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Sammanfattning 

 
I januari 1992 startade Ryssland sin omvandling från planekonomi till marknadsekonomi. En 
liberalisering av priser samt en privatisering av företag inleddes. Både den inhemska och 
utländska handeln liberaliserades och en privatiseringsprocess i två faser inleddes. I den första 
fasen som varade mellan 1992-1995 skulle statliga företags tillgångar säljas ut till arbetare 
och till allmänheten. I den andra fasen av privatiseringsprocessen som sträckte sig mellan 
1995-1998 skulle andelarna som inte såldes i första fasen auktioneras ut. Dessa andelar låg i 
Rysslands största och mest vinstskapande företag. Den ryska myndigheten var orolig för att 
sälja äganderätterna i dem. Detta bidrog till att den ryska myndigheten gav över andelarna till 
bankväsendet i utbyte för lån. Sedan skulle andelarna säljas ut. 
 
Vid startskedet för omvandlingen till marknadsekonomi var många av sovjets forna 
institutioner fortfarande intakta. De hade i princip bara bytt namn och skalats ner väldigt lite. 
Ett exempel på en sådan institution är Gosplan, statsplaneringsorganet i före detta Sovjet som 
endast hade ändrat namn till Ekonomiska planeringsorganet. 
 
Ett stort problem som kom att följa med privatisering var att cheferna för de före detta 
Sovjetföretagen kunde behålla sina positioner vilket i sin tur har genererat i kapitalsvält, 
ostabilt ägandeskap och icke-avbetalningar. Skatterna kommer inte heller in till godtycklig 
nivå och detta är ett arv från sovjettiden då skatterna inte behövdes. Det finns bristande 
institutioner för övervakning av avtal och äganderätter i Ryssland. Moralen för att ingå avtal 
är inte god. Det som gäller är att betala i förskott eller senast vid leverans. Pengar används 
inte heller i någon större utsträckning vid affärer istället används byteshandel och 
löftesanteckningar. Den ryska skogsektorn präglas av detta. Moralen är inte god vid affärer 
och det är fullt legalt att bryta avtal och byteshandel idkas i stor omfattning. I denna 
näringsgren finns även den så kallade virtuella ekonomin. Detta är en ekonomi som varken 
har planekonomiska eller marknadsekonomiska drag. Företagen i den virtuella ekonomin går 
inte in för att förbättra sina produkter och bli mer konkurrenskraftiga utan istället mobiliserar 
företagen sina resurser för överlevnad. Ansträngningarna fokuseras på att få del av resurser 
från andra delar av ekonomin där det finns ett överskott främst inom olja- och gasindustrin. 
Detta uppnås genom att skapa sociala och politiska relationer till viktiga maktgrupper i det 
ryska samhället. 
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                                            1. Inledning 
 

Den 2 januari 1992 påbörjade den då sittande presidenten i Ryssland, Boris Jeltsin ett 

reformprogram i syfte att lämna det planekonomiska systemet för ett marknadsekonomiskt 

system. En prisliberalisering ägde rum som kom att leda till att inflationsnivån ökade vilket 

bidrog till att de reella inkomsterna minskade samt att förutsättningarna för normal 

affärsaktivitet förstördes (Hedlund 1999:144). Samtidigt skedde en privatiseringsprocess som 

bidrog till att en stor del av den ryska befolkningen hamnade under fattigdomsnivå eftersom 

den sociala sektorn i landet släpade efter och få satsningar gjordes på den. De sociala 

klyftorna kom att öka. Samtidigt lyckades en liten grupp att skaffa sig enorma rikedomar. 

Oligarkerna, som de kallas, är ledare för ett tiotal industri- och finansgrupper och de har den 

större delen av den ekonomiska makten. De har gjort sig till ägare av tidningar och TV-bolag 

och flera har valts till regionala ämbeten (Lindahl 2004:218). Den här uppsatsen kommer att 

handla om de problem som har uppstått för Ryssland  efter omvandlingen till 

marknadsekonomi. Fokusen kommer att ligga på de problem som introducerandet av en 

marknadsekonomi har skapat och om dessa problem är ett arv från det forna 

planekonomisystemet. Det intressanta ligger i hur Ryssland lämnade ett djupt inrotad 

planekonomisystem för att införliva en marknadsekonomi i västerländsk tappning. Själva 

förändringsprocessen är intressant eftersom dessa två typer av ekonomier är raka motsatser till 

varandra. I en planekonomi bestämmer staten över produktionen och priset på varan och det 

råder ingen konkurrens på marknaden och konsumentens krav ignoreras. I en 

marknadsekonomi så råder konkurrens på marknaden och priset på varan styrs av efterfrågan, 

produkten värderas således på marknaden av konsumenten. Det är intressant att ta reda på 

vilken problematik som döljer sig i förändringsprocessen 

 

                                              1:2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka problem som har uppstått i den ryska ekonomin 

och näringslivet efter landets övergång till markandsekonomi. Syftet är även att studera om 

dessa problem kan spåras till Sovjettidens planekonomi såsom dess avsaknad av kapitalistiska 

institutioner som exempelvis en rättslig övervakning av avtal och egendomsanspråk och ett 
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moralsystem som är anpassat till näringslivet. I uppsatsen kommer den ryska skogssektorn 

användas som exemplifiering av en företagsgren i marknadsekonomin.  

För att kunna sätta sig in i vilka problem som har uppstått så kommer uppsatsen även att gå in 

på hur övergången till marknadsekonomi har skett, detta för att få en överskådlig bild av 

uppsatsämnet.  

 

                                                 1:3 Avgränsning 

 

Uppsatsen sträcker sig från början av omvandlingen till marknadsekonomi i Ryssland år 1992, 

då liberaliseringen av prisvärdet i skedde och privatiseringsporcessen startade fram till 2004 

och beskrivningen av oligarkernas makt i Ryssland. Denna beskrivning finns i 

inledningskapitlet. 

                                                 1:4 Disposition 

 

I  det nästa kapitel kommer en beskrivning av den metod samt det material som använts vid 

arbetet under med uppsatsskrivande. Den teoriska begreppet som applicerats på uppsatsen 

beskrivs i det påföljande kapitel.. Själva övergången till marknadsekonomi beskrivs i 

efterföljande kapitel, i princip en förklarningsdel. Därefter i följande kapitel kommer en 

beskrivning av de institutionella problem som fanns vid början av reformeringen av den ryska 

ekonomin. Nästa kapitel beskriver vilka problem som uppstått efter övergången samt hur 

problemen är anknutna till det före detta planekonomisystemet i Sovjetunionen. Därefter 

kommer exemplet om den ryska skogsektorn. Där det ges en beskrivning om vad som skett. I 

det sista kapitlet redovisas de slutsatser som dragits utifrån analysen av materialet och en 

diskussion kring dessa slutsatser kommer att föras. 

 

                                                 1:5 Metod 

  

Undersökning kommer att baseras på litteraturstudie för att ta reda på hur övergången till 

marknadsekonomi har skett i Ryssland och vilka problem som uppstått samt hur de kan spåras 

till sovjets planekonomisystem. De böcker som används är Stefan Hedelunds Russia´s 

”market” economy, a bad case of predatory capitalism. Denna bok ger en bra beskrivning av 

problemen som uppstått efter omvandlingen till marknadsekonomi och deras 

sammankoppling till Ryssland. Boken är på sina håll rätt kritisk av marknadsekonomin i 

Ryssland. En annan bok som används är Thane Gustafsons Capitalism Russian style som även 
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den ger bra beskrivning av de problem som finns i Rysslands marknadsekonomi och dessa 

problems anknytning till Sovjets planekonomi. Boken ger en något positivare syn av 

marknadsekonomin  än den ovanstående. Anders Åslunds How Russia became a market 

economy ger en bra beskrivning av hur omvandlingen skedde i Ryssland och hur 

institutionernas kondition var vid övergången till marknadsekonomi i Ryssland. Den är vare 

sig för positiv eller negativ till hur marknadsekonomin introducerades i Ryssland. Artikeln, 

Den ryska skogssektorn – på väg mot marknadsekonomi, Av Lars Carlsson och Nils-Gustav 

Lundgren visar på en bra sätt hur situationen är för skogsföretagen i Ryssland. Den är också 

mycket kritisk av den ryska marknadsekonomin. Rutger Lindahls Utländska politiska system 

har jag använt till att få översikt av hur den ekonomiska situationen är i Ryssland. Den 

används inte mer annat än i inledningen av uppsatsen. Den är objektiv i sin utformning. 

Ryssland institutionella förändring som är ett examensarbete av Linda Bernhardson ger en bra 

fakta gällande institutionerna som används i min uppsatsen. Den är skriven på ett objektivt 

sätt så källkritik har inte behövts tillämpas på den. En bok som var tänkbar för arbetet med 

uppsatsen var Jacob Swiecickis bok Från plan till marknad, priset för reformerna i öst men 

då boken bara gick in på öststater som till exempel Polen och inte tog upp Ryssland så ratades 

den.      

 

                                              1:6 Teorisk infallsvinkel 

 

I Nathan Rosenbergs och L.E Birdzell Jrs bok Västvärldens väg till välstånd beskriver de 

olika gynnsamma institutioner för handel. De anser att en av de behövliga institutionerna är en 

rättslig övervakning av avtal och egendomsanspråk. De menar att ett systematiskt 

rättsväsende ökar möjligheten att förutsäga andras beteende oavsett social ställning och i ett 

brett spektrum av tänkbara sammanhang. Det minskar riskerna med att göra affärer och 

investeringar (Birdzell, Rosenberg 2002:144, 146). .Ett moralsystem som är anpassat till 

näringslivet är en annan essentiell institution enligt dem. Individer ska ha frihet att ingå avtal 

på villkor som avspeglar rådande tillgång och efterfrågan samt transaktionsrisker. Den 

kommersiella kapitalismen förbindelse- och verksamhetsapparat behöver en moral som kan 

karakteriseras i termer som ”hederliga affärer”, ”löftestrohet” och ”punktlighet” och i fråga 

om arbetstagare ”arbetsamhet”, ”flit”, ”hederlighet” och ”pålitlighet” (Rosenberg, Birdzell 

2002:160). Dessa två institutioner kommer att användas som teoretisk infallsvinkel på 

uppsatsen med intention att ta reda på hur starka de är i Ryssland efter landets övergång från 

planekonomi till marknadsekonomi.  
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Det kan även vara på sin plats att beskriva begreppet institution. David North beskriver att 

den grundläggande roll som institutioner utgör är att de är spelregler i ett samhälle. Formellt 

är de mänskligt uttänkta restriktioner som formar mänsklig samverkan. Som konsekvens så 

skapar de incitament till mänskligt utbyte, antingen politiskt, socialt eller ekonomiskt1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 North, D.C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, Mass.: Cambridge 
University press. 
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                        2. Implementeringen av marknadsekonomi 
 

I detta kapitel beskrivs vilka steg Ryssland tog för att bli marknadsekonomi. Det hela började 

med 1992 års huvudreformpaket som innefattade prisliberalisering och finansiell 

stabilisering.. Det sista viktiga reformlagstiftningen var privatiseringsprogrammet som 

utfärdades av Högsta Sovjet 11 juni detta år (Åslund 1995:54). 

 

Gällande prisliberaliseringen så var de få handelsvarar som exkluderas från den. 80 procent av 

producenternas pris och 90 procent av konsumenternas pris släpptes fritt. Bland producerade 

varor, blev energi och transport exkluderat från prisliberalisering och priserna höjdes 

administrativt genom en multiplicering med fem. För konsumtionsvaror så bestämdes priset 

för ett urval av de mest grundläggande varorna såsom bröd, mjölk, kefir, barnmat etc. Iden var 

att intyga det ryska folket att dessa varor skulle hållas billiga för att hålla borta svält. 

Emellertid så fick de regionala myndigheterna tillåtelse att sätta maxpriser på bas matvaror 

och tjänster som de ansåg nödvändiga fast de var tvungna att dölja  nedgången i den regionala 

budgeten. Regionala myndigheter fick också rätt att lägga maxpålägg på konsumtionsvaror 

och ett högsta tak på 25 procent blev standard (Åslund 1995:140).  

 

I januari 1992 skedde en kraftig liberalisering av utländsk handel. I början var det tänkt att 

alla företag skulle vara fria att involvera sig i utländsk handel och även om omvandlingen var 

av högsta prioritet för reformatorerna så vågade de inte införa den möjligheten i början av 

1992. De oroade sig över att den stora valuta avkastning skull hållas utomlands. Detta var ett 

stort problem eftersom ryska reserver av utländska valuta var uttömda. I princip, alla export 

förtjänster antogs sändas hem till Ryssland men den bestämmelsen var  brett åsidosatt. I stället 

antogs ett blandat system av nedtonade krav baserade på hopp om att få stora kapital intäkter 

på ett eller annat sätt. ( Åslund 1995:147-148). 

 

Den totala liberalisering av import var inte kontroversiell 1992 eftersom det inhemska 

ekonomiska bekymrandet i Ryssland gällde lokala brister, främst på mat. Under första 

halvåret 1992 så hade Ryssland inga importkvoter eller tariffer. Trots en låg räntesats dök det 

snart upp ett protektionistiskt tryck från ryska producenter. Ökande argument för tariffer som 

var långtgående genom finansministeriet infann sig och i juli 1992 introducerades en lågt 
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sammansatt import tariff ( Åslund 1995:148-149). Ett stort problem som ärvdes från Sovjet 

var centraliserade importer som var tungt subventionerade. Regeringen köpte varor på 

världsmarknaden och sålde dem till ryska företag till en liten bråkdel av världspriset. De ryska 

företagen sålde sedan den lokala varan till ett lokalt pris och tog de mesta av bidraget och 

använde resten för mutor. 1992 så centraliserades 45 procent av importen och bidrag täckte 

ungefär 94 procent av denna bit. Våren 1993 så reducerades bidraget (Åslund 1995:149). Ett 

stort problem för Rysslands övergång till marknadsekonomi är att den officiella produktionen 

i Ryssland är förutbestämd att falla. En del av nedgången är en statistisk illusion men en 

påtaglig del representerar en riktig nedgång (Åslund 1995:176).  

 

Vid startskedet för privatiseringen 1992 skulle först den ryska statens ägodelarna delas in i 

federal och kommunala ägodelar. Företag skulle därefter bli noggrant avgränsade som lagliga 

enheter, noga uppgeende vilken egendom som hörde till ett visst företag (Åslund 1995:248) 

Företagen delades sedan in i fem kategorier. De som behövdes privatiseras detta år och de 

som inte behövdes och de som kunde det endast genom beslut av GKI , en federal 

statsmyndighet som var ansvarig för privatiseringen, i rådgivande med bransch ministeriet 

eller genom den ryska staten ensamt eller genom lokal myndigheter (Åslund 1995:241). I det 

tredje steget kategoriserades företag som små, halvstora och stora företag. Små företag skulle 

auktioneras ut genom allmän erbjudning. Stora företag skulle förvandlas till öppna aktiebolag 

och halvstora företag kunde privatiseras på vilket av dessa sätt (Åslund 1995:242). Den 

privatiseringsprocess som började i januari 1992 var först småskalig men mot slutet av detta 

år ändrade den skepnad till storskalig massprivatisering (Åslund 1995: 248, 253)  

 

Privatiseringslagstiftningen var utformad på federal nivå men utförandet var regionalt. 

Privatiseringskapaciteten blev därför mycket större än om den hade varit centraliserad och 

processen kunde inte stoppas av det tillfälliga motståndet mot privatiseringen i Moskav under 

1992. Även större politiska kriser orsakade bara små ostadigheter i privatiserings volymen. 

Ivriga motståndare till privatiseringen såsom gamla bransch ministerier och deras kvarlevor 

var högt centraliserade. Privatiserarna kunde frekvent mobilisera regionala myndigheter mot 

motståndare av privatiseringen i Moskva och eftersom regionala myndigheter i stor skala 

utökade sin makt på Moskava bekostnad kunde privatiseringen gynnas (Åslund 1995:246).  

 

Privatiseringsprocessen kan delas in i två faser. I den första fasen som varade mellan 1992 

fram till 1996 så gavs andelar i statliga företag bort till arbetare eller till allmänheten. Detta 
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var idealet för lagstiftningsmakten. Reformatorerna försökte skapa rum för penningbaserade 

uppköp av tillgångar men de flesta företag gavs gratis till deras arbetare och chefer. Omkring 

20 procent av andelarna av statsföretagen blev utdelade i form av kuponger som 

distribuerades gratis till varje rysk medborgare. Något annat som karaktäriserade 

privatiseringen under första fasen var att företag fick utforma sina egna privatiserings planer 

och företagen privatiserades som de var. Det hade i början av privatiseringen funnits starka 

incitament att bryta upp de otympliga Sovjet- företagsjättarna. Många av dessa hade monopol 

i sin sektor och var för stora för att styras effektivt men ett rekonstruktion hade tagit värdeful 

tid och politiskt kapital i anspråk. Vissa sektorer i Ryssland privatiserades inte alls under den 

första fasen utan sköts upp till senare. Orsaken till detta var att reformatorerna villa skaffa en 

snabb koncensus. Som resultat fanns det vid 1999 fortfarande flera tusen företag som var 

statsägda och tiotusentals mer med statliga andelar (Gustafson 1999:40). Entusiasmen som 

infanns sig hos den allmänna opinionen i början kom dock av sig efter ett tag. Anledningen 

till detta var att det fanns ett stort gap mellan offentlighet och verklighet. Det ryska folket 

gavs möjlighet att använda sina kuponger till att köpa andelar i företag vid offentliga 

auktioner. Men auktionerna var som regel svåra att nå och underpublicerade. De flesta som 

använde kuponger för att få aktier kunde bara skaffa sig andelar av sin egen arbetsplats 

(Gustafson 1999:42). 

 

Den andra fasen av privatiseringen varade mellan 1995 och 1998. Den ryska staten tänkte nu 

sälja av dess kvarvarande andel i några av landets största och mest vinstskapande företag 

främst till en handfull banker med nära kopplingar till politiken. Privatiserings takten sjönk 

under denna fas. Statens prioritet gick från att helt enkelt ge bort statsägodelar så fort som 

möjligt till ett mer selektivt tillvägagångssätt att sälja av de mest värdefulla och vinstskapande 

äganderätter. Detta i syfte att maximera vinst i statsbudgeten. Den ryska myndigheten var 

nervös över att säja dessa äganderätter. Det resulterade i att staten lämnade över dem i tilltro 

för utbyte av lån från de ryska bankerna. Några av landets mest värdefulla ägodelar skulle 

sedan säljas av till en bråkdel av vad de var värda då det ett år senare visade sig att lånen var 

permanenta och andelarna var kvar i händerna på truster. Dessa auktioner som kallades för 

”Andelar för lån” och varade mellan 1995-1996 var så tydligt uppgjorda till fördel för större 

banker som tjänade som statliga agenter att de blev ett problem i presidentvalskampanjen 

1996. Den ryska myndigheten blev mer försiktiga. Privatiseringsprocessen ändrades så att den 

skulle bli mer tydligt och genuint konkurrensaktig och en breddning för tilltänkta köpare 

skedde. Vid 1997-1998 kom de flesta av de framgångsrika buden för de kvarvarande stats 
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andelarna i strategiska bolag från utländska deltagare som tidigare hade exkluderats. Detta 

bidrog till att priset på andelarna steg hastigt. Vid sida av detta ändrade staten 

försäljningsvillkoren så att de privatiserade bolagen själva fick lite kapital infusion i form av 

investerings anförtroende. Men allt detta hade lite framgång för att göra privatiseringarna mer 

öppna. Huvudandelen av bjudarna var oligarkerna som styr över de mäktigaste finans- 

industri grupperna och som uppstått under privatiseringens första fas. Samtidigt har staten 

misslyckats att vinna stöd i legislaturen (Gustafson:1999:43-44). 

 

Privatiseringsprocessen i Ryssland har även skapat en boom i privathushålls konstruktioner 

som har spridits sig över hela landet. Det enda som återstår att privatisera är land, speciellt 

åkerjord (Gustafson 1999:36). Där har privatiseringen knappt gjort mer än en symbolisk start. 

Detta har bidragit till att två slags privata ekonomier i Ryssland har uppstått. Den första 

innefattar affärer som var privata från början. Den uppstod i slutet av 80- talet och början av 

90- talet och hann aldrig ägas av staten. Dessa företag utgör en stor del av den nya 

tjänstesektorn. De ger finansiering, försäkringar, handel och reklam. Den andra privata 

ekonomin utgörs av företag som tidigare ägts av staten och som blev fullt heller delvisst 

privatiserat efter 1992. De dominerar den gamla industriella ekonomin inkluderande 

uttagande, tillverkande och lättindustri. Den innefattar även många företag som fortfarande är 

statsägda i den mening att staten äger en kontrollerande andel i dem även om staten i de flesta 

fall endast är en passivt frånvarande ägare. (Gustafson 1999:36, 37). 
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                3. Institutionella problem vid startskedet av reformeringen 
 

Detta kapitel beskriver de institutionella problem som fanns närvarnade vid starten för 

marknadsekonomins introducerande 1992. Det kan vara bra att veta vilken institutionell grund 

som fanns då liberaliseringen och privatiseringen påbörjades. De institutioner som avses i 

detta fall är statsorgan och ministerier. De två institutionerna, moral föra att ingå avtal och ett 

rättsystem för övervakning av avtal som utgör den teoretiska infallsvinkeln på uppsatsen 

kommer att appliceras på de kommande kapitlen.. 

 

Från början fanns det många institutionella problem som försvårade implementeringen av en 

radikal ekonomisk reform i Ryssland. Dessa var väldigt omfattande. Den totala storleken på 

de gamla statsapparaturerna var enorm. Reformatorerna hade fiender i de forna institutionerna 

av kommandoekonomin där inräknade branschdepartementen, statsföretagens chefer och 

byråkratin i sin helhet och inga institutionella vänner fanns. Myndigheten var otymplig och 

behövdes omarbetas (Åslund 1995:86). 

 

De institutionella problemen kom att bli väldigt intrikata. Hur utbrett den än var så anpassades 

inte institutionerna till marknadsekonomi tillräckligt. Centralplanerandet hade övergetts men 

statsplaneringskomitten, Gosplan kvarstod. Den hade endast bytt namn till det ekonomiska 

ministeriet. Mer än 2000 byråkrater satt där och pläderade föra att återinföra 

centralplanerande, statsstyre och exportkvoteringar. statspriskomitten genomgick samma 

procedur. Den skalades ner men upplöstes inte. Vid slutet av 1992 så övertalade det 

konservativa ledarskapet av komitten den nya premiärministern Viktor Chernommyrdin att 

signera ett dekret som återintroducerade priskontroll. Den mäktiga Statskomitten för material 

och tekniskt understöd,  Gossnab, undvek också att bli upphäv som en grossist organisation så 

anpassades den bättre till handel. En del utav Gossnab blev Roskontrakt som hade monopol 

på inomstatlig handel. Ministeriet för spannmålsframskaffande förvandlade sig till den 

federala aktiebolaget Roskhleboprodukt. Men det kvarhöll sitt monopol på 

spannmålsframskaffande där det fick ut stor volym av subventionerad statskredit  (Åslund 

1995:89).  
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Ett stort antal av industribransch ministärerna och statskomitteerna upplöstes eller slogs 

samman. Emellertid visade sig de få kvarvarande bransch ministärerna problemartade, 

speciellt de tre som styrdes av konservativa teknokrater. En av dem var Aleksandr Titkin som 

var industriminister. Den andre var Stanislav Anisimov, ministern för handel och material 

resurser och den tredje, Vitaly Yefimov som till sitt ämbete var transportminister. De fortsatte 

att styra över sina gamla ämbeten utfärdande statsföreskrifter och motsträviga till 

privatisering. Värre var att gamla ministerier började dyka upp igen i olika skepnader, på 

avstånd från ”departement, ”föreningar” och ”koncerner” till direktorat av ministrerier som 

krävde oberoende återigen. Kännetecknandet blev att den reform minister som var ledare för 

ett bransch ministerium blev utsatt för aggressiv kritik och en del förlorade jobben till sist 

(Åslund 1995:89). 

 

Det grundläggande politiska och institutionella problemet var att det inte hade byggts någon 

politisk eller konstitutionell grund för reformerna. Inga nya val lystes och parlamentet 

arbetade lös falang utan riktiga politiska partier. Eftersom presidenten kunde styra genom 

dekret så ignorerades parlamentet och kringgicks av regeringen. Politiska partier hade ingen 

genuin roll och kvarstod outvecklad. Som ett resultat av dessa komplikationer så var ett flertal 

politiska länkar för sköra. Den mellan presidenten och hans reformlag, mellan staten och 

parlament, mellan staten och regionerna och mellan staten och det ryska folket. Med en enda 

legitim politiska institutionen, presidentskapet var den ryska demokratin svag.  
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                   4. Problematiken kring marknadsekonomin i Ryssland   

 
Detta kapitel beskriver de problem som har uppstått efter marknadsekonomins introducerande 

1992 och den eventuella koppling som de har till Sovjettiden..  

 

När liberaliseringen av priser skedde i början av 1992 så misslyckades den ryska myndigheten 

att hålla styr på det ökade inflationstrycket som var en följd av liberaliseringen. Detta kom i 

sin tur att leda till allvarliga trovärdighetsproblem för reformerna. En process av hög och 

varierande inflation startade vilket kom att leda till en snabb erosion av de reella inkomsterna 

och förstörde för kraven till en normal affärsaktivitet. Reformprogrammets legitimitet blev 

även allvarligt underminerad genom detta förlopp (Hedlund 1999:144). Den höga inflationen 

kom att vara i tre år. Under de två första åren i denna process slutade myndigheterna med 

utbetalningar vilket i gengäld satte igång en finansiell lavin av sekundära icke-utbetalningar. 

Företag som inte fick någon utbetalning från myndigheterna kunde inte betala sina 

leverantörer och de upphörde med sina leveranser. Utan tillgängliga effektiva åtgärder som till 

exempel bankrutt och inga funktionella finansiella marknader samt stor avsaknad av 

trovärdighet till reformprogrammet fick företagen kraftfulla incitament att skapa ett eget 

finansiellt system genom att tillgripa användandet av inbördes nollintresse köp det vill säga 

köp utan betalningar. (Hedlund 1999:159).  

 

Den inflationsstegring som skedde i början av reformeringen har skapat ett grundläggande 

problemet för den ryska ekonomiska policyn efter Sovjetunionens fall. Detta beror på att 

vinnarna som lyckades roffa åt sig vinst på den höga inflationen under reformprogrammets tre 

första år, främst ryska myndigheter som tillexempel centralbanken, inte finner det rationellt 

att dela med sig av deras vinst genom att engagera sig i betalandet av någon seriös mängd av 

skatter, tullavgifter eller någon annan slags kontribution till budgeten (Hedlund 1999:156, 

189). 

 

Skatteinsamlingen har också blivit ett stort problem efter liberaliseringen av priserna och 

privatiseringen. I Sovjet fanns det inga skatter men då den ryska ekonomin reformerades blev 

skatter viktigt. Den höga inflationen under reformprogrammets tre första år eroderade värdet 
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på skatterna och myndigheterna frestades med inflations finansierande vilket fördjupade 

problemet (Hedlund 1999:192). Då Sovjet splittrades i federationssubjekt så klarade inte den 

ryska federationen att från början driva in skatter till godtagbar nivå vilket därefter kom att bli 

kroniskt (Hedlund 1999:196).  

 

Pengar har inte fått någon stor genomslagskraft i den ryska ekonomin. De största 

motståndarna finns inom industrisektorn. De flesta industriella handelsaffärer är vanligtvis 

kvoterade., 70 procent sätts genom byteshandel eller löftesanteckningar. I vissa provinser 

finns lokala sammanslutningar av dessa från virtuella lokala valutor. Ökade skatter betalas 

genom byteshandel och löftesanteckningar. Mycket av gasen och elektriciteten i landet betalas 

på samma sätt. Då pengar erbjuds så är det mer accepterat än detta men ofta så döljer företag 

deras penningkapital då de kan och betalar mindre talrikt. Att situationen är så här ligger i ett 

trassel av Sovjetiska arv och postsovjetiska inskränkningar. Det sovjetiska konceptet var att 

värdet skapades av produktionen på en vara och inte av försäljning. Då varan lämnade 

fabriken så antog tillverkaren att varan skulle betalas omedelbart. Faktumet att det inte fanns 

någon efterfrågan på många av de varor som producerades i de sovjetiska företagen har gjort 

det svårt för företagschefer att anpassa sig till. De är ovilliga att reducera sitt pris som 

traditionellt satts på en pluskostnads basis och är därigenom är orealistiskt högt. De flesta 

industribolag är hindrade av regler från Sovjettiden att sänka deras priser under kostnaden. 

Byteshandel och löftesanteckningar ger möjlighet att kringgå dessa regler då de gör det 

möjligt för säljare och köpare att låtsas sälja sina varor till ett officiellt högt pris. Följaktligen 

är många företag i liv trots en låg överlevnads nivå som hålls genom ett stängt omlopp av 

fysiskt utbyte och kvasipengar. Företagen handlar varor till låtsaspriser genom lokala banker 

och orkestreras av lokala myndigheter (Gustafson 1999:24).  

 

Företagen i Sovjet hade före privatiseringen varit skyddade från världsmarknaden och inte 

behövt bry sig om de lokala konsumenternas inflytande. Cheferna för företagen visste inte om 

produktionen hade något värde eftersom staten bestämde priset detta bidrog till att företagen 

kunde konsumera resurser som skulle ha ett högre pris på världsmarknaden än deras 

slutgiltiga produktion, kallat för kannibalistisk produktion. De problem som en revision av 

detta skapade var låg inte bara inom tillverkningen. Ryssland ekonomi skulle nu öppna sig för 

den lokale konsumentens inflytande och utländsk konkurrens. Mycket av det ryska kapitalet 

skulle då bli omodernt. En del utdragande företag hade en möjlig framtid men för den stora 
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massan av manufakturindustrin fanns ingen chans att räkna med framtida vinster om de inte 

satsade på tunga investeringar (Hedlund 1999:72-73).  

 

Ett problem som blivit vanligt för många privatiserade företag är att deras chefer inte kan 

handskas med de problem som de möter i marknadsekonomin. Under de sista åren av 

perestrojka så lämnades företag ensamma av staten. I de första två åren av ekonomisk 

omvandling så var det extremt få chefer som fick sparken. Men under vintern 1993-1994 så 

verkade situationen ha vänt då det visade sig att många chefer var helt oförmögna att göra 

någonting ifall efterfrågan sjönk. Från december 1993 så stoppade tusentals företag 

produktionen på grund av brist på efterfrågan. Stoppet började därefter ta ut sin rätt på 

cheferna och flertalet blev avskedade (Åslund 1995:269).  

 

Den snabba privatiseringen av tidigare statskontrollerade ekonomiska relationer har även lett 

till att Ryssland har förlorat en viktig källa för stora kapital intäkter och den ryska staten har 

gett upp sina medel att kontrollera utländska kapital flöden (Hedlund 1999:351). 

 

Den 17 augusti 1998 gick Rysslands premiärminister Sergei Kiriyenko ut med att den ryska 

staten hade undertecknat ett betalningsanstånd över sina skulder och att rubeln inte kunde 

försvaras2. De flesta visste den riktiga innebörden i hans ord nämligen att den ryska staten 

förklarade sig som bankrutt. Den nya privata sektorn drabbades hårt av detta. Den hade inom 

loppet av ett årtionde vuxit till att stå för över hälften av Rysslands ekonomiska avkastning 

(Gustafson 1999:2). Kraschen kom att visa att Rysslands övergång till en penningbaserad 

ekonomi och national marknad fortfarande bara var partiell och at stora delar av landet stod 

utanför. Anledningen till detta är att mycket av den nya ekonomin göms utom synhåll för 

skatteinsamlingen medan en stor del av den gamla ekonomin har konverterats till en virtuell 

värld av byteshandel och kvasipengar (Gustafson 1999:6).  

 

I Ryssland har det efter starten av privatiseringen skett en massiv överföring av rikedom från 

staten till privata händer. (Gustafson 1999: 25,26). Problemet gällande överföringen är att den 

orsakades av svagheten hos den ryska staten och som konsekvens kom det privata ägandet 

utan rättigheter och ansvarstagande vilket går emot Birdzell och Rosenbergs tes om att det 

                                                           
2 ”Zaiavleine pravitel´stva RF i Tsentral´nogo  Banka RF.” Texten till dett officiella uttalndet finns på National 
News Service (http://www.nns.ru). Utdrag från premiärministerns konferens finns på NNS´s hemsida under 
rubriken ”Biznes novosti.” 
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behövs ett fungerande rättsystem för övervakning av avtal och äganderätte . Missnöjet kring 

överföringen riktas mot reformatorerna på två sätt. Dels gällande att de hade liten inblick på 

det privata ägandet och antog att det var enkelt ägande och även till att inte brydde sig om 

lagliga och klara reformer för dess skydd. Den ryska nationella staten är för svag, delad och 

korrupt för att ge effektiv lagligt skydd för äganderätter och avtal, eller för att införa effektiva 

regler gällande samarbetsstyre och konkurs. Som resultat söker de nya ägarna skydd vars de 

än kan hitta det, från politiker till maffia (Gustafson 1999:28).   

 

För reformatorerna av den ryska ekonomin skulle privatiseringen av stora och medium stora 

företag över en natt skapa grund för privat ägande och förhindra kommunismens eventuella 

återkomst. Det här har dock utvecklat sig till bli en symbol för många ryssar om svekfulla 

insiderdelande och stor privatiseringen har bidragit till att marknads reformerna betraktas på 

samma sätt. Flertalet västobservatörer är kritiska på likadant sätt men på ekonomisk grund. 

För dem har den ryska privatiseringen misslyckats med att skapa effektiva äganderätter, som 

visar på avsaknad av institution för övervakning av avtal och äganderätter, och att göra dem 

till grogrund för investeringar och tillväxt. Det stora problemet gällande detta är insider- 

kontroll. Insiders är de stora vinnarna på privatiseringen och de före detta sovjet 

företagscheferna. Fast då de väl fått nya ägor så har de inte utfört mycket. Utöver att skala ner 

produktionen och avskedat några arbetare så har få företagschefer på allvar försökt omvandla 

sitt företag för anpassning till marknadsekonomi (Gustafson 1999:37).  

 

Insiderprivatiseringen har skapat tre problem. Det första är att ryska chefer inte är helt 

ansvariga för sina bottenlinjer det vill säga de ignorerar tecken som visar att deras företag 

börjar gå sämre. Detta beror på svagheten hos de legala instrumenten att pådriva 

avbetalningar, avtal och bankrutt. Detta bidrar till att chefer rutinmässigt misslyckas med att 

betala avgifter och skatter eller återbetala lån om de inte betalar dem genom byteshandel och 

löftesanteckningar. Dessutom är det också svårt att driva dem i konkurs (Gustafson 1999:48, 

49). Detta är en kvarleva av Sovjetstidens så kallade lätta budget restriktion som innebar att 

företagen i före detta Sovjetunionen inte kunde gå i konkurs de erfor istället det ovan stående. 

De sovjetiska cheferna belönades för att nå sin produktions mål, inga finansiella bottenlinjer 

fanns. Genom skattelättnader, privilegier, subventionerade och engångs kredit, 

skuldavskrivningar, penningreglering, fria investeringsfonder och garanterad marknad för 

produktion skapade kommandoekonomin medvind för cheferna (Gustafson 1999:48). Då 

Sovjet upplöstes försvann den mest påfallande formen av denna restriktion. Priset kontrolleras 
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inte lägre och den ryska centralbanken har eliminerat det mesta av lågintresse lånen. De 

sektorer som är tydligt subventionerade har delats på tre sektorer, kolindustri, jordbruk och de 

största tillverkningsföretagen mest i försvarssektorn (Gustafson 1999:49).  

 

Det andra problemet är att den har skapat en kapital svält. Då det mesta av statsegendomen i 

den första fasen av privatiseringen gavs över gratis eller till ett nominellt pris så fick varken 

staten eller företagen någon signifikativ vinst från privatiseringen. De flesta nya företag 

startade hungrande efter nytt kapital (Gustafson 1999:45).  

 

Det tredje är att den har orsakat ett ostabilt ägandeskap. Majoriteten aktieägare i de flesta fall 

är de anställda. Toppcheferna som mest är insiders har inte som regel egen majoritet av aktier 

i sitt företag. De är mer i kontroll i de flesta fall. Även om utomstående äger företaget 

nominellt sett så hotar det inte det etablerade ledarskapet. Ju större företag desto mindre chans 

att de aktivt kontrolleras av utomstående (Gustafson 1999:46). Insider cheferna har varit 

aktiva i att förhindra att anställda säljer aktier till utomstående. En annan orsak till att få 

utomstående har övertagit fler ryska företag är att de inte finner dem värda att ta över utom i 

enstaka fall då omedelbar vinst kan skapas, oftast från export (Gustafson 1999:47).  

 

Företagens ickebetalningar, kapitalsvälten och det ostabila ägandeskapet beskrivs som 

insiderprivatiseringen konsekvenser. De är dock inte den enda förklaringen. Problemen utgår 

från en ostabil grund av övergående ekonomi. De flesta av konsekvenserna av den ryska 

privatiseringen är konsekvenser av depression, inflation och oroligheter. Svagheten hos avtal 

och bankruttlagar visar att ryska chefer inte mött en sann finansiell disciplin eller ansvarighet 

till ägare och det är frestande för möjligheter för lätt och illegala vinster. Detta visar att 

institutionen där moral för att ingå avtal och göra affärer saknas då det inte finns en finansiell 

disciplin och ansvarighet till ägare. (Gustafson 1999:49, 50).   
 

Ett annat stort dilemma för Ryssland är att lösa de institutionella problem som finns i landet. 

Myndigheterna har lite legitimitet i sina beslut och förtroendet mellan köpare och säljare är 

bristfälliga (Bernhardson 2001:2). Då det inte finns några fungerande institutioner som kan 

säkerställa beslut och kontrakt så är det svårt att lita på den andra parten. De kan inte lita på 

att få betalt för sina varor och tjänster (Bernhardson 2001:4). Att situationen är på detta sätt 

visar att rättsväsendet för övervakning av avtal är dåligt utvecklad samt även att moralen är 

dålig vid  avtal och affärer.  
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Då Ryssland privatiserades under 1990-talet utvecklades inte ramarna för äganderätter 

(Bernhardson 2001:3). Det finns stora brister i besittningsrätten till företag. Ett av dessa är att 

företagen ska vara säkra på att den mark som de har köpt i juridisk mening är deras. Då de 

formella institutionerna inte kan säkerställa detta ökar osäkerheten och kostnaderna i 

investeringarna. Problemet med äganderätter kan kopplas till problemet med avsaknad av 

tredje part. Då det finns brister i ägandestrukturen uppkommer det ständigt tvister mellan 

företag gällande vem som har rätt till företaget. Ett tredje part behövs för att definiera 

äganderätten. Det finns ett rättsystem i Ryssland för att lösa detta men tillämpandet varierar i 

de olika regionerna och kontrollen över besluten är dålig (Bernhardson 2001:4). Detta 

förtydligar att institutionen för övervakning av avtal behöver utvecklas mer. 

 

Privatiseringen har bidragit till att ett glapp har uppstått i den ryska ekonomin. Personer med 

stor makt under sovjettiden har använt glappet som finns mellan lagstiftningen och den 

verkställande makten. Då det saknas övervakning av beslut har de ofta kunnat styra 

myndigheter och deras beslut via kontakter. Det finns ett spelrum för myndigheter och andra 

personer att utnyttja avståndet för egna intressen och via mutor tjäna pengar. (Bernhardson 

2001:4). 

 

Den ryska ekonomin har utvecklas på ett sätt som har gjort att handelskostnaderna har ökat. 

Detta resulterar i parterna vid avtal försöker minska riskerna och kräver då betalt vid leverans 

vilket bidrar till att försvårar handeln försvåras. I många fall har det lett till återgång av 

byteshandel (Bernhardson 2001:5).  

 

Att institutionerna är svaga i Ryssland beror på Ryssland tidigare styrts efter planekonomi och 

då har institutioner som främjar marknadsekonomi inte behövts (Bernhardson 2001:17). En 

annan orsak till denna utveckling är att det i Ryssland finns ett mönstret av tilltro på frånvaro i 

rysk tradition till en stat som är beredd, villig och kan axla rollen som en legitim garant för 

spelreglerna (Hedlund 1999:300). Det finns även en ovana till marknadsekonomi i ryssarnas 

sinne. Detta utgår från att det inte har funnits någon generation av ryska liberala filosofer som 

via sitt skrivande förberett folkets sinne för kapitalism och marknad och fri företagsamhet 

(Gustafson 1999:18).  
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                               5. Exemplet: Den ryska skogssektorn 
 

I detta kapitel beskrivs den situation som råder inom den ryska skogsektorn efter Rysslands 

införlivande av marknadsekonomi. 

 

I Ryssland finns stora skogsområden som omfattar ungefär 755 miljoner hektar. Ryssland har 

goda möjligheter att ersätta ett minskat utbud på världsmarknaden och samtidigt generera 

inkomster och välfärd åt det ryska folket. För att Ryssland ska uppleva en positiv politik 

utveckling är det nödvändigt att det finns förutsättning för det. Skogsbranschen kan mycket 

väl utgöra en central roll i den processen (Carlsson, Lundgren 2001:5). 

 

Vad som har skett under 1990-talets första hälft är att aktiviteten inom skogssektorn har 

minskat kraftigt. Från en avverkningsnivå i närheten av den årliga tillväxten på cirka 350 

miljoner kubikmeter på 1980-talet har den minskat till knappt 100 miljoner kubikmeter sedan 

mitten av 1990-talet. En viss uppgång kunde skönjas 1999 till följd av rubelns kraftiga 

devalvering men någon avgörande vändning skedde inte. Det överensstämmer inte med den 

kalkyl som Jeltsins reformekonomer hoppades på i början av 1990-talet. De väntade sig en 

snabb övergång från plan- till marknadsekonomi via ett antal åtgärder såsom avreglerade 

priser, en konvertibel rubel och en massiv privatisering. Efter en period av desorganisation 

och produktionsfall väntades en avgörande återhämtning inom skogsektorn enligt detta 

synsätt (Carlsson. Lundgren 2001:6). 

 

Drygt vart tredje skogsföretag försöker förbättra sin position inför framtiden genom 

investeringar. De ryska skogsföretagen bedriver i stor omfattning sina affärer genom 

omfattande byteshandel och bankförbindelser är ovanliga. Den ryska skogsföretagen har 

också långtgående sociala förpliktelser. De ansvarar för bostäder, skolor, barndaghem, 

gatubelysning, uppvärmning, hälsovård och så vidare (Carlsson, Lundgren 2001:7). 

 

Det råder även brist på råvara trots existensen av enorma skogar i Ryssland. Det finns också 

stora brister inom affärsklimatet och affärsmoralen. I Ryssland vill de flesta ha betalt i 
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förskott och allra senast vid leverans. Samtidigt framstår det som legalt att tvingas leva med 

avtalsbrott av olika slag. Sjuttio till åttio procent av alla ryska företag upplever det som ett 

svårt problem (Carlsson, Lundgren 2001:8). Det som understryks här är att det råder dålig 

moral vid avtal och denna institution behöver växa sig större. 

 

Att den ryska skogssektorn befinner sig i en svår situation kännetecknas av att nästan var 

femte företagsledare menar att den viktigaste förändringen är att staten återinträder och får en 

koordinerande roll det vill säga i princip införa planekonomi (Carlsson, Lundgren 

2001).Företagen inom skogssektorn ser ut att ha fastnat i ett dödläge i sin väg mot 

marknadsekonomi. Detta kännetecknas av sjunkande avverkningar och produktion, sjunkande 

produktivitet, låga eller obefintliga investeringar och ett utbrett misstroende mot likväl 

varandra som mot staten (Carlsson, Lundgren 2001:8  

  

De nordamerikanska forskarna Clifford Gaddy och Barry Ickes menar att det har uppstått en 

tredje ekonomi i Ryssland som varken har marknadsekonomiska- eller planekonomiska drag. 

De kallar den för virtuell ekonomi. Den kännetecknas på följande sätt. Företagsledningarna 

fungerar rationellt i avseende att de givits förhärskande institutioner, spelregler som gäller för 

att på effektivaste möjliga sätt driva företaget. Det primära är att överleva på kort sikt fast 

försök till att stärka positionerna inför framtiden är eftersträvansvärda. Det är dock inte 

självklart att denna strategi innebär samma sak som i en fungerande marknadsekonomi 

kännetecknad av konkurrens, fri prisbildning och konsumenter som avgör om de vill eller inte 

vill köpa företagets produkter. En företagsledning måste under marknadsmässiga förhållande 

försöka förbättra sina produkter, effektivisera sin marknadsföring, sänka sina 

produktionskostnader och höja produktiviteten genom att investera i bättre teknologi och 

utbilda sina anställda. I den virtuella ekonomin kan däremot den mest effektiva och 

framkomliga vägen vara att på andra sätt mobilisera resurser till företagets överlevnad än att 

öka sin konkurrenskraft. Detta innebär försök till att reducera avståndet till marknaden. 

Ansträngningarna i den virtuella ekonomin fokuserar på att få del av resurser från andra 

sektorer av ekonomin där det finns ett överskott i synnerhet olje- och gasindustrin i form av 

olika stödprogram, befrielse från skatter, låga energipriser, slippa konkurrens och eller få 

denna transporterad biligt eller kanske kostnadsfritt till industrin. Subventioner kan ges i form 

av kostnadsfria leveranser och eller möjlighet att leverera sina produkter till grovt 

överskattade priser. Allt detta uppnås genom att bygga och upprätthålla sociala och politiska 

relationer till viktiga maktgrupper i det ryska samhället. Resultatet blir att rena 
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”förströelseapparater” inom industrin kan överleva från år till år. Detta gäller företag vars 

förädlade produkter till världsmarknadspris har ett lägre värde än de insatsvaror som 

tillverkningen förbrukat. I den faktiska situationen som den ryska ekonomin befinner sig i 

antas företagsledningarna ”investera” i det som ger högst avkastning (Carlsson, Lundgren 

2001:9, 11,12). 

 

Den ryska skogssektorn har fångats i en fälla. Detta beror på att det råder en djupgående och 

utvecklingshämmande sammanblandning mellan företagen och den offentliga sektorn. Ett 

exempel på denna sammanblandning är den speciella typ av byteshandel som uppstått. Ofta 

kvitteras skatter och avgifter mot allehanda sociala åtaganden som företagen har. Motparten 

den offentliga sektorn underhåller systemet för att hålla det igång.  De ryska beslutsfattarna är 

de som bevarar denna blockering. Om de skulle göra så att det ryska skattesystemet skulle bli 

enklare och mer transparent, ägande och nyttjanderätter till skogen mer klart definierade, om 

finansieringen skulle bli mer likt det i väst och om regelbrott skulle beivras och så vidare, då 

skulle inte den offentliga sektorn ha någon att handla med. Faktum är att om alla skatter och 

avgifter som finns skulle betalas av de ryska skogsföretagen så skulle de inte existera 

(Carlsson, Lundgren 2001:15). 
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                                          6. Diskussion och slutsatser 
 

Med utgångspunkt gällande om vilka problem som uppstått efter introducerandet av 

marknadsekonomi 1992 i Ryssland och deras sammankoppling till före detta Sovjetunionen 

framgår det att landet har ärvt en hel del svårigheter för att kunna tillämpa en fungerande 

marknadsekonomi. Vid starten för reformeringen 1992 så anpassades inte institutionerna 

tillräckligt för marknadsekonomi. Institutioner från Sovjettiden ändrade i princip bara namn 

men som inte genom gick någon förändring i grunden. En av dessa institutioner var 

statsplaneringskomitten, Gosplan som bara bytte namn till ekonomiska ministeriet. Den 

kvarstod i sin forna skepnad trots att centralplanering inte längre tillämpades.  

Statspriskomitten genomgick samma process den skalades ner men upplöstes inte.  

 

Det grundläggande politiska och institutionella problemet var att det inte hade byggts någon 

politisk eller konstitutionell grund för reformerna. Parlamentet arbetade löst utan politiska 

partierna och presidenten styrde genom dekret och regeringen kringgick parlamentet. De 

politiska kontakterna var även lösa. Presidenten hade lös förbindelse med sitt reformlag likaså 

var kontakten dålig mellan staten och parlamentet och även förbindelsen mellan staten och 

regioner samt mellan staten och det ryska folket. Den enda legitima politiska institutionen var 

presidentämbetet och den ryska demokratin var svag. 

 

Den ryska staten har haft svårt att ta upp skatt från alla dess regioner och detta beror främst på 

att det inte behövdes något insamlande av skatter under Sovjetepoken. Dock så behövs det i 

en marknadsekonomi. Skattelagar har utformats men har lite genomslagskraft. 

Skatteproblemet mycket väl kan ligga i att Ryssland är ett så stort land och det är svårt för 

staten att kontrollera inflödet av skatter till staten.  

 

Liberaliseringen av priser har även skapat ett grundläggande problem för Ryssland 

ekonomiska policy genom att vinnarna på den höga inflation som liberaliseringen orsakade i 

inledningsskedet undviker att betala skatter, tullavgifter eller andra kontributioner till 

Ryssland statsbudget. 
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Ett annat problem är att under övergången till marknad i Ryssland så har många av de stora 

sovjetföretag privatiserats som de är. Detta kan vara en flaskhals för introducerandet av 

marknadsekonomi då de ges möjlighet att fortsätta sin produktion som förut. Vad som 

ytterligare försvårar situationen för de ryska företagen är att de nu måste rätta sig efter den 

inhemska konsumentens preferenser och utländsk konkurrens. Under sovjettiden behövdes 

inte detta. Själva problemet gällande detta är att detta har bidragit till att mycket ryskt kapital 

har blivit omodernt. För företag med expansions ambitioner finns en framtid men för 

manufakturföretagen måste satsa på tunga investeringar. Just satsningen på investeringar leder 

in på ännu ett problem som har sammankoppling med Sovjet. Då företagen privatiserades så 

stannade cheferna för många av de stora företagen under sovjettiden kvar på sin position 

medan utomstående hölls borta. Dock så har de inte gjort några försök till att anpassa sitt 

företag till marknadsekonomi. Insiders som de kallas har blivit ett riktigt problem för 

Ryssland efter privatiseringen.  

 

Den insiderprivatisering som har ägt rum har medfört tre bekymmer. Det första är att cheferna 

inte är ansvariga för sina bottenlinjer, de ignorerar tecken på att deras företag har kommit till 

en nivå som gör att företagen börjar gå sämre. Detta beror på brister i de legal instrumenten 

för att pådriva avtal, bankrutt och avbetalningar. Bristen att pådriva avtal visar att 

institutionen för att denna fortfarande inte är utvecklad och därigenom saknas en enligt 

Birdzell och Rosenberg viktig institution för marknadsekonomi. Resultatet av de ovanstående 

bristerna blir att cheferna ständigt misslyckas att återbetala lån, avgifter och skatter såvida de 

inte betalar dem i byteshandel eller låneanteckningar som blivit vanliga efter privatiseringen 

och som beror på att pengar inte har fått någon större genomslagskraft i Ryssland främst inom 

industri sektorn. De är även svåra att driva i konkurs. Detta är ytterligare ett arv från Sovjet. 

Under Sovjettiden kunde inte företag gå i konkurs utan de fick istället en lätt budget 

restriktion. Detta har dock ändrats något efter Sovjets fall. Priset kontrolleras inte längre av 

staten och centralbanken har eliminerat det mesta av lågintresselånen. Ett annat problem är att 

det har uppstått en hunger efter pengar. Då de flesta företagen som i första fasen av 

privatiseringen gavs bort av staten eller såldes till ett nominellt pris fick varken den ryska 

staten eller företagen någon större vinst av privatiseringen . De företag som uppstod svalt av 

pengar. Det tredje problemet är att det råder ett ostabilt ägandeskap i Ryssland. De anställda i 

företagen äger majoriteten av aktierna men cheferna som de flesta är insiders har kontroll över 

dem. De kan härigenom hålla borta utomstående och denna tendens förstärks ju större 
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företaget blir. Den insiderkontroll som har uppstått har genererat i ett brett folkligt missnöje i 

Ryssland och en bristande tilltro till privatiseringsreformerna. 

 

Det har även framkommit att pengar inte helt har slagit igenom i Ryssland och att byteshandel 

och löftesanteckningar fungerar som ersättning för pengar vid affärer. Pengar är dock ett 

acceptabelt medel men företagen håller ofta undan sitt egentliga kapital och betalar mindre 

talrikt. Anledningen till detta ligger både i sovjetiskt arv och i nutid. Under sovjettiden låg 

värdet på produktionen av en vara och inte på försäljningen. Då varan lämnade fabriken 

antogs den förbrukas direkt. Idag är det inte någon större efterfrågan på varorna som 

producerades av de sovjetiska företagen. Detta har företagscheferna svårt att anpassa sig till 

och håller därför ett orealistiskt högt pris på varorna eftersom de vill ha pluskostnads basis 

och inte är villiga att reducera priset. Att de agerar så beror på att de är hindrade av sovjetiska 

regler att sänka priset under kostnaden. Tilläggas bör för att förklara bredden på problemet är 

att mycket av elektriciteten och värmen i Ryssland betalas genom byteshandel och 

löftesanteckningar tillika även ökade skatter. 

 

Med utgångspunkt från den teoretiska infallsvinkel som lagts på uppsatsen och som utgår från 

att Rosenbergs och Birdzells påpekande att det behövs gynnsamma institutioner för handeln 

som ett starkt rättsystem som övervakar avtal och äganderätter samt moral för att ingå avtal så 

dras slutsatsen att institutionerna för övervakning av avtal och äganderätter är svaga likaväl 

som moralen vid avtal. Grundproblemet ligger i att myndigheterna saknar legitimitet i sina 

beslut. Vid avtal är förtroendet svagt mellan de ingående parterna. De kan inte lita på att få 

betalt för sina varor och tjänster. Ryssland har inte heller något ramverk för övervakning av 

äganderätter. Därför finns det också brister i besittningsrätten för företag. När ett företag 

köper mark måste det vara säker på att marken i juridisk mening är dennes. Då institutionerna 

saknas för att övervaka detta saknas så ökar osäkerheten och kostnaderna i investeringar. Då 

det saknas en tredje part vid avtal uppstår det ständigt tvister mellan företag om vem som är 

företagets rätta ägare. Det finns dock ett rättsystem för övervakning av äganderätter med det 

varierar regionalt och besluten kontrolleras dåligt. Ett glapp har även uppstått i den ryska 

ekonomin som möjliggör för personer som hade stor makt under Sovjettiden att utnyttja 

glappet till att styra myndigheters beslut via kontakter. Detta gör att avståndet kan utnyttjas av 

myndigheter och personer för egen vinning och att via mutor tjäna pengar. Den ryska 

ekonomin har utvecklats på ett sätt som har gjort att handelskostnaderna har ökat vilket i sin 

tur bidrar till att parterna försöker minska risken och kräver betalt vid leverans och detta gör 
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att handeln försvåras. Resultatet är att byteshandel har blivit ett alternativ. Den bristande 

övervakning av avtal och äganderätter är ytterligare ett arv från Sovjettiden och dess 

planekonomi där behovet av institutioner som övervakar avtal och äganderätter var 

överflödiga. Den bild som uppstår gällande denna situation är att Ryssland behöver förstärka 

institutionerna för övervakning av avtal och äganderätter och moralen för att ingå och hålla 

avtal måste förbättras. Att det dessutom finns en tradition av tilltro till att staten inte är 

beredd, villig och axla rollen som en legitim garant för spelreglerna gör inte situationen bättre. 

Beträffande problemet med moralen så kan det ha att göra med att det inte har funnits några 

upplysnings filosofer som har förberett den ryska befolkningen mentalitet för 

marknadsekonomi före omvandlingen till marknadsekonomi. 

 

I uppsatsen används den ryska skogsektorn som exempel på hur anpassningen till 

marknadsekonomi har skett . Mycket av det som beskrivits ovan stämmer med skogsindustrin 

i Ryssland. Det som framgår är att marknadsekonomin har haft svårt att koppla grepp över 

företagen i skogssektorn. De idkar inte pengar i någon större utsträckning utan förlitar sig till 

byteshandel. Vid affärer vill företagen ha betalt i förskott eller senast vid leverans. Avtalsbrott 

är väl accepterat. Det finns således ingen moral i affärsavtalen och det saknas därigenom en 

gynnsam institution för handeln. 

 

Skogssektorn är klart påverkad av den virtuella ekonomi som har uppstått efter 

privatiseringen i Ryssland. Denna ekonomi ingår i en av de två ekonomier som har skapats 

genom privatiseringen. Den ena ekonomin innefattar företag som var privatiserade från start. 

Dessa utgör en stor del av tjänstesektorn. De ger finansiering, handel, reklam och 

försäkringar. Den andra ekonomin utgörs av företag som tidigare var ägda av staten och där 

skogssektorn ingår. Företagen inom denna ekonomi blev fullt heller delvisst privatiserade från 

och med 1992. De utgör lättindustrin, tillverkningsindustrin och uttagande industrin. Många 

av dessa företag är fortfarande ägda av staten med avseende att den äger en kontrollerande 

andelar i dem men oftast är staten en passivt frånvarnade ägare och detta överensstämmer 

med situationen inom skogssektorn där det finns en önskan om att staten ska gå in och styra 

över affärerna som bedrivs där. Att det är så här kan bero på de brister i avtal som råder vid 

affärer mellan företagen inom den virtuella ekonomin och att moral vid affärer saknas. 

 

Den virtuella ekonomin som omnämns ovan är en ekonomi där företagen inte strävar efter att 

bli konkurrenskraftiga genom att till exempel förbättra eller förnya sina produkter. De går 
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istället in för att mobilsera resurserna för att överleva. Detta kan innebära att företagen 

försöker förkorta avståndet till marknaden. Företagen strävar efter att få ta del av resurser från 

andra sektorer inom ekonomin där överskott finns i form av olika stödprogram befrielse från 

skatt, låga energi priser eller slippa konkurrens eller få denna billigt eller gratis levererad till 

industrin. Subventioner kan också ges, kostnadsfria leveranser eller möjlighet att leverera 

varan till grovt överskattade priser. Allt detta uppnås genom att skapa och kvarhålla sociala 

och politiska relationer med viktiga maktgrupper i det ryska samhället. Detta bidrar till att 

förströelseapparater kan fortleva från år till år. Detta gäller företag vars vara har ett lågt 

världsmarknadspris sett till produktionen av varan. Detta är ytterligare ett påtagligt arv från 

sovjet där priset på ett företags vara var exakt som detta. Således är detta en fortsättning av 

den kannibalistiska produktionen som bedrevs under Sovjetepoken. Det verkar som om att 

företagen som lever i den virtuella ekonomin drivs av opportunism men samtidigt präglas de 

av en slags slöhet då de inte verkar vilja förbättra sin situation konkurrensmässigt sett. Bara 

vart tredje företag inom skogssektorn försöker förbättra sin situation.  
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