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Spolupráce v rámci seskupení BRICS 

 
Abstrakt 
 
Skupina BRICS je důležitým hráčem mezinárodních vztahů. Společné úsilí jednotlivých 
členských států již přináší ekonomické a politické výsledky. Každá ze zemí tohoto uskupení  
– Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika má svůj určitý potenciál, který by mohl 
sloužit k dalšímu úspěšnému vývoji jednotlivých zemí, a tedy i celého uskupení BRICS. 
Založením Nové rozvojové banky a prohloubením hospodářské spolupráce si skupina 
upevnila svou pozici v globální ekonomice a na mezinárodní scéně. Ačkoli BRICS má určité 
vzájemné neshody a není jednoznačně organizovaným uskupením, jehož institucionalizační 
procesy jsou poměrně pomalé, samotná jeho existence jako vícestranný mechanismus pro 
spolupráci může být úspěšně využita k rozvoji strategického partnerství mezi členy skupiny, 
podpoře jeho zájmů v zahraniční politice a vytvoření určité protiváhy vůči Západní civilizaci 
ve světové ekonomice a politice. 
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Summary 
 
Cooperation within the Framework Of The BRICS Group 
 
BRICS group is an important player in international relations. The joint efforts of member 
states already brings economic and political outcomes. Each of the countries of this group  
– Brazil, Russia, India, China and South Africa has a certain potential, which could serve to 
further successful development of the individual countries, and therefore the whole group 
BRICS. Through the establishment of the New Development Bank and deepening economic 
cooperation, the group strengthened its position in the global economy and on the 
international scene. Although the BRICS have some disagreements and not strictly organized 
grouping whose process of institutionalization is relatively slow, the very existence of  
a multilateral mechanism for cooperation can be successfully used to develop the strategic 
partnership between group members, promote its interests in foreign policy and create  
a counterweight to the Western civilization in the world economy and politics. 
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Seznam zkratek 
 
BBC  British Broadcasting Corporation, rozhlasová a televizní společnost plnící 

funkci veřejnoprávního vysílání ve Spojeném království.  
BRIC  Brazílie, Rusko, Indie, Čína 
BRICS  Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika 
ČLR  Čínská lidová republika 
EU  Evropská unie 
G7 (Group of Seven) je sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa 

(Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království a  Spojené 
státy americké ) 

G8  G7+Rusko 
G20  skupina dvaceti největších ekonomik světa představovaná ministry 

financí a guvernéry centrálních bank 
HDP  Hrubý domácí produkt 
HNP  Hrubý národní produkt 
IBSA  Sdružení Indie, Brazílie a Jihoafrické republiky 
JAR  Jihoafrická republika 
LAC  The Line of Actual Control, linie aktuální kontroly 
Mercosur Sdružení volného obchodu jihoamerických národů 
NATO  North Atlantic Treaty Organization, Severoatlantická aliance 
NDB  New Development Bank, Nová rozvojová banka 
NEFA  The North-East Frontier Agency, Severovýchodní hraniční oblast v Indii 

(do roku 1972) 
OPEC  Organizace zemí vyvážejících ropu  
OSKB  Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti 
ŠOS  Šanghajská organizace spolupráce 
UNASUR Unie jihoamerických národů 
USD  United States dollar, americký dolar 
WTO  World Trade Organization, Světová obchodní organizace 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bt
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministr_financ%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministr_financ%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Guvern%C3%A9r_banky&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_banka


Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Alexandr Golimbiovský, Spolupráce v rámci seskupení BRICS (2015_D_10) 

 

 
6 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Úvod 
 

V rámci předkládané diplomové studie je pozornost věnována specifické „organizaci“, 
která je často zmiňována médii, ačkoli stále postrádá jednoznačné institucionální vymezení. 
Jedná se o takzvanou skupinu BRICS (Brazilíie, Ruská federace, Indie, Čínská lidová republika, 
Jižní Afrika; Brazil, Russian Federation / Russia, India, Peoples‘ Republic of China / China, 
South Africa). 
 Toto uskupení bývá něškdy považování za „protiváhu“ euroamerické civilizace, 
respektive skupiny G7 nebo G20. 

Teorie mezinárodní integrace zahrnuje mnoho koncepčních přístupů k integračnímu 
mechanismu, faktorů interakce a vzájemné závislosti těchto integračních procesů, které jsou 
předmětem vědecké debaty, což způsobuje nejednoznačné hodnocení domácích  
i zahraničních badatelů. 

Podle některých ekonomických prognóz bude v roce 2050 ekonomický potenciál 
pětice zemí skupiny BRICS takový, že se z nich stanou dominantní ekonomiky světa  
a ekonomicky předstihnou nejen Spojené státy, které stojí v čele členů skupiny G7, ale  
i všechny země Západní Evropy dohromady. Proto je toto téma bezpochyby velice aktuální. 

Státy, které dříve bývaly považovány za rozvojové, se rychle stávají ekonomickými 
giganty. BRICS: Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika – představují pět trhů, z nichž každý 
má své vlastní jedinečné rysy, ale společný potenciál, který se vytvořil díky změnám  
v politickém systému těchto zemí. V důsledku těchto změn, vznikla spotřebitelská poptávka 
ze strany 43 % světové populace. V dnešní době, v rychle se rozvíjejících zemích BRICS leží 
pět z deseti největších měst na světě, které soustřeďují obrovský kapitál a miliony 
spotřebitelů, kteří chtějí zlepšit své sociálně-ekonomické postavení. 

Těmto zemím se předpovídá, že se stanou nejzajímavějšími investičními zeměmi  
21. století. Přesně v tomto světle se neustále objevují ve zprávách stěžejních  mezinárodních 
hospodářských a finančních institucí.  

Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika jsou aktéry na mezinárodní scéně, stejně jako 
mnohé další státy multipolárního světa, avšak z hospodářského hlediska se jeví jako země 
budoucnosti. Strukturální transformace těchto zemí budou mít zásadní význam pro celý svět. 
Avšak tyto země si zároveň budou muset navzájem tvrdě konkurovat v boji  
o přilákání zahraničních investic. 

Perspektiva zemí BRICS v globální ekonomice bezpochyby způsobí šok obrovských 
rozměrů, který povede k významným změnám v globálním ekonomickém prostředí. 
V současné době už probíhá bouřlivá rekonfigurace geografie světové produkce, dochází  
k významným změnám ve struktuře mezinárodního obchodu a financí, stejně jako na 
energetickém trhu. Ve skutečnosti, klasická představa ohledně rozdílů mezi centrem  
a periferií, kterou formulovali teoretičtí strukturalisté1, nyní ztrácí svůj význam.  

I přes všechny svoje rozdíly země BRICS mají společné vlastnosti, jako např.: 
významná role v mezinárodním obchodě, která se zakládá na zrychleném růstu, intenzivním 
procesu urbanizace a modernizaci průmyslu, rovněž obrovské populaci, velmi rozsáhlém 
území a velkém množství přírodních zdrojů, které jim umožní zaujmout strategické postavení 
v mezinárodní aréně. 

                                                           
1 

Rozvoj. Historický vývoj pojmu rozvoj ve světě. [online]. Rozvojovka. 2008. [cit. 2014-10-06]. 
Dostupný z WWW: http://www.rozvojovka.cz/rozvoj 
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Relativně silné makroekonomické indexy výkonnosti těchto zemí znovu vyvolávají 
otázky o tom, zda došlo k určité separaci zemí BRICS (nebo států s rozvíjejícím se trhem 
obecně) od bohatých rozvinutých zemí. Jinými slovy, nevyvíjejí-li se hospodářské cykly  
v zemích BRICS podle vlastních zákonitostí a zda-li ziskávají neustále rostoucí 
makroekonomickou nezávislost vůči změnám ekonomického cyklu Spojených států 
amerických respektive zemí G7? Tato otázka je předmětem dlouhodobých sporů a je 
podmíněna propojením ekonomické stability a zároveň „oddělením“. Očekává se, že  
v globalizované světové ekonomice budou posíleny obchodní a finanční vztahy, a to by mělo 
za následek průvodní vedlejší účinky.  

 
Struktura textu je následující: 

 
První kapitola mapuje milníky budování volného uskupení BRICS (důležité události 

s tímto procesem spojené). Druhá kapitola se zabývá formalizací organizace, kde roli 
sehrávají každoroční summity a nedávno založená Nová rozvojová banka. Třetí pasáž 
charakterizuje jednotlivé státy skupiny BRICS a popisuje jejich potenciál. Následující kapitola 
se, na základě dostupných publikací a prognóz, snaží predikovat budoucí vývoj celého 
uskupení. Další část se věnuje postavení skupiny v souvislosti s jinými mezinárodními 
organizacemi, jako je Šanghajská organizace pro spolupráci, Mezinárodní měnový fond  
a další. Poslední kapitola popisuje vztahy uvnitř platformy, případné napětí, územní spory  
a jiné vzájemné konflikty.  

Cílem studie je výzkum vztahů a perspektivy vývoje mezi zeměmi BRICS, dále je 
zmíněna otázka posílení zbrojení skupiny BRICS vůči Severeoatlantické alianci, spojené 
s poklesem váhy euroatlantické civilizace a výzkum stability či nestability v oblasti 
ekonomické spolupráce mezi zeměmi BRICS. 

Díky těmto otázkám vzniká snaha o potvrzení či vyvrácení následujících hypotéz: 
 

 Hypotéza č. 1: V současnosti jsme svědky poklesu váhy euroatlantické civilizace ruku 
v ruce s růstem váhy zemí BRICS. Tento trend stále pokračuje a bude patrně 
pokračovat i do budoucna. 

 Hypotéza č. 2: Slabinou skupiny BRICS mohou být neshody mezi jejími jednotlivými 
členy, které mohou efektivitu tohoto uskupení omezit, případně ho zcela rozbít 
(například územní spory). 
 
V rámci textu byly použity publikace a články významných zahraničních investičních 

společností, knižní publikace a také informace ze zpravodajských a analytických portálů 
v České republice v zahraničí. 

Vzhledem k tomu, že téma je internacionální a není v českém jazyce ve větší míře 
dostupné, jsou grafy, mapy a většina zdrojů v původním, většinou anglickém jazyce. Přehledy 
příloh jsou pouze okomentovány, legendy ilustrací byly ponechány v původním znění.  
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1.  Milníky a základní informace, týkající se existence platformy BRICS 
 
1.1  Milníky existence uskupení 

 
BRICS (původně BRIC) je zavedená zkratka jmén pěti rychle se rozvíjejících zemí: 

Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky. Výraz BRICS, respektive BRIC poprvé 
použila americká investiční společnost Goldman Sachs Group ve své zprávě z roku 2001 o 
ekonomických perspektivách čtyř zemí – Brazílie, Ruska, Indie a Číny.2 

Širší veřejnost začala pojem používat až v roce 2003, poté, co ekonom Goldman Sachs 
Jim O'Neill popsal budoucí ekonomický obraz světa.3 Podle Goldman Sachs, v roce 2050 
společné hospodářství z těchto pěti zemí předstihnou celkovou velikost ekonomik 
nejbohatších zemí světa – skupiny G7. 

Pořadí písmen ve slově se vyznačuje nejen libozvučností, ale také skutečností, že 
samotné slovo v anglické transkripci BRIC/BRICS se velmi podobá anglickému slovu brick – 
„cihla“, takže termín působí také psychologicky a je tedy používán k označení skupiny zemí, 
díky jejichž růstu se v budoucnu zajistí růst globální ekonomiky a zejména akciových trhů. 
Někdy se však, podle významnosti jednotlivých států, používá i pojem CIRBS.  

Od konce studené války svět zjevně začal cítit potřebu obnovení multipolárního 
světového řádu. Byla to reakce na komplikac,e spojené s existencí bipolárního, později 
jednopolárního uspořádání světa. Během stejného období, ekonomika Brazílie, Ruska, Indie, 
Číny a Jihoafrické republiky (tedy budoucích zemích BRICS) prudce rostla. To je přimělo, aby 
se spojily pro hledání společných kroků k vytvoření multipolárního světa. Není to snadný 
úkol, navíc když tyto země mají různá politická uspořádání: Brazílie, Indie a JAR představují 
demokracii, Čína komunistický režim a Rusko mladou rozvíjející se demokracii. I přes to BRICS 
se stalo příkladem toho, jak země s odlišnými kulturami se mohou spojit a pracovat na 
vybudování společných iniciativ, dodržování mezinárodního práva a bojovat za mír. Ale 
především celkový vliv na globální procesy v klíčových oblastech ekonomiky, politiky, 
vojenské oblasti, životního prostředí atd. Schopnost překonávat názorové rozdíly, která se 
projevuje během různých setkání, tyto ambice jenom podporuje.4 

Dne 16. května 2008 Brazílie, Rusko, Indie a Čína slavnostně prohlásili, že hodlají svoji 
„Skupinu čtyř“ změnit v mocný nástroj pro obnovu světa. Tento den na zasedání v ruském 
Jekatěrinburgu se ministři zahraničních věcí těchto čtyř zemí se dohodli na provádění 
pravidelných summitů na úrovni ministrů zahraničních věcí. Byl to podnět pro vytvoření zemí 
BRIC. Navzdory skutečnosti, že pojem organizace byl formulován z větší části jako regionální, 
smluvní strany zjistily, že je možné praktické využití tohoto uskupení ve světovém dění, a to 

                                                           
2
 V rámci navazujícího textu budou na řadě míst používány tyto zestručněné názvy států (Rusko namísto Ruská 

federace, Čína – namísto Čínská lidová republika, při vědmí existence Čínské republiky na Taiwanu). 
The Story of the BRICS. [online]. FT Magazine. 2010. [cit. 2014-10-06].  http://www.ft.com/cms/s/0/112ca932-
00ab-11df-ae8d-00144feabdc0.html 
3
 Jim O'Neill: Welcome to a Future Built in BRICs. [online]. The telegraph. 2011. [cit. 2014-10-06]. 

Dostupný z WWW: http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8900851/Jim-ONeill-Welcome-to-a-
future-built-in-BRICs.html 
4
 Manmohan, Xi Meeting Will Improve Trust, Says China. [online]. The Hindu. 2013. [cit. 2014-10-06].  

http://www.thehindu.com/news/international/world/manmohan-xi-meeting-will-improve-trust-says-
china/article4554377.ece 

http://www.thehindu.com/news/international/world/manmohan-xi-meeting-will-improve-trust-says-china/article4554377.ece
http://www.thehindu.com/news/international/world/manmohan-xi-meeting-will-improve-trust-says-china/article4554377.ece
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především jako protiváha Spojeným státům americkým respektive zemím G7 na mezinárodní 
scéně.5 

Finanční krize z roku 2008, která postihla největší americké finanční organizace bylo 
velmi diskutovaným tématem a předpokládaný pokles amerického dolaru urychlil přesun 
globálního ekonomického prvenství do asijských zemí, i když tento proces začal již dávno.  

Počínaje rokem 2009, země BRIC(S) pořádají každoroční summity svých nejvyšších 
představitelů, aby mohly společně analyzovat vývoj světové ekonomiky a politiky, stejně jako 
události uplynulého roku. První svolaný summit, (v té době ještě BRIC) vděčí především 
světové globální krizi z roku 2008. Doposud proběhlo již šest takových setkání: 16. června 
2009 v Jekatěrinburgu (Rusko), 15 dubna 2010 ve městě  Brasilia (Brazílie), 14. dubna 2011  
v Sanya (Čína), 29. března 2012 v Novém Dillí (Indie), 26. až 27. března 2013 v Durbanu 
(Jihoafrická republika) a 14. až 16. července 2014 opět ve městě Brasilia (Brazílie).6 Sedmý 
v pořadí summit pro rok 2015 se chystá v ruském městě Ufa.  

Během summitů členové BRICS diskutují o nejdůležitějších a nejnaléhavějších 
problémech, jako jsou například reformy mezinárodního finančního systému, boj  
s následky finanční krize, nebo posilování úloh členských států v mezinárodních organizacích. 
Otázka reformování globálního měnového a finančního systému byla poprvé vznesena 
Brazílií, Ruskem, Indií a Čínou během druhého summitu v Brasilia. Zástupci zemí „BRIC“ 
vyjádřili přání rozvíjet spolupráci ve finančním sektoru a posílit vliv na mezinárodním 
měnovém a finančním trhu. Za prvé se to týče rostoucího vlivu států v mezinárodních 
finančních institucích, a to v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance.7 

V roce 2011 se očekával vstup Jižní Koreje, Mexika, nebo Indonésie, ale překvapivě 
byla přizvána Jihoafrická republika.8 To se nejvíce hodilo především Číně  
– neformálnímu lídrovi celé skupiny, která obchoduje s Afrikou intenzivně už po desetiletí.  
Ve skupině BRICS Čína je velice aktivní.9 Čína nutně pořebuje nerostné suroviny, tím pádem 
má zájem o ekonomickou spolupráci především se zeměmi, které tyto zdroje nerostných 
surovin mají, jako v tomto případě Jižní Afriky. Byl to v jistém smyslu i politický tah  
– BRICS rozšířila svou politickou moc a postavení ve světě. 
 

                                                           
5 

Agriculture Sector Divides BRICs. [online]. Oxford Analytica. 2008. [cit. 2014-10-06].  
https://www.oxan.com/display.aspx?ItemID=DB144804 
6 

What is BRICS Summit?. [online]. One India. 2014. [cit. 2014-10-08].  http://www.oneindia.com/feature/what-
is-brics-summit-1482439.html 
7
 Aldrighi, Dante Mendes. Cooperation and Coordination among BRIC Countries: Potential and Constraints. 

[online]. 2009. [cit. 2014-10-08].  
http://www.fipe.org.br/publicacoes/downloads/bif/2009/6_13-18-dante.pdf 
8
 Skupina zemí BRIC se rozrostla o JAR a chce větší vliv na světovou ekonomiku. [online]. Český rozhlas. 2011. 

[cit. 2014-10-08].  
 http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/878952 
9
 Xi's LatAm Visit Raises Confidence in Emerging Markets: Chinese FM. [online]. Consulate General of the 

People´s Republic of China in New York. 2014. [cit. 2014-10-08].  
http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgny/eng/xw/t1178029.htm 
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1.2  Stěžejní ukazatele zemí skupiny BRIC/BRICS 
 

Země BRICS dnes zaujímají čtvrtinu zemského povrchu a žije zde více než čtyřicet dva 
procent z celkového počtu obyvatel planety a jejich společný hrubý domácí produkt je 15,8 
bilionů USD.10 

 
Ilustrace: Základní přehled ukazatelů o zemích BRICS.11 

 
Ještě předtím, než vznikl termín BRICS, výkonný ředitel reklamní agentury WPP Group 

Martin Sorrell12 si byl vědom potenciálu takovýchto se rozvíjejících trhů a úspěšně ho využil, 
proto doporučení analytiků z Wall Street investorům, aby kupovali akcie WPP, byla vynikající 
expanzní strategie. V současné době agentura WPP řídí reklamní business v zemích BRICS  
a kontroluje lví podíl na reklamním trhu v nejlidnatějších zemích BRICS: Indii a Číně. I když 
v dnešní době se z 82 % zisku agentury podílí agentury v kontinentální Evropě, Spojeném 
království a Spojených státech amerických, společnost doufá, že do roku 2015 se budou 
asijské pobočky podílet alespoň 40 % na celkovém ročním příjmu podniku.13 

                                                           
10

 Fischer, Reinis. GDP In BRICS Countries 2013. [online]. Reinis Fischer. 2014. [cit. 2014-10-11].  
http://www.reinisfischer.com/gdp-brics-countries-2013 
11 State of BRICS Economies. [online]. The National Treasury Republic of South Africa. 2013. [cit. 2014-10-11].  
 http://www.treasury.gov.za/brics/sbe.aspx 
12

 Q&A: WPP's Martin Sorrell on What's Next for Advertising. [online]. CNN. 2011. [cit. 2014-10-11].  
http://edition.cnn.com/2011/BUSINESS/06/23/sorrell.advertising.creative/ 
13

 WPP's Sorrell: Online Advertising Boom Ahead. [online]. Marketing VOX. 2006. [cit. 2014-10-11].  
http://www.marketingvox.com/wpps_sorrell_online_advertising_boom_ahead-022173/ 
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  Členové BRICS jsou považovány za nejrychleji rostoucí velké státy v dnešním světě. 
Výhodné postavení těmto zemím poskytuje přítomnost velkého počtu důležitých zdrojů pro 
světovou ekonomiku:14 

 

 Brazílie – rozvinutá zemědělská produkce. 

 Rusko – největší světový vývozce nerostných surovin. 

 Indie – levné intelektuální zdroje. 

 Čína – levné zdroje pracovní síly. 
To jsou hlavní zdroje, které jsou základem jejich ekonomik. Díky velkému počtu 

obyvatel je zde levná pracovní síla, a ve výsledku vysoká míra hospodářského růstu.  
 
1.3  Ekonomické trendy a specifika zemí BRICS 

 
Země skupiny BRICS mají vysokou míru hospodářského růstu a očekává se jejich 

přiznivý rozvoj i do budoucna. Zástupci zemí se pravidelně zůčastňují různých mezistátních 
setkání, kde diskutují o nejnaléhavějších problémech světové ekonomiky a světové politiky. 
Nicméně, z hlediska ekonomiky, není úroveň rozvoje v zemích BRICS stejná. Indie a Čína díky 
raketovému ekonomickému růstu a obrovskému počtu obyvatel jsou dnes dominantními 
členy skupiny, kterou často nazývají Chindia.15 Při tom ve světě se dají jen těžko najít dvě 
tolik odlišné kultury. 

Díky iniciativě zemí BRICS se do určité míry daří řešit mnoho ekonomických  
a finančních problémů. V souvislosti s neustále se opakujícími krizemi v globální ekonomice 
je to obzvláště důležité.  

K dnešnímu dni jsou vyhlídky zemí BRICS stále více zřejmé. Účastníci BRICS se nadále 
sbližují, a toto sbližování je způsobeno několika hlavními factory, které mají dlouhodobý 
charakter. Konkrétně se jedná o:16 

 

 Všeobecnou touhu reformovat zastaralý finanční a ekonomický světový model, který 
přehlíží zvětšující se ekonomickou „váhu“ zemí BRICS a dalších „nových“ ekonomik;  

 závazek účastníků sdružení o dodržování zásad a norem mezinárodního práva, 
odmítnutí politiky nerespektující a porušující suverenitu jiných států;  

 existence obrovského množství společných výzev a problémů spojených s nutností 
modernizovat ekonomiku a společenský život;  

 přispívání do různých hospodářských odvětví. 
 

                                                           
14

 BRICS to Sustain the Oil-Based System. [online]. Oilwatch. 2013. [cit. 2014-10-03].  
http://www.oilwatch.org/en/documents/declaraciones-en/568-brics-to-sustain-the-oil-based-system 
15

 Will 'Chindia' Rule the World in 2050, or America After All?. [online]. The Telegraph. 2011. [cit. 2014-10-07].  
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/8350548/Will-Chindia-rule-the-
world-in-2050-or-America-after-all.html 
16

 Sixth BRICS Summit – Fortaleza Declaration. [online]. VI BRICS Summit. 2014. [cit. 2014-10-17].  
http://brics6.itamaraty.gov.br/media2/press-releases/214-sixth-brics-summit-fortaleza-declaration 
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2.  Možnosti formalizace organizace, mechanismy jejího „rozhodování“ 
 
2.1  Summity BRIC/BRICS 

 
V pořadí 1. summit BRIC se uskutečnil v ruském Jekatěrinburgu roku 2009. Jak již bylo 

zmíněno výše, byl to první oficiální summit, kde se řešila globální finanční krize. Akce se 
zůčastnili čtyři nejvyšší představitelé zemí tohoto společenství. Ovšem politický dialog mezi 
zeměmi BRIC začal již v New Yorku v roce 2006 při schůzce ministrů zahraničí BRIC.17 Během 
prvního summitu lídři zemí kromě finanční krize také diskutovali o globálním rozvoji a dalším 
posílení skupiny BRIC. Představitelé zemí vyzvali k zefektivnění ekonomické reformy, volající 
po „silnějším hlasu a zastoupení v mezinárodních finančních institucích, a že vedoucí 
představitelé a jejich zástupci by měli být jmenováni na základě otevřeného, ransparentního 
a na zásluhách založeného výběrového řízení.“18 
 Mezi důležitými body diskutovanými na první vrcholné schůzce byla také reforma 
Organizace spojených národů. „Opakujeme, že postavení Indie a Brazílie v mezinárodních 
záležitostech přikládáme velký význam, rozumíme a podporujeme jejich úsilí hrát větší roli 
v Organizaci spojených národů.“19 Pokud jde o světovou cenovou potravinovou krizi v letech 
2007 až 2008, lídři vydaly společné prohlášení o globální potravinové bezpečnosti, vyzývající 
k „akci ze strany všech vlád a příslušných mezinárodních agentur“; a znovu připomněli „jejich 
závazek přispět společně k překonání globální potravinové krize“.20 

V pořadí 2. summit BRIC probíhal v roce 2010 v Brazílii. Kromě požadavků na revizi 
kvót, o kterých bude projednáno později, za jeden z nejvýznamnějších úspěchů druhého 
summitu lze považovat podpis Brazílie, Ruska, Indie a Číny memoranda o posílení 
hospodářské spolupráce. Tento dokument předpokádá interakci a spolupráci Národní banky 
sociálně-ekonomického rozvoje Brazílie, Vneškombanku Ruska, Export-Import Banky Indie  
a Rozvojové banky Číny ve financování projektů, které ovlivňují oblastí, jako jsou inovace, 
vyspělé technologie a energetiku. Očekává se, že podepsání tohoto memoranda pomůže 
zemím zlepšit racionální přístup k procesu podpory a rozvoje příslušných projektů.21 Byla 
také podepsána řada mezinárodních smluv o důležitých projednáváných otázkách: překonání 
důsledků krize a vytvoření nového finančního řádu, zejména pokud jde o větší vliv  
v mezinárodních organizacích, jako je Světová banka a Mezinárodní měnový fond. 
Diskutovalo se také o Íránu a jaderných zbraních a globální ekonomické situaci ve světě. Co 
se týče Íránu, den před summitem Brazílie vyjádřila „spřízněnost“ s Čínou v otázce íránského 
jaderného programu. Ministr zahraničních věcí Brazílie Celso Amorim, řekl: „Náš dojem je 
takový, že účinnost sankcí je diskutabilní.“ Dodal, že prezident Lula je na danou věc stejného 

                                                           
17

 About BRICS. [online]. Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand. 2013. [cit. 2014-10-17].  
http://sameaf.mfa.go.th/en/organization/detail.php?ID=4490 
18

 Joint Statement of the BRIC Countries’ Leaders. [online]. President of Russia. 2009. [cit. 2014-10-17].  
http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2009/06/217963.shtml 
19

 Tamtéž. 
20

 BRIC's Joint Statement on Global Food Security. [online]. President of Russia. 2009. [cit. 2014-10-17].  
http://archive.kremlin.ru/eng/text/docs/2009/06/217964.shtml 
21

 Looking Back: The 2nd BRIC Summit in Brasília in 2010. [online]. Post-Western World. 2014. [cit. 2014-10-17].  
http://www.postwesternworld.com/2014/06/15/looking-summit-brasilia/ 
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názoru s indickým premiérem Singhem.22 Ve stejném duchu probíhala diskuse IBSA, která 
předcházela summitu a rovněž vyzvala k dalšímu rozhovoru ohledně íránských otázek.23 

Čínský premiér Chu Ťin-tchao ukázal ochotu Číny být pozitivním partnerem 
v globálním vývoji. Poukázal taky na raketový vzestup Číny: „Rozsah a složitost problémů, 
kterým čelíme v průběhu vývoje jsou nesrovnatelné s nikým jiným ve světě,  
a byly jen zřídka pozorovány v lidské historii. Musíme se připravit na vytrvalé úsilí po dlouhou 
dobu. Čínští lidé trpěli v novodobé historii, a proto upřednostňujeme klid, stabilitu, harmonii  
a svobodu víc než cokoli jiného. Prosperující a rostoucí Čína je oddaná míru a spolupráci a je 
ochotna a schopna ještě větší mírou přispět pro mír a rozvoj.“24 

Indie se chopila iniciativy požadovat zlepšení významu skupin BRIC a IBSA.25 Indický 
premiér Singh také vyzval k užší spolupráci v oblasti energetiky a bezpečnosti potravin, jakož 
i využití potenciálu jiných odvětví, jako je obchod a investování, věda, technika  
a infrastruktura. Dodal, že sdílení společných zkušenosti každého z nich může vést k většímu 
růstu. „Jsme čtyři velké země s bohatými zdroji, velkým počtem obyvatel a rozmanitou 
společnosti ... Usilujeme o rychlý růst pro sebe a pro vnější životní prostředí, které přispívá  
k našim cílům rozvoje. Naši lidé očekávají, že budeme spolupracovat tak, abychom pro ně 
dosáhli výhod včetně sociálního a ekonomického rozvoje. Naše seskupení zahrnuje dva 
největší výrobce energie a dva z největších spotřebitelských trhů na světě. Můžeme 
spolupracovat jak v předcházejících, tak navazujících oblastech, a také na vývoji nových paliv 
a šetrných energetických technologiích.“26 

Indická média označila setkání jako „odpověď skupině G7 – nejvyspělejších 
průmyslových zemí.“ Dodala, že „setkání proběhlo s důrazem na větší kolektivní vliv  
v rámci měnícího se mezinárodního systému.“27  

Investoři z celého BRIC nejvíce sázeli na Indii a Čínu, z nichž byla Indie vnímána jako 
nejlepší investice pro běh na dlouhou trať, ale také čelila výzvám k financování modernizace 
své bídné infrastruktury. Dodali také, že tyto rychle rostoucí trhy zajistí nadprůměrné 
výnosy.“28 

V pořadí 3. summit BRICS: Čínský prezident předsedal tomuto summitu BRICS  
v jižní Číně roku 2011 v letovisku města Sanya, a přednesl projev na téma „Široké Vize, 

                                                           
22

 UPDATE 1-China, Brazil Sign Deals at Shortened BRIC Summit. [online]. Reuters. 2010. [cit. 2014-10-17].  
http://www.reuters.com/article/2010/04/15/brics-idUSN1512669520100415 
23

 IBSA Dialogue Forum, (Dialog IBSA) je mezinárodní tripartitní sdružení pro podporu mezinárodní spolupráce 
mezi třemi zeměmi BRICS: Indií, Brazilií, Jižní Afrikou. Sdružení představuje tři důležité platformy pro spolupráci 
mezi zeměmi Jih-Jih a větší porozumění mezi třemi důležitými kontinenty rozvojového světa, a sice Afrikou, Asii 
a Jižní Amerikou. Diskutuje se zde o spolupráci v oblasti zemědělství, obchodu, kultury a obrany.  
24

 President Hu Dwells on China's Peaceful Development at BRIC Summit. [online]. Xinhuanet. 2010. [cit. 2014-
10-19].  http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-04/16/c_13254233.htm 
25

 India Pitches for Greater IBSA, BRIC Role. [online]. The Hindu. 2010. [cit. 2014-10-19].  
http://www.thehindu.com/todays-paper/article751012.ece 
26

 PM Pitches for Close Cooperation among BRIC Nations. [online]. The Times of India. 2010. [cit. 2014-10-19].  
http://timesofindia.indiatimes.com/india/PM-pitches-for-close-cooperation-among-BRIC-
nations/articleshow/5815262.cms?referral=PM 
27

 India Pitches for Greater IBSA, BRIC Role. [online]. The Hindu. 2010. [cit. 2014-10-19].  
http://www.thehindu.com/todays-paper/article751012.ece 
28

 Analyzing BRIC Allocations: India Seems the Most Promising. [online]. Seeking Alpha. 2006. [cit. 2014-10-19].  
http://seekingalpha.com/article/22313-analyzing-bric-allocations-india-seems-the-most-promising 
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Společné Prosperity.“29 Toto téma založené na vizí „21. století by mělo být o míru, harmonii, 
spolupráci a rozvoji vědy.“30 

Na třetím summitu proběhlo rožíření BRICS – ke skupině se připojila Jihoafrická 
republika. Přistoupení nového státu nepochybně zvýšilo možnosti všech členských zemí. 
Podle ministra pro mezinárodní vztahy a spolupráci v Jihoafrické republice Maite Nkoana-
Mashabane, „BRICS bude hrát klíčovou roli v posilování vlivu rozvojových zemí na měnící se 
globální politickou, ekonomickou a finanční architekturu, více spravedlivou a vyváženou. 
BRICS sdružuje nejvíce energicky se rozvíjející země světa na pozadí ekonomické recese  
v Americe a Evropě.“31 

Dne 13. dubna, ještě před setkáním hlav států, se účastnili diskuse ekonomičtí 
delegati. Mimo jiné se jednalo o tom, že by Čína mohla dovážet nejen zboží, ale i produkty 
s přidanou hodnotou a jiné komodity, jako je ropa, sója a železná ruda. Indický ministr 
obchodu Anand Sharma řekl, že čínský ministr obchodu Chen Deming ujišťoval ostatní 
kolegy, že pro jeho zemí je prioritou dovážet více produktů s přidanou hodnotou z dalších 
čtyř zemí. Ruský náměstek ministra hospodářství a rozvoje Oleg Fomichev se také zmínil  
o tom, že Čína se zavázala zřídit high technologické projekty ve spolupráci s Ruskem, aby 
nejenom dováželi ruské zdroje a vyváželi průmyslové zboží. Brazílie a Indie také 
přesvědčovaly Čínu, aby koupila jejich zboží, jako jsou brazilská letadla a indická léčiva. Obě 
země se také stěžovaly na uměle podhodnocený čínský juan a tvrdily, že to podkopává jejich 
vývoz. Jihoafrická republika chtěla zpracovávat železnou rudu a jiné suroviny  
v tuzemsku před jejich vývozem do Číny.32 Nicméně, otázky čínské měny nebyly na pořadu 
dne.33 

Všech pět zemí i nadále volaly po reformě globálních měnových a finančních institucí. 
Také projevily zájem o větší vzájemnou spolupráci.34 

Všech pět zemí se také vyslovilo pro brzké uzavření protiteroristického zákona pod 
záštitou Organizace spojených národů, který by zahrnoval omezení finančních prostředků 
pro ilegální skupiny, které se podílí na násilí vůči zemím a zakázal jejich příznivcům přístup  
k finančním prostředkům, zbraním a bezpečnému útočišti. Společné prohlášení zní: 
„Opakujeme, že odsuzujeme terorismus ve všech jeho formách a projevech a zdůrazňujeme, 
že nemůže existovat žádný důvod pro jakékoli teroristické činy, v této souvislosti naléhavě 
žádáme předčasné schválení ve Valném shromáždění Organizace spojených národů 
Všeobecné mluvy o mezinárodním terorismu a jeho přijetí všemi členskými státy.“ 
Předsedové vlád na summitu prohlásili, že role Organizace spojených národů byla ústřední 
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 Hu's Speeches at BRICS Summit, Boao Forum Attract Wide Attention. [online]. People's Daily. 2011. 
[cit. 2014-10-28].  http://en.people.cn/90001/90776/90883/7356580.html 
30

 Full text of Sanya Declaration of the BRICS Leaders Meeting. [online]. People's Daily. 2011. [cit. 2014-10-28].  
http://en.people.cn/90001/90776/90883/7351063.html 
31

 BRICS Not Only on Economic Cooperation, But Political Voice of the South: Minister. [online]. Xinhuanet. 
2011. [cit. 2014-11-03].  
http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2011-04/12/c_13824942.htm 
32

 China Prodded by BRICS Partners to Buy More Than Commodities. [online]. Bloomberg. 2011. 
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pro koordinaci mezinárodní akce v boji proti terorismu v rámci Charty Organizace spojených 
národů a v souladu s principy a normami mezinárodního práva.35 

Všechny země BRICS zároveň vyzvaly ke „komplexní reformě Organizace spojených 
národů, včetně její Rady bezpečnosti.“ Čína uvedla, že souhlasí s ambicemi Indie, Brazílie  
a Jižní Afriky pro trvalé členství v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů. Shodou 
okolností, všech pět zemí jsou nyní členy Rady bezpečnosti, Čína a Rusko jsou stálými členy  
a další tři nestálými.36 

Skupina oznámila své rozhodnutí ukončit vzájemný obchod s platbou v amerických 
dolarech a místo toho od nynějška bude dávat úvěry ostatním členům v jejich národních 
měnách. Rozvojové banky každého státu podepsaly smlouvu o postupné změně úvěrů, které 
už se nebudou půjčovat v amerických dolarech, ale v národních měnách. Cílem bylo posílit 
finanční spolupráci mezi zeměmi BRICS, jakož i rozšířit mezinárodní význam svých národních 
měn.37 

Dále na tomto summitu zazněly pochybnosti o leteckých úderech Severoatlantické 
alaince v průběhu roku 2011 za libyjské občanské války, a představitelé rovněž vyzvali  
k ukončení dvouměsíčního konfliktu v Libyi.38 Již zmíněný Jim O'Neill, předseda Goldman 
Sachs Asset Management International, autor termínu BRIC o summitu řekl, že země „nemají 
stejné zájmy, bohatství na hlavu je velmi odlišné, politika je velmi odlišná,  
a filozofie a jejich přirozená ekonomická hranice je rozdílná.“39 

V pořadí 4. summit BRICS se poprvé konal v Indii v roce 2012 ve městě Nové Dillí 
(New Delhi). Jeho heslem bylo BRICS Partnership for Global Stability, Security and Prosperity 
(BRICS Partnerství pro globální stabilitu, bezpečnost a prosperitu).40 Hlavním diskutovaným 
tématem se stal vznik Rozvojové banky BRICS.41 Nápad na zřízení instituce typu banky byl 
předložen Indií42 jako znamení zpevnění síly skupiny a zvýšení jejího vlivu v globálním 
rozhodování. Sudhir Vyas, vysoký indický úředník, prohlásil, že nápad pro vytvoření banky 
BRICS „visel ve vzduchu již delší dobu“.43 

Cíl banky by měl zahrnovat: financování rozvojových a infrastrukturních projektů 
v rozvojových a nejméně rozvinutých zemích, úvěry v dlouhodobém horizontu během 
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globální finanční krize, jako je krize eurozóny44 a vydávání konvertibilních dluhopisů, které by 
mohly kupovat centrální banky všech členských států, což působí jako jakási nádoba pro 
sdílení rizik.45 

Ekonomičtí experti předpověděli několik prospěšných účinků banky. Taková banka by 
kupříkladu umožnila úspěšnou realizaci projektů regionálního rozvoje, se zvýšenou účinností 
a transparentnosti.46 Brazilský ministr obchodu Fernando Pimentel řekl, že banka „by se 
mohla stát velmi silným finančním nástrojem pro zlepšení obchodních příležitostí,  
a může být významným krokem k podpoře Evropské unie v překonání finanční krize.“47 

V prohlášení na konci summitu v Dillí, představitelé BRICS oznámili záměr zřídit 
banku. Ministři financí členských zemí měli provést studií proveditelnosti této iniciativy  
a předložit své zprávy na příštím summitu BRICS. Pimentel řekl, že navrhovaná banka nebyla 
myšlena jako znamení opuštění stávajících globálních finančních institucí, ale že to je reakce 
na současné ekonomické potřeby. Vyas poznamenal, že BRICS by měl určit kapitálovou 
strukturu a že bude nějaký čas trvat, než se tato iniciativa začne uskutečňovat v praxi.48 

Kancelář Zumy – prezidenta Jihoafrické republiky na summitu prohlásila, že 
Jihoafrická republika bude usilovat o pokrok afrických zájmů při hledání podpory pro 
projekty v oblasti rozvoje infrastruktury a industrializace, jakož i vyzývat k reformě  
v multilaterálních institucích.49 

Všech pět zemí se vyslovilo pro naléhavou potřebu provést kvótní reformu z roku 
2010 ještě před výročním zasedáním v roce 2012 Mezinárodního měnového fondu  
a Světové banky. Země také požadovaly komplexní přezkum vzorce pro výpočet kvót, aby 
odrážel hospodářskou váhu zemí a zvýšení hlasů a zastoupení rozvíjejících se ekonomik  
i rozvojových zemí, k lednu 2013.50 
  Rovněž všechny státy vyzvaly ke zvolení kandidatury z rozvojového světa na pozici 
prezidenta Světové banky a zopakovaly, že hlava Mezinárodního měnového fondu  
a Světové banky by měl být zvolen na základě otevřeného a průhledného postupu.51 Stalo se 
to několik týdnů před prezidentskými volbami do Světové banky, kdy se poprvé o toto místo 
mohli ucházet zájemci mimo Spojených států. 

Aby podpořily obchod v místních měnách, země BRICS podepsali Rámcovou smlouvu 
o rozšíření úvěrového rámce v místní měně, a multilaterální dohodu, která nahradí americký 
dolar jako hlavní jednotku obchodu mezi nimi.52 Ministři obchodu také řekli, že zpřísnění 
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obchodu v rámci zemí BRICS by fungovalo jako prostředek ke zlepšení evropské dluhové 
krize.53 Ministři rovněž požadovali kolektivní opatření v boji proti evropskému  
a americkému hospodářskému poklesu. 

Na summitu rok 2012 byl vyhlášen jako „Rok indicko-čínského přátelství  
a spolupráce.“ 

Oba státy se dohodly na zahájení dialogu v otázkách Západní Asie, Střední Asie  
a Afriky, jako opatření k budování důvěry a posílení politické interakce. Hovořilo se také  
o hraničních sporech s tím, že by se měl udržet status quo, mír, a stabilita. Ohledně 
ekonomických záležitostí, čínský prezident uvedl, že bude usilovat o usnadnění indického 
vývozu do Čínské lidové republiky; indický premiér by zase rád viděl čínské investice  
v indických výrobnách a infrastrukturních odvětvích.54 

V reakci na 4. summit BRICS Mark Toner, mluvčí amerického ministerstva zahraničí, 
uvedl, že byly přezkoumány prohlášení vedoucích představitelů z Dillí a věří, že jejich úsilí  
k zapojení do globálních multilaterálních institucí bude produktivní a pomůže posílit 
mezinárodní systém. Dodal také že jejích úsilí v podpoře globální ekonomiky  
a vývoji v Afghánistánu jsou vítáni. Nicméně, co se týká Íránu, americký prezident Barack 
Obama řekl, že žádná z možností zatím nebyla využita a že je tu stále čas na diplomatické 
řešení.55 

 
5. summit BRICS 
V pořadí 5. summit skupiny BRICS probíhal v Jihoafrickém Durbanu roku 2013. Nově 

zvolený čínský prezident Si Ťin-pching se účastnil summitu poprvé.56 Hostujíci Jihoafrický 
prezident Zuma prohlásil, že summit je příležitostí pro Jižní Afriku řešit ekonomické 
problémy, jako např. vysoká nezaměstnanost. Dodal také, že „BRICS poskytuje příležitost pro 
Jihoafrickou republiku, podporuje její konkurenceschopnost a je příležitostí posunout se dál  
v našem úsilí v podpoře hospodářského růstu a čelit výzvě chudoby, nerovnosti  
a nezaměstnanosti, která postihuje naši zemi.“57 

V návaznosti na předchozí summit, mezi důležitými projednávanými otázkami byla 
diskuse o založení Rozvojové banky BRICS.58 Vzniklé spory se týkaly hlavně toho, co by měla 
banka přesně dělat a jak spravedlivě zajistit počáteční návratnost investic ve výši 100 mld. 
USD. Podle ruského státníka a politika Michaila Margelova země budou usilovat  
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o dohodu o výši počátečního kapitálu.59 Také média naznačují, že banka je způsob, jak obejít 
Mezinárodní měnový fond a Světovou banku.60 

V přítomnosti hlav členů BRICS byla podepsána dohoda o spolupráci v oblasti zelené 
ekonomiky (Green Economy),61 bylo dohodnuto spolufinancování projektů v oblasti 
infrastruktury v Africe, a prohlášení o zřízení obchodní rady BRICS. 

Bylo také oznámeno podepsání Deklarace o zřízení konsorcia odborných center  
a vydání společné statistické publikace zemí BRICS. 

Daniel Twining z German Marshall Fund v návaznosti na 5. summit řekl: „Je ironií, že 
BRICS, které nárokuje na budoucí světový řád, má uvnitř uskupení značné problémy: napětí 
mezi Čínou a Brazílií ohledně obchodu, Indie v oblasti bezpečnosti, soupeření o vůdcovství 
mezi Moskvou a Pekingem.“62 

 
6. summit BRICS 

 Zatím poslední summit skupiny se uskutečnil roku 2014 v brazilské Fortaleze. Tady 
opět proběhla změna v zastupování států – poprvé se účastní setkání nově zvolený indický 
premiér Narenda Modi, který nahradil dosavadního Manmohana Singhiho. Setkání mělo 
proběhnout v březnu, ale na žádost Číny bylo přesunuto na červenec.63 

Jak už bylo zmíněno, summit se podruhé konal v Brazílii, jako první hostitelské země 
současného pětiletého cyklu summitů.64 I když Brazílie již dříve hostila čtyřčlenný summit 
BRIC v dubnu 2010, rok 2014 se označuje jako její první celý summit BRICS.65 Na summitu 
2010 v Brasílii totiž oficiálně ještě nepatřila Jihoafrická republika, která byla pozvána pouze 
jako host, což mělo sloužit jako určitá předehra k jejímu získání plného členství v prosinci 
2010.66 Argentinský prezident Cristina Kirchner67 byla speciálním hostem summitu. Lídři 
BRICS se následně setkali se svými protějšky z UNASUR68 krátce po něm. Šestý summit BRICS 
vyústil v oficiální inauguraci Nové Rozvojové banky, o které si povíme v následující kapitole. 

Prezident Vladimir Putin prohlásil, že BRICS jde o snížení závislosti na americkém 
dolaru a posilování právního mezinárodního práva: „V případě BRICS vidíme celou řadu 
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shodných strategických zájmů. Za prvé, je to společný záměr reformovat mezinárodní 
měnový a finanční systém. V současné podobě je nespravedlivý vůči zemím BRICS a novým 
ekonomikám obecně. Měli bychom hrát aktivnější roli v Mezinárodním měnovém fondu  
a rozhodovacím systému Světové banky. Mezinárodní měnový systém sám o sobě závisí 
hodně na americkém dolaru, nebo abych byl přesný, měnové a finanční politice orgánů 
Spojených států amerických. Země BRICS to chtějí změnit.“69 

Během summitu, čínský prezident Si Ťin-pching prý řekl indickému premiérovi 
Narendrovi Modimu, že Čínská lidová republika je ochotna zvážit rozšíření Šanghajské 
organizace pro spolupráci (ŠOS) o Indii jako plnoprávného člena na summitu Šanghajské 
organizace pro spolupráci v roce 2014.70 
 
2.2 Banka BRICS 
 

 
 
Ilustrace: Příspěvky do Nové rozvojové banky.71 
 
Nová rozvojová banka (angl. New Development Bank (NDB), dříve označována jako 

Rozvojová banka BRICS, je mezinárodní rozvojová banka provozována státy BRICS jako 
alternativa ke stávající Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu, kde dominují 
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euroatlantické země.72 Banka je nastavena tak, aby podporovala větší finanční  
a rozvojovou spolupráci mezi pěti rozvíjející se trhy. Hlavní sídlo banky bude v Šanghaji,73 
která porazila konkurenci – Nové Dillí a Johannesburg. Africké regionální centrum bude 
právě v Johannesburgu.  

První prezident Banky bude z Indie,74 zahajovací předseda představenstva bude  
z Brazílie a inaugurační předseda rady guvernérů z Ruské federace.75 

Na rozdíl od Světové banky, která přiřazuje hlasy na základě podílu na základním 
kapitálu, v této bance bude mít každá účastnická země přidělený jeden hlas, a žádná ze zemí 
nebude mít právo veta.76 

 
Rozvojový kapitál  
 
Primárním zaměřením banky pro poskytování úvěrů budou projekty v oblasti 

infrastruktury, s poskytovanými úvěry až 34 miliard dolarů ročně.77 Jihoafrická republika 
bude mít africké sídlo banky pod názvem „Nová rozvojová banka: Regionální centrum 
Afrika“ (angl. „New Development Bank Africa Regional Centre).78 Banka bude mít počáteční 
kapitál ve výši 50 mld. USD, přičemž v průběhu času kapitál vzroste na 100 mld. USD. Brazílie, 
Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika zpočátku přispěje částkou 10 mld. USD, což bude tvořit 
celkem 50 miliard dolarů.79 Žádný z členů nemůže zvýšit svůj podíl na základním kapitálu, 
aniž by všichni ostatní čtyři členové souhlasili. To byl zásadní požadavek Indie. Dále se uvádí, 
že banka umožní novým členům se připojit ke skupině BRICS, přičemž podílový kapitál nesmí 
klesnout pod 55 %.80 
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Podmíněnost rezervního uspořádání 
 
Podmíněnost rezervního uspořádání (Contingent Reserve Arrangement, CRA) je 

rámec pro poskytování podpory prostřednictvím likvidity a zajišťovacích nástrojů v reakci na 
skutečné nebo potenciální krátkodobé platební bilanční tlaky.81 

Cílem této rezervy je zajistit ochranu před globálními likvidními tlaky. To zahrnuje 
měnové otázky, jako např. co se stane s národními měnami členských států, pokud budou 
nepříznivě ovlivněny globálními finančními tlaky.82 

Banka by měla také poskytnout pomoc jiným zemím, které trpí ekonomickou 
nestabilitou v důsledku expanzivní měnové politiky Spojených států.83 

Tento fond se bude skládat z 10 mld. USD „vloženého kapitálu“ (částku 2 mld. USD 
poskytne každý člen v průběhu sedmi let) a dalších 40 mld. USD bude „vyplaceno na žádost“. 
Z celkového počátečního kapitálu 10 mld. USD, Čínská lidová republika bude přispívat  
41 mld. USD, Brazílie, Rusko a Indie přispějí částkou 18 mld. USD každý, a Jihoafrická 
republika částkou 5 mld. USD.84 To vše je naplánováno na začátek poskytování úvěrů v roce 
2016.85 
 

                                                           
81

 Treaty for the Establishment of a BRICS Contingent Reserve Arrangement. [online]. 
The Peoples Bank of China. 2014. [cit. 2014-12-01]. http://www.pbc.gov.cn/publish/english/955/2014/ 
20140717154639176510565/20140717154639176510565_.html 
82

 BRICS Currency Fund to Protect Members from Volatility – Russia’s Top Banker. [online]. Russia and India 
Report. 2014. [cit. 2014-12-01]. http://in.rbth.com/world/2014/07/17/brics_currency_fund_to 
_protect_members_from_volatility_-_russias_top_ba_36767.html  
83

 BRICS Bank to Benefit Developing Countries: Brazilian President. [online]. Biharprabha. 2014. [cit. 2014-12-
01].  http://news.biharprabha.com/2014/07/brics-bank-to-benefit-developing-countries-brazilian-president/ 
84

 BRICS Development Bank Top on Agenda of 6th BRICS Summit. [online]. Biharprabha. 2014. [cit. 2014-12-01].  
http://news.biharprabha.com/2014/07/brics-development-bank-top-on-agenda-of-6th-brics-summit/ 
85

 BRICS Bank Ready for Launch – Russian Finance Minister. [online]. Russia and India Report. 2014. [cit. 2014-
12-01]. http://in.rbth.com/economics/2014/07/10/brics_bank_ready_for_launch_-_russian_finance_minister 
_36599.html 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Alexandr Golimbiovský, Spolupráce v rámci seskupení BRICS (2015_D_10) 

 

 
22 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

3.  Charakteristika států skupiny BRICS 
 
3.1 Brazílie 

 
Brazílie, oficiálně Brazilská federativní republika (República Federativa do Brasil) má 

největší rozlohu a počet obyvatel ze zemí Jižní Ameriky, je to jediná portugalsky mluvící země 
na Západní polokouli. Je pátá největší zemí na světě (s ostrovy 8 511 965 km²) a také pátá 
nejlidnatější s 201 miliony obyvatel.86 Zabírá východní a centrální část kontinentu. Hlavním 
městem je Brasília. Prezident – Dilma Rousseff. HDP je 2,2 mld. USD, HDP na obyvatele 
v paritě kupní síly je 15183 USD (údaje 2014).87 Hospodářské reformy přinesly zemí 
mezinárodní uznání. Brazílie je součástí takových mezinárodních organizací, jako je 
Organizace spojených národů, G20, Mercosur a Unie jihoamerických národů, a samozřejmě 
jednou ze zemí BRICS. 

Významný dopad na kulturu této země mělo Portugalsko, bývalá metropole. Většina 
Brazilců jsou katolíci, což z Brazílie činí zemí s největší katolickou populací světa.  

Brazílie je nejrozvinutějším státem v Latinské Americe. Má největší ekonomický 
potenciál mezi latinskoamerickými zeměmi, avšak diferenciace příjmů je velmi vysoká, stejně 
jako rozdíl ve vývoji východní a západní oblasti země. Obvykle se Brazílie dělí do pěti 
hospodářských oblastí: Severní; Severovýchodní; Jižní; Jihovýchodní a Středozápadní. 

V průběhu posledních 20 let v Brazílii došlo k významnému zlepšení 
makroekonomické situace, ekonomika se stala otevřenější a liberálnější, bylo dosaženo 
pokroku ve snížení rozdílu mezi příjmy bohatých a chudých vrstev obyvatelstva. Všechny tyto 
pozitivní změny v zemi dovolily vytvořit příznivé podnikatelské prostředí, stejně jako 
efektivně čelit globální finanční krizi (i přes pokles růstu v roce 2009 o 0,18 % v roce 2010 
už brazilská ekonomika rostla o 5,5 %).88  

Mezi silné stránky Brazílie patří velikost domácího trhu, který poskytuje efektivní  
a dynamický rozvoj pro podnikatelský sektor, jakož i schopnost ekonomiky přijímat nové 
technologie a inovace. Kromě toho, v Brazílii je jeden z nejlepších a nejefektivnějších 
finančních trhů v regionu a je tady také velice vyspělá infrastruktura. Země má dostatečně 
vysokou úroveň vysokoškolského vzdělávání, které si však často zakládá na ziskání znalosti  
a dovednosti až na pracovišti. 
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Ilustrace: Socioekonomické ukazatele v Brazílii.89 
 
Přes četné úspěchy Brazílie, makroekonomická situace v zemi je stále velmi 

znepokojující. Jsou tady např. nízké úrokové sazby z vkladů ve spojení s vysokou mírou 
úroků z úvěrů, jakož i poměrně velký státní dluh.90 Kromě těchto nedostatků je třeba 
upozornit na špatnou kvalitu institucí a slabý vzdělávací systém. 

Nejvíce hospodářsky rozvinutou částí země je východní oblast, zde se nachází hlavní 
ekonomická centra země – Rio de Janeiro, Sao Paulo a Belo Horizonte. Sao Paulo bývalo 
často nazýváno lokomotivou, které táhlo celou ekonomiku Brazílie.91 Jižní je hlavní 
zemědělská oblast země, kde se pěstuje rýže, pšenice a sója. Středozápadnímu regionu 
dominuje chov hospodářských zvířat. 

Brazilská ekonomika je na 10. místě na světě; ekonomická aktivita je vyšší než  
v jiných rozvojových zemích.  

Vývoz představuje 12,55 % hrubého domácího produktu.92 Nicméně, příjmy obvykle 
nestačí na to, aby zajistily vyrovnanou platební bilanci. 

Hlavními čtyřmi klíčovými sektory jsou výroba oceli, automobilový průmysl, 
petrochemie a služby, které mají klíčovou roli nejen ve vývoji průmyslu, ale i hospodářství 
jako celku.  
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Největšími brazilskými obchodními partnery jsou Spojené státy, Německo, Švýcarsko, 
Spojené království, Francie, Argentina, Mexiko a Kanada.  

V současné době existují tři petrochemické komplexy s celkovou kapacitou těžby ropy 
1,5 milionů tůn ročně.  

Je známo, že Brazílie disponuje obrovskými ložiskami nerostných surovin, které však 
ještě nebyly dostatečně prozkoumány.  

Například prokazatelné zásoby železné rudy tvoří 19,7 mld. tůn, z toho 75 % se 
nachází v pohoří Carajas, ve východní části Amazonie.93 I když cena železné rudy na 
mezinárodních trzích se značně snížila, Vale94 i nadále trvá na tom, že bude rozšiřovat svoji 
produkci z 300 mil. tůn na 450 mil. tůn rudy v roce 2018.95  

Brazílie je největším světovým producentem kakaa, čtvrté místo zaujímá  
v produkci tabáku a šesté v pěstování bavlny.  

Výrazně se zvýšila produkce obilovin, včetně pšenice, rýže, kukuřice a sóji. Lesní 
plody, jako jsou kaučuk, oříšky kešu a vlákna jsou nyní pěstovány na speciálních plantážích, 
už se nezískávají ze stromů v lese, jak se to dříve praktikovalo. Díky různorodému klimatu se 
v Brazílii pěstují všechny druhy tropického ovoce na severu země (různé druhy ořechů 
a avokádo) a obrovské množství citrusů a hroznů v oblastech s mírným podnebím na jihu.  

Je třeba také zmínit, že Brazílie zaujímá čtvrtou příčku ve výrobě hovězího masa  
a pátou v jeho vývozu.  

Ve struktuře zahraničních obchodních vztahů Brazílie došlo k podstatným změnám, 
Spojené státy už nejsou největším dovozcem pro Brazíli, „předběhla“ je Čína.96 

Jako podíl na dovozu se výrazně zvýšil podíl strojů, obráběcích strojů a jiných 
průmyslových zařízení, také průmyslových surovin a polotovarů.  

Jako tendence zahraničního obchodu v Brazílii se jeví trend ve zvyšování podílu 
vývozu hotových výrobků a nových netradičních surovin a potravin. Dnes je tato země 
jedním ze světových lídrů v oblasti vývozu zemědělsko-průmyslového zboží a chovu 
hospodářských zvířat. Také každý rok zvýšuje produkci a posiluje svou pozici ve světě,  
a proto je slibným partnerem pro spolupráci. 
 
3.2  Ruská federace 
 

Rusko, oficiálně Ruská federace je největší zemí na světě, rozloha činí 17 128 426 
km².97 Vzhledem k obrovské rozloze je počet obyvatel – 146 milionů, nízký.98 Je to dáno také 
tím, že většina obyvatelstva (80 %) žije v Evropské části země, asijská část je tak málo 
osídlena. 
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Rusko se rozprostírá na tisících kilometrech, je tady 11 časových pásem, a je 
domovem desítek národností a etnických skupin, z nichž každý má svúj vlastní jazyk 
a kulturu. 

Prezidentem Ruské federace je v současnosti Vladimir Putin. 
HDP Ruské federace pro rok 2014 představuje v přepočtu 2,057 bilionů USD, HDP na 

obyvatele v paritě kupní síly je 24,764 USD.99 
Ozbrojené síly Ruské federace se dělí do 3 části: pozemní sily, námořnictvo  

a letectvo. To se dále dělí na tři samostatné druhy vojsk: Vzdušná a kosmická obrana, 
Raketová vojska strategického určení a Vzdušná výsadková vojska. Ruská federace disponuje 
největší tankovou silou na světě a vlastní jaderné zbraně.100 

Spolu s Brazilii je Rusko v rámci BRICS zemí, v níž se nachází obrovské množství 
nerostných surovin, hlavně ropa, zemní plyn, úhlí, zlato atd. Od devadesátých let minulého 
století došlo v Rusku k pozitivním strukturálním a ekonomickým reformám, zároveň vysoká 
cena ropy přispěla k růstu národního petrochemického průmyslu a ekonomiky.101 

Avšak podle mnoha ohlasů cizinců pracujících v Moskvě, je zdejší styl podnikání stále 
chaotický a obchodní tradice silně připomínají tradici Divokého západu. Chcete-li pracovat  
v Rusku, musíte znát ruské tradice a mít dobré kontakty.102 Potřeba souladu se zákonem 
Sarbanes-Oxley,103 jehož cílem je zajistit transparentnost amerických firem, jednoduše 
neumožňují mnoha nadnárodním agenturám spolupracovat s ruskými klienty.  
Co v jiných zemích může být považováno za korupci, to je v Rusku obvyklý způsob podnikání. 

Ale i přes slibný ruský trh pro výrobce zboží a poskytovatele služeb, jakož i pro 
reklamní agentury, kteří působí v Rusku, existuje zde také mnoho potíží z důvodu rozsáhlosti 
a rozmanitosti území. 

Navzdory recesi a zhoršující se makroekonomické situace v roce 2010, Rusku se ještě 
podařilo udržet svoji pozici, a to především díky zlepšení infrastruktury, zdravotnictví a 
vzdělávání, kromě toho se zlepšily indexy výkonu v technologické připravenosti země. 
Nicméně, podle jednoho z nejdůležitějších ukazatelů konkurenceschopnosti – efektivita trhů, 
zboží a služeb – konkurenceschopnost Ruska stále klesá. Velký vliv na ekonomiku mají také 
sankce, které byly uvaleny Rusku západními zeměmi kvůli situaci na Ukrajině.104  

Je to způsobeno tím, že na vnitřním i vnějším trhu je konkurence potlačena 
neefektivní antimonopolní politikou, jakož i omezení týkající se obchodu a zahraničního 
vlastnictví. Kromě toho, neefektivnost trhů zboží a služeb neumožňují Rusku plně těžit  
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z jeho vysokého inovačního potenciálu a vysoké úrovně přípravy kvalifikovaných odborníků. 
Jak již bylo řečeno, jednou z nejproblematičtějších oblastí v Rusku jsou jeho instituce, jejichž 
kvalita je stále na nízké úrovni. Zejména zde existují závažné nedostatky v oblasti ochrany 
vlastnických práv a je rozšířeno zneužívání moci státními úředníky. Úroveň standardů správy 
a řízení společnosti je i nadále velmi nízká. 

I přes všechny nedostatky je Rusko významným hráčem na světové scéně a velmi 
důležitým aktérem v rámci skupiny BRICS. 

 
3.3  Indie 
 

Oficiální název je Indická republika. Její rozloha je sedmá největší ze zemí světa 
a 1,2 miliardy obyvatel z ní činí druhou nejlidnatější zemí světa. Indie leží na Indickém 
subkontinentu v jižní Asii.105 Je to demokratický stát s parlamentním zřízením. Je členem 
Commonwealthu, vlastní jaderné zbraně a účastní se vlastního kosmického programu. 
Indická ekonomika vykazuje po Číně největší růst na světě. Je považována za regionální 
mocnost a jednu z potenciálních supervelmocí. 

Podle odhadů investiční banky Goldman Sachs, pokud jde o hospodářský růst,  
v příštích letech Indie předstihne většinu zemí BRICS, a do roku 2035 předstihne Spojené 
království a Japonsko a stane se třetí největší světovou ekonomikou po Číně a Spojených 
státech.106 Podle odhadů některých analytiků, ze všech zemí BRICS, právě Indie má největší 
potenciál pro vytvoření stabilní střední třídy, i přesto, že tam dnes žije 25 % obyvatel pod 
hranicí chudoby. Indové utrácí spoustu peněz na vzdělání, a díky rozumnému využívání 
ekonomických znalostí se podařilo snížit rozdíl mezi bohatými a chudými členy populace, 
který po staletí byl základem sociálního rozvrstvení.107 V druhé polovině 90. let se země 
odklonila od socialismu, ekonomika získala více tržní rysy, a více se přizpůsobila myšlenkám 
volného trhu. Teď je to stát s parlamentní formou vlády a smluvním právem. Jeden  
z nejviditelnějších aspektů společenských změn, ke kterým došlo v Indii, je energie  
a optimismus indické mládeže: dnes polovinu obyvatel Indie tvoří mladí lidé ve věku do  
25 let.108 

Mezi hlavní průmyslová odvětví patří automobilový průmysl, chemický, spotřební 
elektronika, zpracování potravin, strojírenství, důlní průmysl, ropný, farmaceutický, textilní  
a metalurgie. Spolu s rychlým ekonomickým růstem se výrazně zvýšila poptávka po energii. 
Podle statistik se Indie řadí na šesté místo na světě ve spotřebě ropy, a na třetí 
ve spotřebě uhlí.  
 Během posledních dvou desetiletí indická ekonomika zažívá trvalý růst, nicméně 
pokud budeme porovnávat různé sociální skupiny, geografické oblasti, venkovské  
a městské oblastí, hospodářský růst nebyl všude rovnoměrný. Nerovnost příjmů v Indii je 
relativně malá, i když v posledních letech se mírně zvýšuje. V Indii existuje značné rozvrstvení 
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populace, kde jen malé procento populace má vysoké příjmy a skoro 30 % obyvatelstva žije 
pod hranicí chudoby.109 

 

 
 
Ilustrace: Některé socioekonomické ukazatele Indie.110 
 
V poslední době Indie, díky velkému počtu anglicky mluvících odborníků  

a profesionálů, se stala outsourcingovou destinací pro mnoho nadnárodních společností  
a oblíbeným cílem pro „zdravotní turistiku“.111 Indie se také stala významným vývozcem 
softwaru, stejně jako finančních a technologických služeb. Mezi hlavní přírodní zdroje  
v Indii patří orná půda, bauxit, uhlí, diamanty, železná ruda, vápenec, mangan, slída, zemní 
plyn, ropa, a titanové rudy. 

Hlavní exportní zboží tvoří textil, šperky, strojírenské výrobky a software. Hlavní 
importní pak ropa, strojní zařízení, hnojiva a chemikálie. Největšími obchodními partnery 
jsou Spojené státy, Evropská unie a Čínská lidová republika. 
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3.4  Čínská lidová republika 
 

Čínská lidová republika (zkráceně ČLR či Čína) je nejlidnatější stát světa se skoro  
1,4 miliardy obyvatel.112 Díky rychle rostoucí ekonomice, progresivní diplomacii a vojenské 
síle jsme svědky vzniku nové supervelmoci. Země je od roku 1949 vedena Komunistickou 
stranou Číny. Čínská lidová republika si dělá nárok i na ostrov Tchaj-wan a několik dalších 
menších území, tyto oblasti jsou však spravovány vládou Čínské republiky.113 

Pro rok 2013 se ekonomika Číny umístila z hlediska nominálního HDP na druhé místo 
na světě, před Spojenými státy americkými, tutéž příčku obsadila, co se týče HDP v paritě 
kupní síly.114 

Podle čínské ústavy je Čína socialistický stát, avšak zhruba 70 % HDP zajišťují 
soukromé společnosti.115 V souladu se změnami ústavy, které byly přijaty v roce 2004, 
soukromý majetek je „nedotknutelný“. Oficiálně země pojmenovává svůj současný 
ekonomický systém jako „socialismus s čínskými rysy“. Odhady jednotlivých ekonomů  
o formách ekonomiky v této zemi se velmi liší. 

Jasným ukazatelem hospodářského růstu je spotřeba energie. Například, co se týče 
spotřeby ropy, je Čína druhá na světě.116 Vzhledem k pokračujícímu hospodářskému růstu, 
podle předpokládů odborníků do roku 2025 spotřeba ropy v zemi stoupne na 15,7 mil. 
barelů denně (740 mil. tun), v roce 2040 to bude už 20,48 mil. barelů denně (965 mil. tůn).117 
Čínské ropné společnosti, jako je Sinopec, usilují o přístup k těžbě ropy a zemního plynu 
mimo Čínskou lidovou republiku, například v Ruské federaci, Kazachstánu, Africe a Latinské 
Americe. 

Důležitou roli ve vývoji Číny sehrála dostupnost volných ekonomických zón.  
V současné době v Číně existují čtyři speciální ekonomické zóny – Shenzhen, Zhuhai, 
Shantou, Xiamen.118 Zboží oznacené „Vyrobeno v Číně“ nyní lze nalézt po celém světě. 

Na začátku 21. století, i přes ekonomický růst, Čína čelila řadě závažných 
hospodářských, ekologických a sociálních problémů: zvýšení rozdílů v příjmech mezi 
bohatými a chudými, zvýšení rozdílů v rozvoji obcí a měst, východní a západní části, zejména 
pobřežních oblastí, zvýšila se nezaměstnanost, v některých oblastech byla otrávena voda 
a půda. 
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Ilustrace: Zvláštní ekonomické zóny v Čínské lidové republice.119 
 
Dnes se v Číně nachází 163 měst s počtem obyvatel větším než 1 milion. Pro srovnání, 

v Západní Evropě je 24 takovýchto velkoměst, a ve Spojených státech amerických jen 12. 
Největší producenty již směřují za hranice nejbohatších oblastí země, a zaměřují se na oblasti 
druhé a třetí úrovně zabezpečenosti, což ještě více komplikuje strukturu trhu, který je i bez 
toho nejobtížnější mezi regionálními trhy. 
 
3.5  Jihoafrická republika 
 

Republika Jižní Afrika (též Jihoafrická republika, zkráceně JAR) je jeden  
z nejvyspělejších afrických států. Na hrubém domácím produktu celé Afriky se podílí více než 
jednou pětinou. Leží na jihu afrického kontinentu. Sousedí s Namibií, Botswanou  
a Zimbabwe na severu, Mozambikem a Svazijskem na východě. Uvnitř jihoafrického území 
leží samostatné království Lesotho. Počet obyvatel činí zhruba 52 milionů, prezidentem je 
Jacob Zuma.120 

Jihoafrická republika má ze všech zemí BRICS nejnižší HDP, pro rok 2013 činilo 
350 mld. USD.121 

V Jihoafrické republice do poloviny 90. let existoval osobitý ekonomický model. Byl to 
kapitalismus bílého obyvatelstva, spočívající ve využívání levné pracovní síly. S ohledem na 
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zvláštnosti vývoje, můžeme dokonce považovat Jihoafrickou republiku za rozvinutou zemi se 
systémem sociálních záruk pro bílou populaci a rozvojovou zemí pro černé obyvatelstvo.  

Jihoafrická republika je jednou z nejvyspělejších zemí Afriky, a tvoří zhruba 25% HDP 
celého afrického kontinentu. JAR také má největší zásoby zlata a diamantů na světě, které 
vyváží do ostatních zemí. Naopak dováží potraviny a ropné výrobky. 

 

 
 
Ilustrace: Ekonomická charakteristika Jihoafrické republiky.122 
 
Z hlediska zásob nerostných surovin je Jihoafrická republika jedna z nejbohatších zemí 

na světě. Na jejím území jsou největší světová naleziště zlata, diamantů, platiny, uhlí, uranu, 
chromu, manganu, niklu, titanu, železné rudy, mědi a olova. Avšak půdy vhodné pro 
zemědělství není mnoho, jen 10 %. Jihoafrická republika má příznivou geografickou polohu, 
zde se kříží námořní cesty z Atlantiku k Indickému oceánu a přístav Cape Town je důležitým 
obchodním 
a strategickým centrem už od svého založení. Jihoafrická republika je nejrozvinutější zemí 
afrického kontinentu. 

Nicméně, od 90. let, kdy bylo upuštěno od politiky apartheidu, a k moci se dostal 
Africký národní kongres, zemí zmítala vlna násilí a zařadila se mezi státy s největší 
kriminalitou na světě. Velká část bílého obyvatelstva byla nucena uprchnout ze země.123 

V roce 2011 Jihoafrická republika přistoupila k uskupení BRICS, významnou roli v této 
věci sehrála Čína, jakožto neformální lídr BRICS.124 
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4. Možné trendy vývoje do r. 2050 
 
Indie a Čína za posledních několik desetiletí se proměnily ve státy s moderní 

ekonomikou, schopnou konkurovat nejvyspělejším průmyslovým státům světa. Pro investory 
se tak staly jedněmi z nejatraktivnějších zemí.125 

Ve stejné době bylo Rusko ekonomicky na dně: zhroucení Sovětského svazu v roce 
1991 ho vrhlo do éry politického a ekonomického chaosu, ze kterého se začalo dostávat 
teprve na začátku nového tisíciletí.126 

Je zřejmé, že Indie a Čína by nemohly dosáhnout takových vynikajících výsledků bez 
zahraničních firem. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Čína zaujímá 
první místo na světě v oblasti přímých zahraničních investic, a vytěsnila tak Spojené státy 
americké na druhé místo. Podle Standard Chartered a dalších odborníků, čínské HDP bude  
v roce 2020 činit 24,6 trilionů dolarů,127 předčí tedy ekonomicky všechny země světa v čele 
s dosavadním lídrem Spojenými státy amerckými. Za Čínou nezaostává ani Indie, která má 
rovněž jeden z největších potenciálu ekonomického růstu. V roce 2012 podle parity kupní síly 
ekonomika Indie se zařadila na 4. místo hned za Spojenými státy amerckými, Čínou  
a Japonskem. Na světovém HDP se přitom podílela z 5,65 %, v roce 2017 by to mohlo být 
dokonce 6,82 %.128 

Co tedy opravdu stálo za „asijským hospodářským zázrakem“? Za prvé, populace 
těchto dvou asijských obrů se velmi rychle zvětšuje a nyní činí více než 2,5 miliardy lidí. Čína 
má více než 1,3 miliardy obyvatel (1. na světě), Indie 1,2 miliardy (2. na světě), mladí lidé 
přitom tvoří většinu populace. To je obrovská pracovní rezerva v rychle se rozvíjejícím  
a koupěschopném trhu pro spotřebu domácích i zahraničních výrobků.  

V Rusku ale můžeme pozorovat přirozený úbytek obyvatelstva, protože úmrtnost 
převyšuje porodnost, ten včak nahrazuje migrace obyvatelstva. V současné době v Ruské 
federaci žije kolem cca 146 mil. obyvatel.129  

Není to pouze jediná konkurenční výhoda Číny a Indie oproti jiným státům. Je zde 
relativně levná a kvalifikovaná pracovní síla, slabé odbory (ve srovnání s vyspělými zeměmi), 
politická stabilita (zejména v Číně), jasná a přesná pravidla hry – bezprecedentní stabilita 
právního základu (v porovnání s Ruskem), mimo jiné také v oblasti daňových zákonů, dobře 
fungující svobodné ekonomické zóny (jako je Šanghaj v Číně a Bengalúru v Indii), rychle se 
rozvíjející infrastruktura a obecně nízké výrobní náklady. Tyto a další pozitivní aspekty více 
než dostatečně nahrazují všechny možné nevýhody, které brání přílivu investic v jiných 
zemích.  
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Nevznikají proto žádné pochybnosti o tom, proč podle indexu důvěry přímých 
zahraničních investorů, zpracovaným poradenskou firmou AT Kearney se Čína stala druhou 
nejatraktivnější ekonomikou na světě po Spojených státech, Brazílie je zařazena na pátém a 
Indie na sedmém místě.130 To je objektivní odraz očekávání investorů ve vztahu  
k těmto zemím. 

Nakonec se předpokládá, že významné ekonomiky těchto zemí, jim umožní  
v budoucnu transformovat svůj ekonomický růst do politického vlivu, který povede  
k vytvoření nové ekonomické elity. 

Podle Goldman Sachs je ekonomický potenciál Brazílie, Ruska, Indie a Číny takový, že 
se mohou do roku 2050 stát čtyřmi dominantními ekonomickými systémy.131 Tyto země 
zaujímají více než 25 % zemské souše, představují 40 % světa populace a jejich společný 
hrubý domácí produkt se odhaduje přes 15 bilionů USD. Tyto čtyři země totiž patří mezi 
největší a nejrychleji rostoucí rozvíjející se trhy. Je však důležité si uvědomit, že Goldman 
Sachs netvrdil, že tyto čtyři země založí politické uskupení (jako je Evropská unie, nebo 
oficiální obchodní platforma typu Asociace států jihovýchodní Asie, Association of South East 
Asian Nations, ASEAN).132 Nicméně, tyto země učinily kroky ke zvýšení jejich politické 
spolupráce – především kvůli vlivu na postavení Spojených států ve velkých obchodních 
dohodách nebo prostřednictvím implicitní hrozby politické spolupráce, jako způsob ziskání 
politických výhod ze strany Spojených států – jako je například navrhovaná jaderná 
spolupráce s Indií.  

Základní myšlenka BRICS naznačuje, že Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická 
republika změnily své politické systémy, aby ziskaly prvenství v globální ekonomice. Goldman 
Sachs předpovídá, že Čína a Indie budou globálními dominantními dodaveteli průmyslového 
zboží a služeb, zatímco Brazílie a Rusko se stanou dominantními dodavateli surovin. 
Spolupráce se tedy zdá víc než pravděpodobná – je to logický krok ze strany BRICS, protože 
Brazílie a Rusko logicky společně tvoří dodavatele pro Indii a Čínu. To znamená, že země 
BRICS mají potenciál vytvořit silný ekonomický blok – na způsob G8. Brazílie má prvenství ve 
výrobě sóji a železné rudy, zatímco Rusko má obrovské zásoby ropy a zemního plynu. Výrok z 
Goldman Sachs tak předpokládá, že spotřebné zboží, práce, technologie a firmy se budou 
vzdalovat od Spojených států.  

Po skončení studené války, nebo dokonce ještě dříve, vlády skupiny BRICS začaly 
provádět ekonomické a politické reformy, aby se jejich země staly součástí globálního 
ekonomického systému. Pro vytvoření konkurenčního prostředí se tyto země zaměřily 
současně na vzdělávání, zahraniční investice, domácí spotřebu a domácí podnikání.133  Podle 
studie, Indie má největší růstový potenciál mezi pěti zeměmi BRICS pro příštích 30 až 50 let. 
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Hlavním důvodem je to, že pokles počtu obyvatel v produktivním věku v Indii a Brazílii 
nastane později než v Rusku a Číně. 

Globální ekonomický tým Goldman Sachs ve zprávě o studii BRIC uvádí, že  
v zemích BRIC se počet lidí s ročním příjmem více než 3000 dolarů se do tří let zvětší na 
dvojnásobek a bude se to vztahovat na 800 milionů lidí během deseti let. To předpovídá 
masivní nárůst střední třídy v těchto zemích. Odhaduje se, že v roce 2025 počet lidí  
v zemích BRIC vydělávajících více než 15 000 USD, může být víc než 200 milionů.134 Z toho 
vyplývá, že obrovská poptávka se nebude omezovat pouze na základní komodity, ale také 
bude mít větší vliv na drahé zboží. Podle této zprávy, nejdříve Čína, a o deset let později také 
Indie budou dominovat světové ekonomice. Navzdory tomuto růstu, průměrná úroveň 
bohatství lidí v rozvinutých ekonomikách se bude zvětšovat rychleji, než průměr mezd  
v zemích BRICS. Goldman Sachs odhaduje, že v roce 2025 příjem na hlavu v šesti 
nejlidnatějších zemích EU převýší 35 000 USD, zatímco pouze přibližně 500 milionů lidí  
v zemích BRICS dosáhne podobnou úroveň příjmů.135 

Zpráva také poukazuje na velkou neefektivnost Indie ve využívání energie  
a připomíná o malém zastoupení těchto ekonomik na světových kapitálových trzích. Také 
poukazuje na obrovskou populaci BRICS, čímž se snadno zpochybní celkové bohatství 
skupiny G6, avšak úroveň příjmů na hlavu v BRICS zůstává hluboko pod normou moderních 
průmyslově vyspělých zemí. Tento jev bude mít vliv na světové trhy, protože nadnárodní 
korporace se budou snažit využít obrovský potenciál trhů BRICS a vyrábět, například, 
mnohem levnější automobily a ostatní průmyslové zboží, které jsou běžně dostupné 
spotřebitelům v rámci BRICS, namísto luxusních modelů, které v současné době přinášejí 
velké zisky v automobilovém průmyslu a jsou dostupné jen malé skupině lidí. Již nyní je cítit 
přítomnost Indie a Číny ve sféře poskytování služeb a zpracovatelského průmyslu na světové 
scéně. Rozvinuté ekonomiky světa tuto skutečnost už také poznamenaly. 

Ačkoli BRICS není striktně organizovánou unií, nebo blokem a jeho institucionalizační 
procesy jsou relativně pomalé, samotná jeho existence, jako pětistranný mechanismus pro 
koordinaci přístupů může být úspěšně použita na podporu zájmů jeho zahraniční politiky, 
rozvoje strategického partnerství se svými členskými státy a vytvoření určité protiváhy vůči 
Západnímu vlivu ve světové politice a ekonomice. 

Opravdu tvrdá konkurence na mezinárodních kapitálových trzích není mezi všemi 
členy BRICS, je dá se říci jen mezi Čínou a Indií, kde již byly v podstatě vytvořeny téměř 
všechny podmínky a fungují mechanismy s cílem přilákat zahraniční investice a odborníky s 
bohatými pracovními zkušenostmi. Můžeme říci, že investoři potřebují jednu zásadní 
podmínku, aby mohli investovat svůj kapitál v jakékoli zemi, a sice normální zákony  
a jasná pravidla hry. Během uplynulých let čínská vláda vytvořila přijatelné podmínky pro 
investování. Čína je tak dnes jednou z nejlukrativnějších zemí pro zahraniční investory.136 

Do roku 2025 se HDP Brazílie, Ruska, Indie a Číny bude tvořit polovinu HNP šesti 
největších ekonomik moderního „Západního“ světa – G6 (Spojené státy americké, Japonsko, 
Německo, Spojené království, Francie, Itálie). Do roku 2040, země BRICS budou mít větší 
HNP, než země G6. 
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Graf: Dynamika poměru ekonomik zemí BRICS a G6.137 
 
Podle prognózy ekonomů agentury Goldman Sachs hrubý národní produkt Číny  

v roce 2050 bude činit 44,45 (všechny částky jsou v mld. USD); Spojených států amerických 
– 35,16; Indie – 27,8; Japonska – 6,67; Brazílie – 6,07; Ruska – 5,87; Spojeného království  
– 3,87; Německa – 3,6; Francie – 3,15; Itálie – 2.06. 

Stále však platí, že ekonomiky Ruska a Brazílie se orientují téměř výhradně na 
nerostné suroviny, což bez výrazných kvalitativních změn nemůže být těmto zemím 
poskytnout místo ve skupině světových ekonomických lídrů. Podle odborníků pozvaných BBC 
v Rusku a Brazílii chybí klíčové předpoklady pro takový ekonomický „průlom“ jako v Číně: 
efektivní řízení, stabilní a předvídatelné pravidla hry.138 Rusko, navíc, jako součást 
„globálního Severu“, na rozdíl od zbytku zemí BRICS se nedávno potýkalo  
s demografickou krizí (2010),139 ale situace se v posledních několika letech mírně zlepšuje 
(2014).140 Jeho intelektuální potenciál je ale do značné míry nevyužit a má stabilní klesající 
tendenci. 

Odborníci, kteří byli pozváni Národní radou průzkumné skupiny Spojených států 
amerických obecně sdílejí spíše konzervativní odhad možností hospodářského růstu v Ruské 
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federaci. Základem jeho růstu je extenzivní rozvoj petrolejového průmyslu, předpokladem 
jsou pouze stabilní světové ceny surovin. 

Vzestup globální ekonomiky, a to především díky Číně a Indii (v roce 2020 se dle 
odborníků předpokládá růst o 80 % v porovnání s rokem 2005), bude znamenat růst cen 
komodit. Spotřeba energie ve světě do roku 2020 poroste o 50 %, což je značně více, než 
nárůst v posledních dvou desetiletích (1980 až 2000), kdy činil 34 %.141 To bude znamenat 
zachování vysokých cen energetických zdrojů do budoucna. Přispěje k tomu i zachování 
politické a ekonomické nestability v klíčových pro výrobu energetických surovin regionech, 
jako je Blízký východ, region Kaspického moře, Venezuela nebo Západní Afrika. 
 

 
 
Graf č. 3: Spotřeba energie ve světě.142 
 
Co získají Moskva, Peking, New Delhi, Brasilia a Pretoria budováním rámce pro 

věcnější a důkladnější spolupráci? Především zvýšení celkového vlivu na dopad globálních 
procesů v klíčových oblastech: ekonomických, politických, environmentálních, a dokonce 
i ve vojenské sféře. Je třeba připomenout, že kromě rostoucích ekonomik, BRICS má  
i další významné přednosti: jsou tam zastoupeny tři jaderné mocnosti a Rusko s Čínou jsou 
stálými členy Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, organizace, která hraje 
klíčovou roli při zajišťování míru a bezpečnosti ve světě. Stručně řečeno, sjednocený BRICS  
– to je skutečná síla na světové scéně, a to nejen v ekonomické oblasti. 
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Ilustrace: zásoby nukleárních zbraní ve světě.143 
 
I přes všechny pozitivní výhledy do budoucna musíme také brát v potaz neutichající 

napětí mezi Indií a Čínou,144 které vylučuje vážné sblížení mezi nimi. Kromě toho, Čína již 
dlouhou dobu nepřipouští vojenské a politické závazky vůči jakékoli zemi, nebo alianci,  
a není důvod se domnívat, že tento postoj se změní v příštích letech.145 Kromě toho, Čína, 
Indie a Brazílie mají důležité ekonomické vazby se Západem, zejména se Spojenými státy. Lze 
konstatovat, že spolupráce v rámci zemí BRICS je schopna zajistit jejím členům určité bonusy. 
Zároveň ji nelze přeceňovat. 

Na základě předložených ukazatelů zjistíme, jak jednotný a dynamický byl vývoj 
v zemích BRICS, stejně tak zkusíme posoudit jejich ekonomický potenciál. 

Prohlédneme si dynamiku reálného hrubého domácího produktu146 v jednotlivých 
zemích BRICS v letech 2000 až 2012. 
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Graf č. 4: Růst reálného HDP zemí BRICS v letech 2000-2012 (v %).147 

 
 Z grafu můžeme vyčíst, že od počátku 21. století, země BRICS učinily významný 
pokrok ve svém vývoji. Zvláště působivé je tempo růstu ekonomik Číny a Indie. 
 Samozřejmě, nesmíme opomíjet negativní dopad globální finanční krize v roce 2008 
vůči ekonomikám těchto zemí: zhoršení vnějších ekonomických podmínek, pokles globální 
poptávky a cen surovin a odliv investic vedlo ke zpomalení růstu HDP. Stojí za zmínku, že 
Brazílie, Čína, Indie a Jižní Afrika se poměrně rychle vzpamatovaly z dopadů krize, především 
díky politice stimulování domácí poptávky a exportní poptávky jakož i přilákání investic. Ze 
včech zemí uskupení BRICS se ruská ekonomika dostávala z krize nejobtížněji a nejdéle.148 

Nicméně, země BRICS nahromadily dostatečný antikrizový potenciál, což jim 
umožnilo překonat krizi s mnohem menšími ztrátami, než většina rozvinutých zemí, 
a udržet stabilní růst. Mimo jiné, v období krize skupina také měla snahu pomáhat zemím 
Evropské Unie.149 
 Díky prudkému ekonomickému růstu zemí BRICS na počátku 21. století, došlo ke 
snížení ekonomického propadu mezi nimi a zeměmi skupiny G7. Podle ruského prezidenta 
Vladimira Putina v současné době země skupiny G7 (Spojené státy americké, Japonsko, 
Francie, Itálie, Spojené království, Německo a Kanada) mají 34,5 bilionů USD světového 
hrubého domácího produktu v paritě kupní síly, zatímco země BRICS 37,4 bilionů USD.150 
Vývoj hrubého domácího produktu států BRICS (respektive BRIC) v prvním desetiletí  
21. století lze vidět na následujícím grafu. 
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Graf č. 5: Růst HDP zemí BRIC v letech 2000 až 2010.151 
 
Také stojí za zmínku, že je velice nepravděpodobné, že by země skupiny BRICS  

i nadále udržovaly tak vysoké tempo růstu ekonomik, které bylo pozorováno na začátku 
tohoto desetiletí a dosáhlo svého vrcholu v době před krizí v roce 2007. Příklady takových 
zemí, jako je Japonsko, Čínská republika (na Taiwanu) a Korejská republika (Jižní Korea) 
ukazují, že po dosažení určité úrovně industrializace se tempo hospodářského růstu zpravidla 
zpomalí. Tato situace je zcela přirozená pro ekonomiku, avšak země BRICS by se měly 
zamýslet, že v budoucnu už nemusí být schopné dominovat vůči jiným zemím pouze na úkor 
vyššího tempa růstu, a zaměřit se tak nikoli na kvantitativní, ale na kvalitativní rozvoj. 

Kromě zpomalení hospodářského růstu, obecně jeden z nejpalčivějších problémů, 
kterému ještě nedávno čelily země BRICS, je rychle rostoucí inflace, způsobená především 
růstem cen potravin a komodit.152 

Díky přijatým opatřením zemí BRICS: zpřísnění měnové politiky a zvýšení úrokové 
sazby, inflace mírně zpomalila, ale boj proti ní je stále největší prioritou.153 Inflace je jednou z 
hlavních překážek pro další růst ekonomik zemí BRICS, jakož i snížení jejich investiční 
přitažlivosti. 

Nicméně, díky vysokému tempu hospodářského růstu a příznivým vyhlídkám na 
hospodářský růst, země BRICS byly vždy pro investování velmi atraktivní. Dokonce  
i během krize došlo k nárůstu přímých zahraničních investic do ekonomik těchto zemí. Příliv 
investic podporuje další rozvoj těchto zemí a realizaci jejich ekonomického potenciálu. 
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Podle některých investičních společností je návratnost investic do zemí BRICS po 
třech letech ve výši 52 %, po pěti letech 99 %.154 

Podle statistik Světové obchodní organizace (WTO), účast BRICS na celosvětovém 
vývozu v letech 2001 až 2011 se více než zdvojnásobil, z 8 % na 16 %. Za jedenáct let jejich 
celkový vývoz vzrostl více než o 500 %, zatímco ve stejném období celkový globální vývoz 
vzrostl o 195 %.155 Nicméně objem obchodu a ekonomických aktivit mezi zeměmi BRICS  
v současné době je relativně malý. Pro Brazílii je prioritou trh v Jižní Americe, Čína ve značné 
míře spolupracuje s evropskými zeměmi a Spojenými státy. Ještě před konfliktem na 
Ukrajině, Evropská unie představoala 48 % zahraničního obchodu Ruské federace. 
V současné době sankce, schválené Spojenými státy americkými a Evropskou unií vůči Ruské 
federace, ale i obráceně, brzdí ruskou a omezují i evropskou ekonomiku.156 

Zároveň, objem obchodu mezi partnery v rámci BRICS roste poměrně rychle.  
V roce 2011 v důsledku posílení partnerství mezi členskými zeměmi skupiny byl nárůst 
obchodu mezi Ruskem a Čínou o 42 %, mezi Čínou a Brazílií o 37 %, mezi Brazílií a Indií  
o 20 %.157 Zde je nutno také zmínit, že poté, co se Rusko stalo terčem evropských sankcí, 
posílila se ekonomická spolupráce Ruska právě s asijskými zeměmi, členy BRICS, nejvíce 
s Čínou. V listopadu r. 2014 podepsalo Rusko a Čína smlouvu o dodávkách zemního plynu.  
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Ilustrace: Ropovod ESPO.158 
 

 
 
Ilustrace: Plynovod Síla Sibiře a jeho předpokládaná trasa.159 
 
Čína se tak může stát největším odběratelem ruského plynu a předběhnout Evropu. 

Podle ruského serveru RT dodávky během tohoto třicetiletého kontraktu ve výši 400 mld 
USD dosáhnou 30 milard krychlových metrů plynu ročně. Podle ruské plynárenské 
společnosti Gazprom, tyto dodávky plynu do Číny pomohou mu snížit zavislost na evropském 
trhu. Na druhou stranu, ruský plyn přijde Číně velmi vhod, jelikož se sníží závislost na úhlí 
v době, kdy se řeší problémy se znečištěním čínského ovzduší.160 

BRICS jako reálná struktura existuje již více než pět let, a otázka jeho budoucího 
vývoje je stále diskutabilní. Ve vztahu ke skupině se objevují různé názory: někteří se 
domnívají, že BRICS by se mohl stát základem nového světového řádu, jiní zase, že 
sjednocení je spíš symbolické a není schopno významným způsobem ovlivnit globální 
procesy, někteří považují seskupení především jako antizápadní koalici. Jak již bylo uvedeno 
dříve, existuje mnoho faktorů, které přispívají jak k jednotě, tak k nejednotnosti skupiny. 
Pokud jde o budoucí vyhlídky skupiny v současné době je to obtížné jednoznačně posoudit. 

Mezi zeměmi BRICS existuje významná nerovnováha v hospodářské a politické sféře. 
S ohledem na tuto skutečnost, můžeme uvažovat o dvou možných směrech vývoje skupiny. 
Na jedné straně, rostoucí neshody a neschopnost dospět ke společnému rozhodnutí může 
vést ke zvýšenému napětí v rámci sdružení. Na druhé straně, v současné době se jeví 
realističtější, že zmíněná nerovnováha může přispět k urychlení spolupráci skupiny. Členské 
země BRICS v současné době vynakládají společné úsilí, aby se rozvoj organizace ubíral tím 
druhým, pozitivním scénářem. 

Na základě 6. summitu zemí BRICS, který probíhal v brazilské Fortaleze ve dnech 14. 
až 16. července 2014 se další spolupráce seskupení zaměří především na oživení světového 
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růstu, revizi množství členských kvót v Mezinárodním měnovém fondu a zachování růstu  
v rozvíjejících se ekonomikách.161 Nejdůležitějším bodem summitu bylo ovšem oznámení  
o založení, již zmíněné výše v textu, Nové rozvojové banky a rezervního fondu, což má být 
protiváha Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu.162 

V posledních letech stále častěji vyvstává otázka dalšího rozšiřování BRICS. Jako 
možné kandidáty pro vstup do skupiny se zmiňují státy Írán, Indonésie, Mexiko  
a Korea. Podle průzkumu časopisu „The Economist“, země jako Mexiko a Korejská republika 
mají dostatek hospodářského potenciálu, aby byl zájem o to, aby se staly členy BRICS. 

Současně Indonésie je čtvrtým nejlidnatějším státem světa, má bohaté přírodní 
zdroje a růst ekonomiky v posledních letech dosahuje v průměru 7 % ročně. Írán 
má také značné zásoby přírodních zdrojů a významné technické kapacity.  

Nicméně, další rozšíření skupiny v tuto chvíli není vhodné. Organizace je již 
dostatečně reprezentativní a ukvapené rozšíření může vést k další fragmentaci  
a neefektivní koordinaci sdružení. Kromě toho, doposud ještě nebyly zpracovány kritéria pro 
přistoupení nových členů a požadavky na výkon jejich ekonomik. 

Podle profesora Mariana Turzi z Univerzity Torcuato De Tella v Buenos Aires, musí být 
další rozšiřování BRICS pomalé a opatrné. I když se o členství v BRICS uchází jiné rozvíjející se 
ekonomiky, každý nováček by měl být dostatečně silný, jak politicky, tak 
ekonomicky, a měly by ho podporovat všechny současné členy organizace.163 

Podle Antonia Patriota, stálého zástupce Brazílie v Organizaci spojených národů 
a bývalého ministra pro Vnější vztahy Brazílie, je třeba nejdříve „upevnit značku BRICS“ 
s jeho současnými členy a možná později zapojit další členy v rámci „BRICS plus“.164 

Země BRICS ještě musí dokončit proces formování, a nyní je mnohem důležitější pro 
ně rozvíjet komunikaci v rámci skupiny, než nabírat nové členy. 

Kromě otázek dalšího rozšiřování, jeden z klíčových problémů v současné době, 
kterým čelí země BRICS, je hledání potřebných kroků, které učiní globální finanční systém 
stabilnějším. K dosažení tohoto cíle by mělo pomoci založení Nové rozvojové banky, která 
mimo jiné bude pomáhat jiným rozvojovým zemím v případě vzniku obtížných situací. 

Také v blízké budoucnosti se plánuje zvýšení oblastí pro spolupráci mezi zeměmi 
BRICS. Jednuá se zejména o společné projekty ve vojensko-technické sféře, leteckém  
a kosmickém průmyslu, a také v jaderném průmyslu. 

Kromě toho, všechny země podporují další růst obratu zboží mezi sebou, a pokud 
možno s použitím národních měn. Jak už bylo uvedeno dříve, již byly učiněny první kroky v 
tomto směru ze strany Ruska a Číny. 

Jak můžeme vidět, mezi Brazílii, Ruskem, Indií, Čínou a Jihoafrickou republikou  
v současné době existuje mnoho oblastí společného základu. Navíc, jejich počet neustále 
roste. Všechny země BRICS mají zájem na posílení a rozšíření vzájemné spolupráce,  
a jsou ochotni vynaložit společné úsilí k dosažení stanovených cílů. 
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 V současné době je velmi důležité, aby státy seskupení přešly od úvah k činům,  
a začali uskutečňovat své plány. Pokud se jim to podaří, skupina BRICS získá veškeré naděje 
na další úspěšnou existenci. 
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5.  BRICS v kontextu dalších mezinárodních platforem 
 
5.1  Šanghajská organizace pro spolupráci  
 

Žijeme v době, kdy je velmi obtížné přežít bez partnerů a spojenců, bez ekonomické  
a politické spolupráce. Šanghajská organizace pro spolupráci – ŠOS (angl. Shanghai 
Cooperation Organisation, SCO) a BRICS mají stejný cíl – zajistit mezinárodní rovnováhu sil. 

 

 
 
Ilustrace: Logo (vlajka) Šanghajské organizace pro spolupráci.165 
 
Jak tedy bylo zmíněno, vedle BRICS existuje Šanghajská organizace pro spolupráci. Je 

to mezivládní organizace, která byla založena v červnu 2001 těmito státy: Čínou, Ruskem, 
Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem a Uzbekistánem. Pozorovatelskými zeměmi 
v rámci platformy jsou Mongolsko, Indie, Írán, Pákistán.166 

Rozloha organizace členských států činí 30 milionů km2, (3/5 rozlohy Eurasie) a počet 
obyvatel dosahuje skoro 1,5 mld. Cílem této organizace je zajištění regionální bezpečnosti, 
boj proti terorismu a také ekonomická spolupráce. Do budoucna není vyloučena ani vojenská 
spolupráce, viz např. rusko–čínské vojenské cvičení v srpnu 2014.167 Stejně jako BRICS, tak 
i ŠOS zastupují velmoci Rusko a Čína, které jsou mimo jiné stálými členy Rady bezpečnosti 
Organizace spojených národů. Tato organizace je významná také díky tomu, že má velké 
zásoby ropy a plynu, a představuje tak značnou konkurenci pro Organizaci zemí vyvážejících 
ropu.168 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kartel
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Ilustrace: Šanghajská organizace pro spolupráci a její členská základna.169 
 
Šanghajská organizace pro spolupráci na rozdíl od NATO, ale není vojenský blok a ani 

nemá pravidelné schůze ohledně bezpečnosti, jako například ASEAN. Šanghajská organizace 
pro spolupráci je někde mezi těmito formami. To by ostatně, ani nebylo přijatelné z důvodu 
účastí členských států Šanghajské organizace pro spolupráci v jiných mezinárodních aliancích 
a organizacích s různými povinnostmi. Jedná se o určitý společný euroasijský prostor, který 
hájí své zájmy, a především – před Západem. Na druhou stranu, Spojené státy také mají 
vlastní ambiciózní projekty: Transatlantické obchodní a investiční partnerství,170 největší 
světová zóna volného obchodu, která by měla sjednotit trhy Ameriky a Evropy a Trans-
pacifické partnerství spojující Asii a Ameriku. Rusko a Čína v těchto případech zůstávají mimo 
hru. V takové situaci, a také kvůli sankční politice Západu vůči Rusku, sdružení v rámci 
Šanghajské organizaci pro spolupráci je stále důležitější. Podle sinologa Jurije Tavrovského, 
profesora Ruské univerzity přátelství národů, je členství v Šanghajské organizaci pro 
spolupráci pro Rusko důležité, a může mu pomoci vyřešit mnoho problémů. Kvůli uvaleným 

                                                           
169

 Motivations and Implications Of Sco Expansion: A Look at India And Pakistan. [online]. China in Central Asia. 
2014. [cit. 2015-01-26].  http://chinaincentralasia.com/2014/12/17/motivations-and-implications-of-sco-
expansion-a-look-at-india-and-pakistan/ 
170

 Pokračují vyjednávání o liberalizaci transatlantického obchodu. [online]. Hospodářské noviny. 2014. 
[cit. 2015-01-26].  http://archiv.ihned.cz/c1-63134600-pokracuji-vyjednavani-o-liberalizaci-transatlantickeho-
obchodu 
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sankcím na Rusko vidí východisko ve spolupráci hlavně mezi Ruskem a Čínou.171 V blízké 
budoucnosti se k Šanghajské organizaci mohou připojit jako trvalé členy také Indie  
a Pákistán.  

 

 
 
Ilustrace: Obchodní výměna mezi zeměmi Šanghajské organizace pro spolupráci 

v roce 2007.172 
 
Jaké jsou tedy vyhlídky této organizace do budoucna? Pesimisticky naladěni odborníci 

mluví o velké rozdílnosti zájmů mezi jejími členy a nejistotě ohledně jejího statusu kvůli 
duplicitě mnoha funkcí Šanghajské organizace pro spolupráci s Organizaci Smlouvy  
o kolektivní bezpečnosti (OSKB),173 kam patří čtyři ze šesti členských států Šanghajské 
organizace.  

                                                           
171

 Russia and China: „Together Like Teeth and Lips”. [online]. Carnegie. 2014. [cit. 2015-01-27].  
http://carnegie.ru/eurasiaoutlook/?fa=56559 
172

 L'Organisation de Coopération de Shanghai en 2007. [online]. La documentation Francaise. 2008. [cit. 2015-
01-27]. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/securite-defense/c001059-l-organisation-de-cooperation-de-
shanghai-en-2007 
173

 Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB) je mezinárodní regionální organizací pro oblast obrany 
a bezpečnosti, která zahrnuje sedm zemí bývalého Sovětského svazu: Arménie, Bělorusko, Kazachstán, 
Kyrgyzstán, Ruskou federaci, Tádžikistán a v letech 2006 až 2012 také Uzbekistán, který později své členství 
v organizaci pozastavil. 
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Podle mnoha odborníků, členství v Šanghajské organizaci pro spolupráci z velké části 
odpovídá geopolitickým zájmům jeho účastníků. Některé iniciativy Šanghajské organizace 
pro spolupráci se ztotožňují s iniciativy BRICS, např. v otázce oslabení vlivu Spojených států 
amerických v asijském regionu – podporuje to Čína a shoduje se to i s ruskou touhou pro 
vytvoření multipolárního světa. 
 
5.2 Země skupiny G4  
 
 Země skupiny G4174 (angl. G4 Nations) je uskupení čtyř zemí: Brazílie, Německa, Indie 
a Japonska, které podporují vzájemné snahy pro získání stálých míst v Radě bezpečnosti 
Organizace spojených národů. V této skupině mají tedy zastoupení dvě země z BRICS  
– Brazílie a Indie. Na rozdíl od G8, kde společným jmenovatelem je ekonomika a dlouhodobé 
politické motivy, primárním cílem skupiny zemí G4 je získání stálých členských míst v Radě 
bezpečnosti. Každá z těchto čtyř zemí patří mezi nestálé volené členy rady od založení 
Organizace spojených národů. Jejich ekonomický a politický vliv výrazně vzrostl v posledních 
desetiletích, a dosáhl rozsahu srovnatelného se stálými pěti členy Rady bezpečnosti (Spojené 
státy americké, Rusko, Čína, Francie, Spojené království), kteří jsou ale proti rozšiřování, 
protože v případě sporů a využívání práva veta by orgán RB byl ještě méně efektivním.175 
Snahy G4 také často konkurují některým zemím, zejména v oblasti hospodářské či 
politické.176 
 

 
 
Ilustrace: Mapa členské základny G4 a snímek ze setkání vrcholných představitelů 

skupiny.177 
 
Tak například proti Japonsku se silně vyhrazují Čína a Jižní Korea, kteří věří, že 

Japonsko stále musí odčinit své válečné zločiny ze 2. světové války. Zároveň Japonsko 
operuje silnou podporu ze strany Spojeného království a Spojených států.178 

                                                           
174

 Pro stálé členy Rady bezpečnosti se někdy používá zkratka P5 („Permanentí pětka“). 
175

 Skupina G4 žiadala rozšírenie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národou. [online]. SME. 2014. [cit. 
2015-01-27]. http://www.sme.sk/c/7404711/skupina-g4-ziadala-rozsirenie-bezpecnostnej-rady-osn.html 
176

 Japan Says No to G4 Bid. [online]. Global Policy Forum. 2006. [cit. 2015-01-27].  
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/200/41231.html 
177

 SINGH, Yoshita. G4 Nations Call for Urgent Reform of United Nations Security Council. [online]. Live Mint. 
2014. [cit. 2015-01-27].  http://www.livemint.com/Politics/3cDJbf8HayFwpmSeFdvUFJ/G4-nations-call-for-
urgent-reform-of-UN-Security-Council.html 
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Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Alexandr Golimbiovský, Spolupráce v rámci seskupení BRICS (2015_D_10) 

 

 
47 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Pod vedením Itálie,179 bylo vytvořeno hnutí Uniting for Consensus (také bývá 
označováno Coffee Club), složené převážně z regionálních mocností. Tyto země jsou proti 
tomu, aby se nějaká jejich sousední země stala stálým členem Rady bezpečnosti Organizace 
spojených národů. Ve východní Asii, Čína a Jižní Korea se staví proti již zmíněnému Japonsku. 
V Latinské Americe, Kolumbie, Argentina a Mexiko jsou v opozici vůči Brazílii. V jižní Asii, 
Pákistán oponuje snahám Indie. Avšak Čína vyjádřila podporu pro Indii.180 

Vlastní model reformy prosazuje Africká Unie. Také státy G4 navrhly, aby se  
o stálé křeslo Rady bezpečnosti ucházely dvě africké země. Po několika konferencích, které 
probíhaly v roce 2005, Africká Unie ale nebyla schopna se domluvit na dvou kandidátech 
z těchto možných: Egypt, Nigérie, Jižní Afrika, Keňa, Libye a Senegal.181 

Roku 2011 skupina G4 vydala společné prohlášení, ve kterém jejich ministři zahraničí 
se dohodli na hledání konkrétního výsledeku aktuálního zasedání Valného shromáždění 
Organizace spojených národů.182  
 
5.3 Mezinárodní měnový fond 
 

V roce 2010 země „BRIC“ požadovali revizi velikosti kvót Mezinárodního měnového 
fondu183 pro rozvojové země, jejichž role ve světové ekonomice se v posledních letech 
zvýšila, stejně jako revizi vzorce pro výpočet kvót. Země BRIC se vyslovily zejména o zrušení 
výjimky ze vzorce takové komponenty, jako je proměnlivost ekonomiky. V roce 2010 Sbor 
guvernérů Mezinárodního měnového fondu schválil rezoluci, která zohledňuje vstup zemí 
„BRIC“ mezi 10 největších akcionářů fondu a vyslovil se pro zdvojnásobení kvót 
Mezinárodního měnového fondu. Podíl kvót rozvojových zemí se tak zvětší o 6 %.184  

 

                                                                                                                                                                                     
178

 US Backs Japan's United Nations Security Council Bid despite Setback to Momentum. [online]. China Daily. 
2005. [cit. 2015-01-27].  http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-04/18/content_435251.htm 
179

 Players and Proposals in the Security Council Debate. [online]. Global Policy Forum. 2005. [cit. 2015-01-27].  
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/200/41204.html 
180

 China Supports India's Bid for Permanent Seat at United Nations Security Council. [online]. International 
Business Times. 2015. [cit. 2015-02-15]. 
http://www.ibtimes.co.in/china-supports-indias-bid-permanent-seat-unsc-623433 
181

 Africa: Security Council Expansion. [online]. Africa Focus. 2005. [cit. 2015-02-02].  
http://www.africafocus.org/docs05/un0504.php 
182

 G4 Nations to Press for Urgent United Nations Security Council Reforms. [online]. The Hindu. 2011. 
[cit. 2015-02-02].  
http://m.thehindu.com/news/national/g4-nations-to-press-for-urgent-unsc-reforms/article1447745.ece/ 
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 Mezinárodní měnový fond, MMF (International Monetary Fund, IMF) je mezinárodní organizace přidružená 
k Organizaci spojených národů. Cílem organizace je usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, usnadňovat 
rozšiřování a růst mezinárodního obchodu, podporovat stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím půjček 
podporovat státy, které mají hospodářské potíže. Byl založen v roce 1944 a dnes sdružuje 188 členských států.  
184

 International Monetary Fund Board Approves Far-Reaching Governance Reforms. [online]. International 
Monetary Fund. 2010. [cit. 2015-02-04].  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/NEW110510B.htm 
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Graf: Podíl kvót ve světě po reformě Mezinárodního měnového fondu.185 
 
Celkový přehled a aktuální vzorec pro výpočet kvót byl dokončen v lednu 2013, kdy 

Výkonný sbor předložil svou zprávu Sboru guvernérů. Výsledek tohoto přezkumu bude tvořit 
základ pro výkonný sbor, a přispěje k dohodě pro nový vzorec výpočtu kvót  
v rámci 15. přezkumu. Sbor guvernérů si stanovil termín leden 2015 na dokončení  
15. obecného přezkumu kvót.186 

Je třeba poznamenat, že v současné době největší podíl hlasů v Mezinárodním 
měnovém fondu – 17,7 % mají Spojené státy. Veškerá klíčová rozhodnutí Mezinárodního 
měnového fondu vyžadují schválení 85 % hlasů, Spojené státy americké disponují tedy 
prakticky v této organizaci právo veta.187 
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6.  Potenciální napětí mezi členy platformy 
 

V rámci skupiny BRICS je také možné hovořit o přítomnosti odstředivých sil. 
Skutečnost je taková, že účastníci zemí BRICS patří do různých civilizací, existují zde rozdíly  
v rozvoji sociálně-ekonomickém, kulturním, politickém a zahraniční politice. Země BRICS také 
udržují vysokou míru závislosti na ekonomických vztazích se Západními zeměmi. V této části 
bude popsáno, jaké územní konflikty existují mezi členy, a jejich případné řešení. 
 
6.1 Spor Indie a Číny o hraniční území 

 
Potenciální napětí ve vztahu Indie a Čínské lidové republiky dokreslují územní spory 

mezi oběma státy – bez ohledu na to, že obrat zahraničního obchodu mezi nimi roste 
závratnou rychlostí. Obě země se konkrétně neshodnou ohledně sporného průběhu 
vzájemné hranice v Himalájích.188 

 

 
 
Ilustrace: Čínsko – Indické sporné hraniční území.189 
 
Za nedostatek důvěry mezi oběma zeměmi mohou důsledky pohraniční čínsko-

indické války v roce 1962. V centru sporu je tzv. McMahonova linie, což je nepřesně 
vymezená, složitá hranice, stanovena v roce 1914 britskými koloniálními úřady a zástupci 
místní tibetské vlády. Indie tuto linii považuje za svou hranici s Čínskou lidovou republikou 
východně od Bhútánu. Avšak Čínská centrální vláda tuto linii odmítá uznat  
a požaduje většinu území indického svazového státu Arunáčalpradéš a přilehlý úzký pás 
území svazového státu Ásám jako součást Tibetu (tzv. Jižní Tibet). Kvůli spornému území 
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v roce 1962 se mezi Indií a Čínou odehrála krátkodobá válka, která skončila vítězstvím 
Pekingu.190 

Sporné himálajské hranice posloužily hlavní záminkou pro válku, ale i jiné problémy 
hrály roli. Proběhla zde řada násilných hraničních incidentů po roce 1959, kdy proběhlo 
tibetské povstání a Indie nabídla útočiště dalailámovi. Indie umístila svoje základny podél 
hranic, včetně několika severně od McMahonovy linie a také ve východní části Linii aktuální 
kontroly (angl. Line of Actual Control, ve zkratce (LAC), vyhlášené čínským premiérem Čou 
En-lajem roku 1959.191 

Když politická dohoda ohledně 3 225 km dlouhých Himalájských hranic selhala, Čína 
zahájila souběžné útoky v Aksai Činu v Ladakhu na západě a v Arunáčalpradéši na východě 
20. října 1962.192 Čínská vojska postupovala přes indické síly v obou směrech, zmocnila se 
Rezang La v oblasti Chushul v západní linii, jakož i Tawangu ve východní linii. Čínským 
jednotkám se docela dařilo, ale válka skončila, když Číňané vyhlásili příměří dne 20. listopadu 
1962 a zároveň oznámili své odstoupení od sporné oblasti. Zde je nutno doplnit, že válka 
probíhala v době Karibské krize. 

 

 
 
Ilustrace: McMahonova linie.193 
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Čínsko-indická válka se vyznačuje tím, že se vedla v drsných horských podmínkách, 
kde proběhlo hodně rozsáhlých soubojů ve velkých nadmořských výškách nad 4 km. Další 
zajímavosti je, že v této válce nebylo nasazeno námořnictvo či letectvo a to ani na čínské ani 
indické straně.194 Důvodem sporu byla otázka suverenity dvou velkých a několika menších 
různých oddělených částí území mezi Čínou a Indií.  

 

 Nejzápadnější část, Aksai Čin, je nárokována Indií jako součást státu Džammú  
a Kašmír a také oblast Ladakh, je ale řízena a spravována jako součást čínské 
autonomní oblasti Sin-ťiang. Je to prakticky neobydlená pustina ve vysoké nadmořské 
výšce, kterou protíná Sin-ťiango-Tibetská dálnice (anglicky China National Highway 
219 (G219).  

 Další území jižně od McMahonovy linie, které bylo dříve označováno jako tzv. 
Severovýchodní hraniční oblast, (angl. North-East Frontier Agency, NEFA) a je nyní 
nazýváno Arunáčalpradéš. McMahonova linie byla součásti sporné Simelské dohody 
mezi Britskou Indií a Tibetem, která byla zamítnuta Čínou.195 
 

 
 
Mapa č. 4: Aksai Čin a Mcmahonova linie.196 
 
Podle Indie, jak uvedl předseda vlády Jawaharlal Nehru, Aksai Čin byl „součástí oblasti 

Ladakh v Indii po staletí“, a že tato severní hranice byla „pevná a definitivní a není zde žádný 
prostor pro diskusi“. Čínský ministr Čou En-laj argumentoval tím, že západní hranice nikdy 
nebyla vymezena, a že Macartney-MacDonald linie (viz níže), která nezahrnuje Aksai Čin 
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v rámci čínských hranic byla pouze linii navrženou čínskou vládou. Aksai Čin už je v současné 
době pod čínskou správou, a jednání by prý měly brát v úvahu současný stav.197 

Čínsko-indická hraniční válka z roku 1962 se vedla v obou těchto oblastech 
(Arunáčalpradéš a Aksai Čin). Dohoda o vyřešení sporu byla uzavřena v roce 1996, 
obsahovala také „opatření k budování důvěry“ a vzájemně dohodnutou linii aktuální 
kontroly. I přesto roce 2006, čínský velvyslanec v Indii prohlásil, že celý Arunáčalpradéš je 
čínské území,198 uprostřed vojenských sil.199 Zároveň, obě země se obviňovaly v invazi na 
severním cípu Sikkimu.200 V roce 2009 Indie oznámila o nasazení dalších vojenských sil podél 
hranice.201 

V dubnu 2013 Indie tvrdila, s odkazem na linii aktuální kontroly, že čínští vojáci založili 
vojenský tábor v oblasti Daulat Beg Oldi, 10 km od jejich strany Linii aktuální kontroly. Tento 
údaj byl později revidován na 19 km. Podle indických médií vpád provázely čínské vojenské 
vrtulníky, které vstoupily do indického vzdušného prostoru, aby shodily zásoby pro své 
jednotky. Nicméně, čínští představitelé oficiálně prohlásili, že k žádným zásahům z jejich 
strany nedošlo.202 Vojáci z obou zemí, na špatně definované hranici krátce zřídili tábory proti 
sobě, ale k určitému uvolnění napětí došlo, když obě strany stáhly své vojáky na začátku 
května.203 V září 2014 mezi Indií a Čínou došlo k patové situaci v LAC kvůli tomu, že indičtí 
dělníci začali budovat kanál v pohraniční vesnici Demčoku, čínští civilisté pak začali proti 
tomu protestovat, a to s podporou armády. Skončilo to asi po třech týdnech, kdy se obě 
strany dohodly na stažení vojsk.204 

Další sporná, již zmíněná oblast je Sikkim. Indická anexe Sikkimu v roce 1975 byla 
odmítnuta Čínou. Ale čínsko-indické Memorandum z roku 2003 bylo vnímáno jako de facto 
čínské přijetí indické anexe. Čína zveřejnila mapu zobrazující Sikkim jako součást Indie a na 
Ministerstvu zahraničních věcí byl Sikkim vymazán ze seznamu čínských „zemí a regionů“.205 
Nicméně, nejsevernější bod na hranici Sikkim – Čína, tzv. „Finger Point“ (anglicky „prst“), je i 
nadále předmětem sporu a vojenské aktivity.206 
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Mapa č. 5: Mapa se zobrazením Sikkimu.207 
 
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že v čínsko-indických vztazích jsou neshody. Ale 

nejsou tu vyloženě předpoklady, že musí být nepřátelé. V dnešní době na vztazích Čínské 
lidové republiky a Indie do značné míry závisí vývoji globálního ekonomického  
a politického prostoru. Během své návštěvy v Novém Dillí, čínský premiér Li Kche-čchiang 
řekl, že Čína a Indie se musí spojit v zájmu proměny Asie jako tahouna globální ekonomiky. 
Poznamenal také, že asijské století nenastane, pokud se Čína a Indie nebudou moci rozvíjet 
harmonicky dohromady.208 

Ruská federace také vyjadřuje zájem na normalizaci vztahů mezi Čínou a Indií. 
Koneckonců, obě země jsou hlavní obchodní, ekonomické a politické partnery Moskvy, 
zejména právě ve skupině BRICS. 

Velmi zajímavé bude sledovat další vývoj zemí skupiny BRICS. Není ale vyloučeno, že 
se uskupení BRICS jako takové se změní, nebo rozpadne, protože ku příkladu z uskupení 
vystoupí Indie, např. kvůli obavám z Číny kvůli otázkám společných hranic popsaných výše, 
ale i kvůli rozdílným zájmům v Indickém a Jihočínském moři. 

 
6.2  Jiné vzájemné spory a napětí mezi členy skupiny BRICS 
 

Kromě výše popsaného územního indo–čínského sporu je vhodné se také zmínit  
i o teritoriálních sporech v Jihovýchodní Asii. Jedná se o spor v Jihočínském moři  
o Paracelské ostrovy, které kontroluje Čína, ale nárok na tyto ostrovy vznáší také Tchaj-wan 
a Vietnam a Spratlyho ostrovy. Ale hlavně o Spratlyho ostrovy, které si nárokují Čína (Čínská 
lidová republika), Tchaj-wan, Vietnam a některé další státy. Důvodem sporů o tyto ostrovy je 
jejich důležitá strategická poloha, kde prochází významná plavební trasa světa  
a také předpokládané značné naleziště ropy a zemního plynu.209 
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Mapa č. 6: Spory o ostrovy v Jihočínském moři.210 
 
Podle dostupných zdrojů Čína v roce 2011 investovala 30 mld. USD na pětileté období 

těžby ropy v Jihočínském moři.211 
Indie má také svůj zájem v tomto moři. Před několika lety indická loď vstoupila do 

sporných čínsko-vietnamských mořských hranic s tím, že se nejedná o provokaci. Prý 
podporuje svobodu plavby v mezinárodních vodách, mimo jiné v Jihočínském moři,  
a právo průchodu v souladu s uznávanými zásadami mezinárodního práva, které by měly být 
respektovány všemi.212 Indie ve sporných otázkách Jihočínského moře jasně podpořila 
Vietnam. Indická ropná průzkumná korporace krátce po uzavření dohody mezi Čínou  
a Vietnamem o sporných otázkách Jihočínského moře totiž podepsala dohodu s vietnamskou 
ropnou společností PetroVietnam pro rozvoj dlouhodobé spolupráce v ropném sektoru,  
a také přijala nabídku Vietnamu ohledně průzkumu v určitých vymezených částech 
Jihočínského moře.213 

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Jiang Yu na to reagovala v prohlášení, že Čína 
respektuje mezinárodní právo a je ochotna řešit spory v Jihočínském moři mírovou cestou. 
Ohledně těžby ropy v moři však dodala, že Čína je proti tomu, aby se cizí země zapojovaly do 
podobných projektů a měly by respektovat vody, které patří pod čínskou jurisdikci a také 
doufá, že se cizí země nebudou zapojovat do sporů v Jihočínském moři.214  
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Indický ministr zahraničí na to odpověděl, že Indie pouze přijala nabídku Vietnama na 
spolupráci. Vietnam prohlásil, že na to má právo na základě Úmluvy Organizace spojených 
národů o mořském právu.215 
 Vztahy mezi sousedními zeměmi nebývají nikdy ideální. I když se potom tyto dvě 
země zapojí do nějakého společného uskupení, pořad mezi nimi zůstane určitá rivalita, 
dokonce i strach z mocného souseda. Vidíme to na příkladě Ruska a Číny, nebo Číny  
a Indie. I přes členství v mezinárodních organizacích jako je BRICS, nebo Evropské unie 
z pohledu realistů v mezinárodních vztazích si jednotlivé státy zachovávají suverenitu  
a národní zájem je pro ně prvořadá záležitost. Rusko se tak právem obává nárustu vlivu Číny 
na Sibiři a na Dálném východě, kde jsou bohaté zásoby nerostných surovin. Na těchto 
obrovských územích Ruska žije pouze kolem 4 % z celkového počtu ruského obyvatelstva, 
a tak kvůli ekonomickému propojování Ruska a Číny a trvalému příchodu Číňanů do těchto 
oblastí, Kreml pociťuje oprávněnou hrozbu.216 Rusko se tomu snaží bránit různými vládními 
opatřeními a stanovuje různé podmínky pro migraci, jako např. zkoušky, znalost jazyka, 
kultury atd. Čína je ekonomický gigant, jeho HDP je v absolutních číslech několikrát větší než 
Ruska, výdaje na armádu jsou také větší, má desetkrát více obyvatel, a na rozdíl od Ruska, 
které Dálný východ kontroluje převážně vojenskou přítomnosti, má obrovský hospodářský  
a finanční vliv, což je pro obyvatelstvo nejdůležitější. I přes dobré diplomatické a obchodní 
vztahy se někteří ruští politici obávají, že by se ruské východní regiony a dokonce i celá země 
mohla stát pouhým přívěskem Číny, nejprve jako skladiště zdrojů a potom ekonomicky  
a politicky.217 

Pro zachování svého ekonomického a hospodářského růstu musí Čína neustále 
zajišťovat dostatečné množství nerostných surovin. A snaží se je zajistit všude ve světě,  
i v Africe, včetně Jihoafrické republiky, zatím posledního člena skupiny BRICS, kam míří 
zhruba čtvrtina čínských investic do Afriky.218 Zdá se to jako výhodný vzájemný obchod, 
protože Čína potřebuje nerostné zdroje a Afrika zase peníze na rozvoj afrických zemí. Jsou  
i takové názory, že Čína jen využívá afrických zdrojů. Na to reagoval čínský deník China Daily, 
že tvrzení Západu, že vztah Číny a Afriky je neokolonialismus je výsledkem obav Západu o své 
strategické zájmy, které budou ohroženy v důsledku strukturálních změn v afrických zemích 
a čínské rostoucí přítomnosti na kontinentu.219 

Z výše uvedeného je zřejmé, že ze všech států BRICS je Čína celkově ekonomicky 
nejsilnější, ostatní členové se proto bojí, že nebudou stíhat její ekonomický růst a zůstanou 
pozadu.  
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Závěr 
 
Cílem této studie bylo poskytnout celkový pohled na uskupení BRICS a také popsat 

charakteristiku jednotlivých států, jejich ekonomické ukazatelé a perspektivy vývoje mezi 
členskými zeměmi.  

Během několika posledních desetiletí v globální ekonomice proběhlo mnoho změn, 
které umožnily zemím BRICS zaujmout důležité místo jako výrobci zboží a služeb  
a poskytovatelé kapitálu. Těchto pět zemí v posledních letech významně zasáhla 
transformace ekonomických struktur. V současné době se provádějí procesy nových reforem 
zaměřených především na získávání nových zahraničních investic a zajištění ekonomické 
stability. 

Fenomén BRICS dnes představuje nejen prohlášení o společných zájmech, nebo 
cílech. Spolupráce v tomto formátu již přináší zřejmé praktické výhody. Důkazem je založení 
Nové rozvojové banky, prohloubení hospodářské spolupráce mezi zeměmi a pozitivní 
diplomatický dialog na každoročních summitech.  

Všechny státy skupiny BRICS hrají důležitou roli v ekonomice svých regionů, působí 
jako centra regionální integrace a mají přitom globální zájmy. Tyto vedoucí světové mocnosti 
z různých důvodů nejsou zahrnuty, nebo plně zahrnuty do systému Západních organizací, 
jako jsou např. G7, Mezinárodní měnový fond, Organizace spojených národů, což 
neodpovídá jejich současnému ekonomickému a politickému postavení. Všech pět států se 
podle svých oficiálních vyjádření vyslovuje pro demokratizaci mezinárodních vztahů, proti 
hegemonii a mocenské politice, podporují rozmanitost světa a vytváří systém globální  
a regionální bezpečnosti. Mají zájem vytvořit novou světovou ekonomickou a politickou 
platformu, která by byla alternativou k té současné. Tato snaha by mohla vést ke vzniku 
skutečně multipolárního světa.  

V případě, že proces rozvoje BRICS zachová svůj dynamický růst, pak již brzy toto 
uskupení bude hrát klíčovou roli v novém systému globálního vládnutí. V první řadě jde  
o finanční a hospodářskou sféru. Tady jasným lídrem celé skupiny je Čína, jejíž ekonomický 
růst ale silně závisí na exportu vyrobeného zboží a importu nerostných surovin z jiných zemí.  

Značný ekonomický růst a snaha členských zemí o vytvoření vlastních institucí  
a obchodování v národních měnách budí dojem, že se chtějí v určitých aspektech izolovat od 
západních zemí. Do určité míry se to potvrzuje např. tím, že ekonomická a finanční krize před 
několika lety zasáhla členské země BRICS značně méně, než ekonomiky Spojených států  
a Evropy. Na druhou stranu nejvýkonnější ekonomika BRICS – čínská je stále velmi závislá na 
obchodu se Spojenými státy a Evropou. 

A nyní se budeme věnovat hypotézám, stanoveným v úvodu práce: 
 
Hypotéza č. 1: V současnosti jsme svědky poklesu váhy euroatlantické civilizace ruku 

v ruce s růstem váhy zemí BRICS. Tento trend stále pokračuje a bude patrně pokračovat i do 
budoucna. 

Odpověď: Je pravdou, že státy Euroatlantické civilizace se již vyvinuly a zřejmě už 
dosáhly svého ekonomického a politického vrcholu. Státy skupiny BRICS se ještě teprve 
vyvíjejí. A docela úspěšně, protože dobře využívají svého lidského a surovinového potenciálu, 
což z nich za několík desítek let může učinit vedoucí světové ekonomiky. Zvýšila se také 
vojenská spolupráce mezi zeměmi, zvlášť mezi Ruskem a Čínou. V případě rozšíření Rady 
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bezpečnosti Organizace spojených národů o stálé členy, a následné přijetí Brazílie a Indie, 
politická a vojenská váha BRICS rapidně vzroste. 

Hypotéza č. 2: Slabinou skupiny BRICS mohou být neshody mezi jejími jednotlivými 
členy, které mohou efektivitu tohoto uskupení omezit případně ho zcela rozbít (například 
územní spory). 

Odpověď: Příslušnost k různým civilizacím nemusí nutně znamenat rozdělení, protože 
každá z nich má nashromážděnou dlouhou historii kulturní a náboženské tolerance. Avšak, 
jako kdekoli jinde v uskupeních, uniích, organizacích aj., i tady je přítomný faktor 
„reálpolitiky“. To znamená, že i když určitá země jedná ve prospěch celého uskupení  
a snaží se o jeho celkový vývoj, nenechá dopustit na svou suverenitu a hlavně územní nároky 
mají rozhodující roli. Je to velice dobře vidět na teritoriálních sporech mezi Čínou  
a Indií, sporem mezi Čínou, Indií a dalšími státy Jihovýchodní Asie v Jihočínském moři  
a obavami Ruska z neustálého přívalu čínských imigrantů do oblasti Sibiře a Dálného 
Východu, rovněž jako obava Jihoafrické republiky před čínskou ekonomickou 
„neokolonizací“. V současné době mezi členy existují významné rozdíly také, co se týče 
hospodářského vývoje a politických a ideologických názorů. Pozitivní vývoj uskupení bude 
tedy možný za předpokladu, pokud jednotlivé státy budou mít snahu hledat společné 
kompromisy a případné neshody budou řešit mírovou diplomatickou cestou. 

 
Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika jsou v jistém smyslu ideální 

skupinou: obsahují všechny typické představy o světě, globálních problémech a způsobech 
jejich řešení. BRICS je kompaktní model moderního světa, a její činnost naskýtá vynikající 
příležitosti pro vytvoření uceleného pohledu na problémy světa a nalezení jejich přijatelných 
řešení pro všechny. Těchto pět států by mohlo bezesporu existovat bez zastřešení po linii 
BRICS, ale každý jednotlivě by byl ve světovém měřítku méně významný, než jako člen 
uvedené skupiny. 

Obecně lze říci, že spolupráce v rámci BRICS již prokázala, že tento formát může hrát 
pozitivní stabilizační roli ve světovém dění, včetně překonání krize a jednání  
o spravedlivějších pravidlech hry, a zároveň respektovat oprávněné zájmy všech zemí 
mezinárodního komunikačního procesu. 

Skupina BRICS docela dobře odráží nové metody multilaterální diplomacie, která 
odpovídá změnám v mezinárodních vztazích v současné etapě transformace světového řádu. 
Společným úsilím tak přispívá k pozitivnímu vývoji mezinárodních vztahů.  

Na závěr lze tedy konstatovat, že spolupráce v rámci uskupení BRICS je efektivní  
a má dobrou perspektivu pro další úspěšný vývoj. 


