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Det er ikke mange av de fenomener som har ledsaget overgangsokonomiene i 
0st-Europa som har fått en tilsvarende oppmerksomhet i vestlige media som 
den påståtte masseutbredelsen av fattigdom. Samtidig er drivkreftene bak 
dette fattigdomsfenomenet og deres relasjon til den pågående okonomiske 
transf ormas jonen av de tidligere planokonomiene svsert dårlig förstått. I 
denne artikkelen skal vi derfor se nsermere på hvordan konkrete utrykk for 
den okonomiske omstruktureringen i Russland virker inn på befolkningens 
velstandsnivå. Fattigdomsfenomenet i reform-Russland har imidlertid også en 
forhistorie, og selv om det finnes lite kunnskaper om utbredelsen av fattigdom 
i Sovjetunionen, har dagens situasjon i hoy grad sine rotter i sovjetsamfunnets 
velstandsfordeling. Som en bakgrunn til gjennomgangen av fattigdomsfeno
menet i dagens Russland vil artikkelen derfor begynne med en översikt over 
fattigdomsproblemet i den siste delen av sovjetperioden. Videre skal artikke
len ta for seg enkelte konkrete uttrykk for de okonomiske og sosiale manife
stas jonene av reformpolitikken, og se hvordan hver av disse virker inn på fat- 
tigdomsnivået. Virkninger av finanskrisen i august 1998 tas opp i et eget 
avsnitt. Formålet med artikkelen er på denne måten å beskrive de mekanismer 
og drivkrefter i reformokonomien som produserer de mye omtalte fattig- 
domsnivåene i befolkningen. Vi skal også se noe nsermere på fattigdommens 
sammensetning slik den kan observeres i russiske levekårsdata, og se om 
denne på noen måter skiller seg fra den vi kan observere i mer etablerte mar- 
kedsokonomier.
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Aspekter av fattigdom i Sovjetunionen
M an kan ofte h0 re at den okonomiske reformpolitikken i Russland har fort 
med seg en enorm ökning i utbredelsen av fattigdom. Underförstått sammen- 
ligner man her tydeligvis med situasjonen i Sovjetunionen, selv om man fak
tisk har svsert lite konkret kunnskap om husholdningenes okonomiske posi- 
sjon i sovjetperioden. Selve ordet ”fattigdom” ble aldri brukt i offisielle sovje
tiske redegjorelser, selv om det fantes en bevissthet om at et reelt fattigdoms- 
problem eksisterte. Istedet ble det anvendt ulike eufemismer, som ”underfor- 
sorgede” (maloobespechenniye), for å beskrive lavinntektsgrupper. Av tilsva- 
rende ideologiske grunner var det umulig å utfore empiriske studier av eksis- 
terende fattigdomsnivåer, og de estimater som finnes er basert på nokså knapp 
informasjon. De beste deskriptive indikatorene av fattigdom snivåer i 
Sovjetunionen ble publisert i 1967 av G.S. Sarkisyan og N. R Kuznetsova, og 
med noen reservas joner anvendes disse fortsatt som en målestokk for å anslå 
utbredelsen av fattigdom i Sovjetunionen. Sarkisyan og Kuznetsova anvendte 
seg i sine studier av et minimums husholdningsbudsjett (”minimal material 
security budget” , eller ”MMS budget” ), som spesifiserte et minimalt for- 
bruksnivå innenfor den gitte sosiale ramme som utgjordes av sovjetiske reali
teter. M atvarer sto for over halvparten (56%) av alle husholdningsutgifter, og 
klser utgjorde ytterligere 20% . Utgifter til bolig og kommunale tjenester tok 
opp bare 5,4% , da boliger var sterkt subsidierte. Videre inneholdt dette mini- 
mumsbudsjettet nokså urealistisk lave estimater av utgifter til alkohol og 
tobakk (2,7%). Fritidsaktiviteter og underholdning ble antatt å vsere så godt 
som gratis, selv om de i virkeligheten ikke var det, i likhet med helsetj enester 
og utdanning (Matthews 1987:44). Denne metoden hadde åpenbare svakhe- 
ter, hovedsakelig ved at utgifter til enkelte konsumtyper, i sserdeleshet klaer og 
alkohol ble undervurdert -  både ved utelukkende å benytte offisielle priser og 
ved se bort fra den utbredte praksisen med ekstrabetaling for å få tak i vare- 
typer som det var mangel på. M an ignorerte også prisnivået på kollektiv- 
bruksmarkedene, som kunne vaere mange ganger hoyere enn i statsbutikkene. 
Ikke desto mindre ble Sarkisyans og Kuznetsovas minimale husholdningsbud
sjett mer eller mindre akseptert som en målestokk for anslag av en families 
materielle behov i den siste delen av Brezhnev-epoken. Minimumsbudsjettet 
ble kostnadsestimert til 51 rubier og 40 kopek pr. person pr. måned for en 
standardfamile på to voksne og to barn. En tilsvarende statistisk familie med 
to sysselsatte voksne måtte derved ha en inntekt på 206 rubier pr. måned for
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å ligge over denne fattigdomsgrensen, og det var derfor nokså pinlig for sov
jetiske myndigheter at gjennomsnittslonnen i 1965 var på kun 97 rubier, eller 
194 rubier for to sysselsatte voksne. Et enkelt regnestykke var tilsynelatende 
nok til å vise at en gjennomsnittsfamilie levde i fattigdom. Det ble også publi- 
sert flere andre studier som viste at et stort antall husholdninger faktisk lå 
under denne fattigdomsgrensen, og at så mye som en tredjedel av den urbane 
arbeiderklassen faktisk måtte klassifiseres som fattige etter dette målet. I til
legg må andelen fattige blant landsbygdsbefolkningen ha vsert enda storre, da 
lonnsnivået var lavere i landområder enn i byene (ibid.). M an må imidlertid 
huske på et disse tallene refererer til hele Sovjetunionen, og ikke bare til 
Russland. Ulike kilder ser ut til å vsere i overensstemmelse om at fattigdoms- 
nivået for Sovjetunionen som helhet var på rundt 18 - 20% av befolkningen i 
de siste to tiår for 1990 (Silverman & Yanowitch 1998:38). I tillegg lå gjen- 
nomsnittlige lonnsnivåer bare så vidt over fattigdomsgrensen. I 1981 hadde 
gjennomsnittslonnen i Sovjetunionen steget til 172 rubier og 50 kopek, og to 
arbeidende ektefeller hadde folgelig i gjennomsnitt en samlet lonn på 310 
rubier etter skatt (Mattews 1987:45). En revidert versjon av minimumsbud- 
sjettet som tok hensyn til inflasjon ble samtidig kalkulert til 278 rubier, og ga 
derfor en ”sikkerhetsmargin” på kun 8 rubier pr. person pr. måned mellom 
familiens inntekt og fattigdomsgrensen (ibid.).

Et annet spörsmål er hvorvidt det i Sovjetunionen fantes besternte grup
per som var systematisk utsatt for fattigdom. Fordi informas jon om lonn og 
inntektsfordeling mangier for sovjetperioden, kan slike grupper bare anslås 
tendensielt. Den utbredte praksis med å gi lonn i naturalier eller i form av fri 
adgang til infrastruktur og andre tjenester gjennom arbeidsplassen bidrar også 
til å komplisere anslag av reelle inntektsnivåer. Det finnes også eksempler på 
andre forstyrrende fenomener av mer typisk sovjetisk natur; for eksempel var 
lonnsnivået i n^ringsmiddelindustrien og restaurantnseringen langt under 
gjennomsnittet. Ikke desto mindre var disse jobbene svsert ettertraktet, da de 
ga mulighet for å forsyne seg fra fabrikkens eller restaurantens lager av knap
pe varer. Verdien av denne tilgangen til berikelse var betydelig storre enn det 
hoyere lonnsnivået i andre alternative jobber innenfor den relativt smale sov
jetiske lonnsfordelingen. De virkelig lavtlonnede jobbene i den sovjetiske Öko
nomien fantes blant manuelle og ufaglaerte arbeidere. I industrisektoren gikk 
disse under betegnelsen ”hjelpearbeidere” (podsobnye rabochie), og utforte 
ufaglserte stottefunksjoner for de hoyere kvalifiserte. I en arbeidskraftunder-
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S0kelse fra 1975 registrerte man to millioner slike arbeidere i industrien, og 
antallet steg i de påfolgende år. Tydeligvis besto denne gruppen nesten uteluk- 
kende av menn, og deres hoyeste lonn var 90 rubier pr. måned i 1977 
(Matthews 1987:47). Den tjenesteytende sektorens lavtlonnsgrupper omfattet 
såkalte ”lavere tjenestepersonell” (mladshiy obsluzhivayushchiy personal -  
MOP) i ulike lavstatusjobber som f.eks. vaktmestere, rengjoringspersonell, 
dorvakter, bud, sjauere, gatefeiere og vaskere. Antallet personer i slike jobber 
ble estimert til nser fem millioner, og lonnsnivået deres var fra 70 til 85 rubier 
pr. måned (ibid.:48). Den sovjetiske Ökonomien sysselsatte videre rundt fem 
millioner lavkvalifiserte kontorarbeidere, med en lonn på 75 - 85 rubier pr. 
måned. Av disse var en svaert stor andel kvinner, som gjennomgående hadde 
lavere inntekt enn menn. I jordbruket var lonnsnivået også svsert lavt, selv om 
kollektivbondene hadde muligheter til ekstrainntekter gjennom å dyrke egne 
matvarer, enten for eget forbruk eller salg. Kollektivbrukssystemet var sterkt 
stratifisert med hensyn på inntektsmuligheter, med de manuelle landbruksar- 
beiderne på bunnen av pyramiden. Disse utgjorde rundt halvparten av arbeids- 
styrken i jordbruket, eller rundt seks millioner personer (ibid:49). Pensjonister 
var også en utsatt del av den sovjetiske befolkningen med hensyn på fattig
dom, selv om de eldre utgjorde en svaert heterogen gruppe. Pensjonistenes situ- 
asjon var stort sett avhengig av deres plassering i forhold til to sett omsten- 
digheter. For det forste var det relativt mange som fortsatte i arbeidslivet også 
etter oppnådd pensjonsalder (55 år for kvinner, 60 år for menn). 
Undersokelser antyder at rundt en tredjedel av alle menn og en fjerdedel av 
alle kvinner fortsatte å arbeide i perioden umiddelbart etter oppnådd pen
sjonsalder, med gradvis avtagende yrkesaktivitet i påfolgende år (Hansen 
1996:91). I disse tilfellene ble pensjonen utbetalt uavhengig av arbeidsinntekt, 
og sysselsatte pensjonister var derfor ikke nodvendigvis blant de aller laveste 
inntektsgruppene. For det andre var det vanlig i Sovjetunionen at flere gene- 
rasjoner bodde sammen. Dette tregenerasjonshusholdet var skapt av tradisjon 
såvel som av den nodvendighet som utgjordes av den stadige boligmangelen. 
Tregenerasjonshushold kunne derved dra nytte av en samlet inntekt fra både 
lonn og pensjon, og kunne organisere lösningen av omsorgsoppgaver for både 
barn og eldre innenfor rammen av det husholdningsbaserte omsorgssystemet. 
I levekårsstudier tenderer slike tregenerasjonshushold til å score relativt hoye- 
re på indikatorer på materiell tilfredsstillelse enn rene kjernefamilier (ibid.:40). 
På den annen side, de pensjonister som ikke hadde tilknytning til et utvidet
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hushold og som ikke hadde inntekter utover grunnpensjon, må definitivt reg- 
nes til gruppen av fattige. Denne gruppen kan grovt estimeres til ytterligere 
fem millioner, eller til rundt 10% av Sovjetunionens rundt 50 millioner alders- 
og uforepensjonister. Alle disse estimatene omfatter hele Sovjetunionen, hvor 
fattigdommen var relativt ujevnt geografisk fordelt. De storste fattigdomspro- 
blemene fantes i de sentralasiatiske republikkene Usbekistan, Tadzhikistan, 
Kirgisija og Turkmenistan, og var stort sett förbundet med de gjennomsnittlig 
storre husholdningene og den lavere graden av industrialisering i disse områ- 
dene. Til sammenligning ble fattigdomsnivået i den Russiske Republikken esti- 
mert til rundt 5% av totalbefolkningen i 1989. Dette er det eneste tilgjengeli- 
ge estimatet for Russland for reformene, og ble publisert av to britiske for- 
skere (Atkinson & Micklewright 1992:241). Dette estimatet synes svsert lavt, 
selv om man må huske på at de fleste hushold hadde en inntekt som lå ikke 
svasrt langt over den offisielle fattigdomsgrensen. I publikasjoner fra samme 
periode knyttes fattigdomsproblemet i forste rekke til aleneboende pensjonis- 
ter og til unge nyetablerte familier. I motsetning til senere betraktet man i 
perestroika-perioden fattigdom kun som et marginalt fenomen i Russland.

Perestroika-perioden brakte også med seg de forste forsokene på å refor- 
mere den sovjetiske Ökonomien. Da Gorbatsjov lanserte perestroika'en på 
midten av 1980-tallet, var dette delvis basert på innsikten i at den sovjetiske 
befolkningens levestandard ikke bare var elendig sammenlignet med OECD- 
landenes, men at den også sakket stadig lenger akterut. Husholdningene hadde 
svasrt små reserver, og, som vi har sett, var selv en gjennomsnittsfamilie ikke i 
trygg avstand fra fattigdomsgrensen. I lopet av perestroika-perioden ble den 
okonomiske situasjonen også forverret for svsert mange da den voksende 
makrookonomiske ubalansen i sovjetokonomien manifesterte seg i åpen infla- 
sjon. Folgelig var sovjetiske hushold ikke i noen sterk posisjon okonomisk sett 
da reformene som skulle redefinere hele rammen for okonomisk og sosialt liv 
i Sovjetunionen startet. Reformene har i ettertid krevd betydelige offer av 
befolkningen i form av synkende levestandard, fra et nivå som i utgangspunk- 
tet ikke var spesielt hoyt.

Okonomiske reformer og velstand
Reformpolitikkens virkning på inntektsnivåer, og derved på fattigdomsnivået, 
er en folge av både nivået på den samlede tilgjengelige inntekt, og av forde- 
lingen av denne inntekten. Den storste effekten på befolkningens velferd har
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imidlertid stammet fra den totale reduksjonen i nasjonalinntekt som er för
bundet med den strukturelle omvandlingen av alle de tidligere planokonomie- 
ne. Hvor mye inntekten har blitt redusert har vsert omdiskutert i hele reform- 
perioden, og de vanskeligheter som er förbundet med å komme fram til et påli- 
telig estimat skyldes både den regnskapspraksis man fulgte innenfor planoko- 
nomiene, såvel som karakteristika ved overgangsokonomiene selv. Bruken av 
samlemål som BNP er lite egnet til å gi et rimelig noyaktig estimat av endring- 
ene i befolkningens faktiske velferd, både fordi BNP-regnskapet er mangel- 
fullt, og fordi bevegelser i BNP ikke alltid avspeiler noyaktig endringer i vel
ferd. De avgrunnsdype fall i registrert BNP man har sett i overgangsokonomi
ene generelt, og Russland spesielt, er etter alt å domme overvurderte, både 
fordi det offisielle BNP-nivået for reformene etter alt å domme var kunstig 
hoyt, og fordi man etter reformene ikke har klart å fange opp veksten i privat 
sektor eller i den uformelle sektoren. Et mer direkte mål på utviklingen av 
befolkningens velferd kan oppnås gjennom intervjuundersokelser av hushold- 
ningenes inntekter og utgifter. Slike undersokelser har blitt gjennomfort i 
Russland og de andre overgangsokonomiene i hele reformperioden, og gir et 
noe annet inntrykk av utviklingen av husholdningenes velferd enn BNP-målet. 
Nedgången i realinntekten over perioden 1988 - 1993 er blitt anslått til ca. en 
tredjedel ved bruk av BNP-målet, og til ca. en halvering ved bruk av hus- 
holdsdata1 (Milanovic 1998:33-34). Det sistnevnte estimatet ligger sannsyn- 
ligvis norm est realitetene. Med andre ord ble den russiske befolkningens kjo- 
pekraft redusert til det halve i lopet av Sovjetunionens tre siste og reformpe
riodens to forste år.

Samtidig har inntektsforskjellene okt markant. Selv om vi nok aldri vil 
få full informasjon om de privilegier som den sovjetiske nomenklaturaen not 
godt av, og vi derfor har lite kunnskap om reelle inntektsforskjeller i sovjetpe- 
rioden, kan det vsere liten tvil om at den åpne sosiale differensieringen har okt 
som en folge av reformene. De nyrike russerne som åpent demonstrerer sin 
nyvunne rikdom på Moskvas restauranter utgjor bare toppen på isfjeilet av 
denne nye stratifiseringen. Igjen ved bruk av husholdningsdata framgår det at 
80% av befolkningen, eller de fire laveste kvintilene av inntektsfordelingen, 
har opplevd inntektsreduksjoner. De eneste vinnerne finnes i det överste kvin- 
tilet, som har okt sin del av totalinntekten fra 34 til 54%. Til sammenligning 
har det laveste kvintilet fått redusert sin andel fra 10 til mindre enn 5%  
(Milanovic 1998:45). En gjennomsnittsrusser i det laveste inntektskvintilet
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som for reformene hadde rundt halvdelen av en gjennomsnittsinntekt, har 
etter reformene kun en fjerdedel av gjennomsnittet (ibid.).

Disse funnene stöttes a et nsermere blikk på inntektsfordelingskurven, 
som viser at inntektene er langt fra jevnt fordelt. Tvert imot er flertallet av 
befolkningen samlet i den nederste halvdelen av inntektsspekteret, og på top
pen finnes det en liten gruppe som utgjor de anslagsvis mellom 6 og 10% av 
befolkningen som har lagt alle andre inntektsgrupper langt bak seg (Hansen 
1996:120). Denne gruppen har vokst fram under övergångsperioden, mens 
den reduksjonen av befolkningens totalinntekt som ble beskrevet over fant 
sted. En liten del av befolkningen m ottar derved en stadig storre del av en sta
dig mindre totalinntekt. Det er en av overgangsokonomiens paradokser at i 
samme periode som den samlede tilgjengelige inntekten ble halvert, utviklet 
Russland seg til en av Europas raskest voksende markeder for luksusbiler.

En del av förklaringen på denne todelingen av inntektsstrukturen er den 
måten arbeidsmarkedet har blitt tilpasset endringer i kostnadsstrukturen, spe- 
sielt med henblikk på lonnsutgifter. N år etablerte markedsokonomier går inn 
i en lavkonjunktur og industriproduksjonen synker, manifesterer dette seg 
gjerne forst i okende arbeidsloshet når bedriftene kvitter seg med arbeidskraft 
i et forsok på å redusere kostnader. Til sammenligning har den post-kommu- 
nistiske lavkonjunkturen ikke gitt seg utslag i massearbeidsloshet, og spesielt i 
Russland har både den registrerte og den reelle arbeidslosheten holdt seg lav i 
det meste av reformperioden, til tross for rapporterte fall i industriproduksjo
nen på 40 - 60%. Uttrykt i okonomiske termer har tilpasningen av lonnsut- 
giftene i industrien funnet sted gjennom en reduksjon i realinntekt, heller enn 
gjennom oppsigelser. Arbeidskraften har akseptert lavere lonn, heller enn å 
miste jobben. Denne situasjonen har imidlertid flere sider. For det forste for- 
teller ikke nominelle lonnsnivåer uttrykt i kontanter hele historien. Sovjetiske 
bedrifter disponerte også en rekke typer sosial infrastruktur, spesielt boliger, 
men også barnehager, skoler, pleiehjem, sykehus, osv. som de ansatte så seg 
avhengige av. Et talende eksempel kunne observeres i Kaliningrad, hvor de 
ansatte i en fabrikk for utvinning av rav tilbod seg å fortsette å arbeide uten 
lonn da driften var truet av konkurs dersom bedriftens sosiale infrastruktur 
kunne opprettholdes. En annen faktor som bidro til å holde registrerte nomi
nelle lonnsnivåer nede i de forste årene av reformperioden var den såkalte 
”lonnsokningsskatten”, som ble innfort som en del av kampen mot inflasjo- 
nen. Denne skatten (som ble avskaffet i 1996) var tenkt som en straffereaksjon
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mot arbeidsgivere som okte lonnsutbetalingene over et besternt nivå, kalkulert 
som bedriftens totale lonnsutgifter dividert på totalt antall ansatte. Dette gjor
de det i mange tilfeller lonnsomt for bedriftene å beholde et stort antall lavt- 
lonte ansatte formelt på lonningslistene, selv om disse gjorde svasrt lite annet 
enn å stille på jobb om morgenen, og i mange tilfeller ikke engang det. Det lov- 
bestemte kravet om opptil en halv årslönn i oppsigelsespenger trakk i samme 
retning. Det var også utbredt rapportering om bruk av langvarige permitte- 
ringer uten lonn i mange brans jer som en metode til å redusere arbeidsstokken, 
og de permitterte, som forble formelt sett ansatt i bedriften, kom ikke til syne 
i noen arbeidsloshetsstatistikk. Folgelig bidro de mange som var formelt sys
selsatt, men reelt arbeidslose, til å trekke det offisielt registrerte lonnsnivået 
ned. Det er overveiende sannsynlig at mange av disse var engasjert i ulike typer 
aktiviteter i den uformelle sektoren. For det tredje, tilbrakte de som faktisk 
mistet jobben relativt kort tid i arbeidsloshetskoen for de var tilbake i betalt 
arbeid. Mediantid som arbeidssoker for en arbeidslos i St. Petersburg i 1994 
var fire måneder (Flansen 1996:102). I det meste av reformperioden har 
arbeidsloshet vsert et problem blant ungdom uten utdanning utover obligato
risk nivå. Rundt halvparten av dem som sluttet obligatorisk skolegang i 1994 
fortsatte i andre deler av utdanningsvesenet, mens halvparten gikk inn i 
arbeidsstyrken. Av de sistnevnte var det bare halvparten som hadde lykkes i å 
finne en jobb innen ett år etter avsluttet skolegang, og arbeidsloshetsraten 
blant 19-20-åringene var derfor rundt 25% (ibid.).

Sjokkterapi, reform og fattigdom som massefenomen
Da offisielle russiske estimater av fattigdomsgrensen og utbredelsen av fattig
dom i befolkningen begynte å bli publisert etter 1992, var det tydelig at de 
beregningsmetodene og -kriteriene var nokså forskjeilig fra dem som var blitt 
brukt tidligere. I tillegg til de offisielle estimatene som ble produsert av statis- 
tiske myndigheter, kom det også en rekke andre alternative beregninger fra 
både akademiske og ikke-akademiske institusjoner ettersom sensuren ble 
opphevet. Et kjennetegn ved debatten om fattigdommens utbredelse har vsert 
den naere förbindelse den har hatt med debatten om aksepterbare nivåer på de 
sosiale kostnadene ved Jeltsin-administrasjonens reformpolitikk, sammenlig- 
net med politiske motstanderes. Kampen om definisjonen av det rådende fat- 
tigdomsnivået er derfor sterkt politisert, og dette har noen ganger farget de 
argumenter som har vasrt brukt. Noe som synes sikkert er imidlertid at om
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man hadde fortsatt å benytte de samme metoder som for 1992 til å kalkulere 
fattigdomsnivået i reform-Russland ville så godt som hele befolkningen ha 
blitt klassifisert som fattig. En ILO-studie som ble publisert i 1992 må åpen- 
bart ha benyttet disse metodene når de skrev at:”I begynnelsen av 1992 ble så 
mye som 85% av befolkningen rapportert til å leve under fattigdomsgren- 
sen...” (Samorodov 1992:340). En annen okonom, M arina Mozhina, advarte 
også at dersom tidligere aksepterte normer skulle anvendes ville så godt som 
hele befolkningen befinne seg under fattigdomsgrensen (Mozhina 1992:69)2. 
En metode for fattigdomsestimering som på denne måten resulterte i at hele 
befolkningen ble regnet inn i fattigdomsbegrepet var folgelig ikke bare politisk 
belastende, det gjorde hele begrepet ubrukbart til både analyser og i praktisk 
sosialpolitikk. Fra 1992 har man derfor utarbeidet en et nytt sett med prose- 
dyrer for beregning av et subsistensminimum  for estimering av fattigdomsni
vået. Denne metoden er basert på begrepet ”absolutt fattigdom”, og beregner 
verdien av et utvalg matvarer som gir tilstrekkelig kaloriinnhold til livsop- 
phold og som er noenlunde i samsvar med russisk smak. M atvarekomponen- 
ten kostnadsberegnes etter lopende priser og er utvidet med enkelte industri- 
varer. Det antas at de fattige anvender 68% av sin inntekt til matvarer. 
0kningen i matvarekomponentens andel antyder en antagelse om at for- 
bruksmonsteret har endret seg som folge av det okende prisnivået. Det er også 
tydelig at det relative prisforholdet mellom både ulike typer matvarer og 
industrivarer har endret seg folge av liberaliseringen av prisene, og dette har 
påvirket forbruksmonsteret. Den tydeligste forskjeilen mellom dette subsi- 
stensminimumet og det minimumsbudsjettet som ble lagt til grunn på 80-tal- 
let er at man har antatt en ökning av matvarer som brod og poteter, og min
dre forbruk av gronnsaker, kjott og melkeprodukter -  med andre ord endring- 
er som vanligvis assosieres med synkende levestandard. Denne metoden har 
siden vaert i bruk med en mindre justering i 1995. Estimater av fattigdomsni
vået basert på denne metoden har ligget mellom en tredjedel og en fjerdedel av 
befolkningen. I 1992 var det 36% av befolkningen som man fant hadde inn- 
tekter under de 1.900 rubier pr. person pr. måned som utgjorde fattigdoms- 
kriteriet. I 1996 hadde denne andelen falt til 25% , ved en grense på 345.000 
rubier pr. person og måned (Silverman &  Yanowitch 1998:47). Det manglet 
imidlertid ikke på kritikk av denne metoden som mange mente underestimer- 
te det virkelige omfanget av fattigdommen ved å fokusere ensidig på behov for 
fysisk overlevelse, som er en svsert smal definisjon av fattigdomsbegrepet.
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Silverman og Yanowitch konkluderer i sin drafting av estimatene med at de 
offisielle tallene kan betraktes som den nedre grensen for en rekke rimelige fat- 
tigdomsgrenser, der den ovre grensen kan tenkes å gå ved rundt halvparten av 
befolkningen gjennom store deler av den forste reformperioden (ibid.:49).

Hvor folsomt estimatet av den fattige delen av befolkningen er for juste
ringer av subsistensminimumet kan illustreres ved folgende eksempel: 
Estimatene av fattigdom settes sammen regionvis for å ta hensyn til regionale 
variasjoner i prisnivå. I folge offisiell statistikk for M urmansk oblast okte 
andelen personer med inntekter under fattigdomsgrensen i denne regionen fra 
19 til 22%  fra 1994 til 1995 (Goskomstat (1) 1996:50). I samme periode okte 
kostnadene for subsistensminimumet med 273% , mens konsumprisindeksen 
okte med 230%  og prisindeksen for m atvarer okte med 210%  
(ibid.:50,118,120). Denne relative opp justeringen av verdien av subsistensmi
nimumet vil i seg selv kunne forklare det meste av, og kanskje hele, ökningen 
i antallet fattige hushold.

Et annet spörsmål er hvordan det er mulig at en slik betydelig andel av 
befolkningen kan ha inntekter som statistisk sett er utilstrekkelig til å kjope 
matvarer som gir tilstrekkelig kalorimengde til livsopphold, uten at man har 
antydning til utbredt hungersnod. Dette paradokset er mest sannsynlig knyt
tet til enkelte av de tradisjonelle elementene av den russiske Ökonomien, og 
svaret kan muligens finnes i de samme fenomen som gjorde det mulig for sov
jetiske husholdninger å dekke sine daglige behov selv når butikkene var prak
tisk talt tomme. For det forste vil overforinger fra andre hushold spille en stor 
rolle for de aller fattigste. Direkte hjelp blant slektninger med penger eller m at
varer er etter alt å domme svsert utbredt. Disse monstrene med husholdbasert 
bistand synes også å ha endret seg noe; i sovjetperioden ville foreldre hjelpe 
sine barn i den okonomisk vanskelige etableringsfasen i de forste årene i 
arbeidslivet. Idag ser det ut til at monsteret i noen grad har blitt reversert, ved 
at de mest vellykkede blant den yngre generas jon nå må hjelpe sine pensjo- 
nerte foreldre. For det andre vil endel husholdninger ha inntekter i naturalier, 
og kun en minimal registrert pengemessig inntekt. Betaling i varer har blitt 
praktisert i en rekke industrier som er rammet av sammenbruddet i kreditt- 
systemet, og bedrifter har derfor ofte ikke hatt tilgjengelig likvide midier på 
konto til å betale ut lonninger. Mange steder har de ansatte fått utlevert deler 
av fabrikkens egne produkter, som de på forskjeilige måter har forsokt å selge 
eller bruke som byttemiddel. For det tredje vil en ukjent mengde inntekter til
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enhver tid genereres i den uformelle sektoren, uten å bli registrert verken i offi- 
siell statistikk eller i undersokelser. For det fjerde får mange hushold et m ar
ginalt tilskudd i form av gronnsaker og frukt fra selvdyrkede matvarer fra 
hager og parselle.

Fattigdom på russisk
Russland i reformperioden er åpenbart i en unntakstilstand både når det gjel- 
der okonomisk politikk og okonomisk struktur, og mange karakteristika ved 
fattigdomssituasjonen er nsert förbundet med disse unormale trekkene ved 
Ökonomien. Både sosiale karakteristika ved den fattige befolkningen og de 
mekanismer som driver fattigdomsutviklingen kan med andre ord vsere nokså 
forskj eilig fra de vi ellers kan observere både i de industrialiserte land og i utvi- 
klingslandene. Vi skal her se litt nsermere på to slike ssertrekk ved overgang- 
sokonomiene.

For det forste er gruppen av fattige hushold svaert heterogen. Det er et 
saertrekk ved overgangsokonomiene at verken hoy utdannelse eller permanent 
tilknytning til arbeidslivet er tilstrekkelig til å garantere noen mot å falle inn i 
den fattige gruppen. I en viss utstrekning er de grupper som idag kan identifi- 
seres som fattige de samme som i sovjetperioden; store familier, der 'stor' van
ligvis betyr at husholdet omfatter tre eller flere barn, og enslige forsorgere. I 
de forste reformårene ble fra halvparten til tre fjerdedeler av disse husholdene 
regnet som fattige. Så selv om det er en viss kontinuitet med tidligere perioder, 
har nye grupper kommet til. Fattigdom er ikke lenger en trusel utelukkende 
for slike typisk svake grupper, men omfatter i okende grad også lonnsmotta- 
kere og til og med hoyere utdannede profesjoner og faglserte arbeidere. I sov
jetperioden var det svsert sj elden at en typisk husholdning med to inntekter 
ville bli klassifisert som fattig, både på grunn av sine to pengeinntekter, og 
også ved å ha to kilder til ytelser og tjenester gjennom ektefellenes arbeids- 
plasser. I reformperioden har denne husholdstypen, med to sysselsatte voksne 
og to barn, blitt den mest tallrike kategorien blant de fattige gruppene 
(Silverman & Yanowitch 1998:50). Denne gruppen utgjorde hva man kunne 
kalle den sovjetiske middelklassen, og fattigdommen blant disse tidligere vel- 
stående lagene av befolkningen har vsert en kilde til mye politisk uro.

Denne ikke-tradisjonelle fattigdomstypen er knyttet til ulike aspekter av 
reformokonomien. Et slikt aspekt er den fallende realinntekten i offentlig sek
tor, som omfatter helsevesen og utdanning, men også de gamle og teknologisk
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utrangerte produktive nseringene, enten statseid som tidligere, eller halvpri- 
vatisert. I det nye Russland er lonnsnivået i industrien, i fravser av effektive 
fagforeninger, en direkte funksjon av bedriftenes lonnsevne. Mindre, nyeta- 
blerte private bedrifter er gjerne mer responsive overfor markedsendringer, 
mer effektive til å fylle tomme markedsnisjer, mer teknologisk oppdaterte, og 
har derfor bedre lonnsomhet. Statseide og privatiserte industribedrifter har 
ofte både forsynings- og markedsproblemer, i tillegg til andre byrder i form av 
sosial infrastruktur som alle bidrar til lav lonnsomhet, og dette virker direkte 
inn på lonnsnivået.

I Russland har det derfor utviklet seg en spesiell form for stratifisering, 
ved at hovedkilden til sosial ulikhet finnes i skillet mellom restene av den plan
lagte Ökonomien på den ene siden, og den voksende, ”moderne” kapitalistis
ke sektoren på den andre. De storste skillene i velstand finnes mellom de som 
har vsert i stand til å utnytte de muligheter den framvoksende private sektoren 
har kunnet by på, og de som har blitt igjen i de tradisjonelle industriene. Delvis 
er dette et resultat av disse to sektorenes ulike etterspofsel etter kvalifikasjo- 
ner. Planokonomien etterspurte et stort antall manuelle og halv-kvalifiserte 
arbeidere, som bokholdere, teknikere og andre yrker som behövdes for å gjen- 
nomfore en sentralt fastlagt produksjonsplan, innenfor rammen av teknolo- 
giske losninger assosiert med primser industrialisering. Planokonomien hadde 
også en tendens til ikke å ettersporre hoyt spesialisert personell, da det var i 
bedriftens interesse å ha en arbeidsstokk med bredt sammensatte, halvspesia- 
liserte kvalifikasjoner som kunne settes til de oppgaver som til enhver tid var 
påkrevet innenfor den månedlige syklusen som produksjonsplanen fastsatte. 
Nyetablerte private bedrifter, som ofte er mindre og konsentrert i sektorer som 
handel, tjenesteyting, finans, markedsforing o.l. vil på sin side ha en tendens 
til å ettersporre spesialiserte kvalifikas joner, innenfor områder som er förbun
det med framvoksende nasringsvirksomhet, som managere, markedsforingsek- 
sperter, okonomer, etc. Slike spesialiserte kvalifikas joner er fortsatt en knapp 
ressurs på det russiske arbeidsmarkedet, og dette har presset deres lonnsnivå 
opp. Den tradisjonelle sovjetiske middelklassen, de faglasrte industriarbeider- 
ne, har derfor tapt sin plass til disse nye gruppene som har opplevd en sterk 
sosial mobilitet. På den annen side har de som kun har utdaterte kvalifikas jo
ner blitt skjovet over i de tapende og lavtlonnede sektorene, eller de har gått 
ut i arbeidsloshet.

Den dynamiske russiske reformokonomien med sine raske endringer gir
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også fattigdomssituasjonen en mer dynamisk og bevegelig karakter enn det vi 
ser i mer stabile og forutsigbare okonomier. Panelstudier av et utvalg hus- 
holdninger i reformperioden har vist at fattigdom sjelden er et permanent 
trekk ved de rammede husholdene. Det ser heller ut som om husholdene beve- 
ger seg opp og ned rundt fattigdomsgrensen, og fattigdom oppleves oftest i 
perioder av ulik varighet (Lokshin &  Popkin 1996:2,17). De fattige utgjor 
derfor mer en statistisk enn en sosial gruppe. Videre kan man fra dette obser- 
verte monsteret av okonomisk mobilitet opp og ned rundt - den kanskje nokså 
tilfeldig satte - fattigdomsgrensen trekke noen flere innsikter om fattigdomssi
tuasjonen. Selv om förekomsten av fattigdom i Russland er ganske ”bred”, 
dvs. at den omfatter betydelige deler av befolkningen, tenderer den til ikke å 
vsere saerlig ”dyp”, ved at de som er rammet oftest beveger seg rundt fattig- 
domsskillet og sj elden förblir under inntektsgrensen i lange perioder. Antallet 
fattige er derfor på mange måter et spörsmål om definisjoner. Et hushold kan 
bevege seg ut og inn av den fattige gruppen, definert i forhold til inntektster- 
skelen, som folge av rent marginale endringer i inntekt som kanskje ikke har 
sserlig stor betydning i forhold til daglig opplevd levestandard.

Et annet ssertrekk ved den russiske reformokonomien har vsert forsinke- 
de og uteblevne lonnsutbetalinger. Paradoksalt nok påvirker ikke disse offisi- 
elle beregninger av fattigdomsnivået, da disse er basert på nominelle lonnsni- 
våer. I levekårundersokelser er imidlertid slike uteblevne lonninger en av de 
sterkeste indikatorene på opplevde okonomiske vanskeligheter. Problemet med 
uteblevne lonninger ser ut til å ha avtatt noe i senere år, men var svsert utbredt 
i perioden 1992 - 1996, da dette var basis for omfattende og svsert förståelig 
misnoye. Manglende lonn har også vsert tema for en rekke demonstrasjoner. 
Uteblevne lonnsutbetalinger i både private og ståtlige bedrifter har flere årsa
ker, som alle er relatert til karakteristika ved overgangsokonomien og fravaeret 
av etablerte relasjoner på arbeidsmarkedet. Da det sentraliserte ressursalloke- 
ringssystemet i planokonomien brot sammen, sluttet også systemet for overfo- 
ringer mellom bedriftene å virke, og mange bedrifter sluttet derfor å betale sine 
regninger og akkumulerte istedet kreditt hos hverandre.

Folgelig manglet derfor bedriftene likvide midier til å betale ut lonning
er. Utilstrekkelig konkurslovgivning forte til at bedriftene kunne fortsette med 
dette over lang tid. Avmonetariseringen av okonomien, som ytrer seg i at 
bedriftene driver byttehandel vare mot vare, forer også til mangel på kontan
ter til å betale ut lonninger med. Videre er det også indikasjoner på at mange
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bedrifter har holdt tilbake lonninger av strategiske grunner, som et middel til 
å styrke sin kredittbase og finansielle soliditet i perioder. En kanskje like vik
tig grunn til at arbeidsgivere kan holde tilbake lonnsutbetalinger i månedsvis 
er at ingen kan hindre dem i å gjore det. Fravseret av lovgivning og anerkjen- 
te kollektivavtaler med troverdige sanksjonsmuligheter betyr at arbeidsgivere 
har stor handlefrihet med hensyn på lonnsutbetalinger. Hele dette problem- 
komplekset ser ut til å ha avtatt i senere år, spesielt synes veksten i bedrifts- 
kreditt ut til å ha avtatt over de siste to år, og nedgången i inflasjonstakten har 
også gjort dette problemet mindre akutt.

Fattigdommens mange ansikter
Levekårsundersokelser kan gi et mer sammensatt biide av hvordan fattigdom 
og velstand er fordelt i befolkningen. I en slik undersokelse i de nordlige regio- 
nene av Russland i 1997 ble det gjort et forsok på å beskrive hvordan hus- 
holdninger opplever okonomiske vanskeligheter. Analysen var basert på anta- 
gelsen om at det å vsere fattig eller oppleve okonomiske vanskeligheter betyr at 
man mangier penger eller andre konvertible ressurser til å dekke grunnleggen- 
de behov. Videre ble det antatt at når husholdninger har lite penger, vil behov 
for daglig ernsering bli dekket forst, mens dekningen av andre behov vil bli 
utsatt. På basis av disse antagelsene ble det konstruert et sporsmålsbatteri som 
hadde til formål å avdekke hvilke behov husholdningen hadde vsert tvunget til 
å utsette over de föregående måneder. Det må understrekes at denne metoden 
har et sterkt subjektivt element og vil ikke nodvendigvis noyaktig fange opp 
husholdningens reelle forbruksmonster, selv om den gir visse indikasjoner på 
husholdningens opplevelse av okonomiske problemer.

I denne tabellen virker det rimelig å beskrive som fattige de som befin
ner seg til hoyre i tabellen, dvs. de som har hatt betalingsproblemer over hele 
året. Det viser seg at antallet av dem som har stadig mangel på inntekter i for- 
hold til dekningen av grunnleggende behov, som bolig, oppvarming og pro
teinrike matvarer, er relativt begrenset og antakelig rammer rundt ett av ti hus- 
hold. På den annen side er det relativt mange hushold i den mellomliggende 
gruppen som kan ha opplevd fattigdom i perioder av varierende lengde. 
Konsentrasjonen om utgifter til grunnleggende behov demonstreres av den 
sterkt okende prosentandelen som angir at de ikke har hatt råd til innkjop av 
nodvendige klser til enten voksne eller barn i husholdet, eller at de har måttet 
avstå fra deltakelse i sosiale eller kulturelle aktiviteter på grunn av mangel på
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Tabell. Prosentandel av husholdene som anga at de ikke har hatt penger til å 
kjope angitt varetype over de föregående 12 måneder

Antall ganger over de föregående 12 
måneder

Type forbruk som er utsatt Ingen 1-2 3-12 Fler enn 12 Total
Husleieinnbetaling 57 12 18 12 100
Kjott/fisk mer enn 2 ggr./uke 69 7 11 7 100
Oppvarming av bolig til 18°C 52 15 20 12 100
Klaer til voksne eller barn i husholdet 14 13 32 39 100
Sosiale og kulturelle aktiviteter 15 5 17 57 100
N=1862

Kilde: Hansen &  Tonnessen 1998:1043

penger. Kanskje nokså overraskende er den relativt store andelen hushold som 
rapporterer at de ikke har mott noen type betalingsproblemer med hensyn på 
dekningen av grunnleggende behov, som mat og bolig. Det er imidlertid bare 
et lite mindretall blant de undersökte husholdene som angir at de alltid har 
hatt penger til å dekke behov av det man kan kalle ”hoyere orden” . Det må 
understrekes at intervjuene ble foretatt mot slutten av en uvanlig lang og kald 
vinter i M urmansk oblast, som er et subarktisk område, der behovet for opp- 
varming og varme klser er mer akutt enn i mer tempererte klimasoner.

Ikke-monetaer 0konomi og nettverk i Sovjetunionen og etterpå
Formelle okonomiske relasjoner og statistikk over varehandel fortalte bare 
halve sannheten om den sovjetiske Ökonomien. For et gjennomsnittshushold 
var uformelle og nettverksbaserte kanaler til nodvendighetsartikler av kanskje 
like stor betydning. Denne uformelle Ökonomien omfattet de personlige nett
verk og förbindelser husholdet kunne anvende for å få tak i knappe varer og 
tjenester. Innenfor disse personlige nettverkene, som var basert på bekjent- 
skap, vennskap eller tillit, ble knappe varer som var utilgjengelige i de statsei- 
de butikkene enten byttet direkte vare mot vare, eller utvekslet på annen måte. 
Denne praksisen kunne vsere av stor betydning for et husholds okonomiske 
posisjon, spesielt med henblikk på muligheten til å få tak i varer av god kva
litet som krevde en mindre investering, som husholdningsartikler, klser og sko,
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og lignende. I dagligtale var dette fenomenet kjent som blat.4 Bytterelasjonen 
hadde typisk både en sosial og en okonomisk komponent, og slike blat-ior- 
bindelser kunne opptre i mange ulike former. Personlige förbindelser kunne 
anvendes ikke bare for å få tilgang til knappe forbruksvarer, men også for å få 
adgang til prestisjefylte skoler, godt betalte jobber, gode boliger og lignende. I 
det folgende skal vi konsentrere framstillingen om den rolle blat spilte når det 
gjelder forbruksvarer og derved dens betydning for fattigdomsnivået.

Spörsmålet er hva som har skjedd med denne uformelle Ökonomien i 
reformperioden. Er denne evnen til å benytte personlige nettverk som en kilde 
til forbruksvarer fortsatt relevant for en husholdnings okonomiske posisjon?

For å besvare dette spörsmålet er det nodvendig å se nsermere på hvor- 
dan blat fungerte som et sseregent fenomen i den sovjetiske okonomien. 
Fenomenet blat eksisterte gjennom hele Sovjetunionens historie, og var et 
framtredende trekk ved livet i Sovjetunionen fra tiden like etter revolusjonen. 
Det er rimelig å se utviklingen av blat som en respons på den administrerte 
knapphet som karakteriserte sovjetisk forbruksvaresektor (Ledeneva 
1998:87). Denne sektoren var kjennetegnet av flere anomalier som var relatert 
til den sovjetiske varehandelens ikke-markedsmessige karakter. I dette syste
met var det ingen förbindelse mellom tilbud av og ettersporsel etter en vare, 
og dens pris. Butikker var ikke markedsinstitusjoner, men tjente som forde- 
lingsorganisasjoner som omfordelte inntekt etter sentralt fastsatte priser som 
oftest var lavere enn produksjonsverdi, og uten noen relasjon til ettersporsel. 
Videre var sovjetisk forbruksvareindustri svakt utviklet, og kunne på ingen 
måte produsere nok til å dekke ettersporselen i befolkningen. Stigende inntek- 
ter i befolkningen, sammen med den varige knappheten på forbruksvarer med 
faste priser, forte til de lange koene og tomme butikkhyllene Sovjetunionen var 
beromt for. I denne situasjonen var det tilgjengeligheten til en gitt vare som var 
nokkelen til dens verdi, da prisen i stor grad var irrelevant som folge av den 
relative pengerikeligheten. Dette ble gjenspeilet i sovjetisk kjopeadferd, ved at 
når en vare plutselig og uventet var tilgjengelig, kjopte de heldige som var i 
nserheten alt de kunne bsere, uavhengig om de hadde behov for varen eller 
ikke. Overskuddet kunne byttes i mer nodvendige varer i nettverket på 
arbeidsplassen eller i familien.

Folgelig er nokkelen til den rolle blat spilte i det sovjetiske samfunnet å 
finne i den utbredte og permanente knappheten, og den irrelevans pengene fol
gelig hadde når det gjaldt å få tak i en rekke nodvendige forbruksvarer. Bruken
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av nettverk og blat kan i stedet betraktes som anvendelse av sosial kapital som 
et substitutt for penger. I en markedskontekst endrer denne relasjonen karak
ter. I reform-Russland er alle mulige typer varer tilgjengelig for russiske for- 
brukere, dersom de har penger til å betale for dem. Prisen for en vare har med 
andre ord en reell betydning og er mer relevant enn bare tilgjengelighet, som 
kan tas for gitt. Varer er alltid tilgjengelige, til en pris som meningsfullt gir 
uttrykk for dens knapphetsverdi, og bytteverdien av en vare er dermed klart 
definert. I denne situasjonen foretrekker alle klart at okonomisk kapital, hel
ler enn sosial kapital, legges til grunn for et bytte. Innforingen av markedsre- 
lasjoner har derfor så godt som avskaffet de rene formene av blat i russisk dag
ligliv (Ledeneva 1998:206). En indikasjon på dette er utbredelsen av gatemar- 
keder i russiske byer, der gamle og unge prover å selge sine eiendeler, dvs. kon- 
vertere dem til penger, som nå har blitt det knappe godet. 
Markedsorienteringen og den medfolgende monetariseringen av Ökonomien 
har på denne måten bidratt til å oke belastningen på de fattige, som har blitt 
avhengig av pengeokonomien i hoyere grad enn for.

Dette betyr imidlertid ikke at personaliserte okonomiske relasjoner og 
byttehandel av forbruksvarer ikke lenger eksisterer. Imidlertid kan ikke alle 
former for slike relasjoner kalles for blat. Det er indikasjoner på at spesielt 
landsbygdbefolkningen fortsatt driver byttehandel i utstrakt omfang, men 
dette kan enten vasre i form av gjensidig hjelp eller på mer markedslignende 
basis. Slektninger hjelper hverandre fortsatt med matvarer og penger, slik vi 
har beskrevet ovenfor. Imidlertid kan ingen av disse relasjonene kalles for blat 
i sovjetisk betydning, da de mangier den instrumentalitet som kjennetegner 
”rene” former for blat. Slike typer av hjelp og utveksling av både varer og tje- 
nester er utbredt også i markedsokonomier, og er mer beslektet med de ”svo- 
gernettverk” som er typiske for bygdesamfunn i Skandinavia. Konklusjonen er 
at bruken av blat, nettverk og personlige förbindelser som en kilde til for
bruksvarer var et strukturelt kjennetegn ved den sovjetiske Ökonomien og er 
ikke lenger en like stor mulighet for verken de fattige eller middelklassen i 
Russland.

Virkninger av finanskrisen i august 1998
Selv om den russiske Ökonomien av mange betraktes som i en permanent 
krise, så topper situasjonen seg av og til på dramatiske måter. En slik krise 
rammet det russiske finanssystemet i august 1998, da rubelkursen plutselig falt 
drastisk, og hele bankvesenet kom i store vanskeligheter. De sosiale effektene
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av denne krisen har vasrt gjenstand for stor oppmerksomhet, spesielt med hen- 
blikk på effekten av den synkende rubelkursen på prisnivået for import, som 
utgjor en stadig okende del av russisk for bruk, også av matvarer.

For å vurdere de reelle effektene av denne siste i serien av kriser som har 
rammet russisk okonomi, er det nodvendig å se noe nasrmere på dens årsaker 
og karakter, så vel som dens effekter. Finanskrisen i august 1998 kan betrak- 
tes som sammenbruddet i det som noen forfattere har referert til som 
Russlands ”virtuelle okonom i” (Gaddy & Ickes 1998;Tompson 1999). Dette 
begrepet beskriver det okonomiske system som har utviklet seg i Russland 
siden 1992, og som inneholder flere elementer som representerer en fortsettel- 
se av sovjetisk okonomisk praksis. Den ”virtuelle Ökonomien” omfattet en 
rekke skjulte subsidier til tapsbringende industrier gjennom skattesystemet, i 
tillegg til överföring av verdi fra verdiskapende industrier (i hovedsak råvare- 
produserende industrier) gjennom prissettingssystemet for innsatsfaktorer. 
Kjernen i den ”virtuelle Ökonomien” var den falske forutsetning at Russlands 
gammeldagse industrier skapte verdi, mens de i virkeligheten odela verdi, dvs. 
at deres ferdige produkter var mindre verd enn innsatsvarene, råmaterialer og 
arbeidskraft. Denne falske forutsetningen ble opprettholdt ved hjelp av kun- 
stig hoye innenlandske priser, som i virkeligheten ikke ble betalt av noen i lik
vider, men kun brukt som basis for byttehandel vare-mot-vare med andre 
bedrifter, eller til betaling av lonninger og til og med skatter i form av varer. 
Dette forte igjen til en avmonetarisering av deler av Ökonomien, spesielt indus
trien (Gaddy & Ickes 1998:53ff). Karpov-kommisjonens oppsummering av 
tilstanden i den russiske Ökonomien var noktern:

An economy is emerging where prices are charged which no one pays in cash; where 
no one pays anything on time; where huge mutual debts are created that can’t be paid 
off in reasonable periods of time; where wages are declared and not paid; and so on... 
[This creates] illusory, or ’virtual’ earnings, which in turn lead to unpaid, or ’virtual’ 
fiscal obligations [with business conducted at] non market, or ’virtual’ prices. ^

Dette systemet hadde utbredt popularitet, fordi det beskyttet tapsbringende 
industrier mot konkurs og dekket over det virkelige bildet i den til stor del ure- 
formerte industrisektoren. I august 1998 falt systemet sammen da det ikke 
lenger var mulig å skjule at det ikke ble produsert nok verdi til alle kravene 
systemet var utsatt for. Systemet kunne med andre ord ikke lenger oppretthol-
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de betalinger a v både lonninger, skatter og innsatsfaktorer.
Virkningene av denne krisen med henblikk på fattigdomsnivået kan vur- 

deres på felgende måter: For det forste forte fallet i valutakursen til sterk pris
ökning for importerte varer, noe som ble sserlig folbart for de som hadde en 
fast rubelinntekt. På den annen side, som vi har sett ovenfor, går mer enn to 
tredjedeler av inntekten til en fattig husholdning til å betale for grunnleggen- 
de basismatvarer, som i alle tilfelle vil vsere innenlandsk produserte. 
Innenlandske matvareprodusenter har på denne måten tjent på denne krisen, 
og det er sannsynlig at krisen har brakt på markedet en god del matvarer som 
ellers ville vsert holdt tilbake på grunn av konkurranse fra import. Dermed har 
ikke krisen nodvendigvis bare vart negativ når det gjelder tilgjengelighet på 
innenlandsk produserte matvarer. For det andre skyldes fattigdom, som vi har 
sett, i hovedsak det lave lonnsnivået i de stadige og halvprivatiserte industrie- 
ne, ofte koblet med manglende lonnsutbetalinger eller utbetaling av lonninger 
i form av varer. Dette er typiske uttrykk for den ”virtuelle Ökonomien”, slik 
den er beskrevet ovenfor, og som skyldes at den bare delvis reformerte Öko
nomien ikke er i stand til å produsere tilstrekkelig verdi til å dekke krav om 
både skatter, lonninger og betaling for innsatsfaktorer. I hovedtrekk er denne 
situasjonen uforandret etter krisen, ettersom lonningene fortsatt er lave eller 
ikke blir betalt i det hele tatt. N år det gj elder de fattigdomsskapende effekter, 
er situas jonen derfor i stor utstrekning den samme som for krisen. Det kan lik- 
eledes hevdes at den ”virtuelle Ökonomien” hadde et innebygget fattigdoms
skapende potensiale, og i den grad de falske fortusetninger den var bygd på 
kan overvinnes, vil utsiktene til framtidig vekst bli bedre. Spesielt dersom 
monopolposisjonen til Russlands tapsbringende industrielle giganter kan 
bringes til å erodere, og at det derved blir lettere å etablere små og mellom- 
store bedrifter, vil også utsiktene til framtidig sysselsetting ha blitt bedre på 
middels lang sikt.

For det tredje kan et tilsvarende argument anvendes når det gjelder situ- 
asjonen til de som er avhengig av ståtlige overforinger, slik som pensjonister. 
Den ”virtuelle Ökonomien” var ikke i stand til å bringe inn tilstrekkelige skat- 
teinntekter til å dekke sosiale behov, både på grunn av det utstrakte skattes- 
nyteriet og ved at bedrifter fikk betale sine skatter i overvaluerte varer som 
ikke kan benyttes til utbetalinger. Myndighetene er fortsatt ute av stand til å 
kreve inn tilstrekkelig med skatter ettersom Ökonomien fortsatt produserer for 
lite verdi, selv om den ”virtuelle Ökonomien” lot som om den gjorde det.
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Roten til problemet er derfor den samme, og pensjonene er derfor verken stor
re eller mindre enn for.

En samlet vurdering av finanskrisen i august 1998 når det gjelder dens 
virkninger for fattigdomsnivået må derfor bli at situasjonen er mer eller min
dre uforandret, men med den forskjell at krisen har tjent til å avslore proble
mets egentlige basis, dvs. at den ureformerte industrisektoren ikke er i stand 
til å produsere tilstrekkelig verdi til alle samfunnets behov.

Sosialpolitikk og fattigdomsbekjempelse i reform perioden
Sovjetsystemet var kjennetegnet av en rekke sterke sosiale garantier. Disse sosi- 
ale garantiene, som omfattet sikker jobb og inntekt, utdanning og sosiale stot- 
teordninger, var del av et system som fulgte alle fra vugge til grav, og var basis 
for den sosiale kontrakten mellom den paternalistiske sovjetstaten og borger- 
ne. Under denne stilltiende sosiale kontrakten var borgerne garantert en 
beskjeden, men sikker levestandard, i bytte for livslångt arbeid i statens tje- 
neste. Det sovjetiske sosiale stonadssystemet var organisert gjennom arbeids- 
plassene, inkludert fodselspermisjoner, barnetrygd, inntektsstonad og andre 
sosialpolitiske instrumenter.

Den reformerende russiske staten arvet denne forventningen om sosiale 
garantier, den stilltiende sosiale kontrakten, og den kulturen som var förbun
det med statens rolle som garantist for inntektssystemet. I visse henseende 
uttrykkes denne arven i nåvserende russisk politikk når det gjelder fattig- 
domssporsmålet. Det russiske politiske systemet forsoker stadig å leve opp til 
rollen som garantist, men med stadig mindre suksess. Både den okende fattig
dommen og det politiske systemets manglende evne til å leve opp til sine tidli- 
gere lofter om okt velstand, oppleves som et brudd på den sosiale kontrakten. 
Det politiske systemet har imidlertid forsokt å bekjempe den synkende leves- 
tandarden ved bruk av to typer midier: For det forste ved generelle tiltak, i 
form av sosiale klausuler innlagt i reformlovgivningen, som et forsok på å 
skjerme befolkningen mot sosialt negative effekter av markedsorienterte refor
mer. I mange tilfeller har dette bidratt til å gjore selve reformene ineffektive 
ved å vanne ut markedsorienteringen, eller ved å skape utilsiktede bivirkning- 
er og tilpasninger. Disse - nokså forgjeves - forsokene på å skjerme befolk
ningen mot motgång gjennom lovverket har vsert en betydelig kilde til den 
uklare og motsigelsesfylte karakteren av mye ny lovgivning. For det andre har 
man sokt å målrette den okonomiske stotten til utsatte grupper. Stotten kan
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enten vsere i form av direkte tilskudd, eller i form av lettelser i betalingsfor- 
pliktelser for ulike typer tj enester. Som folge av inkrementalistiske vedtak av 
stadig nye stotteformer, er idag 80% av den russiske befolkningen berettiget 
til en eller annen form for offentlig överföring, tjeneste eller lettelse. Som man 
vil forstå, har verken de generelle eller de målrettede tiltakene vsert saerlig 
effektive våpen i kampen mot fattigdommen.

Også når det gj elder institusjonell kapabilitet, har den reformerende rus
siske staten mott store utfordringer i sin håndtering av fattigdomsproblemet. 
Fordi sovjetsystemet organiserte sin sosialpolitikk gjennom bedriftene, fantes 
det ikke noe oppbygd institusjonelt apparat som kunne ta over oppgaven med 
å distribuere sosialstonad da bedriftene kvittet seg med dette ansvaret etter pri
vatisering. Det sovjetiske sosialdepartementet var lite, og hadde i hovedsak 
ansvaret for de marginaliserte gruppene i sovjetsamfunnet, som tidligere inn- 
satte i fengslene, losgjengere og andre uten tilknytning til arbeidslivet. Etter 
reformene har sosiale utgifter blitt en av de storste postene på statsbuds jettet, 
da store deler av befolkningen er avhengig av offentlige overforinger som sin 
hovedinntektskilde. I M urmansk oblast utgjorde ståtlige overforinger i gjen- 
nomsnitt 25%  av inntekten for personer i det laveste inntektsdesilet i 1995 
(Goskomstat 1996:7). Men også i det hoyeste inntektsdesilet er slike overfo
ringer en betydelig del av totalinntekten, med 11% i gjennomsnitt (ibid.). 
Dette viser igjen den generelle rollen slike overforinger spiller ved at de ikke er 
rettet utelukkende mot fattigdomsbekjempelse, men er beregnet på å skjerme 
befolkningen i sin allmennhet mot negative effekter av reformpolitikken.

Sosial endring og 0konomisk tilpasning
Transf ormas jonen av de politiske og okonomiske systemene i de tidligere pla- 
nokonomiene har utlost massive sosiale endringsprosesser, og veksten i fattig
dommen og ökningen i de sosiale ulikhetene som er förbundet med reforde- 
ling av velstand i stor skala representerer en del av kostnadene disse endrings- 
prosessene. I mange henseende er denne transf ormas jonen historisk unik, og 
representerer en utfordring til etablerte måter å betrakte årsakene til sosial 
endring på. Omformingsprosessen i 0st-Europa representerer også et politisk 
prosjekt i storslått skala, i sitt forsok på å designe og implementere en kapita
listisk okonomisk orden pr. dekret. De politiske endringene har kommet forst, 
og sosiale endringer har fulgt etter, som en konsekvens av nye, politisk ved- 
tatte regelsystemer. De sosiale endringsprosessene som kan observeres og
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beskrives i Russland kan derfor betraktes som en respons fra befolkningens 
side på disse politisk genererte endringene i rammebetingelsene for okonomisk 
og sosial handling. I samme perspektiv kan den observerte sosiale differensie- 
ringen betraktes som et uttrykk for hvordan individers og husholdningers 
ulike ressurser betinger deres muligheter til å respondere på de utfordringer og 
muligheter disse nye, og stadig forandrede reglene gir. Disse endringenes 
betydning for livet i Russland kan observeres på hver en gate. Reformene har 
avskaffet de tomme butikkene og de lange koene som kjennetegnet sovjetpe- 
rioden, og har erstattet dem med et tilbud av forbruksvarer som nsermer seg 
det man finner i Vest-Europa. Luksusbiler kjorer i gatene og folk viser fram 
sine fineste moteklaer. Samtidigt er et okende antall hjemlose og tiggere blitt et 
like synlig trekk ved bybildet i Russlands byer. Dette er åpenbare tegn på at 
sosiale endringsprosesser er underveis, og at folk aktivt eller passivt tilpasser 
seg til nye okonomiske og sosiale betingelser. Imidlertid kan den ustabiliteten 
i levekår man fortsatt kan observere tolkes som en indikasjon på at sam- 
funnsstrukturen ennå ikke har funnet sin endelige form. Dyptgående endring- 
er i sosiale strukturer er tidkrevende prosesser, og de politiske endringene går 
tydeligvis mye raskere enn omformingen av de underliggende strukturtrekk i 
det russiske samfunnet. Det er derfor en nokså stor avstand mellom de råden- 
de politiske intensjoner hos lederskapet og de sosiale realiteter blant storste- 
delen av befolkningen. Uansett hvilken sosial struktur som kommer til å vokse 
fram i Russland ettersom reformene fortsetter, vil den mest sannsynlig inne- 
holde trekk fra både det gamle Russland og det nye.

Noter
1 Man benytter 1988 som basisår, da dette var det siste året med "normale" vekstrater i 
Sovjetunionen for starten på den okonomiske nedgången som assosieres med siste del av peres- 
troika-perioden.
2 Sitert i Silverman & Yanowitch (1992:42)
3 Tabellen er hentet fra en intervju-undersokelse av levekår og opplevelse av miljoproblemer, fore- 
tatt i fire utvalgte kommuner i Murmansk oblast i april-mai 1997. Undersokelsen ble gjennomfort 
av Forskningsstiftelsen Fafo og Universitetet i Oslo i samarbeid med Goskomstats Murmansk-avde- 
ling. Undersokelsen er rapportert i Hansen, E. og Tonnessen, A. (1998) Environment and Living 

Conditions on the Kola Peninsula. Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo/Universitetet i Oslo.
4 En mer uttommende beskrivelse av fenomenet blat finnes i: Ledeneva, A. (1998):Russia's 

Economy o f Favours: Blat, Networking and Informal Exchange. Cambridge: Cambridge University 
Press.
5 Sitert i Gaddy & Ickes 1998:56.
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Abstract
Poverty in Russia: Continuity and Change
This article examines the relationship between economic reforms in Russia 
and the observed levels of poverty in the population. A review of poverty 
levels in the USSR reveals that the USSR had a significant poverty problem. 
Further, the article reviews the changes in poverty assessment methods during 
reform, and its consequences for estimates of poverty levels, which currently 
vary between 10 and 50 percent of the population. Russian poverty is seen as 
different from usual Western patterns, as neither employment nor education is 
sufficient to protect from poverty. Survey data reveal that whereas the number 
of destitute may be relatively limited, more than half of all households have 
difficulties covering needs of a higher order. In a separate section, the disap
pearance of non-market personal networks as a source of consumer goods as 
a consequence of reform is discussed. Thereafter, the impact on poverty levels 
of the financial crisis in August 1998 is discussed. Social polices are seen as 
relatively inefficient due to their scope, which goes beyond poverty relief, but 
aims to shelter the population from adverse effects of the reform policies.

Keywords: Russia, poverty, economic reform, living conditions
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