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Ekonomické a politické vzťahy Ruska a Ukrajiny 

 

Abstrakt 

Autor sa zaoberá ekonomickými a politickými vzťahmi medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko kladie 

dôraz na politickú stránku vzájomných vzťahov. Naopak Ukrajina považuje za najdôležitejšiu 

ekonomickú rovinu spolupráce oboch krajín. Zahraničná politika Ukrajiny v minulosti bola súčasne 

orientovaná na Rusko, ale aj na iné krajiny. Ukrajina kooperovala s Ruskom v niektorých oblastiach 

zbrojného priemyslu. Budúcnosť vzťahov je neurčitá. 

Vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou sú zložité a protirečivé. Skúmanie tejto problematiky je venovaná 

veľká časť vedeckej literatúry.  Žiadne analýzy sa však nevenujú ako môže vzájomný stav vzťahov 

môže ovplyvňovať rozvoj jednej a aj druhej krajiny prostredníctvom: 1) kladnej synergie v oblasti 

ekonomiky, inovácií a humanitárnej sfére; 2) konkurencie; 3) odstránenie hrozieb z vzájomnej 

závislosti, ktorá sa vytvorila v období sovietskeho zväzu v rámci jednotného národohospodárskeho 

komplexu. V prípade rusko-ukrajinských vzťahov existujú všetky typy interakcií, ktoré majú vplyv na 

rozvoj vzťahov, ale ich vzájomný pomer sa mení. 

Ekonomicky, sociálne a politicky Rusko a Ukrajina vďaka spoločnému historickému dedičstvu sú 

vzájomne spojené. Blízke sú v súčasnosti aj otázky vzájomnej bezpečnosti a vojenského ohrozenia. 

Ukrajina sa obáva ohrozenia celkovej územnej celistvosti a Rusko pociťuje riziko približovania sa 

NATO k vlastným hraniciam. Likvidácia tejto hrozby bude mať podstatný vplyv na ekonomický 

rozvoj oboch krajín. Zdalo by sa, že vzájomný vplyv a vzájomná závislosť  majú asymetrický 

charakter v prospech Ruska ako jednu z najväčších krajín vo svete s veľkým vplyvom. Ak sa však 

bližšie pozrieme na toto tvrdenie, nie vždy je pravdivé. Daná analýza sa venuje skúmaniu vzájomných 

sociálnych a ekonomických vzťahov Ukrajiny a Ruska s akcentom v oblasti energetiky. Potenciál 

vzájomnej spolupráce je preskúmaný dostatočne. Doteraz sa menšia pozornosť v odbornej sfére, ale aj 

v médiách venovalo skúmaniu reálnych procesov v sfére vzájomných väzieb a vzťahov, ktorých smer 

je definovaný geopolitickým pozicionovaním, záujmami národnej bezpečnosti oboch krajín, ale aj 

veľkých korporácií v Rusku a na Ukrajine. V analýze sa budem venovať hodnoteniu vnútorných 

a vonkajších vzťahov, ktoré definujú vzájomné vzťahy. Na základe toho sa pokúsime vymedziť 

spoločné charakteristiky vývoja, ale aj odlišnosti v ňom. 
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Rozdiely v identitách a výber integrácie 

Ruská federácia a Ukrajina boli iniciátormi rozpadu Zväzu sovietskych socialistických republík. Keď 

sa osamostatnili boli nútené definovať svoju vlastnú identitu. Ukrajina sama seba definuje ako časť 

Európy, európskych procesov regionalizácie, v budúcnosti sama seba vníma ako člen Európskej únie. 

Na formovaní identity Ukrajiny malo veľký vplyv, že sa vytvárala na križovatke rôznych civilizácií: 

pravoslávneho juhu a severu, katolíckeho západu, turecko-muslimského východu, avšak v čase 

Rzecpospolity (spoločnej poľsko-litovského štátu, ktorý mal znaky republiky) bola súčasťou európskej 

histórie. Nie málo významnú úlohu v danom výbere Ukrajiny hrali hrozby voči Rzecpospolity zo 

strany Ruska.  

Viac ako 20 rokov ako Ukrajiny podporuje daný výber identity a dištancuje sa akýchkoľvek 

integračných snáh zo strany Ruska. Ako je známe Ukrajina neratifikovala Pravidlá Spoločenstva 

nezávislých štátov (SNŠ) a svoju pôsobnosť v tomto integračnom zoskupení obmedzila len na 

vytvorenie zóny voľného obchodu. Od roku 2012 zostáva v ambivalentnom stave členstva-nečlenstva 

SNŠ a vníma tento status ako nástroj civilizovaného rozvod s ostatnými krajinami bývalého 

Sovietskeho zväzu. Strategickým cieľom Ukrajiny sa preto stalo vyhýbanie sa akýmkoľvek rizikám 

návratu do Euroázie. V tejto otázke boli a sú jednotné všetky ukrajinské politické strany. Realizácie 

novej identity nie je jednoduchou záležitosťou, pretože vstupuje do konfliktu s inerciou so sovietskej 

minulosti: ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, inštitucionálnej.  

Okrem toho je možné pozorovať niektoré príznaky relatívnej únavy Európskej únie v oblasti 

nedávneho rozšírenia. Rusko na rozdiel od Ukrajiny, sa snaží adaptovať identitu zdedenú od ZSSR 

k novým reáliám. Rusko samo seba vníma ako nového globálneho aktéra, rodiacou sa svetovou 

veľmocou, centrom konsolidácie novej postsovietskej Euroázie. Toto vnímanie misie Ruska dnes 

vnímajú všetky parlamentné (nie niektoré mimoparlamentné) a väčšina obyvateľov krajiny. 

Rôzne priority 

Vo vzájomných vzťahoch sa Rusko a Ukrajina riadia rôznymi prioritami. Pre Rusko je dôležitejšia 

geopolitická stránka vzájomných vzťahov. Je to to, aby samotná Ukrajina a iní geopolitickí hráči 

priznali záujmy Ruska vo vzťahoch s Ukrajinou. Pre Ukrajinu je najdôležitejšia ekonomická stránka 

vzájomných vzťahov: prístup k ruskému trhu a dodávky nevyhnutných energetických nosičov 

a surovín. Pre Rusko je Ukrajina potrebná pre realizáciu ambícií veľkej dŕžavy. Ukrajine je Rusko 

potrebné pre upevnenie si ekonomických a politických pozícií v Európe. 

Na rozdiel od Ruska, formovanie identity na Ukrajine sa realizuje v podmienkach vážnych problémov 

vo vzťahoch medzi regiónmi. Za viac ako 20 rokov sa nepodarilo spojiť obyvateľstvo Ukrajiny na 
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základe spoločných hodnôt. Zachováva sa veľká sociálno-kultúrna heterogénnosť. Na západe 

a východe sa rôznym spôsobom vníma identita Ukrajiny. V minulosti sa politickom slangu západná  

a stredná časť Ukrajiny  vnímala ako oranžová, východná ako bielo-belasá. V súčasnosti sa západná 

časť Ukrajiny východnou časťou ako „fašistická“ a západná vníma „východnú“ ako separatistickú, či 

teroristickú. V súčasnosti sa prehlbuje sociálno-politická diferenciácia krajiny na zástancov západného 

(európskeho) modelu spoločenského a politického vývoja a na zástancov „zvláštnej cesty Ruska“, čo 

bude prekážkou konsolidácie obyvateľov Ruska, v nie menšej miere ako etnické konflikty 

a protirečenia. To bude ovplyvňovať geopolitické pozicionovanie Ruska. Podľa názoru Zbigniewa 

Brzezinského, ktorý je dosť presný,  existencia Ukrajiny ako samostatného štátu ovplyvňuje politiku 

Ruska. Nie v menšej miere ovplyvňuje Rusko Ukrajinu. Formálne máme do činenia akoby s dvomi 

konkurujúcimi modelmi politického a sociálneho rozvoja krajín. Prvým sú vyhlásenia ukrajinskej 

strany, že sa pridŕža modelu európskej demokracie. Ruská strana vyhlasuje, že je zástancom 

euroázijského modelu so silným mocenským postavením prezidenta. Ukrajina sa však začína 

približovať k euroázijskému modelu, keď po parlamentných voľbách má v krajine silné postavenie 

prezident Petro Porošenko. Dá sa konštatovať, že politická identita oboch krajín sa vytvára v oboch 

krajinách na základe totožného politického systému a politického poriadku, ktorý zabezpečuje 

nedotknuteľné postavenie určitej skupiny elít. Ukrajina sa slovne orientuje na európsku úniu, ale 

súčasne podporuje koncentráciu politickej a ekonomickej moci v rukách jedných a tých istých elít, 

pričom ďalšia skupina elít je vyradená z ekonomickej a politickej hry. 

V dôsledku podobnosti sociálno-politických modelov sa zahraničná politika Ukrajiny formovala pri 

zohľadňovaní záujmov Európskej únie a iných vyspelých krajín, ktoré mali záujem oslabiť vplyv 

Ruska na Ukrajine. Rusko sa snažilo upevniť svoje pozície vlastnými integračnými snahami. 

V Európskej únii sa to vníma ako hrozba dlhodobým plánom vytvorenia „kruhu priateľov“ a získaniu 

zdrojov kvôli zvýšeniu konkurencieschopnosti vo vzťahu k iným centrám geopolitiky. Ukrajina sa 

obávala straty svojej suverenity vďaka budúcej možnej interakcie s Rusko, súčasne sa neobáva 

odovzdania časti suverenity Európskej únii. Je to bez ohľadu na to, že obe integrácie budú realitou až 

vo veľmi dlhodobej perspektíve. Európsky model integrácie je však demokratický, ale zohľadňuje aj 

záujmy mladších partnerov. Súčasná ukrajinská elita tvrdí, že sú jej bližšie európske hodnoty, hoci 

ekonomicky a sociálne je naviazaná na elity v Rusku a iných krajinách SNŠ. Pri tejto rozdvojenosti je 

očividný vnútorný psychologický konflikt medzi orientáciou na Európsku úniu a pokračujúcou 

komunikáciou elít s Ruskom. 

Problematika integrácie je predmetom diskusií takmer od momentu keď Ukrajina získala nezávislosť. 

Diskusie boli veľmi intenzívne od momentu keď Rusko, Kazachstan a Bielorusko vytvorili Colnú 

úniu. Jej vznik sa časovo zhodoval s prípravou Dohody Ukrajiny a EÚ o asociovanom členstve 

a prehĺbenej zóne voľného obchodu. Naplnenie dohody umožní plnoprávne členstvo Ukrajiny 
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v Európskej únii. Preto účasť v euroázijskom integračnom zoskupení je len otázkou vzťahov 

s Ruskom, ale nie s Bieloruskom a Kazachstanom. Vo vzťahoch s Ruskom sa prejavuje historické 

dedičstvo, ktoré súvisí so spoločnou existenciou v rámci jedného štátu (ZSSR), ale aj možnosťami 

nových možností pozicionovania krajiny na medzinárodnej aréne, spojeného so získaním suverenity. 

Balansovanie medzi Ruskom a Európskou úniou v minulosti, ale aj súčasný konflikt, je odrazom 

protirečivých orientácií v ukrajinskej spoločnosti, ktorým bola podmienený politický pluralizmus 

a prejavoval sa v mnoho vektorovom (s rôznymi vektormi) charaktere zahraničnej politike. 

Je nevyhnutné poznamenať, že tento typ zahraničnej politiky realizujú mnohé štáty, ktoré vznikli po 

rozpade Sovietskeho zväzu. Mnoho vektorová zahraničná politika je najracionálnejšou a prirodzenou 

stratégiou malých stredných post sovietskych krajín. Tento model zahraničnej politiky využíva aj 

Ruská federácia, ktorá sa snaží svoju orientáciu na európske krajiny vyvážiť vzťahmi s Čínou 

a krajinami BRICS. Existujú dva typy zahranično-politického balansovanie. Tradičný typ ja zameraný 

na balansovanie kvôli zmenšenia vplyvu akéhokoľvek geopolitického centra. Pragmatický typ 

balansovania počíta s tým, že získa výhody v oblasti zahraničného obchodu a finančnej podpory. 

Väčšinou sa uskutočňuje cestou podpory niekoľkých krajín súčasne. 

Na Ukrajine existovali oba typy zahraničnopolitického balansovania. Na jednej strane sa Ukrajina 

snažila zmenšiť ekonomickú závislosť od Ruska cestou rozšírenia politických vzťahov s alternatívnym 

politickým centrom, ktorým je Európska únia. Druhým typom balansovanie bolo využitie 

konkurenčného súperenia Ruska a Európskej únie o vplyv na Ukrajinu s tým, že sa maximálne využijú 

výhody zo strany jedného a aj druhého politického centra kvôli vlastnému rozvoju. Dialo sa to preto, 

aby sa maximálne zachovali pozície existujúcich podnikateľských klanov a ich politických 

predstaviteľov, ktorí bohatnú na primitívnej štruktúre a orientácii v zahraničnom obchode. Dané 

správanie sa Ukrajiny v zahraničnej politike bolo blízko spojené s vnútornou politikou, teda 

s pozíciami jednotlivých politických síl a vzťahu k nim verejnej mienky. Zakladateľom viac 

vektorovej zahraničnej politiky na Ukrajine bol Leonid Kučma, ktorý je celkom dobre využíval v čase 

keď bol prezidentom Ukrajiny. Nedá sa však hovoriť o viac vektorovej zahraničnej politike, ale skôr 

o dvoj vektorovosti. Vďaka tomu a o tom niet pochybností sa udržovala suverenita  Ukrajiny. Keď 

vezmeme do úvahy dynamiku konjunktúry v Európskej únii, ale aj Ruska, v dvoj vektorovosti sa 

menili priority. V prvej polovici 90. rokov sa veľmi pertratkovala problematika suverenity Ukrajiny, 

ale riešili sa aj problémy spojené s Krymom. Krym sa vtedy chcel osamostatniť a preto sa z neho stal 

autonómny región. To viedlo Ukrajinu k rozšíreniu vzťahov s NATO. Dôkazom viac vektorovosti, 

alebo dvoj vektorovosti bolo niekoľko udalostí v druhej polovici 9. rokov. V roku 1997 bola 

podpísaná s Ruskom dohoda o priateľstve, partnerstve a spolupráci kde sa priznávala územná 

celistvosť krajiny. Na základe tejto dohody sa rozdelilo čiernomorské námorníctvo. V tom istom roku 

vznikla regionálna organizácie GUUAM (Grizínsko, Ukrajina, Uzbekistan, Arménsko a Moldavsko. 
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V roku 1998 bola schválená „Stratégia vstupu Ukrajiny do EÚ.“ V roku 2000 sa na mediálnej scéne 

objavil škandál s kazetami, na ktorých bol nahratý Leonid Kučma, ktorý mal údajne nariadiť 

likvidáciu novinára Gongadzeho z denníka Ukrajinskaja pravda. Po škandále sa vzťahy západných 

krajín s Leonidom Kučmom značne zhoršili. Snažil sa ich zlepšiť, v máji 2002 prezident Leonid 

Kučma oznámil o praktickej realizácii zámeru Ukrajiny vstúpiť do NATO.  V tom istom roku 

v Posolstve prezidenta Verechovnej rade (parlamentu) bola vyhlásená „Európska voľba“, ktorá 

definovala ekonomický a sociálny rozvoj Ukrajiny do roku 2011. Súčasne Ukrajina urobila aj kroky 

smerom k Rusku. Ukrajina súhlasila s synchronizovaním svojho vstupu do Svetovej obchodnej 

organizácie spolu s Ruskom. To sa však neskôr nestalo. Ukrajina súčasne zmrazila projekt dodávok 

ropy z Azerbajdžanu cez ropovod Odesa Brody. Súčasne sa vytvorila spoločnosť RosUkrEnergo, 

ktorej 50% patrilo Gazpromu a dostala povolenie dodávať turkménsky plyn na Ukrajinu. Vzájomné 

zbližovanie sa v oblasti bolo podporené konfliktom spojeným s ostrovom Tuzla v Kerčenskom 

prielive, ktorý oddeľoval Krym od Ruskej federácie. 

Je zaujímavé, že nie dlho pred konfliktom prezident Leonid Kučma podporil myšlienku vytvorenia 

jednotného ekonomického priestoru pre štvoricu krajín – Rusko, Ukrajina, Bielorusko a Kazachstan. 

Súčasne sa vypracovával dokument „Stratégia ekonomického a sociálneho rozvoja Ukrajiny na roku 

2004 – 2015. Cestou európskej integrácie“. 

V roku 2004 sa uskutočnili udalosti, ktoré mali podstatný vplyv na vývoj ekonomickej a politickej 

situácie Ukrajiny a aj Ruska. V tomto roku sa radikálne rozšírila Európska únia a v tomto roku sa 

začal stály a stabilný rast svetových cien ropy a zemného plynu. 

Tieto udalosti spoločne s chudobou, korupciou a neefektívnym (rodinne klanovým) riadením štátu 

viedli k vzniku protestných nálad na Ukrajine, ktoré sa skončili oranžovou revolúciou v roku 2004. 

V dôsledku tretieho doplnkového kola prezidentských volieb, zvíťazil Viktor Juščenko. Následne sa 

zmenil politický režim a orientácie Ukrajiny v oblasti zahraničnej politiky. 

V roku 2005 sa Ukrajina intenzívne začala orientovať na Európsku úniu a NATO, zmrazila projekt 

Spoločného ekonomického priestoru a zriekla sa predchádzajúcich dohôd s Ruskou federáciou. V roku 

2006 vláda Ruskej federácie zrušila colné úľavy na export tovarov do krajín Spoločenstva nazávislých 

štátov, ktoré boli určené pre kooperujúce podniky. To veľmi zasialo ukrajinské zbrojovky a spolupácu 

Ukrajiny a Ruska v oblasti vojenského priemyslu. Začalo sa s colným a necolným obmedzovaním 

dovozu niektorých ukrajinských tovarov. Súčasne sa vystupňovalo napätie medzi Ruskom a Ukrajinou 

v oblasti dodávok zemného plynu. Jeho výsledkom bola prvá plynová kríza, ktorá bola koncom roku 

2005 a začiatkom roku 2006. Hĺbka konfliktu bola daná záujmami oboch krajín v oblasti plynárenstva 

a rentami z tohto obchodu. Krajiny podpísali dočasnú dohodu, ktorá v podstate nevyriešila problémy, 
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čo ukázali neskoršie udalosti. Ukázalo sa, že je nevyhnutné prejsť na trhové ceny za kúpený plyn, ale 

aj na trhové poplatky za jeho prepravu. 

V roku 2008 Ukrajina podporila Gruzínsko v útoku na Južné Osetsko. Tým hodila rukavicu priamo 

Rusku. Ukrajinská elita pochopila, že týmto spôsobom sa môžu vyriešiť aj problémy Krymu. 

Záverečný rok Viktora Juščenko bol poznamenaný plynovou krízou začiatkom roku 2009. 

Počas rokov keď bol Viktor Juščenko vo funkcii prezidenta sa mu nepodarilo urýchliť vstup Ukrajiny 

do Európskej únie a ani do NATO. Maximum čo bolo možné bola účasť Ukrajiny s programe EÚ 

Východné partnerstvo. 

V roku 2010 Viktor Janukovič vyhral prezidentské voľby kvôli tomu, že obyvatelia neboli spokojní 

s politikou Viktora Juščenka, Vtedy sa Ukrajina zriekla členstva v NATO a 21. apríla 2010 

v Charkove podpísala dodatok k Dohode o z 19. januára 2009, ktorá predpokladala 30% zľavu na 

dodávky zemného plynu. Výmenou za zľavu bolo povolenie zotrvania čiernomorskej flotily Ruskej 

federácie na Kryme na ďalších 25 rokov teda do roku 2042. Nová moc mala vážny problém 

s Európskou úniou a to bolo odsúdenie a uväznenie bývalej premiérky Júlie Timošenkovej. Bez 

ohľadu na to medzi politickými stranami a ani elitami neexistovala sila, ktorá by presadzovala úplné 

zbližovanie z Ruskom, lebo nikto z nich nechcel, aby sa Ukrajina stala kolóniou Moskvy. 

 

 

[Príspevok vznikol v rámci grantu VEGA č. 1/0391/13 Význam tretích krajín pre strategické 

rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku).] 
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