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Vývoj ekonomiky Ruskej federácie a vybrané geopolitické aspekty 
v rokoch 2018-2019 

Úvod 
Spoločenský, ekonomický a politický vývoj v Ruskej federácii v roku 2018 a začiatkom roku 2019 

bol naplnený udalosťami, ktoré mali a majú zásadný vplyv v celej krajine ale i vo svete. Ruská federácia 

(ďalej RF) zaznamenala v roku 2018 hospodársky rast, ktorý predbehol prognózy a očakávania, pričom 

tento rast bol ťahaný predovšetkým zahraničným dopytom a zvýšenými svetovými cenami surovín, 

hlavne ropy, ktoré Rusko vyváža. Krajina opäť prekonala rekordy v ťažbe a vo vývoze ropy a zemného 

plynu, ale naopak, časť poľnohospodárskej produkcie zaznamenala pokles.  

Začiatkom roku 2018 sa v RF uskutočnili prezidentské voľby (s volebnou účasťou 67,54 %), ktoré 

s výrazným náskokom vyhral Vladimír Putin už v prvom kole so ziskom 76,69 % odovzdaných hlasov 

pred druhým Pavlom Grudininom (11,77 % hlasov), ktorý bol kandidátom Komunistickej strany Ruskej 

federácie. Štvrtý prezidentský mandát Vladimíra Putina je silnejší ako predchádzajúci z roku 2012. Nová 

vláda sformovaná prezidentom Putinom zachováva na kľúčových postoch personálnu kontinuitu – 

premiérom sa opäť stal Dmitrij Medvedev, ministrom financií Anton Siluanov (post zastáva od roku 

2011, keď ho prebral po Alexejovi Kudrinovi, ktorý ho zastával od roku 2000). Rok 2019 je rokom 20. 

výročia prvého nástupu Vladimíra Putina do prezidentskej (resp. premiérskej) funkcie, čo je príležitosť 

pre hodnotenia úspechov a neúspechov jeho politiky.  

Aj keď sa ekonomike darilo nad očakávania a nezamestnanosť dosahovala rekordne nízkych úrovní, 

príjmy domácností nezaznamenali výraznejšie zlepšenie. Oslabenie rubľa, zvýšenie DPH, obmedzená 

produkcia niektorých potravinových surovín tlačili na rast cien, nakoniec sa však Centrálnej banke 

Ruska (ďalej CBR) podarilo infláciu stabilizovať na prijateľnej úrovni. 

Rusko usporiadalo v júni a v júli 2018 majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré patria k nasledovanejším 

športovým udalostiam vo svete s miliardami divákov. Ruská vláda značne zjednodušila získavanie 

vstupných víz, umožnila bezplatné cestovanie pre návštevníkov turnaja medzi jedenástimi mestami, 

kde sa majstrovstvá odohrávali. Novovybudovaná infraštruktúra, vysoká návštevnosť, bezpečný 

a bezproblémový priebeh prezentovali krajinu po celom svete. Rozsiahlosť podujatia sa čiastočne 

prejavila aj makroekonomicky. Na druhej strane, zakrátko po šampionáte sa v mnohých ruských 

mestách uskutočnili protesty proti reforme dôchodkového systému, ktorá priniesla posun veku 

odchodu do dôchodku.  

Makroekonomický vývoj v krajine 

Externý dopyt hlavným faktorom hospodárskeho rastu 

Ruská ekonomika v roku 2018 pokračovala v pomalom raste z posledných rokov. Podľa 

revidovaných údajov Rosstatu z marca 2019 za rok 2018 vzrástla ruská ekonomika oproti 

predchádzajúcemu roku o 2,3 %, čo bolo najvyššie tempo od roku 2012 (tabuľka 1, graf 1). Koncom 

roka 2018 ruská ekonomika rástla rýchlejšie ako očakávala CBR, ktorej predpoveď rastu na rok 2018 

bol na úrovni 1,5 – 2,0 %. 
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T  a  b  u  ľ  k  a 1  

Rast HDP RF za obdobie 2012 – 2018 (v %) 

Rok 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 

Rast v % 103,7 101,8 100,7 97,7 100,3 101,6 102,3 

Prameň:  Rosstat, 2019a. 

Poznámka: údaje označené * sú hodnoty prepočítané v marci 2019 a nie sú kompatibilné s hodnotami 2012 - 2015 

Rýchlejší rast oproti očakávaniam bol spôsobený viacerými faktormi. Významným faktorom boli 
veľké stavebné projekty so štátnou účasťou ako výstavba plynovodu Nord Stream 2, výstavba 
plynovodu Power of Siberia, výstavba závodu na výrobu skvapalneného zemného plynu v Ťumenskom 
regióne, výstavba železničnej časti Krymského mosta, či rekonštrukcia Bajkalsko-amurskej magistrály. 
Hlavným faktorom rastu HDP bol ale zvýšený zahraničný dopyt po surovinách (uhlie, zemný plyn, ropa, 
výrobky z ropy, kovy a ďalšie), čo sa prejavilo rastom ťažby, výroby, obchodu, dopravy či skladovania. 
Export tovarov a služieb vo fyzických objemoch narástol o 6,3 %. Rastovou dynamikou k tvorbe HDP 
prispel aj finančný sektor, kde nárast úverovej aktivity zvýšil výnosy z finančných a poisťovacích 
činností. Naopak, negatívnym príspevkom k tvorbe HDP prispelo poľnohospodárstvo, keď po rekordnej 
úrode obilia v roku 2017 úroda obilnín v roku 2018 poklesla. Taktiež spomalila dynamika rastu 
živočíšnej výroby (primárne hydiny a vajec) predovšetkým z dôvodu nasýtenia potrieb domáceho trhu. 
Výsledkom bolo, že kým v roku 2017 poľnohospodárstvo prispelo k rastu HDP 0,1 p.b. a v roku 2018 -
0,1 p.b. 

Tempo rastu konečnej spotreby domácností spomalil oproti roku 2017 z 3,3 % na 2,3 % v roku 2018. 

Nová konzervatívna fiškálna politika vlády spôsobila, že spotrebné výdavky verejného sektora stúpli 

len o 0,3 % oproti predchádzajúcemu roku (v 2017 to bolo 2,5 %). Celková konečná spotreba stúpla o 

1,8 % (v roku 2017 o 2,5 %). Jej príspevok k rastu HDP sa znížil na 1,3 p.b. 

Príspevok tvorby fixného kapitálu k dynamike rastu HDP bol v roku 2018 negatívny, keďže firmy po 

masívnom navýšení fixného kapitálu v roku 2017 v roku 2018 spomalili. Spomalenie však bolo 

miernejšie ako očakávala CBR – celková miera akumulácie dosiahla 1,5 %. 

G r a f 1  

Reálna a predpokladaná svetová cena ropy a reálny a odhadovaný rast HDP RF pre obdobie rokov 

2014 až 2021  

 

Prameň: World Bank Group, 2019.  
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Inflácia 

Priemerná ročná inflácia sa vyšplhala v roku 2018 4,3 %,  (v roku 2017 to bolo 2,5 %), čo CBR 

považuje za splnenie inflačného cieľa, ktorý bol stanovený na úrovni 4 %. Dynamika rastu 

spotrebiteľských cien tovarov v roku 2018 bola ovplyvnená predovšetkým rastom cien potravín (do 

4,7 %), ktoré stúpali vďaka viacerým faktorom – zníženie hydinárskej produkcie, zníženie výmerov 

cukrovej repy, zvýšenie cien niektorých krmív. Okrem iných faktorov malo svoj podiel na zvýšení 

inflácie v roku 2018 oslabenie rubľa (čo znamenalo zdraženie importu) a rast svetových cien ropných 

produktov v druhom kvartáli. Ceny benzínu v krajine stúpli o 8,9 % a ceny dieselových produktov 

o 8,5 %. Po tomto náraste sa federálna vláda rozhodla zasiahnuť - znížila spotrebné dane na vybrané 

ropné produkty a uzavrela s najväčšími producentami palív dohodu o stabilizácii cien ropných 

produktov. Tempo rastu cien služieb v roku 2018 mierne spomalilo na 3,9 % oproti predchádzajúcemu 

roku, kedy dosiahlo 4,4 %. Očakávania rastu cien v druhom polroku 2018 boli spojené predovšetkým 

s očakávaným zvýšením sadzby DPH z 18 na 20 % začiatkom roku 2019. 

Práve inflačné riziká boli hlavným faktorom rozhodnutí CBR ohľadom kľúčovej úrokovej sadzby. 

V roku 2018 CBR zmenila kľúčovú úrokovú sadzbu niekoľkokrát. V prvom kvartáli pokračovala CBR 

v uvoľňovaní monetárnej politiky, keď vo februári a v marci znížila kľúčovú sadzbu v oboch mesiacoch 

o 0,25 p.b. na výsledných 7,25 % p.a. Išlo o pokračovanie politiky z roku 2017, kedy len v poslednom 

kvartáli CBR znížila kľúčovú sadzbu postupne tri krát, z 9 % na 7,75 % p.a. Už spomínané inflačné tlaky 

však prinútili CBR k obratu - v septembri 2018 zvýšila kľúčovú sadzbu na 7,50 % a v decembri na 7,75 % 

p.a. Na konci roku 2018 odhadovala CBR infláciu pre rok 2019 na úrovni 5,0 – 5,5 %, neskôr odhad 

zmiernila na 4,7 - 5,2 %. V prvom kvartáli 2019 medziročný rast spotrebiteľských cien stúpol 

výraznejšie, prekračujúc cieľ CBR 4 %, s vrcholom v marci 2019 na úrovni 5,3 %. CBR však tento vývoj 

očakávala, a preto kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 7,75 % p.a. ponechala takmer po celý prvý polrok 

2019. V júni a júli 2019 sa CBR opäť vrátila k jej uvoľňovaniu a sadzbu znížila na 7,50  %, resp. 7,25 % 

p.a. CBR indikovala, že pokiaľ inflačný vývoj zotrvá v očakávaných mierach, vráti sa postupne 

k neutrálnej výške kľúčovej úrokovej sadzby v pásme 6 až 7 % p.a. Dynamiku vývoja kľúčovej úrokovej 

sadzby ilustruje graf 2.  

G r a f 2 

Vývoj kľúčovej úrokovej sadzby CBR v období 01/2017 až 07/2019 

 
Prameň: Central Bank of the Russian Federation, 2019a. 
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Oslabenie rubľa v roku 2018 (graf 3) pripisuje Svetová banka zvýšenému geopolitickému napätiu a 

zložitým externým finančným podmienkam, ktorým sú rozvíjajúce sa trhy vystavené. Začiatkom roka 

2019 však rubeľ začal posilňovať a len za obdobie január-máj posilnil voči americkému doláru už o 4 %. 

G r a f 3  

Vývoj kurzu RUB/USD v období 01/2017 až 06/2019 

 
Prameň: Central Bank of the Russian Federation, 2019b. 

Fiškálna politika 

V roku 2018 sa fiškálna situácia vlády zlepšila, a to vďaka vyšším cenám ropy a niektorých ostatných 

komodít a vďaka novému fiškálnemu pravidlu, ktoré obmedzuje výdavky federálneho rozpočtu do 

maximálnej výšky deficitu 0,5 % HDP pri cenách ropy 40 USD za barel (v cenách roku 2017). V roku 

2018 bola dlhodobo cena ropy Ural nad základnou cenou 40,8 USD za barel, čo prinieslo dodatočné 

príjmy vo výške 4 216,3 mld. rubľov. 

Konsolidovaný rozpočet, čiže súhrn všetkých rozpočtov rozpočtového systému RF, vykázal v roku 

2018 príjmy vo výške 36 916,9 mld. rubľov (tabuľka 2), čo bolo o 18,9 % viac ako v predchádzajúcom 

roku. Najvyšší nárast zaznamenali príjmy z exportu ropy a plynu, ktoré narástli o 51 % a predstavovali 

8,7 % HDP krajiny (v roku 2017 to bolo 6,5 % HDP). Medzi neropnými príjmami rozpočtu najviac stúpli 

príjmy z dane zo zisku právnických osôb, príjmy z dane z príjmu fyzických osôb a vybraná DPH. Výdavky 

konsolidovaného rozpočtu stúpli oproti roku 2017 o 4,6 %. Najväčšou položkou boli výdavky sociálnej 

povahy, pričom najvyšší nárast bol zaznamenaný v kapitolách zdravotníctva a vzdelávania. Celkovo 

skončil konsolidovaný rozpočet rok 2018 s prebytkom 3 036,2 mld. rubľov, čo bola významná pozitívna 

zmena oproti deficitu z roku 2017 vo výške 1 349,1 mld. rubľov. 

T  a  b  u  ľ  k a 2   

Základné fiškálne údaje RF v roku 2018 

 2017 2018 

 mld. RUB % HDP mld. RUB % HDP 

Konsolidovaný rozpočet       

Príjmy 31 046,70 33,7 36 916,90 35,5 

– príjmy z ropy a zemného plynu 5 971,90 6,5 9 017,80 8,7 
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– ostatné príjmy 25 074,80 27,2 27 899,10 26,9 

Výdavky 32 395,70 35,2 33 880,70 32,6 

Saldo –1 349,1 –1,5 3 036,20 2,9 

Federálny rozpočet        

Príjmy 15 088,90 16,4 19 454,90 18,7 

– príjmy z ropy a zemného plynu 5 971,90 6,5 9 017,80 8,7 

– ostatné príjmy 9 117,60 9,9 10 437,10 10 

Výdavky 16 420,30 17,8 16 712,90 16,1 

Saldo –1 331,4 –1,4 2 742,00 2,6 

– použitie prostriedkov suverénnych fondov na financovanie rozpočtových 

deficitov  
1 124,50 1,2 1 108,20 1,1 

– čisté umiestnenie domácich štátnych cenných papierov  1 123,50 1,2 507,50 0,5 

– doplnenie zostatkov na účte federálneho rozpočtu v cudzej mene –829,2 –0,9 –4 216,3 –4,1 

Fond národného blahobytu   3 752,90 4,1 4 036,00 3,9 

Celkový verejný dlh na konci roka 14 243,10 15,5 15 162,70 14,6 

– celkový štátny a municipálny domáci dlh 11 372,70 12,3 11 747,80 11,3 

– celkový štátny a municipálny zahraničný dlh  2 870,30 3,1 3 414,90 3,3 

– federálny vnútorný dlh 8 689,60 9,4 9 169,60 8,8 

Prameň: Центральный банк Российской Федерации, 2019. 

Federálny rozpočet v roku 2018 mal príjmy vo výške 19 454,9 mld. rubľov, čo bolo o 28,9 % viac 

ako v predchádzajúcom roku (tabuľka 2). Najviac narástli príjmy z predaja ropy a zemného plynu - 

taktiež o 51 %, a to kvôli spomínanému zvýšeniu svetových cien ropy. Neropné a neplynové príjmy 

rozpočtu narástli oproti roku 2017 o 14,5 % a hlavný podiel na tomto navýšení mali vyššie príjmy 

z domácej a dovoznej DPH a z daní zo zisku. Výdavky federálneho rozpočtu v roku 2018 však stúpli 

oproti roku 2017 len o 1,8 %. Na konci roku 2018 federálny rozpočet vykázal prebytok 2 742,0 mld. 

rubľov (2,6 % HDP), čo bolo výrazné zlepšenie po deficite 1 331,4 mld. rubľov (1,4 % HDP) v roku 2017. 

V prvých štyroch mesiacoch roku 2019 si federálny rozpočet udržal prebytok, a to na úrovni 2,1 % HDP. 

Prebytok bol dosiahnutý aj vďaka vyšším príjmom zo zvýšenej sadzby DPH. 

V roku 2018 bol úplne vyčerpaný Rezervný fond (Резервный фонд) vo výške 994,64 mld. rubľov 

(17,05 mld. USD), ktorý vláda použila na vykrytie predošlého deficitu federálneho rozpočtu. Fond bol 

od februára oficiálne zrušený a jeho funkciu prebral fond národného blahobytu (ФНБ — Фонд 

национального благосостояния). Z fondu národného blahobytu  bolo v roku 2018 použitých 1 108,2 

mld. rubľov na financovanie deficitu dôchodkového systému; 5,1 mld. rubľov na spolufinancovanie 

dobrovoľného dôchodkového sporenia občanov. V roku 2018 bol fond navýšený o príjmy z predaja 

ropy a zemného plynu z roku 2017 vo výške 906,7 mld. rubľov.  K 1. 1. 2019 objem prostriedkov vo 

fonde predstavoval  4 036,0 mld. rubľov (3,9 % HDP). Medziročné zvýšenie prostriedkov v suverénnych 

fondoch o 7,5 % oproti roku 2017 bolo sčasti spôsobené zmenou výmenného kurzu rubľa (celkovo to 

predstavovalo 489,7 miliárd rubľov).  

Platobná bilancia 

Pozitívny vývoj svetových cien hlavných exportných komodít Ruska sa prejavil aj v zlepšení stavu 

platobnej bilancie. Saldo bežného účtu vykazovalo na konci roku 2018 prebytok 113,8 mld. USD, čo 

bolo výrazné zvýšenie oproti prebytku 33,2 mld. USD v predchádzajúcom roku. Zlepšenie nastalo vďaka 

zlepšenej tovarovej bilancii a vďaka zníženiu deficitu ostatných položiek bilancie. Hodnota exportu 

tovarov dosiahla v roku 2018 443,1 mld. USD, čo bolo o 25,3 % viac ako v predchádzajúcom roku (v 
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roku 2017 export stúpol oproti roku 2016 o 25,5 %). Tento nárast však bol predovšetkým cenový. Vo 

fyzických jednotkách export tovarov reálne stúpol o 4,9 %. Najvýraznejšie narástol export palivovej 

a energetickej produkcie (o 35,2 % na 286,7 mld. USD), ktorej podiel na celkovom exporte predstavoval 

až 63,8 % (v roku 2017 to bolo 59,3 %). Zvýšil sa aj export farebných a nefarebných kovov a výrobkov 

z nich, a to o 18,3 %, na 43,9 mld. USD. Export potravinárskej produkcie sa zvýšil o 20,2 % na 24,9 mld. 

USD, ale podiel tejto skupiny na celkovom exporte (5,5 %) sa oproti minulému roku prakticky nezmenil 

(v roku 2017 bol 5,9 %). Vývoz výrobkov chemického priemyslu stúpol o 14,2 % na 27,4 mld. USD, 

pričom podiel tejto skupiny klesol zo 6,7 % na 6,1 %. Vývoz strojárenskej produkcie stúpol len o 2,7 % 

na 29,1 mld. USD a podiel tohto odvetvia klesol zo 7,9 v roku 2017 % na 6,5 % v roku 2018.   

V teritoriálnej štruktúre exportu RF dominuje EÚ, kam smerovalo 45,6 % exportu (v roku 2017 to 

bolo 44,6 %). Štvrtina exportu (25,9 %, v roku 2017 to bolo 24,1 %) smerovala do krajín zoskupenia 

APEC a len 8,4 % exportu (v roku 2017 to bolo 9,4 %) smerovalo do krajín EAEÚ. Čo sa týka jednotlivých 

krajín, tak najväčším odberateľom bola Čína s podielom 12,5 % celkového exportu (10,9 % v roku 2017), 

Holandsko s 9,7 % (10,0 % v roku 2017), Nemecko 7,6 % (7,2 % v roku 2017), Bielorusko 4,9 % (5,2 % v 

2017) a Turecko 4,8 % (5,2 % v roku 2017). 

Import tovarov v roku 2018 narástol oproti roku 2017 o 4,4 % na 248,6 mld. USD, jednalo sa však 

tiež predovšetkým o cenový nárast. Najväčšou importnou skupinou bola tradične strojárenská 

produkcia (v objeme 112,6 mld. USD), jej podiel na celkovom importe klesol na 47,3 % (zo 48,6 % 

v roku 2017). Celkovo však dovoz strojov, prístrojov a zariadení oproti predchádzajúcemu roku stúpol 

iba o 2 %. Dovoz produkcie chemického priemyslu sa zvýšil o 8,1 % na 43,6 mld. USD a jeho podiel 

mierne stúpol na 18,3 % (17,7 % v 2017). Dovoz nerastných rúd stúpol o 8,5 % s podielom 7,2 % (6,9 % 

v 2017) a dovoz potravinárskej produkcie stúpol o 2,4 % na 29,6 mld. USD s podielom 12,5 % (12,7 % v 

2017).  

Import do RF smeroval predovšetkým z krajín APEC, a to 40,7 % celkového importu (40,3 % v 2017), 

z krajín EÚ 37,5 % (38,2 % v 2017) a z krajín EAEÚ 7,7 % (7,7 % v 2017). Z krajín dominovala Čína s 

podielom 21,9 %, nasledovaná Nemeckom s podielom 10,7 %, Spojenými štátmi s 5,3 %, Bieloruskom 

s 5,1 % a Talianskom s 4,4 %. 

V roku 2018 sa podarilo znížiť deficit bilancie služieb o 4,1 % na 29,9 mld., a to vďaka zvýšenému 

exportu služieb, ktorý dosiahol 64,8 mld. USD (57,6 mld. USD v roku 2017). Vývozu služieb dominovali 

cestovný ruch a dopravné služby (22,1 mld. USD oproti 19,9 mld. USD v 2017). Čo sa týka ostatných 

služieb, nárast zaznamenali predovšetkým IT služby a stavebníctvo. Prejavil sa aj zvýšený dopyt 

cudzincov po dopravných službách vďaka svetovému šampionátu vo futbale (2,5 mld. USD).  

Dovoz služieb vzrástol o 6,6 % na 94,7 mld. USD, a tento nárast bol spôsobený predovšetkým 

zvýšeným nákupom dopravných služieb - o 10,3 % stúpla osobná doprava, resp. cestovný ruch (34,3 

mld. USD) a len mierne stúpla nákladná doprava, na 15,3 mld. USD (14,5 mld. v 2017). Dovoz ostatných 

služieb stúpol na 45,1 mld. USD (43,3 mld. v 2017), pričom najväčšiu časť predstavovali poplatky za 

používanie duševného vlastníctva a služby v oblasti stavebníctva. 

Deficit položky platobnej bilancie kompenzácie pracovníkov vzrástol oproti roku 2017 z 2,3 mld. 

USD na 3,0 mld. USD. Pracovným migrantom pracujúcim v RF menej ako rok bolo vyplatených 7,1 mld. 

USD (6,4 mld. USD v 2017) a ruskí občania pracujúci v zahraničí doviezli do krajiny 4,0 mld. USD, čo 

bolo približne rovnako ako v predchádzajúcom roku. Naopak, mierne klesol deficit položky platobnej 

bilancie výnosy z investícií, a to zo 40,3 mld. USD v roku 2017 na 38,2 mld. USD.  

Deficit kapitálového účtu dosiahol 1,1 mld. USD (v roku 2017 to bolo 0,2 mld. USD), keď výrazne 

stúpol hlavne v poslednom kvartáli roku 2018, kedy predstavoval 657 mil. USD, pričom v treťom 

štvrťroku bol deficit kapitálového účtu iba 12 mil. USD.  

Celkovo prebytky a deficity jednotlivých položiek platobnej bilancie RF v roku 2018 umožnili CBR 

navýšiť medzinárodné rezervy na 468,5 mld. USD (v roku 2017 predstavovali rezervy 432,7 mld. USD). 

V priebehu roku 2018 narástol aj podiel zlata na rezervách z 17,7 % na začiatku roku na 18,5 % na konci 
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roka. Trend navyšovania rezerv pokračoval aj v roku 2019 a v polovici roka dosiahli 518,4 mld. USD, čo 

je vyšší nárast ako za celý rok 2018 a ďalej sa zvyšoval aj podiel zlata (19,3 %).  

V roku 2018 mali vonkajšie faktory viacnásobný vplyv na akciové trhy. Začiatkom roku vysoké ceny 

ropy na svetovom trhu spôsobili zvýšený dopyt zahraničných investorov po akciách ruských firiem z 

ropného a plynového sektora.  

Zahraničný dlh RF dosiahol na konci roka 2018 454,0 mld. USD, čo predstavovalo zníženie o 12,4 

%. Vo vyjadrení voči HDP to zodpovedalo 27,3 %, čo je najnižšia úroveň zahraničného dlhu od roku 

2011 (26,3 % HDP). V prvých dvoch kvartáloch 2019 začal zahraničný dlh opäť mierne narastať.  

Relatívne vysoké medzinárodné rezervy, relatívne nízky zahraničný dlh a nedávno zavedené 

pravidlá pre fiškálnu konsolidáciu pomohli krajine znížiť zraniteľnosť voči externým volatilitám a zlepšili 

schopnosť absorbovať externé šoky.  

Nezamestnanosť, príjmy obyvateľstva a chudoba 
Trend poklesu nezamestnanosti z posledných rokov pokračoval aj v roku 2018, kedy miera 

nezamestnanosti klesla na 4,8 %, (pre porovnanie, miera nezamestnanosti dosahovala 5,5 % v roku 

2016 a 5,2 % v roku 2017). Tento trend pokračoval aj ďalej v roku 2019, pričom júnová hodnota 4,4 % 

je najnižšou mierou nezamestnanosti od roku 1992. Regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti na 

prelome rokov 2018 a 2019 zachytáva tabuľka 3. Najmenšiu nezamestnanosť podľa očakávaní vykazuje 

Centrálny federálny okruh (s hlavným mestom Moskvou) s mierou 2,9 %, pričom v samotnej Moskve 

predstavovala miera nezamestnanosti v roku 2018 len 1,2 %. 

T a b u ľ k a 3 

Nezamestnanosť v období december 2018 až február 2019 v jednotlivých federálnych okruhoch RF 

Federálny okruh Nezamestnanosť % Nezamestnaní v tis. Ekonomicky aktívni v mil. 

Centrálny  2,9 616,0 21,2 

Južný  5,6 451,0  8,1 

Severozápadný  3,8 287,7 7,4 

Ďalekovýchodný  6,2 262,4 4,2 

Sibírsky  6,7 568,2 8,5 

Uralský  4,7 294,9 6,3 

Povolžský   4,4 660,8 14,8 

Severokaukazský  11,5 287,7 4,6 
Prameň: Rosstat, 2019b. 

Naopak, najvyššia miera nezamestnanosti bola dosiahnutá v Severokaukazskom federálnom 

okruhu (11,5 %), a v rámci neho v Ingušskej republike, kde sa miera nezamestnanosti vyšplhala na 26,3 

%. Podľa Svetovej banky je to práve región Severného Kaukazu (predovšetkým Ingušská, Dagestanská 

a Čečenská republika), ktorý vykazuje najvyššiu mieru neformálnej práce v rámci RF (World Bank 

Group, 2019). 

Pokles nezamestnanosti bol sprevádzaný aj poklesom zamestnanosti, keď celkový počet 

zamestnaných v prvom štvrťroku 2019 medziročne klesol o 700 000 na 71, 4 mil. ľudí. Početnosť 

pracovnej sily – ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa v rovnakom čase zmenšila o 900 000 osôb na 

75 mil. Pokles ekonomickej aktivity bol sčasti ťahaný starnutím populácie a zvýšeným podielom starších 

kohort, ktoré majú vo všeobecnosti nižšie miery ekonomickej aktivity.  

Reálna mzda rástla v roku 2018 6,8 % tempom (v roku 2017 to bolo len 2,9 %). V značnej miere bol 

tento rast spojený so zvýšením miezd v sociálnej sfére a v kultúre, ktoré stúpli na základe 

prezidentských výnosov v máji 2018. Tempo rastu reálnej mzdy sa ku koncu roku 2018 a začiatkom 
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roku 2019 postupne spomaľovalo. Najviac reálne mzdy narástli vo verejnom sektore – medziročne 

stúpla reálna mzda v zdravotníctve o 10,6 % a vo vede a výskume o 7,1 %. Výraznejšie vzrástla aj 

v poľnohospodárstve, a to o 6,3 %. V ostatných sektoroch bol nárast v priemere len o 1,4 % - v baníctve 

o 3,7 %, vo výrobe dokonca poklesli o 0,4 %. V neobchodovateľných sektoroch bol zaznamenaný 

najvyšší rast reálnej mzdy vo veľkoobchode a maloobchode (4,5 %), naopak v stavebníctve stúpla len 

o 2,1 %. 

Disponibilný príjem však nevykazoval podobnú dynamiku rastu ako reálna mzda, jeho vývoj bol 

naopak volatilný. V prvých ôsmych mesiacoch 2018 stúpol iba o 2 %. Vo štvrtom kvartáli 2018 

disponibilné príjmy dokonca poklesli (-1,4 %). V reálnom vyjadrení klesli aj sociálne platby, a to hlavne 

vďaka porovnávaciemu efektu jednorazových starobných dôchodkov vyplatených ešte v januári 2017. 

V roku 2018 reálne poklesli aj ďalšie zložky príjmov domácností, ako napríklad príjmy z majetku. 

Výsledkom tejto volatilnej dynamiky medziročného vývoja disponibilných príjmov bol v roku 2018 ich 

reálny rast o zanedbateľných 0,1 %. 

S nezamestnanosťou a disponibilnými príjmami priamo súvisí aj miera chudoby, ktorá v roku 2018 

mierne poklesla, a to z 13,2 % v roku 2017 na 12,9 %. Tento pokles bol pripisovaný nárastom v hlavných 

skupinách príjmov, ako mzdy a starobné dôchodky. V tabuľke 4, ktorá zachytáva vývoj miery chudoby 

od roku 2010, vidíme, že situácia sa v porovnaní so začiatkom sledovaného obdobia nijak významne 

nezlepšila. Chudoba je jeden z najzávažnejších spoločenských javov s implikáciami pre celý rad ďalších 

negatívnych javov. V tejto oblasti sociálna politika ruskej vlády zlyháva. Tu je však potrebné zároveň 

dodať, že mnoho krajín v Európskej únii vykazuje vyššiu mieru chudoby než Rusko. 

T a b u ľ k a 4  

Kumulatívna miera chudoby v RF v období rokov 2010 až 2018 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Q1 

2017 

Q2 

2017 

Q3 

2017 

Q4 

2017 

Q1 

2018 

Q2 

2018 

Q3 

2018 

Q4 

2018 

Miera  

chudoby  

v % 

12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 13,3 15,0 14,4 13,8 12,2 14,2 13,6 13,3 12,9 

Prameň: Rosstat, 2019c, World Bank Group. 2019. 

V roku 2018 bola schválená reforma dôchodkového systému, tá sa stretla s nesúhlasom verejnosti, 

ktorý sa prejavil demonštráciami vo viacerých mestách krajiny. Návrh predložený v čase majstrovstiev 

sveta vo futbale obsahoval zvýšenie veku odchodu do dôchodku pre ženy z 55 rokov na 63 rokov 

(stredný vek dožitia žien v roku 2017 bol 77,6 rokov) a pre mužov zo 60 rokov na 65 rokov (stredný vek 

dožitia mužov bol v roku 2017 len 67,5 rokov). S takýmto návrhom zvýšenia veku odchodu do 

dôchodku nesúhlasilo až 90 % obyvateľov. Prezident Putin sa po protestoch obrátil na občanov s 

príhovorom, kde žiadal, aby reformu podporili, pretože bez reformy dôchodkového systému hrozí 

krajine hospodársky kolaps, hyperinflácia a bude ohrozená národná bezpečnosť. Zároveň navrhol 

zmiernenie navrhovaného zvýšenia veku odchodu do dôchodku pre ženy na 60 rokov. 

Koncom roka 2018 podpísal prezident Putin zákon o národných cieľoch a strategických úlohách 

rozvoja Ruskej federácie do roku 2024. Zákon je zameraný na zmenšenie štrukturálnych obmedzení 

rozvoja ruskej ekonomiky; zvýšiť sa majú výdavky na zdravotníctvo, školstvo, vedu, kultúru, 

demografiu, ekológiu, podporu investícií do nesurovinového exportu a do ďalších oblastí. 

Geopolitika 

Konfrontácia s USA a Západom 

Politické, ekonomické i vojenské napätie medzi Západom a Ruskom pretrvávalo aj v roku 2018. 

Aktivity NATO v blízkosti ruských hraníc priniesli niekoľko medializovaných incidentov, ako napríklad 
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omylom odpálená raketa španielskej stíhačky v Estónsku, ktorá dopadla iba 30 km od ruských hraníc 

(Independent, 2018). Podľa odborníkov môžu takéto incidenty neúmyselne spustiť vojenský konflikt. 

V októbri 2018 USA navýšili svoje zásoby munície a zbraní v Európe najviac od bombardovania 

Juhoslávie v roku 1999 (U.S. AIR Force, 2018), pričom zároveň tlačia na európskych členov NATO, aby 

zvýšili svoje vojenské výdavky na 2 % HDP. Aj Slovensko sa pridalo k tomuto záväzku a v roku 2018 

nakúpilo vojenskú techniku od USA a rokuje o výstavbe vojenských zariadení USA na svojom území. 

USA aj v roku 2018 pokračovali vo vyzbrojovaní Ukrajiny a v rozširovaní svojej vojenskej prítomnosti 

v Poľsku. Tieto zintenzívňujúce sa aktivity vojenského charakteru USA a ich spojencov vníma Rusko 

ako prípravy na vojnu. 

Spojené štáty oznámili koncom roka 2018 svoj úmysel odstúpiť od vzájomnej zmluvy s Ruskom 

z roku 1987 o zákaze rozmiestnenia jadrových rakiet krátkeho a stredného doletu v Európe (INF - 

Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Vo februári 2019 USA odstúpenie od zmluvy formálne 

oznámili. Rusko zareagovalo na tento krok a odstúpenie od zmluvy opätovalo. Odstúpenie USA 

nadobudlo platnosť 2. augusta 2019 - jeden zo základných pilierov architektúry bezpečnosti v Európe 

a vo svete zanikol (New York Times, 2019). Tento vývoj je v celej Európe vnímaný s obavami, keďže sa 

očakáva, že USA a následne aj Rusko pristúpia k rozmiestneniu týchto typov jadrových zbraní po území 

Európy (TASS, 2019a). Podľa prezidenta Putina odstúpenie USA od zmluvy INF ovplyvní aj ďalšie dohody 

o obmedzení zbraní vo svete a tento scenár predznamenáva obnovenie pretekov v zbrojení. Ruská 

politická elita vníma kroky USA a Západu voči Rusku v posledných rokoch ako nevyhlásenú vojnu 

a požaduje zvyšovanie domácich vojenských výdavkov (TASS, 2018). Podľa vlády je Rusko pripravené 

na provokácie Západu a pripravuje sa na vojnu.  

Konfrontácia s USA a Západom pokračovala aj na medzinárodnej scéne, keď Rusko spolu s Čínou 

poskytli aktívnu podporu Venezuelskej vláde, po tom, ako USA, EÚ a ďalšie krajiny prehlásili, že za 

legitímneho dočasného prezidenta Venezuely uznávajú opozičného politika Juana Guaido. 

Venezuelská vláda v marci 2019 oznámila, že sťahuje zastúpenie svojej štátnej ropnej spoločnosti 

PDVSA z Lisabonu do Moskvy. Do Moskvy chce Venezuela presídliť aj ďalšie medzinárodné strediská 

svojich štátnych firiem. Spojené štáty odsúdili podporu Moskvy Venezuele a oznámili, že podniknú voči 

Rusku kroky (Newsweek, 2019). 

Sankcie 

Sankčná politika voči Rusku a odvetné sankcie Ruska zostali v roku 2018 a začiatkom roka 2019 

v princípe nezmenené. EÚ svoje sankcie opäť predĺžila a rovnako odpovedalo aj Rusko. EÚ však pridala 

nové sankcie voči vybraným osobám (zmrazenie majetku a zákaz vstupu) s odôvodnením, že sankcie 

sú reakciou na námorný incident v Kerčskom prielive medzi Ukrajinou a Ruskom v novembri 2018. 

Moskva prijala odvetné sankcie a zaradila na svoj sankčný zoznam niekoľko osôb z krajín EÚ. Naopak, 

v roku 2019 bolo Rusku opäť obnovené plné členstvo v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, ktoré 

bolo obmedzené od roku 2014. 

Pribudli nové sankcie Ukrajiny, ktorá zakázala dovoz niektorých druhov poľnohospodárskych 

výrobkov, cementu, hnojív a ďalších druhov tovaru. V júni 2019 Rusko odpovedalo a zakázalo dodávky 

uhlia a ropných produktov na Ukrajinu. 

V januári 2019 USA zrušili sankcie na tri ruské firmy, Rusal (druhý svetovo najvýznamnejší výrobca 

hliníku), En+ (významný svetový vertikálne integrovaný výrobca hliníku) a EuroSibEnergo (významný 

výrobca elektrickej energie v Rusku, súčasť En+), s odôvodnením, že bola splnená podmienka, aby bol 

v týchto firmách výrazným spôsobom znížený vplyv podnikateľa Olega Deripasku, ktorý má byť blízkym 

spolupracovníkom prezidenta Putina (TASS, 2019b). V auguste 2019 USA uvalili ďalšie nové sankcie 

voči Rusku s odôvodnením, že sú reakciou na pokus o otrávenie Sergeja Skripaľa vo Veľkej Británii. 

Nové sankcie sú zamerané na ruský štátny dlh – medzinárodné finančné inštitúcie ani banky v USA 
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nesmú poskytovať úvery ruskej vláde. Odborníci vzhľadom na výšku rezerv CBR nepovažujú nové 

sankcie USA za vážne (RFE/RL, 2019). 

Ministerstvo poľnohospodárstva RF zhodnotilo vplyv päť rokov trvajúceho potravinového embarga 

na rozvoj domácej poľnohospodárskej výroby. Import potravinárskej produkcie poklesol v období 2013 

(43,3 mld. USD) až 2018 (29,8 mld. USD) o 31,2 %. Export potravinárskej produkcie za rovnaké obdobie 

stúpol zo 16,8 mld. USD na 25,8 mld. USD. Najviac narástol v roku 2018 vývoz obilnín, ktorý stúpol 

oproti roku 2017 o 40 %, ďalej vývoz rýb a morských produktov o 17 % a mäsa a mäsovej výroby o 11 

%. Rusko zvýšilo svoju potravinovú bezpečnosť v obilninách, rastlinnom oleji, cukre, mäse a mäsových 

výrobkoch. Zaostáva však stále výroba mlieka a soli. Ministerstvo poľnohospodárstva predpokladá, že 

v mliekarenstve dosiahne krajina stanovené ciele až o 7 – 8 rokov (TASS, 2019d). 

Sankčná politika USA a západných krajín voči Rusku prinútila vládu viac diverzifikovať zahraničný 

obchod krajiny. Vláda RF plánuje zvýšiť vzájomný obchod s Čínou na úroveň 200 mld. USD ročne do 

roku 2024 (v roku 2017 stúpol vzájomný obchod na 84 mld. USD, v roku 2018 stúpol na 107 mld. USD). 

Vzájomný obchod s Indiou v rovnakom časovom horizonte plánuje vláda RF zvýšiť na 30 mld. USD ročne 

(v 2017 predstavoval 9,4 mld. USD). S krajinami Latinskej Ameriky vláda RF plánuje navýšiť vzájomný 

obchod do roku 2024 na 20 mld. USD, s krajinami Blízkeho Východu a Severnej Afriky na 50 mld. USD, 

s krajinami Subsaharskej Afriky na 7 mld. USD ročne. 

Nord Stream 2 

Výstavba plynovodu Nord Stream 2 v roku 2018 a v prvom polroku 2019 výrazne pokročila. 

Gazprom v auguste 2019 oznámil, že výstavba je na 71 % hotová a že spustenie takmer 1 740 km 

dlhého plynovodu do prevádzky sa očakáva koncom roka 2019. Dánsko však viac ako dva roky 

nerozhodlo o dvoch žiadostiach týkajúcich sa dvoch verzií trás plynovodu cez dánske teritoriálne vody. 

Staviteľ vníma postoje Dánska ako úmyselné zdržovanie projektu a jednu zo žiadostí trasovania 

plynovodu už stiahol. Obavy, že sa nepodarí spustiť plynovod do prevádzky ešte v roku 2019, prinútili 

Moskvu navrhnúť Ukrajine predĺženie súčasného kontraktu na tranzit plynu, ktorý končí v decembri 

2019, o jeden rok, teda do konca roku 2020 (TASS, 2019c). 

Staviteľ plynovodu nedostal od dánskej vlády povolenie na stavbu viac ako dva roky. Povolenia na 

výstavbu už vydalo Rusko, Fínsko, Švédsko a Nemecko. Ostáva už iba Dánsko, ktoré podľa Gerharda 

Schrödera, bývalého nemeckého kancelára v rokoch 1998 až 2005 a súčasného predsedu 

predstavenstva projektu Nord Stream 2, čelí politickému tlaku USA nepovoliť výstavbu 130 km 

plynovodu cez dánske teritoriálne vody (REUTERS, 2019a). Pokiaľ Dánsko nevydá povolenie do októbra 

2019, kedy má byť dokončená švédska časť trasy, projekt nebude spustený v plánovanom čase a Rusko 

bude nútené uzatvoriť nový kontrakt na tranzit cez Ukrajinu. Podľa mediálnych správ plnil Gazprom 

v roku 2018 a 2019 zásobníky plynu v Európe na maximá, aby bola firma pripravená na prípad, že Nord 

Stream 2 sa nepodarí spustiť podľa plánu a nepodarí sa ani uzavrieť zmluvu s Ukrajinou. Spojené štáty 

sa naďalej snažili zabrániť výstavbe plynovodu Nord Stream 2 – veľvyslanec USA v Nemecku Richard 

Grenell zaslal niekoľkým nemeckým firmám oficiálny list, v ktorom ich informoval, že ich participáciou 

na projekte Nord Stream 2 sa vystavujú riziku sankcií zo strany USA. V prvej polovici 2019 bol 

v kongrese Spojených štátov predložený a prejednávaný zákon s názvom „S.1441 - Protecting Europe's 

Energy Security Act of 2019“, ktorý umožňuje zákaz vstupu do USA a zabavenie majetku osobám 

podieľajúcim na výstavbe plynovodov Nord Stream 2 a TurkStream. Za zrušenie projektu Nord Stream 

2 sa vyjadril aj Európsky parlament vo svojej rezolúcii z decembra 2018. 

V novembri 2018 bola dokončená podmorská časť projektu výstavby plynovodu TurkStream a na 

jar 2019 boli dokončené prepojenia s pozemnými stanicami. Po dokončení prijímacieho terminálu 

v tureckom Kiyikoy sa spustenie plynovodu do prevádzky očakáva koncom roku 2019. Pokračovanie 

plynovodu smerom do Európy nemá ísť cez Grécko, ako bolo pôvodne plánované po tom, ako 
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Bulharsko pod tlakom EÚ odmietlo výstavbu plynovodu South Stream v roku 2014, ale znovu cez 

Bulharsko, Srbsko a Maďarsko. Bulharsko už oznámilo, že svoju časť plynovodu dokončí do roku 2020 

(REUTERS, 2019b). S veľkou pravdepodobnosťou sa Spojeným štátom a ďalším krajinám výstavbe Nord 

Stream 2 a pokračovaniu TurkStreamu nepodarí zabrániť, a to by znamenalo, že Rusko môže v plnom 

rozsahu ukončiť tranzit plynu cez Ukrajinu. To by znamenalo aj ukončenie tranzitu cez Slovensko. 

V tejto súvislosti predseda vlády RF Dmitrij Medvedev navrhol počas návštevy predsedu vlády SR Petra 

Pellegriniho v Moskve v júni 2019, aby sa Slovensko pripojilo ku projektom Nord Stream 2 

a TurkStream.  

Aktivity CBR 

CBR aj v roku 2018 pracovala na rozvoji národného systému platobných kariet MIR. Koncom roku 

2018 podiel kariet MIR na všetkých emitovaných platobných kartách dosiahol 19,2 %. Počet operácií s 

kartami MIR narástol oproti roku 2017 šesťnásobne. V júli 2018 sa uskutočnil zákonom nariadený 

prechod na karty MIR povinný pre všetkých zamestnancov verejnej sféry. Výplaty občanov platených z 

verejných rozpočtov môžu byť už poukázané iba na účty, ku ktorým je vydaná platobná karta MIR. 

Prechod pre dôchodcov bude povinný od polovice roku 2020. V rámci podpory platobných kariet MIR 

v zahraničí vláda zabezpečila, že karty sú už prijímané v Južnom Osetsku, Abcházku (regióny Gruzínska, 

ktoré RF uznáva ako nezávislé štáty), Kirgizsku, Kazachstane a v Bielorusku. V roku 2018 sa uskutočnili 

prvé operácie aj v Turecku a vyjednáva sa s ďalšími krajinami  (Tadžikistan, Uzbekistan, Azerbajdžan, 

Vietnam, Thajsko). Spustený bol aj systém MIR Pay, ktorý je analógiou svetových systémov GooglePay, 

SamsungPay, ApplePay. Rozširovanie používania systému MIR v Rusku (snahou je zbaviť sa tak 

závislosti na systémoch VISA, Mastercard, ktoré boli v minulosti západnými krajinami voči Rusku 

zneužité) i v zahraničí patrí k prioritám CBR v rozvoji národného systému platobných kariet.  

Zhrnutie 
Ruskej ekonomike sa v roku 2018 darilo - zaznamenala vyšší rast ako sa očakávalo. Opatrná fiškálna 

a monetárna politika udržali ekonomiku v relatívne dobrej kondícii - infláciu sa podarilo udržať v 

cielených rozmedziach, platobná bilancia a rozpočty skončili s prebytkami, nezamestnanosť bola na 

historických minimách. Mierne stúpla aj reálna mzda, ale disponibilné príjmy za ňou zaostávali. 

Predpovede na ďalšie roky sú opatrné, keďže hrozba novej globálnej recesie narástla. Pre rok 2019 CBR 

očakáva rast len okolo 1,2 % a na ďalšie dva roky 1,8 %. Úlohou národného hospodárstva je však 

zabezpečiť kvalitnú životnú úroveň obyvateľstva a prosperitu celej spoločnosti a z tohto pohľadu sú 

sociálne ukazovatele dôležitejšie ako makroekonomické indexy. 

Na prelome rokov 2019-2020 bude z geopolitického hľadiska významnou udalosťou dokončenie 

a spustenie plynovodu Nord Stream 2. Stále však ešte existuje určitá možnosť, že sa USA podarí 

dokončeniu plynovodu zabrániť. Pokiaľ sa podarí spustiť nový plynovod včas, pravdepodobne bude 

zastavený alebo výrazne obmedzený tranzit plynu cez Ukrajinu (teda aj cez Slovensko), čo by 

znamenalo geopolitickú zmenu s mnohými efektami.  

Konfrontácia s USA a ďalšími západnými krajinami bude s veľkou pravdepodobnosť pokračovať aj 

v budúcom roku. USA už obvinili RF z nedodržiavania zákazu jadrových testov a existuje obava, že USA 

odstúpia od ďalšej dohody garantujúcej bezpečnosť v Európe a vo svete, čo by nepochybne znamenalo, 

že rovnaký krok učiní i Rusko. 
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