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Không ai trong số các "đầu sỏ chính trị" Nga có ảnh hưởng, gần đây bị 

phương Tây trừng phạt, dường như ít kiểm soát hơn, đối với Tổng thống 

Vladimir Putin. Các nhà lãnh đạo phương Tây có thể đạt được nhiều lợi ích 

hơn bằng cách làm cho họ - và Anatoly Chubais, người bảo trợ cũ của họ - 

đủ thoải mái để chia sẻ bất cứ điều gì họ có thể biết về sự giàu có của Putin. 

Quyết định của đặc phái viên khí hậu Nga Anatoly Chubais  tuần trước từ 

chức khỏi chính phủ và rời khỏi Nga có thể trở nên rất quan trọng. Bằng 

cách mở lại một cửa sổ về lịch sử Nga gần đây, sự ra đi của Chubais có 

thể mang lại một số trật tự cho chiến lược "KleptoCapture" của phương 

Tây, nhằm mục đích đóng băng tài sản của khoảng một chục "đầu sỏ 

chính trị" Nga được mô tả là "phần phụ của chế độ Putin". Nhưng nó có 

khả năng làm nhiều hơn nữa. 

Chubais, người chịu trách nhiệm về chương trình tư nhân hóa hàng loạt 

của Nga dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin vào những năm 1990, là một 

điển hình sống về cách phân phối tài sản của đất nước. Ông cũng là người 

sớm thúc đẩy Vladimir Putin thành người kế nhiệm có thẩm quyền cho 

Yeltsin. Và mặc dù Chubais từ lâu đã nằm ngoài vòng thân cận của Putin, 

ông có thể hướng dẫn phương Tây tìm kiếm chi tiết về điều gì họ cần biết 

về nơi tiền của Putin - nếu ông cảm thấy đủ an toàn để nói chuyện. 

Trừng phạt "phần phụ" của Putin nghe có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng 

Chubais biết rằng KleptoCapture, như hiện đang được hình thành, có lẽ là 

khói nhiều hơn lửa. Một số mục tiêu hiện tại đã trở nên giàu có trong 

những năm Yeltsin nhưng cuối cùng thấy mình mâu thuẫn với Putin và rời 

khỏi Nga, hoặc ở lại đó theo niềm vui của ông. Họ sở hữu những gì Putin 

cho phép họ sở hữu miễn là họ tránh xa con đường của ông, và họ có ảnh 

hưởng tối thiểu. Những người trong điện Kremlin ngày nay là gián điệp 

thời Liên Xô và là những người nắm giữ "giám đốc đỏ", những người kiểm 

soát hầu hết hàng ngàn công ty đã được tư nhân hóa từ năm 1992 đến 

năm 1996. 
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Hồi đó, các đầu sỏ chính trị bị nhắm mục tiêu hiện nay là các chủ ngân 

hàng đã cho chính phủ Nga vay 800 triệu đô la, thường được bảo đảm bởi 

cổ phần thiểu số trong 12 công ty dầu mỏ và kim loại lớn. Kế hoạch này 

nhằm giúp Yeltsin bù đắp thâm hụt ngân sách khổng lồ và tránh siêu lạm 

phát trước cuộc bầu cử năm 1996, mà ông dự kiến sẽ thua đối thủ cộng 

sản của mình, Gennady Zyuganov. Nếu chính phủ không hoàn trả các 

khoản vay ngay sau cuộc bầu cử, thì những người cho vay có thể bán đấu 

giá cổ phần, do đó củng cố tư nhân hóa bất kể ai thắng. 

Mặc dù Yeltsin đã tái đắc cử một cách đáng ngạc nhiên, nhà nước vẫn vỡ 

nợ - có lẽ là cố ý, để thưởng cho các chủ ngân hàng vì sự giúp đỡ của họ. 

Các cổ phần sở hữu, sau đó trị giá 1,5-2 tỷ USD, đã được "bán" trong các 

cuộc đấu giá chủ yếu là gian lận cho những người cho vay, biến một vài 

nhà tài chính trẻ thành đầu sỏ chính trị. 

Là một cố vấn cho Chubais và nhóm của ông vào thời điểm đó, tôi lập luận 

rằng "các khoản vay mua cổ phần" sẽ làm hỏng quá trình tư nhân hóa và 

tạo ra sự xuất hiện rằng Yeltsin đã cố tình làm giàu cho một nhóm nhỏ các 

ông trùm bằng cách bán các cổ phần quan trọng với giá rẻ. Chubais sau 

đó thừa nhận rằng kế hoạch này là "chủ nghĩa tư bản cướp bóc", nhưng 

cần thiết để tránh quay trở lại "chủ nghĩa cộng sản cướp bóc". 

Các khoản vay mua cổ phần đã có ý nghĩa thần thoại trong câu chuyện tư 

nhân hóa Của Nga, làm lu mờ việc tư nhân hóa hàng loạt của hàng ngàn 

công ty khác mà Chubais giám sát. Nhưng thảm kịch thực sự đối với Nga 

hóa ra là việc Chubais thúc đẩy Putin, người nhanh chóng giải quyết lại 

quyền kiểm soát doanh nghiệp - cho chính mình. 

Năm 1999, Yeltsin ốm yếu đã từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai 

của mình và bổ nhiệm Putin, cựu giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang 

(FSB, người kế nhiệm KGB), người trước đó đã nổi tiếng là một nhà cải 

cách hiệu quả khi còn là phó thị trưởng St. Petersburg. Các thị trường tài 

chính ủng hộ rộng rãi lựa chọn của Yeltsin, mà chính Chubais ca ngợi là 

"một quyết định tuyệt vời, cực kỳ chính xác và sâu sắc và, ngoài bất cứ 

điều gì khác, rất dũng cảm." 

Khi trở thành tổng thống, ông Putin hứa rằng "tự do ngôn luận, tự do lương 

tâm, tự do báo chí, quyền sở hữu tư nhân - tất cả những nguyên tắc cơ 
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bản của một xã hội văn minh - sẽ được nhà nước bảo vệ một cách đáng 

tin cậy". Putin thực sự ủng hộ cải cách thị trường trong một thời gian, miễn 

là các nhà tài phiệt đứng ngoài chính trị và chia sẻ lợi ích kinh tế với ông 

và những người thân cận của ông trong bộ máy an ninh. Nhưng khi Mikhail 

Khodorkovsky - người sáng lập Ngân hàng Menatep, người đã mua lại 

quyền kiểm soát công ty dầu mỏ Yukos theo các khoản vay cổ phiếu - báo 

hiệu tham vọng chính trị của mình, ông đã bị bỏ tù gần một thập kỷ và tài 

sản của Yukos đã được tái tổ chức. 

Putin cũng quay lưng lại với Boris Berezovsky, một người thân cận khác 

của Yeltsin, người được cho là đã đóng một vai trò quan trọng trong việc 

thuyết phục Yeltsin chọn Putin làm người kế nhiệm. Và ông đã lưu đày Bill 

Browder, một nhà đầu tư "hoạt động xây dựng" thành công của Mỹ có trụ 

sở tại Moscow, người đã tiếp nhận các công ty lớn của Nga. Luật sư thuế 

của Browder, Sergei Magnitsky, sau đó đã bị bắt và chết trong tù vào năm 

2009; Browder đã cống hiến hết mình để đảm bảo công lý cho Magnitsky. 

Một số nhà tài phiệt Nga đã làm giàu trên bờ vực khó khăn của chương 

trình tư nhân hóa của Nga. Một số, như ông trùm kim loại Oleg Deripaska, 

đã ở lại Nga, có ảnh hưởng giảm dần trong nước trong khi đầu tư vào bất 

động sản ở nước ngoài. Những người khác, chẳng hạn như các chủ ngân 

hàng Mikhail Fridman và Petr Aven, vẫn giữ lại các doanh nghiệp Nga của 

họ nhưng có lẽ bị buộc phải chia sẻ quyền sở hữu hoặc sự giàu có với 

Putin và những người bảo vệ chính phủ khác. Cả ba đều có hộ chiếu nước 

ngoài. Những người, giống như Berezovsky, công khai phản đối Putin đã 

chết trong hoàn cảnh bí ẩn, cũng như các đối thủ chính trị tích cực như 

Boris Nemtsov, người bị ám sát bên ngoài Điện Kremlin vào năm 2015. 

Một vài doanh nhân đã xây dựng doanh nghiệp của họ từ đầu đã có tầm 

nhìn xa để bán chúng và rời khỏi Nga khi Putin lên nắm quyền. Vladimir 

Gusinsky - người bạn doanh nhân Nga đầu tiên của tôi vào năm 1989 - đã 

thành lập NTV, công ty truyền thông độc lập đầu tiên của Nga, nhưng vào 

năm 2001 đã bán nó cho Gazprom do nhà nước kiểm soát và di cư cùng 

gia đình đến Israel. NTV hiện là một trong những cơ quan ngôn luận chính 

của Ông Putin. 
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Cho dù những người thụ hưởng tự tạo hay đóng hộp từ chủ nghĩa tư bản 

thân hữu của Yeltsin, hầu hết những người Nga giàu có này có tài sản ở 

nước ngoài dường như chia sẻ mong muốn được xã hội chấp nhận bên 

ngoài nước Nga. Nhiều người đã đầu tư đáng kể vào châu Âu và Hoa Kỳ, 

nơi họ đã trở thành những ngôi sao sáng trong việc củng cố từ thiện của 

các bảo tàng, philharmonics và các tổ chức văn hóa khác. 

Không ai trong số những người này dường như có ảnh hưởng, ít kiểm soát 

hơn nhiều, đối với Putin. Ngược lại, ông đặt ra một mối đe dọa liên tục đối 

với sự giàu có và an toàn của họ. Thay vì phỉ báng và trừng phạt họ, các 

nhà lãnh đạo phương Tây có thể đạt được nhiều lợi ích hơn bằng cách làm 

cho họ - và Chubais, người bảo trợ cũ của họ - đủ thoải mái để chia sẻ bất 

cứ điều gì họ có thể biết về nơi tiền của Putin thực sự có thể được tìm 

thấy. 

 


