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Inovujete výrobky?
Modernizujete technológie?
Vylepšujete služby?

Prihláste do súťaže produkt, 
proces alebo službu, ktoré ste 
inovovali v roku 2015.

Termín podania prihláš ky:

Dajte o sebe vedieť!
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INOVATÍVNY ČIN ROKA 2015

I N Z E R C I A

Bratislava – Putinov majetok je 
opradený tajomstvom. Už dávnej-
šie sa objavili špekulácie, že prvý 
muž Ruska bohatne s pomocou 
svojich priateľov. Sieť offshore spo-
ločností a veľkých pôžičiek, ktoré 
sa aktuálne spomínajú v Panama 
papers v súvislosti s Ruskom, to 
má dokazovať.

Prepracovaný ruský pavúk sa 
začína pri banke Rossija. Na čele 
inštitúcie stojí Jurij Kovaľčuk, kto-
rého označujú za Putinovho osob-
ného bankára. Panama papers od-
kryli, že Kovaľčuk a jeho banka 
previedli najmenej miliardu do-
lárov offshore spoločnosti San-
dalwood Continental. Malo sa tak 
udiať pomocou skupiny švajčiar-
skych právnikov z Zürichu a Rus-
kej komerčnej banky situovanej 
na Cypre. Podľa britského denní-
ka Guardian bola časť peňazí opäť 
požičaná s veľmi vysokými úroko-
vými sadzbami do Ruska. Zisky 
mali zmiznúť na švajčiarske účty. 
Ďalšia hotovosť sa k Putinovcom 
mala dostať formou pôžičiek s veľ-
mi nízkymi úrokovými sadzbami. 
Doteraz nie je jasné, či sa tieto pô-
žičky splatili. Sandalwood totiž po-
žičal 11,3 milióna dolárov spoloč-
nosti Ozon a tú spoluvlastní práve 
Kovaľčuk. Pikoškou v celej záleži-
tosti je, že firma Ozon má vo svo-
jom portfóliu napríklad súkromné 
lyžiarske stredisko, kde sa vydáva-
la Putinova dcéra Katerina. 

Putinovo meno sa v dokumen-
toch nikdy priamo nespomína, no 
britský Guardian uvádza, že jeho 
blízki by len ťažko zbohatli bez 
toho, aby nad niektorými rozhod-
nutiami nedržal ochrannú ruku. 
„Všeobecné špekulácie o tom, že 
Putin má majetok v hodnote de-
siatok miliárd dolárov, zaznieva-
li už v priebehu jeho prvého prezi-
dentského obdobia a silnejú po je-
ho návrate. Únik Panama papers 
tieto špekulácie do istej miery po-
tvrdzuje, ale na rozdiel od iných 
politikov sa tam Putinovo meno 
nevyskytuje, nie je to teda priamy 
dôkaz,“ myslí si odborník na Rus-
ko Petr Kratochvíl. 

Čelista miliardár
Kľúčom k napojeniu na samotného 
ruského prezidenta by mohol byť 
čelista Sergej Roldugin. Ide o naj-
lepšieho priateľa Vladimira Putina 
a zároveň osobu blízku firme San-
dalwood, ktorá je zrejme jadrom 
celej operácie prania peňazí. Rol-
dugin je podľa Panama Papers na-
pojený na najmenej päť podobných 
spoločností ako Sandalwood. Všet-
ky majú byť v spojení so skupinou 
švajčiarskych právnikov, ktorá 
pracuje pre banku Rossija. Čelista 
sa k celej veci odmieta presnejšie 
vyjadriť. „... Bol som zapojený do 
tohto biznisu ešte dávnejšie v mi-
nulosti. Pred perestrojkou. Stalo 
sa to... Potom sa to rozrástlo a stali 
sa také veci. Dom hudby (v Petro-
hrade) je subvencovaný z týchto 
peňazí,“ znelo jeho vyjadrenie. 
Politológ Kratochvíl si myslí, že hu-
dobník je v operácii len nastrčenou 

figúrkou. „Ak hovoríme konkrétne 
o Sergejovi Rolduginovi, je zjavné, 
že také sumy on zo svojich aktivít 
sám nazhromaždiť nemohol,“ po-
vedal odborník.

Rolduginom sa však Putinov 
kamarátsky zoznam nekončí. 
Offshory radi využívali aj Gen-
nadij Timčenko, ktorý je Puti-
novým blízkym priateľom už 
30 rokov, či Putinovi partne-
ri z džuda, Arkadij a Boris Ro-
tenbergovci, ktorí podnikajú 
v stavebníctve. Už v roku 2010 
americké diplomatické depeše 
podľa Guardianu nasvedčova-
li, že Putin si svoj majetok dr-
ží prostredníctvom zástupcov. 
Formálne nevlastnil nič, no vy-
užil bohatstvo svojich priateľov. 

V Rusku to nič nezmení
Panama papers však zatiaľ podľa 
politológa Kratochvíla Ruskom 
neotrasie. „Putinovi možno mier-
ne poklesne rating, ale nepoškodí 
mu to ani teraz, ani pred voľbami 
v roku 2018. Ruská spoločnosť je 
masírovaná tým, ako chce Západ 
Rusku poškodiť. Tieto informácie 
veľmi dobre zapadajú do tohto na-
ratívu, že Západ si vymyslí akú-

koľvek špinu, aby poškodil nášho 
lídra,“ povedal. Hovorca Kremľa 
Dmitrij Peskov už kauzu označil 
za spiknutie. 

Kratochvíl, naopak, tvrdí, že pre 
západného politika môže odhale-
nie cez Panama papers znamenať 
katastrofu. Kauza môže zname-
nať politické komplikácie pre Da-
vida Camerona. Premiérov zosnu-
lý otec mal daňové raje využívať 
tiež, no britské médiá upozorňujú, 
že sa pri tom nemal dopustiť ničo-
ho nezákonného. 

Sergej Roldugin
Krstný otec Putinovej dcéry Marie 
sa živí ako čelista. S prezidentom 
sa spoznali ešte ako tínedžeri. 
Má 12,5-percentný podiel v spo-
ločnosti Video International, čo 
je reklamná agentúra s ročným 
príjmom vyše miliardy 
eur. Čelista ďalej vlastní 
3,2-percentný podiel ak-
cií Banky Rossija. Rolgu-
din sa v minulosti vyjadril, 
že nie je obchodníkom, tieto 
skutočnosti vyplávali na povrch až 
teraz. Podľa servera BBC tak jeho 
účasť v kauze zvyšuje podozrenie, 
že pôsobil iba ako zásterka pre nie-
koho iného.  

Veronika Šoltinská ©hn

veronika.soltinska@mafraslovakia.sk

Putinovi možno 
mierne poklesne 
rating, ale 
nepoškodí mu to 
ani teraz.  

Dmitrij Peskov, 
hovorca ruského prezidenta
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VÝHOVORKY A REAKCIE NA PANAMU

          Rusko:

Nový level putinofóbie

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už skôr verejnosť varoval pred nie-
čím, čo sa chystá na prezidenta Putina. „Je jasné, že úroveň puti-
nofóbie dosiahla level, na ktorom je nemožné hovoriť o Rusku 
v dobrom a musí sa o ňom hovoriť v zlom,“ povedal Peskov.

          Island:

Nejde o nič nové

Premiér Islandu Sigmundur David Gunnlaugsson sa ku kauze od-
mietol bližšie vyjadriť s tým, že novinári kladú nevhodné otázky. 
Povedal, že v Panama papers nie je „nič nové“.

          Azerbajdžan:

Nezakazuje to žiadny zákon

„Deti prezidenta Ilama Aliyeva sú dospelí azerbajdžanskí občania. 
Môžu mať vlastné firmy. To nezakazuje žiaden zákon,“ povedal 
v reakcii na dokumenty hovorca prezidenta Azer Gasimov.

          Veľká Británia:

Ide o súkromnú záležitosť
Stanovisko hovorcov Davida Camerona znie, že „je to súkromná 
záležitosť“.

          Argentína:

Prezident nevlastnil akcie

„Prezident Macri neuviedol tieto aktíva vo svojom vyhlásení, pre-
tože nemal žiadnu kapitálovú účasť v spoločnosti a nikdy nevlast-
nil akcie tejto spoločnosti, a preto nemusel informáciu do vyhlá-
senia zahrnúť,“ povedal hovorca prezidenta Ivan Pavlovsky. 

          Ukrajina:

Nie sú dôkazy o zločine

„Ukrajinský generálny prokurátor nemá žiadne dôkazy, že by prezi-
dent Petro Porošenko spáchal zločin na základe uniknutých doku-
mentov o údajných offshore aktívach,“ znie stanovisko ukrajinskej 
prokuratúry. 

          Nemecko:

Diskusia vyvolá tlak

Martin Jaeger, hovorca nemeckého ministerstva financií, dúfa, že 
Panama papers pomôžu v boji proti daňovým únikom. „Dúfame, 
že súčasná diskusia vyvolá tlak. Môžeme využiť tento impulz a vy-
jadriť nádej, že bude možné zaviesť obmedzenia.“ 

Daňové raje 
vedú až 
k prezidentovi 
Putinovi
RUSKO l Jadrom pochybnej operácie je firma 
napojená na jeho najlepšieho kamaráta
– čelistu Sergeja Roldugina


