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Abstract 

The present master’s thesis  discusses the origins of Russian, Ukrainian and Moldovan 

oligarchs and their role in the foreign policy of the Russian Federation.  

The aim of the study is to clarify and analyze the role of the oligarchy, as one of the 

instruments of the foreign policy of the Russian Federation, in the process of achieving the 

political and economic goals of official Moscow in international politics. For this reason, this 

paper discusses the examples of one of the most oligarchic countries in post-soviet space, 

where oligarchs own assets in various fields and play an important role in the country's 

politics and economy.  

The research question of the paper is: What role do oligarchs play in the 

implementation of the foreign policy of the Russian Federation? And the hypothesis: 

oligarchs are an important tool in the foreign policy of the Russian Federation (hereinafter 

referred to as the RF) in order to maintain influence in politics and the economy and to 

strengthen separatist attitude, with the help of „soft power“, including pro-Russian 

propaganda. The paper uses qualitative research methods such as Case Study, which helps us 

to study the problem in depth. The paper also uses the Process Tracking method, which 

helps us see the whole context and analyze cause-and-effect link. We use Desk Research 

method to study analytical papers and publications and Discourse Analysis Method. Also, 

interviews were conducted with Foreign and Georgian experts of the field, in order to obtain 

in-depth information.  

The study found that in the process of implementing Russia's foreign policy goals, the 

oligarchy is one of the most important tools for achieving political goals and promoting „soft 

power”, for the Russian Federation. Also, for Russia, the oligarchs are a foreign policy tool 

that can bring maximum profit with minimal spending to the RF. 
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