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Anotace 

Bakalářská práce „Vzestup a pád ruské oligarchie“ se zabývá vztahem mezi velkým ruským 

byznysem a státním aparátem mezi lety 1987 až 2008. Od počátků podnikání během 

Gorbačovových reforem se začaly formovat vlivné podnikatelské struktury, které byly v průběhu 

devadesátých let schopny ovládnout významné části ruského hospodářství. K tomu částečně přispěl 

neobvykle vysoký stupeň koncentrace vlastnických struktur stupňující se jak za vlády Michajla 

Gorbačova, tak Borise Jelcina. Důležitými faktory také byly nerostné suroviny jako snadný zdroj 

příjmů a slabost státu při vytváření a prosazování právního prostředí. Díky tomu mohli někteří 

podnikaví jedinci získat tak velký majetek, že s ním dokázali ovlivňovat určitá politická rozhodnutí. 

Jejich vliv dosáhl vrcholu během kampaně za Jelcinovo znovuzvolení, kdy dokonce někteří získali 

vládní posty a situace se nejvíce blížila oligarchii. Během krátkého času ale došlo k jejich oslabení, 

jak vzájemnými střety, tak finanční krizí roku 1998 a nástupem Vladimira Putina na přelomu roku 

1999 a 2000. Politický vliv oligarchů tak byl významně omezen. Postupem času se vynořila nová 

mocná elita vycházející z byrokratického aparátu. Ta využívá své moci k další koncentraci podniků 

pod svou kontrolu a určuje podobu podnikatelského prostředí. Tato práce analyzuje vývoj oligarchů 

a snaží se prozkoumat jejich vliv na ruskou společnost a hospodářství. 

 

Annotation 

The thesis “The Rise and Fall of the Russian Oligarchy” deals with the relationship between big 

business and the Russian state apparatus between 1987 and 2008. Since the beginning of the 

entrepreneurship in Russia during Gorbachev's reforms influential business structures started to 

develop. These structures then were able to dominate in the nineties a significant part of the Russian 

economy. That was partially caused by an unusually high degree of concentration of ownership 

structures growing under Michail Gorbachev’s and Boris Yeltsin’s governments. Important factors 

were as well natural resources as an easy source of income and the weakness of the state in creating 

and promoting a legal environment. Because of that some enterprising individuals were able to gain 

large fortunes that could be used to influence some policy decisions. Their influence peaked during 

the campaign for Yeltsin's re-election, when they even received some governmental posts. In that 
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time the situation was closest to the oligarchy. Nevertheless within a short time their influence was 

reduced by mutual conflicts, the financial crises of 1998 and with Vladimir Putin becoming acting 

president at the end of 1999. Therefore the political influence of oligarchs was significantly 

reduced. Over time, a new elite based on the powerful bureaucracy emerged. It is using its power 

for further concentration of the enterprises under their control and for determining the form of a 

business environment. This paper analyses the evolution of oligarchs of nineties and tries to explore 

their influence on Russian society and economy. 
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Sovětský svaz, Michajl Gorbačov, Rusko, Boris Jelcin, privatizace, tržní hospodářství, reformy, 

oligarchie, oligarchové, Vladimir Putin, 
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1. Úvod  

1.1 Charakteristika tématu a základní teze 

     

    Ruská federace je vojenskou a ekonomickou velmocí, která je nejen v historickém kontextu 

důležitou součástí evropského prostoru. Porozumění a pochopení vnitřních mocenských principů 

této země je pak důležité i pro pochopení motivů rozhodování představitelů Ruské federace, ale 

také pro pochopení mechanizmů moci vůbec. Je velmi přínosné zabývat se principy, které jsou v 

některých případech přenositelné. Je nutné pochopit jak se utvářely mocenské elity, z čeho 

vyrůstaly, a jak jsou navzájem provázané. Je důležité pochopit vnitřní problémy, které vedly k 

některým rozhodnutím. Při zběžném pohledu se mohou některé problémy jevit velmi zjednodušeně, 

ale z blízka často překvapují svou komplexností. Stejně tak tomu je v případě ruské oligarchie, která 

byla z větší části často zformována vnějšími okolnostmi, což je i jedna z mých tezí. Hlavní tezí této 

práce ale je, že primární příčinou vzniku oligarchie byla předešlá koncentrace majetku, která za 

nynějšího trendu vytváření tzv. ”národních šampiónů” opět vede k vytváření nové generace 

oligarchů. 

    Když koncem 80. let začínali někteří podnikaví jedinci zakládat družstva a spontánně 

privatizovat podniky, málokdo tušil, že právě tito lidé se stanou v devadesátých letech novou ruskou 

elitou, takzvanými ”novými Rusy”. Nicméně zřejmě ještě méně lidí čekalo, že tato elita bude 

začátkem tisíciletí tam kde je dnes, tedy v podřízeném postavení vůči vládě. Přitom stát se během 

dvou dekád od rozpadu Sovětského svazu nalézal ve dvou extrémních polohách. Do roku 1999 byly 

jak federální tak regionální vládní strukury pod výrazným vlivem velkého byznysu do takové míry, 

že se hovořilo o privatizaci státu. Po roce 2000 se hovoří spíše o renacionalizaci privátního sektoru. 

S příchodem Vladimíra Putina totiž došlo k výrazné změně prostředí a k překvapivě snadnému 

procesu  nahrazování starých elit nově posílenou byrokracií. 

    Období Jelcinovy vlády se pro mnohé stalo obdobím prudkého vzestupu jak po finanční, tak po 

politické stránce. Bylo to období divokého kapitalismu predátorů, kteří získali to co si urvali a 

dokázali pak udržet. Úmyslem této práce je vyhnutí se určité pejorativnosti pojmu oligarcha, která 

je mnohdy oprávněná, ale ne vždy a za všech okolností. Podle názoru Davida M. Kotze a Freda 

Weira, ale vlastně i Anderse Åslunda, byla éra “loupeživých baronů“ koncem 19. století ve 

Spojených státech v mnohém podobná Rusku po rozpadu Sovětského svazu. Podle jejich nazírání se 

jedná pouze o nutnou etapu ve vývoji kapitalismu. Bylo totiž potřeba akumulovat kapitál v rukou 

jednotlivců, a to i primitivním způsobem, aby mohl být později použit produktivně.1 Někteří autoři 
                                                 
1 KOTZ, David, WEIR, Fred.  Russia’s Path from Gorbachev to Putin: The demise of the Soviet system and the new 

Russia. Oxfordshire: Routledge, 2007, s. 231. 
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tento přístup vnímají jako přirozenost, kterou si musí projít každá ekonomika na cestě k tržnímu 

hospodářství.2 Touto prací bych tedy rád prozkoumal okolnosti akumulace bohatství do rukou 

několika jedinců a zjistil, zda se nejednalo o samočinný proces nastavený realitou dědictví 

Sovětského svazu, přítomností nerostného bohatství a koncentrací vlastnických struktur.  

    Struktura této práce rozdělena do čtyř hlavních kapitol a až na několik výjimek je chronologická. 

V první části se kromě charakteristiky tématu a zhodnocení odborné literatury zaměřuji na definici 

pojmu ruská oligarchie. V druhé části se snažím nastínit výchozí podmínky, jaké panovaly těsně 

před kolapsem Sovětského svazu. Důležitým bodem této části je poukázání na výpadek kontrolních 

mechanizmů a zvyšující se koncentraci podnikových struktur, společně se zvyšující se závislostí na 

nerostných surovinách v závěru 80. let. Mezi zásadní body zde také patří družstevní zákon a 

polovičaté reformy, které podpořily počáteční kumulaci majetku. S tím také souvisí podkapitoly o 

původu oligarchů a základech jejich jmění. Tato část pak slouží jako východisko k třetí hlavní 

kapitole zabývající se Jelcinovým Ruskem a vzestupem oligarchie nejprve v podobě manažerů 

státních podniků a později finančníků. Jako klíčové je zde téma  tzv. šokové terapie a s ní spojené 

problematiky nutnosti či nenutnosti privatizace. Jako nejzásadnější část považuji podkapitolu o 

půjčkách za akcie a dosažení krátkodobého souznění oligarchů během kampaně za Jelcinovo 

znovuzvolení. V této části také rozebírám mediální říše oligarchů a dopady ještě vyšší koncentrace 

vlastnických struktur. Ve čtvrté a poslední části se věnuji omezení vlivu oligarchů a jejich 

bezpodmínečné kapitulaci do rukou nově vznikající třídy úředníků-byznysmenů.  

    Z výše uvedených důvodů se rozsah této práce omezuje na oblast dnešní Ruské federace a období 

mezi lety 1987 až 2008. Toto ohraničení vyplývá jednak z Gorbačovových reforem, které 

zapříčinily prudký rozvoj některých podnikatelských skupin po roce 1987, ale také z toho, že rok 

2008 byl rokem finanční krize a výměny na prezidentském postu. Dopady těchto změn zatím ještě 

nejsou dostatečně kvalitně a objektivně zdokumentovány v takovém množství, aby se bylo možné 

vydávat dále. Co se týče použité metodologie, tak ta se odvíjí od kompilace a částečné analýzy 

poznatků množství světově známých odborníků zabývajících se danou problematikou. 

    Vzhledem k tomu, že tato práce pojednává o Rusku a tudíž se v ní vyskytuje velké množství 

ruských jmen, rozhodl jsem se v celém textu využít transkripci ruských jmen z azbuky do češtiny 

namísto transliterace, která by byla pro vědeckou práci sice vhodnější, ale také nepřehlednější. Tedy 

například v prvním pádě používám Michail Chodorkovskij, ale ve druhém pádu pro větší 

srozumitelnost počeštěnou verzi - Michaila Chodorkovského.      

 

 

                                                 
2 Jako třeba Anders  Åslund, , Andrei Shleifer, Robert Vishny nebo Maxim Bojko 
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1.2 Zhodnocení odborné literatury 

    Při psaní této práce jsem čerpal z množství knih a článků renomovaných autorů, kteří se 

dlouhodobě zabývají vývojem Ruska a jeho interní politiky. Díky množství autorů, kteří se touto 

problematikou zajímají je možné si vybírat mezi velkou nabídkou odborné literatury vztahující se 

přímo k tématu. Zdroje použité zde většinou pocházejí z  anglojazyčné literatury, u které 

předpokládám větší míru objektivnosti než u ruskojazyčných zdrojů, které vzhledem k politické 

situaci na mediálním poli v Rusku nemusí být vždy důvěryhodné. Kromě toho předpokládám, že 

významné práce ruské provenience jsou překládány do angličtiny jako světovými akademiky běžně 

užívaného jazyka. Přesto je v mém seznamu literatury zahrnuto množství ruských autorů, které díky 

jejich dlouhodobému působení na zahraničních institucích a kreditu, který mají, považuji za 

důvěryhodné zdroje. Jimi jsou například Lilia Ševcova, Andrej Jakovlev, Sergej Guriev, Andrej 

Račinskij, Richard Sakwa a další. Z důvodů detailního vhledu do problematiky a velké 

informovanosti jsem pro tuto práci využil i literaturu přímých aktérů přelomových reforem, jakými 

jsou Anders Åslund a Jegor Gajdar, i když u nich je potřeba zvažovat jejich zaujatost. Například 

Åslund totiž podle mého názoru zohledňuje ve svých knihách osobní přátelství s některými politiky 

a s jeho názory na šokovou terapii se neztotožňují autoři jako nositel Nobelovy ceny za ekonomii 

Joseph E. Stiglitz nebo dlouholetý odborník na ruskou ekonomii Marshall Goldman.  

         

1.3 Definice ruské oligarchie      

     Definice oligarchie je poměrně nesnadný úkol díky proměnám jejího reálného významu pro širší 

masy. Význam pojmu se měnil jak ve vztahu k místům, tak v průběhu času již od dob starého 

Řecka. Díky tomu lze říci, že původní definice oligarchie dnes nejsou totožné s tím, co tento pojem 

reprezentuje v Ruské federaci nebo v západních médiích. Z toho důvodu někteří autoři tento termín 

neradi používají. Například Stephen Fortescue raději preferuje označení jako “ropní baroni“ a 

“kovoví magnáti“, která ale pomíjí mnohé další aktéry, též označované za oligarchy a zdaleka 

neobsahují komplexnost jakou pojem oligarcha vyjadřuje.  

    Podle klasické definice chápeme oligarchii v původním slova smyslu jako vládu  úzké majetné 

třídy. Jedno z prvních rozlišení demokracie a oligarchie lze vysledovat až k Aristotelovi, který 

napsal že: “oligarchie jest takové zřízení obce, v němž nejvyšší moc jest v rukou zámožných, 

demokracie, však vzniká tehdy, když rozhodují ne majitelé velkého jmění, nýbrž chudobní.“3 

Bohužel tato charakteristika je v dnešní době kapitalismu a globalizace velmi vágní z důvodu 

vysoké neurčitosti pojmu moci, kdy je často bohatství na stejné úrovni jako politická moc. Téměř 
                                                 
3 ARISTOTELES. Politika. Praha : Rezek, 1998, s. 120. 
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v jakékoliv zemi se tak dají vysledovat jak demokratické, tak oligarchické elementy, které však 

mohou být interpretovány různě. 

    Podle mnohých autorů se v 90. letech v Rusku jednalo spíše o plutokracii, která lépe vystihuje 

majetek jako prostředek vlády. Ani toto označení ale není ideální ze stejných důvodů proč není 

ideální pojem oligarchie. Ruští podnikatelé spadající do této kategorie nikdy nebyli organizovanou 

elitou v Aristotelově pojetí. Dokonce většina z nich tento výraz neměla v oblibě, snad kromě Borise 

Berezovského. Až na pár politicky nejexponovanějších výjimek typu Vladimira Potanina, Anatolije 

Čubajse nebo právě Borise Berezovského většinou neovlivňovali zemi z titulu vládního postu. 

Důvodem zasednutí ve Státní Dumě byla spíše poslanecká imunita než cokoliv jiného. Mimo to 

byly vždy jejich zájmy příliš roztříštěné a protichůdné na to, aby byli schopni formulovat nějaké 

společné politické stanovisko v otázkách jiných, než týkajících se jejich majetku. To lze pozorovat i 

na tom, že Potanin během své účasti ve vládě dosáhl především restrukturalizace daňového dluhu 

jeho Norilsk Nickelu než čehokoliv jiného.4 Lze to pozorovat i na snaze oligarchů zabránit 

cizincům v přístupu do bankovního sektoru.5 

    Podle Aristotela je totiž “oligarchie odrůdou aristokracie“6, což po většinu 90. let nebylo daleko 

od pravdy, pokud vezmeme v úvahu určitou hierarchickou feudálnost vztahů politických elit 

založených především na dobrých kontaktech, ale zároveň vysokou míru jejich rozhádanosti. Přesto 

existovaly jisté politicko-ekonomické koalice postavené okolo klíčových vládních postů, medií, 

průmyslu, které svým způsobem vytvářely nátlakové struktury s velkým vlivem na federální i 

regionální úrovni. Jejich vliv pak vyvrcholil v roce 1996 v měsících během kampaně za 

znovuzvolení Borise Jelcina prezidentem, kdy by se dalo uvažovat o stavu nejblíže oligarchii. V té 

době oligarchové jednali nejjednotněji. Dokonce zástupci velkého byznysu Vladimir Potanin a 

Boris Berezovskij byli jmenováni prvním místopředsedou vlády, respektive zástupcem tajemníka 

bezpečnostní rady, ale tato idyla společného cíle skončila pár měsíců po volbách.7     

    Přestože tedy někteří vlivní jednotlivci dokázali dosáhnout dílčích úspěchů v ovlivňování státní 

moci, nikdy neměli vládu plně ve svých rukou. Oligarchové nikdy neovládali běh země ve smyslu v 

jakém je oligarchie běžně chápána, tedy jako vládnoucí skupina jedinců držících moc pevně v 

rukou, i když se Boris Berezovský pokoušel budit tento dojem.8 Vliv oligarchů v té době se dá spíše 

chápat tak, že byli schopni ovlivňovat určité aspekty ekonomických i politických rozhodnutí jako 

                                                 
4  Åslund, Anders. Russia's Capitalist Revolution: Why market reform succeeded and democracy failed. Washington 

D.C.: Peterson Institute for International Economics, 2007, s. 169. 
5 FORTESCUE, Stephen. Russia’s Oil Barons and Metal Magnates. New York: Palgrave Macmillan, 2006, s. 100. 
6 ARISTOTELES. Politika. Praha : Rezek, 1998, s. 120. 
7 SHEVTSOVA, Lilia. Lost in Transition. Washington D.C.: Carnegie Endowment for Internation Peace, 2007, s. 105. 
8 SAKWA, Richard. Putin and the Oligarchs. New Political Economy, 2008, no. 2, s. 186.  
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jednotlivci. Některým se podařilo získat „přístup ke koridorům moci,“ což představovalo enormní 

kompetitivní výhodu.9 Nicméně po roce 1996 již společné shody dosahovali jen těžko.   

     V ruských reáliích pojem oligarcha označuje poněkud šířeji někoho mocného a privilegovaného, 

jakéhosi nástupce oné staré sovětské nomenklatury nebo mafie. Thomas Graham dokonce zachází 

tak daleko, že označuje i staré komunistické byrokraty za “sovětskou oligarchii“. V tomto případě 

nebyla elita fakticky majetná, ale o majetku díky své moci rozhodovala, tudíž podle Grahama svým 

způsobem majetná byla.10 V kontextu této práce je ale myšlena postsovětská skupina těch opravdu 

nejbohatších a politicky nejaktivnějších podnikatelů a někdy i ředitelů státních podniků. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o určitou symbiózu bohatství a moci, tak jak o ní mluvil Vladimir Putin, není asi 

pro tento účel vhodnější výraz, který by sjednocoval takto heterogenní skupinu individualit. 11 

Důvodem využití tohoto označení tedy je především jeho zlidovělost a běžné užití datující se k 

památnému rozhovoru Borise Berezovského pro Financial Times v roce 1996. V tomto rozhovoru 

Berezovskij poněkud přehnaně jmenoval sedm bankéřů kontrolujících 50 procent ruského 

produktivního kapitálu a označil je za oligarchy.12 V jeho podání se jednalo kromě jeho samotného 

o Vladimira Potanina, Vladimira Gusinského, Michaila Chodorkovského, Alexandra Smolenského, 

Michaila Fridmana a Pjotra Avena.13 Významná ruská analytička Lilia Ševcova pak k této základní 

skupině přidává ještě Vladimira Vinogradova, ale seznam lidí pro které se vžilo označení je delší. 14 

Tento pojem se pak vžil do takové míry, že se bez něj v daném kontextu nelze obejít a to dokonce 

zpětně, tedy nejen od roku 1996, ale i dříve. 

     

 

 

 

 

 

                                                 
9  SAKWA, Richard. 2008: c.d., s. 186. 
10 GRAHAM, Thomas. From Oligarchy To Oligarchy : The Structure of Russia’s Ruling Elite. Demokratizatsiya : The 

Journal of Post-Soviet Democratization. 1999, s. 7. 
11 GIDADHUBLI, Rakesh; SAMPATKUMAR, Rama. Putin's Confrontation with Oligarchs. Economic and Political 

Weekly. 2000, Vol. 35, No. 28/29, s. 2513. 
12 GURIEV, Sergei, RACHINSKY, Andrei. 2005b: c.d. 
13 DUNCAN, Peter. ‘Oligarchs’, Business and Russian Foreign policy : From El’tsin to Putin. London, 2007. 24 s. 

Economics Working Paper No. 83. UCL SSEES Centre for the Study of Economic and Social Change in Europe, 2. 
14 SHEVTSOVA, Lilia. 2007: c.d., s. 104. 
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2. Výchozí podmínky 
     

    Jedním z nejdůležitějších faktů, které jsou nezbytné pro obecné porozumění struktuře ruské 

ekonomiky a struktuře moci je právě realita sovětského dědictví, která do značné míry předurčovala 

a stále ještě předurčuje mnohé aspekty ruského života. Bohužel rozsah této práce nedovoluje 

zabývat se všemi aspekty tohoto dědictví, přesto je dobré vědět z jakého prostředí vyšla ruská 

oligarchie a jaké okolnosti vedly k pozdější rapidní akumulaci bohatství. 

     

2.1 Ekonomická situace Sovětského svazu  

   

     Z ekonomického hlediska se Sovětský svaz koncem 80. let nacházel v předsmrtelných křečích. 

Již od poloviny 70. let hospodařil s deficitním rozpočtem okolo čtyř miliard dolarů15 a skrytou 

inflací, která se projevila až ve chvíli kdy přestaly být některé ceny centrálně fixovány.16 S 

nástupem Gorbačovovy vlády sice na chvíli vzrostl celkový hrubý národní produkt o cca 4 procenta 

v roce 1986, ale poté už jen klesal a v závěru existence Sovětského svazu v roce 1991 se již přímo 

propadal o 13 procent.17  

    Tento stav představoval výraznou stagnaci sovětského hospodářství, a také se brzy projevil na 

pultech obchodů. Důvodů proč tomu tak bylo by se jistě našlo mnoho, ale pro účely této práce lze 

zmínit jen ty nejvýznamnější. Těmi byly nízké ceny ropy, ztráta zisků z alkoholu v důsledku 

prohibice, polovičaté reformy plné kompromisů a neúměrné zvyšování platů zaměstnanců, což 

mělo za následek ony prázdné obchody. Problémem se také paradoxně staly vysoké náklady na 

zbrojení a jejich snižování. Ve srovnání se Spojenými státy byla úroveň zafinancování zbrojního 

sektoru několikanásobně vyšší. I přes tvrdší zahraniční politiku Ronalda Reagana se americké 

výdaje zastavily na 6 procentech HDP18, zatímco Sovětský svaz pravděpodobně dosáhl podle 

hrubých odhadů a slov Michaila Gorbačova ve zbrojení  na začátku osmdesátých let  přes 20 

procent HDP.19 Ve chvíli kdy Gorbačov snížil výdaje na vojensko-průmyslový komplex, tak 

odstavil velkou část těžkého průmyslu, který neměl žádné jiné využití.20 

     

2.1.1  Fixace na suroviny 
                                                 
15 GOLDMAN, Marshall. Petrostate: Putin, Power and the New Russia. New York: Oxford University Press, 2008, s. 43. 
16 GOLDMAN, Marshall. The Piratization of Russia: Russia’s reform goes awry. London: Routledge, 2003, s. 54. 
17 KOTZ, David, WEIR, Fred. 2007: c.d., s. 72. 
18  Åslund, Anders. 2007: c.d., s. 16. 
19 GOLDMAN, Marshall. 2003: c.d., s. 50.     
20 Ibidem. s. 51.     
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    Požadavky na investice jak do armády, tak na uspokojení základních spotřebitelských potřeb ale 

byly závislé na cenách ropy a zemního plynu. Ty se sice držely po ropné krizi v roce 1973 na 

solidní úrovni díky Jomkipurské válce, Iránské revoluci a Iránsko-Irácké válce, ale po větší část 80. 

let klesaly dolů, až se prudce propadly na své dno mezi lety 1985 až 1986 díky zvýšené produkci 

Saudské Arábie.21 Díky předešlé fixaci na příjmy ze surovinové základny Sovětského svazu také 

nedocházelo k žádné zásadní modernizaci či diverzifikaci ekonomiky, právě naopak. Není náhodou, 

že většina ropné a plynárenské infrastruktury byla vybudována v posledních 15 letech Sovětského 

svazu, kdy vzniklo 90.000 kilometrů ropovodů.22  

    Z dnešního pohledu se dá tento stav klasifikovat jako jeden z projevů tzv. “prokletí surovinami“, 

ale také tzv.“holandské nemoci“ tedy jevu známého z 60. let v Nizozemí, když byla nalezena 

ložiska plynu.23 Dopady těchto jevů se projevily až ve chvíli, kdy došlo k onomu propadu cen ropy 

a kdy Sovětský svaz zůstal bez záložního plánu. Znovu pak v průběhu 90. let, kdy byl svým 

způsobem uměle udržován vysoký směnný kurz rublu podporovaný vývozy ropy a plynu, což vedlo 

k rapidnímu růstu dovozů a útlumu vlastní produkce. Tento trend později potvrdil růst podílu 

energetického sektoru na úkor zbytku průmyslu mezi lety 1991 až 1998 z 11,3 procent na 31,8 

procent.24 

    S tím, že “holandská nemoc“ je velkým ruským problémem souhlasil i Jegor Gajdar, který tento 

stav přirovnával k situaci v jaké se ocitlo Španělsko poté co začalo do Evropy dovážet americké 

zlato v šestnáctém a sedmnáctém století. To způsobilo dramatické zvýšení cen, potřebu dovozu 

potravin a ztrátu konkurenceschopnosti španělského zemědělství a textilu.25 Tedy něco podobného, 

co se v podstatě v Rusku odehrálo, a co předurčilo vznik mocných struktur (ať už oligarchů nebo 

státních úředníků) závislých především na ziscích z nerostných surovin.  

 

 

  

    
                                                 
21 GOLDMAN, Marshall. 2003: c.d., s. 51. 
22 DIENES, Leslie. Observations on the Russian Heartland . Eurasian Geography and Economics. 2005, Volume 46, 

Number 2, s. 158. 
23 AHREND, Rudiger ; DE ROSA, Donato; TOMPSON, William. Russian manufacturing and the threat of  “Dutch 

Disease“: A Comparison of competitiveness developments in Russia and Ukrainian Industry. OECD [online]. 2007, 

economics department working  papers No. 540, [cit. 2010-04-20]. Dostupný z WWW: 

<www.oecd.org/eco/working_papers>, s. 6. 
24 GRAHAM, Thomas. 1999: c.d., s. 328. 
25 GAIDAR, Yegor. Collapse of an Empire : Lessons for Modern Russia. Washington D.C.: Brookings Institution Press, 

2007, s. 46. 

http://www.oecd.org/eco/working_papers
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2.2 Počátky podnikání 

    S nástupem reformně smýšlejícího Gorbačova a prosazením uskoreně, glasnosti a perestrojky 

sice začalo docházet k určitým protržním změnám, ale ty byly mnohdy přijímány s nevolí a 

polovičatě. V krátké době tak vznikla řada problémů, ze kterých někteří jedinci vytěžili maximum 

možného, a na nichž později založili svá impéria.26 Počátky podnikání byly v Sovětském svazu 

rizikovou záležitostí. Mnozí pozdější podnikatelé začínali svou aktivitu na černých trzích obchodem 

s prakticky čímkoliv co bylo zrovna nedostatkové zboží. Mezi nimi byli například Michail Fridman, 

Alexandr Smolenskij nebo Vladimir Gusinskij. Smolenskij byl za tyto aktivity dokonce ve vězení.27 

Ústava z roku 1977 formálně připouštěla pouze individuální pracovní aktivitu v rukodělné a 

zemědělské sféře, stejně tak jako ve službách a jiných typech aktivit založených výlučně na osobní 

práci občanů a členů jejich rodin.28 Nicméně ještě v roce 1986 byla zahájena akce proti 

“nevydělaným“ příjmům, která postihla jak podnikavé důchodce, tak například povolený obchod 

s produkty kolektivních farem, které nesměly využívat žádné prostředníky.29  

    Ve skutečnosti tedy došlo k faktické legalizaci samostatně výdělečných aktivit až v květnu 1987 

zákonem o samostatné pracovní činnosti. Přímý ekonomický dopad byl ale relativně malý, protože 

zákon nenabízel příliš výhodné podmínky a o legalizaci podnikání se nedalo tak úplně hovořit. Do 

roku 1989 této možnosti využilo jen zhruba okolo 300,000 lidí.30 V lednu 1988 pak ještě vstoupil v 

platnost nový zákon o státních podnicích a základní ustanovení pro fundamentální přestavbu 

ekonomického řízení, který byl plný kompromisů a nejasností. Přesto tato iniciativa umožnila vznik 

několika nových nařízení, která usnadnila jiné formy soukromého podnikání, především skrze 

družstevní zákon.  

 

2.2.1 Družstevní zákon 

    Od května 1988, kdy byl přijat družstevní zákon, do hry vstoupila ve větší míře družstva, která 

kromě povinnosti registrace u místních autorit představovala volně působící celky, které mohly 

profitovat z částečně liberalizovaného zahraničního obchodu a relativně nižších daní.31 Kromě toho 

se nekladly meze v zakládání nových bank, což mělo později dalekosáhlé důsledky. Jako přímý 

následek toho vznikly tisíce nových firem, které byly víc než družstvy čistě soukromými podniky.32 

                                                 
26 GURIEV, Sergei, RACHINSKY, Andrei. 2005a: c.d., s. 139. 
27 FORTESCUE, Stephen. 2006: c.d., s. 25. 
28 Åslund, Anders. 2007: c.d., s. 28. 
29 GOLDMAN, Marshall. 2003: c.d., s. 52. 
30 Åslund, Anders. 2007: c.d., s. 29. 
31 Ibidem. s. 56. 
32 KOTZ, David, WEIR, Fred. 2007: c.d., s. 111. 
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Tento fakt napomohl prvotní kumulaci kapitálu a nepřímo tak přispěl k pozdějšímu vzestupu 

některých oligarchů v nové postsovětské realitě.33 Zástupci těch, kteří využili tuto novou legislativu, 

byli například Alexander Smolenskij, Michail Chodorkovskij, Vladimir Gusinskij a mnozí další. 

Alexander Smolenskij založil stavební družstvo už v roce 1987 a na základě toho později Stoličny 

Bank v roce 1989. Michail Chodorkovskij založil Menatep jako družstvo v roce 1988. 

    Možnost založení soukromého družstva byla často využívána manažery státních podniků, kteří 

družstva použili k vyvedení peněz z podniků. Do družstev tak proudily peníze klasicky například 

prodejem produktů družstvům za nízké státní ceny a následným odprodejem na domácích nebo 

světových trzích.34 Podobný princip využil Boris Berezovskij, když svoji kariéru založil v roce 1989 

na spojení s “rudým“ ředitelem Avtovazu Vladimirem Kaddanikovem. Díky propojení s italskou 

společností Logo systems vytvořili firmu Logovaz, která se stala výhradním prodejcem produktů 

Avtovazu. Ten pak prodával Logovazu vyrobené vozy dokonce pod výrobními náklady, což 

vyústilo v problémy s platy zaměstnanců a placením daní. Logovaz mezitím výslednou cenu upravil 

stoprocentní přirážkou a dosáhl obřích zisků.35  

 

2.2.2 Problémy s implementací reforem 

    Díky konzervativním elementům, korupci, zaměření se především na makroekonomické 

problémy a nízké kompetentnosti ekonomických odborníků, nebyly tyto reformy příliš úspěšné co 

se týče zamýšlené záchrany sovětského hospodářství. Přestože existovala snaha řešit ekonomické 

problémy Sovětského svazu tržními principy, nesetkala se tato snaha s porozuměním uvnitř 

rigidního a dogmatického byrokratického aparátu.36 Z této situace se dalo získat mnoho a 

pravděpodobně díky těmto protichůdným tendencím vznikl počáteční chaos, který přetrval po 

většinu 90. let a který v jistém smyslu umožnil “kreativní“ podnikání části pozdějších oligarchů, 

tedy i státních manažerů. Problémem reforem totiž bylo, že našly podporu hlavně mezi řediteli 

státních podniků, kteří je ale využili k vlastnímu systematickému obohacování, nikoliv k 

faktickému rozvoji firem. Tento trend byl později ještě podpořen tím, že od roku 1989 vstoupil v 

platnost zákon o pronájmu a od roku 1990 zákon o podnicích a podnikatelské činnosti. To ve své 

podstatě umožnilo postupné přebírání státních podniků jejich vedením, což později Boris Jelcin 

nazval tzv. divokou a spontánní privatizací starých elit.37 Ta se však odehrávala již dříve na základě 

                                                 
33 FORTESCUE, Stephen. 2006: c.d., s. 24.  
34 GRAHAM, Thomas. 1999: c.d., s. 328. 
35 KOTZ, David, WEIR, Fred.  2007: c.d., s. 217. 
36 Åslund, Anders. 2007: c.d., s.  29. 
37 Ibidem. s. 107. 
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družstevního zákona, kdy byly vyváděny majetky státních společností do soukromých rukou.38   

    Důsledkem reforem bylo, že státní podniky ztratily centrální dohled, nebyla vyžadována 

zodpovědnost státních manažerů, mohla vznikat nezávislá družstva a neregulované banky, přičemž 

byl zčásti liberalizován zahraniční obchod již od roku 1986.39 To se později ukázalo jako největší 

kámen úrazu, protože právě tento fakt vedl k obrovským ziskům jak státních manažerů, tak 

finančních spekulantů, kteří díky rozdílu domácích a zahraničních cen mohli snadno a rychle 

vydělávat velké sumy na úkor státu aniž by nad “jejich“ podniky byl vykonáván onen dohled. 

    To bylo ale neúmyslně umožněno také snahou reformátorů zefektivnit sovětskou byrokracii 

snížením počtu ministerstev a vytvořením velkých výrobních asociací sdružujících tisíce státních 

podniků. To ale vedlo ke ztrátě přímého dohledu ministerstev nad podniky.40 Tento započatý trend 

pak byl podpořen rozpadem Sovětského svazu a likvidací jeho ministerstev. Například v případě 

energetického průmyslu byly všechny tyto asociace sdruženy pod  Ministerstvem paliv a energetiky 

Ruské federace (Mintop), které však nemělo žádný účinný nástroj k jejich přímé kontrole.41    

    Dalším problémem pak byl chaotický systém daní a regulovaných cen. V roce 1987 přijaté 

cenové reformy umožnily liberalizaci některých cen, zatímco ceny některých produktů zůstaly 

centrálně fixovány.42  To však vedlo k přesunu výroby části podniků k neregulovaným výrobkům, 

které umožňovaly vyšší profit za menšího objemu odvedené práce. Kromě toho i ta část nově 

vznikajících podnikatelů, která by chtěla vyrábět “užitečné“ zboží, by nemohla konkurovat státem 

dotovanému zboží. V daňové otázce pak nedošlo ke standardizaci korporátní daně, ale právě naopak 

rozptyl daní sahal od 0 po 90 procent, přičemž vyšší daní byly postihovány dobře vedené podniky.43  

    To nejenže nevytvářelo motivační systém pro zefektivnění a rozvoj, ale naopak mohlo navádět k 

finančním machinacím. Není proto až tak velký div, že pokušení bezpracného zisku odolal málokdo 

a došlo tak k vzestupu organizačně talentovaných lidí. Ti často fakticky nedisponovali vlastním 

majetkem, ale dokázali ho velmi rychle vytvořit pomocí svých kontaktů. 

    

 

 

 

                                                 
38 FORTESCUE, Stephen. 2006: c.d., s.  44. 
39 Åslund, Anders. 2007: c.d., s.  53. 
40 Ibidem. s. 54. 
41 LANE, David. The political Economy of Russian oil. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 1999, s. 16. 
42 Åslund, Anders. 2007: c.d., s. 55. 
43 Ibidem. s. 56. 
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2.2.3 Původ oligarchů 

     

    Tento trend byl patrný na tom, že významnou líhní podnikatelů v první vlně rozvoje byznysu se 

stala mládežnická organizace Komsomol. Podle průzkumu ruské socioložky Olgy Kryštanovské 

tvořili 17 procent ze sta nejbohatších ruských podnikatelů v letech 1992  až 1993 komsomolci. Ti 

byli v první fázi v letech 1987 až 1989 společně s vědci jednou z největších skupin nově 

vznikajících podnikatelů. Z toho polovina z nich založila své podniky s výraznou pomocí 

Komsomolu a jeho Centra pro vědeckou a technickou kreativitu mladých.44  

    Významným představitelem této skupiny byl například Michail Chodorkovskij, který v rámci 

Komsomolu založil banku Menatep v roce 1988.45 Dalším známým projektem pocházejícím ze 

struktur Komsomolu byla i Gusinského MOST bank. V obou případech se jednalo o projekty 

financované z peněz státních institucí, ale zisky plynuly do kapes jejich pozdějších majitelů.46  

    V souvislosti s tím je vůbec zajímavá orientace budoucích oligarchů na perspektivní finanční 

sektor a to ještě před samotným rozpadem Sovětského svazu. Své banky měli jak oligarchové s 

komunistickou historií jako Michail Chodorkovskij nebo Vladimir Potanin, dříve pracující na 

Ministerstvu zahraničního obchodu, tak i oligarchové z relativně obyčejných poměrů. Boris 

Berezovskij byl matematik, Alexander Smolenskij geolog, Vladimir Gusinskij divadelní producent, 

Michail Fridman inženýr atd.47 Na to stát se oligarchou nebylo kromě dobrých kontaktů, 

podnikavosti a bytí ve správný čas na správném místě zapotřebí příliš navíc. Důkazem toho je 

rozdělení původu oligarchů především do tří skupin, na bývalé ředitele továren, členy komunistické 

nomenklatury, a na ty, kteří podnikali na hraně zákona už v roce 1987. 48 Z ředitelů továren se 

podařilo uspět například Vladimiru Kadannikovi v Avtovazu nebo Nikolaji A.Puginovi v GAZu. 

Z členů nomenklatury uspěli například Rem Vyachirev a Viktor Černomyrdin díky jejich působení 

na sovětských ministerstvech.  

     

 

 

 

 

                                                 
44 KOTZ, David, WEIR, Fred. 2007: c.d., s. 115. 
45 FORTESCUE, Stephen. 2006: c.d., s. 27. 
46 KOTZ, David, WEIR, Fred. 2007: c.d., s. 116. 
47  Ibidem. s. 216. 
48 GOLDMAN, Marshall. 2003: c.d., s.  98. 
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2.2.4 Základy jmění oligarchů 

    Důležitým zdrojem příjmů jak finančníků, tak rudých manařerů byly obchody se surovinami. 

Pokud v roce 1990 stála jedna tuna ropy na domácím trhu zhruba 30 rublů (1 dolar), pak na 

mezinárodním trhu byla cena stonásobná. Při využití účetního rublu beznalichnye, který měl na 

rozdíl od hotovostního rublu jen třetinovou hodnotu, bylo možné za použití 30 hotovostních rublů 

nakoupit ropu v celkové hodnotě 300 dolarů na světovém trhu.49  

    Transakcí s účetním rublem se zpočátku účastnil například Michail Chodorkovskij, zatímco 

obchodů založených na rozdílných cenách doma a v zahraničí se účastnil od počátku například 

Boris Berezovskij, který využil Logovaz k exportu ropy, dřeva a hliníku. Dalším oligarchou, který 

profitoval na obchodu se surovinami byl například Michail Fridman, který vyvážel ropu a za 

získané peníze dovážel počítače, kopírky nebo cigarety. Z těchto peněz pak založil Alfa Bank.50 

 Pro vnějšího pozorovatele může být zarážející jak dlouho se tento systém udržel. Ještě na jaře 1992 

byla na vnitřním trhu cena ropy oproti světovým trhům setinová a do roku 1995  vydržela na jedné 

třetině.51  

   Pravděpodobně největším problémem bylo ale nekontrolované bujení nově vznikajícího 

bankovního sektoru. Ten se stal jedním z nejméně regulovaných na světě, k čemuž došlo hlavně 

kvůli soupeření Sovětské centrální banky (Gosbank) a nově vzniklé Ruské centrální banky. Obě ve 

snaze zaregistrovat co nejvíce bank snížily požadované poplatky i bankovní rezervy na minimum. 

Díky tomu bylo možné, že si svou banku mohl založit téměř každý. Ke konci Sovětského svazu 

bylo zaregistrováno 1.360 komerčních bank. Vznik takového množství bank, zabývajících se 

finančními spekulacemi spojenými hlavně s nízkými úrokovými sazbami, následně vedl k 

masivnímu vydávání peněz do oběhu a inflaci.52 Nástrojem spekulantů, kteří ovládali vlastní banku, 

byly velmi snadné výdělky na převodu tzv. účetních rublů na hotovost, spekulace na inflaci nebo 

spekulace s dotovanými komoditami a s rublem ve vztahu k dolaru nebo jenu.53 To se také stalo 

charakteristickým rozdílem oproti manažerům státních podniků. Ti většinou usilovali v prvním 

kroku o to vlastnit podnik, zatímco pozdější oligarchové byli spíše pro počáteční zaměření se na 

anomálie trhu a jeho cen, než na samotné vlastnictví.54 

    Je tedy patrné, že některé z jevů, které jsou přičítány na vrub pouze Jelcinovi a jeho reformnímu 

týmu, mají své kořeny již v druhé polovině 80. let, kdy většina oligarchů získala základ pro svá 

                                                 
49 Åslund, Anders. 2007: c.d., s. 59. 
50 KOTZ, David, WEIR, Fred. 2007: c.d., s. 216. 
51 GRAHAM, Thomas. 1999: c.d., s. 328. 
52  Åslund, Anders. 2007: c.d., s. 58. 
53 FORTESCUE, Stephen. 2006: c.d., s. 41. 
54 KOTZ, David, WEIR, Fred. 2007: c.d., s. 216. 
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jmění a zkušenosti s využíváním slabin trhu. Sice je nebylo možné tehdy ještě považovat za 

oligarchy, ale jejich vliv rostl. 

 

3. Jelcinovo Rusko a vzestup oligarchů 
          

    Společně s vyhlášením Ruské federace nedošlo ihned k faktickému zániku Sovětského svazu z 

čehož pramenila řada problémů. Tento problém duality moci po vyhlášení Ruské federace se vyřešil 

až v prosinci 1991, kdy Gorbačov “dobrovolně“ předal moc Jelcinovi. Se vznikem Ruské federace a 

zánikem Sovětského svazu bylo nutné vyřešit mnoho klíčových problémů, které se však jevilo jako 

nereálné zvládnout všechny najednou. Kromě toho zde stále existovala silná opozice v podobě 

Nejvyššího sovětu. Novopečený prezident Ruské federace Boris Jelcin se proto zaměřil především 

na budování tržní ekonomiky, přičemž politické reformy odsunul na později vládnutím pomocí 

dekretů.55 Jako velmi problematické se také ukázalo, že Jelcinova vláda začala vládnout bez 

jakéhokoli formálního konceptu ve snaze prezentovat program “aktivně skrz činy“.56 Takový postup 

bránil lepší koordinaci vládních institucí a vytvářel velké mezery v zákonech. Zároveň reformy 

postrádaly potřebnou komplexnost.  

    Právě díky nedostatkům či přímo nepřítomnosti zákoného rámce a kontrolních mechanismů bylo 

možné během těchto let získat velké majetky.57 Jak řekl Anatolij Čubajs, který se stal přímým 

stvořitelem mnohých oligarchů z tzv. “okruhu vyvolených“ a také jedním z nejméně oblíbených 

politiků v zemi: “Dovolme jim ukrást jejich majetek. Stanou se vlastníky a dobrými administrátory 

těchto majetků.“ 58  

 

3.1 Manažeři státních podniků 

    Během období transformace na tržní hospodářství se jako nejvlivnější skupina vyprofilovali 

manažeři státních podniků. Z velké části se jednalo o lidi, kteří byli do svých pozic dosazeni ještě za 

předsedy Rady ministrů Ryžkova v letech 1985 až 1987. Převážně to byli relativně mladší inženýři 

přes padesát let, kteří celkově neměli velké problémy přijmout privatizaci, ale byli hlavními 

oponenty radikální tržní reformy, protože chtěli transformační období co nejdelší a nepřehledné 

k maximalizaci svých zisků. Většina z nich se sdružovala v Ruském svazu průmyslníků a 

                                                 
55 SACHS, Jeffrey, WOO, Thye, YANG, Xiaokai. Economic Reforms and Constitutional Transition. [online]. 2000 [cit. 

2010-03-02]. Dostupný z WWW: <http://ssrn.com/abstract=254110>, s. 18-19. 
56 Åslund, Anders. 2007: c.d., s. 91. 
57 GOLDMAN, Marshall. 2003: c.d., s. 28. 
58 KOTZ, David, WEIR, Fred. 2007: c.d., s. 214. 
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podnikatelů (RSPP) a v Asociaci ruských bank, což jim dodalo velmi dobrou organizaci ve chvílích, 

kdy bylo potřeba zasáhnout ve společném zájmu.59  

    To také udělali, když pomocí svého vlivu v Nejvyšším sovětu donutili Jelcina, aby jmenoval 

Viktora Gerašenka ředitelem Centrální banky, čímž efektivně zabránili Jelcinově reformnímu týmu 

pokračovat v radikálních reformách a zajistili si náklonost Centrální banky. Ne nadarmo si Viktor 

Gerašenko zasloužil od amerického ekonoma Jeffreyho Sachse označení “nejhorší bankéř centrální 

banky na světě“60. Velkým problémem bylo, že ve velkém zneužívali státní dotace a výhodné 

půjčky, díky kterým se státní finance mohly jen těžko vzpamatovat. Sám Jegor Gajdar později 

připustil, že předání kontroly nad podniky manažerům byla velká chyba.61 Příkladem negativního 

vlivu může být situace, kdy místo stabilizace finančního sektoru přišel v červenci 1994 premiér 

Černomyrdin s tvrzením, že inflace 5 procent měsíčně, tedy 80 procent ročně, je vlastně dobrá věc a 

její snížení by zhoršilo investiční prostředí. Viktor Gerašenko, pak pokračoval v politice rozdávání 

peněz, což byl pro manažery státních podniků snadný zdroj příjmů, jak rozebírám níže.62 Jiným 

příkladem může být i silný vliv automobilové loby, které se podařilo udržet vysoká cla na import 

autmobilů. Ředitel Avtovazu Vladimir Kadannikov to v roce 1996 dokonce dotáhl až na post 

vicepremiéra.63  

    Jejich moc dorostla takových rozměrů, že vláda se nechovala v zájmu daňových poplatníků, ale 

právě manažerů. Nejvíce jim nahrávala především tím, že nevykonávala intenzivní dohled nad 

společnostmi, ve kterých měla své podíly. Nejvýraznějšími případy byl například případ Rema 

Vjachireva a  Gazpromu, nebo Anatolije Čubajse a elektrického monopolu RAO EES, díky čemuž lze 

tyto muže považovat též za oligarchy.64 V průběhu 90. let se totiž vynořila řada afér ohledně zjevného 

vyvádění majetku a peněz do zahraničí. Jednou z největších byla kauza firmy Itera, které získala od 

Gazpromu v roce 1999 sibiřskou plynárenskou společnost Rospan International. Tato společnost 

s rezervami v hodnotě devíti miliard dolarů byla prodána za neuvěřitelných 300 dolarů. O rok 

později Itera získala ložiska plynu v hodnotě vyšší než jedna miliarda dolarů za 265.000 dolarů. 

Později se prokázalo, že do vlastnických struktur podobných firem jako tato, Interprocom, 

Strojtransgaz, Intergazkomplekt, byli zapojeni přímí příbuzní manažerů Gazpromu Rema 

                                                 
59 Åslund, Anders. 2007: c.d., s. 137. 
60 SUTELA, Pekka. The Russian market economy. 2. Helsinki : Kikimora Publications, 2004, s. 130. 
61 GOLDMAN, Marshall. 2003: c.d., s. 62. 
62 Åslund, Anders. 2007: c.d., s.  137. 
63 GURIEV, Sergei, RACHINSKY, Andrei. 2005a: c.d., s. 137. 
64 TOMPSON, William. Putin and the 'Oligarchs' : A Two-Sided Commitment Problem?. School of Politics and 

Sociology. 2005, s. 2 
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Vjachireva, Viktora Černomyrdina a dalších.65 Podle Borise Fjodorova, který byl členem správní 

rady za minoritní akcionáře, firma přicházela minimálně o dvě miliardy dolarů ročně po celá 

devadesátá léta.66 Po nahrazení Rema Vjachireva Alexejem Millerem v roce 2001 se ale 

pravděpodobně nastolené praktiky příliš nezměnily.67  

 

3.2 Hyperinflace  

 
    Po ekonomické stránce na tom Ruská federace se svým vznikem nebyla dobře, protože zdědila 

problémy Sovětského svazu, jak už jsem zmínil výše. Zásadním problémem se ale stal rubl a zóna 

společné měny. V zemích, které vyhlásily nezávislost, bylo 15 na sobě nezávislých centrálních 

bank, které zónu opouštěly jen velmi pozvolna a nekontrolovaně přitom vydávaly do oběhu peníze. 

Tento stav trval až do roku 1993 kdy byla rublová zóna konečně zrušena.68 Bohužel vedení 

Centrální banky Ruské federace v podobě Viktora Gerašenka bylo výrazně nekompetentní. Svou 

prozónovou politikou a politikou nízkých úrokových sazeb dovedlo zemi k masivní inflaci mezi 

lety 1992 až 1994, která dosahovala až trojciferných hodnot.69 Pro mnohé podnikatele se tento fakt 

stal zlatým dolem díky obchodům se zahraničními měnami, spekulacemi s rublem a právě levným 

půjčkám od Centrální banky. Velmi jednoduchou cestou bylo například zpeněžení dolaru. Pokud 

měl někdo přístup k dolarům, mohl je vyměnit za rubly, půjčit výslednou částku za vysoké úrokové 

sazby odvozené od vysoké inflace a po splacení částky je převést zpět na dolary. Trik byl především 

v tom, že fixovaný směnný kurz rublu vůči dolaru ztrácel hodnotu mnohem pomaleji než byla 

reálná inflace. Další metodou byla půjčka od státu spojená s investicí například do akcií. Hodnota 

akcií pak rostla podle inflace, ale úroková míra půjčky ne. Díky tomu bylo možné za zlomek ceny 

akcií splatit půjčku a zbytek si nechat.70 Zdrojem zisků z inflace také byly státní dotace podnikům, 

které šly skrze banky oligarchů. Velkých profitů se docilovalo jednoduchým pozdržováním plateb. 

Pouhé týdenní zpoždění platby spojené s bezpečnou investicí mohlo znamenat obrovský profit. 

Snížením inflace po roce 1995 tento způsob přestal být pro oligarchy zajímavý, ale v principu tento 

systém fungoval až do roku 1997, kdy byl zrušen prezidentským dekretem.71 
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68 Åslund, Anders. 2007: c.d.,  s. 95. 
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3.3 Propojení se státem 

    Díky dobrým kontaktům bylo možné napojit nově vzniklé soukromé banky na finanční toky 

vedoucí ze státní správy. Bankéři se často obrátili na své kontakty ve státních agenturách, aby mohli 

být pověřeni správou finančních transakcí veřejných peněz. Za tuto “správu“ si pak ještě kromě 

jiného účtovali vysoké poplatky.72 Například Potaninův Oneximbank se zabýval vedením fondů 

ministerstva financí a obchodu, Gusinského MOST bank vedl díky Juriji Lužkovovi účty 

moskevského městského rozpočtu,  Alfa Bank Michaila Fridmana spravovala fondy Celní služby a 

distribuovala dotace do zemědělství, Chodorkovského Menatep zase federální penzijní fond, 

vojenské výdaje na válku v Čečensku atd.73 V případě Chodorkovského spravování vojenských 

fondů, podle odhadu pozdějšího auditu ruské vlády, v přepočtu okolo 4,4 miliardy dolarů nikdy 

nedorazilo kam mělo. Jiným příkladem důležitosti dobrých kontaktů může být i Potaninův 

Oneximbank, kterému se beztrestně podařilo doslova zmizet přes dvě spřízněné banky v přepočtu 

502 milionů dolarů z vládních fondů. Tyto peníze pak později hrály velkou roli v půjčkách za 

akcie.74 Na své si ale přišli také manažeři státních podniků a institucí, kteří využívali systém 

vyvádění financí mimo podnik pomocí nastrčených firem. Známým případem se stalo například 

napojení Ruské centrální banky na obchodní společnost Financial Management Company 

(FIMACO). Přes tuto společnost proteklo podle generálního prokurátora Jurije Skuratova během let 

1993 až 1998 okolo 50 miliard dolarů ruských daňových poplatníků, které byly využity k 

soukromým investicím.75  

 

3.4 Šoková terapie 

 

    Hlavním advokátem rychlých protržních reforem, které přešly do veřejného povědomí jako tzv. 

“šoková terapie“, byl jejich tvůrce Jegor Gajdar, v letech 1991 až 1992 ministr financí a předseda 

rady ministrů a Anatolij Čubajs. Tyto reformy, které byly také označovány za tzv. “washingtonský 

konsenzus“, obsahovaly jako nejdůležitější složku rychlé odstátnění v podobě kuponové 

privatizace. Základní zásady této privatizace byly zformovány ve spolupráci se zahraničními 

poradci z Harvardu, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a dalších světových 

institucí.76 Problémem však bylo, že všichni očekávali, že v Rusku nastane vláda práva, a že budou 
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bezproblémově garantována vlastnická práva. Nikdo z nich neočekával, že zavedení kontrolních 

institucí bude trvat tak dlouho, a že vláda práva nenastane ani během první a ani ne tak úplně během 

druhé dekády od rozpadu Sovětského svazu.77  Dodnes je tedy sporné jestli se v daném případě 

nedalo postupovat jiným způsobem, který by zabránil krádežím, umožnil hladší přechod k tržnímu 

hospodářství. Mezi autory zabývajícími se touto problematikou nepanuje názorová shoda ohledně 

šokové terapie dodnes. Pokud jde o její nutnost, tak například Anders Åslund nebo Jegor Gajdar 

z pozice přímých účastníků dění, ji favorizují. Podle nich sice měla mnoho chyb, ale vidí ji za dané 

situace jako správnou cestu, zatímco jiní autoři jako Marshall Goldman si myslí, že privatizace byla 

neuvážená a předčasná. Podle něj jsou toho země jako Polsko a Čína důkazem.78 Je ovšem otázkou 

jak dlouho by bylo nutné s privatizací čekat, aby proběhla bez větších problémů a s fungujícími 

kontrolními institucemi. Stačí vzít v úvahu, že po necelých deseti letech soukromého vlastnictví se 

v roce 2000 podařilo vybrat daně pouze od tří milionů plátců, namísto sedmdesáti, což nesvědčí o 

vysoké kvalitě kontrolních orgánů ani po tak dlouhé době.79    

    Z dnešního pohledu se může zdát, že radikální reformy způsobily většinu problémů ruské 

ekonomiky 90. let. Podle Anderse Åslunda je tomu ale poněkud jinak. Reformní kroky podle něj 

měly být mnohem důslednější, protože pouze některé reformy byly doopravdy radikální, a ty se 

ukázaly jako úspěšné, zatímco všechny kompromisní selhaly. Jako hlavní zdroj potíží identifikuje 

Åslund příliš velký vliv manažerů státních podniků a později oligarchů, kteří nepřipouštěli žádné 

další radikální kroky, což způsobilo oddálení ekonomického růstu až do roku 1999. Rusko podle něj 

muselo zažít šok jaký zažilo v srpnu 1998 při finanční krizi, aby se opět začalo s razantními 

regulačními a fiskálními reformami.80 Nicméně jiní autoři tento názor tak úplně nesdílí. Podle nich 

byl sice Jelcin nucen přijímat kompromisy, jako například volba Gerašenka ředitelem Centrální 

banky, nebo jmenování pro všechny přijatelného Černomyrdina premiérem, ale ty reformy, které se 

podařilo prosadit, podle nich dopadly špatně.81 V této věci je také nutné přihlédnout k tomu, že 

Anders Åslund jako přímý poradce při koncipování reforem nemusí být úplně nestranný. 
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  3.4.1 Kuponová privatizace 

     

    Mezi lety 1992 až 1994 byla spuštěna privatizace vybraných středních a velkých podniků, pro 

kterou bylo využito principu výkupu podílů zaměstnanci a manažery v kombinaci s kuponovou 

privatizací. Aukce podniků za peníze nebyly z politického hlediska přijatelné, protože převládl 

názor, že z důvodu malého množství peněz mezi obyčejnými občany by došlo k odprodání státních 

firem bývalým aparátčíkům a “podnikavcům“ z let 1986 až 1991.82 Je paradoxní, že právě to se ale 

většinou stalo. Jen asi 38 procent ze sta nejbohatších podnikatelů v Rusku mezi lety 1992 až 1993 

pocházelo z prostředí oficiálně přímo nespojeného se starou nomenklaturou. V případě 

neoficiálního propojení by ovšem toto procento bylo mnohem nižší. 83  

    I když celkový obraz privatizace není s odstupem nijak růžový a nebyl již tehdy, je nutné přiznat, 

že alespoň základní premisa “šokové terapie“, rychlost, byla odpovídající. Do konce června 1994 

bylo v kuponové privatizaci zprivatizováno zhruba 13.000 středních a velkých státních podniků 

zodpovědných za 76 procent zaměstnanosti v průmyslu84  a 78,5 procent průmyslové výroby.85 Ke 

konci roku 1996 už to bylo 90,8 procent průmyslové výroby.86 Hlavním důvodem rychlé privatizace 

byla snaha depolitizovat ekonomický život v zemi a oslabit silné propojení mezi rudými řediteli 

státních firem a politiky, protože tento jev byl považován za hlavní překážku rozvoje volného trhu. 

Cílem bylo rozmělnění jejich moci skrze nově vznikající byznys. Bylo potřeba vygenerovat 

schopnější vrstvu nových podnikatelů a všeobecně převládlo přesvědčení, že tolik nezáleží na tom 

kdo na začátku získá podíly, protože ruka volného trhu zařídí jejich postupný odprodej do 

povolanějších rukou.87  

    Z toho důvodu, a také proto, že většina ředitelů státních firem působila velké obstrukce 

reformním snahám, rozhodla se je ruská vláda podplatit velkým množstvím levných akcií. V 

důsledku toho bylo 60 až 65% podílů v privatizovaných firmách pod kontrolou původního “rudého“  

vedení a zaměstanců. Jen 29 procent akcií pak bylo prodáno v kuponových aukcích a jen 5,7 
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procenta akcií odkoupily investiční fondy a banky.88 Tím pádem ale často vznikl dlouhodobý 

problém špatné správy těchto podniků, který měl hlavně dvě příčiny. Strach zaměstnanců z vnějšího 

převzetí a následné bolestivé restrukturalizace vedly k neefektivitě spojené se snahou udržení 

pracovních míst za každou cenu.89 Tento jev byl také podpořen státními dotacemi, schvalovanými 

Vrchním sovětem a Centrální bankou, které uměle udržovaly neefektivní výrobu. Druhou příčinou 

bylo to, že bývalé vedení často ovládlo firmy i přes velký vlastnický podíl zaměstnanců. Nechvalně 

známým se stal jednoduchý postup k ovládnutí firem. Častým způsobem zvýšení vlastního podílu 

ve firmě byl nákup volně obchodovatelných privatizačních kuponů z fondů té samé privatizované 

firmy, nebo za státem dotovaný úvěr, který se rovnal spíše daru.90 Majitelé rozhodujících podílů 

zprivatizovaných firem pak měli na výběr dvě cesty jak vydělat na nově získaném majetku. Tou 

první bylo zdlouhavé zvyšování hodnoty společnosti spojené s redistribucí zisků minoritním 

akcionářům. Tou druhou byla krádež z existující hodnoty společnosti. Vzhledem ke spíše slabším 

manažerským schopnostem většiny takových majitelů a nízké důvěře v ochranu nově nabytých 

vlastnických práv, byla často volena druhá cesta slibující snadný zisk. Dřívější komunističtí předáci 

se tak rychle stali dominantní částí nově vznikající bohaté třídy počátku devadesátých let. Ze 

vzorku 100 nejbohatších podnikatelů Ruska mezi lety 1992 až 1993 pocházelo 62 procent 

představitelů z dřívějších komunistických elit, jakými byli manažeři státních podniků a úředníci, 

sovětští bankéři, komsomolci a prominentní rodiny.91 Přesto se ale, jak píše Stephen Fortescue, 

přeci jen podařilo omezit vliv některých rudých manažerů skupováním zaměstnaneckých kuponů 

z vnějšku, i když se nejednalo o žádná závratná čísla. Například Chodorkovského Menatep utratil za 

kupony přes 40 milionů dolarů a podařilo se mu mimo jiné získat kontrolu nad producentem titanu 

Avisma nebo podíl 20 procent v producentovi hnojiv Apatit.Tato firma pak později hrála roli v 

procesu s Chodorkovským v roce 2003.92   

    Jiným příkladem privatizace, tentokrát do rukou státních úředníků, je například částečná 

privatizace plynárenského gigantu Gazprom v letech 1992 až 1993. Kromě toho, že po většinu 90. 

let ovládali rozhodující podíly v Gazpromu patřící státu, tak je pravděpodobné, že místopředseda 

vlády Viktor Černomyrdin, dříve předseda správní rady Gazpromu, a jeho bývalý zástupce Rem 

Vjachirev, získali díky svému vlivu ve zmanipulované kuponové privatizaci z roku 1993 v 

Gazpromu určité podíly. Akcie se totiž prodávaly za velmi nízkou cenu předpokládající úhrnou 
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hodnotu společnosti 250 milionů dolarů, zatímco o čtyři roky později byla tato společnost oceněna 

trhem na 40 miliard dolarů, což je stále jen zlomek skutečné hodnoty. Podle magazínu Forbes 

z roku 2004 se Vjachirevovo jmění pohybovalo okolo 1,2 miliardy, zatímco podle odhadu CIA z 

roku 1996 si Černomyrdin přišel na jmění okolo 5 miliard dolarů.93 

     

3.4.2 Půjčky za akcie 

   

      V polovině 90. let se odehrála druhá etapa privatizace nazývaná jako tzv. půjčky za akcie, která 

si vysloužila pro svou neprůhlednost velmi negativní hodnocení od mnohých autorů. Množství 

majetku, který byl v jejím rámci předán oligarchům za velmi nízké ceny budí emoce do dnes. 

Nicméně pokud pomineme nejznámější jména jako například Roman Abramovič, Michail 

Chodorkovskij, Vladimir Potanin nebo Vagit Alekperov a Bogdanov, tak většina oligarchů získala 

rozhodující majetky už dříve.94  Toto schéma vzniklo především ze tří důvodů. Prvním důvodem 

bylo, že v té době již nepříliš populární Jelcin se za pomoci Vladimira Potanina a Anatolije Čubajse 

spojil s oligarchy, aby podpořili jeho znovuzvolení proti komunistovi Gennadiji Zjuganovovi. 

Druhým důvodem bylo, že stát neměl z čeho platit  penze a státní zaměstnance, tudíž podpořit jej 

měli oligarchové na jednu stranu finančně a na druhou stranu mediálně prostřednictvím jimi 

vlastněných televizí, novin a rádií (viz. kapitola Mediální říše). Třetím důvodem byla obava z příliš 

silného vlivu starých komunistických předáků ve vedení státních podniků. Jejich vliv přitom rostl 

do poloviny 90. let až do té míry, že začali pro Jelcinovu vládu představovat výraznou zátěž. Proto 

se jejich nahrazení oligarchy jevilo jako možné řešení. Byla to jakási forma vyrážení klínu klínem.  

    Vláda, které se nedostávaly finance, proto od oligarchů získala půjčku ve výši jedné miliardy 

dolarů, přičemž jako jistinu použila největší podniky v zemi. Mezi nejvíce aktivní banky v tomto 

směru patřily Menatep a Oneximbank.95 V případě, že by dluh nesplatila, což neměla v úmyslu, tak 

měly tyto podniky být draženy ve veřejných aukcích. Oficiálně měly být aukce transparentní a 

výdělečné, ale jak se brzy ukázalo, tak všichni bankéři, kterým byly přiděleny důležité akcie do 

aukcí, je také získali za minimální ceny. Dělo se tak proto, že oligarchové sami řídili dražby. 

Různými způsoby pak mohli zabránit přihazovat jiným zájemcům. Vyloučit ostatní subjekty z 

dražby bylo možné například různými administrativními překážkami, konáním dražeb na odlehlých 

místech střežených ochrankou, vyhrožováním atd.96 Tímto způsobem se ze zástavy časem stalo 
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vlastnictví. 

    Podle některých autorů za tento velice neprůhledný model privatizace mohla především snaha 

pozdějšího místopředsedy vlády Vladimira Potanina získat kontrolu nad niklovým gigantem Norilsk 

Nickel a ochota domluvit se kvůli tomu s dalšími bankéři na společném postupu. Pravdou totiž je, 

že Potanin navrhl tento plán vládě 30. března 1995 a již 31. srpna téhož roku vešel v právní 

účinnost.97    

    Právě aukce Norilsk Nickelu může být dobrým příkladem takto pochybné aukce, jehož dražbu 

prováděla Potaninova Oneximbank. Limit pro nejnižší nabídku byl stanoven na v přepočtu 170 

milionů dolarů. Oneximbank prostřednictvím prostředníků přihodil v rozmezí 170 až 170,1 milionu 

dolarů, nicméně nečekaně se objevil zájemce v podobě Rossijskij Kredit Bank, který nabídl v 

přepočtu 355 milionů dolarů. Tato dvojnásobná nabídka ale byla vyloučena z aukce pomocí 

administrativních obstrukcí. Taková částka by nicméně byla vzhledem k ročnímu zisku společnosti 

okolo 400 milionů dolarů i tak velmi nízká.98 Potanin pak ještě získal podobným způsobem ropnou 

společnost Sidanko v přepočtu za pouhých 130 milionů dolarů. Ani ostatní oligarchové ale nepřišli 

zkrátka. Chodorkovskij získal Jukos jen za 159 milionů dolarů a Berezovský Sibněft za 100 milionů 

dolarů, Vladimir Bogdanov Surgutněftgaz a Vagit Alekperov Lukoil.99 

    Až díky takovému majetku získanému díky předešlým dobrým kontaktům, vznikla doopravdy 

velká impéria, což však byl pouze projev silné pozice, jakou si oligarchové do té doby budovali ve 

státní správě. Motivací bylo hlavně zabezpečení bohatství získaného finančními spekulacemi, 

investicí do stabilního a zároveň výnosného surovinového sektoru. Důkazem správnosti tohoto 

uvažování je, že po krizi v roce 1998 zůstali hlavními hráči hlavně ti, co se přeorientovali z 

finančnictví na suroviny.100 

    Tato doba je často označována jako doba “uchvácení státu“,101 která znamenala dominantní vliv 

vlastníků velkých konglomerátů nad Ruskem. Nejznámějšími z nich se stalo oněch sedm 

finančníků, které Boris Berezovskij označil za oligarchy, a kteří se pravidelně scházeli během 

kampaně za Jelcinovo znovuzvolení. Pro toto uskupení se ujal název “semibankirščina,” což byla 

odvozenina od starého názvu období vlády sedmi  bojarů “semibojarščina”.102   

    Kolem těchto oligarchů se zformovaly rozsáhlé struktury společností. Boris Berezovskij ovládal 

                                                 
97 KOTZ, David, WEIR, Fred. 2007: c.d., s. 218. 
98 BLACK, Bernard ; KRAAKMAN, Reinier; TARASSOVA, Anna . 1999: c.d., s. 15. 
99 KOTZ, David, WEIR, Fred. 2007: c.d., s. 219. 
100 FORTESCUE, Stephen. 2006: c.d., s.  9. 
101 YAKOVLEV, Andrei. The evolution of business - state interaction in Russia : From state capture to business 

capture?. Europe-Asia Studies. 2006, no. 7, s. 1034. 
102 ÅSLUND, Anders. 2007: c.d., s.  181. 



 28

kromě Logovazu a Sibněftu ještě Objedinennij Bank, Aeroflot (i když tvrdil že ne), televizní stanice 

ORT a TV-6, noviny Nezavisimaja Gazeta a Ogoněk. Chodorkovskij ovládal kromě Menatepu a 

Jukosu holding Rosprom s řadou dalších společností. Potanin ovládl kromě Oneximbank, Norilsk 

Nickelu a Sidanko, ještě podíly v továrně nákladních vozů ZIL, železárnách a novinách Izvěstia a 

Komsomolskaja Pravda. Navrch se Potaninovi podařilo vyšachovat Gusinského z nákupu 

monopolního telekomunikačního obra  Svjazinvest v roce 1997. Skupina okolo Alfa Bank Michaila 

Fridman a Pjotra Avena získala Tyumen Oil, různé společnosti v chemickém a farmaceutickém 

oboru, a podíl v Berezovského ORT. Gusinskému a jeho MOST bank patřily televize NTV, rádio 

Echo Moskvy, noviny Sevodňa a magazín Itogi. Smolenskij se svou Stoličny bank (později SBS 

Agro) ovládal především noviny Kommersant a několik magazínů. Skupina okolo Inkombank 

řízená Vladimirem Vinogradovem byla majitelem Magnitogorsk Metallurgical Works a Samara 

Aluminium Company.103 

    Přestože oligarchové nejsou v současnosti veřejností vnímáni příliš pozitivně, tak z pohledu 

některých autorů nevycházejí zase tak špatně, a to především jejich činnost po roce 1999. Například 

Anders Åslund jim přičítá k dobru, že v jimi vlastněných společnostech zavedli pořádek ve 

financích, správě a zlepšili těžební techniku na ruských ropných polích. Podle něj nebyla ruská 

privatizace nikdy zamýšlena být morální nebo rovnostářskou, ale měla dosadit schopné majitele, 

což se podle něj povedlo. Jako příklady firem, které začaly být pro stát výnosné i co se týče 

vybraných daní pak uvádí Jukos a Sibněft.104 Nicméně byl to právě Jukos, ve kterém se v letech 

1997 a 1998 odehrávaly prakticky všechny možné způsoby potlačení vlivu minoritních akcionářů. 

Docházelo k snižování podílu akcionářů navyšováním počtu akcií, nebo přesun majetku do lépe 

kontrolovatelných firem. Když Michail Chodorkovskij získal Jukos v roce 1995, tak ve finanční 

zprávě o rok později nepřiznal o cca 4 dolary vyšší zisk na jednom barelu ropy. Opticky tím 

vytvářel dojem potřeby nižších daní, poškozoval minoritní akcionáře a v důsledku také neinvestoval 

do potřebného rozvoje ropných polí, protože zisk byl odváděn jinam.105 Podobně se zachovali i 

ostatní oligarchové.106 Například Sibněft Romana Abramoviče nevykázal u nově získané dceřiné 

společnosti Nojarbrskněftegazu v roce 1997 žádný zisk, přestože rok před tím byl 600 milionů 

dolarů atd. 107  

    Až ve chvíli kdy oligarchové plně zkonsolidovali své majetky na úkor minoritních akcionářů, 
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přišla skutečná změna co se týče stylu spravování jejich korporací. Například v roce 2002 podniky 

vedené oligarchy překonaly v růstu produktivity jiné ruské vlastníky až o 8 procent. Lepší byly jen 

společnosti se zahraniční vlastnickou strukturou.108 Sám Chodorkovskij v souvislosti s tím 

poznamenal, že všichni byli dříve zaměřeni na hotovost, protože nikdo nevěřil, že daná situace 

dlouhodobě vydrží. Díky konsolidaci jejich majetku a moci ke konci 90. let ale začali přemýšlet 

jinak a zaměřili se na skutečné podnikání. Chodorkovskij pak dokonce zveřejnil v roce 2002 

vlastnickou strukturu Jukosu, účty, osobní příjmy, dosadil řadu zahraničních specialistů a dokonce 

začal vyplácet dividendy.109 Během několika let tak došlo k přeměně některých “loupeživých 

baronů“ na zastánce vlády práva.  

 

 3.5 “Oligarchie” 

 

    Jako zásadní se tak ukázala potřeba kontaktů do nejvyšší politiky. Oligarchové by nikdy 

nedosáhli vlivu jaký měli bez dobrých vztahů s Jelcinovou rodinou, především jeho dcerou Taťánou 

Ďačenko, která se stala jejich důležitým nástrojem ovlivňování prezidentské administrativy.110 Jak 

řekl sám Michail Chodorkovskij: ‘‘Politika je to nejlukrativnější pole podnikání v Rusku, a tak 

tomu bude vždycky.“111 Po roce 1993 se díky rozpuštění parlamentu a vyhlášení nové ústavy kolem 

Jelcina vytvořilo jasně definované centrum moci, kolem kterého se začala konsolidovat jakási 

protooligarchická struktura. Ta postupně vykrystalizovala až do podoby čtyř skupin, které měly 

okolo roku 1995 na Jelcina největší vliv.112  První z nich byla skupina okolo Černomyrdina a 

Vjachireva kontrolující Gazprom a Lukoil. Druhá koalice se zformovala okolo moskevského 

starosty Jurije Lužkova. Třetí byla tzv. baňa skupina okolo Alexandra Koržakova, šéfa prezidentské 

ochranky, Olega Soskovce, bývalého aparátčíka a Michaila Barsukova, ředitele FSB.113 Poslední a 

také nejaktivnější skupinu zastupovali Anatolij Čubajs a Boris Berezovskij, ke kterým se podle 

potřeby přidávali ostatní oligarchové.  

    K rozhodnutí kdo bude mít na Jelcina největší vliv došlo během kampaně za Jelcinovo 

znovuzvolení v roce 1996. Baňa skupina okolo Koržakova, Soskovce a Barsukova nebyla tolik 

úspěšná ve vedení volební kampaně jako uskupení okolo Čubajse, kterému se podařilo mezi 

oligarchy zmobilizovat asi až 600 milionů dolarů a vyhrát Jelcinovi volby.  Tento fakt vedl k tomu, 

                                                 
108 GURIEV, Sergei, RACHINSKY, Andrei. 2005b: c.d.  
109 FORTESCUE, Stephen. 2006: c.d., s.  72-73. 
110 SHEVTSOVA, Lilia. 2007: c.d., s. 105. 
111 TREISMAN, Daniel . Putin’s Silovarchs. Orbis. 2007, Volume 51, Issue 1, s. 141. 
112 GRAHAM, Thomas. 1999: c.d., s. 329. 
113  Åslund, Anders. 2007: c.d., s. 136. 



 30

že se  se těsně po volbách jejich spory vyhrotily a Jelcin se musel rozhodnout, na kterou stranu se 

přikloní. Nakonec se rozhodl pro Čubajse a jeho oligarchy a zbavil postů Koržakova, Soskovce, 

Barsukova, i ministra obrany Gračeva.114  

    Tento úspěch pak vedl na krátkou dobu k dosazení Berezovského, Potanina a Čubajse do 

vládních postů. Zaroveň se ale otevřela cesta reformistům, kteří získali podporu od Jelcina k 

dokončení strukturálních reforem. Anatolij Čubajs tak byl po nějakou dobu v jistém smyslu 

pokládán za neoficiálního vládce Ruska.115 Roku 1997 nově jmenovaný vicepremiér Boris Němcov 

dokonce zaútočil na Gazprom a oligarchy, když začal požadovat jejich normální zdanění. To 

vyvolalo střet mezi tímto názorovým proudem, který začal prosazovat i transparentní tendry a 

férové aukce zbývajících státních firem, a oligarchy, kteří zaplatili Jelcinovo znovuzvolení. Tento 

střet vyšel najevo ve chvíli, kdy se měl začít privatizovat telekomunikační obr Svjazinvest a kdy i 

oligarchové začali bojovat mezi sebou o jeho kontrolu. To také způsobilo, že reformisté byli vzápětí 

zkompromitováni díky médiím oligarchů a hlubší změna byla opět odložena. V důsledku to ale také 

bylo krátkozraké, protože nedošlo ke stabilizaci právního prostředí, což by jinak bylo pro oligarchy 

dlouhodobě prospěšnější.116  

    Svůj vliv na oligarchy také měla finanční krize roku 1998, která měla velký dopad jak na složení 

finančnických elit, tak na zbytek společnosti. Vzhledem k rozsahu této práce se bohužel není možné 

zabývat všemi jejími příčinami, ale stačí zmínit, že roli hrálo přehřátí ekonomiky, nízká schopnost 

vybírat daně, uměle vysoký kurz rublu způsobený surovinovým vývozem, s tím spojená nižší 

produktivita a krize na asijských trzích, která vedla k propadu cen surovin. Podle oficiálních 

statistik se v roce 1998 ruské HDP propadlo oproti roku 1990 zhruba o 40 procent117 a ruský 

akciový trh oproti předchozímu roku o 85 procent.118 Na některé oligarchy to mělo zdrcující vliv. 

Všechny banky se totiž angažovaly v dříve lukrativních státních půjčkách a půjčovaly si 

v zahraničních měnách. V okamžiku kdy vzrostla inflace rublu, tak tyto půjčky přestaly být schopny 

splácet. Téměř každému oligarchovi zkrachovala banka. Chodorkovskému Menatep, Potaninovi 

Oneximbank, Smolenskému SBS-Agro, Vinogradovi Inkombank, Avenovi Rosijskij Kredit a 

Gusinskému MOSTbank, což bylo způsobené hlavně tím, že všichni vydělávali na státních 

půjčkách, tzv. GKO,  které byly náhle bezcenné.119  

 

                                                 
114  Åslund, Anders. 2007: c.d., s. 166 -167. 
115 SHEVTSOVA, Lilia. 2007: c.d., s. 114. 
116  Åslund, Anders. 2007: c.d., s. 170-172. 
117 GOLDMAN, Marshall. 2003: c.d., s. 56. 
118  Åslund, Anders. 2007: c.d., s. 179. 
119 Ibidem. 
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3.5.1 Mediální říše 

    Zde bych se na chvíli rád pozastavil nad prostředky, které oligarchové využívali pro politickou 

podporu svých impérií a které nyní ovládá z velké části Putinova a Medvěděvova administrativa v 

podobném stylu.     

    Právní rámec svobody vyjadřování byl poprvé uveden v život skrz Mediální zákon, první svého 

druhu, který nabyl účinnosti 1. srpna 1990. Tento zákon stanovil pravidla hry jak pro noviny, tak 

pro televizní a rozhlasové stanice a zrušil cenzuru. Média mohla být omezena jen z rozhodnutí 

soudu za předem specifikovaných podmínek, což ale zůstalo spíše jen na papíře. V roce 1991 pak 

byl povolen vznik nových televizních stanic a pod přímým Jelcinovým vlivem začal vysílat Ruský 

televizní kanál. Později docházelo k mnoha případům zneužívání moci nad médii, jako například v 

říjnu 1993, kdy ruský ministr pro tisk a informace zakázal několik opozičních novin, nebo když 

bylo soudně pozdrženo vydání Pravdy a Sovětskije Rossiji den před volbami.120 Státní aparát ale 

nikdy nevyvinul snahu srovnatelnou s pozdějším počínáním Putinovy administrativy. Například 

během krize v Čečensku ruská média využila příležitost volnějších podmínek a bylo to také poprvé, 

kdy Rusové mohli pozorovat ve svých domovech válku v přímém přenosu.121 Důležitou roli zde 

sehrála nově vzniklá televizní stanice NTV založená v Moskvě v roce 1993, na které lze ilustrovat 

poměrně příznačný osud mediálních impérií oligarchů.  

    Většina oligarchů získala kontrolu nad některými médii především proto, aby mohli ovlivňovat 

veřejné mínění. Především Gusinskému se tak podařilo vybudovat mediální impérium, které 

vynikalo kvalitním analytickým zpravodajstvím. Za poměrně slabé Jelcinovy vlády je v tom nikdo 

neohrožoval. Jelcin do jisté míry uznával svobodu tisku jako danost, která by se neměla příliš 

porušovat.122 Nicméně později Rusko pod Putinovou administrativou udělalo v této věci obrat a 

zásadně omezilo autonomii soukromých médií, obzvláště televize. Prvním krokem byl útok na 

impérium Vladimíra Gusinského Media-Most vlastnící NTV. Skrze selektivní užívání daňových a 

kriminálních zákonů, včetně invaze těžkooděnců do kanceláří Media-Mostu a silného tlaku ze 

strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Media-Most zkolaboval. NTV, hlavní zdroj 

nestátních informací s národním dosahem, tak spadla do rukou státem kontrolovaného 

Gazpromu.123  

    Celá tato situace znamenala znovuzavedení sebecenzury u celé řady zbývajících médií, běžné za 

Sovětského svazu. Tento postoj byl ještě posílen následným útokem na TV-6 a jeho uzavření. V 
                                                 
120 BENN, David. The Russian Media in Post-Soviet Conditions . Europe-Asia Studies. 1996, vol. 48, no. 3, s. 471. 
121 Ibidem. s. 473. 
122 BECKER , Jonathan. Lessons from Russia: A Neo-Authoritarian Media System. European Journal of 

Communication. 2004, vol. 19, no. 139, s. 147. 
123 Ibidem. s. 151. 
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dalším kroku pak Putin zavedl mechanismy na kontrolu státem vlastněné ORT, když ji odebral 

dřívějšímu spojenci z volební kampaně Borisi Berezovskému.124 Nynější ruská vláda tak kontroluje 

téměř všechna důležitá média v zemi. V současné době vlastní 5 televizí i většinu novin jako 

Nezávisimaja gazeta, Novije izvěstija, Moskovskije novosti, Sevodňa atd.125 

 

3.5.2 Dopady koncentrace vlastnických struktur     

 

    Za Jelcinovy vlády došlo k výjimečnému stupni centralizace struktury soukromého vlastnictví a 

upevnění systému korporátní dominance, který v mnoha oborech zachoval některé principy z 

dřívějších let. Především zůstaly zachovány některé sovětské monopoly na základní spotřebitelské 

produkty. Průzkum z roku 1996 například ukázal, že 75 procent z 6.000 nejzákladnějších produktů 

bylo produkovány jen jedním výrobcem.126 Zároveň například v ropném byznysu došlo k výrazné 

centralizaci počínaje vznikem obřích holdingových společností jako Lukoil, Sibněft, Rosněft, TNK, 

Sidanko, Tatněft, Slavněft a Jukos, kontrolujících většinu ruských ropných polí. Tento trend vedla 

především myšlenka, že silné centralizované korporace budou tahouny ekonomiky stejně tak jako 

podobná uskupení v Japonsku a Severní Koreji.127 Tato centralizace ale za Putinovy vlády ještě 

posílila podporováním státem posvěcených “národních šampiónů“ jakými jsou Gazprom, RAO 

EES, Sberbank, Rosněft, Aeroflot, Rosoboronexport, Transněftu, a další.128 Ke konci roku 2001 se 

podle odhadů nacházelo 85 procent hodnoty 64 největších soukromých ruských společností s 

obratem přes sto miliard dolarů v rukou pouhých osmi vlastnických skupin.129 Problémem je, že 

koncentrace majetku výrazně omezuje tržní prostředí a nahrává vytváření oligarchických struktur 

jak v soukromém, tak i státním sektoru. Guriev a Rachinsky k tomu říkají, že takové míra 

centralizace vlastnictví může vytvářet závažné problémy  při samotném budování udržitelné 

demokracie.130  

    V některých oblastech trhu, jako je ropný a plynový průmysl, je pro drobnější podnikatele velmi 

obtížná významnější úroveň participace a to jen díky faktu, že velké konglomerátní podniky typu 

                                                 
124 BECKER , Jonathan. 2004: c.d., s. 151.  
125 ORTTUNG, Robert. Kremlin Systematically Shrinks Scope of Russian Media. Russian analytical digest . 2006, no. 

9, s. 4. 
126 GOLDMAN, Marshall. 2003: c.d., s. 70. 
127 FORTESCUE, Stephen. 2006: c.d., s. 57. 
128 ARIS, Ben. ZAO Kremlin. RussiaProfile.org [online]. 2007 [cit. 2009-04-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.russiaprofile.org/page.php?pageid=Business+New+Europe&articleid=a1187257382>.  
129 SHEVTSOVA, Lilia. 2007: c.d., s. 105. 
130 GURIEV, Sergei, RACHINSKY, Andrei. 2005b: c.d.   
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Gazpromu, Lukoilu, Rosněftu či Norilsk Nickelu jsou schopny zajistit jakékoliv služby související s 

jejich provozem v naprosté většině z vlastních zdrojů. 131 Tato existence gigantických vertikálně 

integrovaných korporací, které nepotřebují být zásobovány z externích zdrojů malých 

subdodavatelů, je v Rusku výrazným problémem. Tuto situaci velmi dobře ilustrují i údaje o 

struktuře zaměstnanosti, kdy zhruba 70 procent zaměstnanosti ve Spojených státech a západní 

Evropě obstarávají malé a středně velké podniky, zatímco v Rusku to není ani 25 procent.132 V tom 

případě pak nevytváří podnikatelské příležitosti pro rozvoj menších ekonomicky aktivních entit.133 

Ty jsou přitom nejčastějšími nositeli inovací, které by umožnily diverzifikaci hospodářství. To 

dokazuje výzkum světové banky, která zjistila, že podstatná část inovací obecně pochází především 

z malých podniků.134 Koncentrace ale  limituje soutěž a vede v dlouhodobějším měřítku ke stagnaci 

ekonomiky. Podíl produktů s technologicky vysokou přidanou hodnotou exportovaných do zemí 

OECD v roce 2004 nepřesáhl ani 1 procento.135  

4. Putinovo Rusko a pád oligarchů 

    Přestože tedy moc oligarchů rostla po většinu druhé poloviny 90. let, tak s finanční krizí roku 

1998 a příchodem Vladimíra Putina na přelomu milénia, coby nového prezidenta, nastalo 

zemětřesení, které změnilo od základů pravidla hry. Tato změna přišla sice nečekaně, ale podle 

některých autorů nebyla překvapivá. Například Jegor Gajdar nabízí paralely mezi rozpadem 

tradičních monarchií v západní Evropě a situací jaká vznikla po rozpadu Sovětského svazu. 

Odstranění legitimnosti dřívějších institucí podle něj neznamenalo, že demokratické instituce 

okamžitě začnou fungovat. Právě naopak, dokud se demokratické instituce nestabilizují, což může 

trvat celá staletí, tak je vysoce pravděpodobné, že ten, kdo má dostatek moci, ji bude také schopen 

prosadit bez ohledu na politické preference společnosti.136 Až s Vladimírem Putinem se na ruské 

politické scéně objevil někdo, kdo dokázal moc uchopit způsobem, jakým to už nemocí oslabený 

Jelcin nedokázal. 
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4.1 Nástup byrokracie 

    Důležitá změna se totiž odehrála ve stavu nadvlády velkého byznysu nad byrokracií. Z pohledu 

státu došlo po letech k makroekonomické i institucionální stabilizaci, která znamenala významné 

snížení jeho závislosti na oligarších.137 Pro ilustraci, hrubý domácí produkt vzrostl během Putinova 

prezidentského mandátu z 200 miliard dolarů v roce 1999 na 920 miliard v roce 2006. Ruská 

ekonomika se tak stala dvanáctou největší na světě s růstem mezi šesti až deseti procenty HDP.138 

Státní instituce se tak osvobodily od nutnosti spolupráce s velkým byznysem díky náhle strmě 

rostoucím cenám ropy a plynu. K tomu si krize roku 1998 vybrala na některých oligarších také svou 

daň. S tím přišlo poměrně nečekané oslabení jejich politické moci, jejíž další oslabování je možné 

pozorovat dodnes. To lze částečně vysvětlit především obecnou slabostí a omezeností skutečné 

moci, kterou oligarchové kdy měli, a která vždy závisela na stavu byrokracie. Jak napsala Lilia 

Shevtsová: “oligarchie je mýtus, byrokracie je a bude dominantní sílou v rámci ruského systému 

vládnutí, jako tomu ostatně bylo po celé věky.”139         

    Počátky změn vztahů vlády a oligarchů se projevily již v Putinově projevu o stavu národa 8. 

července 2000. Novopečený prezident v něm mluvil o potřebě prolomení úzkých vztahů mezi 

oligarchy a vládou a o tom, že oligarchům by nadále neměl být povolen přístup k politické moci 

skrze jejich kontakty na vysokých místech, protože to není ve veřejném zájmu.140 Nový vztah mezi 

vládou a oligarchy byl označen za “ekvidistanci“, tedy zachování si odstupu vlády od neformálních 

styků s oligarchy.141 Po tomto prohlášení následovalo Putinovo tajné setkání s většinou oligarchů, 

kde jasně deklaroval neochotu dělit se s kýmkoliv o politickou moc. Výměnou za to nabídl uzavření 

otázky privatizací 90. let. Přestože měla být tato schůzka tajná, tak se o ní brzy všeobecně vědělo i 

mezi širokou veřejností. Otázka vlastnických práv tak byla zdůrazňována hned od začátku. Jak řekl 

Jegor Gajdar k otázce autoritativních režimů: “Historie nezná žádné případy autoritativních vládců 

respektujících vlastnická práva.“142  

    To si zřejmě oligarchové uvědomili, když ovládli Ruský svaz průmyslníků a podnikatelů (RSPP), 

dřívější doménu rudých manažerů. Díky němu bylo možné ustanovit oficiálnější formu komunikace 

mezi nimi a vládou. Skrze svaz pak začali lobovat za své zájmy například ohledně daní, licencí, ale 

také ohledně nevstupu do WTO, což se jim i podařilo. Od roku 2000 se řada oligarchů jako Vagit 
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Alekperov, Aleksej Mordašov, Aleksandr Mamut, Anatolij Čubajs, Michail Fridman a Vladimir 

Potanin ocitla ve vedení RSPP.143 

 

4.2 Uchopení justice 

 

    Stav justice byl v průběhu 90. let v Rusku tristní. Soudy nebyly nezávislé a často rozhodovaly 

podle toho kdo přinesl víc peněz, což silně zvýhodňovalo velké konglomeráty.144 Během let soudy 

postrádaly finance i na běžný provoz a často tak přijímaly mimorozpočtové “dotace“ od 

regionálních vlád, některé soudy dokonce zcela otevřeně přijímaly “dotace“ od podniků, o kterých 

měly rozhodovat.145 Tento problém silně odrazoval zahraniční investory od investování v Rusku a 

byl také u veřejnosti silně nepopulární. Byrokratická libovůle a selektivita justice se časem staly v 

podstatě největší zátěží podnikatelského prostředí současného Ruska, z čehož následně vyplývá 

nedostatek stability pro podnikatelské subjekty.146 Zpočátku to byli oligarchové, kteří dokázali 

ovládnout tento nástroj a využívat ho ve svůj prospěch, tedy pro získávání konkurenčních výhod. 

Nicméně po Putinově nástupu na začátku roku 2000 se celá situace obrátila naopak v jejich 

neprospěch a byl to stát a jeho úředníci, kdo začali získávat výhody z ovládání byrokratických 

mechanizmů.  

    Od začátku Putinovy vlády v roce 2000 byla přijata série opatření, která měla za cíl posilnit 

soudní systém v Rusku a zredukovat vliv regionálních lídrů, kteří tvořili jednu z hlavních překážek 

v podnikatelském prostředí. Dříve bylo totiž možné, že ve chvíli, kdy se oligarchovi podařilo 

ovládnout některý region, tak bylo víc než pravděpodobné, že ovládl i místní soudy. Pokud došlo 

k nějakému obchodnímu sporu, tak bylo možné využít rozhodnutí různých “spřátelených“ soudů a 

obvinit prakticky kohokoliv z čehokoliv.147 Je v jistém smyslu zajímavé, že Putin sebral oligarchům 

tento nástroj, ale sám jej začal využívat. Pro účinné prosazení svých záměrů přišel s množstvím 

reforem. To znamenalo vytvoření prezidentských vyslanců, kteří byli pověřeni zajištěním 

implementace federálních zákonů. Některé autonomie v minulosti tvrdě vzdorovaly zavádění 

federálních legislativ, především co se týče výběru daní. Dále se jednalo o posílení právního 

pořádku skrz ustanovení vertikální a nezdvojené hierarchie zákonů, v čemž také spočívalo přepsání 
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federálních zákonů upravujících vztahy mezi všemi subjekty federace.148 V roce 2001 došlo k 

posilnění federální moci díky reformě soudnictví. Hlavní prezentovaný důvod této reformy byl 

omezení závislosti soudů na snadno zkorumpovatelných regionálních vládách, ale fakticky se tak 

zvýšila závislost soudů na Moskvě. Nedá se tedy říct, že by v současném Rusku panovala “vláda 

práva.“ Na některých případech lze pozorovat spíše tendenci k využívání staré sovětské tradice tzv. 

“telefonního práva“149, které spíše než zákony zohledňuje aktuální potřeby nadřízených úředníků. 

 

4.3 Nová pravidla  

        Mediální mogul Vladimir Gusinskij se pak stal prvním, kdo měl co dočinění s nově 

nastoleným režimem. Včas nepochytil změnu v atmosféře a zřejmě neviděl co přijde, protože 

podporoval opoziční strany skrze svou televizi NTV a mediální společnost Media-Most.150 Z toho 

důvodu byl obviněn z defraudací a daňových podvodů. Následně musel opustit Rusko a nyní žije ve 

Španělsku. Gusinskij byl pravděpodobně vybrán pro exemplární potrestání, protože neměl příliš 

velkou podporu ze strany ostatních oligarchů, tudíž bylo lehké se ho zbavit.151 Tato akce pak byla 

následována zbavením se velké zátěže v podobě Vladimira Berezovského, který skončil v exilu 

paradoxně odměněn za svou podporu Putinova zvolení prezidentem. Důvodů, proč byl Berezovsij 

odstraněn je více. Berezovskij byl zaprvé příliš mocný díky síti svých kontaktů uvnitř 

administrativy a zadruhé byl u veřejnosti velmi nepopulární, takže spojení s ním by nevypadalo 

moc dobře.    

    Po těchto dvou okázalých případech Putinových úmyslů se oligarchové většinou stáhli z 

politického života. Po dekádě, která zaznamenala růst jejich vlivu nad různými aspekty 

rozhodování, se nalézali ve vztahu ke Kremlem ve statusu quo. Bylo patrné, že cílem vyšetřování 

by mohl být každý.  Jak pak později sám Boris Berezovskij poznamenal v souvislosti s Putinovým 

ad-hoc využíváním justice proti oligarchům: “Každý kdo nespal posledních 10 let, ať už vědomě či 

nevědomě, porušil zákon“.152  Tento stav trval do parlamentních a prezidentských voleb 2003-04, 

kdy začalo tažení proti Michailu Chodorkovskému a jeho společníkům. Je zjevné, že 
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Chodorkovského případ měl mnoho politických důvodů. Především porušil nepsanou dohodu z 

roku 2000 a zapletl se do politiky. Na začátku roku 2003 se mu podařilo zablokovat vládou 

připravovaný zákon na vyšší zdanění nerostných surovin nákupem opozičních hlasů ve Státní 

Dumě.153 Kromě toho se začalo hovořit i o možném oznámení prezidentské kandidatury. Byly zde 

ale i další důvody. Chodorkovskij byl nejbohatším oligarchou v Rusku s odhadovaným majetkem 

okolo 24 miliard amerických dolarů v roce 2003,154 tudíž se také stal nejviditelnějším symbolem 

divoké privatizace 90. let. “Potrestání“ takové ikony bylo velmi lákavým populistickým gestem 

vůči voličskému elektorátu.  

    Dalším důvodem také bylo Chodorkovským a Abramovičem připravované sloučení Jukosu se 

Sibněftem, které by vyústilo ve vytvoření čtvrté největší ropné společnosti na světě.155 To by 

znamenalo, že Chodorkovskij by získal příliš silnou mocenskou pozici. Politické důsledky 

rozhodnutí tak velkých hráčů jakými je například Gazprom někdy hrají větší úlohu než oficiální 

ruská zahraniční politika. Zároveň jako celkem reálná se jevila možnost hrozby převzetí kontroly 

nad tímto klíčovým sektorem ruského hospodářství zahraničním kapitálem. Chodorkovskij již v té 

době tušil, že angažovanost zahraničních investorů by ho mohla částečně ochránit.156   

    Když Putin a jeho lidé pevně uchopili všechny mechanismy moci a získali sebedůvěru, mohli si 

dovolit jednostranně ukončit nepsanou dohodu s oligarchy z roku 2000.157 Putin sice vytvořil nový 

rámec dohody s oligarchy, který se zakládal na jejich takzvané “sociální zodpovědnosti“, což ale 

byla v podstatě velmi vágní formulace a dovolovala tak federálním autoritám zneužívat svoji moc 

ve vztahu k vlastnickým právům podle potřeby.158 

    Přesto však oligarchové hráli a hrají stále jistou roli co se ekonomického vlivu týče, pokud 

nemají přílišné politické ambice, které by byly v rozporu s linií Kremlu. Hlavní obranou pro 

zabezpečení jejich společností nebo podílů je především snaha spojit se s mezinárodními hráči a 

přenést případné potíže s vládou na mezinárodní úroveň. To se částečně povedlo Vagitu Alekperovi  

s Lukoilem a ConocoPhillips, nebo Fridmanově TNK s British Petrolem.159 Pokusil se o to i Michail 

Chodorkovskij, ale nestihl to. 
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    Ve světle posledního politického a ekonomického vývoje může tato generace oligarchů postupem 

času oslabit ještě víc než tomu bylo až dosud, a to nejen kvůli finanční krizi.160 Dobrým příkladem 

je například Roman Abramovič, který je nucen podílet se na Putinových projektech dokonce i ze 

svého londýnského exilu. V posledních letech tak byl nucen odprodat většinu ruských surovinových 

koncernů, když o to byl “požádán“, jako například podíl v hliníkovém gigantu Rusal Olegu 

Děripaskovi nebo Sibněft Gazpromu. Případně ze své kapsy dotoval rozpočet Čukotky i poté, co ho 

Vladimir Putin znovu jmenoval jejím guvernérem proti jeho vůli. Jiným příkladem je Vladimir 

Potanin, který byl donucen prodat některé společnosti a ropné pole zpět státu, přičemž o převzetí 

jeho Norilsk Nickelu se čas od času také hovoří. Michajl Fridman zase musel zaplatit čtvrt miliardy 

dolarů, aby se zbavil vyšetřování daňového úniku.161 

    Problémem totiž je Putinem definované pojetí moci, které formálně odmítlo politický vliv 

oligarchů, ale zároveň si nepřálo aby operovali nezávisle na Kremlu. Došlo tak ke schizofrenní 

situaci, kdy pro udržení nabytého bohatství bylo nezbytné být zadobře s Kremlem v rámci 

neoficiálních struktur, ale zároveň bylo potřeba se neangažovat ve vysoké politice za příslib 

dočasného zabezpečení majetku. Tuto adaptaci novým podmínkám ale nedokázal každý, proto 

vznikla struktura zcela nová, paradoxně opět fúzující peníze a politiku, tentokrát však v opačném 

pořadí.  

 

4.4 Nová oligarchie 

    Stará generace oligarchů je delší dobu nahrazována generací vycházející z byrokratických 

struktur. Ta se rekrutuje ze dvou různých skupin. Jedna skupina je obyčejně označována za tzv. 

petrohradskou skupinu, tedy kontakty z dob Putinova působení v petrohradské administrativě na 

začátku devadesátých let, také často nazývaná petrohradští liberálové nebo “civilici“. Druhá 

skupina pochází z řad silových struktur, tzv. siloviků, tedy především kontaktů z dob Putinova 

působení v tehdy ještě leningradské KGB. Před pádem Sovětského svazu bylo ve službách KGB 

cca 500 tisíc lidí. Je logické, že se Putin opírá o jejich loajalitu, protože se většinou jedná o 

vzdělané a schopné jedince. Je nutné si uvědomit, že ruský politický systém postrádá přirozené 

mechanizmy výběru elit v rámci politických stran nebo jiných institucí. Namísto toho se tento 

systém odehrává na osobní úrovni. To znamená, že na důležitá místa jsou většinou jmenováni 

spolužáci, lidé ze stejných měst, bývalí spolupracovníci atd.162 

                                                 
160 HARDING, Luke. Twilight of the oligarchs. Guardian.co.uk [online]. 2008 [cit. 2009-04-13]. Dostupný z WWW: 
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    Hlavními představiteli liberálů rekrutujících se z právníků a ekonomů jsou například ministr 

financí a vicepremiér Alexej Kudrin, ministr Ekonomického rozvoje a obchodu German Gref, nebo 

Vladislav Surkov. Představiteli siloviků pak jsou například členové prezidentské administrativy 

jako Viktor Ivanov a Igor Sečin.163 Tito technologové moci jen vyplnili uprázdněný prostor po 

oligarších 90. let. Mezi tento nový druh oligarchů se počítají například ředitel Gazpromu Alexej 

Miller, předseda správní rady Rosněftu Sergej Sečin společně s výkonným ředitelem Sergejem 

Bogdančikovem, předseda správní rady Transněftu Viktor Christenko, a mnozí další ovládající 

největší podniky v zemi jako Sergei Naryškin, Vladislav Surkov, Sergei Ivanov, dříve i Dimitrij 

Medvěděv atd.164 Nicméně ani tito úředně “jmenovaní milionáři“ nemají a nikdy neměli důvod 

chovat se jinak než jejich předchůdci, kteří měli vždy za cíl prosadit a udržet regulace a zákony, 

které by je zvýhodnily na úkor jiných ekonomických subjektů.165 Jejich snaha vydělat osobní jmění 

na jim přidělených podnicích je stejná. Ve srovnání s touto nově ustavenou vládnoucí třídou 

dokonce nazývá Lilia Ševcová staré oligarchy z Jelcinových dob za diletanty.166 

    Přesto však tyto proudy uvnitř současných vládních struktur nejsou tak jednotné jak se může 

jevit. Silovici a liberálové zaujímají odlišná stanoviska a Vladimir Putin toho v minulosti využíval 

k jejich vzájemnému vyvažování. Zpočátku byl větší vliv přisuzován silovikům, který Putin 

využíval proti oligarchům, ale  po roce 2003 se zdá, že vliv siloviků je spíš potlačován liberály, 

jejichž hlavní postavou je sám Dmitrij Medvěděv.167   

  

Závěr 

    Názory na roli ruských oligarchů v přechodu k tržnímu hospodářství se různí, ale některé věci 

jsou jisté. Zaprvé, koncentrace průmyslových a majetkových struktur ke konci Sovětského svazu 

měla společně s nekvalitními reformami jasný podíl na vzniku oligarchie. Bylo prostě příliš snadné 

získat podnik kontrolující většinu výroby určitého produktu. Za druhé, především hojná přítomnost 

nerostných surovin umožnila oligarchům získat dostatečný kapitál ke kumulaci tak velkého 

bohatství. Za třetí, jak Gorbačovovy reformy, tak ty Jelcinovy, přispěly k tomu, že bylo možné 

různými výše popsanými způsoby ovládnout většinu nejdůležitějších privatizovaných podniků. Jak 

správně podotýká Marshall Goldman, tak největším problémem byly nedostatky v oblasti 
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institucionálních kontrolních mechanizmů. Goldman sice nyní zpětně hovoří o tom, že lepší by 

tehdy bylo privatizaci odložit, ale nebere tím v úvahu vliv rudých ředitelů. Ti by totiž s největší 

pravděpodobností nadále efektivně udržovali status quo, který pro ně byl výhodný a zneužívali 

možnosti ovlivňování vládních institucí. Není proto vůbec jisté, jestli by odložená privatizace 

nezpůsobila ještě větší škody. Kromě toho vláda se sama rozhodla, že vytvoří oligarchy, kterým dá 

do rukou státní podniky. Jak podle Lilie Ševcové168, tak podle Stephena Fortescuea to byl úmysl.169 

Za čtvrté, chaotické právní podmínky vytvořily v devadesátých letech takové podnikatelské 

prostředí, že bylo téměř nemožné neúčastnit se různých aktivit na hraně zákona. Dokonce i američtí 

poradci jako Andrei Schleifer neodolali pokušení obohatit se na státní nemohoucnosti a 

neschopnosti slabé vlády.170 Za páté, na druhou stranu podniky vedené oligarchy se po majetkové 

konsolidaci staly nejefektivnějšími podniky v Rusku, tudíž myšlenka privatizace komukoliv za 

každou cenou nakonec nebyla tak úplně scestná a Rusko by udělalo lépe, kdyby místo 

renacionalizace nastavilo transparentní vládu práva. Za šesté, počínání státu směřující k centralizaci 

mělo za  následek utlumení širší expanze drobnějšího byznysu. Velkým problémem tak je absence 

nezkorumpované a kompetentní daňové administrativy a zároveň nízká ochrana osobního 

vlastnictví, nejistá vymahatelnost obchodních dohod a z toho vyplývající nekompetentnost 

soudnictví i složek vymáhajících právo.171   

    Tento trend, který byl nastolen oligarchy na počátku devadesátých let se však postupem času 

částečně přenesl ze soukromých rukou do rukou státu, který tak prostřednictvím nové generace 

oligarchů-byrokratů, pokračuje v podrývání trhu a nadále způsobuje jeho deformace. Dokud ruská 

vláda podporuje gigantické konglomeráty a vytváří “národní šampióny“, pak ostatní podnikatelské 

subjekty zůstanou vážným způsobem znevýhodněny, což je nezdravým jevem pro celou 

ekonomiku. Kromě toho to přímo nahrává vzniku nové generace oligarchie. Jedině inovace a 

decentralizace rozdělení podílu na HDP mohou v budoucnu vést k vymýcení institutu oligarchů a 

oligarchů-byrokratů. Dokud bude ruské hospodářství závislé na příjmech ze surovin, navíc 

koncentrované do několika vlastnických struktur, ať už privátních nebo státních, tak se situace příliš 

nezmění. 
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Summary 

Opinions on the role of Russian oligarchs in transition to market economy vary, but some things are 

obvious. First, the concentration of industrial property and ownership structures at the end of the 

Soviet Union had, together with poor quality reforms, clearly contributed to the emergence of 

oligarchy. It was just too easy to get major stakes in companies controlling most of the production 

of a certain products in the country. Secondly, especially the presence of abundant mineral 

resources allowed oligarchs to obtain sufficient capital to accumulate such a large fortune. Thirdly, 

Gorbachev's and Yeltsin’s reforms significantly helped those enterpreuneurs to get ocntrol over 

majority of the biggest privatized enterprises as described above. Like Marshall Goldman rightly 

draws, the biggest problem has been the shortcomings of institutional control 

mechanisms. Goldman would be favoring to postpone the privatization and the waiting for the 

better institutions, but he does not take into account the effects of red directors. They would most 

likely continue to maintaine status quo, which was convenient for them and they would probably 

abused a number of possibilities of influencing governmental institutions as long as possible. It is 

therefore not at all certain if the postponed privatization wouldn’t caused even greater damage. In 

addition to that, it was the government itself who decided to establish the oligarchy to give away the 

state-owned enterprises which is agreed by Lilia Shevstova and Stephen Fortescuea as well. Fourth, 

the chaotic legal conditions created in the nineties a business environment, in which it was almost 

impossible not to participate in various activities on the edge of the law. Even american adviser 

Andrei Schleifer did not resist the temptation to enrich himself on behalf of the weak and impotant 

government. Fifthly, on the other hand, companies led by the oligarchs became the most effective 

companies in Russia after consolidated. Thus the idea of privatization to anyone at any price in the 

end was not entirely misguided, and Russia would do better if instead of re-nationalization setted up 

a transparent rule of law. Sixth, the State's actions towards centralization resulted in suppression of 

a broader small business’ expansion. A major problem is the lack of competent and non-corrupt tax 

administration and low protection of private property, uncertain enforcement of trade agreements 

and the consequent incompetence of the judiciary and law enforcing components.  

    This trend, which was established by the oligarchs in the early nineties, over time partially 

transferred from oligarchs into the hands of the government. Now it is the State which, through a 

new generation of bureaucrat-oligarchs, continues to undermine the market and continues to cause 

its deformation. Until the Russian government supports the giant conglomerates and creates 

"national champions", then other businesses will remain severely handicapped, which is unhealthy 

phenomenon for the whole economy. In addition, it helps to a new generation of oligarchs. Only 

innovation and decentralization of GDP’s distribution in the future may lead to the eradication of 
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the institute of oligarchs and bureaucrat-oligarchs. Until the Russian economy will depend on the 

income from raw materials which are contributing to the even more concentrated ownership 

structures, the situation will not change. 
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