifikaci ekonomiky.
134

 

 Výše uvedené jevy ovšem neznamenají pro Ruskou federaci z hlediska 

ekonomického růstu „apokalyptickou“ budoucnost. Je totiž pravděpodobné, že se její 

ekonomický růst (HDP per capita) bude pohybovat v plusových hodnotách. Onen růst 

měl údajně v lednu 2017 dosáhnout úrovně 0,3 % a podle pozitivnějších odhadů OECD 

a Mezinárodního měnového fondu by měl vzrůst například v dalších 2 letech na  

1,3 %.
135

 Rusko se totiž může stále opírat o svoji domácí poptávku, která je schopná 

alespoň částečně stimulovat investice
136

 a o stále velký domácí trh či vzdělanou 

pracovní sílu.
137

 Dlouhodobý pohled na dynamiku strukturálních nedostatků však v sobě 
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ukrývá dvě problémové implikace. První z nich je fakt, že ani návrat ke zvýšeným 

světovým cenám ropy, ze kterých Ruská federace těžila zejména v onom období  

2000 – 2008, nepostačí k vyřešení rostoucích závazků vůči zdravotnímu a penzijnímu 

systému. Pro zachování úrovně produkce ropy totiž bude zapotřebí daleko více než 

v minulosti převádět příjmy z produkce této suroviny ropným společnostem (o faktoru 

ropy více v kapitole „Divoká karta“).
138

 Druhou a pro tento scénář klíčovou implikací 

poté je, že do budoucna může Rusko se svým dosavadním ekonomickým modelem  

a jeho překážkami jen stěží doufat v návrat značného růstu, kterým prošlo ve svém 

nejúspěšnějším období.
139

 

 Ruská federace tedy sice i při pokračování současného trendu dosáhne 

v budoucnosti ekonomického růstu, ten však zůstane hluboko za vývojem globální 

ekonomiky. To způsobí jednak snižující se podíl na světové ekonomice, dále však 

zvýšení rozdílu mezi Ruskem a vyspělými státy a pokles životní úrovně jeho 

obyvatel.
140

 Kritickou by se poté stala případná neočekávaná deflace. V rovině  

logické úvahy se poté nachází otázka vojenské síly Ruska, naznačená v úvodu práce  

a v kapitole „Teoretický rámec“. Slabý ekonomický výkon bude mít vliv na vojenskou  

sílu země. Omezené finanční zdroje nutně povedou k nemožnosti dotáhnout do  

konce výzbrojní programy (to se projeví v zastarávání vojenské techniky kvůli  

omezené inovační rychlosti a zřejmě i ke kvantitativnímu poklesu armády). Rusko tedy 

v případě tohoto scénáře čeká osud umenšení jeho síly a zařazení se po bok ostatním 

evropským mocnostem. 

 Je-li výše načrtnutý scénář (pokračování současných trendů) mírně pesimistický, 

je logické se ptát, co by se tedy muselo s ohledem na výše uvedené teorie změnit, aby 

Ruská federace začala dosahovat uspokojivého růstu ekonomiky?  

 

 

5.2 Čínská hrozba jakožto impuls inovačního růstu 

 

 Jak již na základě Taylorovy teorie víme, převaha externích hrozeb – zvláště při 

ekonomické stagnaci – představuje pro stát podnět k potlačení odporu status quo hráčů, 
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economics, 2015, 1.1: s. 52. 
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dále podporu technologických změn a růst inovací, které představuji motor 

ekonomického růstu. Podoba takové hrozby pro národní ekonomiku je buď čistě 

ekonomická, nebo vojenská (někdy oboje zároveň) a přesně tato ohrožení  

může v budoucnosti pro Ruskou federaci představovat Čínská lidová republika  

(dále jen ČLR). 

 Na první pohled se může takové tvrzení jevit jako velice nepravděpodobné. Od 

90. let minulého století vypracovalo Rusko a ČLR několik bilaterálních dohod 

(Konstruktivní partnerství v roce 1994, Strategické partnerství v roce 1996) vedoucích 

až k formalizování vzájemného vztahu v roce 2001 (Smlouva o dobrém sousedství  

a vzájemné spolupráci).
141

 Tento vztah se vyznačuje deklaratorní touhou po vzájemné 

kooperaci a multipolárním uspořádání světa, což je zřetelné při společných postupech 

v Radě bezpečnosti OSN nebo v rámci spoluzaložení politicky-ekonomické a některých 

ohledech i obranné Šanghajské organizace pro spolupráci.

 Rovněž lze Šanghajskou 

organizaci vnímat jakožto nástroj obou zemí pro udržení vlastních ekonomických  

a geopolitických zájmů v oblasti Střední Asie.
142

 Partnerství mezi Ruskem a ČLR je 

navíc patrné i v oblasti obchodních dohod, kdy ČLR investuje na území Ruské federace, 

která naopak funguje jako „dodavatel“ ropy a zemního plynu pro rostoucí čínskou 

ekonomiku.
143

 To, co však nyní působí jako kooperace, může v blízké budoucnosti 

znamenat soupeření.  

 Z hlediska partnerství nepředstavuje ani jeden z aktérů pro toho druhého 

hlavního obchodního partnera (pro ČLR jsou to stále USA, u Ruska zase převažuje 

obchod s EU). Rusko je navíc hluboce nespokojené se svojí rolí v čínské domácí 

ekonomice, rádo by se totiž neomezovalo pouze na prodej fosilních paliv pro čínský trh. 

Z pohledu ČLR ale na druhou stranu klesá ruská spolehlivost pro dlouhodobé 

partnerství kvůli nedodržení určených cen za prodej ropy, nebo dlouhotrvající neshodě 

na podobě trasy nového ropovodu z Ruska do ČLR.
144

 Mnohem důležitějším je ovšem 

trajektorie růstu obou zemí. Jestliže je Ruská federace i kvůli problémům popsaným 

v této práci označována za „declining power“ (upadající mocnost), ČLR je naopak díky 
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svému růstu v ekonomické a vojenské oblasti novodobou „rising power“ (rostoucí 

mocností). 

 S tímto růstem Čína proto přirozeně usiluje o maximalizování rozdílu v obou 

oblastech mezi ní a jejími sousedy, tedy i Ruskem, a o posilování své pozice.
145

 Již dnes 

evidované důsledky onoho posílení mohou být pro Ruskou federaci alarmující. Číně se 

daří nejen vylepšovat svoji ekonomickou pozici ve Střední Asii, tedy v tradiční sféře 

obchodního a politického vlivu Ruska, ale i své diplomaticko-ekonomické postavení  

u ruských spojenců, především Íránu. Zejména Střední Asie je však pro Rusko 

z ekonomického hlediska nesmírně důležitým regionem.
146

 Jestliže by se poté tlak na 

ruské oblasti obzvláště ekonomických zájmů zvyšoval (v důsledku rostoucí schopnosti 

ČLR projektovat do nich svoji moc), mohou tyto jevy pro Ruskou federaci do budoucna 

představovat vnější hrozbu. 

 Dalším jevem s potenciálem vnější hrozby ohrožujícím ruskou ekonomiku je 

situace, jež se odehrává na ruském Dálném východě, tedy přímo na území Ruska. Do 

jeho oblastí kolem čínských hranic (jako například Přímořský kraj, Chabarovský kraj 

nebo Amurská oblast) totiž začíná ČLR ekonomicky a demograficky pronikat. Migrace 

čínských obyvatel zde podle ruských expertů dosáhla milionu osob, což spolu 

s kontinuálním trendem odchodu ruských obyvatel (kvůli socioekonomickým 

problémům) a jakémusi geografickému odříznutí od politického dohledu posiluje vliv 

právě ČLR. Ten je zároveň vyjádřen objemem čínských investic (např. 3 mld. dolarů 

v roce 2011), několikanásobně převyšujících ty domácí ruské, a vytvořením speciálních 

ekonomických zón ze strany ČLR.
147

 Ztráta jakési „komparativní výhody“ 

v dálnovýchodních oblastech může pro Ruskou federaci znamenat problém, neboť ty 

jsou nesmírně bohaté na zdroje surovin. Na straně druhé je jejich bohatství příležitostí 

pro ČLR, která by ho tak mohla narůstající dominancí nad tímto územím využít.
148

 

Ruská federace si je této hrozby vědoma a kromě přiznání tohoto problému z úst 

Vladimira Putina reagovala vypracováním vojenských plánů (Vostok 2010) a zvýšením 

vojenské přítomnosti v oblasti.
149
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 Pokračující ekonomický a vojenský růst ČLR v kombinaci s rostoucí projekcí 

její moci do Střední Asie a ruského Dálného východu, nebo roztržka – s případnou 

vojenskou eskalací – o druhou zmíněnou oblast, to vše může představovat pro Ruskou 

federaci externí hrozbu. Jestliže tato hrozba převáží nad potenciálními vnitřními 

tenzemi, změní se postoje status quo hráčů/zájmových skupin, kteří si uvědomí potřebu 

vytvoření silné a konkurenceschopné ekonomiky. Následně bude umožněno přijetí 

technologických změn a růstu inovací, ke kterým má země značný potenciál.  

 Ruská federace může reagovat omezeným sektorovým růstem inovací, avšak 

pokud ČLR opravdu závratně poroste, nabízí se tím pro Rusko šance k výrazným tržním 

změnám (a například k vymanění se ze závislosti na exportu ropy). V takovém případě 

bude totiž zapotřebí přizpůsobit ekonomiku distribuci technologií, tedy vytvořit 

konkurenceschopný trh. Konkrétním schématem může být intenzivní investování do 

vysoce kvalifikované pracovní síly, vědy a výzkumu, a dále imitace s následným 

zlepšováním již komplexních technologických produktů (což je v pro potřebu rapidní 

změny nejjednodušší).
150

 Nutnou podmínkou nejen pro lepší distribuci technologií, ale 

 i pro zvýšení pravděpodobnosti inovačního spillover efektu je poté – stejně jako 

 u Taylorovy teorie – soutěživost. Tu země podpoří skrze důslednější ochranu 

soukromého vlastnictví, což naopak povede i ke snižování nákladů na inovační 

aktivitu.
151

 Vláda by následně měla implementovat politiku k oživení podnikatelských 

inovačních aktivit, zejména: separování byznysu od politických autorit, aktivní boj 

s korupcí, snížení regionálních bariér (snížení rozdílů v cenách a  přístupu ke kapitálu, 

opuštění od regulačních zatížení) pro lepší pracovní mobilitu a vytváření domácích sítí 

mezi výzkumem a firmami.
152

 Zatímco potenciální snížení korupce a posílení 

vlastnických práv zlepší ruské institucionální prostředí, snižování regionálních  

bariér umožní dle Olsonovy teorie potřebnou integraci jurisdikcí na úrovni státu. To 

alespoň částečně znesnadní činnost zájmových skupin. Výše uvedené procesy po  

určité době poskytnou základ pro postupný přechod k vytváření vlastních 

technologických produktů a služeb. Tento přechod lze podpořit například redukcí daně 
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pro domácí firmy za provádění výzkumné činnosti nebo vytvořením podmínek pro 

příliv zahraničních investorů.
153

 

 Výsledkem trajektorie samozřejmě nemusí být dosažení úrovně Izraele nebo 

Taiwanu. Nicméně přizpůsobení se potřebě inovačního růstu, které v sobě zároveň 

obsahuje odstranění některých bariér způsobujících současný slabý ekonomický výkon, 

přinese úspěch. Ruská ekonomika posílí svoji konkurenceschopnost na světových trzích 

a ve svých oblastech zájmu a opět začne výrazněji růst (s ohledem na technologický 

úspěch se i třeba přiblíží, ba dokonce přesáhne svůj růst HDP z let 2000-2008). Pokrok 

v institucionálním prostředí a umožněný růst však nabízí i další možnosti. 

 

 

5.2.1 Růst a zdravější tržní prostředí jako podnět k reformám 

 

 Zkvalitněné tržní prostředí a nižší tlak status quo hráčů otevírá politickým elitám 

možnost skutečně řešit problémy ve zdravotním a penzijním systému, jež budou do 

budoucna stále více zatěžovat ekonomiku země. Jde o příležitost přejít od dosud 

virtuální povahy oznámených reforem k jejich skutečné implementaci.  

V oblasti zdravotnictví může vláda na základě dostupných analýz tlačit na přesun zdrojů 

od lůžkové péče k ambulantní, a od specializované k péči primární. Zefektivnění 

zdravotnictví má navíc přímý vliv na snížení úrovně chudoby. Dále se lze zaměřit na 

prevenci sociálně patologických jevů (zvýšení daně na alkohol po vzoru Skandinávie), 

rovnost přístupu k zdravotní péči (i pro migranty) a zvýšení podílu veřejných výdajů na 

zdravotnictví. Tím dojde k odlehčení problémů s budoucím financováním 

zdravotnictví.
154

    

 Reformovat lze i penzijní systém, kde za současného stavu dosáhnou výdaje na 

důchody v roce 2030 12 % HDP (vyspělé ekonomiky udrží hranici 9 % HDP).
155

 

Z kapitoly popisující výchozí stav vyplývá, že Ruská federace nemůže příliš zvyšovat 

hranici odchodu do důchodu. Tuto hranici lze ovšem na základě pohlaví vyrovnat, 

neboť hranice pro odchod do důchodu v případě žen je v porovnání se světem příliš 
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nízká, navíc ženy mají přirozeně v Rusku delší očekávanou délku života. Vyrovnání 

hranice odchodu do důchodu na 60 let by následně snížilo objem veřejných výdajů na 

penze o 2 procentní body HDP v roce 2030. Bude-li navíc očekávaná délka života 

stoupat alespoň o 1 rok za dekádu, umožní tím pomalé zvyšování hranice odchodu do 

důchodu a využití úspor z dlouhověkosti (podporou pracovní síly v zemi).
156

  

 Nabízí se také ovšem i další reformy, zejména reforma donucovacích orgánů 

(zefektivnění jejich správy pomocí odstranění přebytečných funkcí, úprava kontroly 

jejich orgánů) nebo reforma omezující nabývání akcií v podnikatelských subjektech 

firmami s významným státním podílem (vyhlášeno v rámci prezidentského, avšak nyní 

pozastaveno).
157

  

 

 

5.2.2 Tlak Číny ve Střední Asii – hlubší integrace v Euroasijské 

ekonomické unii 

 

 Ruská federace nemusí zůstat pouze u zlepšování vlastních tržních mechanismů, 

které jsou v jejím případě potřebné pro nastartování inovačního růstu. V případě, že by 

sílil tlak ČLR ve Střední Asii, může vzniknout ze strany Ruska podnět ke zdokonalení 

mechanismů v Eurasijské ekonomické unii (dále jen EEU).  

 Jedním z  důvodů vzniku EEU je snaha Ruska zadržovat ekonomickou projekci 

moci ze strany ČLR do této oblasti, vytvořit tak – na rozdíl od Šanghajské organizace 

pro spolupráci – společenství bez zastoupení svého konkurenta.
158

 O tom svědčí fakt, že 

mechanismy EEU (obdobně jako u předchůdce EurAsEC) vytvořené Ruskem jednak 

favorizují ruské společnosti na společném trhu, dále také znesnadňují členským státům 

obchod s ČLR. Ruské federaci se podařilo zavedením vnějšího tarifu Unie (nastaveného 

podle svého domácího tarifu) navýšit export vlastních produktů do členských států  

a zároveň omezit import čínského zboží například do Kyrgyzstánu.
159

 Co se ovšem 

nepodařilo, možná právě kvůli spíše geopolitické roli Unie pro Rusko, je skutečná  

a deklarovaná integrace po vzoru EU. Nedaří se plně rozvinout v rámci společného trhu 
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pohyb kapitálu, omezen je pohyb zboží a pracovní síly. Nadnárodní orgány (zejména 

Komise) mají limitující kompetence, nedaří se potlačovat kartely, lobby, a existuje 

velké množství ne-tarifních bariér mezi státy (zejména u sanitárních a fytosanitárních 

dohod, či u technických překážek obchodu). V přeregulovaném systému se proto stává 

distribuce inovací a adaptace na potřeby trhu velice nákladnou.
160

  

 Je to poté právě nerovné postavení v rámci společného trhu, vnitřní ne-tarifní 

bariéry nebo vnější tarif postihující ekonomiky členských států (hlavně Kazachstánu, 

Arménie a Kyrgyzstánu), které vedou k obchodním roztržkám mezi členy. Kazachstán 

již několikrát reagoval na zmíněné podmínky zákazem importu ropy z Ruské federace, 

ta zase vedla spory s Běloruskem, jež vyústily ve vzájemné restrikce na import zboží. 

Kyrgyzstán opakovaně vyjadřuje svoji nespokojenost s nuceným zvýšením vlastních 

importních tarifů.
161

 

 Se sílícím tlakem ČLR ve Střední Asii tak může Ruská federace změnit přístup 

k fungování EEU. Přesněji řečeno, pokusí se implementovat rovnější podmínky pro 

jednotlivé členy tak, aby se zabránilo roztržkám postihujícím nejen ruský obchod, ale  

i pozici Ruské federace v oblasti svého zájmu. Prosazením postupného přechodu – 

optikou konceptu Philippe Schmittera – k transformativní integraci (od dosavadní 

reproduktivní)
162

 Rusko narovná podmínky uvnitř EEU, umožní pohyb zboží, služeb, 

kapitálu, pracovní síly a distribuci inovací. Lépe se tak prováže s ekonomikami 

v důležité oblasti Střední Asie a omezí svoje obchodní střety s členskými státy. Z toho 

může Rusko těžit nejen politicky a obchodně. 

 V rámci tohoto pod-scénáře je totiž důležité zmínit, že důsledkem zlepšení 

tržních mechanismů EEU, respektive přiblížení se charakteristice společného  

a jednotného trhu (integrace jurisdikcí), bude na základě Olsonovy teorie ještě 

znatelnější omezení působnosti ruských zájmových skupin. Samozřejmě, že k takovému 

scénáři bude zapotřebí i zdokonalení mechanismů ostatních členských států, neboť 

některé se vyznačují nepříliš otevřenou ekonomikou. 

 Scénáře pozitivního ekonomického vývoje nabízí opět zajímavou úvahu nad 

ruskými vojenskými schopnostmi. V případě těchto změn lze díky růstu očekávat 

celkové mocenské posilování Ruska (zejména ve vztahu k východo a středoevropským 
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státům). Ve vojenské oblasti lze předpokládat produkci kvalitnějších zbraní  

a v neposlední řadě – díky rozvoji ekonomiky a nárokům na pracovní sílu – i snazší 

využití moderní techniky vojáky.  

 Ekonomický růst způsobený růstem inovací, podpořený případně hlubšími 

reformami demografických hybatelů či integrací v rámci EEU (oboje zároveň se 

nevylučuje), jež omezuje zpomalování růstu zájmovými skupinami, nejsou jedinými 

možnými scénáři vývoje Ruské federace – je zde i reálný scénář velmi negativního 

vývoje. 

 

 

5.3 Zesílení vnitřních tenzí Ruské federace – zamezení 

ekonomického růstu 

 

 Alternativním scénářem vývoje Ruské federace je situace, ve které v budoucnu 

opravdu převáží vnitřní tenze (naznačené v kapitole Výchozí stav). Za takové situace je 

inovační růst výrazně zpomalován, stejně jako ekonomika, a to i kvůli doprovázejícím 

jevům (viz níže). Tyto tenze mohou vzniknout z několika ohnisek napětí. 

 První z nich souvisí s již zmiňovanými separatistickými tendencemi v několika 

oblastech země. Pravděpodobně největší hrozbou bude v tomto případě separatismus 

ve dvou republikách na severu Kavkazu, v Čečensku a Dagestánu. Sen o samostatnosti 

těchto republik s většinovou muslimskou populací sahá již k období po rozpadu 

SSSR.
163

 V současnosti je navíc ona touha podporována v důsledku sociálních problémů 

(např. vysoká kriminalita), nedostatku půdy v zemědělských oblastech, zvyšující se 

nezaměstnaností nebo úrovní chudoby. Obyvatelé těchto oblastí jsou také vystavováni 

diskriminaci omezující jejich sezónní pracovní migraci.
164

 Tyto jevy již teď způsobují, 

že jsou obě republiky kvůli socioekonomickým problémům nespokojené.  Kreml je zde 

navíc obyvateli ignorován a zpochybňován, a místní regionální elity – jako prezident 

autonomní Čečenské republiky Ramzan Kadyrov – nejsou Kremlu plně podřízené.
165

 

V případě, že by uvedené problémy v těchto republikách sílily, mohou tyto oblasti 
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postihnout dlouhotrvající nepokoje, případně může zemi zasáhnout vnitropolitický 

konflikt. Dvě Čečenské války navíc nejsou až tak dávnou minulostí.
166

 Obě možnosti 

však představují pro Rusko vnitřní/domácí tenzi. 

 Touha po samostatnosti není jedinou vnitřní hrozbou spojenou s tímto regionem. 

Další je islámský radikalismus. V Čečensku a nově i u mladých lidí v Dagestánu roste 

počet radikálně smýšlejících vyznavačů islámské víry. Ruské federaci může hrozit, že 

s oněmi ekonomickými problémy republik, stejně jako s již zmiňovaným zapojením 

Ruska do syrského konfliktu, vzroste počet teroristických útoků organizace Kavkazský 

emirát. Tento problém se však týká i oblasti „heartlandu“ a nejen pouze ruské 

„periferie“. Republika Tatarstán sice má vlastní a oficiálně schválenou verzi islámu, 

avšak v posledních letech se zde rozšířila i jeho radikální forma. Popularita dále roste 

například u politické organizace Hizb ut – Tahrír, která usiluje o vznik chalífátu. 

S podobným vývojem se lze setkat i v sousedním Baškortostánu, kde musely dokonce 

v roce 2012 po střetech nacionalistů s islamisty zasahovat bezpečnostní síly.
167

 Mezi 

oběma republikami se navíc čím dál tím více objevují interetnické konflikty. 

Potenciálně zhoršená situace v ekonomicky významném Tatarstánu navíc naruší 

finanční prostor mezi evropskou a sibiřskou částí Ruska. V budoucnu dále hrozí, že obě 

ohniska – separatismus a islámský radikalismus – rozdmýchá onen nacionalismus ze 

strany etnických Rusů.
168

 

 Posledním ohniskem vnitřní hrozby potenciálně představuje sama ruská 

populace, přesněji její nespokojenost. Růst nezaměstnanosti či snižující se životní 

úroveň, zejména kvůli další hospodářské krizi nebo neočekávané deflaci (při které by 

podle Olsona hrozil pád ekonomiky), to vše by se promítlo do tlaku obyvatel na domácí 

elity a nespokojeností s nimi – například formou protestů.
169

 Ať už bude spouštěcím 

mechanismem pro převahu domácích tenzí separatismus, islámský radikalismus, tlak 

domácího obyvatelstva nebo třeba rostoucí střety marginalizovaných etnických skupin s 

„ruským“ obyvatelstvem, odrazí se to na výkonu ekonomiky. 

 Status quo hráči, respektive ruské zájmové skupiny obávající se případných 

společenských změn (jež by mohly ohrozit jejich postavení), budou bránit inovačnímu 
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růstu a využijí svého vlivu k dosažení dalších restriktivních opatření v podobě cel, daní 

a regulací (viz Taylorova kapitola). Dalším důsledkem snahy těchto aktérů  

o „konsolidaci“ režimu bude zvýšení korupce a dotace bohužel neefektivním, avšak 

vlivným zájmovým skupinám (oligarchickým či s podílem státu), o které se režim 

potřebuje za dané konstelace opřít.
170

 V ruské ekonomice se tak sníží výdaje na inovace 

a tím i národní úroveň inovací, dle Taylora tolik důležitá pro růst. Stoupající regulační 

zátěž poté sníží objem domácích investic i úspory domácností. Regulace zároveň sníží 

přístup domácích firem ke kapitálu, a se sílící korupcí sníží již tak nízký a důležitý příliv 

přímých zahraničních investic. 

 Pokud tedy převládnou domácí tenze, bude se dařit Ruské ekonomice méně, než 

při pokračování současného stavu. Ekonomický růst tak bude ještě nižší. Je jen logické, 

že v takové situaci by Ruská politická moc rychle upadala. A snad nejvíce by se takový 

vývoj podepsal na moci vojenské. Ta by slábla v důsledku velkých fiskálních omezení  

a nadto by se musela přeorientovat na hrozby vnitřní podstaty – což by dále omezilo její 

útočné i obranné kapacity ve vztahu k dalším státům.  

 

 

5.3.1*  Otázka změny režimu 

 

 V tuto chvíli nastává prostor pro velmi choulostivou otázku týkající se možnosti 

změny současného režimu Ruské federace na  demokracii. Vzhledem k popsané 

dlouhodobé stabilitě společnosti a její politické kultury lze považovat tento přechod za 

Olsonův „fundamentální otřes“. Ten by znamenal vyčištění společnosti od zájmových 

skupin – status quo hráčů – na straně jedné, dále by však na straně druhé poskytl 

možnost podstoupit již úspěšnou tranzici. Dílčími elementy tranzice by tak mohla být 

skutečná privatizace, zbavení se závislosti na exportu ropy, zkrátka vytvoření tržních  

a institucionálních mechanismů umožňujících ekonomický růst a přiblížení se 

vyspělým ekonomikám. Existuje ale na základě výše uvedených scénářů konstelace, za 

které dojde k dosažení změny režimu na demokracii? 

 Pokračování současného stavu nebo převaha vnitřních hrozeb (oboje případně 

doplněné o neočekávanou deflaci či světovou hospodářskou krizi) se logicky nabízí jako 
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podnět vedoucí k touze po změně – přechodu k demokracii. Nízký ekonomický růst  

a klesající životní úroveň spolu s možnými protesty domácího obyvatelstva by mohly 

zapříčinit vypršení „společenské smlouvy“ s režimem.
171

 Tlak na změnu režimu v rámci 

takového scénáře by mohl přijít jak od nespokojených mas, tak od elit, které by 

považovaly změnu za nevyhnutelnou.
172

 Nástrojem takové změny jsou zejména 

prezidentské volby (například ty v roce 2024 nebo 2030), nebo odstoupení Vladimira 

Putina či jeho nástupce. 

 Takový scénář je ovšem velice nepravděpodobný, a to hned z několika důvodů. 

Zaprvé, volby nejsou v ruském hybridním autoritativním režimu svobodné a nástupce – 

stejně jako po odstoupení prezidenta – může udržovat stejný směr. Mnohem důležitější 

je ale charakteristika režimu a společnosti. Pro elity je udržení statu quo politicky  

i ekonomicky atraktivní, změny oproti tomu bývají nákladné a redistribuují moc  

i bohatství.
173

 Společnost v Rusku lze poté definovat jako ne-občanskou, kdy je opozice 

omezená a občanská sdružení jsou zapojena do vertikální moci režimu.
174

 Podle 

některých analytiků mohou sice ruští občané při ekonomických problémech krátkodobě 

protestovat, jejich nespokojenost však nakonec bude pouze latentní, a jedinci zvolí 

pasivní individuální „exit“, nežli kolektivní boj. Nesmíme ani opomenout ruskou 

dlouhotrvající politickou kulturu (viz kapitola Výchozí stav). Režim navíc může 

nakonec vždy částečně konsolidovat společnost pomocí nacionalistické, anti-liberální či 

anti-západní rétoriky. Povaha elit a společnosti zároveň znamená, že ke změně režimu 

na demokracii nedojde ani v případě ekonomického růstu (převaha vnější hrozby). 

Takto koncipované autoritativní režimy zkrátka nereagují na krize – stejně jako na růst 

– vnitřní demokratickou změnou.
175

  

 Cestu k politické transformaci na demokracii však otevírají paradoxně možné 

kroky ruských vládnoucích skupin v rámci scénáře s převahou vnitřních hrozeb 

 (viz výše). 
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5.3.1 Personalistický režim 

 

 Jestliže budou vládnoucí skupiny v rámci vnitřních hrozeb čelit více výzvám 

najednou a zároveň tyto hrozby vážně ohrozí jejich status quo postavení, mohou pro své 

zachování dominance delegovat formálně moc do rukou jednoho aktéra, reálně však 

utužit režim. Pokud by měly například civilní protesty násilný charakter, v republikách 

na severním Kavkaze by vznikl konflikt a zvyšovala by se hrozba rebelie některých elit, 

může ruské vedení převzít veškerou moc nad domácími institucemi do vlastních rukou. 

Důsledkem takového rozhodnutí mohou být represe, radikální změna legislativy nebo 

omezení individuálních práv.
176

  

 Podle Olsonovy teorie budou i nadále v takto silně autoritativním, 

personalistickém režimu působit zájmové skupiny, a to i ty, které budou vyřazeny 

z užšího výběru vedoucího politika a jeho elit (jenom budou tyto skupiny počtem členů 

menší).
177

 Pro tento scénář ale není klíčový ekonomický výkon, neboť ten se kvůli 

převaze vnitřních hrozeb nezmění a naopak, alespoň případný částečný růst je 

v takovém režimu dlouhodobě neudržitelný.
178

  

 Trajektorie v podobě omezení individuálních práv, represe nebo třeba hrubší 

zásah proti obyvatelstvu má potenciál změnit onu povahu elit i společnosti. Nejen ty 

elity, které budou v rámci utužení režimu zbaveny participace na moci, mohou 

vypovědět loajalitu vedoucím aktérům. Omezení participace na moci může znamenat 

také nový boj o její redistribuci. Občané zase mohou za těchto podmínek přejít od 

latentní nespokojenosti k aktivnímu odporu, vzniknout by mohla i skutečná opozice. 

Společným nepřítelem některých elit a mas se tak kvůli svým krokům stane 

personalistický režim.
179

   

 Důležitou roli poté sehraje armáda. Z teorie Caitlin Talmadge vyplývá, že 

personalistické režimy volí organizaci armády pro prevenci převratu. Do velení jsou 

jedinci dosazováni podle loajality, realistická cvičení neexistují, neboť představují pro 
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takový režim nebezpečí, velení je centralizované a horizontální komunikace je ze 

stejného důvodu zakázána.
180

 Taková organizace by poté měla zamezit možností svržení 

režimu ze strany armády.

 Zároveň jsou personalistické režimy ještě více odolné proti 

technologickým inovacím.
181 

 Dále ovšem víme, že je ruská armáda historicky apolitická, respektive ne-

pučistická. To souvisí s vojenskou kulturou, v níž je obsaženo hluboké zakořenění 

norem a tradic o nepřípustnosti vojenské intervence. Armádnímu sboru zkrátka 

nepřísluší hrát roli v otázkách svrchované moci, a měl by zůstat mimo politiku.
182

 

Přechod tak bude v tomto scénáři nekrvavý, a apolitická armáda vystoupí proti 

personalistickému režimu prostým nevměšováním se.
183

  

 Přechod k demokratickému režimu by poté mohl nastat jednak pomocí nuceného 

odstoupení vedení Ruska (tlak elit a mas), které by záměrně oslabilo politickou moc 

svých následovníků, nebo například dohodou opozice (elit a mas) a režimu o podobě 

výkonné moci.
184 

 S takovým scénářem je však potřeba nakládat opatrně, neboť má velmi 

teoretickou povahu. Nemusí se totiž stát, že se personalistický režim transformuje na 

demokracii. Politické a ekonomické elity mohou zaujmout v zamýšleném 

demokratickém režimu stejně silné postavení, jako tomu bylo u poslední změny ruského 

režimu (viz kapitola Výchozí stav). Nelze ani pořádně odhadnout, zdali represe  

a omezení svobod opravdu změní názory obyvatelstva a způsobí touhu po demokracii, 

či do jaké míry budou některé elity ochotné postavit se proti režimu. Scénář tedy 

představuje pouze nástin toho, jak může dojít v případě Ruské federace k přechodu na 

demokratický režim.  

 Pokud nakonec tento scénář fundamentálního otřesu opravdu nastane, a Ruská 

federace zvládne v rámci přechodu a našeho časového výseku ustanovit potřebné tržní 

mechanismy a odstranit dlouhotrvající překážky růstu, pak může zažít signifikantní růst. 
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Ten bude na základě Olsonovy teorie umožněný i vyčištěním společnosti od zájmových 

skupin.
185

  

 

 Tím jsou pomocí syntézy teorií a jejich klíčových hybatelů dokončeny konkrétní 

scénáře budoucího vývoje Ruské federace. Scénáře negativního vývoje – vyjádřeného 

ekonomickým výkonem země (výkonu HDP per capita) – jsou následující: 

 1) V případě, že současná úroveň klíčových demografických a ekonomických 

hybatelů zůstane v časovém výseku nezměněná, Rusko pravděpodobně zažije 

ekonomický růst. Ten však bude velmi utlumený a daleko za výkony vyspělých 

ekonomik. 2) Převáží-li v budoucnosti vnitřní tenze, ať už v důsledku separatismu, 

radikálního islámu, protestům obyvatelstva nebo kombinací všeho, ekonomický  

výkon bude nižší, než v případě prvního scénáře. 3) Jestliže bude reakcí ruských 

politických elit na vnitřní hrozby utužení režimu/personalismus, zachování nuzného 

ekonomického výkonu (scénář č. 2) bude dlouhodobě neudržitelné – s postupem  

času horší. 4) Ve velmi teoretické rovině se nachází navazující scénář s pozitivním 

vývojem, kdy odezvou na utužení režimu bude fundamentální otřes s rychlým 

ustavením tržních a institucionálních mechanismů, jež umožní s postupem času 

signifikantní ekonomický růst.  

 5) Dalším scénářem s pozitivním ekonomickým vývojem je převaha vnější 

hrozby v podobě rostoucí Číny též umožňující opět výrazný ekonomický růst, případně 

posílený v důsledku 6) potřeby hlubších reforem, skutečné integrace EEU či obojího 

zároveň. U scénářů s pozitivním i negativním vývojem nelze opomenout jakousi 

Olsonovu divokou kartu v podobě neočekávané inflace/deflace. U scénářů negativního 

ekonomického vývoje bude zásah ekonomiky neočekávanou deflací znamenat hrozbu 

pádu ekonomiky, neočekávaná inflace způsobí produktivnější výkon (nelze ovšem 

očekávat, že tento jev bude dlouhodobý). Ekonomický růst při scénáři čínské hrozby 

bude naopak krátkodobě neočekávanou inflací utlumen. Pro úplnost scénářů vývoje 

Ruské federace je vhodné čtenáři představit takzvanou divokou kartu. 
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5.4 Divoká karta – výrazný růst ceny ropy 

 

 Divoká karta je hybatelem, který může výrazně změnit trajektorii vývoje Ruské 

federace. Přesně takovou charakteristiku splňuje cena ropy, respektive její boom, jež 

může – i při scénářích kde to neočekáváme – způsobit ekonomický růst. 

 Jak již bylo naznačeno v kapitole „Výchozí stav“, Ruská federace je 

ekonomikou závislou na exportu ropy. Pokud je světová cena ropy pro ruský trh 

příznivá, může ekonomika výrazněji růst i přes její strukturální problémy, jako tomu 

bylo zejména mezi lety 2000 a 2008. V roce 2008 tvořil export ropy 65 % všech 

exportních ruských příjmů, 50 % příjmů do federálního rozpočtu a 20 až 25 % HDP 

země. Hrubý domácí produkt na obyvatele též rostl.
186

 Jestliže by světové ceny ropy 

zažily skutečně výrazný růst (k úrovni před pádem ceny mezi lety 2014 a 2015), ruská 

ekonomika bude pravděpodobně opět reagovat růstem. Vzroste poptávka, spotřeba  

a díky zvýšené ekonomické aktivitě i investice.
187

 Kvůli současným prohlubujícím se 

tržním problémům, potřebě zachovat produkci ropy či nedostatku financí v penzijních 

fondech, by však Ruská federace potřebovala ještě vyšší růst cen. A především, pokud 

takový růst skutečně nastane, přinese Rusku dodatečné problémy související s hlavními 

symptomy takzvané Holandské nemoci.
188

  

 Holandská nemoc představuje situaci, kdy zvýšení cen ropy vede jednak ke 

zhodnocování domácí měny, zároveň ale také k oslabování zejména sektoru výroby. 

Sektor výroby je oslabován několika komplikovanými jevy. Kvůli boomu v cenách ropy 

se v ropném sektoru zvyšují příjmy, což odlákává investice a pracovní sílu 

z obchodovatelných (sektor výroby) a neobchodovatelných (sektor služeb) sektorů. Tím 

však v sektoru výroby klesá zaměstnanost, produkce a konkurenceschopnost. Na onu 

nižší konkurenceschopnost má dále vliv i apreciace reálného měnového kurzu – 

zhodnocování měny. S tím, jak totiž rostou příjmy z ropného sektoru, roste i domácí 

spotřeba a hlavně poptávka po produktech ze sektoru výroby (ten už je ale sužován 

nedostatkem pracovní síly a investic). Poptávka následně způsobí růst cenové hladiny  

a nakonec vede ke zhodnocení měny.
189

 Na straně druhé vede nedostatek pracovní síly  
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a investic v sektoru výroby ke zvýšení mezd, které vytváří tlak na nárůst mezd  

i v ostatních sektorech. Růst mezd spolu s logickou poptávkou po zhodnocující se měně 

zdraží produkty v sektoru výroby a ten je tak méně konkurenceschopný na domácím  

i světovém trhu. Takovému oslabení sektoru výroby se říká nepřímá de-industrializace. 

Tyto symptomy Holandské nemoci (zhodnocení měny a oslabení sektoru výroby) byly 

identifikovány u Ruské federace během vysokých cen ropy.
190

  

 Negativní jev těchto procesů poté spočívá v tom, že jakmile cena ropy klesne, 

oslabený sektor výroby nemůže rychle nahradit jednak svoje ztráty, dále však příjmy 

státu a ekonomický růst, které doposud obstarával ropný sektor. V případě Ruské 

federace vedl „výpadek“ zdroje příjmů i růstu spolu se strukturálně tržními problémy 

(viz kapitola Výchozí stav) k ekonomické stagnaci.
191

 

 Jestliže tedy světová cena ropy signifikantně vzroste, ruská ekonomika může 

začít výrazněji růst. Tato divoká karta umožní trajektorii růstu i v případě scénáře 

„pokračování současného stavu“ a „převaha vnitřní hrozby“. Ruská měna bude 

zhodnocována, zatímco ekonomika podstoupí „de-industrializaci“. Následný pokles cen 

ropy spolu s problémy uvedenými v této práci ovšem způsobí, že ruská ekonomika 

zareaguje stejně jako v minulosti a bude stagnovat. Ruská federace je také onou 

„resource curse“ zemí, takže rostoucí příjmy z vysokých cen ropy posilují status quo 

hráče a neefektivní zájmové skupiny, korupci, a tím oslabují institucionální sílu státu  

a soutěživost trhu. Čím déle bude cena ropy vysoká, tím pokroucenější budou tržní 

mechanismy a návrat k růstu po jejím poklesu složitější.
192

 

 Naopak jiný vývoj nabízejí scénáře předpokládající růst – převaha vnější hrozby, 

případně fundamentální otřes/demokratizace režimu. Vysoká cena ropy může v tomto 

případě ekonomickému růstu spíše pomoct, než ho v konečném důsledku oslabit. Jak 

totiž vyplývá z dosavadního textu, symptomy Holandské nemoci a „resource curse“ 

budou redukovány. Přizpůsobení se růstu inovací (jež zároveň omezuje závislost na 

ropě) si totiž žádá některé potřebné změny na trhu: omezení korupce, deregulace, či 

vyšší konkurenceschopnost. To jsou stejné jevy, jež nastávají úspěšným 

fundamentálním otřesem, tedy opravdovým demokratickým přechodem. Při obou 

scénářích tak ekonomický růst nebude omezen. 
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6. IMPLIKACE 

 

 Pro dodržení pravidel budování scénářů je zapotřebí čtenáři poskytnou širší 

implikace vycházející z budoucího vývoje Ruské federace. Trajektorie vývoje tradičně 

významného geopolitického aktéra mezinárodního systému ovlivňuje mnoho procesů 

(rozložení moci v systému, či strategie jednotlivých aktérů). Jedním z nich může být 

dopad na institucionální podobu Evropské unie, jejíž součástí je i Česká republika. 

Právě tuto souvislost nabízí teorie Sebastiana Rosata prezentovaná v textu „Europe´s 

troubles: Power Politics and the state of the European project“
193

. Níže proto stručně 

diskutujeme implikace výše naznačených scénářů pro budoucnost EU. Dodejme, že zde 

představené implikace se nutně váží k využité teorii. Alternativní teorie by samozřejmě 

mohly produkovat odlišné závěry. 

  

 Teorie Sebastiana Rosata vysvětlující evropskou integraci vychází z konceptu 

rovnováhy moci (Balance of Power). Pokud jsou státy konfrontovány společným 

soupeřem, spojují své síly, aby soupeře vyvažovaly. Je-li jejich protivníkem velmoc 

(Great Power) a zároveň je velmocí i jeden nebo více „koaličních“ států, tak zvolí 

kooperaci (koordinaci politik). Jestliže je velmocí pouze soupeř, musí vytvořit co 

nejefektivnější koalici pro jeho odstrašení, případně porážku. Proto tyto státy volí 

integraci, která jim v ekonomické rovině umožní úspory z rozsahu či inovace (v rámci 

jednotného trhu), v politické a armádní poté efektivnější centrální řízení. Státy, jež se 

domluví na integraci, následně vytvoří instituce zajišťující společné úsilí (ustavení cílů, 

pravidel, atd.). Instituce tak reflektují distribuci moci (mezi skupinou států a agresivní 

velmocí) a po dobu, co distribuce přetrvává, přetrvávají i instituce. Změna v mocenské 

struktuře, jež dala vzniknout institucím, je poté doprovázena jejich transformací.
194

  

 Přesně taková změna mocenské struktury dle Rosata vznikla s koncem  

druhé světové války, po které byl jedinou mocností v Evropě Sovětský svaz. Ten měl 

ekonomickou a vojenskou převahu například nad Francií (3:1 a 6:1), jež ještě sílila  

v 50. letech. Právě síla armády, kterou ovšem determinuje ekonomická síla, je pro 

kalkulaci ohledně vyvažování klíčová. Takto definovaná struktura moci podnítila 
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integraci ekonomik evropských států (ESUO, EHS, Evropská měnová dohoda), jež si 

uvědomovaly, že pouhá kooperace nemůže vyvážit sílu Sovětského svazu. Zvažováno 

bylo i zefektivnění vyvažování v podobě politické a obranné integrace, která nakonec 

neproběhla. Státy totiž nekalkulují pouze rovnováhu moci, nýbrž i vlastní suverenitu. 

Podstoupení obranné a politické suverenity na centrální úroveň je pro státy logickým 

krokem, k němuž se uchylují až v momentu, kdy je nevýhoda vůči velmoci „smrtící“. 

Evropské státy proto zvolily pouze nabídnutou kooperaci v podobě NATO.
195

 Díky 

ekonomické integraci se navíc vylepšila jejich situace. Sovětský svaz sice zůstal jedinou 

velmocí v Evropě s výraznou výhodou nad jednotlivými evropskými státy, ty ovšem 

ekonomickou integrací dosáhly spojení sil umožňující jeho efektivní vyvažování  

a zastrašení. Distribuce moci se v této podobě uchovala až do roku 1990. Jak Rosato 

ukazuje, institucionální změny (například JEA) byly v tomto období spíše upevňováním 

procesů z 50. let, nežli radikálním přínosem pro hlubší integraci. Zkrátka, hlubší 

integrace nebyla kvůli rozložení síly v Evropě potřeba.
196

 

 Změnu v distribuci síly přinesl až kolaps SSSR v roce 1991. Ruská federace 

z něj sice vzešla s pokračující vojenskou převahou vůči jednotlivým státům, 

ekonomická převaha se ale přesunula na stranu evropských států (zejména Francie  

a Německa). Výsledkem této změny je absence jakékoli pobídky pro hlubší integraci 

evropských států. Jak již navíc víme, hlubší – politická či vojenská – integrace by 

znamenala další delegování národní suverenity. Stejně jako v minulosti, (jak tvrdí 

Rosato) lze i současné změny v rámci EU (např. Lisabonská smlouva) vnímat pouze 

jako „kosmetické úpravy“, nikoli jako zásadní integrační procesy 50. let.
197

 Z Rosatovy 

teorie podložené i historickým vývojem nyní můžeme definovat první širší implikaci:

 Jestliže nastanou scénáře, ve kterých bude ekonomický růst Ruské federace 

velmi malý, ba dokonce i záporný, nelze v rámci Evropské unie očekávat prohlubující 

se integraci (politickou a obrannou). Ohled na vlastní suverenitu spolu s ekonomickou 

výhodou nad Ruskou federací zkrátka nevyžaduje efektivnější vyvažování síly. Naopak, 

vývoj přiřazující Ruské federace ekonomický růst (převaha vnější hrozby či 

fundamentální otřes) může tuto tendenci proměnit. Pokud by byl ruský růst opravdu 

signifikantní a převýšil růst nejsilnějších evropských států, bude mít Ruská federace 

kromě vojenské výhody i tu ekonomickou. V takovém případě budou státy opět 
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zvažovat – v rámci nutného vyvažování jediné velmoci – otázku hlubší integrace. 

Zkrátka, čím slabší Rusko bude, tím menší hrozbu bude představovat pro hlavní hráče 

EU a tím menší bude jejich vůle k další integraci. 

 Proč se ovšem Evropská unie nezačala štěpit se změnou distribuce síly na 

kontinentu, pokud není podnět k vyvažování ekonomicky slabšího Ruska? Podle Rosata 

za tímto jevem stojí prosperita EU, která je dostatečným motivem pro zachování 

integračního projektu z 50. let. Ekonomická prosperita pramenící z EU stojí státům za 

pokračující částečné podstoupení suverenity v ekonomické oblasti.
198

 S tím se poté pojí 

další implikace. Jak Rosato dokazuje, v letech 2001-2007 (kdy se Unii příliš 

ekonomicky nedařilo) klíčové státy Unie – Francie a Německo – porušovaly 

ekonomická pravidla. V některých ohledech dokonce donutily tato pravidla změnit, jako 

tomu bylo u Paktu stability a růstu. Jakmile totiž unie nepřináší značné ekonomické 

výhody, respektive zažívá krize, mizí tím pobídka k zachování integrace a státy jednají 

jako suverénní aktéři i v ekonomických oblastech. To postupně přináší štěpení.
199

 

V souvislosti se scénářem předpokládající slabý či záporný růst Ruské federace, zní 

druhá širší implikace takto:  

 Pokud Evropská unie nebude členům přinášet značný ekonomický prospěch, 

státy ztratí poslední pobídku k dodržování ustanovených pravidel. Postihnou-li ovšem 

Unii krize, mohou členové tlačit na vlastní fiskální a monetární autonomii (národní 

zájmy), a společenství se začne štěpit. To nutně neznamená, že nebudou členové 

kooperovat, zvolí si však alternativu, která nebude vyžadovat vzdání se vlastní 

suverenity.
200

 Takový vývoj by samozřejmě znamenal výraznou změnu stávající 

mezinárodní situace a vystavil by Českou republiku obtížné situaci. 

 Rosatova teorie částečně vychází z Mearsheimerova neorealistického pojetí 

rovnováhy moci v mezinárodním systému. Proto budou nyní čtenáři velice stručně 

poskytnuty implikace budoucího vývoje Ruské federace pro systém jako celek, 

respektive pro jeho bezpečnost. Mearsheimer totiž dokazuje, že bipolární 

uspořádání mezinárodního systému (se dvěma velmocemi) je daleko bezpečnější, než 

uspořádání multipolární (se třemi a více velmocemi). Velký válečný konflikt může 

vzniknout v bipolárním uspořádání prakticky pouze ze střetu obou velmocí, přičemž 

takový střet je málo pravděpodobný. Důvodem je účinnost odstrašování mezi oběma 
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velmocemi a relativní rovnovážnost síly uvnitř systému. Ostatní mocnosti se navíc 

připojují k jedné z velmocí (to zároveň snižuje šanci na konflikt mezi menšími 

mocnostmi) a existuje zde nižší šance na špatné vyhodnocení síly konkurenční 

koalice.
201

 V multipolárním uspořádání naopak existuje mnoho možností vedoucích ke 

vzniku velkého válečného konfliktu. Systém je totiž z hlediska síly méně rovnovážný  

a vyznačuje se velkým množstvím potenciálních konfliktních linií, tzv. dyád. Menší 

mocnosti zde také často mění aliance, odstrašování je obtížnější a jednotliví aktéři mají 

tendenci špatně odhadnout potenciální sílu svých protivníků. To vše zvyšuje šance na 

konflikt, který může nastat nejen mezi velmocemi, ale i menšími mocnostmi.
202

 Pro 

závěrečnou implikaci je nyní nutné určit, které státy bude možné ve zkoumaném období 

20 let označit jako velmoci. Podle samotného Mearsheimera dostihne Čína v tomto 

statusu – pokud se tak již nestalo – Spojené státy americké (právě na základě 

ekonomického růstu).
203

   

 Scénáře s negativním ekonomickým vývojem Ruska tak nezmění nic na faktu, že 

bude mezinárodní systém bipolární (USA a Čína), tedy bezpečnější. Jestliže by se 

ovšem Ruská federace dokázala dostat – na základě scénáře se signifikantním 

ekonomickým růstem – na pozici velmoci, systém bude multipolární (USA, Čína  

a Rusko). To kvůli výše uvedeným jevům zvýší hrozbu většího válečného konfliktu 

v mezinárodním systému, jehož součástí je samozřejmě i Česká republika. 
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ZÁVĚR 

 

 Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaké jsou možné scénáře vývoje tak 

důležitého geostrategického aktéra, jakým je Ruská federace. Na základě klíčových 

hybatelů určujících vývoj státu a definovaných pomocí jednotlivých teorií jsme nejprve 

získali obecnou sadu implikací a scénářů onoho vývoje. Též jsme popsáním současné 

úrovně těchto hybatelů mimo jiné zjistili, že se na aktuálně slabém ekonomickém 

výkonu Ruska tito hybatelé opravdu výrazně podílejí, což zvyšuje naši důvěru 

v představené scénáře. Zároveň jsme touto kapitolou ukázali, že se ruský medvěd kvůli 

vážným strukturálním problémům nachází nad pomyslnou propastí. Klíčové poznatky 

z hlediska ekonomického výkonu – tedy vývoje – představila sada konkrétních scénářů, 

budovaných pro časový horizont dvaceti let. 

 Pokud zůstane současná úroveň klíčových hybatelů nezměněná, tedy bez 

zásadních tržních a společenských změn, ruský ekonomický výkon bude slabý. Převáží-

li pro Rusko vnitřní tenze, případně zareagují-li ruské elity utužením režimu, pak bude 

ekonomický výkon ještě slabší, respektive alespoň nějaký růst prakticky neudržitelný. 

Případná neočekávaná deflace může v těchto scénářích dokonce přivodit pád ruské 

ekonomiky. Všechny „stupně“ negativního vývoje způsobí, že se Ruská federace ještě 

více vzdálí vyspělým ekonomikám.  Jestliže tvoří ekonomičtí a demografičtí hybatelé 

aktuální i potenciální sílu státu, tak ačkoli to nebylo předmětem zkoumání v této práci, 

Rusko čeká v případě těchto scénářů osud umenšení vojenské síly a zařazení se po boku 

ostatních evropských mocností. V případě vnitřních hrozeb by dokonce ona moc dále 

upadala. Negativní scénáře Ruska budou mít zásadní vliv na budoucnost EU či povahu 

mezinárodního systému – sekundární cíle výzkumu – což ovlivní i ČR. V takovém 

případě totiž nelze očekávat hlubší integraci evropských států, ba dokonce za určitých 

podmínek může nastat i jejich desintegrace.  

 Tato teoretická práce nám ovšem ukázala i dvě možnosti opačné trajektorie 

ruského vývoje. Převaha vnější hrozby v podobě Číny (případně podpořená dalšími 

strukturálními reformami či opravdovou integrací EEU) naopak nastartuje Rusko opět 

k výraznému ekonomickému růstu. Velmi teoretickým scénářem je poté cesta 

k demokratizaci a reformám, jakožto reakce na ono utužení režimu, která by opět 

přinesla růst. V případě těchto změn lze díky růstu očekávat i celkové mocenské 
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posilování Ruska (zejména ve vztahu k východo a středoevropským státům). To se tak 

může stát opět hlavním globálním hráčem. V kontextu práce však bude taková změna 

ruského vývoje působit jako stimul k prohloubení evropské integrace. Mezinárodní 

systém se rozroste o jednu velmoc, což ovšem zvýší pravděpodobnost většího válečného 

konfliktu a jeho nestabilitu. Co práce dále ukázala, je faktor ceny ropy, který má 

potenciál změnit jednotlivé scénáře a tím i širší implikace.  

 S pokračováním současného stavu nebo hrozbou vnitřních tenzí v podobě 

separatismu, islámského radikalismu či odporu domácího obyvatelstva operují i scénáře 

ostatních autorů (některé z nich jsou uvedené v úvodu). Tato práce se s nimi shoduje  

i v důležitém faktoru cen ropy nebo možnosti utužení režimu. Autoři věnující se 

scénářům vývoje Ruské federace nicméně nespojují tyto faktory s ekonomickým 

vývojem země. Často totiž kombinují různé proměnné bez definovaných teorií nebo 

představení širších implikací. V některých případech jsou také scénáře budovány 

k předem stanovenému výstupu. Síla této práce spočívá v metodě, tedy v přísném 

teoretickém ukotvení, podle něhož se jednotlivé scénáře budují v rámci jednotného 

výstupu – ekonomického vývoje. To nám umožnilo získat soubor jasně definovaných 

možností predikce opírajících se o teoretický základ. Výjimečné je poté zvolení oněch 

teorií s klíčovými hybateli, které jak se ukázalo, na sebe dobře navazují. 

 Samozřejmě by bylo velice zajímavé kombinovat v této práci i jiné teorie se 

svými hybateli, například Taylorovu teorii inovačního růstu s teorií organizační 

struktury armády Caitlin Talmadge
204

. To by poskytlo poměrně přesné predikce pro 

budoucnost vojenské síly Ruské federace. Teorie zkrátka nabízejí mnoho možností. 

Podobně, jelikož je zde například širší implikace o budoucnosti integrace EU 

definována Rosatovou teorií vycházející z neorealismu, by bylo zajímavé naopak 

zpracovat (se stejnými scénáři) vliv na budoucnost integrace např. na základě 

neoliberalismu. 

 

 

 

 

 

                                                 
204 TALMADGE, Caitlin. Different Threats, Different Militaries: Explaining Organizational Practices in 

Authoritarian Armies. Security Studies, 2016, 25.1: s. 111-141. 

 



   

59 

 

 

 

Summary 

  

 The central object of this thesis was the future development of the Russian 

Federation. The main goal was therefore to build scenarios by key drivers from 

demographic and economic theories. We have identified main positive and negative 

scenarios of economic development and their geopolitical implications. This thesis has 

also revealed the current structural problems of the Russian Federation. 

 The continuation of the current situation will cause a slowdown in Russian 

economic growth.  If there are strong domestic tensions in Russia, such a slowdown will 

be even lower. Worse consequences in terms of growth will occur if the Russian elite 

chooses to strengthen the regime. All these cases will cause Russia to lag behind the 

advanced economies. Speaking of the second research question, the consequence of this 

situation will be an absence of the need for a deeper integration in the European Union. 

Moreover, the declining economic – and also potential – power will affect the 

international system whose nature will be relatively secure (under the bipolarity). On 

the other hand, this thesis has offered possible scenarios of positive Russian 

development. China´s threat or transition to the democratic regime will change the 

negative trajectory of a Russian economy.  

 A wild card with the potential to change the trajectory of negative development 

is the high price of oil. Even in these negative scenarios, the Russian economy will 

respond with growth. As has already been said, Russia has got the symptoms of Dutch 

Disease. If Russia does not solve its structural problems, it will be paradoxically oil that 

will eventually cause the economy even more difficulties.  

 Under the positive conditions leading to possible significant economic qrowth, 

Russia's overall power strengthening can be expected. The consequences for the 

European Union and the international system will therefore be the following: European 

countries will get a new incentive for a deepen integration, significant strengthening of 

Russia will increase the likelihood of a major war conflict in the systen (due to the new 

multipolarity). 
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