II.

ECONOMIE. PLANNING.
ECOTOGIE

30. "Welke beginselen zijn aan de
Soujet-economíe terl grondslag
geLegd?"

principe is de so- Het belangrijkste
cialistisctre eigendom
van de produktiemiddelen in
de industrie, de bouw en de landbouw, en tevens
van de grond, de banken, het transport (persoonlijke
vervoermiddelen uitgezonderd) en het communicatiewezen, van de handelsondernemingen en de
dienstverlenende bedrijyen en grotendeels van de
woningvoorraad in de steden. De socialistische eigendom manifesteert zich in twee vormen: de volkseigendom (staatseigendom), die 87 pct. van alle
produktieÍondsen van de volkshuishouding omvat
en de coöperatieve eigendom in de kolchozen.
De Sovjet-economie is een samengesteld, maar
integraal volkshuishoudelijk complex. Lenins beginsel van democratisch centralisme maakt het mogelijh de uniforrne leiding van de volkshuishouding in
landsverband en het initiatief ter plaatse, d.w.z. bepaalde zel[st,arrdigheid van produktiecollectieven, op
rlool{,rc1'l'crrtlc wijzc op clliaar all te stemmen.
lle ocrsto trvcr: lleginselen ziin lloltalend voor het

derde: cle gehele rrationale economie wordt overeenkomstig een ltlan ontwil<keld.
De socialistische eigenclom van de produhtiemidde[t,l uraa]i[, lsyqr115 tlo tocltassirg ràn heÍ; rcclrt_
vaardigsto beginsoI vau vr:r:deling varr dc voortgebrachte- goederen mrigelijk, nl. naàr prestatie.
Het lioofddoel van de maatschappólilt e produktie
oncler het socialisme is de voortduióndó stijging van
de rvelvaart van de bevolking. Vandaar no"g" eÀ beginsel: nauwst rnogelijk onderling verbanï tussen
de economische en de sociale ontwikkeling van het
land en van de maatschappii als geheel. -Dit organisch onderling verband vjndt ziin weerspiegeling
in d-c concrete ci.jfers van de viifjarenplanneir .rrai
de Soviet-Unie. Sprekende ovei de huidige fase
van de economische ontwikkeling van het laíd, verl<laarde de Algemeen Secretaris van het Centraal
Comité van de CPSU Joeri Andropov: "Centraal in
onze plannen staan de maatregelen die met verwezenlijking van het Yoedselprogramma te mahen
hebbcn."

31. "IIoe ziet het ekonomische
potentieel uan cle Souiet-Un,ie
uergeleken bij dat uan de VS en de
grootste ontwikhelcle lan,den uan het
Westeru ernit?"
Over het gehecl genomen vcrtegen-

yoolligt het volume
van de industrieprodulitie

van

dc USSR momenteel ruim 80 pct. van het AmeriIiaanse (vóór de Socialistische Ohtober-revolutie van
1917_pct.), en van de landbouw 8b pct.
- industrieWat -12,5
betreft de totale omvang van de
produhtie overtreft de Sovjet-Unie Engeland, Frankrijk en West-Duitsland tezamengenomen.

Ook dc verandering van het aandeel van de Soviet-Unie in de totale indrrstrieproduktie van de wet'eld verschaft ee.n ilrter.essaut, gege\-er: in lg17 bedroeg het iets nreer. dan /-r pcí. en tegenwoordig ruinr
20 pct.

32. "Waarom ltornen ín de economie
tle Soujet-Unie geen crisíssen. etl
g ee rt, w erltlo o sheid u oor?"
uaru

-. Flaar groeitempo is stabiel en progressief en er komen niet alleen geen crisiss'en vbor,
maar ook geen stagnatie. De werkloosheid werd in
de USSR aan het begin van cle jaren 30 uit de we-

reld geholpen.
De socialistische eigendom, die zogoed als alle
takken en sferen van de volkshuishouding omvat,
de planmatige bedrijÍsvoering en het ontbreken van
parasitaire klassen en s'ociale groeperingen
- ziehier
de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle
crisisloze ontwikkeling. [Iierdoor wordt het o.a. mogelijk op basis van wetenschappelijke berekening
de verbruiks- en accumulatiefonclsen zo uit te balanceren, dat een ononderbroken produktiestijging
en een volledige werkgelegenheid zeker worden gesteld. Daarbij worden de economische werktuigen
(zoals bijvoorbeeld prijsvorming of loonpolitiek) in
hct bclang van het gehele land gehanteerd.

il3. "Wat zijn de belangríikste
iLoelstellingen díe de Souj et-economie
íru de hwídige lose uoor zich zíet
staan?"

omschreven

Deze doelstellingen zijn duidelijk
in- het document dat op het 26e con-

gres van de CPSU (Íehruari-maart 1981) werd aangenomen oncler de titel "Uitgangspnnten voor economische cn socialc onl,r,vikkeling van de I.ISSR
voor do.ialen lÍ)8 l-1Í)U5 cn yoor dc, perioclc tot aari
19Í)0". l)aarin sl,aat,: "l)o Iroolldtaah van het elfdc
vijfjarenplan bcstaat in het vcrzekercn van verdere
groei van de welvaart van de §61,jet-bevolking op
liasis van een stabiele en progressieve ontwikkeling
van cle volkshuishouding, versnelling van technologisch-wetenschappelijhe vooruitgang en overschakeIing van de economie op een intensieve ontwikkeIingsweg, rationeler gebruik van het produktiepo-

tentieel van het land, een zo rrtinig mogelijk gellrnik van alle soorten hulpbronnen en verbetering
van de kwaliteit van de arbeid."

34. "Hoe speelt U het klaar aa.n de
ínllatie te ontkomen waaruan het
Westen zozeer te lijden heeft?"

- In de USSR bestaan noch de oorzaken die inflatie zoals in het Westen doen ontstaan,
noch sociale groepen die zicli ten lioste hiervan vcrrijken. \Mij kennen o.a. geen onevcnlvichtigc begroting, staatsschulcl en tomeloos groeiende militairc
rritgaven.

Bovendien worden

in de

USSR tevens speciale

maatregelen tegen geldontwaarding en prijsstijgingen genomen. De prijzen ontstaan ten onzent niet
spontaan maar worden vastgesteld door staatslichamen die hiertoe gemachtigd zijn. Niemand mag buiten hun medeweten cle prijzen veranderen. Vandaar
de stabiliteit van het algemene prijspeil die het
Westen verbaast.

?tlt. "HeeIt de uereklutiide
econ.omi,s(he r:risis enige weerslag op
de ontroik,A:el,irrg uun de ecotrcntii ii
tle USSR en tle ctuerige Comecon-

landen?"

ongeveer 40 pct. Dankzii het verschil tuss,en de we'

loldpriizcn cn rle conl,ractpri,izen hebben de Comecon-lanclen die aaldolie u it de Sovjot-[-luie betre]<lrott, over rlc poriotlc 1Í174-L\)79 oorr batig saltkr vatr
rriet nrinder dan 3 miliarcl dollar per jaar aan de-

viezert ovclgehouden.

Ja, die rveelslag is er, hoer,vel niet
zo acuut als in- het Westc.n. Alzijdige samenwerking
van de socialistische staten in hót kader van dö
llaad voor Wederzijdse Economische Hulp en de
dynamische groei van hun onclerlinge handól maken
lret mogelijk de consequentics r-an de u,'ereldwijde
economische crisis op te vangen.
"\4rii lossen de pr-oblemen die zich in de loop van
onz,e samenwerking voordoen, gezamenlijk op, wij
zoeken naar de middelen om de belangen van elË
der broederlanden en cle gemeenschappàlijke belangen op de meest juiste rvijze met elkaar samen te
laten gaan," worclt er in de clocumenten van het
26e- CI'}SU-congres onderstreept. "I)it geldt biivoorbeeld voor de vaststelling r,Àn de voórkeurpiilzen
t,oor aardolic, aar.dgas en andere grondstoffen en
indusl,rieartikclt'rr dic dc par.tnerlanclen \ran dc Raad
cll<aar: lcyercn."
In de (lomccon geldcn contractprij zen. Ztj worden
iccler _jaar vastgesteld op basis ïan het wercldgemiddclde ovcrr dc voorafgaande 5 jaar en blijven in
do Ioop r,an lrcl, jaar onvcr.andcrd. Zodoende ondersclroirlen tlc 1»ijzen Itinrron Irct r.aam van de llaad
voor Werlerziirlsc Ilcorrorrrisclrc llrrlp zich varr dt:
pri.izcn op cle werelclnrarlit nct zij rL onvoorzielc ctr
onvoorspelbare "inllatie-explosies".
Ondanlis dc groci van de werelclprijzen voor energiebronnen en grondstoffen ligt àe pr:iis voor de
aardolie clie de Sovjet-Unie naar de broederlanden
exportecrt r.eel lager dan het wereldniveau, en wel

De ongunstigc situatie in de rvereldeconomie heeft
echter ook voor de landen van het socialisme negatieve gevolgen. In 1978 zag men zich in de USSR
bijr,oorbeeld genoodzaakt over te gaan tot het verhogen van de prijs van koffie, die in ons land niet
groeit en drrs op de r,vereldmarkt moet worden aanqekoclrt. Ook de prijzen van chocoladc en chocolaile-bonbons rvcrden verhclogd, »'ant ook cacaobonen

koopt de USSR volledig in het buitenland. In de
loop van de jaren 70 gingen enkele malen de prijzen van goud en andere edele rnetalen omhoog.
Consumptieartikelen die we in ontwikkelde kapitalistische landen kopen, werden eveneens duurder.
\/an die landen moeten nu machines en installaties
tegen hogere prijzen worden gekocht. Hoewel de
import van dit technisch materieel en deze technotogie bii cle ontwiklieling van de volkshuishouding
van de §s1,jet-Unic cen zeer bescheiden r:ol speelt
(de rvaarde ervan ligt nog bcnedcn de I pct. van
hct nationale bruto-produkt van dc USSR), ondervindt onze cconomie wel de negatieve invloed van
dc stijging van cle prijzen op de wereldmarkt.
Over het algcmeen genomen echter hebben de
USSIi en clo andere Comecon-landen ondanks de
rnociliililredcn al het noodzakclijlie
- hulpbronnen,
spc.cialistische krachten, een technologisch-wetenschappelijk potentieel
om ook verder hun econo- ontwilikelen
rrrie met goed gevolg te
en met elkaars
lrulp met vaste tred vooruit te gaan bij de opbouw
van de socialistische en de commnnistische maatschappij. In de voltallige zitting van het centrale

partiicomité in novemher 1982 zei de Algemeen
Secretaris van het Centraal Comité van de"CpSU
J.oeri Andlopov Iti.lvoor.bec.lcl het volgencle ovcr cle
Sovjot,-cc«rnornie: "We bcschikken or,ór gr:«rte ïescrves in dr: volkshrrishorrdirrg (...) Men moet deze
ïeseryes zoeken in het versnellen van de technologisch-wetenschappelijke vooruitgang en in het grootschalig en snel aanwenden van de prestatieÀ van
wetenschap, technologie en vooruitstievcnde ervaring in de prodr.rktie".
36. "Wat is Comecon?"

wordt wel eens de Raad
- Hiermee
voor Wederzijdse
Economische Hulp aangeduid. Deze internationale economische organisatie van socialistische landen werd in 1949 opgericht. In het
raam ervan worden de krachtsinspanningen van de
broederlanden van het socialisme gebundeld en gecoördineerd bij de oplossing van de problemen van
economie, wetenschap, technologie en planmatige
ontwikkeling van hun volksïruishouding, bii de versnelling van technologisch-wetenschappelijke vooruitgang en bij de verhoging van het industrialisatieniveau van landen waar dc industrie minder ontwikkeld is.
Momenteel zijn bij de Comecon Bulgarije, Hongarije, de Duitse Democratische Republiek, Cuba,
Morrgolië, Polen, Vietnam, Roemenië, de SovjetUnie en Tsjechoslowakije aangesloten. Aan de werhzaamheden van bepaalde Comecon-organen neemt
Joegoslavië deel en er ziin .waarnemers van de Koreaanse Democratische Volksrepubliek, Laos, Angola en Ethiopië. De liaad voor Wederzijdse Economische Hulp werkt in het kader van speciale overeen-

,iomsten met h-inland, Irak en Mexico samen en
o\,cns met c'en zcstigtal verschillende internationale
'lrganisaties. Silrds 'l !)74 is cle Raacl door een waarrlerncl' in cle LrNO vertegcnwoordigd.
Alk: activiteiten van do llaacl wurdcn gereglementeerd door zijn Statuut en worden opgebouwd op
nru.lti- dan wel bilaterale overeenkomsten tussen
Iandon betlelfendc gezamenlijlic planning, verwezcnlijking 1,s11 lspaaldc projecten en specialisatie
ln coöperatie van de produktie. De werkzaamheden
van de Raad richten zich in hoofdzaak op het sarnengestelde programma voor socialistische economi.ohc integratie, in het hader waarvan afzonderlijke,
ltrngloperrrlc, cloclgerichte programma's worclen aÍgcwerkt: ecrr programllla voor energievoorziening,
0en voedselprograrnma, het Interkosmos-progratnma,
ccn programma voor computertechniek, voor in,lustrierobots enz.
De samenwerking in Comecon-verband bevordert
,'le procluktiviteit van de arbeid en leidt tot egalisatie van de economische ontwikkelingsniveaus van de
partnerlanden en op den duur ook tot groei van de
rveh,aart van hun volkeren.
De omvang van de industrieproduktie in de partnerlanden van de Raad voor Wederziidse Economische I{uIp is thans ongeveer 20 maal, en hun nationale inliomen nrim 10 maal zo groot als in het
stichtingsjaar yan de Raad. IIet gemiddelde tempo
van de toename van de industrieproduktie in die
lanclen is reecls gedurende cen dertigtal jaren
ongeveer dubbel zo hoog als het groeitempo in de
ontwikkelde kapitalistisclie landen. In afzonderliike
iaren was dit verschil zelfs nog groter. Over het
iaar 1980 als geheel bijvoorbeeld bedroeg die toenanre 5 pct. Vandaag de dag nemen de Comecon-Ianclen ongeveer 30 pct. r,an de totalc inclustrieproduktie van de wereld voor hnn rekening en zijn alle

socialistisclrc landen samen verants,oordelijh voor
mcer dan /-r0 pct. r'an hel, totaal. (in 1950 waren deze
percentages respectievelijk ongeveer 1g en 20 pct.).
37. ''ls de tlhankelijA.heid, uan de
SoujeL-indrtstrie uan import uart
lV e s terse tech.níek grooi?"

De economische betrekkingen met
het btritcnland- zijn in de USSR monopolie"r,an de
staat. [!en kijk in de statistie]<en yan het ministe_
rie van brrr't,cnlandse handel, clic geregeld worden
gepubliceerd, is voldoendc om de-groótte van de
import te schatten. Door de gegevens o.,er de invoer
van machines en installaties:die daarin zijn vervat,
tegen de gegevens van het Centr.aal Bnreau voor
Statistiek over de totale hoeveelheid in gebruik gà_
nornen nieuw materieel uit te zetten, komt m"en
tot cle slotsom clat het aandeel ,ran ,le import 1b
pct. bedraagt. Daarbij rvordt het overgrote d'eel van
de nicur,ve machines en installatics u"it de partnerlanden van de Raad voor Wederziidse Economische
Hulp ingevocrd, en de rest uit lanóen van het Westerr.^Ilen eenvoudig reliensommetje wijst dus uit
dat öb pct. van al het nieuwe rnatcrieel in dc USSR
produlttie van cigen bodem is.
38. "De
re

U,S,SÀ bestaat uit uiiltien
ptr,blie ken. I s httn. economische

ontuikkelingstempo in de hnidige

fase oueral gelijk?"

Neen, het

is niet, overal gelijk. Bij

het uitwerken-van de nationaliteitenpolitiók van dó

tlommunistische Partij omschreef Lenin egalisatie
i'an de economische ontwikkelingsniveaus-r,an de
:epubliehen als een van de belan[rijkste grondsla\.an. die politiek. In de polynaiionaló Sovjet_
i91
I-'nie is heI socialistische type-van economische be-rehkingen tussen de volkerèn ontstaan. Het omvat
ien eerste onbaatzuchtige hulp van ontwikkelde reruublieken aan minder ontwilikelde, en ten tweede
iarnelaadschappelijke- samenwerking en broederlijic wederzijdse hulp. Dit alles bepaàlde cle verschii-tn in het ontwikkelingstempo. Hier zijn enkele
:ijfers. Nemen we het totale volume van de indusrieproduktie in de desbetreffende regio in lg13 als
laatstaf, dan was dat volume tegen 1g80 in de Rus.ische F-ederatie 156 keer, in l(azachstan 239 keer
:n in Armenië 362 keer zo groot geworden.

39. "De Westerse pers beweert dat
gecentralíseerd.e planning niet lonend
ís gebleken en dat de Soujet-economie
ruiet ellectíel is. Waarom
al uan d,e planeconomie?"

ziet U niet

de socialistische economie
- Omdat
riclr alleen dankzij
gecentraliseerde planning zonder
.rrzinkingen, crisissen van overpr.ocluktie, werkloos:reid, inflatie en de regellorisheid van de markteco:rornie ontrviklielt. Werklooshcid liomt al mim 50
iaar niet nreer in de USSR voor.. De jaren van de
Tweede Werelcloorlog uitgezonderd, zijn in ons land
,le reëel besteedbare inkomens van de bevolking
nooit gedaald: zij groeien in grotere of mindere ma-ic onon{l(frl)r,okeu van .iaar tol, iarr. Dc golcidc ecoirornie stelt de staat in de gelegenheid de priizen
61

op een stabiel peil te houden en heel de volkshuishouding progressief te ontwikhelen.
Planmatige ontwiklieling stelde de USSR in staat
om binnen de historisch bezien l<ortst mogelijke
tijd op de VS na cle grootste economische mogendheid te worden. Het komt echter nogal eens voor
dat de mogelijkheden die de geleide economie biedt
mct onvoldoende eÍfc.ct worden bcnut. Hierover
worclt bij ons vecl gcschrevcn cn gesplokcn. Het
wczerr vau cleze openltare discussie komt liet op
het afwijzen van het planbeginsel neer, maar oll
vervolmaking ervan. Ook in het Westen probeert
men vaak elementen van planning te introduceren.
Bepaalde ondernemingen proberen zelfs programma's voor hun activiteiten voor viif iaar vooruit uit
te stippelen. Maar de privé-eigendom van de produktiemiddelen verhindert dat landelijke planning aan
het beheer van de economie in het ene of andere
kapitalistische land ten grondslag rvordt gelegd.
Er kan geen sprake zijn van een afwijzen van
gecentraliseerde planning onder het socialisme. Wij
zijn echter ervoor dat die planning met redelijke
ondernemingsgeest en ontplooiing van plaatselijk
initiatief wordt aangevuld.
40. "I{an plattning irt. staatsuerband op
all.es berekend zijn?"

Necn, dat kan zo niet. Nïaar onze
planning heeÍt- zich nooit zoiets tot taak gesteld. De
socialistische staat gaat bij zijn economische sociale beleid uit van dc frrndamentele, langlopencle belangen van de gehele bevolking, stelt de echte
rrraatsclrappeli.ilre bchooltcn vast crr bevredigt ze, he-

nrrt de hllpbronnen op een rationele wijze en zorgt
voor doeltreffende spreiding van de produktiekrac[i

en.

De Sovjet-staat stelt zich niet tot taak het econornische en sociale leven tot in de kleinste onderdeien te plannen en te reglementeren. Terwijl de cen,r'alc planningslichamen van de staat voor een we-

.r'nschallpelijke motiver,ing zor,gen en voor de toe,iornst vaststellen (in kwantitatief en kwalitatief
,pzicht) hoeveel steenkool, aardolie, staal, graan
' .r1. lret land nodig zal hebben, verlaten zij zich in
i ele opzichten op het plaatselijke initiatief . Men
rrt'slist ter ltlaatse erover hoe men het beste de taic.n van het plan zal volbrengen en met meer efiect de toegewezen middelen zal besteden. Met an,lcre lvoorden, het gaat over initiatief binnen het
laam van een plan, over een initiatief waar de maat-chappij wel bii vaart.
41. "Waarnaru wordt het notionale
irukonten uan de t/,S^SÀ besteed?"

ontwikkelingstempo in
- Eenishoog
,le volkshuishouding
rnogelijk indien een wezenli.ik deel van het nationale inkomen in het zogerraamde accumulatiefonds terechtkomt. Dit fondJis
lrestemd voor, de liinanciering van de bouw van
nienwe en de reconstructie van bestaande bedrijven,
voor versterking van de infrastructuur van de eco:rornie e.d. Onder de geleide socialistische economie
u'ordt de grootte van het deel van het nationale inkomen dat voor het accumulatiefonds is bestemd
in overeenstemming met de economische en sociale
.trategie geregeld. Tijdens de eerste vijfjarenplanii0rr van de Sov.ict-Unie was dit deel bijzonder groot.

Toen bouwde de jonge Sovjet-staat de socialistische
industrie op gn zorgde ten overstaan van de grnei
van de agressiviteit r,an het Duitse fascisme en het
Japanse militarisme voor verster.iging van zijn de_
fensie. Thans heeÍt ons lancl echtàr ö,
..o_
"oo.nomisch potentieel. If ierdoor wordt het
mogelijk
om gelijktijdig
met vergroting van zijn orrïurog
ook het ternpo van socialè ontwikkeling op te voe-_
ren. l)at is nrr juisl, de reden raaro-"lref aandeel
vtrn het acctrmrrlatiefonds in de l.aatste tr,vce vijfjarcnplannen verlaagd werd. Hieraan is de groei "te
danken van het consumptiefonds dat voor- verhoging van de levensstandaard van de ltevolking is
bes.temd.. In
lryt_ negende vijfjarenplan (lg7l-1675)
bedroeg hct 73,5 pct. van het natiónale inkomen en
in het _tiende -vijfjarenplan (197G-1980) 7b pct. In
elfde vijfjarenplan (19S1-198b) zat het tor
l:tt
78 pct. stijgen. Dit beantrvoordt aan het hoofddoel
van de ontwikkeling van de socialistische economie:
verh-oging van de rn'elvaart der bevolking.
Wat nn de defensieuitgaven betreft, món hoeft al_
leen de staatsbegrotingen van de USSR per jaar
door te nemen om zich ervan te overtuigen àat àeze
uitgaven in de loop van de laatste driè jaar nagenoeg op een en hetzelfde niveau blijven. De Sovjet_
economie blijÍt een economie van vrede, ondanks
de pogingcn_ van het imperialisme rle LIS§R bij een
nr'enwe roncle van de wapenr.r,edloop te betreÉken.
!+2. "Hoe wordt

bij U lt,et gedeelte
uan het ruationale inkomen uerd,eeld,
dat uoor consumptie is bestemd?',

-- Ilit hoofde van het heginsel van
verdoling naar prestatie rvor.dt een overgroot deel

ervan \roor rechtstreekse beloning van de arbeid
naar gelang van de hoeveelheid en de kwaliteit er-

van uitgegeven.

Tegelijkertijd bestaat

in de USSR

een betrouw-

bare economische garantie die alle belangrijkste
zegeningen van de beschaving
- medische verzorgin-g, onderwijs (hoger onderwijs inbegrepen), sociale voorzieningen, een geriefelijke woning en goede arbeidsvoorwaarden -. binnen het bereik van alle

Ieden van de socialistische maatschappij zonder
uitzondering brengt. Deze garantie stoelt op de
fondsen voor collectieve voorzieningen. Zij voimen
het tweede onderdeel van het gedeelte van het nationale inkomen dat voor consumptie is bestemd.
Voor de laatste vijfjarenplannen van de SovjetUnie is een snelle groei van die fondsen tekenend.
Zij zorgen voor een snellere ontplooiing van de bovengenoemde goederen, die voor alle staatsburgers
van de USSR óf kosteloos zijn óL tegen een eerder
symbolische priis worden verstrekt (de betaling
van de huishuur en van alle gerieven in huis vergt
bijvoorbeelcl 3 tot 4 pct. van het modale gezinsinkomen).

43. "Er zijru twee richtingen uan
orren g s ontwikkelin g u an de
índustrie: produktie uan
uerbrtr.ilt sartiltelen en prodaktie uan
prod,al$iem.iddel en. W aarom ge elt tl
de uoorlteur aan de tweed,e ríchting
hoewel d,e eerste ulugger winst
opleuert?"
uo

We vinden dat zulke interpretatie

van het Sovjet-voorbeeld
overmatige simplificatie

zou betekenen. Men mag nict vergcten dat we van
het tsarisme een achtergebleven en door oorlog ontwrichte economie hadden geërfd, die van de huitenlanclse kapitalistische markt afhankelijli rvas. Daarom koos ons land cle enige weg clie het mogelijk
maakte de revolutionaire verworvenheden te beschermen en een stabiele economische groei te verzekeren. Deze w-eg veronderstelde meer schot achter
de industrialisering, waarvoor met de opbouw van
de basistakken van de zrvare industrie moest lvorden

44. "Te oordelen naar IJu gegeuens
heeft de aardoliewinníng in db USSR
haar "plafond" bereikt. Dat betekent
echter dat er ín de jaren 80 een
daling zal optred,en. Wijst dat er
niet soms op rlat de flSSR in de
naaste toeltomst rnet een energiecrisis
te maleen zal krijgen die het Westen
nu reeils getrolfen hee'ft?"

begonnen.

i\4aar terwille waarvan trachtten we de winning
van brandstoffen, de metaalindustrie, de chemische
industrie en de machinebouw te ontwikhelen? Afgezien r.an de behoeften van defensie, was dat in de
eerste plaats om de produktie van verbruiksartike1en stabiel op te voeren. Verr.olgens ontwikkelde
de verhouding tussen de voortbrenging van produktiemiddelen en van verbruiksartikelen zich bij ons
in het voordeel van het laatstgenoemcle eindcloel.
Het machtige potentieel van de zware industrie
dat in \:roegere jaren werd opgebouwd, helpt ons
vandaag de dag dan ook de landJrouw en de industrictakken clie reclrtstreeks' r,oor consumptie werIien, intensief van modern materieel te voorzien.
Wi,l roepen niemand ol) om blindelings de SovieL-ervaring or.er te nemen. Illh land moet nuchter
rekening houden met zijn cigen reëIe mogelijkheden en behoeften, ziin nationale biizonderheden en
natuuriijk ook met de internationale situatie. Maar
de landen rn,aar Sovjet-ervaring kundig en creatief
wel:d toegepast, hebben goede resultaten gehoekt.
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is nog te vroeg om te beweren
- Het
dat de winning
van aardolie en gàscondensaat in
de tlSSR. zoals U zegt, haar "plàfond" heeft be_
r:eikt--In de loop van de jaren 80 zal die winning
rvel bliiven groeien, hoewel niet zo snel als in heï
nabiie verleclen. (In de loop van {g65-tgB0 ecn
toename van 2,5 maal oftewel met 860 mil_
ioen ton).
De maatregelen die in ons land worden getroffen
om het verbmik van aardolie rationeler te regelen,
vi:rde.n hun oorsprong niet in cen verlaging vàn de
s,inning maar in de gr:oei van de kosten in verbancl
mct extractic cn tervoer cn tevcns in het strevt,n r.lt,

aardolie alleen op de meest doeltreffende manier to
qelrrrriken. Wii zijn yan plan aartlolie alleen daar
Ic gebmiken, waar geen volwaarcliqe vervanging
ervoor is, d.w.z. in dc eerste plaats als motorbrànd_
stof en als eerste produkt voor de chemisclre industrie.
Er is geen energiecrisis in de USSR en er komt
cr ook geen. De behoeften van ons brandstoffen- en
energiecomplex worden ten volle gedekt door onze
eigen natunrlijke hulobronnen. Het is in staat in
de toekomst in de behoeften van de volkshuishouding van cle Sovjet-Unie te voorzien en onze yerplichtingen tegenover de buitenlandse handelspart-

ners te vervullen. Het langlopende energieprogramma van de Sovjet-Unie wordt opgebouwd op een
dynamisch evenwicht tussen de behoeften en de
mogeliikheden om ze te bevredigen. Het worclt over
het geheel genomen vooralsnog met goed gevolg
verrvezenlijkt en er bestaat geen grond om te vrezen dat er achteruitgang zal optreden.

45. "Waarom wordt in. de USSR

een

tekor I. aan arbeíd.slcro.chten
ond,eruond,en?"

Onze specialisten zijn van mening
dat tekort aan- arbeitlskrachten in de USSR een relatief begrip is. Bii rationeel gebruik van de bestaande arheidskrachten mag er geen tekort zijn en
het zal er niet ziin. Tot het verhelpen ervan zal
worden bijgedragen door de energieke maatregelen
die momenteel worden genomen voor verhoging van
de produktivitcit van de arbeid, mechanisatie en
arrtomatisering van de produktie en voor vervolmaking van het ()conomische mechanisme en de spreidinq van de produktiekrachten.
Er moet in dit verband wel aan worden herinnerd
dat ons land in de eerste jaren van de Soviet-macht
met het omgekeerde probleem
dat van massale
rverkloosheid
te
maken had.-En dat het in tegenstelling tot- de kapitalistische staten dat probleem
met vlag en wimpel tot een oplossing heeft weten
te brengen. Tegen het hegin van de iaren 30, drrs
iuist in de jaren toen de kapitalistische wereld de
"grote dcpressie" doormaakte, was bij ons definitief een einde aan de werkloosheid gemaakt.
Een snelle groei van het aantal arbeidsplaatsen
was gedurende lange tijd volkomen verantwoord.

De bevolking van het land wies snel aàn. Doordat
mensen ïíerden
betrokken die daar vroeger nooit aan hadden deelgenomen, nam het aantal werkenden nog sneller

bij de maatschappelijke produktie

toe.
Vand_aag de dag

is de werkgelegenheid zijn topgrens dicht genaderd: zogoed als iedereen aie tót
werken in staat is, heeft al werk. De verre demografische gevolgen van de oorlog veroorzaakten een
ongunstige demografische situatie: in de jaren 80
Iiep de natuurlijke aanwas van de arbeidskrachten
sterk terug. De taak is nu om de economische ontwikkeling in een hoog tempo te Iaten voortduren
zonder de gebruihelijke snelle groei van het aantal
rverkenden. Er is ernstige herstructurering van de
rlethoden van bedrijfsvoering, planning en beheer
geboclon. Deze herstructurering is al aan de gang,
maar janrmer genoeg voorlopig nog langzamer dan
r.enseiijk is. Vandaar ook een tijdelijk tekort aan
arbeidskrachten.
46. "De kranten íru d,e Soujet-Unie
schríjuen uaak ouer een teltort aan
cLrbeidskrachteru. Ik gelool d,at de
oorzaalc uan d,it tekort in een lage
produktiuiteít uan d,e arbeid, ligt.
Maqr als (J erin slaagt d,ie te
uerhogen, zttlt U niet alleen het tekort
arb eid,skrachten ophe||en maar
ook . . . tot werkloosheíd komeru,
waar ol niet?"
acu?,

rle
de

- l)rr prorlrrktiviteit van de ar.beid in
cft uiteraald irooit stilgestaan. Ze groeiin de till jaar van de Sovjet-macht vele malen

USSIt

lre

in

alle takken van de econonrie. Nlaar dat leidde
nooit tot werkloosheid. In het land werd ruim een
halve eeuw geleden de laatste arbeidsbeurs gesloten. In de socialistische maatschappij dreigt werkIoosheid ons aI evenmin in de toekomst.
Inderdaad, onze specialisten zijn varr mening dat
we de produhtiviteit van de arbeid moeten verhogen. Nlaar in welk land zijn de specialisten tevreden
met haal liuidige niveaui) In de USSR wordt aan
de produktiviteit van de arbeid de allergrootste betekenis toegedacht. Het is voldoende te zeggen dat
in het kader van het iopende vijfjarenplan (1981tg85) 85 tot 90 pct. van de groei van het nationale
produkt niet voor rekening van extra ar.beidskrachten (daaraan 'ivordt een tekort ondervonden), maar
voor rekening van een stijging van de produktiviteit van de arbeid zal komen. Er worden vele bedrijven gerenoveerd die in de jaren van de eerste
vijfjarenplannen werden gebouwd, er komen nieuwe werktuigbanken bij, nieuwe technologische procédés worden geïntroduceerd, op grote schaal industrierobots en computers toegepast enz.
Ook in de komende vijfjarenplannen zal de koers
van intensivering worden aangehouden.
OÍ we op langere termijn tot werkloosheid zullen
komen? Welnee, want in de USSR wordt over alle
materiële rijkdommen niet door particuliere concerns in hun privé-belangen beschikt. AIle rijkdommen
de fabrieken, de bankinstellingen,
- de grond,
het vervoer
e.d.
zijn in de USSR eigendom van
de samenleving.-Van dat alles wordt dan ook in
lrrr[, l11vl1119 varr de samerrleving gebruik gcnaah[.
Als de plodr-rlitivilcit, vau de arbcid en dienovercenkr-rnsLig tle materiële rnogelijkheclen van de
maatschappij in de USSR [ot een peil zullen stijgen
waarop de industrie de vereiste hoeveelheid produkl;ic niet birrntru 8 nraat binnen sleclrts 5 ol' 6 rrrrr

zal
dan zal de maatschappij de werkdag
-leveren,
tot 5
of 6 nur kunnen bekorten, zonder loonsverlaging uiteraarcl.
In de plogramma-documenten yan de CPSU
woldt juist r,an dit vooruitzicht uitgegaan. I(arI
NIarx rvas van mening dat de grootste rijkdom van
een mens zijn vrije tijd is, zijn nuttige verpozing,
die hem rtrime nogelijkheden voor geestelijÈe ontwihkeling biedt.
47. "Zijn er
ní

e

iru de U§SÀ
t-r e nd,ab el e o n d,er ne min

?"

g e ru

Ja, die zijn er, en het zijn er tamelijk veel. -Gedeeltelijk komt dat doordat vele

eerste levensbehoeÍten ten onzent aangeboden worden tegen prijzen clie cle procluktiekosten niet dekken. Dat zijn o.a. vlees, melh, roomboter, een aantal artikelen yool hinderen enz. Juist omdat dit
zaken betreft die voor een ieder onontbeerlijk zijn,
subsidieert cle socialistische staat cle massaprocluktie ervan, en ueernt daarbij eerr aanzienlijh deel
van de ermee verbonden produlitieliosten op zich.
Maar helaas kunnen niet alleen de bèclriiven
ctie bij voorbaat onrentlabele procluktie leveren, het
niet zonder subsidies van sl,aatstvege stellen. Er
zijn andere oorzaken vool hun onrendabiliteit. In
de eerste plaats zijn dat misrelieningen op het gebied van clc planning en onvolkomenheden van
de opzet,. 13epaalde specialisten bi j orrs lrebben al
lang gepleit voor halrtere ccouomische sancrties en
\:clor meer verantwoordclijkheict bij de bedrijlsleiders voor de eindresultaten van hun werkzaamheden. Een cleel van hun suggesties wordt reeds
lorr u iIr,oor grrlrrgrl irr ltoI liader van gr:ootsclraligc
7t

herstructurering van het gehele economische mechanisme in landsverband. Het aantal onrendabele
ondernemingen loopt geleidelijk aan terug.
48. "Voelen de Soujet-leiders zich in
noeïLenswa,ardige rnate uerontrust
ouer de schaarste aan leuensmíddelen
die in het land bestaat? Waarop
komen d,e huidíge moeílíjkhed,en met
het uoedsel neer en wat zijn hun
oorzaken?"

Over de moeilijkheden waarmee
- vandaag
de Sovjet-Unie
de dag te kampen heeft,
werd vrijmoedig gesproken in de voltallige vergadering van het Centraal Comité van de CPSU die
in mei t9B2 bijeenwas: "De \rraag naar vleesen zuivelprodukten wordt onvoldoende bevredigd,
er is tekort aan groenten en fruit. In een aantal
gebieden komen onderbrekingen voor
in levensmiddelen".

in de handel

In de vergadering werden de oorzaken yan de
wanverhoudingen en cle moeilijkheden bij de ontwikkeling van het voedselcomplex van het land
blootgelegd. Grillen van het weer, droogte en andere natuurrampen hebben begrijpelijkerwijs een
wezenlijke schade aan de landbouw toegebracht,
dat wordt niet ontkend. Maar dat is niet de enige
en niet de belangrijkste oorzaali van het, tekort
aan levensmiddelen.
In de dokumenten van het Plenum is de aandacht op drie momenten geconcentreerd:
Ten eerste: een flinke gïoei van de vraag als
gevolg van de stijging van de koopkracht van de

irevoiking bij stabiele, in staatsverband vasigèstelde prijzen voor de belangrijkste levensmiddelen.

De detailhandelsprijzen voor vlees en melk zijn
bijvoorbeeld aI een twintigtal jaren onveranderd.
De gemiddelde lonen en salarissen, die twintig jaar
geleden ruim 80 roebel per maand bedroegen, zijn
in de afgelopen tijd verdubbeld. De hoopkracht
van de bevolking nam toe en liep op de reëIe produktiemogelijkheden vooruit. De statistiek wijst
uit dat in de gezinnen met een inkomen van ruim
100 roebel per maand per persoon het verbruik van
viees stijgende is. in het begin van de jaren 60
waren er niet veel van zulke gezinnen (slechts
4 pct.), maar thans is dat de helÍt van de totale
bevolking.

Er ontstaat een paradoxale situatie: in de loop
van 15 jaar is de produktie van vlees in ons land
van 9,3 tot 74,8 miljoen ton pel jaar gestegen en
nam het verbruik per jaar per hoofd van de bevolking van 41. tot 58 kilogram toe, maar het tekort is acuter geworden, vooral in de laatsle 2 à
3 jaar. En toch wijzen de statistieken uit dat de
bevolking zich tegenwoordig beter voedt dan in
de jaren 60.

Ten tweede: de produktie in eigen hulpbedrijfjes worclt opgedoekt, men neigt er steeds meer toe
om het gezin van aardappelen, groenten" en vruchten van eigen teelt te voorzien en vlees en melk
in een winkel te kopen. Voor deze trend kan men
wel begrip hebben. Het belangrijkste deel van het
inkomen van een plattelandsgezin komt van werk
in de gemeenschappelijke economie en cle kwalitatieve veranderingen in het leven op het platteland hebben ook de opvatting van de waarde van
de vrije tijd veranderd.

Vee houden en varkens vetmesten vereist, r,eei
kracht cn tiid. Men gaat liever naar de bioscoop
of brengt de ar,ond met Tv-kiiken cloor. Xiaar als
een _gezin besluit zijn koe weg te cloen of hele-

maal geen koc wil aanschaffen, -betekent clat geenszins dat het yool.uetnens is het zonder me*lk un
vlees te stellcn.
Het vettrouwen in de hanclel iu staats- en coöp_eratieverbancl, die overwegencl cloor de gemeenscliappelijke bedrijven van kolchozen crl soi,'chozen
wordt bevoorraad, is wel gegroeid, maar tle mogelijkhoclerr van de kolchoz- ón sor,chozboerderijen
zijn_ vandaag de dag nog niet zodanig dat men het
zonder eigen hulpbedrijfies zou kunnen stellen.
En ten derde: een onvolcloencle snelle groei r.an
het renclement van de landbouwsector ell van het
gehele agrarisch-industriële complex van het land.
Dat is nu de grootste kwaal.
De- uitzaaioppervlakkert rvolclen groter, cle veestapel groeit, het machine- cn tractórenpark en cie
arealeu aan bijzonder waardetollc, r'erbelerde gronclen worden verruinrrl, er -[iomerr rneer. kunstinest,
middelen voor onkruidbestrijding enz., maal heí
rendement groeit nog maar langzaam. I{et ligt aan
de _opzet van het levensmicldelencomple-r al"s geheel. Een wezenlijk rleel van wat er in cte laiclbouw wordt voortgebracht verliest veel van zijn
kwaliteit eer het de consurnent bereikt. Er komen
hiaten voor op het trajecL akkcr-rn'inkel: men homt
verpakhingsmateriaal te kort, er hapert rrogal eens
wal, aurr hc[ vervocr onr tlc produlil,ie rrtrtrri opslagrtrirtttorr l,c.blotrgtirr crr varr tlc opslagplaal,s rr,rir
tlc wiukel, het rrrotlrler:se,izr-rorr il tle herl'sL oI irr
rle lente, waarin de wegen onberijdl_raar worcleu,
speelt parten. . .
l)rrs nrocili.lkhcrlcrr op lrtrt, golricrl vlrr rlo vot,rl74

selvoorziening worden in de USSR wei oudeïvoriclen, maar dat zijn oplosbare problemen. Hun opIossing is dan ook voorzien in het Voeclselprogramma dat in mei 1982 in een voltallige zitting van
het Centraal Comité r'an de CPSU wercl goedgekeurd.

49. "IUat ís het doel uatt het
Voeclselprogran?,nza uan de USSII en
binnen, welke tíjcl ru,oet het ten
tr,ituoer worden ge bracht?"

Het cloel van het Voeclselprogramma komt erop- neer om de Ievering van alle soorten voedsel aan de bevolking van de Sovjet-Unie
zonder onderbreking mogelijk te maken en de
groei van heL verbruili van kwaliteits-levensmiddelen te bevorderen.
Dat kan alleen worden bewerhstelligd door middel van de grootst mogelijke intensivering van de
produktie, en wel in de eerste plaats in tle vergemeenschappelijkte sector van rie landbouw, rnet
gelijktijdig volledig gebruik van de mogelijkheden
die de eigen hulpbedrijÍjes bieclen.
De samenstellers van het prograrnma, die van
een korte maar haalbare termijn uitgaau, zijn van
plan tegen het jaar 1990 het r,erbruik van vlees
(tot 70 kilogram per jaar per hool'd i'trn de bevolliing), nrelk (bol, 330 à lJz+0 ljtcr:), \'orso grocntert
on vrfnclrl0r in lrcL larrtl l'lirrk to vtrrltoU",r,
',"tgoel lreI voeclselpakliel, tliclrtel bi,i cle wel,ens«:lrappelijk gemotivcerde normen zal brcngcn.
In de clocrrmenten van cle voltallige zitting van
Irct (l'nt,rarrl (lorrril,ó r,att rlc (lPSIl vart tnoi 1Í)iJ2,

tvaarin het besluit over het Voeclselprogramma
werd geno_men, worden de streefcijfers bp "het ge-

bied van de diverse soorten levensmicldelà als öinimaal beschouwd: "Er moet alles in het werk
worden gestelcl om die taken niet alleen te vervullen, maar ool< te overtreffen".
Het Voedselprogramma betekent niet alleen een
grondige cloorbraak bij de ontplooiing van de
landbouw en de aanverwante takken. Het moct
met -zijn karakter er omyang vooruitgang van de
gehele volkshuishouding van de US§R "garandeïen.

50. ".Is het, waur dat het Voedselprogra,nlma rloor een "ct.isis"
uaru cJe lanclbouut i,n rle Sottjet [Jruie
tt,ercl ín.gegeuen?"

clat is niet waar.
- Neen,
Eén voorbeeld
maar: in cle loop van driemaal
vijf_ jaar (tussen 1965 en 1gB0) nam cle gemiddelde
-brutoproduktie per jaar van cle lanïbouw
met 50
qct, toe, terwijl de bevolhing van het lanrl
met slechts 15 pct. aanwies. Zoals Íe zien valt, is
hier sprake van eerr grotere groei van clo voorlraclen aan levensrnidclelen.
Tlierbij mag wel worden opgemerkt clat, in die
19fde vijftien jaar de agrarische procluktie iu cle
USA met 29 pct. en in de EEG-Ianden met 31 pct.
toenam (in de USSR met 50 pct.). Bij het hepaleu van rle voonritzichten vooi de ontwikkeling
van de lantlbouw streel'1, rle Sovieit-[Tnie slerclrt.s
één doeI na, nl. een llet,ercr str,rrctuut, r,arr het voeclselpakket varr rlo bovolkiug, elr ctat ltirrnerr zo
liort mogelijke tijd.

Het voedselpakket van de Sovjet-bevolking is de
Iaatste jaren wezenlijk verbeterd. Het verbruik van
vlees steeg (omgerekend per hoofd van de bevolking) van 41 kilo in 1965 tot 58 in 1980, het ver-

bruik van melk van 251 tot 314 liter, hetzelfde
geldt ook voor groente en fruit, eieren, spijsoliën
en vis. Daar staat tegenover dat het verbruik van
meelspijzen en aardappelen verminderd is, hetgeen in overeenstemming is nrel, de rtrcdischc aanhevelingen in dit opzicht.

I(ortom, rn'elk coördirratenstelscl mcn ook gebmikt om dc groeicttrvc af tc beelden, clie cult'c
gaat in aIIe gevallen vrij steil omhoog, en dat wil
hoegenaamd niet met de mythe over cle "crisis"
kloppen.

Zorgvulclige analyse van de potentiëIe mogelijkheden en reserves van de landbouw heeft evenwel aan het licht gebracht dat de USSR reëIe kansen heeft om de voortbrenging van levensmiddelcn van meest hoge kwalileit te verrttimen zoncler
drrarbij de gelcleliil<c inkomens van rlc bevolking
tn rlienovereurkomstig ooli tle vraag te bevriezen.
Irr lret Voedselprogramma van de USSR dat over
,lo periode tot aarr 1990 loopt, ziin praktische
rrraatlcgelerr onl,v<.lttwtl die liinnen ctrrr vtrstomliin,lc l.rrrntiin diL doe] tnoctctt tvaat'rttukott.
En dan nog iets. Als honderden miljoenen mensen op onzc planeet vandaag de dag honger lijden
en het aantal mensen dat door honger wordt be-

dreigd, boven de miljard ligt, identificeert men
het begrip "t,oedselmoeilijkheden" ongewild óf met
honger óf met ondervoeding. In toepassing op de
lealiteiten in de USSR is zo'n associatie niet gelechtvaardigd, dat is voor iedere Sovjet-burger
overcluidelijk. \Mij herhalen telkens 'weer: het
gaat vandaag de dag in de USSR niet erom de

bcvolking "voeclsel tc gcyen", maar om hcL pcil
van het verbmik van de meest .lvaarclevolle voedingsmiddelen tot cle optimale cn wctensclrappelijli

gemotiveer:clc r)orrlrrn op te trckl<en.

51. "Bepaalde Westerse erperts
beweren d.at de land,bouw uan de
U.S.Sfi in, cle jaren, 1982-1985 een

"nulgroei" zal uertonett. Is
toerlteli jlt, zo?"

tL«t

meningen rvorden door
- toonaangevencle
- Ja, znlke
,,sov\rele
Westerse ócorromen

jetologen" uitgesproken.
In de voltalligc zitting van het Centraal Comité
van dc CPSU in mei 1982 wercl er naar aanleicling
hiervan duidelijh gezegd dat de lirachtsinspannin"gen van cle tegenstanders van het socialisme om
de successen van de lanclbouu' in de Soviet-Unie
te verzwiigen of te l;leineren ons goed bekend
zi

.itr.

Staat rlc Sov.iet-Unic nu helcmaal alwijzend tcalle pogingen tot lrritischc beoordeling van
cle hrridige stand van zakcn in haar: landlioulv?
Neen. Wi,l gcvcn ons or: r.ekerrschap van tlat dc
situatie verre van cenvonrlig is. FIet is toch gcerr
toeval dat clc taakstelJing van het vorige vijljaielplan (1976-1980) met betrekking tot dc gemidclelde groei_van de agrarische prodirktie nieí r,olledig
kon worclerr gehaald. Wij haclclen een toename van
74 tot 17 pct. r,erwacht (ten opzichte van cle vooraÍgaande vijf jaar) rnaar het bleek slechts g pct.
te ziin.
Over het geheel gesproken is g pct. niet weinig. Ten eerste is elh procent van de produkticgenover'.
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tocname vandaag de dag genoegzaam groot. Tcrr
tweede ligt de groei van de agrarische pr:oduhtie
aanzienlijk voor op cle bevolkingsaarrwas in ons
land. Hierdoot'wordt rle opvoer:ing yan lret r-er
lrruik van vlees, melk, eieren cnz. pct' hool'd r.arr

de bevolking mogelijk. Eri eindelijk, waI lrct
qroeitempo betreft, behoort de USSR tot de liopgroep over de hele wereld genomen.

Deze trend was

te allen tijde

hetgeen dan ook berviist

waarneembaar,

dat die trend stabiel

is.

In de .laren 1965-1980 hijvoorbeeld nam de gemid,lelde jaarlijkse voortbrenging van landbouwltrri-

duklie (per vijljarenplan gemetcn) met 50 pct. toc
(bevolkingsaanwas 15 pct.). Zoals r.eeds boven
gezegcl werd, is dit percentage voor de EEG-landen
ll1 en voor de VS 29 pct.

Zoals te zien is, valt een vergeli,lliing helemaal
niet zo droevig voor c1e USSR uit als dat in lret
Westen wordt afgeschilderd.

Onze taak is vandaag de dag niet iemand in te
halen of voorbij te streven. Het voedselpakket van
,lc bevolking moet verbetercl rvorden ón dc pr.o,luktie van levensmiddelen opgcvocrd iuist rlal
- waarorr
is de hoofdzaak. Dat is nu precies tlc rcrlcrr
r,cn groei van 9 pct. (op zichzcll toch nict ger.ing)
,rntoereikencl is, zoclat hct l'cit tlat jn hct vorigc
vijfiarenplan de streelciilers i'an Í4 à 17 pct. gr.«rei
rrict gehaalcl lvercleu, meesL aanrltrchtige llrrstucloling verdient.
Deze bestudering kwam clan ook in de loop van
,lc opstelling yan het Voeclselprogramma. De Sovlct-specialisten wogen de potentiële mogelijkheclen
van de bech'iifstak zorgvuldig af en krvamen tot
Lle conciusie men in cle jaren 1981-1985 een groei
r-an 13 pct. (ten opzichte van de voorafgaande vi.j f
jaar) reëel kan verwachten. Dat is een tempo dat
er wel mag zijn.
79

52. "Buíten de USSR ztjn uelen uan
mening dat cle eígen halpbedríjlies
meer rendem.ent opleueren d,an de
kolchozen en souchozen. Is dat
werkelíjk zo?"

geschreven over

In het buitenlanrl worclt

veel

dc hulpbedriifjes (biina de helft
van alle gezinnen in de USSR hezit ze). Bii het

teg-en elkaar uitzetl,en van cle grootte van de hulp-

bedriifjes (niet mccr rlan 0,5 ha elk) en de arealen van de kolchozen en sovchozen (een gemiddelcle kolchoz 3500, een doorsnee sovchoz 73ó0 ha)

en het reële rendement van de particuliere en de vergemeenschappelijkte sector anderzijds
rekenen de Westerse pïopagandisten erop dat de
lezer zelf cle nodige conclusies zal trekken. Volgens een opgave van het Engelse rveekblacl "The
Economist" bijvoorbeeld rverd in {976-1979 nrim
een l<wart van de totale bmto-produktie van de
landbouw cloor particulicrc bedrijfies voortgebracht, hoewel ze slechts 3 pct. van het totàle
bouwland voor hun rekening nemen. Deze gegevens behoovt,n ook op het eerste gezicht geen commentaar: heI zou ecn ieder ilrrir]elijk zijn dat de
"particuliere grondpercelen" vcle malen rerrda]reler zijn dan cle kolchozen en sovchozen.
,enerzijds

Maar is zo'n vergeliiking gerechtvaardigcl?
In 1982 hadden cle particuliere hulpbedrijfies 23
miljoen stuks rundvee (gemeenschappelijke sector
94,9 miljoen stuks), waarvan {3,2 miljoen melkkoeijrn (30,1), en verder 14 miljoen varkens (bO,G)
en 25,6 mihoen schapen ({{6 miljoen). Vantlaar
dat de hulpbedrijfjes een wezenlijke hoeveelheid
vlees en melk voorbrachten (ongeveer een dercle
van het landelijk totaal).
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Maar waar halen de bezitters van die hulpbedrijfjes het veevoer vandaan?
Het zijn juist kolchozen en sovchozen die hen
\-an veevoer voorzien, hun foerage verkopen en
u'eidegronden ter beschikking stellen om vee te
laten grazen en hooi te maken. Zodoende moetell
or bij de 3 pct. die de hulpbedrijfjes voor liun
rekening nemen nog miljoenen hectaren weidegronden, hooivelden en graslancl opgeteld worden
die onmisbaar zijn voor het vee in persoonlijk bezit. En dat verandert de stand van zaken drastisch.
Nu nemen we de tuinbouw. Hier is een soort
taakverdeling tussen de gemeenschappelijke en de
particuliere sector ontstaan. De kolchozen zijrr onuerkort verantwoordelijk voor de voortbrenging
van de produktiesoorten waar grote grondarealen
en machinale bewerking mee zijn gemoeid: graancn katoenbouw, suikerbieten, zonnebloemen, vlas
en vooral voedergewassen. De persoonlijke bedrijfjes nu leggen zich toe op het kweken van groenten, Íruit, aardappelen en klein ooft. Dit alles
rvordt vlak bij huis verbouwd en op tafel opgediend in ho,eveelheden die voor de bezitter varl
het hulpbedrijÍje voldoende zijn. Het oversChot
in welke hoeveelheden ook - kan op de eerste -de
beste malkt in de stad verkocht worden of via een

van staatswege of in coiipcratief vcrbancl worclen afgezot.
Ittdet'daad, in een . aantal gevallerr zi.ju persooubevoorraclingsorganisatie

lijkc bedrijljes wel rendabeler: zij liebben een
grotele rnelkproduktie cn eerr . grotere oogstopbrengst van groenten, klein en groot fruit en aard.
appelen. Daar is niets vreemds aan. Een doorsnee
holchoz heeÍb pakweg ruim 600 melkkoeien (e,
een grote kolchoz ver over de duizend). Een melkster op een gemechaniseerde veefarm heeft 30, 40
rj-341
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of zelÍs meer koeien onder haar hoede. Zij kan
natuurlijk- ook met de best mogelijke organisatie
van de arbeid niet iecler dier zo -verzorgen als wel
mogelijk is in een particulier bedrijf met één of
twee koeien. En van de verzorging hangt ook de

en land, overal en zonder onderbrel<ingen van al
het noodzakeliike te voorzien.

53. "Waarom

melkopbrengst af.

Maar op het punt van het beslissende en belangrijkste gegeven, en wel produktiviteit van de
arbeid, hoeveelheid arbeid pèr eenheid van produktie, kunnen de particuliere bedrijfjes het niet

bij

de kolchozen en sovchozen halen. In-de gemeenschappelijke sector is de arbeid (dankzij -de machines) veel lichter, Ievert meer resultaat op en
is veel produktiever.
jaren is de produktie in de gemeelt-In de_laatste
schappelijke sector in wezenliike mate vooruitgegaan en is de toestroom van levensmiddelen
naar de staatswinkels toegenomen. En meteen
deed zich de onmiskenbare tendentie tot procluktievermindering in de persoonlijke bedrijfjès voelen. De staat tracht dit proces evenwei te lemmen, claar cle kolchozen en sovchozen momenteel
nog niet in staat zijn de bevolking van het land,
waaronder ook de plattelanclsbevolking, van alle
levensmiddelen te voorzien, en wel in de eerste
plaats van vlees en melk. Er werd een aantal
maatregelen genomen ten einde de persoonlijke bedrijfjes te steunen, hun rendement te vergroten en
de arbeicl op particuliere perceeltjes te verlichten. De particuliere hulpbedrijfjes rvorden in de
USSR beschouwd als een belangrijk hwlpmídd,et
bij de aanvulling van de voeclielvoorraàen in
landsverband, tenminste tot de capaciteit van de
vergemeet)schappelijkte sector van cle Iandbouw
dermate zal toenemen dat cle staatshandel die cle levensmicldelen van de kolchozen en sovchozen betrelrt, bij machte zal zijn ieder.e inwoner in stad

koopt de Soujet-Unie

graan in het bttitenloncl?"

buitenlanclse pers worclt
- In de door
over de graanaankopen
de Sovjet-Unie nogal
veel geschreven, maar daarbij verliest men AAn
wezenlijke omstandigheid uit het oog: cle USSR
ondervindt behoefte niet aan coniuntptíegrao,n,
maar aan uoedergraan, d.w.z. aan het grondprodukt waarvan krachtvoer voor de veeteelt wórclt
gemaakt.

Intussen is het probleem van broocluoorziening
in de USSR uolledíg opgelost; men is hierin pa.s

na cle socialistische hervormingen op het plaitcgeslaagd, en wel gedurcncle cle- leeftijà van

lald

één generatie.

Brood was het basisvoedsel van de bevolking

in het pre-revolutionaire Rusland en ooh in d;

eerste jaren na de vestiging van de Sovjet-macht.
Nfisoogsten leidden tot masÈale honger. Na de revolutie werd de situatie praktisch normaal maar

de Tweede lVereldoorlog bracht opnieuw scherpe
achteruitgang op het gébied van àe voeclselvoolrziening in de USSR met zich mee. Hongersnood
kon we1 worden voorkomen maar tot iaat in cle
jaren 40- bleeÍ brood gerantsoeneercl. Nog in de jaren
50 werd in bepaaldó clelen van liet lanï vrij acuut
tekort aan brood ondervonden. Het is geerr toeval
dat in de zitting van het Centraal ComitO van de
CPSU in mei 1982 erop gewezen werd clat ons op
dit gebi_ed eerl veïre vàn benijdenswaardige erÍe'nis ten decl was gevallen.

Sinds de tweede helft van de jaren 60 tiep het
verbruik van brood snel terug. Geleidelijk aan liet
het brood zich door waardevoller levensmiddelen
verdringen. Dit proces zet ook vandaag de dag door.
_ Zelf.s in het ongunstigste jaar van- de afgllopen
l<wart eeuw, in 1975 werden in de USSR 140 miljoen ton graan binnengehaald. Dit is bijna driemaal de jaariijkse behoefte van het land aan brood
en alle andere meelprodukten.

Vandaag de dag is de bevolking van de USSR
volop voorzien van brood. Nu is hèt probleem van
vlees en melk aan de orde van de dag. Wi; kopen
nog steeds foerage in het buitenland aan en verruimen tegelijkertijd de eigen graanproduktie. lVij
willen dat ons land reeds in de eerstkomende jaren niet alleen al zijn behoeÍten door middel van
eigen graanteelt dekt, maar ook de nodige reserves voor export opslaat.
54. "Hoe staat men iru de Soujet-Unie
tegenouer kerncentrales, uooral ín de
gebied,en waar zulke centrales
worden gebouwd ol zelfs al ín
werking ziin?"

--- Een deel van dl j11vrcrrcrs van
cle bevolkingscentla waar kerncentrales zijn gelegen, vindt: "Als eL maar geen oorlog komt, mel,
het gebruik van atoomenergie voor vreèdzame doeleinden kan men best leven." "Niet alleen kan
dat, maar het moet," stellen anderen. "Welk alternatief voor de kerncentlales kan er zijn, nu enerzijds het verbruik van elektriciteit drastisch is toegenomen en anderzijds vast is komen te staan
dat de brandstofÍenvoorraden in de wereld beperkt

zijn?" "I(erncenl,rales zijn norlig nieL alleen omdat men met hun hulp het problèem van hrandstofien,en energievoorziening l<an oplossen, maar ook
omdat zij een belangriili werktriig vau naturrrbelrourl zi.in," zeggen weer. anclorcrr.
Dozc laatste stclling weh[ clan ook ]<cnnoli,ih be-

denliingen bij vele mellsen in het Westen. Deze
twijfels zijn bijzoncler sterk toegenomen na het bekende ongeval op een kerncentrale in de VS, dat zo
te zeggen olie in het vuur van discussies en protesten tegen de bouw van kerncentrales in een Àantal landen goot.

De Sovjet-Unie is pionier op het gebied van
De eerste atoomcentrale ter wereld
was in 1954 in rle stacl Obninsk in het gebied Kaloega (op ongeveer 100 kilorneter ten àuidwesten
van- Moskou)
Vandaag de dag telt deze
-gebouwd.
stacl ruim 70 000
inwoners. En er is feen enkel
geval van besmettingvan de stralings-o[ groei
sterkt-e gesignaleerd. Men
han hier tegenin
atoomenergie.

brön-

gen: het is_ een speciale wetenschappelijke centrale
met een klein vermogen (slechts 500ó kilowatt).
Maar dan is er een andere kerncentrale in trót
midden van het Europese gedeelte van de USSR,
en
.wel in VVoronezj. Qguwjaar 1g57. Aanvankelijk
met e,en reactor van 210 000 kilowatt, momenteel
vermog€n 2,5 miljoen kilowatt. Staatsinstejlingen
van volksgezondheid en de hygiënische clienst ,ierrichten hier (evenals overal .waar kerncentrales
zijn) cloorlqpend waarnemingen op de toestand
van -het milieu in een straal van iientallen kilometers. Men meet de raclioactiviteit van cle lucht,
het water, _het sneeuwdek, de plantengroei, de bodem, de afzettingen op de bodèm van" rivieren en
meren, die radioactiviteit kunnen accumuleren. Er
werden geen afwijkingen van het normale natuur_
li,ikc st.rnlingsnivearr ontdekt.

Het

hcdendaagse ontwikkelingspeil

van

wetencle ontrvikkeling van

schap en technologie maakt
betrouwbaar materieel voor kerncentrales, doeltreffendc lltrscheruringsrniclclelen en hele beschermingssvstorncn rnel, rh'ievoudigc ver:zel<eriug mogelijk.
flierbi,i wordt uitcraarrl gedaohl aarr ]ret leit dat
de atoomreactoren potentieei wel gevaarlijk zijn
voor cle mens er1 het milieu, en tevens dat de boze geest, als hij eenmaal ontsnapt, niet meer te
bedwingen zal zíjn. Het functioneren van de kerncentrales in de Sovjet-Unie gedurencle lange tijd
bevestigt hun hoge bedrijfseigenschappen en betrouwbaarheicl.

"In hoeuerre ís het probleem uan
milieuueruuiling actlleel uoor Uu
55.

steden?"

Het was en btijÍt zeer

actueel.

rrVelke maatregelen
er in dit opziclit worclen getroÍfen, kan aan de hand van het voorbeeld van
Moskou worden getoond.
In Moskou werden 4500 kleine ketelhuizen gesloten. In hun plaats kwamen warmtecentrales die
niet op steenkool maar op aarclgas werken. Dankzij deze maatregelen kon schadelijke emissie in de
atmosfecr wezenlijh worden beperkt. Momenteel
hebben zogoed als alle woringen in Moskou centrale verwarming. Àlle walrntecentrales hebben
sto[- crr gasvangers.
llr werrdcn h«rnrlcrtlcn lllocluktio-ecrrhoden rraar'
JniLen N'losliorr «rvergeplaat,st crr tlaar rrit elliaar
gosproirl. l)orlr ingriipoldo recorrstnrctic vàu tte
arrlosnolwtrgen en beperlting vatr ltctl, gebt'trili vatr
irrrl.o's trrll, gr'ool, laartvclmogerr lritrrrt,n tle bchorrw-

,le kom kon luchtvervuiling met uitlaatgassen wezenlijk naar beneden worden gedrukt.
Soortgelijke maatregelen werden ook in Leningracl, Novosibirsk en vele andere grote industriecentra van het land getrofÍen. Bescherming van hun
lucht is veel ingewikkelder en duurder dan in an,1ere, in industrieel opzicht minder ontwikkelde
bevolkingscentra.
Een van de belangrijkste middelen ter hescherrning van de lucht bestaat in uitbreicling van de
arealen groenaanplantingen in de steclen. Rond de
,.teden r,verden en worden enorme groeristroken
aangelegd. Moskou heeÍt bijvoorbeeld een groene
gordel die 175.000 hectare bos omvat.
Ons land was het eerste land waar grenswaarden van concentratie van schadelijke stoffen in het
rvater, in de bodem en in cle lucht werden ingevoerd. In cle economische plannen voor ontwikkeling van de volkshuishouding wordt telkenjare een
speciaal hoofdstuk opgenomen waarin de eerstr-olgende taken voor bescherming van de wateren,
de bossen en de lucht, voor reproduktie van cle
visstand, bodembescherming e\2. nader worden
omschreven.

