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Niektoré aspekty pôsobenia sovietskej obchodnej spoločnosti AMTORG v 

USA v dvadsiatych a začiatku tridsiatych rokov 20. storočia 

 

Diana KOZÁKOVÁ 

 

Revolučný prevrat v Rusku v novembri 1917 spôsobil rozvrat spoločnosti, 

hospodárstva i starých obchodných väzieb. Napriek zámeru o svetovej revolúcii sa prvoradým 

cieľom novej sovietskej vlády stala konsolidácia moci vo vnútri i navonok krajiny. Zároveň 

potreba kapitálu nútila novú sovietsku vládu hľadať riešenia na vytvorenie takých kontaktov, 

ktoré by zabezpečili kontinuálny dovoz a vývoz tovaru. Založenie AMTORG TRADING 

CORPORATION (ďalej len „Amtorg“) v New Yorku v roku 1924 bolo odrazom zmien, 

ktorými Rusko od revolúcie prešlo. Od roku 1924 do roku 1933, kedy boli medzi ZSSR a 

USA obnovené diplomatické vzťahy, pôsobila táto spoločnosť ako predĺžená ruka sovietskej 

vlády, ktorá svojimi obchodnými aktivitami zohrala významnú úlohu pri industrializácii 

ZSSR. Tento príspevok nie je zameraný na hodnotenie ekonomických úspechov spoločnosti, 

či na potvrdenie, alebo vyvrátenie podozrení o jej úlohe pri šírení propagandy. Jeho cieľom je 

poukázať na to, ako jej činnosť pôsobila na obyvateľov Spojených štátov amerických a 

motivovala ich k uzatváraniu koncesií, či kontraktov o technickej pomoci a k odchodu do 

ZSSR. 

Roky 1920-1921 predstavovali najkritickejšie obdobie novej sovietskej moci. Palivová 

a dopravná kríza spôsobili prudký pokles priemyselnej výroby, priemysel dosahoval iba 17% 

predvojnovej úrovne1. Väčšina z tisícky podnikov znárodneného priemyslu prestala vyrábať, 

poľnohospodárske oblasti boli postihnuté vojenskými operáciami a suchom v roku 1921. 

Rozhodujúcim obratom bolo ukončenie občianskej vojny a potlačenie kontrarevolúcie 

podporovanej mocnosťami Západu a Ameriky. Tie si začali uvedomovať, že medzinárodná 

politika musí rátať s novým fenoménom – Ruskou socialistickou federatívnou sovietskou 

republikou ako partnerom pri formovaní medzinárodných vzťahov. Aj na strane Ruska došlo 

ku výraznému posunu. Svetová revolúcia musela ustúpiť požiadavke obnovy hospodárstva, 

ktoré bolo možné len po ukončení ekonomickej blokády a obnovení zahraničného obchodu.  

Sovietska vláda začala postupne realizovať opatrenia na prekonanie hlbokej krízy po 

siedmych rokoch vojny, revolúcie a občianskej vojny. Tie viedli k formovaniu zásad Novej 

ekonomickej politiky (NEP). NEP bol kompromisom medzi zásadami slobodného trhového 
                                                 
1  BELOUSOV, R. A. Historické skúsenosti z plánovitého riadenia ekonomiky ZSSR. Bratislava : Pravda, 1989. 

s. 110 
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hospodárstva a centrálne plánovaného hospodárstva. Umožnil existenciu drobných 

živnostníkov v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu, ale štát si ponechal kontrolu v ťažkom 

priemysle, doprave, bankovníctve a zahraničnom obchode. Hoci bol NEP odklonom od 

revolučných zásad, priniesol požadovanú konjunktúru. Do roku 1924 došlo v Sovietskom 

Rusku k postupným, zásadným zmenám a obratom vo vývoji finančných vzťahov. Pre 

urýchlenie zahraničného obchodu malo veľký význam zriadenie Štátnej banky v roku 1921. 

Úverom a bankovými operáciami prispela k rozvoju priemyslu, poľnohospodárstva a výmene 

tovaru a riadení peňažného obehu. Nemenej dôležitým faktorom, ktorý si vynútil obnovenie 

medzinárodného obchodu bolo vytvorenie trustov – združení štátnych podnikov a syndikátov 

– štátnych orgánov pre veľkoobchod. Štátne trusty boli podielmi na zisku motivované, aby 

boli riadené efektívne a prosperovali. V rokoch 1923-1924 fungovalo v kovopriemysle 17 

celozväzových, 16 republikových trustov a 15 trustov, ktoré podliehali miestnym orgánom.2 

Trusty sa spájali do syndikátov, ktorých hlavnou úlohou bolo zabezpečiť predaj produkcie 

trustov. V rokoch 1922-1923 vzniklo okolo 20 syndikátov.3  

Na realizáciu ambicióznych plánov industrializácie a elektrifikácie Ruska bolo 

nevyhnutné zabezpečiť technické zariadenie, kvalifikovanú pracovnú silu a financie. S 

ohľadom na agrárny charakter krajiny a vojnové udalosti to boli požiadavky, ktoré vedel 

splniť iba zahraničný trh. Rozvoj medzinárodného obchodu bol však možný len za 

predpokladu, že Rusko získa reputáciu seriózneho partnera. Hlavným úsilím sovietskej 

diplomacie sa od dvadsiatych rokov stala snaha o diplomatické uznanie Ruska de jure tak, 

aby na medzinárodnej úrovni vystupoval ako rovnocenný partner svetových mocností a 

výmenou tovaru podporil obnovu vlastnej ekonomiky.4  

Rozširovanie ekonomických aktivít v krajinách Európy i sveta považovalo Rusko za 

prostriedok ku dosiahnutiu diplomatického uznania. Pre dosiahnutie tohto cieľa sovietska 

vláda využívala protirečenia a rozdiely v záujmoch mocností. Separátnymi rokovaniami 

zmarila jednotný postup mocností predovšetkým v otázke splatenia starých dlhov a iných 

záväzkov. Na takomto spoločnom postupe sa uzniesla elita sovietskeho vedenia už v roku 

1920 na porade za účasti hlavých predstaviteľov sovietskeho štátu doma i v zahraničí - 

                                                 
2  BELOUSOV, R. A. Historické skúsenosti z plánovitého riadenia ekonomiky ZSSR. Bratislava : Pravda, 1989. 

s. 108 
3  BELOUSOV, R. A. Historické skúsenosti z plánovitého riadenia ekonomiky ZSSR. Bratislava : Pravda, 1989. 

s. 109 
4  KOCHO-WILLIAMS, Alastair. Engaging the World: Societ Diplomaty and Propaganda in the 1920s. 

(online) Bristol : University of the West of England, 2007. [cit. 2009-5-15]. Dostupné na Internete: 
<http://www.uwe.ac.uk/hlss/history/sovietdiplomats1920s.pdf>. 
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Čičerin, Litvinov, Krasin, Karachan a ďalších.5 Táto stratégia mala úspech. Svetové mocnosti 

nemohli ignorovať fakt o životaschopnosti nového režimu a vstupovanie do ekonomických 

dohôd považovali za nevyhnutnosť pre uchránenie vlastných záujmov. Prvou obchodnou 

dohodou, ktorá mala pre Rusko zásadný význam bola obchodná zmluva s Veľkou Britániou v 

roku 1921. Znamenala de facto uznanie nového štátu v Európe.6 Ale Janovská konferencia v 

roku 1922 ukázala, že Rusko nie je len krajina revolucionárov, ale aj krajina skúsených 

politikov. Separátnou zmluvou s Weimarskou Nemeckou republikou zmarila dohodu s 

európskymi mocnosťami o uznanie starých dlhov a otvorila si cestu na rozvíjanie vzájomných 

sovietsko-nemeckých politických a obchodných vzťahov.  

V tomto kontexte sa rozvíjali americko-ruské vzťahy. Ale na rozdiel od európskych 

krajín, Rusko od počiatku revolúcie pristupovalo k USA s osobitým prístupom. Jeho 

hospodársky a politický význam si uvedomovalo, keď ho v marci 1918 sovietska vláda 

žiadala o pomoc v boji proti Nemecku a na ochranu záujmov proti Japonsku na tichomorskom 

pobreží.7 Spojené štáty americké neuznávali novú sovietsku vládu, naopak, vyslaním svojich 

vojsk - American Expeditionary Force do Archangeľska a Vladisvostoku v roku 1918 

vystúpili na podporu kontrarevolúcie. Postoj Wilsonovej administratívy ostal nemenný, 

rovnako ako aj postoj jeho troch nástupcov vo funkcii - W. G. Hardinga,  

C. Coolidgea i H. Hoovera. Za hlavné dôvody neuznania nového sovietskeho štátu uvádzali 

šírenie revolučnej propagandy, neuznávanie súkromného vlastníctva a neuznanie cárskeho 

dlhu a iných záväzkov, pričom sa tieto argumenty v priebehu rokov používali jednotlivo i 

súčastne.8  

Ináč to však bolo v hospodárskej oblasti, kde americkí obchodníci po stabilizácii 

pomerov v Rusku v dvadsiatych rokov pozitívne vnímali a reagovali na nastolené trendy. 

Koncesiou, ktorá upriamila pozornosť verejnosti USA na tento fakt, bola dohoda 

kalifornského podnikateľa Washingtona D. Vanderlipa so sovietskou vládou reprezentovanou 

Leninom. 20. októbra 1920 sa v denníkoch USA objavila informácia o lukratívnej koncesii, 

                                                 
5  Výpis zo stretnutia predstaviteľov Ľudového komisariátu zahraničného obchodu so predstaviteľmi 

sovietskeho štátu v zahraničí. Prítomní: Čičerin, Litvinov, Karachan, Krasin, Keržencev, Rotstein, Vorovskij, 
Ganeckij a Kopp. AVP RF F. 04. Op. 59. P. 390. D. 56374. L. 53-54. kópia Zdroj: Jakovlev, A.N. et al. 
Sovetsko-amerikanskije otnošenija. Gody nepriznanija 1918-1926. Moskva- MFD, 2002. s. 170 

 
6  Dohoda bola rozšírená v roku 1924 o ďalšie zmluvy, ktoré boli de jure uznaním ZSSR. 
7  Nota sovietskej vlády odovzdaná prostredníctvom zástupcu amerického Červeného kríža v Rusku 

podplukovníka P. Robinsona vláde USA z 5.3.1918, DVP SSSR. T.I.C. 208-209 Zdroj: JAKOVLEV, A.N. et 
al. Sovetsko-amerikanskije otnošenija. Gody nepriznanija 1918-1926. Moskva- MFD, 2002. s. 9 

8  Správa M.M. Litvinova „Sovietsko-americké vzťahy“ z 10. januára 1945, AVP RF. F. 06. Op. 7. P. 17. D. 
173. L. 32-43. kópia Zdroj: JAKOVLEV, A.N. et al. Sovetsko-amerikanskije otnošenija. Gody nepriznanija 
1918-1926. Moskva- MFD, 2002. s. 758 
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predmetom ktorej sa malo stať využívanie rozsiahleho „územia severovýchodnej Sibíri o 

rozlohe 400 000 míľ štvorcových na východ od 150 poludníka“ na obdobie 60 rokov na ťažbu 

ropy, uhlia a rybolov.9 Územie, ktorého súčasťou bol i polostrov Kamčatka, bohaté na zásoby 

nerastných surovín, zjednotila záujmy amerických investorov západného pobrežia USA 

združených v spoločnosti Western American Financiers, ktorí sa nádejali na jej kúpu.10 

Koncesia, ktorej financovanie kryla táto finančná skupina sumou bilión amerických dolárov 

sa však zo strany Ruska viazalo na garanciu obnovenia ekonomických vzťahov.11 Podľa 

denníka The New York Times Washington D. Vanderlip vystupoval v Rusku v mene 

amerického senátora a republikánskeho prezidentského kandidáta Warrena G. Hardinga. 

Senátor, Ministerstvo zahraničných vecí (Departement of State) i samotný minister 

Bainbridge Colby sa prostredníctvom tlače oficiálne dištancovali od aktivít W. Vanderlipa v 

Rusku. Zároveň upozornili na riziká spojené s obchodovaním s touto krajinou v dôsledku 

absencie obchodných i diplomatických vzťahov: „American business men and investors 

should bear in mind that any concessions from the Soviet leaders would have no ‘сertainty of 

recognition’ by future Russian governments. Any such concessions, with respect to the matter 

of the legality and future international standing will be wholly at the risk of the persons 

obtaining them“12. Leninom zverejnená informácia o koncesii pre Vanderlipa13 mala dvojaký 

význam. Vynútila si reakciu vlády USA v otázke obnovy diplomatických vzťahov, ale tiež 

poukázala na záujem a ochotu sovietov vstúpiť do ekonomických dohôd aj bez ustanovených 

diplomatických vzťahov. V osobe Vanderlipa našlo Rusko advokáta svojej obchodnej politiky 

v USA, keď vyhlásil, že jedinou vecou, ktorá môže priniesť mier a obnovu Európy, je 

obnovenie obchodných vzťahov s Ruskom: „The only thing necessary to bring peace and 

                                                 
9  „W.D. Vanderlip’s Deal with Lenin”, The New York Times, 27. október 1920  
10  Spoločnosť združovala významných naftových, ropných a bankových magnátov (Security Trust and Savings 

Bank, Title Insurance and Trust Company, Pacific Mutual Life Insurance Company, Merchants National 
Bankk Union Oil Company, Brown Chemical Company a ďalší) Zdroj: „W.D. Vanderlip’s Backers“, The New 
York Times, 13. november 1920. Všetky citované články denníka The New York Times v tomto príspevku sú 
dostupné na portáli The New York Times Article Archive. Dostupné na Internete:  
 <http://www.uwe.ac.uk/hlss/history/sovietdiplomats1920s.pdf>. 

11  Úradný zápis ľudového komisára zahraničných vecí Čičerina na Karachana o konkrétnych podmienkach 
uzatvorenia koncesie s W. Vanderlipom zo dňa 18. októbra 1920. AVP RF. F. 0129. Op. 4. P. 102. D. 20 L. 35 
Zdroj: JAKOVLEV, A.N. et al. Sovetsko-amerikanskije otnošenija. Gody nepriznanija 1918-1926. Moskva- 
MFD, 2002. s. 160 

12  „W.D. Vanderlip’s Deal with Lenin”, The New York Times, 27. október 1920 „Americkí podnikatelia a 
investori by mali mať na pamäti, že akékoľvek koncesie od sovietskej vlády neznamenajú ich ’záruku uznania’ 
ďalšími ruskými vládami. Všetky takého koncesie budú ohľadom ich legitímnosti a budúceho medzinárodného 
vývoja rizikom osôb, ktoré ich získajú“. (vl. preklad) 

13  Informáciu o koncesii uviedol Lenin v rozhovore s britským spisovateľom H. G. Wellsom pri jeho návšteve 
Ruska. O skutočnosti informoval Even E. Young, vyslanec USA v Rige vo svojej pravidelnej oficiálnej správe 
pre Washington. Stanovisko vlády USA zverejnilo Ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom médií. 
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reconstruction to Europe is that Congress restore trade realitions with Russia“.14 Je možné, 

že zverejnenie koncesie s Vanderlipom ovplyvnilo uzatvorenie obchodných dohôd sovietov 

na európskom kontinente, napríklad s Veľkou Britániou. Aj keď k naplneniu tejto koncesie 

nedošlo, splnila, čo sa od nej očakávalo. Vyvolala záujem ďalších amerických investorov, ako 

o tom informoval sovietsky vyslanec v USA - L. K. Martens.15 Medzi spoločnosti, ktoré 

prejavili záujem o obchodné príležitosti patrili podľa jeho zdrojov i Standard Oil Company, 

International General Electric Company, či ďalšie, ktoré už v tomto období vyústili do 

informatívnych rokovaní o podmienkach spolupráce.16  

Dvadsiate roky boli obdobím, kedy americké firmy vďaka povojnovej hospodárskej 

konjunktúre krajiny prejavovali záujem o obchodovanie so ZSSR. Lákali ich investičné 

príležitosti a oceňovali úspechy sovietskej ekonomiky, ktorá vďaka opatreniam Novej 

ekonomickej politiky dosiahla predvojnovú úroveň a každým rokom silnela.17 Uvedomujúc si 

potrebu amerického kapitálu a technickú vyspelosť krajiny, začali sa na sovietskej strane 

objavovať tlaky na zintenzívnenie práce v USA. V januári 1924 navrhol zástupca ľudového 

komisariátu obchodu ZSSR v USA Churgin ľudovému komisárovi zahraničného obchodu 

Krasinovi vytvorenie spoločnosti, ktorá svoje aktivity postaví na „pravidelnej a trvalej 

báze“.18 Obchodné transakcie pre Sovietske Rusko uskutočňovali v dvadsiatych rokoch dve 

obchodné spoločnosti. Prvou bola americká pobočka londýnskej obchodnej spoločnosti 

ARCOS-AMERICA Inc. (All Russian Cooperative Society Limited)19 a druhou spoločnosť 

PRODEXCO (Products Exchange Corporation).20 Ich činnosť bola v polovici dvadsiatych 

rokov zanedbateľná, a preto Churgin navrhol ich zlúčenie do jednej, organizačne podriadenej 

priamo Ľudovému komisariátu zahraničného obchodu. Medzi hlavné dôvody založenia 

jedinej spoločnosti, ktorá by zastrešovala požiadavky ZSSR v USA patrili dôležitosť 

amerického trhu pre nákup špeciálnych druhov tovarov pre syndikáty, ktoré vystupovali v 

USA, takpovediac na vlastnú päsť a často bez usmernenia a vedomia Ľudového komisariátu 

zahraničných vecí. Jedinou, ale zásadnou pripomienkou ľudového komisára zahraničných 

                                                 
14  „Lenin confesses puropose to disturbe America and Japan“, The New York Times, 30. november 1920 
15  List Martensa na Nuerteve - vedúceho Pododielu krajín Dohody a Škandinávie Ľudového komisariátu 

zahraničných vecí zo dňa 4.11.1920 AVP RF F. 507. Op. 56. P. 3a. D. 1. L. 37-42. kópia Zdroj: Jakovlev, 
A.N. et al. Sovetsko-amerikanskije otnošenija. Gody nepriznanija 1918-1926. Moskva- MFD, 2002. s. 163 

16  Rokovanie Martensa vo Ford Motor Company o zakúpení traktorov. 
17  BELOUSOV, R. A. Historické skúsenosti z plánovitého riadenia ekonomiky ZSSR. Bratislava : Pravda, 1989. 

s. 208 
18  List Churgina na ľudového komisára zahraničného obchodu L. B. Krasina zo 7. januára 1924. AVP RF F. 04. 

Op. 58. P. 374. D. 56157 L. 99-102. Zdroj: Jakovlev, A.N. et al. Sovetsko-amerikanskije otnošenija. Gody 
nepriznanija 1918-1926. Moskva- MFD, 2002. s. 355 

19  Zaregistrovaná 11. júna 1920 delegáciou vedenou Krasinom na Ministerstve obchodu v Londýne.  
20  Akciová spoločnosť zaregistrovaná v USA v roku 1919. 
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vecí Litvinova bolo, aby založená spoločnosť vystupovala v USA ako spoločnosť bez iných 

administratívnych funkcií ako napríklad vydávanie licencií súkromným osobám a firmám a 

nevyvolávala dojem, že je agentom sovietskej vlády.21 Takto bola založená obchodná 

spoločnosť Amtorg Trading Corporation, zaregistrovaná 27. mája 1924 so sídlom 165 

Broadway v New Yorku.  

Hlavným cieľom pôsobenia obchodnej spoločnosti Amtorg v dvadsiatych rokoch bolo 

realizovanie sovietskej exportnej a importnej politiky ZSSR a pôsobenie za diplomatické 

uznanie Sovietskeho zväzu. Amtorg rozširoval svoje kontakty medzi bankárov a 

priemyselníkov. Prostredníctvom nich sa snažil pôsobiť na vládu USA. Postoj Hooverovej 

administratívy bol negatívny a k diskusii o uznaní mohlo prichádzať do úvahy iba po splnení 

dvoch podmienok. Prvou bolo vzdanie sa propagandy a druhou otázka uznania cárskeho 

dlhu.22 Napriek nemennému postoju vlády USA ekonomické záujmy oboch krajín viedli v 

tomto období k uzatvoreniu početných zmlúv. Medzi hlavné komodity exportu do USA patrili 

kože, ľanové výrobky, ryby, síran manganitý, nespracovaný tabak, cement a surová kožušina. 

Import predstavovala bavlna, automobily, stroje, koža, poľnohospodárske stroje a chemické 

produkty.23  

Amtorg pôsobil, predovšetkým, ako sprostredkovateľ nákupov priemyselných tovarov 

ako poľnohospodárske stroje a zariadenia, banská technika, nákladné i osobné automobily, 

náhradné diely a iné druhy tovarov pre sovietske syndikáty a trusty.24 Centralizoval a 

koordinoval import a export, vyhľadával obchodné príležitosti na americkom trhu podľa 

priorít sovietskej ekonomiky, inicioval v mene Ľudového komisariátu zahraničného obchodu 

rokovania, ktoré viedli k uzatváraniu zmlúv a koncesií. Zároveň informoval verejnosť o svojej 

činnosti prostredníctvom médií a propagáciou svojej činnosti lákal technikov a špecialistov 

rôznych oblastí na účasť pri realizácii projektov v Sovietskom zväze.25 V dvadsiatych rokoch 

                                                 
21  List ľudového komisára zahraničných vecí Litvinova na ľudového komisára zahraničného obchodu Krasina 

zo dňa 31. januára 1924. AVP RF F. 0129. Op. 6. P. 121. D. 110. L.1. Zdroj: JAKOVLEV, A.N. et al. 
Sovetsko-amerikanskije otnošenija. Gody nepriznanija 1918-1926. Moskva- MFD, 2002. s. 366 

 
22  List predsedu spol. Amtorg A. V. Prigarina ľudovému komisárovi domáceho i zahraničného obchodu L. B. 

Kamenevovi o perspektívach sovietsko-amerického obchodu a možnostiach získania úverov v USA zo dňa 5. 
augusta 1926. AVP RF F. 0129. Op. 9. P. 115. D. 210. L.11. Zdroj: JAKOVLEV, A.N. et al. Sovetsko-
amerikanskije otnošenija. Gody nepriznanija 1918-1926. Moskva- MFD, 2002. s. 543. 

23  z prospektu „ZSSR a USA“ dokument č. 320 z listu Šormana na ľudového komisára Litvinova vo veci 
vydania príručky „ZSSR a USA“ zo dňa 1.4.1925. AVP RF F. 04. Op. 58. P. 378. D. 56200. L.10-13. Zdroj: 
Jakovlev, A.N. et al. Sovetsko-amerikanskije otnošenija. Gody nepriznanija 1918-1926. Moskva- MFD, 2002. 
s. 450 

24  V Amerike pôsobili okrem Amtoru i ďalšie tri spoločnosti so špecifickým zameraním, ale svoje nákupy 
koordinovali často s Amtorgom : Selskosojuz Inc., Centrosojuz America Inc. a All-Russian Textile Syndicate. 

25  V tejto činnosti nadviazal na aktivity splnomocnenca sovietskej vlády L.K. Martensa, ktorý bol v roku 1920 
prinútený opustiť USA. Počet sympatizantov s technickou odbornosťou zaregistrovaných a ochotných 
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tak pôsobili na území ZSSR početné skupiny amerických špecialistov, predovšetkým pri 

výstavbe elektrárni, v naftárskom priemysle, ťažobnom, strojárskom automobilovom a 

ťažkom priemysle.  

Sprievodným javom všetkých uzatvorených obchodných zmlúv boli nákupy 

amerických tovarov na úver. Úverové podmienky na americkom trhu boli pre kratšie doby 

splatnosti nevýhodnejšie oproti podmienkam v Európe.26 Napriek týmto podmienkam to bola 

pre sovietov jediná možnosť ako zaobstarať v krátkom čase množstvo techniky, ktorú tak 

bezpodmienečne potrebovali. Sovietske trusty tak ako napríklad Donugol či Uralský 

platinový trust patrili medzi prvé, ktoré spolupracovali s Amtorgom pri kúpe banskej techniky 

a elektrických banských rýpadiel v roku 1925.27 Jedným z významnejších kontraktov, ktorý 

odštartoval maratón nákupov na úver bol kontrakt s Ford Motor Company zo 14. decembra 

1925 na nákup 10 000 traktorov s výbavou, pluhov a náhradných dielov v hodnote 6.000.000 

dolárov.28 Kontrakt bol i dôkazom prekonávania strachu z rizika pri obchodovaní so 

Sovietskym zväzom. V januári 1927 informoval Paul J. Ziev, prezident spoločnosti Amtorg, o 

kontrakte v hodnote 4.500.000 dolárov so spoločnosťami International Harvester Company a 

Ford Motor Company na nákup ďalších 5 000 traktorov, pluhov, brán a sejačiek.29 Obchod, 

ktorý uzatvoril Amtorg poukázal na záujem o americké stroje, ale tiež na závislosť, ktorá v 

dôsledku toho vyplývala. Z celkového počtu 30.000 traktorov, ktoré mali byť použité v ZSSR 

na osev na jar v roku 1927 bolo 98% americkej produkcie.30 Nákup poľnohospodárskych 

strojov a náhradných súčiastok pokračoval i v roku 1929 nákupom ďalších 6.750 traktorov od 

dvoch amerických firiem - International Harvester Company (5900 strojov) a Deere & Co. 

(850 strojov).31  

Kontrakt, ktorý predznamenal výraznejšiu zmenu oproti dovtedajšiemu vývoju bol 

kontrakt s International General Electric Company uzatvorený v októbri 1928 na sumu 

25.000.000 dolárov. Americká tlač, Economic Life, označila tento kontrakt za prielom v 

„úverovej blokáde“ a sovietsky denník Pravda, že vzájomné obchodovanie medzi oboma 

                                                                                                                                                         
vycestovať do Ruska dosiahol podľa jeho slov počet 20.000 ku dňu odoslania správy Ľudový komisariát 
zahraničných vecí dňa 9.septembra 1920.  

26  Na úverové podmienky na americkom trhu a neochote Američanov pristupovať na výhodnejšie podmienky sa 
vo svojich správach sťažujú predsedovia Amtorgu. viď. ref. 21. 

27  „Mine Machinery bought for Russia“, New York Times, April 18, 1925 a „Soviet Men Here to Buy for Mines“ 
New York Times , August 15, 1925  

28  „10.000 Ford Tractors to be Sent to Russia“, New York Times, 15. december 1920 
29  „Russia Buys Machinery“, The NewYork Times, 22. január 1927. Kontrakt na dodávku poľnohospodárskych 

strojov realizoval Amtorg spolu Selskosojuz Inc. - agentúrou na obchod so sovietskymi poľnohospodárskymi 
družstvami. 

30  „Russia Buys Machinery“, The New York Times, 22. január 1927 
31  „Big Russian Order Here“, The New York Times, 17. jún 1929 
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krajinami sa nezaobíde bez právneho uznania sovietskej vlády.32 Úverové podmienky 

spoločnosti International General Electric vyplývajúce z uzavretej zmluvy ovplyvnil ďalší 

vývoj americko-ruských obchodných vzťahov v nasledujúcich rokoch. Aj vďaka tomuto 

kontraktu mohol v júli 1929 Saul G. Bron, predseda Amtorgu, konštatovať: „Zdvojnásobili 

sme naše nákupy priemyselnej a poľnohospodárskej techniky a automobilových zariadení.“33 

Hlavným posolstvom jeho príspevku do médií bolo poukázanie na príležitosti pre americký 

priemysel v súvislosti s úlohami Prvého päťročného plánu v ZSSR a plánovanými 

investíciami vo výške 8 mld. dolárov: „With a program calling for capital investmnets in 

industry and power plants construction of more than $1,500,000,000 in 1930 alone, of 

$8,000,000,000 for the period of 1929-1933, the Soviet Union is undoutedly the world’s 

greatest market for imported machinery and equipment“.34 Jeho výzvy sa stretli s pozitívnou 

odozvou. V tom istom roku vstúpili Sovieti do rokovaní so zástupcami FORD MOTOR 

COMPANY o zabezpečení technickej pomoci pri výstavbe fabriky na výrobu traktorov a 

osobných vozidiel v Nižnom Novgorode v ročnom objeme 100.000 kusov.35 Ale tak, ako v 

iných prípadoch, uzatvorenie tejto zmluvy podmienilo uzavretie podporných zmlúv s ďalšími 

americkými firmami. V prípade výstavby tejto fabriky to boli zmluvy s Austin Company 

(Cleveland, Ohio) na technickú pomoc pri výstavbe, alebo s firmou Albert Kahn, Inc. 

(Detroit, Michigan) na projekčnú činnosť a architektonický návrh budov fabriky na výrobu 

traktorov.36 

Úlohy Prvého päťročného plánu ZSSR a atmosféra ich plnenia v rekordnom čase sa 

prejavovala zvýšenými nárokmi na sovietskych technikov, mechanikov, predákov a 

špecialistov rôznych odvetví. Tempo industrializácie nastolené v ZSSR nebolo priamo 

úmerné schopnostiam sovietskych robotníkov a nároky na ich prácu prevyšovali ich 

skúsenosti. Preto v tomto období dochádzalo k uzatváraniu početných zmlúv o technickej 

pomoci. Spojené štáty sa tak stali oporou sovietskeho hospodárstva v prvých rokoch 

industrializácie. V priebehu roku 1930 boli do USA vyslané početné skupiny inžinierov a 

mechanikov s cieľom „študovania metód a prevádzky amerických fabrík“.37 Americkým 

                                                 
32  citované v denníku The New York Times, „Soviet Press Calls Contract a Victory“, The New York Times, 22. 

októbra 1928. 
33  „Russia Big Buyer of Machinery Here“, The New York Times, 15. júla 1929. 
34  „S programom vyžadujúcim kapitálové investície v priemysle a pri výstavbe elektrárni v objeme viac ako 1,5 

mld dolárov v roku 1930 a 8 mld. dolárov celkovo v rokoch 1929-1933, je Sovietsky zväz bezpochyby 
najväčším svetovým trhom na dovoz strojov a zariadení“. (vl. preklad) „Russia Big Buyer of Machinery 
Here“, The New York Times, 15. júla 1929 

35  „Details of Ford Contract“, The New York Times, 14. októbra 1929. 
36  „Soviet’s Engineers Study Our Plants“, The New York Times, 7. marca 1930.  
37  Oficiálne vyhlásenie predsedu Amtorgu Petra A. Bogdanova zo dňa 7. marca 1930. Zdroj: „Soviet’s 

Engineers Study Our Plants“, The New York Times, 7. marca 1930. 
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firmám, ktoré ich privítali, vďačia niektoré odvetvia priemyslu, predovšetkým hutnícky, 

automobilový, chemický a strojno-traktorový priemysel za svoj mohutný rozvoj v priebehu 

tridsiatych rokov. Sovietski robotníci v počte dosahujúcom 500 ľudí38 študovali prevádzky 

automobilových závodoch Fordu a ďalších v Detroide, v General Electric Company v závode 

v Schenectady, v gumárskych podnikoch firmy Seiberling Rubber Company v Akrone, či 

strojárskych závodoch na výrobu poľnohospodárskej techniky International Harvester 

Company a Allis-Chalmers Manufacturinf Company v Chicago. Zmluvami s Westavaco 

Chlorine Products, Inc. a J. G. White Engineering Corporation si Sovieti zabezpečili 

využívanie patentov, technickú pomoc a zaškolenie personálu pri výstavbe chemického 

závodu na výrobu chlóru. Rozsah „technickej pomoci“ USA na začiatku tridsiatych rokov je 

dôkazom, že aj napriek neprítomnosti diplomatických, či obchodných vzťahov bolo možné 

efektívne rozvíjať spoluprácu medzi oboma krajinami. Počet firiem, ktoré vstupovali do 

vzájomných zmluvných vzťahov dosiahol v novembri 1930 počet štyridsať, čo bolo takmer o 

sto percent viac firiem viac ako rok predtým.39 Okrem už spomenutých firiem 

automobilového, hutníckeho, chemického a strojárskeho priemyslu boli medzi nimi ďalšie z 

oblasti energetiky - na výstavbu vodnej elektrárne na rieke Dneper (firma Hugh L. Cooper & 

CO., New York City), papierenského priemyslu - na výstavbu papierenského závodu pri 

Archangeľsku pre trust Severoless (Hardy S. Ferguson & CO., New York City), oceliarskeho 

priemyslu - konzultácie pri výstavbe valcovní (Freyn Engineering Company, Chicago), 

potravinársky priemysel - technická pomoc pri výstavbe fabriky na balenie mäsa 

((Mechanical Manufacturing Company, Chicago) a mnohé ďalšie.40 

 Na základe kontraktov o technickej pomoci medzi Amtorgom, zastupujúcim sovietske 

syndikáty a trusty a americkými firmami, či jednotlivcami, pracovalo v ZSSR v roku 1930 

podľa denníka The New York Times približne 2000 amerických robotníkov, vrátane inžinierov 

a technikov, ktorých doprevádzali ich rodinní príslušníci.41 Medzi nimi boli nadšenci, 

hľadajúci dobrodružstvo, robotníci zapálení pre myšlienku budovania socialistického štátu, tí, 

ktorých do Sovietskeho zväzu motivovali zlé ekonomické podmienky a nezamestnanosť v 

dôsledku pokračujúcej hospodárskej krízy, alebo jednoducho podnikavci, ktorí chceli 

obchodovaním so ZSSR zbohatnúť. Nech už patrili do ľubovoľnej kategórie, prinášali 

podobné svedectvá - zvedavosť, takmer až detinská nad technikou, častokrát nehospodárne 

                                                 
38  „Soviet’s Engineers Study Our Plants“, The New York Times, 7. marca 1930. 
39 Zoznam štyridsiatich firiem zverejnený Ministerstvom obchodu USA (Department of Commerce) v tlači dňa 

30. novembra 1930. Zdroj: „American Firms are Aiding Soviets“, The New York Times, 30. novembra 1930. 
40  „American Firms are Aiding Soviets“, The New York Times, 30. novembra 1930. 
41  „American Firms are Aiding Soviets“, The New York Times, 30. novembra 1930. 
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využívanie techniky a materiálu, zbytočné straty vznikajúce pri nesprávnom riadení 

plánovaného hospodárstva. Pluralita názorov v sovietskych firmách a priestor pre každého 

zamestnanca na vyjadrenie názorov bola v úplnom protiklade k manažérskemu riadeniu 

amerických firiem. Americkí inžinieri boli v Sovietskom zväze obdivovaní za svoje pracovné 

nasadenie, zručnosť a zažitú snahu doviesť veci do úspešného konca. V ZSSR však čoskoro 

po svojom príchode zisťovali, že kvalita je podriadená nadiktovanej kvantite. Všadeprítomná 

snaha o zvyšovanie produkcie v rekordne krátkom čase potom viedla k absurdným zisteniam. 

Medzi také patrili skúsenosti 750 Američanov pôsobiacich v automobilovej fabrike v Nižnom 

Novgorode, premenovanom na počesť Maxima Gorkého na Gorkij. Po spustení výroby 

automobilov typu Ford Motor A do prevádzky od 1. januára 1932 konštatovali, že Sovietom 

chýbajú základné znalosti a zručnosti na zvládnutie masovej produkcie. Vnímali ich deti, 

ktoré sa hrajú so svojimi prvými mechanickými hračkami: „The Russians are a group of 

children playing with their first mechanical toys, they are smashing them, running them 

improperly, and generally making a mess of things“.42 Podozrievavo sa dívali aj na 

zverejňované informácie o plnení päťročnice. Automobilom, ktoré vyrábali, chýbali na konci 

nevyhnutné súčiastky ako napríklad elektrické zapaľovanie, či volanty.43 Tisícka 

nepoužiteľných automobilov čakala uskladnená na dodávku nevyhnutných komponentov. 

Vedenie fabriky bolo o krok bližšie k splneniu plánu, nakoľko plán hovoril o vyrobených, a 

nie funkčných automobiloch. Iný Američan, Walter Arnold Rukeyser, bol jedným z tých, 

ktorý v rokoch 1929 a 1930 podpísal kontrakty o poskytovaní technickej pomoci s Amtorgom 

pre Uralský azbestový trust. Bol ale jeden z mála, ktorý svoje zážitky a skúsenosti publikoval 

knižne pod názvom Working for the Soviets [Pracoval som pre Sovietov].44 Vyjadril to, čo 

udivovalo takmer všetkých Američanov v ZSSR - strach nestraníkov pri kontaktoch s 

americkými špecialistami a horlivosť straníkov poukazovať na chyby, či zamýšľanú sabotáž 

vedúcu k súdnym procesom. Jedným dychom však dodávali, že napriek všetkým 

nedostatkom, ktorých boli svedkami, sa Sovietom darilo dosahovať pozoruhodné výsledky, 

ako pri výrobe azbestu z 3000 na 56000 ton kubických v priebehu dvoch rokov.45  

                                                 
42  „Memo on Autostroy“, rozhovor s Johnom Karskym, 8. február 1932, RG 59, National Archives II, College 

Park, Maryland. Zdroj: TZOULIADIS, Tim. The Forsaken: An American Tragedy in Stallin’s Russia . The 
Penguin Press : New York, 2008. s. 42. 

 „Rusi sú ako deti, ktoré sa hrajú so svojimi prvými mechanickými hračkami, rozbíjajú ich, nestarajú sa o ne,  
a zo všetkého robia neporiadok“. (vl. preklad) 

43  TZOULIADIS, Tim. The Forsaken: An American Tragedy in Stallin’s Russia . The Penguin Press : New 
York, 2008. s. 42. 

44  RUKEYSER, W. A. Working for the Soviets: An American Engineer in Russia. Jonathan Cape Ltd : London, 
1932. 

45  W. A. Rukeyser pre denník The New York Times. WHITE C. William. „An Engineer in Russia“ In: The New 
York Times, 3. apríla 1932  
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V rokoch 1929 - 1931 bol Sovietsky zväz šiestym najdôležitejším európskym trhom, s 

obratom presahujúcim 100.000.000 dolárov46. Ku radikálnej zmene došlo v roku 1932, kedy 

predaj tovarov klesol zo sumy 103.000.000 dolárov na 13.000.000 dolárov.47 Dôvodom bola 

prehlbujúca sa hospodárska kríza z roku 1929 a nedostatok a neochota poskytovania úverov 

na americkom kontinente. To viedlo k orientácii na európske trhy, kde Veľká Británia, 

Nemecko i Taliansko boli schopné poskytnúť lepšie úverové podmienky na udržanie svojich 

trhov v ZSSR. Svoju úlohu bezpochyby zohrala aj kampaň za zákaz dovozu tovaru, 

vyrobeného väzenskou, či nútenou prácou a prijatie nového colného zákona (Smoot-Hawley 

Tariff Act), ktorý zvýšil clo na viac ako 800 tovarov.48 Napriek pokusom a omylom, ktorými 

Sovieti v prvých rokoch industrializácie prešli, sa im postupne darilo zvyšovať svoju 

nezávislosť na zahraničných trhoch. Technická vyspelosť jeho inžinierov a technikov sa 

zvyšovala aj vďaka americkému priemyslu, ktorý v dvadsiatych a na začiatku tridsiatych 

rokov urýchlil prerod Sovietskeho zväzu z agrárnej na priemyselne vyspelú krajinu. Obnova 

diplomatických vzťahov medzi USA a ZSSR v roku 1933 neznamenala zánik obchodnej 

spoločnosti Amtorg Trading Corporation, ale s novými úlohami sovietskej ekonomiky sa 

zmenil rozsah i záber jej činnosti. 
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