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1   Úvod

Vojenská technika vždy představovala nejvyšší úroveň technického pokroku a obchodování s vojenským materiálem patří už řadu let k nejlukrativnějším odvětvím ekonomiky. Tento text se zaměřuje na analýzu exportu zbraní z Ruska, který v posledních letech výrazně stoupá. Účelem textu je objasnit příčiny tohoto nárůstu a dát je do kontextu se zahraniční politikou Moskvy, pro níž představuje export zbraní významný prostředek politického vlivu.

2   Ruská federace jako výrobce a vývozce zbraní

Ruská federace je jedním z mála států světa, který je schopen samostatně a bez zahraniční pomoci vyvíjet a vyrábět kompletní sortiment moderní vojenské techniky. Z toho samozřejmě vyplývá i velmi silná pozice Ruska na světovém trhu se zbraněmi. Pozoruhodné výsledky na tomto poli poskytují ruské ekonomice významné finanční injekce a v neposlední řadě slouží i politickým zájmům Kremlu.
Zbrojní průmysl současného Ruska vznikl transformací zbrojního sektoru výroby bývalého Sovětského svazu. Drtivá většina ruských firem, které se zabývají výrobou vojenské techniky, se vytvořila jako nástupci bývalých konstrukčních kanceláří (OKB), vědecko‑výzkumných ústavů (NII) a strojírenských závodů (MZ). Nyní jde o samostatné obchodní společnosti, ale od západních zbrojních firem se liší tím, že většinu z nich alespoň částečně vlastní stát. Podle ruských zákonů má navíc stát právo zasahovat do záležitostí všech zbrojních firem, a to i těch, které jsou zcela privátními subjekty. Oružie Rossii 2004 / Russia’s Arms 2004, s. 800‑819.
Zcela odlišný je princip fungování exportu zbraní. Zatímco západní firmy operují na zbrojním trhu nezávisle, drtivá většinu vývozu vojenské techniky z Ruska se odehrává pod kontrolou státní společnosti Rosoboronexport, která vznikla 4. listopadu 2000 rozhodnutím ruského prezidenta jako sloučení podniků Rosvooruženie a Promexport. Rosoboronexport, firemní WWW stránky (http://www.rusarm.ru/). Např. v roce 2003 se 94 % exportních zakázek realizovalo přes Rosoboronexport. Lantratov, K.: Military‑Industrial Complex 2000‑2004, on‑line text.

2.1  Ruské zbraně určené pro export

Další odlišností mezi západním a ruským pojetím exportu je technická úroveň vyvážených zbraní. Technicky nejvyspělejší ruské zbraně jsou obvykle určeny jen pro ruské ozbrojené síly a zbraně mířící do zahraničí představují nižší úroveň. Tento přístup má kořeny už v období existence SSSR a Varšavské smlouvy; každá zbraň existovala ve standardním provedení pro ozbrojené síly SSSR a jeho evropských satelitů a ve verzi se záměrně zhoršenými parametry, která se dodávala režimům třetího světa. Tyto zbraně se v sovětské terminologii označovaly jako „zbraně pro opičáky“. Suvorov, V.: Inside the Soviet Army, on‑line text.

Rusko dnes praktikuje obdobnou politiku, ale na rozdíl od přístupu SSSR na to své zákazníky předem upozorňuje. Většina z nich se s tím smíří, ale najdou se i výjimky. Indie zakoupila ruské dvoumístné bojové letouny Su‑30MKI, ale Rusko jí odmítlo prodat některé elektronické systémy, a tak je v Su‑30MKI nainstalována směs ruské, francouzské, izraelské a indické avioniky. Indie navíc chtěla používat na svých letounech i zbraně západní výroby a ruské firmy samozřejmě nemohly dodat kompatibilní přístroje. Panchartek, R.: Su‑30: Šlechtění rodu, ATM, roč. XXXV, č. 9, 2003, s. 22‑27. Rozhodně ale nejde o důkaz teorie, že by ruská elektronika jakkoli zaostávala za západní.
V této souvislosti je vhodné poznamenat, že tzv. technologická nadvláda Západu je pouhým mýtem. Odborné analýzy ukazují, že v průběhu studené války byla technická úroveň obou supervelmocí přibližně stejná a v 80. letech se převaha začala přiklánět na stranu SSSR, který však tuto „technologickou válku“ s USA nakonec prohrál, protože se ekonomicky vyčerpal. To ale nic nemění na faktu, že dnes existuje řada oblastí vojenské techniky, ve kterých Rusko jasně dominuje; jde zejména o bojové letouny a vrtulníky, leteckou výzbroj, radiolokátory, systémy protivzdušné obrany, balistické rakety nebo protilodní střely. Oružie Rossii 2004 / Russia’s Arms 2004, s. 52‑798. K nejlépe hodnoceným ruským zbraním patří systém protivzdušné obrany S‑400 Triumf, který bude představovat absolutní špičku nejméně do roku 2025.
Technické parametry a výkony však nejsou jediným důvodem komerčních úspěchů ruských zbraní. Významné jsou i tzv. uživatelské faktory, jako např. jednoduchost, snazší obsluha a údržba nebo spolehlivost i za obtížných povětrnostních podmínek. Velmi důležitou roli hrají i nižší ceny ruské techniky, protože většina typů je na prodej zhruba o čtvrtinu až třetinu levněji než jejich západní protějšky. Visingr, L.: Kolik stojí zbraně?, ATM, roč. XXXVII, č. 1, 2005, s. 6‑7.
Snad ještě stojí za zmínku, o které kategorie ruských zbraní je největší zájem, resp. které slaví nejvýraznější obchodní úspěchy. Z pozemní techniky jsou to především automatické pušky a kulomety Kalašnikov, pancéřovky řady RPG, protitankové řízené střely, obrněné transportéry, bojová vozidla pěchoty, dělostřelecké raketomety a logistická vozidla. V letecké technice dominují bojové letouny, víceúčelové vrtulníky a letecké motory. Z námořní techniky jsou nejúspěšnější dieselelektrické ponorky a různé typy protilodních střel. Ze zbraní protivzdušné obrany je největší zájem o raketové systémy dalekého dosahu řady S‑300, lehké přenosné rakety série Igla a samohybné hybridní systémy. Významné jsou i modernizace starších typů techniky všech kategorií, např. letoun MiG‑21‑93. Oružie Rossii 2004 / Russia’s Arms 2004, s. 52‑798.

2.2  Pozice Ruska na světovém trhu se zbraněmi

Po rozpadu SSSR a zhroucení sovětského impéria se ruská ekonomika ocitla v hluboké krizi. Rusko ztratilo evropské odběratele zbraní, protože tyto země se staly spojenci Západu. Ruský zbrojní průmysl zachraňovaly jen objednávky od Indie a Číny. Situace se začala měnit až po nástupu prezidenta Putina v roce 2000. Nově založená firma Rosoboronexport uplatňovala lepší marketingovou strategii a začala hledat nové zákazníky. Moskva začala získávala i nové politické spojence, které si chtěla naklonit dodávkami moderních zbraní. Díky tomu všemu Rusko začalo v žebříčku vývozců zbraní opět získávat pozice (přehled v Tabulce 1).
Ještě v roce 2000 bylo Rusko na čtvrtém místě za USA, Spojeným královstvím a Francií. Rok 2001 však znamenal mimořádný prodejní úspěch a Rusko odsunulo Francii na čtvrté místo. Rosoboronexport v roce 2001 prodal mj. 40 tanků T‑90S do Indie, menší počet stíhacích bombardérů Su‑24 do Alžírska či dopravní vznášedla Zubr do Řecka. Russia about to displace France from top three arms exporters, on‑line text.
Rusko zůstalo na třetím místě za USA a Spojeným královstvím i v roce 2002, kdy prodalo do zahraničí vojenskou techniku za téměř šest miliard dolarů. Nikolskij, A.: Analysts divided on assessments of Russia’s arms trade, on‑line text. V roce 2003 přesáhly dodávky zbraní sumu čtyř miliard dolarů, což stačilo na druhé místo za USA. Boese, W.: Global Arms Market Still U.S. Domain, on‑line text. Rusko udrželo druhou pozici i v roce 2004, kdy dodalo zbraně za 6,1 miliardy dolarů. Pronina, L.: U.S, Russia Top Arms Exporters, Congressional Report Says, on‑line text. Klíčovým kontraktem v roce 2004 byl prodej letadlové lodi Admirál Gorškov, 16 palubních letounů MiG‑29K a několika palubních vrtulníků Kamov do Indie za 1,5 miliardy dolarů. Visingr, L.: Indie koupí Admirála Gorškova, ATM, roč. XXXVI, č. 1, 2004, s. 2. Další dvě smlouvy uzavřelo Rusko s Čínou; šlo o prodej osmi protiletadlových systémů S‑300PMU2 Favorit (1 miliarda dolarů) a dodávku motorů pro čínské stíhací letouny J‑10 (900 milionů dolarů.). Pronina, L.: U.S, Russia Top Arms Exporters, Congressional Report Says, on‑line text.
Jak ukazuje tento výčet, žebříčky vývozců zbraní se sestavují obvykle podle celkové hodnoty uzavřených kontraktů. Poněkud vzácnější jsou žebříčky zohledňující množství dodaných zbraňových systémů bez ohledu na finanční hodnotu. Podle údajů Arms Control Association v roce 2002 Rusko uskutečnilo 1626 dodávek zbraní, takže vyvezlo větší množství vojenské techniky než kterákoli jiná země. Russia Tops in Quantity of Arms Shipped in 2002, on‑line text.

První analýzy exportu za rok 2004 se pravděpodobně objeví v lednu 2005. Lze předpokládat, že Rusko zůstane i pro letošní rok na druhém místě; USA totiž mají přece jen velký náskok (více v Tabulce 2). Lze však předpokládat i to, že Rusko bude tento náskok postupně stahovat s tím, jak bude posilovat vazby na tradiční zákazníky a zároveň nacházet zákazníky nové. „Velký útok“ Ruska na vedoucí pozici USA se dá očekávat na začátku příštího desetiletí.

3   Tradiční odběratelé ruských zbraní 

3.1  Indie

Není příliš známou skutečností, že Indie byla a stále je největším odběratelem ruských zbraní. Byla i nejspolehlivějším politickým spojencem SSSR v Asii a po rozpadu Varšavské smlouvy je zřejmě nejtěsnějším politickým spojencem Ruska vůbec. O Indii se stále častěji hovoří jako o supervelmoci budoucnosti, která bude aspirovat na roli vedoucí síly v oblasti jižní Asie, což nepochybně bude znamenat mocenskou výzvu pro Čínu. Visingr, L.: Indie: Supervelmoc budoucnosti, ATM, roč. XXXVII, č. 1, 2005, s. 34‑39.
V několika posledních letech Indie zakoupila od Ruska celou řadu moderních zbraňových systémů. Na prvním místě to byla zmíněná letadlová loď Admirál Gorškov a 50 bojových letounů Suchoj Su‑30MKI; v listopadu 2004 byl dodán první kus licenčně vyrobený v Indii a celkem by Indie měla vyrobit 140 kusů. Panchartek, R.: Su‑30: Šlechtění rodu, ATM, roč. XXXV, č. 9, 2003, s. 22‑27. Indie zakoupila i 310 špičkových ruských tanků T‑90S, deset ponorek Projekt 877EKM Kilo, Zajac, I.: Ponorky Projekt 636, ATM, roč. XXXVI, č. 4, 2004, s. 20‑25. brigádu raketových systémů protivzdušné obrany S‑300VM Antěj‑2500  Panchartek, R.: S‑300V (3.): Organizace a funkce, ATM, roč. XXXVII, č. 8, 2005, s. 8‑11. atd.
Zmínka o licenční výrobě Su‑30MKI je důležitá; Indie se totiž vždy snažila získávat licenční práva na produkci zahraničních zbraní, čímž si budovala základy zbrojního průmyslu, jehož současná úroveň už prakticky odpovídá úrovni evropských zemí. Důkazem toho je, že Indie a Rusko zahájily a úspěšně ukončily společný zbrojní projekt protilodní řízené střely BrahMos, která je zřejmě nejlepší zbraní své kategorie na světě. Visingr, L.: Protilodní střely, ATM, roč. XXXV, č. 12, 2003, s. 8‑11.
A na obzoru už se rýsuje další technologické partnerství. Stále častěji se totiž hovoří o tom, že Indie se zapojí do vývoje nového ruského bojového letounu Suchoj T‑50 PAK FA. První prototyp má vzlétnout v roce 2008 a dodávky sériových kusů mají začít okolo roku 2015. Furda, M.: Ruské stíhačky 5. generácie – program PAK FA, on‑line text. Pokud by se Indie opravdu zapojila do projektu PAK FA, bylo by to další potvrzení blízkých vztahů obou zemí, ale byl by to i první případ, kdy by Rusko vyvíjelo tak důležitou zbraň ve spolupráci se zahraničním partnerem.

3.2  Čína

Čína je po Indii druhým nejvýznamnějším odběratelem ruských zbraní; obě země dohromady importují přibližně tři čtvrtiny ruského zbrojního exportu. Jestliže o Indii lze bez nadsázky hovořit jako o jednom z nejlepších spojenců Ruska, o Číně se něco podobného ani zdaleka říci nedá. V 50. letech byly sice těsnými spojenci, ale pak se mezi nimi začaly objevovat rozpory, které v roce 1969 vyústily v několik ozbrojených konfliktů. Později se jejich vztahy opět normalizovaly a dnes jsou na velmi dobré úrovni. Ani přesto však mezi nimi nepanuje skutečná důvěra a řada Rusů je přesvědčena, že Rusko nemá Číně prodávat zbraně, které by Čína mohla docela dobře použít proti němu.
Ukázkou určité nedůvěry mezi Ruskem a Čínou jsou bojové letouny Su‑30MKK, které jsou na zřetelně nižší technické úrovni než Su‑30MKI pro Indii. Panchartek, R.: Su‑30: Šlechtění rodu, ATM, roč. XXXV, č. 9, 2003, s. 22‑27. Prakticky zvlášť kvůli Číně se Rusko rozhodlo, že do exportních protiletadlových zbraní musí být zabudován elektronický systém, který znemožní jejich použití proti vzdušným cílům, které budou identifikovány jako ruské. Tímto způsobem byly modifikovány mj. protiletadlové systémy S‑300PMU.
Avšak snad nejlepším příkladem rozporuplných vztahů mezi Ruskem, Indií a Čínou je spor, který se rozhořel na jaře 2005. Rusko prodalo do Číny motory RD‑93 určené pro pohon lehkého bojového letounu FC‑1, který je výsledkem spolupráce Číny a Pákistánu. V roce 2006 měla začít výroba 150 kusů pro pákistánské letectvo, ale Rusko v dubnu 2005 oznámilo, že jako dlouhodobý spojenec Indie nepovolí Číně použití ruských motorů v letounech pro Pákistán. Visingr, L.: Spory o export čínského letounu FC-1, ATM, roč. XXXVII, č. 8, 2005, s. 7. Moskva tak dala jasně najevo, kterého ze svých asijských partnerů si cení více.


3.3  Arabské státy

Rusko mělo dříve velmi silnou pozici v Perském zálivu, kde podporovalo arabské státy proti Izraeli. Velká část arabských zemí se však dříve či později přiklonila k Západu, takže Rusko začalo ztrácet spojence a zákazníky. Relativně nejužší politické vztahy si Rusko zachovalo se Sýrií a Libyí. Po skončení studené války se však o ruské zbraně začaly zajímat i vysloveně prozápadní státy, např. Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Z těch se postupně stali spolehliví zákazníci ruského zbrojního průmyslu, aniž ovšem zpřetrhaly své vazby na Západ. Obě země zakoupily např. ruské raketomety 9A52 Smerč. Visingr, L.: Dělostřelecké raketomety, ATM, roč. XXXVI, č. 2, 2004, s. 10‑13. Spojené arabské emiráty se staly prvním uživatelem protiletadlového kompletu Pancir‑S1  Visingr, L.: První uživatel kompletu Pancir‑S1, ATM, roč. XXXVII, č. 1, 2005, s. 4. a pravděpodobně budou mezi prvními zájemci o systém S‑400 Triumf. Visingr, L.: Perspektivy systému S‑400 Triumf, ATM, roč. XXXVII, č. 3, 2005, s. 6.
V roce 2005 se hovořilo o tom, že Rusko dodá do Sýrie přenosné protiletadlové střely Igla, raketové systémy protivzdušné obrany Tor‑M1 a S‑300PMU Favorit a taktické balistické střely Iskander‑E. Nakonec se ukázalo, že objednávka zahrnuje pouze střely Igla. Izrael však oficiálně požádal Rusko, aby od dodávky upustilo, protože Sýrie by mohla tyto nebezpečné zbraně předat teroristické organizaci Hizballáh. Na stranu Izraele se přidaly také USA. Rusko nakonec oznámilo, že Sýrii prodá zbraňový systém Strelec, což je obměna střely Igla pro vozidla; to poskytnutí zbraní teroristům přinejmenším zkomplikuje. Aminov, S.: Igla for Israel, Strelets for Syria, Air Fleet, roč. XV, č. 2, 2005, s. 48‑50.

4   Noví odběratelé ruských zbraní 

4.1  Státy Asie a Austrálie

Už v 90. letech navázalo Rusko kontakty s Íránem, který se po smrti ajatolláha Chomjeního začal pomalu, ale přece jen měnit. Liberalizace nabyla ještě výraznější podoby po roce 1997, kdy se stal prezidentem umírněný Muhammad Chatámí. V současné době už se dá o Rusku a Íránu hovořit jako o opatrných spojencích a Rusko prodává Íránu moderní zbraně včetně bojových letounů a protiletadlových střel S‑300PMU. V Íránu se licenčně vyrábí dopravní letoun An‑140 a ruští odborníci se účastní vývoje íránské stíhačky Shafaq. Visingr, L.: Írán: Vycházející hvězda leteckého průmyslu?, ATM, roč. XXXV, č. 7, 2003, s. 20‑21. V roce 2002 uspořádalo Rusko velké cvičení v Kaspickém moři, jehož se účastnili i pozorovatelé z Íránu; údajně se jednalo o užší vojenské spolupráci obou zemí. Visingr, L.: Střední Asie: Tichý boj o Kaspické moře, ATM, roč. XXXVI, č. 8, 2004, s. 30‑35.
Malajsie si objednala 18 letounů Su‑30MKM  Panchartek, R.: Su‑30: Šlechtění rodu, ATM, roč. XXXV, č. 9, 2003, s. 22‑27. a Indonésie 12 letounů Su‑30KI a Su‑30MKI, ale indonéská objednávka byla zrušena kvůli loňské vlně tsunami. Visingr, L.: AVPK Suchoj navyšuje zisky, ATM, roč. XXXVII, č. 2, 2005, s. 4. O Su‑30MK se intenzivně zajímá i Thajsko. Japonsko v roce 1998 vyjádřilo určitý zájem o zakoupení letounů Su‑27 pro jednotky imitující protivníka (tzv. Aggressors). Dva japonští piloti dokonce prošli výcvikem v Rusku, ale dodávka se nakonec neuskutečnila. Rusko totiž trvalo na tom, že Tokio by se muselo navždy vzdát nároků na Kurilské ostrovy.
Ruská technika se ale dostala do výběrových řízení v několika dalších prozápadních zemích. Letouny Su‑30MK a Su‑35UB se účastnily konkurzů v Singapuru, Austrálii, Novém Zélandu a Jižní Koreji, i když neúspěšně. Ale i Korejská republika se zařadila mezi zákazníky ruského zbrojního průmyslu. Od poloviny 90. let Rusko dodává Korejské republice jako úhradu dluhu moderní zbraně, např. tanky T‑80U, bojová vozidla pěchoty BMP‑3, obrněné transportéry BTR‑80 a protitankové a protiletadlové řízené střely. Visingr, L.: Korea: Sever proti Jihu, ATM, roč. XXXV, č. 10, 2003, s. 18‑20.

4.2  Státy Latinské Ameriky

Očekává se, že Latinská Amerika se do deseti let stane objektem mocenského souboje USA a Ruska. Rusko (ve spolupráci s Indií) začalo rozšiřovat svůj vliv do Střední a Jižní Ameriky. Jeho hlavními spojenci jsou Venezuela a Brazílie, obě s levicovými vládami. Prezident Putin se při své loňské návštěvě Brazílie snažil přesvědčit brazilského prezidenta Silvu, aby Brazílie zakoupila letouny Su‑35UB. Ruský typ byl jedním z favoritů výběrového řízení, ale program byl nakonec z finančních důvodů zastaven. Visingr, L.: Brazílie: Zelený obr se probouzí, ATM, roč. XXXVII, č. 7, 2005, s. 28‑33.
Venezuela podepsala s Ruskem smlouvy o dodávce 100 000 automatických pušek AK‑103 a vojenských vrtulníků a uvažuje o zakoupení bojových letounů MiG‑29SMT nebo Su‑27SK. Visingr, L.: Ruské zbraně pro Venezuelu, ATM, roč. XXXVII, č. 7, 2005, s. 7. Několik dalších zemí regionu používá ruské vrtulníky, což sehraje při šíření ruského vlivu v Latinské Americe velmi důležitou roli. V Mexiku má totiž vyrůst továrna, která má dodávat vrtulníky značky Mil pro celou Latinskou Ameriku. Státy společného jihoamerického trhu Mercosur už plánují vznik „mezinárodní“ bojové jednotky s vrtulníky Mi‑35M. Visingr, L.: Rusko bude stavět vrtulníky v Mexiku, ATM, roč. XXXVI, č. 8, 2004, s. 5.


4.3  Evropa a USA

Jakkoli se to může zdát paradoxní, ruské zbraně si našly cestu i do výzbroje zemí NATO a Evropské unie. Např. Turecko zakoupilo obrněné transportéry BTR‑80  Šebek, D.: Turecko: Země v centru dění, ATM, roč. XXXV, č. 8, 2003, s. 16‑21., zatímco Řecko si pořídilo výše zmíněná dopravní vznášedla Zubr nebo protiletadlové rakety Tor‑M1. Na území Řecka, přesněji na ostrově Kréta, jsou rozmístěny i rakety S‑300PMU‑1, které jsou ovšem ve vlastnictví Kypru. Zakoupení těchto střel vládou řecké části Kypru v roce 1996 způsobilo tzv. kyperskou raketovou krizi, která hrozila přerůst ve válku mezi Řeckem a Ruskem na straně jedné a Tureckem a Izraelem na straně druhé. Monterey Institute of International Studies, oficiální WWW stránky. Je ale zajímavé, že Řecko, Turecko i Kypr uvažují o nákupu ruských bitevních helikoptér.

Někteří představitelé německé vlády a ozbrojených sil se v první polovině 90. let vyjádřili, že v případě dalšího zpoždění a nárůstu nákladů na vývoj letounu Eurofighter (nyní Typhoon) by německá vláda mohla od projektu odstoupit a dohodnout nákup „westernizované“ verze Su‑27. Stejně tak i koncem 90. let pohrozilo Německo koncernu Airbus, že by mohlo odstoupit od vývoje dopravního letounu A400M a koupit rusko‑ukrajinské stroje An‑77. Venik: An‑70’s Uncertain Future, on‑line text. Je však otázkou, do jaké míry byly tyto hrozby míněny vážně a do jaké míry šlo jen o nátlakový prostředek. Evropské země se ale stále více zajímají o obří rusko‑ukrajinské dopravní letouny An‑124 Ruslan a An‑225 Mrija a např. Spojené království dalo najevo, že by si mohlo jeden nebo více těchto letounů dlouhodobě pronajmout nebo i koupit. Furda, M.: Gigantické lietadlá, on‑line text.
Zbraně z Ruska kupují i ozbrojené síly USA, ale obě strany podrobnosti o těchto obchodech z pochopitelných důvodů tají. Je známo, že USA zakoupily nejméně jeden kompletní systém protivzdušné obrany S‑300V  Panchartek, R.: S‑300V (3.): Organizace a funkce, ATM, roč. XXXVII, č. 8, 2005, s. 8‑11., několik letounů Su‑27 a větší množství vojenských vrtulníků. Peebles, C.: Temní orli, s. 309‑310. Americké námořnictvo používá modifikaci ruské protilodní střely Ch‑31A jako cvičný terč pod názvem MA‑31  Parsch, A.: Boeing/Zvezda‑Strela MA‑31, on‑line text. a v letounech F/A‑22 Raptor a F‑35 JSF je řada prvků ruského původu. Většina ruských zbraní je pořizována za účelem srovnávacích zkoušek (to se týká zejména letadel a raket), ale není vyloučeno, že USA mají v plánu použít některé z ruských zbraní i v boji, např. v rámci diverzních akcí.

5   Závěr

Ruská federace dnes má nepochybně nejrychleji expandující zbrojní průmysl na světě. Kromě uspokojování poptávky tradičních zákazníků (především Indie a Číny) nalezl nové trhy v Asii, Evropě i Americe, kde si ruské zbraně svými parametry získávají stále větší okruh zájemců a zároveň slouží i politickým zájmům Kremlu.
Ruský zbrojní průmysl nyní disponuje pravděpodobně nejlepší technologickou základnou na světě a dělá vše proto, aby tento náskok udržel. Export zbraní přináší finanční prostředky pro vývoj nových zbraňových systémů, které mají ruskému zbrojnímu průmyslu pomoci získat v žebříčku vývozců zbraní první místo.

Příloha: Koalice BRIC

Zkratkou BRIC se označuje globální spolupráce Brazílie, Ruska, Indie a Číny, která se začala formovat krátce po nástupu prezidenta Putina. Cílem BRIC je konkurovat nadvládě USA, NATO, Evropské unie a zemí G7, nejprve jen v oblasti politické a ekonomické, ale perspektivně i ve sféře vojenské. Prezident Putin dal najevo, že chce vrátit Rusko na post supervelmoci, a začal upevňovat vztahy s Indií a Čínou, takže už v roce 2002 se mluvilo o „asijském trojúhelníku“ Rusko‑Čína‑Indie. Rusko a Indie pak zahájily sbližování se státy Latinské Ameriky, stejně tak Rusko a Čína posílily vztahy se Sýrií a Íránem.
O čtyřstranné alianci se začalo mluvit ve druhé polovině roku 2004, kdy prezident Putin vykonal oficiální návštěvy Číny, Indie a Brazílie. Představitelé všech čtyř zemí pak potvrdili své snahy o dlouhodobou spolupráci a prezident Putin zopakoval, že Rusko podpoří Indii a Brazílii ve snaze získat místa stálých členů Rady bezpečnosti OSN.
BRIC je ovšem pouze základem většího projektu, do něhož se mají zapojit i další země. V únoru 2005 se Venezuela stala v podstatě pátým členem a předpokládá se, že ji budou následovat Kuba, Írán, Sýrie a možná i Jihoafrická republika. Je nepochybné, že vznikající koalice má být především protiváhou moci Spojených států, protože jejími členy jsou (nebo budou) převážně státy, které zahraniční politiku USA dlouhodobě kritizují. Velmi důležité bude spojení Brazílie‑Venezuela‑Kuba; znamená totiž rozhodující vliv na celou Latinskou Ameriku, která je tradičně považována za sféru zájmů USA.

Text byl převzat z autorova článku Brazílie: Zelený obr se probouzí, který byl publikován v Armádním technickém magazínu č. 7/2005 na str. 28‑33.

Tabulky

Tabulka 1: Vývoj celkových hodnot ruského zbrojního exportu v letech 2000‑2004.
Rok
Přibližná hodnota (USD)
2000
2 840 000 000
2001
4 400 000 000
2002
5 940 000 000
2003
4 300 000 000
2004
6 100 000 000


Tabulka 2: Největší vývozci zbraní v roce 2004 podle finančních hodnot exportu.
Pořadí
Země
Přibližná hodnota (USD)
Procentuální podíl
1.
Spojené státy
12 400 000 000
33,5
2.
Ruská federace
6 100 000 000
16,5
3.
Spojené království
3 200 000 000
8,7
4.
Izrael
1 200 000 000
3,2
5.
Francie
1 000 000 000
2,7
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