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(Deel 2; deel 1 werd gepubliceerd in Idee 3, juli '91). 

De economische situatie in de Sovjetunie 

De econ.omische situatie in de USSR is slecht, misschien 
zelfs rampzalig. Een vetogelijking met Duitsland in 1929 zou 
waarschijnlijk niet in het voordeel van de USSR uitvallen. 
Het diepteptmt is nog niet bereikt. Z.owel het rapport van 
de EG als de gezamenlijke studie van OESO, IMF, Wereld
bank en EBRD, beide van eind 1990, laten aan duidelijk
heid niets te wensen .over. V.o.or radicale veranderingen in 
het ec.onomisch systeem blijkt het politieke draagvlak 
steeds weer te .ontbreken ° Sjatalin is v.o.orlopig de laatste 
adviseur wiens voorstellen in de ijskast zijn gezeto 
Het desintegratieptOoces in de USSR bepetOkt zich niet tot de 
politiek. De sterk temggelopen invloed van de traditionele 
instellingen die de volkshuish.ouding stuurden, hebben geen 
plaats gemaakt v.o.or nieuwe V.otOmen van een vrije markt. 
Al zou de steeds belangrijker w.ordende zwarte markt op 
tet°mijn wel eens de basis ktmnen blijken waaruit nieuwe 
marktverhoudingen .ontstaan. De recente aanpassing van 
de .officiële r.oebelk.oers aan de 'zwarte markt.ontwikkelin
gen' getuigt wat dat betreft van realiteitszin bij de autoritei
ten. 
Daar k.omt bij dat de recente ervaring in de kleinere 
Oosteuropese landen leert dat ec.on.omisch herv.ormingen, 
hoe n.oodzakelijk .o.ok, gepaard gaan met grote offers. 
Sluiting van vele bedrijven, massale werkl.o.osheid en een 
uitzichtlo.os be taan v.oor degenen die geen kans zien bin
'nen een marktec.on.omie de kost te verdienen . Het lijkt er.op 
dat het tientallen procenten van de bevolking betreft en 
dan v.o.oral .ouderen en lager .opgeleiden. ZeketO gegeven het 
ontbreken van v.oorzieningen moet ernstig met s.ociale on
rust rekening w.orden geh.oudeno 
Ofscho.on 'matOkteconomie' iets is met vele gedaanten, en 
niet per sé de sleutel tot welvaart behoeft te zijn, is in elk 
geval de vrije prijsv.orming een essentiële v.oorwaarde. Alle 
offers ten spijt moet de omvot°ming van de Sovjet-ec.onomie 
t.ot een v.orm van markteconomie uiteindelijk worden be
schouwd als de enige weg naar herstel. Dit betekent niet 
vanzelfsprekend dat alle investeringsbeslissingen door on
ge tructureerde, individuele actoren z.ouden moeten wor
den gen.omen. Het kan zeer wel wenselijk zijn dat p.olitieke 
keuzes, waarin rekening w.ordt geh.ouden met strategische 
belangen en lange termijn rendement, d.o.orslaggevend zijn 
bij investeringsbeslissingen.De Sovjetunie is geen arm land. 
Zij beschikt .over enorme resetOves grondst.offen, zoals ura-

nium, goud, en met name over conventionele energiedra
gers. Verder een aanzienlijk landbouwpotentieel en haar 
bevolking is, vergeleken bij het gr.o.otste deel van de Derde 
Wereld, hoog opgeleid. De USSR ziet haar energieproduk
tie op dit moment reeds terugl.open. Ofsch.oon 6% van de 
wereldolievoorraad zich .op S.ovjet-territ.oir bevindt, ziet 
het ernaar uit dat met 13 jaar deze .olie, voor z.over door de 
S.ovjetunie zelf winbaar, praktisch zal zijn opgebruikt. Als 
nie exploratie en expl.oitatie snel w.orden gemoderniseerd 
zal de S.ovjetunie al binnen enkele jaren energie-imp.orteur 
zijn. Met Westerse techn.ol.ogie en kapitaal zou de USSR 
evenwel nog enkele decennia energieleverancier kunnen 
blijven. 
De economische infrastructuur is n.og altijd hijna v.olledig 
.op de Unie georiënteerd. Ook alle handel en ec.onomische 
samenwerking geschiedt binnen dit kader. De interdepen
dentie van de republieken is als gev.olg van mon.opolies en 
de eenzijdige .ontwikkeling van republieken en regi.o's 
(mono-culturen) n.og aanmerkelijk groter dan tussen de 
landen van de EG. Dit vormt vooralsn.og een belangrijk 
m.otief dat bijdraagt aan het v.oortbestaan van de Unie, in 
elk geval .op economisch en monetair terrein. 

De milieu problematiek 

Het ec.on.omische horrorscenario dat zich v.oltrekt, gaat ge
paard met ecol.ogische rampen als gev.olg van zeventig jaar 
communistisch wanbeheer en desinteresse v.o.or de natuur
lijke .omgeving. Industriegebieden gr.oter dan Nederland 
kennen een gemiddelde leeftijd die d.oor vergiftigde fa
brieksuitst.o.ot t.ot 42 jaar is gedaald. O.ok de vervuiling van 
het Bajkalmeer is een vo.orbeeld. 
Zichtbare rampen als Tsjern.obyl en het .opdr.ogen van het 
Aralmeer, hebben als 'gunstig' effect dat het milieubewust
zijn is gegt°oeid. Daarnaast hebben de 'd.orpsschrijvers' en 
de 'groene .oppositie' hieraan bijgedragen. Tsjernobylleer
de .o.ok dat de milieuproblemen niet slechts een interne 
zaak zijn. Een deel van de milieupr.oblemen in de USSR 
heeft een gt°ensoverschrijdend karakter: de Sovjetunie is 
verantw.o.ordelijk V.o.otO 19% van de wereld C02 uitst.o.ot, 
het gas dat de h.o.ofdschuldige is aan de m.ondiale verwar
ming, 13% van de CFCs, die de ozonlaag aantasten, ± 20% 
van de S02 uitst.oot, die een h.o.ofdbestanddeel vormt van 
de zure regen. 
In de v.oorgaande patOagt°aaf werd reeds aangegeven dat 
marktrationele keuzes niet altijd t.ot een g.oed resultaat lei
den v.oor de maatschappij als geheel. De omgang met mi
lieupr.oblemen in het Westen geeft hiervan v.old.oende blijk. 
Dit lijkt dus bij uitstek een terrein waar de werking van de 
vrije markt z.ou moeten kmlOen w.orden getemperd. 

Wat willen we op ecollOmisch gebied met de USSR? 

Ec.onomische betrekkingen met de USSR zijn in de huidige 
v.orm en .omvang v.o.or het Westen niet van vitaal belang. 
Het Westerse particuliere bedrijfsleven investeert niet .of 
nauwelijks in de Sovjetunie (tot op heden ± $ 3,5 mrd in 
j.oint ventures). De ec.onomische infrastructuur is niet aan
trekkelijk genoeg en de risic.o's w.orden te groot geacht. 
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Blijft over de bandeL Deze is nogal onevenwichtig en ver
toont het patroon van de handel met veel Derde 
Wereldlanden. De Sovjetunie koopt vooral westerse tech
nologie en soms ook voedsel. Zij verkoopt bijna uitsluitend 
grondstoffen en halffabrikaten. Het is overigens slechts op 
bescheiden schaal dat de USSR in het Westen kapitaalgoe
deren aankoopt die haar industrie en landbouw modernise
ren en die beogen de pl"Oduktie te verbogen. Waar het de 
landbouw betreft is Nederland een belangdjk exporteur 
van machines, apparatuur en zaaigoed. Nederland heeft 
als landbouwland dan ook een uitzonderlijk goede t'eputa
tie in de USSR. 
Het i op energievlak dat beide partijen belang hebben bij 
verdergaande samenwerking. Het Westen is gebaat bij een 
gediversiliceerde import van energie. Een eenzijdige afhan
kelijkheid van landen in het weinig stabiele Midden-Oosten 
dient immers te worden vermeden. De Sovjetunie van haar 
kant heeft belang bij voortdurende deviezeninkomsten, 
maar ziet zich geconfronteerd met afnemende opbrengsten. 
In de toekomst zelfs met een volledig opdrogen van deze be
langrijkste inkomstenbron. Continuïteit in de olieproduktie 
vergt grote investeringen, waarbij moderne westerse tech
nologie onontbeerlijk is. Daarnaast kan energiebespadng 
de effectieve omvang van de Sovjet-energievoorraden met 
tientallen procenten doen stijgen. En ook hiervoor is wes
terse kennis noodzakelijk. 
Tegen deze achtergrond zouden plannen voor verregaande 
internationale samenwerking van complementaire partners 
op dit terrein voor de band liggend zijn. Het energiehand
vest waarover in praktisch alle Europese hoofdsteden 
wordt gesproken, kan hierbij een belangrijke rol spelen. 
Dit initiatief moet dan ook onze volle steun hebben. Wel 
moet opgemerkt worden dat wij de energiesamenwerking 
niet als een vorm van hulp beschouwen, maar als samen
werking. Het is wel van belang dat de verschillende wester
se overheden voldoende garanties (voor exportkredieten en 
investeringen) bieden aan het bedrijfsleven dat de explora
tie en exploitatie voor zijn rekening zal moeten nemen. In 
het energiehandvest zou ook voorzien moeten worden in 
een bufferfonds (gevoed uit een bescheiden percentage van 
de inkomsten van t'uwe olie), waaruit schadeclaims en com
mercieel op kOl·te termijn oninteressante ontwikkelingen 
kunnen worden gefinancierd. 
Bebalve op het bovengenoemde terrein lijken de mogelijk
heden voor commerciële samenwerking tussen Nederland 
en de USSR bepet'kt. De onzekere, steeds verandel'ende 
economische situatie en het gebrek aan harde valuta zullen 
ondernemend Nederland voorlopig weerhouden van groot
schalige commerciële activiteiten richting de USSR, Wel
licht dat op het gebied van infrastmctuur dan wel in de 
landbouw en agro-industrie nog niet alle mogelijkheden 
zijn uitgeput, maar in zijn algemeenheid lijkt et' bet komen
de decennium weinig te verwacbten van de Sovjetunie als 
markt, de omvangl"ijke bevolking van bijna 300 miljoen 
zielen ten spijt. 

Economische integratie 

Integratie van de Sovjetunie in de wel'eldeconomie en de 

daarbij behol'ende instituties (GATT, IMF en dergelijke) is 
wel een doeleinde, Ten overvloede zij vermeld dat het ac
quis binnen deze instituties niet mag verwatet'en ten behoe
ve van deelname van de USSR. De Sovjetunie is welkom, 
maar zal wel moeten passen binnen de structnur en het re
gime van deze organisaties, Het Nederlands beleid zou erop 
gericht moeten zijn de Sovjetunie te helpen dit acquis te be
reiken . Dit kan worden beschouwd als de econOJnische 
pendant van de steun die eerder is genoemd ten behoeve 
van het politieke omvormingsproces. 
Binnen de SovjeLunie zijn momenteel nog erg weinig econo
men en beleidmakers die in 'markttermen' denken . Om de 
overgang naar een GATT-conforme economie mogelijk te 
maken, en daarmee een plaats in de westerse economische 
wereldol'de te verwerven, is kennis hiervan echter onont
beerlijk. Het Westen , maar ook Nederland zelf, zou hier
aan een bijduge kunnen leveren door jaarlijks een be
hoorlijk aantal Sovjet-economen, managers en beleidma
kers een beurs te verstrekken en zo te helpen deze achters
tand in kennis en el'varing in te halen. Dit moet los kunnen 
worden gezien van hulp aan de USSR om politieke rede
nen. Het is één instrument om aan de doelstelling van inte
gratie van de USSR in de wereldeconomie bij te dragen. 

Economische hulp, -samenwerking en technische 
assistentie 

In deze paragraaf gaat het niet om 'noodhulp' die wordt 
verstrekt om zuiver humanitaire redenen. In de politieke 
discussie in Nederland, maar ook daarbuiten, keert het 
thema 'hulp aande Sovjetunie' steeds weer terug. Hierover 
valt een aantal opmel'kingen te maken, onder andere wat 
hetreft de doelstelling van de eventuele hulp. Steun zou, 
behalve om bovengenoemde humanitaire redenen, alleen 
verleend moeten worden aan het politieke en economische 
hervormingsproces in de richting van een pluralistische de
mocratie en een markteconomie. En dan zodanig dat vol
doende recht wordt gedaan aan leden van verschillende na
tionaliteiten en minderheden. De facto betekende dat tot 
voor kOt,t in veel gevallen dat er steun werd gegeven aan 
het beleid. Dit was evenwel niet het eigenlijke doel. 
Sprekend ovel' hulp, over samenwerking en technische as
sistentie, dt'ingt zich de vraag op wat de praktische beteke
nis ervan kan zijn. Die zal gering zijn. Het lijkt een vol -
u'ekte illusie dat Nederland, of het Westen in bl'ede zin , 
oplossingen zou kunnen aanreiken aan de Sovjetunie. 
Tegen de achtergrond van het desintegratieproces en de 
steeds weer blijkende onmogelijkheid hervormingen vanaf 
centraal niveau door te voeren is het dan ook niet zinvol te 
streven naar een 'Marshall-achtig' plan of andere vormen 
van grootschalige betalingsbalanssteun. Op zichzelf altijd 
zinvolle vormen van hulp door kennisoverdracht, zoals nu 
op grote schaal in de kleinere Oosteuropese landen ge
beurt, zou alleen kunnen plaatsvinden via lokale of regio
nale projecten - en dus juist ver verwijderd van het rege
ringsniveau. 
De ondet'steuning die aan de kleinere Midden- en Oosteu
l'opese landen wordt gegeven, dient een tweeledig doel: het 
bevordel'en van het overgangsproces van een communisti-
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tische dicta tu UI' naar een pluralistische samenleving en 
van een centraal geleide economie naar een marktecono
mie, Om voor deze hulp in aanmerking te komen moest 
voldaan zijn aan een aantal criteria: respect voor de 
mensenrechten , vrije vel'kiezingen, conCI'ete stappen 
dienden te zijn gezet naar een markteconomie, Als deze 
doelstelling ook voor de USSR als geheel wordt gehan
teerd dan blijkt er op dit moment geen reden voo I' enige 
hulp, Er zijn immers geen reële stappen gezet di è de 
Sovjet-economie fundamenteel omvormen, Wat betreft 
de politieke ituatie merkten we reeds op dat ondanks de 
erkenning van de stappen in de l'Îchting van een rechts
staat toch grote scepsis bestaat ten aanzien van de poli
tieke situatie op dit moment. 
In de inleiding schl'even we dat het vel'standig is als een
heid van analyse niet uitsluitend de unie te nemen , maar 
ook republ.ieken of nog kleinere eenheden , de l'egio's en 
de steden, Op dit niveau kan soms wel worden voldaan 
aan de criteria die gesteld zijn aan de kleinere Midden
en Oosteuropese landen en kan de tweeledige doelstelling 
worden gediend. Indien hulp direct wordt verleend aan 
lokaliseerbare democra tische (en mal'ktgerichte) kl'ach
ten, dan worden de wenselijk geachte ontwikkelingen in 
de USSR ondersteund, terwijl vermeden wordt dat om 
l'edenen van politieke opportuniteit de hulp wordt on
de rb l"O ken , 
Uiteraard bestaat de mogel.ijkheid dat de centrale rege
ring de steun aan democl'atische ontwikkelingen op lo
kaal of regionaal niveau zal heschouwen als een onge
wenste inmenging in interne aangelegenheden. Voorals
nog lijkt de situatie in de USSR niet zodanig dat het zich 
moet vool'doen, gewaa kt moet worden voor koudwater
vrees. 

Gelet op de Nederlandse expertise op h et gebied van mi
lieu-technologie en landbouw zou Nededandse steun 
zich juist op deze sectOl'en moeten richten. Te denken 
valt dan aan 
projecten om de dl'inkwatervoorziening of de vuilnisaf
voer juist in 'progressieve steden ' te verbetel'en, of om 
de zwvelproduktie en distributie in bijvoorbeeld 
Estland te bevol'deren. Uitvoering kan ook worden over
dacht van geïntegl'eerde landbouwprojecten , waarbij 
mogelijk Nederlandse boeren en tuindel's (op kosten van 
Nederland) tijdelijk worden uitgezonden om de moderne 
technieken en de vool'delen van kleinschalige bedrijfs
voering in de praktijk te demonstreren. De succesvolle 
uitzending van gepen ion eerde managers, zoals ge-
chiedt naar kleinel'e OosteuI'opese landen zou ook hiet' 

een bijdt'age kunnen leve ren .• 

Overheidsvoorlichting, 
doen jullie dat ook? 

Advertenties, brochures, magazines, project
gerichte voorlichtingscampagnes ... 
Magazine Makers levert een bijdrage aan het 
'vertalen' van het beleid. Waardoor het begrip 
van en de appreciatie voor dat beleid verder 
toenemen en het op (nog) meer instemming 
kan rekenen. 

Wij zorgen voor een consequente toepassing 
van uw huisstijl en voor een aantrekkelijke 
vormgeving, die de toegankelijkheid verhoogt, 
en voor duidelijke tekst, die het bestuur daad
werkelijk dichter bij de burger brengt. 

Effectieve voorlichting kortom, die zichzelf 
in de praktijk bewijst. 

• brochures, folders, magazines 
• advertenties 
• heldere teksten 
• ontwikkeling/aanpassing huisstijl 

Graag bespreken wij eens met u de mogelijk
heden en adviseren wij u inzake het voorlich
tingsbeleid. Belt u ons even voor nadere infor
matie of voor het maken van een afspraak. 

Magazine Makers· werkt o.a. voor: 
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 
Stadsdeel Rivierenbuurt 
NIVON 
Stichting SAD 
Pin Point Media 
HV Consultants 
Promotional Campaigns BV 
MattArtBV 
Charles Hale Design & Advertising e.v.a. 

M A K E R s 

{ull service publishing partners 
Postbus 26226, 1002 GE Amsterdam. 

Telefoon en fax 020-6329643. 
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